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Schop in de grond voor sporthal
Publicatiedatum: 26 mei 2017

Met het afgraven van de grote berg zand op de locatie van de nieuwe sporthal is een begin

gemaakt met de werkzaamheden. Op vrijdag 26 mei verzamelden vrijwilligers van de

binnensportverenigingen zich hiervoor. Wethouder Roy de Witte stapte ook in de kraan om

een bijdrage te leveren.

Niet alleen coördinator Huub Frons is er druk mee. Hij vertelt: “We hebben verschillende

gesprekken gevoerd met de gemeente over hoe we kunnen helpen om onze bijdrage te leveren in

zelfwerkzaamheid. Vandaag is de eerste activiteit en zijn er zo’n tien vrijwilligers van

volleybalvereniging Dynamo, basketbalvereniging Jolly Jumpers en badmintonvereniging

Sjtuttol druk doende om ruim 850 m3  grond te verzetten. Ook worden zij ingezet als

verkeersregelaars om alles in goede banen te leiden. Zelfs de kraanmachinist doet zijn werk

vandaag gratis en een lokale ondernemer heeft het materieel tegen gereduceerd tarief geleverd.”

Het zand dat vrijkomt, wordt afgevoerd naar een Rood-voor-rood locatie waar het direct

gebruikt kan worden. Op die locatie wordt een stal afgebroken en komt er een woning voor

terug. De Witte vindt het belangrijk dat de bouw van de sporthal Tubbergen met deze activiteit

een zichtbare start heeft. “Het is fantastisch om te zien hoe iedereen zich inzet en betrokken

voelt bij de nieuwe sporthal. Inmiddels loopt de procedure voor de aanbesteding en zal er op 8

juni de nitief gegund worden.”
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