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Het laatste nieuws over de verbouwing van de entree
INHOUD
__
Veel verfwerk
__

Vloeren entree
__

Werkzaamheden
komende week
__

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

Medewerker Willi heeft het er maar druk mee. Er is veel verfwerk, maar het
knapt er allemaal wel heel erg van op. Afgelopen week heeft de winkel een
donkergroene achterwand gekregen, en zijn plafonds en muren van de
entree bijgewerkt.
Het aftimmerwerk binnen en buiten is bijna gereed. In de kapsalon zijn de ruiten
geplaatst en ook is het glas aangepast in de compartimentsscheidingen (deuren
en zijpanelen)
Afgelopen week zijn ook de nieuwe voordeuren geplaatst.
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Vloeren entree
Op maandag 6 en dinsdag 7 december zal door firma TMC de
vloerbedekking gelegd worden in de nieuwe entree. Op beide
dagen zal er overlast zijn en is de bouwplaats beperkt
toegankelijk. Het is wenselijk om de komende weken de
bouwplaats niet te betreden, met uitzondering van
calamiteiten. Zo kan de verbouwing doorgang vinden en de
bouwers ongestoord hun gang gaan. Bij het betreden van de
bouwplaats kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan die
voorkomen moeten worden! Als het noodzakelijk is de
bouwplaats te betreden, dan kan dat uitsluitend onder
begeleiding van de receptioniste.
In verband met het egaliseren van de vloer als voorbereiding voor
het leggen van nieuwe vloerbedekking, is het NIET mogelijk om
gebruik te maken van de entreeruimte bij de lift.
Op maandagmiddag 6 december van 12.00 uur - 16.00 uur:
-

De lift bij de entree is van- en naar de begane grond niet te
gebruiken.
Het naastgelegen trappenhuis van de kelder naar de 1e
verdieping is afgesloten.

Op dinsdag 7 december is van 12.00 uur - 16.30 uur:
-

De hellingbaan richting de recreatiezaal niet te gebruiken.
De algemene toiletgroep bij de recreatiezaal zijn dan niet te
gebruiken.
Het trappenhuis naast de recreatiezaal is van de kelder tot
en met de 1e verdieping niet te gebruiken.

Op beide dagen is het niet mogelijk om gebruik te maken van de
recreatiezaal of serre.
Als er tijdens bovengenoemde werkzaamheden hulpdiensten
toegang nodig hebben tot De Horst, zullen de medewerkers hierin
begeleiden.
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FOTO HIERBOVEN:
GEEN TOEGANG IN VERBAND MET
EGALISEREN VAN DE VLOEREN

Werkzaamheden
komende week
Volgende week worden naast de
vloeren de bouwkundige
werkzaamheden buiten zoveel
mogelijk afgerond.
En verder:
De schilder verft gewoon verder.
De plantenbak buiten wordt
gemaakt.

