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In mei zijn we gestart met de buitenwerkzaam-
heden. Inmiddels zijn alle daken geplaatst. We 
ronden de meeste buitenwerkzaamheden af voor 
de bouwvak. Dat betekent dat alle steigers weg 
zijn voor de zomer. We hebben dan ook de daken 
afgewerkt en de spouwmuren gevuld. Ook de 
eerste paar badkamers, keukens en toiletten  
zijn voor de zomer klaar.

Vervolg werkzaamheden 
na de bouwvak
Na de bouwvak starten we met de gevelpanelen 
tussen het woon- en slaapkamerkozijn. Dit doen 
we zowel in de voor- als in de achtergevel. Ook 
maken we dan de beglazing van de begane 
grond verder af. En we gaan natuurlijk verder met 
de binnenwerkzaamheden: badkamer, keukens 
en toiletten. We houden niet altijd de volgorde 
van de blokken aan. Dit doen we zodat iedereen 
gebruik kan maken van de rustwoning. Als 
laatste plaatsen we alle voordeuren. Eind 
november ronden we het project af en zijn alle 
woningen van binnen en buiten klaar.

 Startgesprekken
 Twee weken voor de start van de  
 binnenwerkzaamheden komt Nicol  
 bij u langs voor een startgesprek. 
Tijdens dit gesprek bespreekt zij de dagplanning 
met u. Ze legt de werkzaamheden uit en vertelt u 
wat u zelf moet doen. Is uw woning in de eerste 
twee weken na de vakantie aan de beurt? Dan 
komt Nicol nog vóór de vakantie bij u langs. 

Beste bewoners van De Vloed. 

Via deze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van het groot onderhoud aan uw woning.
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2de Opruimdag
Groot onderhoud is vaak een goede aanleiding 
voor een grote schoonmaak. Op vrijdag 23 april 
is er tijdens de eerste opruimdag al goed 
gebruikgemaakt van de containers en hebben 
veel bewoners al flink opgeruimd.

Omdat toen niet iedereen kon, organiseren wij 
nog een 2de opruimdag. Zaterdag 24 juli tussen 
10.00 - 12.00 uur kunt u overtollige huisraad en 
grof vuil kwijt in de containers in de wijk. Net als 
vorige keer, staat eén container op het grasveld 
voor de woningen aan de Bontstraat. En de 
andere container op het grasveld aan de 
Begonialaan (ter hoogte van de Spireastraat).
 
Dank je wel! Friet van Piet 23 juli 15.00 
We willen iedereen bedanken voor het geduld en 
begrip tijdens de werkzaamheden. Ook willen we 
de vaklieden bedanken voor hun harde werken. 
Daarom staat op vrijdag 23 juli Friet van Piet bij 
u in de wijk. 

Iets terugdoen voor de vaklieden?
Friet Piet schilt en snijdt zijn aardappelen ter 
plekke vers voor ze het vet in gaan en kan wel 
wat hulp gebruiken. Geef Nicol even een seintje 
als u wilt helpen, dan luiden we samen de zomer 
gezellig in!

Komt u ook een lekkere puntzak friet en een 
fris drankje halen? We ontmoeten u graag op  
het grasveld aan de Begoniastraat (naast de 
bouwplaats) tussen 15.00 - 17.00 uur. 

Inloopspreekuur
Met al uw vragen over de onderhoudswerkzaam-
heden kunt u bij Nicol Snieders bewonersconsulent) 
of Marc de Laat (uitvoerder) terecht. Zij houden een 
wekelijks inloopspreekuur op woensdagen tussen 
13.30 - 15.00 uur. U bent van harte welkom om 
binnen te lopen in Ranonkelstraat 10. Na de 
bouwvak verplaatsen we de spreekuren naar een 
loods op de bouwplaats (aan de Begoniastraat).

Wij wensen u alvast een fijne zomer toe
Vanaf 8 augustus zijn wij met vakantie en op 
30 augustus pakken wij de werkzaamheden  
weer op. Bij noodgevallen die met de renovatie 
te maken hebben kunt u bellen naar het kantoor 
van Caspar de Haan via 040 - 250 19 99. Voor 
overige zaken kunt u bellen met woonstichting 
‘thuis: 040 - 249 99 99.

Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met Nicol Snieders,  
bewonersconsulent bij Caspar de Haan. Nicol is  
bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 
8.30 - 17.00 uur via telefoonnummer 06 22 05 17 95  
of via nicolsnieders@caspardehaan.nl.


