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Bouwvakantie 
Vroeger hadden verzorgingshuizen ook wel de naam “rusthuis” hetgeen de indruk wekt dat men daar 
weinig of niets deed, danwel tot rust kon komen. Het suggereert ook een beeld van serene stilte en 
dito activiteiten. Inmiddels weet u dat dit beeld geheel niet klopt, een huis als Mennistenerf is een 
levende organisatie met actieve bewoners en medewerkers, de hele dag in- en uitloop van familie, 
bezoek en gasten en van vroeg tot laat bedrijvigheid. Als we daar dan de afgelopen maanden van 
verbouwen bijtellen dan kunnen we met recht stellen dat ons zorgcentrum de afgelopen tijd een 
grote kermis is geweest. En dan is het nu VAKANTIE. 
 
We willen u als bewoners heel hartelijk bedanken voor uw geduld, 
de grote mate van begrip dat u getoond heeft voor de situatie. We 
hebben geen enkel onvertogen woord van u allen gehoord, terwijl 
het bouwgeweld letterlijk geweld was; wat heeft u soms af 
moeten zien in de afgelopen weken maar ……………………… het 
resultaat is fantastisch. 
 
Korte terugblik 
Weet u nog hoe de begane grond er uit zag voordat de hamer er in ging? De entree aan de voorzijde 
met de schuifdeuren? De Arend Dikzaal met het lange bruine buffet? De toiletten aan de achterzijde 
die wat klein waren? De apotheek en de bloemenkamer maar ook het kantoor van Gerard wat 
vroeger de kapsalon was en daarvoor de administratie? Het is allemaal verleden tijd want u heeft het 
natuurlijk al gezien; niets is meer wat het was en toch is het nog steeds herkenbaar Mennistenerf. 
 
We hebben een lastige tijd gehad met elkaar, we moesten allemaal 
schipperen in het momentum van de dagelijkse werkzaamheden 
maar wat heeft u en de medewerkers en vrijwilligers dat goed met 
elkaar gedaan. Ook het tijdelijke restaurant waar het aanzienlijk 
kleiner was dan in de Arend Dikzaal maar waar toch iedere dag 40 
bewoners en gasten kwamen eten vormden geen probleem; u 
schikte allemaal wat in en nam het zoals het was, met veel plezier. 
 
Arend Dikzaal 
En dan is het vakantie en de deadline voor de aannemer passeert. Hij heeft het niet gehaald en toch 
ook weer wel. Het verbouwen van de Arend Dikzaal zat een beetje tegen, er was meer werk dan 
voorzien. Dat is niet ongewoon bij renoveren, je hebt pas een goed beeld van de situatie als alles 
gesloopt is en dan kom je zaken tegen die aangepast moeten worden maar waar geen rekening mee 
gehouden is. Het resultaat is belangrijk en daarin zoekt de 
aannemer in overleg met de opdrachtgever naar een goed 
evenwicht. Wat moet er voor de vakantie klaar zijn en wat moet er 
werken? Wij moeten natuurlijk de ruimte kunnen gebruiken, het 
licht moet het doen en de verwarming moet aankunnen als het 
nodig is. En zo is het ook, de Arend Dikzaal met zijn nieuwe bar en 
apparatuur is klaar om te gebruiken en de afwerking komt na de 
vakantie. 
 



Vanaf maandag 31 juli zal het restaurant weer in de zaal zijn, ook het avondrestaurant. De komende 
dagen wordt gewerkt aan het schoonmaken van de ruimte, het inrichten en het verhuizen van de 
tijdelijke voorzieningen naar het restaurant. De medewerkers van het restaurant staan de komende 
dagen voor de klus om al hun materialen en spullen weer vanuit de opslag naar het nieuwe 
restaurant te brengen, alles schoon te maken, te spoelen, in te 
richten en op te ruimen. Ook de huishoudelijke dienst is de 
komende dagen druk in de weer om alles van boven tot benden 
schoon te maken. Achter de schermen ziet u onze technische 
dienst ook in de weer want ook al ziet u het niet, de techniek 
achter veel zaken is een voorwaarde om het te kunnen gebruiken. 
Daarnaast is de technische dienst ook verhuisbedrijf als het nodig is 
en sjouwen ze de hele dag materialen heen en weer. 
Met de heropening van de Arend Dikzaal zullen ook alle activiteiten en maaltijden weer als vanouds 
daar plaatsvinden. De nieuwe ruimte aan de achterzijde wordt ingericht en ook de fysioruimte zal 
aangepakt worden. De winkel blijft voorlopig nog in de tijdelijke voorziening maar verhuist later naar 
de nieuwe plek in het verlengde van het nieuwe buffet. De nieuwe ingang aan de achterzijde naast 
de keuken is ook weer in gebruik en dat betekent dat de tijdelijke aanpassing ingang Menno 
Simonszstraat weer in de oude stand wordt gebracht en u daar niet meer naar binnen kunt. 
 
Fase III 
De komende 4 weken is het vakantie en dat betekent absolute rust. In ieder geval is de aannemer 
niet aanwezig en ook de partijen in opdracht van de aannemer zijn heerlijk aan het genieten van de 
vakantie. We kunnen dus even bijkomen de komende weken. Vanaf maandag 28 augustus gaat de 
aannemer weer beginnen en zal gestart worden met de voorbereidingen Fase III. De meest 
ingewikkelde fase omdat de hal en de verdieping verbouwd worden. Dat zal niet alleen overlast 
geven in lawaai maar ook in obstakels en afsluitingen. De aannemer en Mennistenerf hebben een 
plan van aanpak gemaakt hoe de verbouwing vorm kan krijgen en 
alle mensen toch kunnen komen daar waar ze zijn moeten. Dat kan 
soms betekenen dat u om moet lopen omdat de verbinding 
afgesloten is voor werkzaamheden. De receptie zal tijdelijk elders 
worden geplaatst waarbij eigenlijk alleen de receptioniste verhuist 
en tijdelijk aan een bureau de telefoon zal beantwoorden en 
bezoek ontvangen. U zult hierover na de vakantie nader 
geïnformeerd worden. 
 
Wij wensen u een goede vakantietijd, een periode van rust en serene stilte. Zouden we dan toch een 
rusthuis zijn? Nee hoor, er is altijd leven in de brouwerij en in het Mennistenerf is het nooit stil maar 
nu wel even een stuk rustiger en daar genieten we van. 
 
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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