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Het allerlaatste nieuws over de verbouwing van de entree.
Na 18 weken stoppen we met het verbouwingsjournaal en gaan
we weer over op de orde van de dag…Veel plezier van de
“nieuwe” entree!

INHOUD
__
De klus is geklaard!
__

Wat moet er nog gebeuren?
__

Fijne kerstdagen!

De klus is geklaard!
Op dinsdag 21 december heeft de oplevering plaatsgevonden. Van de drie
kantjes opleverpunten zijn er nog heel veel verholpen in de afgelopen week,
maar een aantal nog niet. Voordat alle afleverpunten gereed zijn, zal de
eerste maand in het nieuwe jaar weer voorbij zijn. De overlast zullen we
achter ons laten en vanaf nu kunnen we genieten van de vernieuwde entree!

Het was een lastige periode voor veel bewoners en bezoekers. Er was
geluidsoverlast, overlast door het omlopen en het niet kunnen gebruiken van de
recreatiezaal en serre. De Winkel op een andere plaats en naar de receptie was het
ook even zoeken. Laat staan voor de postbussen die helemaal buiten stonden.
Gelukkig kunnen we het achter ons laten. Het resultaat mag er zijn! Ongetwijfeld
zal niet iedereen de kleurstelling of vloertoepassing waarderen, maar ja…over
smaak valt niet te twisten…
Een grote verandering is het resultaat. Frisse kleuren en veel licht, dat valt echt op.
Er is veel gewerkt met natuurlijke producten zoals eikenhout. De entree van binnen
naar buiten is flink aangepast en een hele verbetering geworden voor de
toegankelijkheid van het complex. Helaas zit er een officiële opening vanwege het
coronavirus niet in, zodra het weer “kan en mag” zullen we toch extra aandacht
besteden aan de afronding van de verbouwing!
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Wat moet er nog gebeuren?
Het grootste gedeelte van onderstaande punten worden
volgend jaar weer opgepakt. De medewerkers van de
verschillende bedrijven die meegewerkt hebben aan het
realiseren van de verbouwing genieten van een paar weken
welverdiende rust.














De nieuwe winkel zal op 6 januari in gebruikgenomen worden
Alle postbussen zijn uiterlijk vandaag (vrijdag) omgezet.
Nieuwe meubelen voor het zitje en nieuwe leestafel bij de
kapsalon zijn nog niet geleverd. Vanaf maandag is leestafel in de
Recreatiezaal weer beschikbaar.
De deurintercom van de entree naar de appartementen werken
weer.
De intercom (voor toegang hulpdiensten in de avond /
nachtsituatie) is nog niet verplaatst naar de entree, maar blijft tot
in het nieuwe jaar (4 januari) bij de tijdelijke entree.
De tussendeur (oude keuken) blijft in de avond en nachtsituatie
open. Hulpdiensten zijn hierover geïnformeerd.
Het verfwerk is nog niet gereed, maar Willi frist alles lekker
verder op.
De kapsalon moet nog behangen worden
In een aantal buitenlantaarns zit een vervelende storing, dit
wordt in het nieuwe jaar opgepakt.
De narrowcasting (beeldscherm bij de balie) moet nog worden
opgehangen.
Rookmelders bij de receptie moeten nog worden geplaatst.
Lampen boven de nieuwe leestafel en zitje bij de entree moeten
nog worden gemonteerd.
Werk genoeg nog, maar voor dit moment gaan we over tot de
orde van de dag!

Uiteraard houden we ons ook aan
de coronamaatregelen in de
vernieuwde entree!

