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Het laatste nieuws over de verbouwing van de entree
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bouwplaats

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

Het tegelen van de trappen en de hellingbaan is gereed. Er wordt nu
gewerkt aan de afwerking van de rechter wand met eiken panelen en aan
het plafond van de luifel.
Voor de aannemer is het prettig dat de tent nog even kan blijven staan, dat
werkt prettiger vanwege de buitentemperatuur en is ook fijn als het regent.
Om koude wat tegen te gaan zijn er tijdelijke voordeuren gemaakt. De
“voorste” voordeur moest gedemonteerd worden in verband met het tegelwerk
wat iets naar binnen doorloopt. Deze tijdelijke deuren nemen tocht weg en
houden de koude wat meer buiten.
De systeemplafonds zijn ondertussen ook
dichtgelegd, dat geeft al een ander zicht.
De schilder heeft het plafond bij gewerkt zodat
dit verder afgewerkt kan worden.
Stap voor stap meer zichtwerk,
we naderen de laatste verbouwingsmaand!
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Werkzaamheden
komende week
Volgende week worden de
bouwkundige werkzaamheden
binnen zoveel mogelijk
afgerond.
De eiken bekledingen worden
afgerond en de deuren zullen
ingehangen worden, mits deze
tijdig geleverd worden.
Op 1, 2 en 3 december worden
de nieuwe automatische
schuifdeuren gemonteerd door
firma Aaproteq.
Firma Melieste plaats glas in
onder andere de kapsalon op 2
en 3 december.

“Proef” stoelen
Op de tweede verdieping (bij de leestafel) staan een aantal
proefstoelen, als voorstel voor de nieuwe leestafel en voor
het zitje nabij de entree. Bekleding en kleurtoepassing van
deze stoelen zijn nog nader te bepalen. We horen graag
wat u van deze stoelen vindt.

De schilder zal de plafonds
afwerken en gaat verder met het
verfwerk.
Eind week 48 is de bouwplaats
opgeruimd zodat TMC met de
vloeren aan de slag kan vanaf 6
december.

Geen toegang op
de bouwplaats
Plaatsen
deuren en
glas

We merken dat steeds meer
bewoners en bezoekers over
de bouwplaats lopen.

•Week
48

Schilderwerken

Tijdens werkdagen is dit
zonder begeleiding van de
receptioniste NIET
TOEGESTAAN.

•Week
45-51

Plaatsen Bali
en interieurwerk

•Week
50-51

Eind oplevering

• Week
51

In de komende weken wordt
er aan het interieur gewerkt.
Het is niet prettig dat de
bouwlieden steeds hun werk
moeten onderbreken.
Opnieuw is er rood-wit lint
gespannen om de bouwplaats
te markeren. We rekenen op
ieders medewerking!

