Werkatelier 2 augustus

Van wens tot plan

Vandaag was de generale repetitie voor volgende week..
We hebben met elkaar met een groep van 25 mensen getoetst of de plannen die op basis van
de wensen gemaakt zijn kloppen.
Het antwoord van de groep was volmondig JA
Om nu niet alles in deze nieuwsbrief te vertellen, maar de spanning nog een beetje vast te houden voor volgende week, delen we een korte samenvatting:
De wensen kunnen we verdelen in drie hoofddelen: Ontmoeten-woning-uitstraling
Het plan is om op de begane grond Liv inn modules te maken, entree aanpassen, lift erbij.
In de woningen gaan we isoleren, ventileren, meterkasten plaatsen en nieuwe voordeuren. De
gangen worden zoals Liv inn Hilversum. Toevoegen van extra woningen.
De planning
Als er een goedkeuring is van de beleggingscommissie van Habion en er voldoende bouwvakkers starten we januari 2023. Het gehele plan zal ongeveer 2 jaar duren. Met de groep is be-
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sproken hoe we de verbouwing het beste kunnen aanpakken. Unaniem van boven naar beneden. Waarbij de woningen en gangen ongeveer een jaar zullen duren. En de begane grond ook
een jaar. Als alles volgens plan verloopt kunnen we bij oud en nieuw 2025 het glas heffen.
De moestuinwandeling: waar is de moestuin?

We hebben met een klein groepje heerlijk gewandeld, naar opties voor een moestuin. Met
mooie verhalen. Het liefst bij de Vijverhof. Hoe fijn is het om je eigen geteelde groenten in de
leefkeuken te gebruiken. Wordt vervolgd! En als afsluiting kregen we een heerlijk ijsje van Leo.
De data voor de werkateliers zijn:
Week 8
Dinsdag 9 augustus
Deze dag is er GEEN werkatelier dag, we gaan de avond voorbereiden. Kom allemaal om
19.30 uur!
Terugkomdag volgende week: 9 augustus
Reserveer alvast de volgende datum: Dinsdag 9 augustus van 19.30 – 21.30 uur
Terugkomavond in de Vijverhof. Op de Terugkomavond kijken we of het klopt wat we de
afgelopen weken aan plannen met elkaar hebben gemaakt. Zien we de wensen van de
inspiratiedag terug en hebben we het met elkaar goed begrepen?
Meer info?
Bovenaan staat een QR code, als u die scant komt u direct op de website van de Vijverhof waar
u alle informatie nog een kunt teruglezen.
Heeft u nog Vragen?
Neem contact met op met Tanja Rila, Ank Sneekes, René Ploeger en Willeke Janssen van
Habion via 010 422 80 60

