
Begin september zijn we 

gestart met het initiatief 

“Vrienden van Dezibel”. Op 

dit moment is de helft van 

de beschikbare vierkante 

meters geadopteerd door 

een vriend. Een heel mooi 

resultaat tot op heden waar 

we ook heel blij mee zijn en 

waarvoor we jullie ook wil-

len bedanken. 

Maar er is nog 250 M2 be-

schikbaar en door de eer-

der genoemde tegenvallers 

zou het fijn 

zijn - en ons 

erg goed 

uitkomen – 

als we die 

óók snel aan 

de man kun-

nen bren-

gen. Dus 

wanneer je 

in je omgeving nog iemand 

weet die nog geen “vriend” 

is, probeer hem of haar te 

enthousiasmeren om ook 

vriend te worden. Alle on-

dersteuning is welkom.  

Volume 1-14 

November 2014 

UITGAVE VAN STICHTING DEZIBELBEHEER 

Ja je leest het goed, niet 

alleen een nieuw onderdak 

maar ook een nieuw dak. 

Het asbesthoudende dak is 

verwijderd en de aannemer 

is nu druk bezig om nieuwe 

dakplaten te leggen. De 

planning is dat de werk-

zaamheden rondom het 

dak half november zijn af-

gerond. Dan zitten we alle-

maal weer droog en kun-

nen we er wat dat betreft 

weer vele jaren tegen.  We 

hebben hierbij nog wel een 

kleine tegenslag gehad; 

een flinke financiële tegen-

valler. Bij het verwijderen 

van de asbestplaten heb-

ben wij ook opdracht ge-

kregen om alle isolatie van 

het dak te vervangen om-

dat er bij het verwijderen 

van de dakplaten mogelijk 

deeltjes asbest in de isolatie 

terecht zijn gekomen. Zuur, 

maar ook hier gold dus 

letterlijk “waar gehakt 

wordt vallen spaanders”. 

Vrienden van dezibel 

Een nieuw (onder)dak 
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In dit nummer: 

Interessante infor-

matie: 

 Frank, onze vrijwilli-
ger, al de nodige uur-

tjes in ons Dezibel 
heeft doorgebracht ; 

hulde !! 

 De eerste nieuwe 
dakplaten zijn in-

middels geplaatst. 

 Sint en zwarte pieten 

weer in het land zijn. 
Huisbezoekje ? 

Www.harto.nl 

Het oude dak is eraf ; nieuwe isolatie is aangebracht. 

De voorbereidingen voor het nieuwe dak in volle gang 



 

De belangstelling om een zaal te 

huren neemt hierdoor aanmerkelijk 

toe. Huurders zijn erg enthousiast 

over de locatie, de geboden voorzie-

ningen en de mogelijkheden terwijl 

de renovatie nog in volle gang is. 

Het geeft ons (het bestuur) in ieder 

geval een goed gevoel dat we met 

de verbeteringen op de juiste weg 

zijn. 

(Wist je overigens dat je als vriend 

van Dezibel 10% korting op de huur 

krijgt?) 

Na de kleine zaal en de toiletten wor-

den nu de hal en de gangen onder-

handen genomen. Er wordt geschil-

derd, de plafondplaten worden ver-

vangen en de verlichting wordt aange-

past en gemoderniseerd. 

P A G I N A  2  

grondonderzoek moeten laten verrich-

ten omdat een bepaald bouwopper-

vlak met maar liefst 8 m2 wordt over-

schreden en daarvoor zijn door de 

gemeente hoge leges  in rekening 

gebracht voor de 

bouwvergunning. 

Beslist niet op gere-

kend maar wel 

door de gemeente 

doorgerekend. 

 

Misschien moet de gemeente of al 

haar personeel óók maar vriend van 

Ons Dezibel worden…. 

De vergunning voor de uitbouw is 

binnen. Eind november verwachten 

we hiermee te starten. Eerst zal de 

uitbouw tegen het huidige gebouw 

aan worden gezet waarna op het laat-

ste moment de 

“tussenmuur” zal 

worden verwij-

derd.  Op deze 

wijze proberen 

wij de overlast 

voor huurders van Ons Dezibel zo veel 

mogelijk te voorkomen. De planning is 

dat we het grote carnaval in een ver-

grootte zaal vieren; méér ruimte dus 

nóg meer lol. Jammerlijk hadden we 

ook hier wat financiële tegenvallers. 

We  hebben onder andere aanvullend 

D E Z I — T A L K .  

“….carnaval in een vergrootte zaal 

vieren; méér ruimte dus nóg meer lol.” 

Een vernieuwd 

interieur 

Uitbouw van de grote zaal 

Vaste huurders van ons Dezibel zijn: Carnavalsvereniging de Kwak-

bollen, jongerenvereniging Crespon, Oranjevereniging Harmelen, 

dartvereniging de Pirates en toneelvereniging Harto. 

 

Het bestuur van de Stichting DezibelBeheer wordt gevormd door: 

Peter de Reuver 

Ton van Vliet 

André van Miltenburg  

Leon van Tilburg 

André Voorhout 

 

Heb je nog vragen of suggesties? Laat het ons weten.  

Www.dezibel.nl 

Verhuur 


