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Hoor de wind waait door de bomen 
Ook al is het voorjaar een feit en genieten we bij tijd en wijle van een heerlijk lentezonnetje, de 
koude is toch goed voelbaar in bepaalde delen van de entree en hal begane grond. Gelukkig vordert 
de uitbouw aan de achterzijde gestaag. De werkzaamheden gaan voorspoedig en inmiddels zijn de 
kozijnen gesteld in de nieuwe buitengevel en kan er begonnen worden met het metselwerk. Naar 
verwachting zal binnen twee weken de uitbouw wind en waterdicht zijn. 

 
Het was een rustige week, de aannemer en zijn mannen 
hebben onze oren na het oorverdovende lawaai van vorige 
week, met rust gelaten. Met veel enthousiasme en onder 
toeziend oog van velen bewoners heeft de schilderclub het 
stofschot beschilderd en een heuse bloementuin is daar 
verrezen. Het resultaat is prachtig en het fleurt de omgeving 
aanzienlijk op. Heel hartelijk dank aan de schilders o.l.v. Cor 
Treffers. 
 

Vanaf 18 april zal de aannemer met metselwerk van de uitbouw gaan afronden, evenals de 
aansluiting op het gebouw. Daarnaast zal hij starten met het optrekken van de wanden voor de 
nieuwe toiletten ter hoogte van waar de oude toiletten 
waren. Daarnaast zal, als de werkzaamheden goed lopen, 
ook de dakrand gerealiseerd worden van de nieuwe ruimten 
en uitbouw. 
Ook de nieuwe binnenwanden van de nieuwe ruimte winkel, 
kapper en fysiotherapie zullen volgende week gemaakt 
worden en de kozijnen zullen daar in geplaatst worden. Dat 
gebeurt allemaal achter het stofschot. 
De bereikbaarheid van het secretariaat is op dit moment een 
behoorlijke uitdaging. Die gaat namelijk via het kantoor van 
de directeur en dat is de hele dag een komen en gaan van mensen. De aannemer zal daarom 
volgende week ook de wand van het secretariaat maken en tijdelijk een deur plaatsen zodat het 
secretariaat weer direct toegankelijk is. 
 
Materiaalstaat 
Al dat gesloopt, gehamer, getimmer en weer opbouwen betekent ook dat er gekeken moet worden 
naar de materialen en kleuren die zo meteen gebruikt gaan worden bij het stofferen van de ruimten. 
Wat komt er op de vloer en wat op de wand, welk materiaal en wat voor kwaliteit, welke kleur of 
kleuren. Waar moet er zonwering komen of juist alleen gordijnen? Welk meubilair kunnen we 
hergebruiken en waar moet nieuw komen. Allemaal vragen waar we ons over buigen in een breed 
gremium. 
 
Graag geven wij u een inkijkje in een klein onderdeel van deze exercitie. Op de volgende pagina ziet u 
een aantal afdrukken van de materiaalstaat die gekozen is voor de verbouwing. U ziet hier onder 
meer stoffen van gordijnen, stoelen en behang maar ook de akoestische panelen die gebruikt gaan 
worden in de hal om het geluid goed te laten klinken. Het is slechts een impressie want we houden 
graag iedereen nieuwsgierig naar het resultaat. 



 
Noeste arbeid 
Van ’s morgens vroeg tot laat in de middag zijn de medewerkers van de huishoudelijke dienst en 
technische dienst in de weer om alles zo goed als mogelijk schoon te houden. U zult begrijpen dat de 
sloopwerkzaamheden maar ook bij het opbouwen veel viezigheid en bovenal stof veroorzaken. U 
heeft vast vorige week wel gezien dat de hal en entree met regelmaat mistig was en ondanks het 
stofschot er toch heel wat stof doorheen glipten. De collega’s van de huishouding moeten daarom 
veel meer en vaker schoonmaken. Dat doen ze met verve ondanks dat het bijna ‘water naar de zee 
dragen’ is, het één is nog niet schoon of het ander wordt al weer in het bouwstof geneveld. 
Desondanks zetten zij zich iedere dag weer met grootse gedrevenheid in om het voor ons allen 
prettig wonen en werken te houden.  
Dames en heren van de huishouding en technische dienst, een welverdiende pluim! 
 
Vragen, opmerkingen 
Hebt u vragen of wilt u iets opmerken? Wij ontvangen die graag via bouw@mennistenerf.nl of indien 
u liever telefonisch contact wilt opnemen 075-6123262 en dan kunt u vragen naar Robert van der 
Veer of Hella Nijssen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bouwteam Mennistenerf 
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