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Nieuwsbrief De Nederhof – 18 december 2017 
 

 

De laatste nieuwsbrief van dit jaar. Wat 

kijken wij uit naar 2018! Eindelijk kunnen 

we het wooninitiatief De Nederhof gaan 

starten. Ondertussen hebben we weer een 

vergadering met het bestuur gehad. 

Hendrick de Keyser heeft ons weer een 

‘update’ gegeven over de voortgang van 

de renovatie. En wij bedanken jullie voor 

de interesse in het deelnemen aan een 

filmpje van de WOS. Wij wensen iedereen een heel mooi uiteinde van 2017 en 

voor 2018 natuurlijk heel veel woonplezier! 

 

Voortgang renovatie 

De voortgang van de vloeren gaat voortschrijdend! Daarnaast wordt er gestart met het 

opbouwen van het terugplaatsen van de badkamer wanden op de eerste verdieping. 

Tijdens de kerstvakantie vinden er geen bouwwerkzaamheden plaats. Dit is een mooi 

moment voor de elektricien om de elektra te testen en op orde te brengen. Zo zit hij niet 

de andere werklui in de weg.   

Een bezoek aan de locatie wordt in januari georganiseerd. De aannemer vindt het nu 

onverantwoord omdat er op verschillende plekken nog geen vloer ligt, zoals bij de 

badkamers op de eerste verdieping. Wij houden jullie op de hoogte! 

Informatieavond 

Op 31 januari organiseren wij weer een ouderavond. Jullie krijgen nog een uitnodiging 

met de locatie en tijdstip. Nu de opleverdatum toch echt dichterbij komt, willen wij graag 

weer even bij elkaar komen om verschillende onderwerpen te bespreken. Zoals de 

planning van de renovatie, gezamenlijke klusjes en o.a. de contracten. 

Donatie Habbekrats 

We hebben er nog een donateur bij! Een aantal ouders en bewoners namen op 16 

december jl. een cheque t.w.v. 2.500,- in ontvangst. Geweldig! Tineke en Angeliek, 

bedankt voor het aanmelden.  

 

Als De Nederhof opgeleverd wordt, zullen we alsnog een hoop kluswerk hebben aan het 

verven, inrichten van de gezamenlijke ruimtes en gangen. We gaan kijken of we van een 

aantal fondsen wat hulp kunnen krijgen. Wij hebben bijvoorbeeld afgelopen oktober bij 

een wooninitiatief in het Wateringse Veld enorme steun gehad van Van Dille Techniek 

uit ’s-Gravenzande. Zij hebben met 20 man tijdens hun teamdag de gehele tuin en een 

aantal gezamenlijke woonkamers opgeknapt. 

 

Dan rest ons nog de laatste foto’s van de renovatie van deze week met jullie te delen op 

de volgende bladzijde. Tot volgend jaar! Groeten, Shirley en Ellen 
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Opslag isolatie: 

De gang: Kerstplaatje!: 

De poort wordt geverfd: 


