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NIEUWS! Herbouw zomerhuis begonnen
Een van de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen
van 2012 moet echter de herbouw van het
zomerhuis worden… Wij houden onze donateurs op
de hoogte!
Dit was de slotalinea van nieuwsbrief 21, die in
februari uitkwam. Het klonk allemaal nogal
voorzichtig en niet ten onrechte. De champagne
was al eens eerder bijna ontkurkt en de herbouw
leek ook een aantal jaren geleden zeker. In februari
stonden echter de seinen vrijwel allemaal op groen.
Het was alleen nog een kwestie van het zoeken van
een aannemer en dan kon er worden gebouwd.

De palen geslagen (foto Erik Stoop)
De herbouw van het in 1990 wegens verregaande
bouwvalligheid gesloopte zomerhuis was de
belangrijkste reden voor de oprichting van onze
vriendenstichting. Het feit dat dit project nu wordt
gerealiseerd, stemt tot tevredenheid. Het betekent
dat straks het molenensemble weer compleet is: de
molen zelf, het zomerhuis, het gemaal en de
machinistenwoning. Dié woning wordt straks door
Het Utrechts Landschap als vakantiehuis verhuurd.

Het graafwerk (foto Harke Slagter)
Nu een halfjaar later ligt de fundering er en aan het
einde van de zomer moet het zomerhuis zijn
herrezen. De Cabauwse aannemer Van Baaren is
eind juni begonnen met de werkzaamheden en net
voor het begin van de bouwvakvakantie was de
fundering klaar. Die kan nu uitharden, zodat na de
vakantieperiode het metselwerk kan plaatsvinden.
En omdat het zomerhuis maar een klein gebouwtje
is, verwacht Van Baren dat het eind september
klaar is. De Europese subsidiegevers hebben die
datum als voorwaarde gesteld voor hun bijdrage.
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