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Terugblik 
Met recht kan gesteld worden dat het bouwgeweld los gebarsten is afgelopen week; vanaf woensdag 
was het erg heftig en naarmate de week vorderde nam de impact van het geluid af maar de koude 

nam toe. Mennistenerf stond met recht in haar hemd als we 
de constructie van het pand als een hemd beschouwen, 
daartussen zat niets meer. De aannemer heeft ter plaatse de 
uitbouw de huidige achtergevel gesloopt en alle kozijnen 
verwijderd. Ook de doorgang van de bestaande ruimten naar 
de nieuwbouw is gemaakt. Er is heel wat beton en puin de 
afgelopen week afgevoerd met als resultaat dat al het grote 
sloopwerk voor de achterzijde afgerond is. 
 
Aan u allen, bewoners, medewerkers, familie en bezoekers 

zeggen wij heel hartelijk dank voor uw begrip en uw medewerking in deze lastige week. Met elkaar 
zijn we er doorheen gegaan en een kleine versnapering was een welkome afleiding. Chapeau voor 
iedereen! 
 
Gelukkig werd er ook opgebouwd, ook al zijn dat zaken die het fundament vormen voor datgene 
dadelijk zichtbaar is. De aannemer heeft de dakconstructie gemaakt voor de overloop bij de 
rollatorberging. Daar wordt, nadat de berging verbouwd is een nieuw dak gemaakt zodat men droog 
blijft als de nooduitgang wordt gebruikt. 
 
Stofschot 
Het u inmiddels bekende stofschot, daar waar het zich achter allemaal afspeelt en het lawaai 
vandaan komt, zal door de schilderclub gedecoreerd gaan worden. verschillende bewoners hebben 

aangegeven dat zij het leuk zouden vinden om een 
schildering te maken op het schot. Dat gaat dan ook 
gebeuren natuurlijk en o.l.v. Cor Treffers verrijzen daar 
volgende week de mooiste creaties. Ook zullen we enige 
kunstwerken van een bewoner (schilderijen) ten toon 
stellen. 
 
Verder treft u op het stofschot de plattegronden van de 
verbouwing. Per fase zit u welke werkzaamheden er worden 
uitgevoerd en welk gebied het betreft. 

 
Doorgang 
Nu het stofschot helemaal gesloten is ontstaat er een situatie dat met name bij de doorgang van de 
hal naar de Menno Simonszstraat ter hoogte van het winkeltje, het erg smal is. Men kan er goed 
doorheen maar het vraagt wel enige secuurheid. Zeker als het druk is en er van beide kanten verkeer 
is, vraagt dat om aanpassing. Het is niet raadzaam om haastig daar te werk te gaan. Neemt u 
alstublieft de tijd om de situatie goed in te schatten en met elkaar af te spreken wie op wie voorgaat. 
Als we met elkaar goed de situatie beoordelen en af en toe de buik even inhouden kunnen we 
allemaal veilig en makkelijk de doorgang passeren. 
 



Koude 
U heeft het gemerkt, het werd koud deze week in de hal. 
Zoals aangegeven komt dat doordat de gevel er uit gehaald is 
en we nu een open verbinding hebben met de buitenlucht. 
Het weer is gelukkig zachter aan het worden en de zon doet 
een hoop goed maar het is een feit dat het kouder is in de 
hal dan elders in het huis. Dit zal naar verwachting nog 2 
weken zo blijven en dan zal de uitbouw grotendeels 
winddicht zijn. Kleed u zich daarom wat warmer als u last 
heeft van de koude. 
 
Werkzaamheden 
Vanaf 10 april zal de aannemer de volgende werkzaamheden gaan uitvoeren 

- De balklaag voor de uitbouw wordt gemaakt. Dat is de constructie om zo meteen het dak op 
te kunnen leggen; 

- De metselaar zal aan de achterzijde het metselwerk gaan herstellen maar ook nieuw 
metselwerk gaan maken voor de uitbouw en de aansluiting met de bestaande wanden; 

- De toiletgroep is geheel gesloopt en de vloer voor de nieuwe toiletten zal deze week gestort 
worden. dat is een zogenaamde smeervloer; dat betekent dat de vloer gegoten wordt met 
een soort egaline waar direct aansluitend allerlei kleine vezeltjes in worden gestrooid. Die 
vezeltjes zijn er in heel veel kleuren en dat maakt iedere vloer uniek. 

 
Er vinden volgende week nog geen grote werkzaamheden binnen plaats. Alles concentreert zich aan 
de achterzijde. 
 
Vragen, opmerkingen 
Heeft u vragen of wilt u iets opmerken? Wij ontvangen die graag via bouw@mennistenerf.nl of 
indien u liever telefonisch contact wilt opnemen (075) 6123 262 en dan kunt u vragen naar Robert 
van der Veer of Hella Nijssen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bouwteam Mennistenerf 
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