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Het kan mogelijk zijn om af 
te (moeten) wijken van de 
planning.  Ook kunnen 
werkzaamheden later 
starten of uitlopen. Graag 
uw begrip hiervoor! 

 

 

 
Werk aan de Luifel  
Afgelopen week is er buiten onder andere gewerkt aan het plafond van 
de luifel  

Binnen hebben er voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden voor het 
aanbrengen van verlaagde plafonds. Dit ging en gaat gepaard met irritant 
geboor… 

Op onderstaande foto is goed zichtbaar dat het aanleggen van de elektra 
voorziening niet gaat om alleen wat draadjes weg te werken. 

 

 



De Horst Verbouwingsjournaal 
  

 

 
Werkzaamheden komende week 
Buiten wordt er verder gewerkt aan de dakconstructie en als het weer 
meezit wordt het dak voorzien van dakbedekking. 

De buitenwand wordt voorbewerkt voor de eiken betimmering. Binnen wordt er 
verder gewerkt aan de installaties (elektra en ventilatie). De plafonds zullen de 
week erna worden gesloten en dan zal er gestart worden met buitentegelwerk. 

 

 Ventilatie  
In de kapsalon (links op de 
foto) zijn ventilatie kanalen 
aangebracht. De wanden zijn 
hier al dichtgemaakt en 
kunnen binnenkort worden 
voorzien van stucwerk. In de 
Winkel is een wand geplaatst 
waar achter de voorraad 
gestald kan worden. 

 

Oeps… 
Wateroverlast door lekkage 

Helaas gaat er ook wel eens 
wat mis…. Donderdagavond 
werd er een forse lekkage 
ontdekt in de toekomstige 
kapsalon. Gelukkig dat de 
technisch medewerker en de 
receptionist aanwezig waren. 
Het was een heel waterballet 
waar tussen 18.00 en 21.30 
uur aan gewerkt is om de 
lekkage te verhelpen en het 
water op te ruimen.  

De oorzaak was een 
knelafsluiting die losgeraakt 
was….  

Indien er minder warm water 
ervaren wordt, zit er mogelijk 
nog lucht in de leiding, de 
leiding een tijd doorspoelen 
help er vaak tegen. 

 

 


