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De planning van het groot onderhoud aan Carolushof loop volgens verwachting. Met deze 
nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken. 
 
  
Bouwplaats 

De bouwplaats op de parkeerplaats bij de kerk wordt deze week ingericht. Ook de steiger aan de 
voorkant wordt deze week gebouwd. 

 

Met ingang van eind mei wordt Carolushof 19 de 
inloopwoning.  Hier houdt de uitvoerder, Chris Pelle, 
kantoor. U kunt er terecht met al uw vragen. Wanneer 
Chris er niet is kunt u hem (of Annette Visser) bellen. De 
telefoonnummers vindt u op blz. 4 van deze nieuwsbrief. 

 

 

Planning bij u in huis 

Chris Pelle is begonnen met het bezorgen van de planningen van de woningen. Uiterlijk 2 weken 
voordat we bij u in huis aan het werk gaan, krijgt u de planning van uw woning.  

Het vervangen van het glas start aan de voorkant van Carolushof, vanaf de straat gezien, linksboven. 
Na de bovenste etage volgen de etages eronder, steeds van links naar rechts. Als de voorkant klaar is 
gaan we naar de achterkant. 

 

 

Voegen en steigers 

Het uitkappen van de voegen geeft veel herrie en er komt veel stof bij 
vrij. Houdt daarom vanaf 23 mei alle deuren, ramen én 
ventilatieroosters goed dicht!  

 

Wanneer u last hebt van het lawaai en geen oordopjes hebt gekregen, 
dan kunt u die alsnog ophalen bij Chris Pelle. 
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Uitnodiging 

Wij nodigen u graag uit om samen even de overlast te ontvluchten.  

Op maandag 30 mei om 10.00 uur gaan we samen koffiedrinken bij Sint Jan. Dat doen we in een 

ruimte waar we apart zitten. Wij horen dan graag uw eerste ervaringen. Als dit goed bevalt gaan 

we dit regelmatig herhalen. 

Gestapelde kozijnen 

Bij de gestapelde kozijnen aan de kant van de entree zijn op detailniveau 
beoordeeld. Daarbij bleek dat het technisch niet haalbaar is om 
verbeteringen aan te brengen. Daarom worden deze kozijnen niet 
vervangen.  Wel wordt, zoals in alle kozijnen, het glas vervangen.  

<- Deze gestapelde kozijnen worden niet vervangen.  

  Deze gestapelde kozijnen worden wel vervangen-> 

Werk aan de ventilatie en aan de keerklep 

Voordat de ventilatie box wordt opgehangen, wordt het ventilatie kanaal schoon gemaakt. Dit zijn 
kanalen die per 5 of per 10 woningen aan elkaar gekoppeld zijn.  

Bij het ophangen van de ventilatie boxen, kunnen we maar 5 woningen tegelijk doen. Hierdoor kan 
het zijn dat úw woning 1,5 dag geen ventilatie heeft. 

Ook de waterleiding zit per 5 woningen gekoppeld. Op de dag dat er aan de keerkelp wordt gewerkt 
hebt u enige tijd geen water.  Tijdens deze werkzaamheden krijgt u tijdelijk geen water uit de kraan. 
We raden u aan om dan een emmer bij het toilet klaar te zetten en een paar flessen water in de 
keuken, zodat u toch koffie en thee kunt zetten. Natuurlijk hoort u op tijd wanneer uw woning aan 
de beurt is! 
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Balkon 

Om de afwatering van de balkons te corrigeren wordt een troffelvloer aangebracht die richting de 
goot ligt. Voor een goede hechting met de ondergrond moeten er een aantal verschillende 
handelingen uitgevoerd worden.  Dit zal ongeveer 4 werkdagen in beslag nemen. Tijdens deze dagen 
kunt u het balkon niet gebruiken. 
 
 
Warmtepompen 
Na de zomervakantie gaan 3 warmtepompen zorgen dat de radiatoren warm worden. Deze 3 
pompen komen in een container op het dak te staan. Ze worden nu al klaar gemaakt:  
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Contact 

 

Tijdens het hele project zijn wij uw contactpersonen: 

Uitvoerder Hazenberg 

Chris Pelle    073 – 658 0580  

Projectmedewerker Area  

Annette Visser   0413 – 388 252  avisser@areawonen.nl  

Area   0413 – 388 044  info@areawonen.nl 


