De nieuwe Boerderij
Omdat het oude gebouw zo eigen was voor de leden, werd lang getwijfeld
of we de stap naar een nieuw gebouw wel moesten maken. Uiteindelijk
werd het afgedwongen door de gemeente. Toen ging het er alleen nog
maar om de elementen uit het oude gebouw mee te nemen in het nieuwe
gebouw en waar mogelijk verbeteringen aan te brengen.
Oude bouw terug in nieuwbouw
Onderstaande bouwonderdelen en - ideeën en van de oude Boerderij kunt
u vandaag nog terugvinden in het gebouw:













De karakteristieke boogramen uit De Deel komen terug in de ramen van
de huidige Deel en in de vorm van de raampartij aan de zuidkant en de
westkant van het gebouw. Deze vormen worden nog geaccentueerd door
de betegeling buiten, die alle raampartijen van het gebouw spiegelen
De centrale en open ligging van de keuken werd gehandhaafd. De
werkruimte en de voorraadruimtes werden aanzienlijk uitgebreid
De Loods, als toneelzaal, kreeg een regiehok, een spiegelwand, een
mobiel podium en een professionele audio- en lichtinstallatie. Tevens
werd de zaal vrijwel geluiddicht gemaakt en werd de opslagfunctie achter
de zaal gelegd, Het Achterhuis, dat tevens dienst doet als geluidsisolator
Het gebouw werd zoveel mogelijk in de noordoostelijke hoek gebouwd,
waardoor er ruimte ontstond om de jeu de boulebanen uit te breiden
De Schilderzolder kreeg eindelijk licht vanuit het noorden binnen en had
nu ook voldoende ramen
De Zonnekamer bleef zijn licht krijgen uit de drie windstreken, maar
werd wel 2,5 maal groter
De toegankelijkheid van het gebouw werd vergroot door een invalidenlift
De zolder boven De Loods en Het Achterhuis vergrootte de
opslagmogelijkheden
Een echt terras bij de jeu de boulebanen maakte ook daar het leven veel
aangenamer
En niet te vergeten een echt invalidentoilet en douche. De laatste werd
overigens snel buitenwerking gesteld vanwege de legionellatesten
Al met al enorme verbeteringen, die door de leden enthousiast werden
opgepikt. De inkoop van alle inventaris was door en met de leden gedaan.
Door op die manier in te kopen, konden we enorme besparingen bereiken
op het budget van de gemeente voor de inventaris. Ook het zelf
aanleggen van de bestrating door de leden, gaf een zodanige
kostenbesparing dat we daaruit de niet-geplande uitbreiding van de jeu de
boulebanen konden financieren.

Levendige vereniging
De afgelopen jaren hebben we de akoestiek van het gebouw verbeterd en
zijn op diverse plaatsen verbeteringen aangebracht. Ook zijn er audioinstallaties in De Deel en De Zonnekamer aangebracht, is de apparatuur
van het regiehok gemoderniseerd. En omdat we in 2015 ook de jongeren
een plaats willen geven wordt het interieur vernieuwd en eigentijds
gemaakt. Ook de huisstijl en de website worden vernieuwd. De Boerderij
is levendiger dan ooit!

