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Te laat? 
De nieuwsbrief verschijnt doorgaans op vrijdag. Afgelopen maandag kregen wij de vraag al of de 
nieuwsbrief gemist was. Niets was minder waar, de nieuwsbrief is afgelopen vrijdag niet verschenen 
om reden dat deze week Koningsdag is waardoor de bouw stilligt. De nieuwsbrief verschijnt daarom 
vandaag en beschrijft de komende 1,5 week. 
Wij vinden het leuk en waarderen het ten zeerste dat de nieuwsbrief zo goed gelezen en ontvangen 
wordt. 
 
Stand van zaken 
Na een aantal weken van zichtbare veranderingen was het afgelopen 
week niet goed te zien waar de aannemer mee bezig was. Geen 
misverstand kon er bestaan over het feit dat er wel degelijk gewerkt 
werd want vanachter het stofschot kwamen nog steeds oorverdovend 
en hardwerkende geluiden. De uitbouw aan de achterzijde begint zich 
te ontpoppen, de ruwbouw is gereed en de aannemer is begonnen met 
het optrekken van de kozijnen voor de toiletten. Daarnaast worden de 
wanden gezet waar zo meteen de kozijnen en deuren in komen van de 
nieuwe winkel, kapper, multifunctionele ruimte en uitbouw. Ook de 
elektricien is inmiddels op het werk verschenen om alle voorzieningen 
te maken voor de apparatuur en verlichting. 
De metselaar heeft de nieuwe buitenwanden gevoegd en geborsteld, 
nu is het wachten op de dakrand en kan de uitbouw voorzien worden 
van glas. 
 
Oeps ……….. 
Er gaat ook wel eens iets mis en zo constateerden we deze 
week dat de nieuwe wand van het secretariaat niet in het 
lood stond en dat moest gecorrigeerd worden. Dat 
betekende zoveel als volledig slopen en weer opnieuw 
optrekken zodat de wand wel in de juiste lijn staat en 
afgewerkt kan worden. De aannemer kon er gelukkig zelf om 
lachen en de uitvoerende mannen draaide hun hand er niet 
voor om met vereende krachten de boel te verzetten. 
 
Komende periode 
De aannemer zal deze week de gevelbeplating verwijderen aan de voorzijde en achterzijde. Dat zijn 
de gele en grijzen platen die de dakrand vormen en het 
plafond van de overkapping. Daarachter zit het raggelwerk, 
dat de basis vormt voor de bevestiging. De aannemer zal 
volgende week de voorbereidingen gaan uitvoeren voor het 
maken van een goed raster om de nieuwe gevelbekleding 
(zink) constructief goed te kunnen bevestigen. De gehele 
voorzijde van de aanleunwoningen H. Gerhardstraat tot de 
ingang van het Mennistenerf zal een nieuwe uitstraling 
krijgen. 



Daarnaast wordt de uitbouw afgewerkt. De stukadoor komt 
de wanden van het toilet stukadoren en ook de wanden van 
de ruimten. De kanalen voor de ventilatie worden gemaakt 
en dat zal voor onze collega’s op het secretariaat een 
verademing zijn. Zij zijn nu verstoten van ventilatie om reden 
dat deze ruimte ook op de nieuwe installatie wordt 
aangesloten. Verder komt de tegelzetter de toiletten 
betegelen in een frisse groentint en zal de dakdekker zorgen 
dat het dak waterdicht wordt gemaakt door de dakbedekking 
in orde te maken. 
 
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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