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Het laatste nieuws over de verbouwing van de entree

INHOUD
__
Koek en zopie
__

Werkzaamheden
komende week
__

Aftimmering
__

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

Koek en zopie
Op dit moment is er helemaal nog geen sprake van een
schaatsperiode, toch lijkt het wel of er vast een koek en zopie tent
gemaakt is met terras verwarmers erin.
Misschien lijkt het wel op een koek en zopie tent, maar het is toch echt de
entree vanaf de binnenzijde gezien. De aannemer is namelijk bezig met
het aanbrengen van de tegels aan de buitenzijde van de entree en de
trappen. Omdat de temperatuur deze week niet heel hoog was moest er
extra verwarmd worden met terras verwarmers, om de tegellijm goed te
laten drogen. Ook volgende week zal er nog gewerkt worden aan de
buitenzijde van de entree. Het is een zeer arbeidsintensief werk. Hopelijk
zal het weer de komende week voor het tegelwerk meevallen, al wordt er
wel winterse neerslag voorspelt. Laat de schaatsen nog maar even in het
vet blijven wat ons betreft!

Op de linker foto ziet u de aftimmering in de entree waar later de nieuwe
postbussen geplaatst worden. De stukadoors hebben de plafonds
geschuurd zodat deze verder voorbewerkt kunnen worden, de schilder
kan ook hier aan de slag.
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Werkzaamheden
komende week
Volgende week wordt er verder
gewerkt aan het tegelwerk buiten.
Het tegelwerk zal eind volgende week
gereed zijn zodat het ingewassen kan
worden. Zodra de leuningen voor de
entree buiten geleverd worden kunnen
deze geplaatst worden.
Er zal gewerkt worden aan het plafond
van de luifel en aan de bloemenbak
naast de hellingbaan.
De systeemplafonds kunnen nog niet
dicht omdat de installateur nog een
aantal aanpassingen moet doen. Als dit
gebeurd is, gaan de plafonds dicht.
De schilder hoeft zich ook deze week
niet te vervelen, er is veel werk. Het
knapt in elk geval weer erg op!

Aftimmerering
De aftimmering achter de receptiebalie
is op een klein stukje na gereed.

.

In de sparing aan de achterwand van de
balie komt het scherm met informatie
(de narrowcasting) te hangen.
Tegelwerk
vloeren
buiten

•Week
44-47

Schilderwerken

•Week
45-51

Plaatsen Bali
en interieurwerk

•Week
50-51

Eind oplevering

• Week
51

