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Keuken in gemeenschappelijke ruimte 

 

Brievenbussen zijn geplaatst 

 

 

 

 

 

 

  

  

Vorderingen bouw  

De werkzaamheden lopen 

nog altijd prima volgens 

plan. Ook de binnenkant 

van het gebouw begint 

steeds meer vorm te 

krijgen. De keukens zijn 

gemonteerd en de PVC 

vloerafwerking is gelegd. 

De eerste woningen zijn zo 

goed als gereed. De 

werkzaamheden van de 

installaties boven de 

plafonds liggen op 

planning. Binnenkort 

worden de plafonds 

gesloten. Dit betekent dat 

de plafondplaten worden 

geplaatst en de installaties 

uit het zicht verdwijnen. De 

afwerking van de 

algemene ruimtes zijn 

volop in uitvoering.  

 Verwachte oplevering 

Er wordt gekoerst op een 

oplevering half april. Voor 

die tijd zijn er wekelijks 

vooropnames en worden 

bijvoorbeeld de installaties 

getest. Hiermee proberen we 

ten tijde van de oplevering 

alles gereed te hebben. Er is 

nog het nodige werk te 

verzetten, maar we hebben 

alle vertrouwen dat de 

werkzaamheden op tijd 

gereed zullen zijn.  

 

Naam 

We hebben veel leuke 

suggesties voor de naam 

van de nieuwe locatie 

ontvangen. Met uw inbreng  

zijn we tot een mooie naam 

gekomen. We houden u nog 

even in spanning, want we 

willen op gepaste wijze deze 

naam onthullen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inrichting tuin|terrein 

De werkzaamheden voor de 

terreininrichting zijn gestart. De eerste 

contouren zijn zichtbaar.  

 

Zoals al eerder met u is 

gecommuniceerd, krijgen de 7 laagstam 

fruitbomen die momenteel bij De Hoge 

Hof staan, een mooie nieuwe plaats in 

de tuin. We verwachten deze binnenkort 

te kunnen verhuizen.  

Ook de Cornus Nuttullii( ) , krijgt een mooie 

plaats bij de nieuwe locatie. Besloten is 

omdeze bij de ingang naar het  

gebouw te plaatsen.                                           

 

 

 

 

 

 

Ook is gestart met het storten van de vloer van 

de berging in de tuin.  

 

     

          

             

 

 

Dit is een uitgave van het bouwnieuws van onze nieuwe 

locatie in Herveld/Andelst. Gedurende de nieuwbouw 

informeren wij bewoners, omwonenden en andere 

belangstellenden regelmatig over nieuwe ontwikkelingen.   
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