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Terugblik 
Het zijn korte weken, de feestdagen zijn welkome afwisselingen in de drukte van alle dag. Er wordt 
hard gewerkt door de aannemer en dat gaat voorspoedig. Af en toe een dagje vrij is dan heerlijk, de 
rust keer terug in Huize Mennistenerf. Korte weken betekent niet dat de prestaties ook kort zijn, 
integendeel. De uitbouw aan de achterzijde komt steeds verder in de fase van voltooien. Het werk is 
gericht op het afbouwen van de delen en het gebruiksklaar maken van de ruimten. 
 
Ofschoon alles voorspoedig verloopt zijn er ook zaken 
die een beetje tegenzitten of niet voorzien zijn. Zo blijkt 
het nieuwe plafond lager te worden dan het oude, 
waarmee een aantal voorgenomen plannen niet door 
kunnen gaan. Dat lage plafond heeft weer gevolgen voor 
het kozijn in de gevel en ook dat moet aangepast 
worden. En wat dacht u van de condensatoren van de 
koeling keuken? Deze apparatuur maakt toch wel meer 
herrie dan we dachten waardoor de apparatuur alsnog 
verplaatst moet worden. De aannemer is gelukkig zeer 
nuchter en bedenkt heel snel een alternatief. 
 
Klompenhossie? 
De aannemer komt oorspronkelijk uit West Friesland en naast dat ze goed kunnen bouwen, brengen 
ze ook andere kennis en ervaring mee. Weet u wat een klompenhossie is? ………… een klompenhossie 
is een klein bijgebouwtje/hokje aan een huisje of schuur waar de bewoners van het huis of bezoekers 
hun schoenen/klompjes neer kunnen zetten. Meestal stond er dan een petroleumstelletje in de hoek 
en natuurlijk de hele voorraad klompen en schoenen. 
Zo’n klompenhossie maakt de aannemer voor de 
tijdelijke ingang aan de voorkant en dat betekent dat de 
werkzaamheden zich verplaatsen. 
De aannemer gaat beginnen met de entree, daar wordt 
de tourniquet gebouwd ter vervanging van de huidige 
ingang. De tijdelijke ingang komt direct naast de entree 
waar u nu binnenkomt. De deur van het klompenhossie 
zit evenwijdig aan het raamkozijn en van daaruit gaat u 
door een tweede deur het gebouw binnen. Ook ’s 
avonds en ’s nachts gaat u daar naar binnen en buiten. 
 
Mos sedum? 
En kent u het woord mos sedum? ………. Mos sedum dak, een dak met mos sedum. Een sedum dak is 
eigenlijk gewoon een dak waar sedum overheen groeit. Maar wat is dan sedum? Sedums zijn 
vetplanten. Plantjes die vocht opnemen in hun bladeren. 
Sedum daken zijn begroeid met sedums (vetplanten) en kruiden, eenvoudig in onderhoud, maar niet 
beloopbaar als een gebruiksdak. Het type vegetatie wordt gekenmerkt door een vrije groei en een 
ongeorganiseerd wisselend uitzicht. Sedum plantjes bloeien ongeveer 5 tot 6 weken per soort. 
Zo’n dak zal gemaakt worden op de uitbouw aan de achterzijde want ook Mennistenerf denkt groen 
en wil graag bijdragen aan het milieu. Maar bovenal is zo’n dak gewoon mooi. 



 
Gevel 
U heeft gezien dat de gele platen verwijderd zijn en de 
aannemer een prachtige houten creatie heeft 
gerealiseerd. Een aantal van u dacht dat dit de nieuwe 
gevelbekleding is maar het is slechts het constructieve 
hout voor de beplating die er uiteindelijk op komt. Het 
hout is voor sommige mensen al een prachtig resultaat 
en het zou niet misstaan als het zo zou blijven maar het 
zink dat er op komt is het uiteindelijke resultaat en de 
verwachting is dat in juni begonnen wordt met plaatsen 
daarvan. 
 
Arend Dik zaal 
Deze week gaat de aannemer een zogenaamde proefopstelling maken voor het bekleden van de 
spanten, zeg maar de draagconstructie van de zaal. De spanten zijn de stalen balken die u in het 
midden van de zaal ziet waar het plafond op rust. De overgang van de verschillende delen op en in 
elkaar vraagt om maatwerk en de aannemer gaat bekijken hoe hij dat het beste kan doen. De 
aannemer maakt geen luide herrie dus u kunt gewoon in de zaal koffie gaan drinken, de maaltijd 
nuttigen, etc. 
 
Nieuwe ruimten 
Achter het stofschot is inmiddels de uitbouw in de afronding. Dat betekent dat de nieuwe ruimten 
gereed zijn. Deze week zal de aannemer in alle ruimten het plafond gaan plaatsen en de wand 
afwerken. Dan worden de kozijnen en deuren geplaatst en kan begonnen worden met afbouwen in 
de zin van details. De radiatoren kunnen geplaatst worden, verlichting, schakelaars, keukenblok, 
apparatuur, etc. 
 
Stofschot 
Zoals u inmiddels gelezen heeft gaat de aannemer ook 
de voorkant voorbereiden op de verbouwing. Voor het 
plaatsen van de tourniquet is het nodig dat een deel van 
de huidige wand gesloopt wordt. Daarvoor zal de 
aannemer een stofschot gaan plaatsen vanaf de laatste 
kolom in het restaurant langs de gedenktafel tot aan de 
huidige deur entree. Dit zal geen grote gevolgen hebben 
voor de begane grond wat betreft ruimte en u zult hier 
ook geen hinder van hebben in het restaurant. 
 
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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