
 
 

Nieuwbouw Cay-Noya 
Nieuwsbrief nr. 3 / januari 2017 

Deze nieuwsbrief informeert je over de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwbouw van ons clubhuis. De nieuwsbrief 
wordt digitaal verstuurd en is ook te vinden op de website  van Cay-Noya www.cay-noya.nl  

 

Status bouw 1-1-2017: 
Het zijn de laatste loodjes, maar het wordt allemaal hartstikke mooi. Je ziet aan de buitenkant niet veel meer 
gebeuren, maar dat is slechts bedrog. Aan de binnenkant is het net een bijenkorf met veel bezige bijen. 
Hieronder een korte opsomming: 

1. De timmerploeg was net voor de vakantie nog bezig met het aftimmeren van de diverse wanden met 
boomplanken voor het echte scouting gevoel.  

2. De Cv-installatie is klaar en het is zowaar warm binnen.  
3. De elektra aanleg vanaf de meterkast vordert gestaag en op een draad na is de elektra aangelegd. 

Daarna kan de verlichting geplaatst worden.  
4. Ook het water is aangesloten en de eerste kraan met warm en koud water doet het.  
5. De materiaalruimtes van de Landverkenners en Zeeverkenners worden al langzaam ingericht. 
6. De alarminstallatie is aangelegd, hoe dat werkt vertel ik niet .  
7. Waar nu nog aan gewerkt wordt zijn de keuken, de sanitair (wc’s en douches), deuren, afwerking en 

de inrichting van de speelruimtes (baks/patrouille hoeken). 

http://www.cay-noya.nl/


 
 
 
 
 

 
 

  



 
Klusteam APP groep 

Helpen met de diverse klussen en klusjes aangaande de bouw van ons clubhuis? Graag! 
Meld je aan bij onze groepsvoorzitter Erwin de Kruijff (0641090469). Hij maakt je lid van de 
Cay-Noya klusteam appgroep. Dat is praktisch én voordelig, want: 
1. Je bent en blijft op de hoogte van de status van de bouw.  
2. Klussen komen via deze app groep direct bij jou terecht. Je kunt zelf aangeven of je 
bijvoorbeeld een uurtje kunt helpen. 
 

Planning 
We hadden gehoopt eind december de nieuwe gebouwen te kunnen gebruiken. Dit is niet gelukt. We zijn hard 
bezig alles voor elkaar te krijgen, waardoor het ook langzamer gaat. We zullen nog flink de handen uit de 
mouwen moeten steken om echt het gebouw te kunnen gebruiken en niet met allerlei klusjes te blijven zitten. 
We hebben de lat hoog gelegd om straks echt te kunnen genieten van ons gebouw. Uw hulp kan de bouw 
versnellen! 
Bij deze nog steeds de oproep om bv tijdens de opkomst van uw zoon ons te komen helpen. Alle hulp is 
welkom, zoals het  aanvegen en troep opruimen of koffie zetten. Regelmatig zal ik via de mail en/of klusapp de 
actuele klussen doorgeven.  
De bouwcommissie komt in de 3e week van januari bij elkaar om de planning tot de ingebruikname te maken. 
Via de mail houden we jullie op de hoogte over de laatste ontwikkelingen en de ingebruikname. 
 

Geld acties: 
Er zijn diverse acties geweest in 2016 om geld in te zamelen voor de nieuwbouw of materiaal. 
Hieronder de lijst met acties en wat het opgeleverd heeft: 
1. Scoutingloterij: 1396,50 
2. Oud ijzer en flessen actie: 530,-  
3. Verkoop oude golfplaten: 80,- 
 
De oud ijzer actie gaat lekker door. De flessen actie is inmiddels gestopt. Bedankt voor al jullie hulp hierin. 

 
  



 
Hier worden we blij van 
Er zijn na de vorige nieuwsbrief weer sponsoren die hun bijdrage aan de nieuwbouw van Cay-Noya hebben 
geleverd. Dat is echt geweldig!! Hieronder de lijst tot nu toe. Drie keiharde ISEKA’s (in scoutingtaal: Is Een 
Kanjer) voor: 

 AFAS Leusden  
 
 
 
 

 Lionsclub Hoogland  
 
 
 
 

 Stichting Boschuysen 
 
 
 
 

 NSGK fonds voor de bijdrage van ons minder validen toilet/douche 
 
 
 
 

 John Aartsen (oud lid van Cay-Noya) van Central Care voor het 
aanleggen van de CV leidingen en leveren van bijbehorende 
materialen 

 
 

 Jan Lagemaat Witgoed uit Nijkerk voor het leveren 
van een koel/vries kombinatie (van Siemens) voor in 
de nieuwe keuken in samenwerking met Siemens 
Nederland 

 
 Machinebouw de Kruijff voor het 

ontwerpen, bouwen en plaatsen 
van een groot deel van de keuken 

 
 Rabobank voor het verdubbelen van het bedrag van de crowdfunding actie  
 Alle ouders, vrienden en “Boomstam de Nairana” die hun bijdrage hebben 

geleverd aan de crowdfunding actie 
 
 
 
 

 Bectro Installatietechniek en Joris Fleer (ex stuurman 
zeeverkenners Cay-Noya) voor het leveren en 
aanleggen van het alarmsysteem 

 
 
 
 

 

 



 
 

 
 
  



 
Een ander nieuwbouw project van Cay-Noya: 
 
Een ander nieuwbouw project dat ook parallel aan de nieuwbouw loopt, maar waar tot nu toe weinig over 
gesproken is is de bouw van een heuse nieuwe 
aanlegsteiger voor onze vloot. De reden dat er een nieuwe 
steiger komt is omdat Waterschap Vallei en Veluwe werkt 
aan de veiligheid van de dijken langs de Zuidelijke 
Randmeren en langs de oostkant van de Eem. Deze dijken 
moeten in 2017 voldoen aan de vastgestelde normen. De 
kartrekkers of moet ik zeggen de slepers van dit project zijn 
Arnold van Barreveld en Willem Vermeulen. In overleg met 
het Zeeverkenners team is er hard gewerkt aan de 
nieuwbouw van de steiger, die nu zijn oplevering nadert. 
De oude steiger ligt al meer dan 40 jaar aan de dijk bij het 
Eemmeer bij Bunschoten-Spakenburg.  
 
Wat begonnen is met een loopplank eind jaren 70  (zie zwart/wit foto), is in de jaren 90 door het toenmalige 
Zeeverkenners team (met Charl de Kruijff als schipper) uitgebouwd tot een steiger voor 7 vletten en de 
sleepboot de “Makke Beer”. Het laatste jaar mochten ook de juniorvletten en schouw van onze bevriende 
Zeeverkennersgroep de Karel Doorman er aanmeren. Het komende vaarseizoen kunnen onze boten weer bij de 
nieuwe steiger aangelegd worden. Het is een zogenaamde drijvende steiger geworden met een afsluitbaar hek 
en plaats voor fietsen. Hieronder wat foto’s van de steiger in aanbouw. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bedankt namens de bouwcommissie, 
 
Erwin de Kruijff 
 
 
Voor meer informatie, kijk op www.cay-noya.nl! 

http://www.cay-noya.nl/

