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Fase 1 is bijna gereed Het project 
VVM wordt uitgevoerd om de gebruiksmoge-
lijkheden van het gebouw te verbeteren, meer 
verhuur mogelijk te maken en zo de financiële 
basis van de vereniging nog sterker te maken 
dan hij al is. Het project moet daarom meer 
les- en oefenruimtes en meer bergruimte ople-
veren, en verder een aantal verbeteringen aan 
vooral de grote zaal aanbrengen. 

Het project omvat een uitbouw van Marcanto 
(fase 1 en 2) en een aantal maatregelen bin-
nen het bestaande gebouw (fase 3). In de Al-
gemene Ledenvergaderingen van mei en okto-
ber 2014 is de uitbouw van Marcanto door de 
leden goedgekeurd. Ook is in die vergaderin-
gen in principe akkoord gegaan met de grote 
verbeteringen in het bestaande gebouw, om 
de voorbereidingen ervan mogelijk te maken; 
over de feitelijke uitvoering zal op de ALV van 
mei 2015 moeten worden besloten. Het be-
sluit is vooral afhankelijk van het verloop van 

de projectkosten en de financiële toestand van 
de vereniging. Als het allemaal loopt zoals ge-
dacht, is fase 1 (ruwbouw) van de uitbouw van 
Marcanto in februari 2015 gereed. Daarna zijn 
we tot augustus met fase 2 (inrichting uitbouw) 
bezig. Als de ALV die in mei 2015 goedkeurt, 
loopt fase 3 (herinrichting oude gebouw) tot 
eind 2016. 

De kosten van het project bedragen 
€ 250.000,-. De ALV heeft geautoriseerd dat 
tot € 80.000,- geleend kan worden. De financi-
ele lasten voor fase 1 zijn geraamd op 
€ 140.000,-, voor fase 2 op ca € 60.000,-. 

Tegelijk met de uitvoering van VVM zijn en 
worden enkele gewone beheer- en onder-
houdklussen meegenomen, waar dit praktische 
voordelen heeft: bijvoorbeeld de vervanging 
van de verwarmingsketels. Deze activiteiten 
maken echter geen deel uit van VVM.
Bij de opzet van het project is er van uitgegaan 

dat de leden van de vereniging meehelpen bij 
de realisatie.  Als dat niet lukt, zullen de kosten 
stijgen of vertraagt het project. Dat laatste be-
tekent dat de verhuur van de uitbouw niet in 
september 2015 kan starten….. 

Het projectteam VVM bestaat uit Rein Eikel-
boom, Martien van den Berg, Alfred Brauck-
man, Lucy van Kasteren en Eelco Nieuwenhuis. 
Het team is verantwoordelijk voor het tech-
nisch ontwerp, voorbereiding en begeleiding 
van de uitvoering van projectactiviteiten, finan-
cieel en organisatorisch beheer en de commu-
nicatie rond het project. Het team handelt in 
opdracht van en rapporteert aan het bestuur.  
Het team is bereikbaar per email:  
bouwprojectteam-VVM@stcaecilia.nl . 

Melden als vrijwilliger? Rein Eikelboom  
(06 51079533) en/of  Martien van den Berg  
(06 51572775) staan u héél graag te woord!

Op de plek waar ooit bomen en struiken, de fietsenstalling en een oude 
zeecontainer stonden, is onmiskenbaar iets groots verricht. Het is natuur-
lijk niet af, maar duidelijk is te zien dat Marcanto groter groeit. De fietsen-
stalling staat ook al op zijn nieuwe plek.

De uitbouw is intussen dicht, er is nog wat 
schilderwerk te doen, de zwevende vloer is 
net gelegd en moet nog uitharden voordat 
we er weer volop op kunnen gaan werken, en 
zo nog wat details in de afwerking, maar we 
staan aan het einde van fase 1 en aan het be-
gin van fase 2. Om hier te komen is veel werk 
verzet. Natuurlijk door allerlei productiebe-
drijven (de fraaie geïsoleerde wanden, het 
skelet van H profielen, en al die andere grote 
delen maak je natuurlijk niet zelf op je zolder-
kamer). Allerlei aannemers zijn betrokken bij 
de vele onderdelen van de bouw, het is een ko-
men en gaan geweest van groot materieel om 
alle materialen te verwerken. Alles wordt  

‘Marcanto Plus’ informeert u
Dit is de tweede uitgave van Marcanto Plus. 
Marcanto Plus wil aan leden van St. Caecilia 
en aan andere gebruikers van Marcanto in-
formatie verschaffen over het project
Verbreding en Verbetering Marcanto (VVM). 
Marcanto Plus wordt samengesteld door 
Clemens Teunissen, Rein Eikelboom en 
Eelco Nieuwenhuis.
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door het bouwprojectteam VVM gecoördi-
neerd, in het bijzonder door Rein en Martien. 
Daarnaast hebben deze en enkele andere he-
ren uit de vereniging vele uren in de uitvoe-
ring van diverse werkzaamheden gestopt. Je 
komt ze dan ook op heel veel foto’s tegen!

Een greep uit de enorme hoeveelheid zelf-
werkzaamheid: het voorbereiden van de fun-
datie, het aanleggen van het riool, het plaatsen 
van kozijnen voor de ramen in de nieuwbouw, 
daklijsten, regenpijpen, enzovoort. Tussen de 
bedrijven door is de barverlichting nog in ei-
gen beheer vervangen door LED verlichting.

Alles begint natuurlijk met een gedegen 
voorbereiding. Voordat er ook maar spatje be-
ton gestort wordt, voor er ook maar een steen 
wordt gemetseld of een systeemwand wordt 
gezaagd, moet er worden getekend, zijn ver-
gunningen nodig, moeten tekeningen en 
plannen getoetst worden aan bouwvoorschrif-
ten inclusief brandveiligheidseisen, moet veel 
zorg besteed worden aan de akoestiek en aan 
beperking van geluidsoverdracht, warmte 
-isolatie,  enzovoort . Na het ruimen van de 
bomen en het egaliseren  

van de bouwplaats kan er dan eindelijk wor-
den begonnen met inmeten en markeren van 
de fundatie. Die wil je natuurlijk onder de toe-
komstige muren hebben, liefst ook nog een 
beetje waterpas, dus het is wel van belang dat 
dit allemaal netjes gebeurt. 

En dan is het moment daar: de eerste paal 
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DICHT (vervolg van pagina 1)

kan de grond in. Eigenlijk is het een buis die 
later vol zal worden gestort met beton, maar 
in ieder geval aanleiding voor een muzikaal 
moment: de muzikanten expres vult de tijd 
tussen de klappen van de heimachine in met 
hele andere klanken….

Daarna gaat het snel. Palen de grond in, ri-

Uitgelicht: De bomen verdwijnen, maar Marcanto wordt groener! 
De kaalslag in de bomen en struiken naast ons geliefde gebouw zal de meesten wel zijn opgeval-
len. De uitbouw die op die plaats is opgetrokken ook. Een soort metafoor voor de stad: de natuur 
wijkt waar de stad uitbreidt….

Er zijn echter in het kader van onderhoud veel inspanningen gepleegd om iets terug te doen. Om 
te beginnen is de barverlichting gemoderniseerd. De plaatsing van LED verlichting in plaats van 
de oude peertjes levert de vereniging een besparing op energie op van zo’n 1500kWh/jaar. Dat 
is een reductie in energieverbruik door de bar verlichting met zo’n 80%. Vervolgens is in het hele 
gebouw de TL verlichting vervangen door een moderner type. Voor de kenners: TL-D maakte 
plaats voor T5 verlichting. Het energieverbruik door de TL verlichting reduceert hierdoor met zo’n 
40%. Dat scheelt de vereniging 3000kWh/jaar. 

Al die energie die we niet meer nodig hebben hoeft ook niet te worden opgewekt. Met deze 
maatregelen op het gebied van verlichting vermindert de CO2 uitstoot t.b.v. het oude gebouw 
met zo’n 1500kg/jaar! 

Tenslotte zijn ook de oude CV ketels vervangen, waarmee ons gasverbruik gemiddeld met zo’n 
2000 m3/jaar afneemt. Dat is een besparing van zo’n 30%. Net als thuis is dit natuurlijk een wat 
lastiger voorspelbare besparing: het weer oefent natuurlijk erg veel invloed uit op het gebruik. 

In alle eerlijkheid, we gaan in de nieuwbouw natuurlijk ook nog verlichting aanbrengen en zullen 
daar ook een claim op de CV installatie doen, dus een deel van genoemde besparingen wordt 
door extra gebruik teniet gedaan. Dus planten we ook nog een paar bomen op een andere plek, 
ter compensatie van de bomen die naast ons gebouw zijn verdwenen. We denken nog na over 
andere besparingsmogelijkheden en  over de plaatsing van zonnepanelen op het dak, als dat 
technisch en financieel  mogelijk is.

En net als vroeger geldt voor Marcanto nog steeds: licht kan uit in ruimtes waar niemand is, en de 
verwarming kan daar ook laag worden gedraaid!

olering voorbereiden, fundatie er bovenop, 
vloeren plaatsen, staalskelet van de uitbouw 
plaatsen, dak erop, kozijnen plaatsen, wanden 
er tegenaan, en dan ben je zo maar met afwer-
king bezig. Nog een kleine uitdaging onder-
weg: de waterdichte aansluiting van het oude 
dak op het nieuwe… Elke week is er wel iets 
nieuws te zien. Deze hele korte beschrijving 
doet geen recht aan de enorme hoeveelheid 
werk die in de uitbouw is gaan zitten. De foto’s 
laten gelukkig veel meer zien.

Het resultaat mag er zijn.  Op enkele de-
tails na is fase 1 van het project klaar. We zou-
den wel graag nog hulp willen hebben bij de 
laatste loodjes van deze fase. Neem dus vooral 
contact op met Rein (06 51079533) of Martien 
(06 51572775)!

Afwerking met dakisolatie en bitumen dakbe-
dekking
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In fase 2 van het project staat de inrichting 
van de uitbouw centraal. Het project VVM 
vraagt uw hulp bij het realiseren ervan. Het 
gaat om allerlei klussen, zoals het plaatsen van 
systeemwanden, aanleggen van elektriciteit en 
licht, het inrichten van de bergingen, plaatsen 
van sanitair en de afwerking van de ruimten 
met vloeren plafonds, borstweringen, enzo-
voort. Kortom een heel divers pakket aan te 
verrichten werk. In de planning van fase 2, zo-

HELP: fASE 2 gAAT BEgINNEN
als die in de ALV is goedgekeurd, is uitgegaan 
van een flink aanbod aan vrijwilligers uit de 
vereniging om mee te helpen bij de verbou-
wing. Het hele werkaanbod is opgesplitst in 
activiteiten. De meeste activiteiten vragen per 
activiteit rond 20-40 uur werk in een perio-
de van 4 maanden, als voldoende vrijwilligers 
meehelpen.  Een overzicht van activiteiten 
treft u als bijlage bij deze nieuwsbrief en op 
het informatiebrief in het zitje in Marcanto. 

Het bouwprojectteam VVM heeft uw hulp 
hard nodig om alles volgens plan te laten ver-
lopen. We zoeken zowel mensen die kun-
nen helpen dingen voor te bereiden en door 
te denken als mensen die gewoon leuk wil-
len klussen, gewoon lekker doen. We zijn 
ook heel blij met mensen die willen helpen 
schoonmaken. Neem dus contact op met Rein 
(06 51079533) of Martien (06 51572775)! 
Help!

2-1a.  Aftimmeren ramen  Feb-Mrt 2015  60 uur  3
2-1b.  Timmerwerk:  Aanpassen en isoleren overstek.  Feb-Mrt 2015  120 uur 4
2-1c.  Doorgangen naar bestaand gebouw maken  Mei-Juni 2015  80 uur  2
2-2.  Systeemwanden plaatsen  Apr-Mei 2015  300 uur  4
2-3.  Plaatsen deuren  Mei-Juni 2015   80 uur  2
2-5. Aanbrengen brandmeldinstallatie  Mei-Juni 2015  90 uur  3
2-7.  Aanbrengen ventilatie  Mei-Juni 2015  80 uur  2
2-8.  Aanbrengen licht en elektra  Mei-Juni 2015  160 uur  4
2-9.  Systeem-plafonds aanbrengen/afwerken  Mei-Juni 2015 60 uur 3
2-10. Magazijnen voorzien van stellingen  Juni-Jul 2015  120 uur  3
2-11a.  Loodgieters-werk (water, toilet)  Mei-Juni 2015  80 uur  2
2-11b.  Betegelen toiletten in de aanbouw  Mei-Juni 2015  60 uur  2
2-11c. Tegels leggen vóór en naast aanbouw  Mei-Juni 2015  60 uur  3
2-12. Plaatsen laminaat borstwering  Juni-Juli 2015  80 uur  4
2-15.  Diversen timmerwerkzaamheden en elektra Febr-Jul 2015  Afh. van klus  4
2-16.  Diversen schilderwerk  Mrt-Jun 2015  80 uur  2
2-17.  Opruimwerk, tijdens  feb-Juli 2015   2 uur per week  2
   
 Tabel 1.Voorlopige globale inschatting van werkzaamheden die door vrijwilligers kunnen worden gedaan in fase 2

Hulp nodig voor (Fase 3):  Wanneer  Hoeveel tijd per Aantal   Personen:
  (indicatie) (globale raming)* (indicatie)

3.11a. Fietsbeugels en beplanting aanbrengen  Feb-Mrt 2015  40 uur 4
3.11b. Tegelpad achterzijde leggen  Mrt-Apr 2015  60 uur  3
3.11c. Diverse  klussen bestrating terrein  Mrt-Sept 2015  60 uur 3
3.11d. Hekken/hagen rond gebouw  Mrt-Aug 2015  60 uur 3

 Tabel 2. Werkzaamheden uit fase 3, rondom het gebouw, die versneld worden uitgevoerd om de omgeving goed en 
veilig toegankelijk te houden.

*) Ramingen zijn 
indicatief. Daar-
naast heeft het 
aantal vrijwilli-
gers per klus en 
ervaring van die 
vrijwilligers uiter-
aard invloed op 
het aantal ge-
middelde aan-
tal uren per per-
soon. Maar ieder 
hulp is zeer wel-
kom!

Hulp nodig voor (Fase 2):  Wanneer: (indicatie) Hoeveel tijd per Aantal personen:
   activiteit: (indicatie)
   (globale raming)*
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fOTO-IMPRESSIE

Markeringspunten aanbrengenInmeten fundering

Plaats van de heipalen markeren Piketpalen hier moet de heipaal komen Overzicht Piketpalen

Heimachine wordt in gereedheid gebracht

Nieuwe fietsenstalling wordt betegeld Toegankelijkheid verbeteren

De 1e paal, begeleid door 
de muzikantenexpres

Dagelijks bestuur in afwachting van heien 
eerste paal

Clubleden kijken met belangstelling toeDe holle palen op het piketpaaltje
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De voorzitter bedankt de muziek En altijd is er weer administratie Toegangkelijkheid verbeteren: de laatste steen

De kokers voor de fundatie zijn geplaatst dus volstorten maar De wapening wordt in het beton gestoken

Isolerend materiaal in de fundatie
De contouren van de nieuw-
bouw worden zichtbaar

De rest van de fundatie wordt 
gestort

Het staalskelet van de uitbouw en aanleg riolering worden zichtbaar
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Bestaand dak wordt ingekort Het plaatsen van het dak... ...van de uitbouw

Het hoogste punt bereikt: pannenbier! Een doorkijkje

Het frame voor het plaatsen van de wanden De wandpanelen zijn er!

Een onderrand van metselwerk

De ramen zijn voorbereidJammer, geen schoorsteen op de uitbouw.

Voorbewerkt wandpaneel naar zijn plaats
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Certificaat van energiebesparing

Het binnenwerk zoals was te zien in de pauze van het nieuwjaarsconcert

Het dak wordt gesloten en geïsoleerd. Het dak is klaar voor een mogelijke etage in de toekomst

Ta daa!

Voorbereiding van toegang tot de uitbouw

Plaatsen van glas regenpijpen Deur staat op zijn plaats
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Artist impressions

Maattekening

fASE 3 O.A. fIETSENSTALLINg IN VOORBEREIDINg

(Links) de oude situatie

De fietshekken doen nu al aan de behoefte de fiets te verzekerenDe nieuwe situatie. Een nieuw ontwerpvoorstel zal het geheel opleuken


