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Eindspurt 
Deze week is door de verschillende partijen veel werk verricht.    

De receptiebalie is geplaatst en de winkel en kapsalon zijn ingericht door de 
interieurbouwer Intra.  

De installateurs van ITN werken aan de verlichting en een elektra groepenkast is 
vervangen. Dat laatste zal door veel bewoners wel opgevallen zijn. Naast de 
verlichting in de gangen was ook in een gedeelte van het complex de sturing van 
de centrale verwarming uitgevallen. Dit was niet voorzien en dus wel even lastig. 

Van de Linde heeft de bouwkundige werkzaamheden bijna afgerond. De nieuwe 
buitenverlichting en naamaanduiding is ook geïnstalleerd. De brandwerende 
compartimentsdeuren zijn geplaatst 

TMC heeft de vloerbedekking afgerond en de stratenmaker heeft het straatwerk 
weer netjes aan laten sluiten op de nieuwe trappen en hellingbaan. 

Op de laatste en zeker niet de minste plaats noemen we het werk van Willi onze 
schilder. Hij verzet ontzettend veel werk wat ook nog eens goed te zien is! 

 

De oplevering van de 
verbouwing is gepland op 
dinsdag 21 december 
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Het Winkeltje 
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Nieuwe postkasten moeten nog geplaatst 

                            

Werkzaamheden 
komende week 
Volgende week staat in het teken 
van de oplevering. 

Er wordt gewerkt aan de elektra-
installatie. De groepenkast moet 
afgemonteerd en de verlichting 
aangesloten worden. 

Willi gaat verder met het verfwerk. 

De nieuwe postkasten worden 
geplaatst en de sloten moeten 
worden omgezet. U ontvangt hier 
nog nader bericht over. 

Opruimen en nog eens opruimen 
voor de oplevering. Op dit moment 
zijn er al werkzaamheden die na de 
oplevering plaatsvinden. Tot en met 
vrijdag de 24e worden deze 
uitgevoerd. 

Na de oplevering moet er natuurlijk 
grondig schoongemaakt worden. De 
verhuizing van de receptiebalie 
verwachten we op donderdag 23 
december plaats te laten vinden. 

De kapsalon is uiterlijk vrijdag 24 
december in gebruik. Voor de winkel 
zal de verhuizing op 5 januari 
plaatsvinden en niet tijdens de kerst 
en oud/nieuw drukte. 

Opheffen Bouwplaats 

Vanwege de hoeveelheid aan 
werkzaamheden komende week 
wordt het entreegebied tot 
donderdagmiddag 23 december 
aangemerkt als bouwplaats! 

Op werkdagen dus (nog) niet te 
betreden, alleen onder begeleiding 
van een receptioniste! 

 

 


