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Alstublieft!
Welkom in de derde uitgave van het bouwbulletin de
Nieuwenhof. Met deze nieuwsbrief informeert de
Zorgboog u met regelmaat over de verbouwactiviteiten
van de Nieuwenhof. Dit bulletin is bedoeld voor
medewerkers, vrijwilligers, bewoners en omwonenden
van de Nieuwenhof. Ook partijen zoals gemeenten,
samenwerkingspartners en overige betrokkenen
worden via dit bulletin op de hoogte gehouden van
de ontwikkelingen rondom de Nieuwenhof. Wij
wensen u veel leesplezier!.

IN DEZE UITGAVE

De afbouwfase
Tuininrichting
Verhuizen
Binneninrichting

Op naar de oplevering,
de afbouwfase
Tuininrichting
Volop bedrijvigheid
In deze afbouwfase komen verschillende disciplines bij
elkaar op de bouwplaats en is er volop bedrijvigheid.
Aan de buitenzijde van het gebouw wordt geschilderd,
de gevel schoongemaakt, nieuwe zonweringen geplaatst
en de twee nieuwe balkons aangebracht. Binnen in
het gebouw bruist het eveneens van de activiteit. Men
is bezig met behangen, schilderen, het aanbrengen
van deuren, kozijnen en plafonds en het afwerken
van de vloer. Sommige ruimtes zijn al bijna klaar, in
andere ruimtes moet nog het nodige gebeuren. Aan de
installaties van het gebouw wordt ook hard gewerkt,
zoals de luchtbehandelings- en waterinstallaties. Het
werk aan de elektrotechnische installaties vlot nu ook
snel. In de gangen is de ‘oranje spaghetti’ van
bekabeling die in de kabelgoten wordt gelegd, goed te
zien. Alle systemen moeten uitgebreid worden getest
en goed zijn afgesteld, zodat bij de oplevering alles
optimaal functioneert.

Oplevering na de bouwvak
Als alles gereed is, vinden voor de bouwvak vooropnames plaats waarbij de laatste aandachtspuntjes
worden genoteerd (een deukje hier, een vlekje daar).
Deze worden in orde gemaakt, zodat bij de oplevering
alles spik en span is. Volgens planning vindt direct na
de bouwvak de oplevering plaats. Vervolgens
beginnen de voorbereidingen voor de
inhuizing. Het meubilair wordt geleverd en
de gordijnen opgehangen. De zorgdomotica
wordt afgemonteerd, geprogrammeerd en
getest. In de tussentijd begint men buiten
met het inrichten van de tuin en het terrein,
zodat deze ook gereed is bij ingebruikname.
Volgens planning wordt het gebouw medio/
eind september in gebruik genomen.

Het tuinontwerp voor de Nieuwenhof (fase 1) is gemaakt
door Renee Vriens van Senzer. De Zorgboog en Senzer
werken al jarenlang samen, waarbij Senzer de tuinen en
terreinen van de Zorgboog onderhoudt. Als uitbreiding
van haar service biedt Senzer sinds kort de mogelijkheid
om ook het ontwerp voor de tuininrichting aan te bieden.
De Zorgboog heeft besloten hier gebruik van te maken,
zodat een fraaie en goed te onderhouden tuin bij de
Nieuwenhof ontstaat.
Rode beuk
Aan de Visser en de Kruisstraat heeft Renee een voortuin
bedacht met een Hedera bodembedekking en solitaire
bomen. De tuin wordt omzoomd door een haag. De
binnentuin aan de Kruisstraat wordt gekenmerkt door de
prachtige rode beuk. Deze mooie boom is gehandhaafd
gedurende de bouw en heeft in het nieuwe tuinontwerp

Verhuizen
een prominente plaats gekregen. Voor de paden in de
binnentuin wordt gewerkt met een halfverharding van
Nobrecal. Door middel van borders en bloemen wordt kleur
gegeven aan deze tuin. Het nieuwe terras op de hoek van de
Visser en de Kruisstraat wordt voorzien van rozenstruiken.

Inrichting,meubilair
en gordijnen
Eind augustus wordt de bouw opgeleverd en zal
de binneninrichting van start gaan. Tot aan de
open dagen zal men druk in de weer zijn met
schoonmaakwerkzaamheden, het plaatsen van
meubilair, ophangen van de gordijnen en het
inrichten van de keukens. Ook buiten is er dan
volop bedrijvigheid met het herstellen en
aanleggen van de tuin.

Begin oktober vorig jaar zijn de bewoners
van de Nieuwenhof verhuisd naar
Zorgbooglocatie Sint Jozefsheil in Bakel.
Als de verbouwing van de Nieuwenhof
voorspoedig blijft verlopen, kunnen zij eind
september terug verhuizen. Ook staan er op
dinsdag 3 september en donderdag 5 september
a.s. open dagen gepland voor de betrokken
(contactpersonen van) bewoners, vrijwilligers
en medewerkers (op uitnodiging).
Overige geïnteresseerden zijn van harte welkom om
een kijkje te komen nemen tijdens het Open Huis op
zaterdag 7 september a.s. van 10.00 tot 15.00 uur.
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