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Fase I: Bijna klaar 
Fase I nadert zijn einde, de aanbouw is nagenoeg klaar voor opleveren. Het 
afbouwen gaat voorspoedig en natuurlijk hebben sommige zaken een langere 
levertijd zoals de deuren maar overwegend kunnen de aannemer en zijn 
mannen goed doorwerken. Afgelopen week werd de vloer van de toiletten 
gestort. Mennistenerf heeft de huisstijl in groene kleuren en dat is uiteindelijk 
ook de kleur van de vloer geworden. Natuurlijk niet helemaal groen maar er 
zijn effecten in de vloer gemaakt die groen zijn. De keuken in de 
multifunctionele ruimte is geplaatst, evenals de plafonds en verlichting. Ook 
het glas is in de kozijnen gezet dus de kou (en de warmte) is definitief weer 
buiten. 
 
Fase II: Van start 
Volgende week zal een begin gemaakt worden met fase II. U heeft in het restaurant en entree al het 
nieuwe stofschot zien staan waarachter het domein zich bevindt van de verbouwingen. Fase II 
betreft restaurant en entree. De werkzaamheden straten met het slopen van de wanden bij de 
schuifdeuren om daar de tourniquet te plaatsen. Vanaf 
maandag zal de huidige entree afgesloten worden en 
zal de ingang via het klompenhossie zijn. U treft daar 
ook de intercom en de lezer voor de druppel. U kunt 
met de druppel de deur openen als de receptie niet 
aanwezig is of aanbellen. 
Volgende week wordt dus weer enige overlast verwacht 
van werkzaamheden zoals slopen muren. Verder wordt 
aan de fundering gewerkt voor de tourniquet en dat 
geeft overlast voor de deur. Kijkt u goed uit als u van 
buiten naar binnen gaat of andersom voor obstakels en 
volgt u de afzettingen. 
Volgende week worden de laatste zaken geplaatst in de aanbouw en toiletten. De nieuwe 
toiletpotten en sanitair worden geplaatst en dan is het alleen nog wachten op de deuren en de 
vloeren. 
In de week van 12 juni gaat het restaurant dicht en de week daarvoor zal het meubilair verwijderd 
worden zodat de ruimten leeg is. 
 
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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