
lrantekening.rn betreffende iret tots:tancrkomen van het
tabaksauseum te rrnerongen "

vr-i jdag 16 nov. 1!8J.
In de middag belt de burgemeestcr
de verbouwing van de tdbaKsschuur
a1s hij 4 geme ente -werkl Íe cen teÏ

n^+ . àe)Tr^ n--n af r. i i :nêi.rr I .j rtrv u

h,- lf n,.q r-+ 1Oí{,4 kl>r.}^ krrnná. /.i;.Í u J1a+
l-,aanhi lrlri n,r <fol t

VrÍ j da,javond overleg Pezarro-Schellevis.
ai:13ïd,d 26 nov.
pezerro en Schellevis meten de schuur o!,. Schellevis tekeni de
best:iànde toe stand "

*xxxord Zà, e\í o:nd, overleg Schellevis, 'PezàTTo' Stotk. Ten aanzóen
van bestáiande plannen wiizlgingen àengebracht. Onder meer andere
indeling viin de schuur en ái!"rarte "museum-doost'' necle in verband met
verwirrning.
Zondug 2J nov.
Scbellevis tekent het besyrroken p1:rn.

iliaàndag 2tl nov.
Ka.ntoor Stolk nriakt coliën Yan d.e tekeningen' ie'zàTro levcrt dÍe
direct bij de gemeente ir!. Zii u.oeten IO dogen vooï de raads-
verd .der-ingo ir I 2 dec . Ler inzèEe f idËen' T-ezarro vr' :^gt voor de
zexerireid rrod o] oe afdelin; finLncien of het inderd'rd de bedoeling
is dat de geme eí6e -v/e rkfi eden ook voor rekeníng van de tlemêente
weïken. Dat b.Liji<t 'zo te zíin. l'leÏ v/ordt gezegd d"tt het toezicht
bij de bouw een noeili jri ,,unt 1s. :.ogeIiiKheid cli, t een -Lion dat
kan d.oen zou uiterst 'í/elkon zÍin.
In de avoml beft Stolk Kees \lisse (Thalen was in Kxxr(x Kenia ) orrer
de "sfoomversnelfingrr. Tevens È!evr:ragd hoe Leo ]r;eddens (architect)
te behaderen. "EeI hem zeff ins.aï olt, flij zal er vrel tiid voor
hebben)j Leo opgebeld. ïj"i Yond het een leuk idee eb wlfde graag
mederrerken, Af slr:iak om oi; 2 dec. nadere inforfiatie te verstrel: 'e,
Kees Iíisse er tevens op gewezen d.at het noodzakelijli is eerst
de distefs te veïlvijderen en d^,rna stenen te sorteren, romnel
op te ruirnen, bïuikbaaï hout uit te zoeLeL enz,

JO nov.
Gemeente stuurt r:;.adsvoorst€1 n3..Ir de raldsfeden,

_ê . ,.. (L9!4L !
ln ue volgende di.ben no; neerma lyn-fé-lÍ ro .jbolk erl .:. €Z 1rr:o-v.Ruler.
f 2 doc . riaadsve rgu de rint- . y,,-rarnevelo. , - ezarro, iredCens en Stol-lc
:;ani;ezi.,, !'-oorstei .rantlenoj:ien, ,..Lleen S;L teUen (ofeninJ van het
i.useur.'I o j zo:ro.L 1-lorot nier ui.. vooro .t u:1.;es.toten).
-L1 oec. -Lo,uu uur,
,ê" 'r.ro en -rol-, LeKi,r*en schuur en r;r'rein no. dens j.v":n. oe
-i,ions bl jeenjioríst die trvond. Daarbi- j tocn wel erg Ueschrolíken van
de enorne troe,r in en bui Len de schuur, Stolk doet :,r::n de Lions
ve't s-Lí,b v.n de I'sLroonversnel---nd' 'e:e;d d.t o,:,orLe rcrr'...,
ci-ts cels v rr:vÍ jd3rd e.r L -neÍr ;esorteerJ , roeter. rvoIden .rrir -. r: a r ;
r".,r".,,:. cle enoul.lle o,r.-,ràng v:n hei Ïr:r,, ci:,t d..!ïYoCrI noriig is nog
eeïst ,:.. 1 xodÈ vorden beiie.Lien of ixechrnische hul ; i;an r.iorcien
g.ebrui'rt.
1I dec.
Fezi;rro en .itol.ii hebben de xrvestie nog eens be:;e.iien, Result.lirt:
:1àndïÍerK is het enié rilosef i j};e. iru eerst nodig de hele zaa1.. net
vi..n riu.ler te bes.rei,eb.



/

^ ,4 í'i-''"'L ls'a '*z()
DOndCro:jt) I. OCc " :)7 )!^
Ii,.:O uts-t. van .ilulet utlei v,,.l.irneveid, te:í.:.Tra en Sto:-.1r. Teel-
de b.i.l-s besl,roten en aiSes-.roi<en de iions te vr'::Len op 7 iiln. lril4
'-n ci e sI - Le gaan. Je oemeJntemensen ..oeten in iecer. rv I net

het dr 'i beó innê n "

l-ó dec,
ne;eneenie beti naar lezrirro net de raederleliiS dr't o.r 2 ian. I).)1:
d. deneente,.,tcrliedec i i':nïIezi8 zullen zi jn or:l .net het 1Íeljit te
be;innen, Snel overfeS" O, 2 ;.^:r' iioeten de ,elneenbe'nensen i.us
ronoo.li c.e scriu-ur lri, het C...- ,;l-r,j1;e:i ,.c. leir. .,-.n :loet ,,e cr,istel-lt.lr -

o'.is ,,có 2i jrl e., i.ite b 1)as na I j-ln. -ieieleEoneeïd r.1et ilees 'lisse
en i,fóesr,roiien dlt ie besl,rei<en in de nicidlg tijdens de rece..;tie
vrn vJn ],oen in het lergliuis. 0,r tiie rece-. tie a-i;es. ro--en iilt
Dicr ïir.: len leden zel o.rbellon olil mee te doen o,) zirterdi:E ?4 dec.
en trvee c1i:gen tussen ilerst en nieuïJ j!--i1r'

?Q dec.
O; C.ie d;g l',L, s er echter (beil:ih'e Stolii) iie e]l enr.efe Lion, I e1
ïiaren er v.Dèirnevel-d , razi;.tro, Stolii en Schelfevls 'r.-.n de eeilk.St "

Verder de voortlitter en een licr {mlt ..oon) van de ln.erveïeniiin.i
en eeJr ui'clierin;tt eiilie r dle mei toestehuiin., vl. n i.e gemeente :rooht
ilcl--'en opruinen" ilter bleer'- ir t de r ions slec,:Its ':i',: i:n o lr'eroe )en
voor de i.:-Sen iusseÍi r''eii's'u eI] ,ieai\fri a].r.
l-i.j ,rolr'sl'IÍÀ.-el in --íL&.1:s.,cï-jcli ''i s eGn conl,:.ii-iej: -'esj,ei, en aan'!vezig'
lluitengewoon hiird geïrêri<t, l!à 'i\h wel.k l'ra s de se huur :an a.Ife kanten
minsteás J meter vri j vi,,n briimen en jiuin, De container iS dezelf de
dag tveggehaafd en door een lege verva ngen' 01) 27 dec. l"iaren ili de
o"Ët"t ó"""tt ËrantÉif Lions met eni.;e kinderen en de i-Ieeï v.d,Í,e j- j aa^t/sz"'i
Container deels gevuld met distel-s en 'ruin. t

2s dec .
v.Br;rnevel-d hbeft in zijn eentje de hele deLg nog veel lverk
verrÍcht, distefs vêrwj-iderd enz. íoorts heeft hii planken uit de
schterw-nd vervri.dcro (en lr,ter weeï vLscdespiJkerd) onr te be6 j-nnen

met het sorteren v:rn de enorae hopen stenen in hele sterrent
bruikbirre halve stenen en .puin vooï de cont.riner.
De lan1attefl zí it gebra,chi'
Op JI dec. is er hard gewerkt door Pezarra en Stolk en ( van de
ii,,ás) Tisse, Thalen, Rótgans , Kok, Boreel, de Ridder, Ílocgendoorn
i*"t ó"" pu,.í kindurón die effectie meewelkten), tn de weg figgende
Àtapet hout n:'.ar buiten Sebracht. Licht in de schuur 3ebr'cht
dooi het fós&rken vÍrn enkele Blanken ln de achterwand" (door
v . Lia r neve Id voorbereio) "

2 jarL. I9a4.
lu"rri", íoegezegd,e Ser6eentemensen (?1us nog de ba.dmeester) hebben
áà i:""""" vàn nót dr'k gehaald en de lanla tten geslool't 6y'5 meter
Ien.{te na )tv'-., ronder het bestelde hout plus )l"stic droog KLn
bIi jven, ilaSonnenl'baf,x*ËExtgliitrÊEdhiÊtenx

5 jarL.
ófi- lf, "f.u " voor het d::x bezorgd/ pl-us plastic ' lregonnen- ine t het kexeh*l
leácË1eten van het d..ik en aunbrengen van plastic en panl-:rtten'

trá Rrll-"r, .Pezarro en Stol-k overleggen wiit nJ het eÈrst loet
ge be ure n.
0; rrrijd-tl 6 j:rn'
ïf s ae 

- 
f iáXr:r dr'khe}f t dicht en de eerste 4/'z met'er ïreer met

D.rnnên be legd. i\an de vooÏiiirnt be t ;'lrobleem d rt Gt 'v oo-: 'e t - -L

;r.ï;:;r.il;:,; óvergaat van 2-steens Í1:rar f-steens ï.fl|aïdooï een gleuf
ont s L .rt die .;ed,icht r-oet v/orden'
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Z 1,,Tda3 í J: n.
áe h,r tve"r'e zitro en Stolk rneerdere Llonsr Íisse' de RóddeÏ,
íálriut"", l.ioogendoorn, Thalen en de liaaá met enl:efe kinderen"
Yoorts v. d. LeY.
váià-ór""i"n ,rit d" achter*int verwijderd en door het gr,t twee

Ërái" "ii"áfráur.rnachines vá*r v.o.i,o1 nJ^ë buiten gêbr.,cht. lle eerste
helÍt v:-, n a" o"*",,,rrd regen (door het ha lf o;jen dr'1<)" leer.hard
ËË*àrr.i i' i."t midciensti< eb 1,,'ngs d-e ziirïr'nden on "ïerkruimire 

1;e

fi;i;;;;";; áu t""=d*""r en on vln voor naas i..cLrter te ,:',iiine,i io.;erL.

i:ïàá."àtàËr;; ";:r niet vol-doende vrlj' i\rges''ïol'en o--'Zi"' 14 iarn'
veici.r'-te gi;an" ,ontiliner is meer di-n vol lret iuin'
lii.r ii nd.;. g 9 i,, n .
De gemee n-1, eme, rule n oeginnen ai'n he-t. dlciltnè'l(en vi,.n C'e rechter
áafËeff t. Contiriner irreggeh;it lo. ilri jd:'rg komt er een nleulve'

Op alle dl'gen dilt vri jlÍilllgers 1'verken lvordt bii ean ko':)-koff ie
;5;;;;";á.,i" "i,r" De-Trarn.-,an de Semeentewerkfui ge:zegd dat zi.i,
af s het daK ge-rlee-L dicht is d'ierr ook hun I'pi'nnen-bier" Kunnen

hl-,.1en.

Nieuwe conti:.iner :-rfgezegd omd 'i- de lrir ui'rle re iret 'luin krrn

gebruiken en zal we6htrlen'

van Barnevefd hÉeÍt vríjwel de gehele. ulee;t geÏíerkt en een zeer
giotá noo;t stenen gesorteerd en opgestei:e1d'

Sl-echt vreer. Duk niet geheeJ- dicht gekomen zoal-s zelcer r"ril s

verwacht.
Zzlterdag 1{ jan.
;i;;;; ï"ut'6riirt. storm en reiien' Pezi\TTo' stork' v'd'Ley en

de Í,ions Thàl-en * zoà11, ;isse, iioogendoorn, Venem^a'. Rotgans'
l,,sselberg; en van Beuni!€en. *rote staiel bóut nlaè buiten gebrr cht'
;;;;;-;;;; zend uitsekríid,en verspreid' r'/i'in enorme stapeL stenen

ï""t àt- Áiáaá" ffiof."á"ál afgen.,atd.'r;erkrulmte vri j voor aanl-eg

van ae fundering vÉ1n de middenmuur"
iíeddens en veztlrro hennen besloten tot gebruik "1tt l:lt:::*""t
platen tengs de wanden in het voorstuk {geen fundering. nodig)
en tot een nejr-wanJ-Àát a'oe"chter j'solat1e in het achterstuk'
i"n-á,rr"t :,ccóofd met hout-cement platen'
lËi"ti.-it"ngt merktekens aÉ.'rl- voor toekomsNj-g Írel'k'

..'.and g en dinscetg Ií' en f'/ i'n"
Zes gemeentemensen hebben de pannen gelegd'

ïoensdu.g 1i3 jan. Cement :re-'ngevoerd '
Donderdag Iy jL,n" ])UElí heeft krstie
á;;t ;.o; fánáer1ng mj-ddenmuurwordt
beton des toÍr Í.er lv lrening '

voor bood:r.ansluiting geltlaatst'
gegraven' In de middag aI

2 lioz j- inen en andere ma'terialen besteld '

Yri- jdag 20 ien' ^^ i-^,,;.i- .,êqrêt.t - frl2teïialen
BeAonnen met merse-Len tussennuur en Kozijn gesteld'.Ll?1:1,ir
qebracht. rTJI-i'{ nieí g;;;;;t;; noodkastle árin te s}ulten" Licht ult
lia po leonschuur .

Zaterd.ag 2L Jàn. v.d'Ley' yezi'ÍTo 
'.d?,-liaan 

I zooltt Kok' liouterse'
Boreel, StoLk. t'er"Ài-o';eÏuimd" ll bofk in spii-i'e'r' getr''' :t' rJw"rs

door de zool. iiu ,.íLt"á7áàt"1Àa a't de wer:klui overal bii kunnen'

'La , t . s . hoeven de f ions niet ln te s:rrince n'

za. ?2 jan. Dih !'k sneeu$J'

t:tkt Z'J t I m -r.r i. i. 27 ian' niet doo! gemeentenensen 3errerkt
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na. 3a jan. Muur verder opgetrokken"
I, 2, 3 en 4 fêbr.
nócníeírant voorzien van staande regels, plastic, isolatie en
b"gontr.tr met t anbrengen muurlrlaten. Tevens de helft Yan d,e zolder-
ba l-ke n aangebracbt.
puEiil heeft meter geplelatst. v.d.Ley oeg van de gemeente verder
meewerken. Do. hebben vzin Barneveld en Y.d. Ley een aanhangwagerl
me b i.u in Sevuf d en :. '- -e uoe i'd.
La, ',, 'iear.
i..ogendoorn, venema, de llaan, Kok brengen het hout lÍeer naar binnen.
Stolk ruj.mt het voorstuK oP.

líia 6 febr.
?lafondbalken biina gereed'. Nog an-keren.

Di. J febr.
piafondbalken klaar. Deef bovenvloer geleg d. Begonnen met voegen tgsse
tussenmuur.
T.ío. g febr. nokvorsten gelegd en vastgemetsefd. LTuur verder gevoegd.
Geulen voor fundatie r1' C " murelL.

Do. 4 f ebï. :uodirtie ,,.C. i1uíen gelego, deur gesteld en begonnen
Áái 6etfeaing tinkerwand met dubbele isolatie l-angs "T.C. tÏurenxgEÈEÊi*e
gede e l-te 11ik oPgemetse.Ld.

Vrij. 10/2. Rechterwahd' geheeJ. bekleed'

Ma. L3/2. Rechter wand bekleed met E 2e isolatie en 2" rii pfaten'
x.C. muren blina geree d.

Dr. L4/ Z. Rechter'd.ee1 Van de schuur wordt uitgegraven. EI' moet nieuw
zána in voor de steneo vloer. Materiaal- op de lirkerkant Í'oet
verpluatst wo-rden.

o., Do. en VriÉ. I5r!6, Ilfebr. Verder gewerkt aa! uitgraven harde
bodóm en inbrenfien eíd.ei, donker, zand. iri.C. geisoleeld. POEÏ{ meteï
in dè schuur geólaatst. Leidingen el_ectriclteit etc. van de weg
naaF balie en W.C. Eel-egd.
tda, di. en wo. 2Oi23 fetT-
ilái"iprt geplaatst, 2 Tamer- aangebracht, fl'C' afgemetseld, riooJ. en
wa teráans 1ui tin8. Linker wand afgewerkt'


