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De spanning stijgt 
Deze week wordt fase I opgeleverd. Mennistenerf krijgt 
symbolisch de sleutel overhandigt van de nieuwbouw. 
Natuurlijk weten we al lang hoe het er uit ziet en wat er nog 
moet worden gedaan. Er moet nog best wel wat gebeuren 
wil het donderdag klaar zijn. Daar zit ook meteen de crux van 
het enthousiasme; er is een aantal zaken niet op tijd geleverd 
waardoor bijvoorbeeld de deuren nog niet geplaatst zijn. Ook 
de verlichting is nog niet geleverd en dat betekent dat we 
een noodoplossing inzetten want we moeten de ruimte in 
gebruik gaan nemen. 
 
Al het goed komt van boven ………. 
U kent deze uitspraak wel, het is niet alleen een Bijbelse verwijzing maar ook veel gehoord in de 
spreektaal. De werkzaamheden voor fase II zijn deze week gestart en u heeft vast enige overlast 
gehad van het slopen van de muren en vloeren. Het is voorspoedig gegaan maar de aannemer raakte 
wel tot twee keer toe een kabel en dat betekende oponthoud. Meestal komen leidingen en kabels 
vanuit de het plafond, van boven dus maar bij Mennistenerf heeft men tijdens de bouw gedacht, 
laten we het maar vanaf onderen aanbrengen en daar ging het fout. Gelukkig heeft de aannemer 
allerlei mensen op de vloer die snel de schade konden herstellen en eind van de dag deed alles het 
weer zoals het hoort. 
 
De entree is, zoals u misschien gezien heeft helemaal weg, 
een gapend gat is wat er over is. De aannemer is begonnen 
met het maken van de fundering waar later de basis gemaakt 
wordt voor de tourniquet (de draaideur). De tourniquet 
wordt volgende week in onderdelen geleverd en hier 
opgebouwd. 
 
Fase II 
Fase II start 12 juni maar de voorbereidingen starten deze week. De grote zaal moet namelijk leeg 
gehaald worden voordat deze gesloopt kan worden. Al het meubilair, schilderijen, borden, kopjes, 
dranken, bestek, etc. moet er uit gehaald worden zodat niets meer in de weg staat om ook daar flink 
de boel te slopen. Dit heeft een aantal gevolgen waar wij u graag kort over informeren. 
 
Vrijdag 9 juni is er nog middag restaurant. Daarna wordt de 
zaal ontruimd van tafels en stoelen. 
Zaterdag 10 juni is er restaurant in de tijdelijke ruimte. U 
bent van harte welkom. 
Ook op zondag 11 juni is er restaurant in de tijdelijke ruimte. 
Op deze twee dagen is het voor iedereen nog nieuw en zal er 
een beroep gedaan worden op uw begrip voor de nieuwe 
situatie. De medewerkers doen natuurlijk alles om het in het 
goede banen te leiden. 
 



Vanaf maandag 12 juni is het restaurant tijdelijk in de nieuwe 
ruimte gerealiseerd. Ook de winkel wordt die dag omgezet 
naar de ruimte waar tijdelijk de toiletten zijn geweest. Vreest 
u niet, de ruimte is schoongemaakt en niets herinnert u aan 
de tijd dat er toiletten stonden. 
 
Fase II geeft dus een andere overlast dan fase I. We moeten 
met een kleine ruimte veel doen en dat vraagt afstemming. 
De activiteiten die verplaatst worden van de zaal naar de 
tijdelijke ruimte moeten voor en na het restaurant gepland worden. We denken dat als we met 
elkaar goed oog houden voor de situatie en hier en daar wat geven en nemen, de komende weken 
gezellig worden. 
Voor de bouwvak (die officieel 7 augustus start) wordt de grote zaal verbouwd en dat betekent dat 
we in de vakantie weer de zaal kunnen gaan gebruiken. Tot die tijd wordt het roeien met de riemen 
die we hebben en daar maken we iets moois van. 
 
Naast de verhuizingen en het slopen van de grote zaal gaat de aannemer de entree verder bouwen. 
Zoals gezegd wordt de tourniquet opgebouwd en zal het zink gebracht worden dat op de gevel komt. 
Wanneer het zink aangebracht wordt is nog niet bekend maar de verwachting is dat er snel 
begonnen wordt met het aanbrengen van het zink. 
 
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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