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We zijn begonnen! 
 
Maandag 10 januari kwamen de soldaten van de 105 GN cie uit Den Bosch om de vloer van ons 
gebouw aan te leggen. Ze namen ook een werkplaatscontainer, graafmachine, shovel en een 
vrachtwagen mee om de klus te klaren. Op onze website, https://musinga-rijn.nl/ en facebookpagina,  
https://www.facebook.com/MusingaRijn staan een paar timelapse filmpjes en foto’s die laten zien hoe 
het eraan toeging. De soldaten aten en sliepen op de Rival. 
 
Het was een hele klus waarbij er veel grond en puin afgevoerd moest worden, de bodem bleek op 
sommige plekken vol te zitten met stenen van de steenoven Daarna moest er ook weer veel zand 
aangevoerd worden als ondergrond voor de vloer. Ondertussen waren de soldaten ook bezig om de 
isolatieplaten, de wapening voor het beton en de riolering klaar te maken. Dinsdag 25 januari was het 
dan zover, de vloer kon gestort worden en rond de middag lag er een mooie vloer, 6 
vrachtwagenladingen met beton waren er nodig. 
 
De Genie heeft een mooi stuk werk geleverd en staat alweer te trappelen van ongeduld om verder te 
gaan en wij natuurlijk ook. 
 
Tijdens de bouw kwam ook een fotograaf van Boei langs die mooie foto’s heeft gemaakt zoals de drone 
foto op deze pagina. We hebben zelf ook een heuse bouwfotograaf: Otto Ghuijs, die ook onze facebook 
pagina verzorgd. 
Het werk trok veel belangstelling van wandelaars die langs kwamen, de Stad Wageningen met een leuk 
artikel en natuurlijk van de waterscouts zelf. 
 
We zijn nu druk bezig om de puntjes op de ï te zetten voor de volgende fase en deze maand bestellen 
we de staalconstructie voor het gebouw, de sandwichpanelen voor het dak en de gevels en de kozijnen 
en de deuren. Samen met de Genie zijn we nu bezig om de volgende stap in te plannen:  

in juni wordt de hal neergezet. 
 
 

https://musinga-rijn.nl/
https://www.facebook.com/MusingaRijn
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Hoe staan we ervoor qua financiën?  
De kosten voor de vloer vielen lager uit dan begroot, de werkelijke kosten waren ongeveer  30,000 euro 
en voor de volgende fase verwachten we zo’n 120,000 euro nodig te zijn. 
 

Middelen (werkelijk) Begroting 

Eigen vermogen  € 105.785  Fase 1, gerealiseerd € 36.552 

Stichting Boei  € 30.000  Staalconstructie € 33.500 

Obligatie lening (stand tot nu toe)  € 17.000  Dak- en gevelbeplating € 40.000 

Reserveringen stichting Musinga Rijn  € 14.215  Deuren en kozijnen € 34,500 

Sponsoring  € 8.128  Onvoorzien (5%) € 6,500 

Positief saldo 2020  € 4.712    

Totaal  € 179.840  Totaal € 151,052 

 
De bodem van onze geldkist komt al aardig in het zicht. De Genie heeft aangeboden om ook mee te 
helpen aan de afbouw, maar ook daarvoor moeten we dan weer materialen hebben. 
 
Obligatielening 
Om een deel van het benodigde bedrag op te halen, hebben we een obligatielening uitgezet.  
 

De stand van de obligatielening is nu: € 17.000 

 
Zoals te zien in de begroting kunnen we nog veel meer gebruiken. Dus als je nog geen obligatie hebt 
gekocht, doe het dan nu, en vraag opa’s/oma’s/(suiker)ooms/tantes en iedereen die de Rijn een warm 
hart toedraagt om een obligatie te kopen (klik hier) .We zullen het geld de komende tijd hard nodig 
hebben omdat we nu echt aan het bouwen zijn. 
 
Donatie of sponsoring van spullen 
Voor de nieuwbouw hebben we veel materialen nodig. Denk voor de afbouw aan: 

- binnendeuren en kozijnen 
- kalkzandsteenblokken (vellingblokken) 
- lijm 
- hout  
- toiletpotten  
- wasbakken  
- slang voor de vloerverwarming 

 
Zie jij in je omgeving of je netwerk mogelijkheden om bij te (laten) dragen met korting of sponsoring op 
materiaal, menskracht of machines dan horen we dat ook heel graag!  
Als iemand iets heeft gevonden graag eerst even afstemmen met Martijn Querner of Tjebbe Bakker of 
via nieuwbouw@musinga-rijn.nl. Niet zomaar iets naar de Rijn brengen!!!! 
 
Denk je dat we jouw hulp goed kunnen gebruiken en wil je graag een steentje bijdragen? Heb je naar 
aanleiding van de nieuwsbrief vragen? Of wil je meer informatie? Of wil je gewoon even reageren? 
 
Stuur dan een e-mail naar nieuwbouw@musinga-rijn.nl 
 
Hartelijke groet! 
 
Jan de Boer 

https://musinga-rijn.nl/wp-content/uploads/2021/01/obligatielening_brochure_musingarijn_20210127.pdf
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