Overzicht activiteiten Vrijwilligers 2020
De vrijwilligers van Onderhoud & Beheer hebben ondanks de Coronacrisis bepaald niet stil gezeten.
De vrijwilligers van Theatertechniek hebben zich onder andere bezig gehouden met de set-up voor
het orgel. Het orgel is gerestaureerd en in gebruik genomen bij de orgelconcerten. Hoog boven in het
koor zijn er twee microfoons opgehangen die de orgelklanken opvangen. Dit geluid wordt vervolgens
nog verrijkt met een digitale nagalm.
Het grid aan het plafond van de Theaterzaal heeft een lastmeting gehad. Deze meting is onderdeel
van een keuring die elk jaar moet plaatsvinden. Hierbij werd per hijspunt gemeten hoeveel kilo er
boven het podium hing en dit was een kleine 1000 kg. Bij concerten en voorstellingen is dit vaak nog
meer omdat er extra lichten worden toegevoegd, en kan er boven de zitplaatsen op de tribune alleen
al 200 kg aan lampen hangen.
Een takel van het grid bleek defect. Deze takel is verwijderd (met een handtakel zodat de last in de
defecte takel veilig werd gesteld). Er is tijdelijk een staalkabel bevestigd om de functie van de takel
over te nemen. Fima ReLight heeft de takel uiteindelijk gerepareerd.
Door de coronacrisis ontstond de vraag naar het livestreamen van onder andere uitvaarten. De
techniekgroep heeft dit uitgezocht en mogelijk gemaakt.

De mannen van Beheer & Onderhoud hebben een hoop gedaan om de veiligheid nog beter te
garanderen.
Ten behoeve van de keuring van de hijsmotoren (van truss, grid, geluidsboxen en projectiescherm)
zijn er boven op de gewelven houten bordessen en bruggen met leuningen gemaakt om veilig bij de
deze motoren te komen. Het nodige hout is voor een belangrijk deel opgehaald bij de verbouwing
van het gemeentehuis. Met dank aan Bas Gerding, die daar goede connecties had.

De ophanging van de bepaalde geluidskaatsers is veranderd zodat er minder obstakels zijn op de
loopbrug over de gewelven. Van de gehele tribune zijn alle bouten en moeren nagelopen en zo nodig
bijgesteld. De inschuifbare tribune is weer afgesteld en twee lagers zijn vernieuwd. De onderste
traptrede van de tribune is scharnierbaar gemaakt en de tredeverlichting is aangekoppeld.

Het hijsluik boven de artiestenfoyer is van een katrolsysteem voorzien. Dit luik wordt onder andere
gebruikt voor het hijsen van spullen voor de providers die in de toren zitten.

Om de verwarming in de Theaterzaal en de foyer te verbeteren zijn er aanpassingen gemaakt. Bij
deze klus is het installatiegedeelte door Piet van Delen, Piet Schaars en Cor Prinsen uitgevoerd. Het
reguliere team heeft de afwerking, het aftimmeren en het schilderen weer verzorgt.
In de Theaterzaal zijn nieuwe inblaaspunten onder de uitschuifbare tribune erbij gemaakt. Er zijn
buizen aangebracht, gaten geboord en het geheel is afgetimmerd.

In de garderobe, entree en invalidetoilet is de afzuiging omgebouwd tot inblaas van
(verwarmde/gekoelde) lucht. Deze buizen zijn ook afgetimmerd en/of geschilderd.

Voor de Theatertechniek zijn de volgende klussen gedaan:
Er is een nieuwe tafel voor licht en geluid in de Theaterzaal gemaakt.

Er is een mobiele transport-/opbergkar gemaakt voor microfoonstandaards.

Er zijn steigers gebouwd om de microfoons voor de orgelconcerten te kunnen monteren en
installeren. De steiger werd geleend en gesponsord door Ton Knipping.

Voor in het techniekhok is een mobiele werkbank gemaakt. Er is een hondje (karretje) gemaakt voor
de zware basboxen in Theaterzaal, als ook een opbergkist en zadels voor kabels, gebruik voor de
TLC-sessies.
Ook verder zijn er In en aan het gebouw van de Theaterkerk nog diverse aanpassingen gedaan:
Het techniekhok opnieuw ingedeeld als gevolg van de aanpassing verwarming in de Theaterzaal. In
de foyer zijn de lampen in de bogen van de gewelven vervangen. De hoogwerker is gesponsord door
Van ’t Hullenaar-Balk Installatietechniek.

Er is een bureau/werkbank gemaakt in verwarmingskelder.
De truss van het projectiescherm in de Theaterzaal is afgedekt met zwart board.
Een verwijderbare doek is gemaakt tussen het projectiescherm en de geluidskaatsers voor de
filmclub.
In het washok zijn diverse opbergplanken gemaakt ten behoeve van de voorraad.
De podiumvloer heeft een grootonderhoudsbeurt gekregen
In de vloer van de Theaterzaal zijn nieuwe platen in de vloer gelijmd ter plaatse van de aandrijfrollen
van de inschuifbare tribune
De nummering van de stoelen op de tribune is opnieuw ingedeeld

In februari is de stormschade aan het dak gerepareerd. De benodigde bouwkraan is via Joep
Hanstede gesponsord door ACI.

De oorspronkelijke kerkbank (1873) uit ons kerkgebouw, die met de herbouw na de oorlog naar
Angeren is verhuisd, weer opgehaald en gerestaureerd. Deze staat als pronkstuk nu in de
hoofdentree.

Diverse 0nderhouds- en beheerklussen rondom het gebouw zijn gebeurd zoals onkruid verwijderen,
bestrating hersteld, hellingbaan gerepareerd.
In alle zalen zijn heel veel voegen van het metselwerk bijgewerkt en gerepareerd.
Op de bollen van de grote kroonluchter afdekhoesjes aangebracht om stof in de bollen tegen te
gaan.

Op de gewelven is een toegang gemaakt naar het Angelustorentje.

Er is assistentie verleend aan een provider bij het ombouwen van TELE2 naar T-mobile.
Er zijn bergingen ingericht voor nieuwe muziekgezelschappen.
Er is bekabeling aangebracht van de toren naar de koffieshop ten behoeve van wifi.
Bekabeling is aangebracht voor de camerabewaking.
De fysieke benodigdheden voor het naleven van de Coronamaatregelen zijn uitgevoerd/aangebracht.
Diverse kleine klussen zijn gebeurd zoals: stoelen gerepareerd, deuren onderhouden, deurdrangers
opnieuw afgesteld, enz.
De kerststal en kerstboom zijn opgebouwd.
Het team is nu nog bezig met het maken van drie verrijdbare bloembakken van kerkbankenhout uit
Angeren voor de aankleding van de Foyer. Ook worden alle zelfgemaakte constructies waar mogelijk
risico’s aan zitten in beeld gebracht.

