Nieuwsbrief De Nederhof – 15 januari 2018
De eerste nieuwsbrief van dit jaar! Het jaar 2018 waarin De Nederhof (eindelijk)
werkelijkheid wordt. Wij kijken er naar uit hier samen met de bewoners en
ouders een mooie invulling aan te geven. Noteer alvast woensdag

31 januari

in jullie agenda. Lees in deze brief over de ontwikkeling in de renovatie van de
afgelopen weken en waarom 31 januari een belangrijke datum is.

Voortgang renovatie
Voor de kerstvakantie heeft de asbest saneerder het
laatste restje asbest, welke onder een grote zware boiler
tevoorschijn kwam, afgevoerd en netjes opgeruimd!
Terwijl wij lekker vakantie vierden, heeft de elektricien
ook hard zijn best gedaan. Alle leidingen zitten nu weer
netjes op z’n plek, zijn nagelopen en functionerend! (zie
hiernaast de foto of het foto-overzicht op blz. 3).
Daarnaast is nu duidelijk voor de aannemer welke
keukens worden geplaatst in de gemeenschappelijke ruimten 2, 3 en 4. Donderdag 11
januari 2018 is Groeneveld Keukens langs geweest om de maten op te nemen. Dit is
nodig om de keuken precies passend te leveren (en te monteren).
Inmiddels liggen de vloeren in de slaapkamers en gangen op de eerste verdieping erin.
(zie foto ‘vloeren in gang en kamers’). Ook de zolder is weer dicht en toegankelijk (zie
foto ‘ruimte 50 zolder’). Voor de nieuwe badkamers en wc-groepen is nu gestart met
het leggen van de nieuwe vloeren (zie foto ‘vloeren 1e verdieping badkamers’, en
‘vloerplaten powerpanel badkamers-wc’s’). Daarna kunnen de wanden worden
opgebouwd en kan er gestart worden met het tegelwerk.
Om de twee weken wordt er een bouwvergadering gehouden. Hierbij is Hendrick de
Keyser aanwezig en de aannemer Jurriëns (zie foto ‘ruimte 3 vergaderruimte’). In deze
ruimte hangen grote plattegronden van het pand, details en de planning die wordt
nagestreefd.
Helaas is er door verschillende tegenslagen (waaronder het laatste stukje asbest)
enige uitloop ontstaan. HdK zal ons hierover op de hoogte houden en wij zullen zodra
er een concrete planning is iedereen hierover op de hoogte brengen.

Pagina 1 van 3

Uitnodiging: jouw kamer bezoeken!
En dan eindelijk… wil Vereniging Hendrick de Keyser samen met de aannemer jullie
graag uitnodigen voor een bezoek aan De Nederhof: woensdag 31 januari van
15.00-16.00 uur zijn jullie allen van harte welkom. Deze middag kunnen jullie een
rondje lopen door het pand en even een kijkje nemen in jouw kamer*!
Misschien wilde je nog iets opmeten? Of ben je gewoon nieuwsgierig? Meld je aan via:
de.nederhof@levin-zorg.nl!
*( Let wel: kamers 16 en 17 zijn mogelijk niet toegankelijk. Dit komt omdat deze worden gebruikt als opslag
voor de onderaannemers. Echter is er een soortgelijke ruimte waar je een kijkje kan nemen: ruimtes 12a
en 13b.

Uitnodiging: even bijpraten met Levin!
Ook Levin nodigt jullie graag uit voor een volgende bijeenkomst op woensdag 31
januari. We willen graag alvast verschillende onderwerpen met jullie bespreken. Zoals
bijv. de huurkosten, planning van de renovatie, inrichting van gezamenlijke ruimtes of
vragen die jullie hebben, beantwoorden. In de e-mail zie je de uitnodiging hiervoor.

Voordat het echt gaat beginnen is Ellen nog even
op vakantie van 10 tot 22 januari. Bij vragen kun
je het beste een e-mail sturen naar
de.nederhof@levin-zorg.nl of bellen/appen met
Shirley.
Tot woensdag 31 januari!
Groeten, Shirley en Ellen
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De elektrabedrading zit netjes vast!

Ruimte zolder:

Ruimte 3 vergaderruimte:
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Vloeren in gang en kamers:

Vloeren 1e verdieping badkamers

