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Belangrijk nieuws! 
 
…. En zo gaat die goed en zo gaat die lekker ….. U kent de tekst wel uit de oud Hollandsche glorie en 
liedjes. De verbouwing gaat voorspoedig en ondanks dat de resultaten niet heel zichtbaar zijn maken 
we vorderingen op de afwerking. Steeds meer krijgt de begane grond vorm en successievelijk verrijst 
de nieuwe ruimte die zo meteen een prachtige hal moet vormen. 
 
We zijn op een punt gekomen dat de vloer geëgaliseerd moet 
worden om daarna de vloer te kunnen leggen. Zoals u weet is 
Fase III wat betreft ongemak niet groot maar die momenten dat 
er ongemak is, is die ook van lange tijd. Het egaliseren van de 
vloer betekent dat er lange tijd niemand over heen kan lopen en 
dat impliceert afsluiten van de hal. Voor u, onze medewerkers, 
bezoek en gasten heeft dat gevolgen waar we graag uw aandacht 
voor vragen. 
 
Vrijdag 20 oktober zal vanaf 15.00 uur de hal begane grond geheel afgesloten zijn. Er is geen 
verkeer mogelijk hetgeen betekent dat de liften en trappenhuis niet bereikbaar zijn. Het advies aan u 
is om tussen 15.00 uur – 21.00 uur thuis te blijven, dat is voor u het minst belastend of verstorend. 
Indien u niet in Mennistenerf bent, kunt u na 15.00 uur gebruik maken van de tijdelijke ingang en 
looproute, waarover later meer informatie. De verwachting is dat om 21.00 uur de vloer weer te 
betreden is.   
 
U treft hierbij twee plattegronden.  
Plattegrond 1  geeft een weergave van de tijdelijke ingang en looproute gedurende de 
werkzaamheden begane grond. De entree van de aanleunwoningen H. Gerhardstraat is tijdelijk 
beschikbaar om toegang tot Mennistenerf te krijgen. Iedereen die naar Mennistenerf toe gaat neemt 
deze ingang en volgt het pad door de tuin naar de entree Menno Simonszstraat. Daar kunt u gebruik 
maken van de lift of trap tot aan de verdieping waar u zijn moet. Vanuit de Menno Simonszstraat 
gaat u dan via het trappenhuis de gang van de verdieping op. U maakt gebruik van het zogenaamde 
trappenhuis noord, het trappenhuis dat aan het einde van de gangen van iedere verdieping zich 
bevindt.  
Plattegrond 2  geeft een weergave van de begane grond waar de werkzaamheden plaatsvinden. U 
ziet het gebied gearceerd dat is afgesloten, zo ook de verschillende ingangen en deuren die 
geblokkeerd zijn. 
 
Vrijdag zijn er extra medewerkers beschikbaar, vooral buiten om u en uw bezoek op te vangen en de 
weg te wijzen. En er zal gedurende de afsluiting bewegwijzering in het pand zijn aangebracht om de 
tijdelijke looproute aan te geven.  
 
De broodwagen zal gewoon rond gaan en ook de koffie/thee zal gewoon bij u gebracht worden als u 
dat gewend bent. De collega’s van de zorg zijn geïnformeerd over de werkzaamheden en zijn op de 
hoogte van speciale afspraken die gemaakt zijn met bijvoorbeeld de hulpdiensten. In geval van een 
calamiteit is er een scenario voor handen waardoor iedereen onverkort kan handelen, ook de 
hulpdiensten. 
 
  



Plattegrond 1: 

 
 
 
Plattegrond 2: 

 
 
  



De afsluiting van de hal geeft overlast, de gehele verbouwing heeft en geeft overlast, u bent dat 
inmiddels min of meer gewend. In het laatste bouwnieuws hebben wij aangegeven van sommige van 
u signalen te ontvangen dat uw geduld soms op is. Dat begrijpen wij, doch wij hopen dat u de laatste 
loodjes van de verbouwing, samen met ons kan opbrengen. U heeft inmiddels een klein presentje 
ontvangen in de vorm van een plantje. Wij bieden u dat graag aan als geste voor de overlast en uw 
zeer gewaardeerde geduld en begrip. 
 
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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