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Nieuwsbrief 3
Hallo,

Dit is nieuwsbrief nummer 3 waarin we jullie het voorlopig ontwerp kunnen laten zien. Het plan ziet er fantastisch uit. En de
realisatie kan niet zonder julie hulp. Dus wordt er ook weer om hulp gevraagd. Als je ideeën hebt of graag hulp wilt bieden bij de
bouw van ons nieuwe onderkomen, schroom dan niet om even contact te zoeken. Je kunt ons altijd bereiken via:

nieuwbouw@dutmella.nl

Van onze project coördinator

Team PR

Wat is er gebeurd

In elke nieuwsbrief stelt een deel van het projectteam zich
aan u voor. Deze keer: team PR. Nou is dat woordje ‘team’
misschien een beetje veel van het goede. Het ‘team’ bestaat
namelijk uit welgeteld 1 persoon: Ceciel van Buul (ik dus).
Voor diegenen die mij nog niet kennen wil ik me nog even
voorstellen. Wij wonen met ons gezin in ‘t Harde Ven in Son.
Onze twee dochters zijn ook lid van Dutmella. Vera: rover
scout en speltakleider bevers en Emma: explorer. Ik ben zelf
sinds een jaar of 6 leiding van de bevers van Dutmella. En van
af dit seizoen ben ik iets minder op de voorgrond en wat meer
op de achtergrond actief, in een coachende functie voor het
huidige bever-leidingteam. De nieuwbouw-stuurgroep dacht
vast dat ik daardoor misschien niet genoeg te doen had en
bedacht een leuke nieuwe functie voor mij. ‘Team PR: geheel
naar eigen inzicht in te vullen...’
En natuurlijk doe ik dat met veel plezier, want immers: verve
ling is des duivels oorkussen.

In nieuwsbrief twee hebben we jullie geïnformeerd over de
eisen en de wensen die we stellen aan de nieuwe blokhut.
Deze eisen en wensen zijn door groepsraad 46 op 11 juli
2015 goedgekeurd.
De groepsraad heeft bovendien een budget toegekend
aan ons om aan de hand van de eisen een ontwerp te laten
maken.
Uit metingen van de firma Inpijn – Blokpoel blijkt dat er op
ongeveer drie meter diepte een leemlaag zit en dat het ni
veau van het grondwater bijna even hoog is als de onderkant
van de kelder. Hierdoor is er een grote risico dat er bemaling
nodig is. Bovendien is er door diverse mogelijke leveranciers
aangegeven dat een kelder een erg dure oplossing is.
Daarom hebben we besloten om af te zien van een kelder
en om daarvoor in de plaats een verdieping te zetten op het
middenstuk van de blokhut. Op die verdieping komt de ver
blijfsruimte voor de bovenbouw en voor de leiding. Beneden
is plaats voor groot- en klein-materiaal opslag en voor een
keuken.
Deze aangepaste eisen hebben we besproken met Wer
ner Leermakers, onze architect. Deze heeft vervolgens een
voorlopig ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is besproken in
de projectgroep en in de stuurgroep en de voorgestelde
wijzigingen zijn verwerkt. De werkgroep techniek heeft het
ontwerp vergeleken met onze eisen en wensen. De eis van de
grote opslagruimte was afgeleid van de mogelijkheden van
een kelder en is naar beneden bijgesteld. De conclusie van de
werkgroep techniek is dat aan bijna alle eisen voldaan wordt.
Het gewijzigde voorlopig ontwerp is goedgekeurd door de
projectgroep en voorgelegd aan de groepsraad.
Op 5 september 2015 heeft de groepsraad unaniem het
uiterlijk van de blokhut goedgekeurd. De indeling (layout) is
goedgekeurd met twee onthoudingen en geen afwijzingen.

Alle ideeën, tips, op- en/of aanmerkingen en vooral natuurlijk
aanmeldingen voor hulp zijn
welkom via:
nieuwbouw@dutmella.nl

Mijn taak binnen het nieuwbouwprojectteam omhelst commu
nicatie in de breedste zin van het woord. Ik probeer alle (soms
ingewikkelde) informatie in hapklare brokken en begrijpelijke
taal aan u te presenteren. En het is leuk als dat ook nog een
beetje aantrekkelijk is om te lezen.
Behalve wat jullie al hebben gezien en gelezen in de nieuws
brieven zijn er nog wat andere zaken die ik mag toevoegen
aan het projectteam. Zo mag ik ook mijn mening geven over
de verschillende voorstellen die gedaan worden door andere
projectgroepen. En meedenken over de verschillende oplos
singen die nodig zijn tijdens het hele traject. Verder verricht
ik hand en spandiensten ten behoeve van de verschillende
teams. Ik voorzie op dit moment de werkgroep sponsoring,
op hun verzoek, regelmatig van de benodigde informatie,
foto’s, teksten of grafieken. En ik ben af en toe bezig met het
uitzoeken van de mogelijkheden bij de verschillende fondsen,
via internet.
Je ziet: bezigheden genoeg die onder het kopje ‘communica
tie’ kunnen worden geschoven...
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SponsorKliks
U heeft eerder ook kunnen lezen dat Dutmella is
aangemeld bij SponsorKliks om voor extra inkom
sten te zorgen.
We brengen dit graag nogmaals onder de aan
dacht. En we vragen iedereen om het ook door te
geven aan vrienden, familie, buren, werkgevers
etc...
Let op: ook booking.com, KLM, Easyjet en hotels.com doen
mee! Iedereen die wel eens een reis of hotel boekt wordt
natuurlijk gevraagd dat via de Dutmella pagina van SponsorKliks te doen.
Dutmella ontvangt geld als er online wordt gekocht bij meer
dan tweehonderd webwinkels, waaronder bekende als Bol.
com, Wehkamp, Zalando, Neckermann, Mediamarkt, Staples,
Vodafone en ook als je eten laat bezorgen via Thuisbezorgd.nl
of een restaurant reserveert via Dinnersite.nl ontvangt Dutmel
la daar geld voor.
En wat helemaal fantastisch is: het kost jullie geen cent extra!

Ga voordat je wat wilt bestellen naar onze site www.
dutmella.nl en klik op de knop van sponsorkliks. Als
je op die manier naar je favoriete webwinkel gaat
krijgt Dutmella automatisch een bedragje op de
rekening bijgeschreven als je wat besteld hebt. Het
kost jou niks extra, het geld wordt geschonken door
de webwinkel.
Als jullie allemaal actief meedoen verwachten we hiermee
onze inkomsten fors te kunnen laten groeien.
Vraag ook al je vrienden, familie en buren om deze link te
gebruiken.
Je hoeft je niet aan te melden op de site van SponsorKliks,
maar het kan wel.
Als je je registreert bij SponsorKliks ontvang je wekelijks een
bericht met online aanbiedingen voor het weekend en een
maal per maand het overzicht van alle transacties met bijbe
horende commissies van Dutmella. Dan ben je dus steeds op
de hoogte en krijgt nog leuke aanbiedingen ook.
Namens alle huidige en toekomstige leden en vrijwilligers van
Dutmella heel erg bedankt voor de moeite.

wij zijn op zoek naar ...
Administratieve kracht

Voor het benaderen van verschillende sponsors zoeken
we hulp. Wij zullen zorgen voor materialen en instructies.
Wij zullen ook het overzicht bewaren wie welke poten
tiële sponsor benadert. Wil je graag helpen; stuur een
mailtje naar sponsoring@dutmella.nl

Netwerkers

Team sponsoring en financiering zoekt hulp van net
werkers die weten waar we kunnen aankloppen voor
subsidies of sponsoring. Ben je goed in netwerken, heb
je tijd en wil je graag helpen; stuur een mailtje naar
sponsoring@dutmella.nl

Ingangen

SPONSORWIJZER
De eerste sponsorgelden en giften zijn inmiddels binnen. In
onderstaande wijzer laten we u in elke nieuwsbrief zien hoe het
er voor staat. Als we bij het groene deel komen wordt de nieuw
bouw financieel haalbaar. Zoals je ziet kunnen we nog wel wat
hulp gebruiken.

HULP GEZOCHT

Heb jij een ingang bij een bedrijf of weet je bij wie we
moeten zijn om zo gericht mogelijk te vragen om spon
soring, laat dat dan weten via sponsoring@dutmella.nl.
Niet geschoten is altijd mis!

Ideeën

Heb jij een idee voor een sponsoractie of een groeps
brede financiële actie? Laat dat dan weten via
sponsoring@dutmella.nl.
Niet geschoten is altijd mis!

Huisvesting

Heb jij een idee voor de tijdelijke huisvesting van de
speltakken tijdens de bouw? Laat dat dan horen via
nieuwbouw@dutmella.nl
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Hoe gaat het bij werkgroep sponsoring?
Als werkgroep sponsoring zijn we druk bezig om te inven
tariseren welke fondsen we straks gaan aanschrijven. Het
aanschrijven van deze fondsen zal door onze werkgroep zelf
gaan gebeuren aangezien dit een nauwkeurig en gestructu
reerd werk is. Algemeen gesteld kan worden dat de fondsen
allemaal hetzelfde willen weten van ons, maar ieder wel op
zijn eigen manier en in de eigen volgorde. Het beantwoorden
van de vele vragen vergt veel tijd van ons. Via de verschillende
fondsen hopen we een substantieel gedeelte van het beno
digde budget binnen te halen.
Naast de fondsen proberen we middelen (geld en/of materi
alen en/of handjes) van heel veel sponsors binnen te halen.
Om dit te kunnen realiseren hebben we mensen nodig die
relaties hebben waar we mogelijk zouden kunnen aanklop
pen. Met elke bijdrage komen we een stuk(je) dichter bij de
realisatie van de gewenste nieuwe blokhut. Elke werkgever
is wel bereid om een donatie of sponsoring te leveren. Grote
werkgevers hebben vaak al doelgroepen benoemd waar zij
sponsoring of donaties aan leveren, maar dat wil niet zeggen
dat ze helemaal niets willen doen. Vragen staat vrij, nee heb
je, ja kan je krijgen.

Wij roepen iedereen op bij hun werkgever, buurman, kennissen of familie na te
vragen of ze bereid zijn ons financieel of
via materiaal-sponsoring te helpen met
de bouw van de nieuwe blokhut.
Tegenover een donatie of sponsoring komt een sponsorpak
ket te staan. Elke sponsor/donateur ontvangt een overeen
komst waarin staat wat onze tegenprestatie zal zijn. De grote
sponsors zullen met logo’s op een aparte wijze onder de
aandacht gebracht worden. Heb je hulp of extra informatie
nodig om bijvoorbeeld bij je werkgever aan te kloppen, stuur
dan even een mailtje naar: sponsoring@dutmella.nl.
Voor het benaderen van verschillende sponsors zoeken we
nog hulp. Wij zullen zorgen voor materialen en instructies.
Wij zullen ook het overzicht bewaren wie welke potentiële
sponsor benadert.

Waar staan we in ons bouwproces
Bouwproces
fase afgerond

in behandeling

nog niet begonnen

Het bouwproces bestaat uit de volgende fasen
•

Initiatief: het onderzoeken wat globaal wordt gewenst
en haalbaar is; aan het eind van deze fase neem je de
beslissing om wel of niet te bouwen of te verbouwen.

•

Programma: het ontwikkelen van wat specifiek wordt ge
ëist en haalbaar is; dit wordt vastgelegd in een program
ma van eisen en wensen.

•

Planvorming: het ontwerpen van een ruimtelijke oplos
sing voor het eisen pakket op de gekozen locatie.

•

Uitwerking: het detailleren en vastleggen hoe de ruimte
lijke oplossing wordt gerealiseerd.

•

Uitvoering: het realiseren van de uitgewerkte oplossing.

•

Ingebruikname: het ontwikkelen van de wijze van gebruik
van het gebouw.

•

Exploitatie: het gebruik wordt geëvalueerd en het ge
bouw wordt beheerd.

1
2
3
4
5
6
7

De initiatieffase is afgesloten op 18 maart 2015 in groepsraad 44.
In de programmafase hebben we de eisen en wensen vastge
legd. Er is hard gewerkt aan het financieringsplan. Binnenkort
worden mogelijke financiers (sponsors) aangeschreven. Er
is een opzet gemaakt van het exploitatie plan. Het bestem
mingsplan is goedgekeurd. Wat nog ontbreekt om deze fase
af te sluiten is een verbeterde financiële haalbaarheid. Hier
voor is het nodig om een beter inzicht in de kosten te krijgen
en in de mogelijkheden van de financiers.
Er zijn al diverse activiteiten van de planvormingsfase uitge
voerd. Werner Leermakers is gekozen als onze architect.
Er is een voorlopig ontwerp gemaakt en deze is becommen
tariëerd.

Wat zijn de vervolgstappen

Werner maakt het definitief ontwerp. Hiermee gaat gesproken
worden met de gemeente, voor het verkrijgen van de bouw
vergunning en van subsidie- en financieringsmogelijkheden.
De groep inkomsten gaat dit ontwerp gebruiken in de aanvra
gen aan fondsen en sponsors. De projectgroep gaat offertes
aanvragen en hieruit een keuze maken. Het exploitatieplan zal
worden bijgeschaafd en er komt een verbeterde begroting.
Team logistiek is enkele mogelijkheden nagegaan voor tijde
lijke huisvesting. Echter er is nog geen definitief plan; dit krijgt
volle aandacht in de komende maanden.
De programma fase willen we in oktober 2015 afsluiten; de
planvorming fase in december 2015.

ONTDEK scouting

ME
T
U
D
k
e
d
ont

LLA

Dutmella Nieuwbouw

Nieuwsbrief 3
Het voorlopig ontwerp

Jullie hebben inmiddels al vaker gehoord en gelezen dat er
een uitgebreid traject is gevolgd om tot de juiste keuzes te
komen bij het maken van een ontwerp voor de nieuwbouw.
Nog een keer kort samengevat:
Voorop staat dat de leden van nu en van de toekomst een
fijne tijd beleven bij Dutmella, waar zij optimaal kunnen groei
en en hun kwaliteiten mogen ontdekken en benutten. Daar
naast is het belangrijk de huidige en toekomstige generaties
stafleden (speltakleiding en bestuur) een werkbare omgeving
te bieden waar zij hun focus kunnen leggen op het spel en de
ontwikkeling van zichzelf en de jeugdleden.
Bovendien wil Dutmella vooral de eigen identiteit niet verlie
zen.
Kort, maar krachtig vertaalt zich dat o.a. in:
• veel leefruimte, zowel buiten als binnen;
• zo weinig mogelijk onderhoud aan gebouwen en omge
ving;
• slimme oplossingen voor praktische, dagelijkse zaken;
• uitstraling van het gebouw: bos en natuur, een warm wel
kom voor iedereen;
• buiten: zo veel mogelijk gezamenlijke (gebruiks-) ruimte.

de woningbouw en zo ontstond een bloeiend aannemersbe
drijf. Zijn drie zonen namen het bedrijf met spoed en gedwon
gen over nadat opa bij een ongeluk om het leven kwam. Deze
mannen hebben het bedrijf steeds met z’n drieën gerund.
Toen de oudste met pensioen zou
gaan hebben zij besloten alle drie
te stoppen en het bedrijf te beëin
digen.
Werner was de zoon van één van
deze drie heren en kwam dus al
vroeg in aanraking met de bouwwe
reld. Zijn vader adviseerde hem in de
architectuur te gaan en zo geschied
de. Daar was natuurlijk wel wat meer
voor nodig dan alleen dit advies. PAs
nadat hij zijn studies aan MBO, HBO
en de TU/e afgerond had kon hij als
architect aan de slag.
Hij heeft zijn kantoor in Son, en werkt
graag in de omgeving. “Waarom zou
je ver reizen, terwijl de opdrachten
om de hoek liggen?” Zijn werk is
heel divers. Hij heeft een uitgebreide portfolio opgebouwd.
Aanbouw, nieuwbouw, verbouw bij particulieren. Maar ook
herbestemmingen van kantoorpanden, vakantiewoningen en
studies voor projectontwikkeling. Onlangs werd de verbou
wing van het café-herberg op de hoek Molenstraat/Nieuw
straat afgerond. En als het even wil straks dus ook een blokhut
van zijn hand.
Juist die diversiteit trekt hem zo aan in het vak. Van alles wat
en niet de hele dag hetzelfde. “Alle projecten, hoe groot of
klein ook, zijn leuk om aan te pakken. Het gaat niet om mij,
maar om de klant. Als ik mensen na een paar jaar tegenkom
en dat ze dan nog steeds heel enthousiast vertellen dat zij
zo tevreden zijn met hun huis; dáár word ik blij van. Het gaat
uiteindelijk tenslotte om de mens.”

Het ontwerp voor de blokhut van Dutmella.
Zoals elders in deze nieuwsbrief te lezen is hebben we, nadat
we verschillende architecten hebben benaderd, gekozen om
het traject in te gaan met Werner Leermakers.
Ik ben naar hem toegegaan om eens te kijken wat voor mens
hij is en te vragen hoe hij tegen deze opdracht aankijkt.

Wie is Werner Leermakers?

Ik werd warm onthaalt met heerlijke koffie en we zaten, echt
op z’n Brabants, aan de eettafel. We genoten tijdens het ge
sprek van het uitzicht op de mooie tuin.
Die tuin bracht ons meteen op het eerste gespreksonderwerp:
de natuur om ons heen. Werner is zelf nooit lid geweest van
scouting, maar genoot wel van de natuur. Hij was tijdens zijn
jeugd veel buiten te vinden, vooral in de stukken bos langs
het kanaal en bij Houtens in de buurt.
Hij groeide op in Son, waar zijn familie al vier generaties
woont.
Zijn opa belandde vanuit het boerenbedrijf in de wereld van
de stallen-bouw. Van daaruit, toen er langzaamaan genoeg
stallen stonden in de omgeving, breidde hij zijn werk uit naar

“Een blokhut bouwen? Leuk, weer wat nieuws. Het was zeker
geen blanco opdracht. Het projectteam kwam met een flinke
lijst van eisen en wensen. Daar was een gedegen voorberei
ding aan vooraf gegaan, dat was duidelijk.”
De eisen en wensen die wij hadden aangereikt zorgden
ervoor dat Werner op zoek moest naar een manier om hier
zowel praktisch als qua uitstraling aan te voldoen.
Gelukkig hebben we binnen scouting een groot aantal voor
beelden van blokhutten.
Samen met de project-coördinator is Werner naar Overasselt
gegaan om te kijken bij het scout-centrum van St. Walrick.
Dit gebouw heeft zo’n beetje model gestaan voor het eerste
voorbeeld dat vanuit het Dutmella-leidingteam is bedacht.
De bouwcoördinator van dat gebouw legde op een bepaald
moment uit aan Werner dat het idee van de vorm van het ge
bouw kwam vanuit de visie: iedereen wordt met open armen
ontvangen…
>> lees verder op de volgende pagina
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Voorlopig ontwerp, vervolg
WERNER LEERMAKERS ARCHITECTUUR
Voorlopig Ontwerp
47,8m2

dagverblijf Bevers
56,7m2
25,2m2

keuken
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Datum 3 september 2015
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Dat sprak hem erg aan en hij nam zich voor daarop voort te
borduren.
Vandaaruit werd het dus een centraal gebouw, met twee
(open) armen: iedereen is welkom!
Dutmella gaf aan graag buiten te zijn en geen gangen of
loopruimte binnen te willen. De speltakken zullen elkaar dus
tegenkomen in de buitenruimte. De dagverblijven voor de
speltakken zijn bewust in de armen geplaatst; daar waar het contact met de omgeving het grootst is
(vandaar ook de dubbele openslaande deuren). De ondersteunende functies (keuken, opslag, toilet
ten) zitten in het centrale deel; het contact met de omgeving is voor deze functies van minder belang.
Verder ook leuk dat de keuken in open relatie met de buitenruimte staat; je loopt zo vanuit de keuken
via de dubbele deur de centrale buitenruimte in. Zo houd je altijd contact met het spel dat buiten wordt
gespeeld.
Als je binnen bent wordt het contact met elkaar en met de natuur gewaarborgd door veel ramen
en de glazen oppervlakken in de deuren.
Alles kan natuurlijk met luiken worden afgesloten vanwege de veiligheid en inbraakpreventie. En om
flexibel om te kunnen gaan bij eventuele verhuur kan de blokhut ook in delen worden afgesloten.
“Al met al een leuke opdracht, waar ik al weer veel van heb mogen leren.”
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Het projectteam gaat nu met dit ontwerp naar verschillende aannemers/leveranciers om offertes te
vragen. De focus ligt daarbij op log-bouw. Dat betekent dat het, uit het oogpunt van kostenbesparing,
kan zijn dat het ontwerp moet worden aangepast om in het systeem van een betreffende aanbieder te
‘passen’. Daar staan we voor open.
dagverblijf Scouts
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Ik had een fijn, gezellig gesprek met Werner en u weet nu wat meer van hem en de achtergrond van het
ontwerp. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, schroom niet,
stuur een mail naar: nieuwbouw@dutmella.nl.
Laat ons weten wat je er van vindt.
groeten, Ceciel van Buul
Nieuwstraat 82
5691 AE Son en Breugel
algemene toegang scoutingterrein

info@wernerleermakersarchitectuur.nl
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