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De Nieuwlander

Van blokverwarming naar een individuele verwarming

22e Editie: juli 2010 – Oplage 225 stuks

Vorige jaar september was het zo ver, eindelijk een eigen verwarming. De helft van
de centrale ketels deed het niet. Wij, de bewoners van de Margrietstraat waren als
eersten aan de beurt.

Vrij, Gezellig en Onafhankelijk

Zaterdag 17 juli 2010

De Zomer
Als eerste werden er allerlei containers
geplaatst met materialen. Elke ochtend
werd onze straat overgenomen door
busjes van aannemers en monteurs.

Wat was het al heet de afgelopen weken! Maar sommige bewoners van Nieuwland
hebben het wel extra benauwd gehad. Bij hen werd juist in die warme dagen de
verwarming vernieuwd!

Vervolgens werden er nieuwe gas -en wateraansluitingen gemaakt. Dit ging gepaard
met veel graafwerkzaamheden. Ze gingen van boven naar beneden de installatie
aanleggen. De oude radiatoren en buizen gingen er af, werden op het balkon geplaatst.
Toen begon het boorwerk en vanaf dat
moment begon de chaos in mijn
woning. Overal lagen buizen en
gereedschap, ze waren overal tegelijk
bezig.
Ik heb die dagen maar bij mijn buurvrouw doorgebracht. Dat begon al bij het ontbijt!
Toen alles klaar was, begon het opruimwerk. Alles zat onder het stof: keuken,
badkamer, slaapkamers; alles moest opnieuw worden ingericht. Er moesten nieuwe
planken worden gemaakt in de kast,waar de nieuwe water- en gasmeters zijn
geplaatst. Er gingen een paar weken voorbij, voordat alles weer op zijn plaats stond.
Nu zijn we heel tevreden met het nieuwe systeem. Als er iets was met het systeem,
kwam Kemkers gauw om de storing te verhelpen.
Omdat onze flat het eerst blok was, dat dit systeem kreeg, zijn er wel fouten gemaakt
in de planning en de uitvoering. Ik denk dat de bouwplanning bij de andere straten
beter is gegaan. De flat aan Nieuwland is nu als laatste aan de beurt. Ik wens die
bewoners veel sterkte met het weer schoonmaken, vooral met dit warme weer.
Mirjam Buist, Margrietstraat 27

Nauwelijks nog een plek in huis om normaal te leven, dagenlang in de stof.
Wat zou het fijn geweest zijn als Vivare dan voor een schoonmaakploeg had gezorgd!

De BuurtBBQ
De scholen gaan dicht, de vakantiedagen komen er aan. Nieuwland wordt iets stiller!
Maar eind augustus hebben we ook onze jaarlijks buurtbarbecue. Tijd om elkaar dan weer
te ontmoeten en bij te kletsen!
Noteert u
maar vast
de datum,
Zaterdag
28
augustus
Begin augustus krijgt u een opgaveformulier!
Het buurtcomité
Bernadette Ezendam, Ronald, Ton Bloemzaad,
Caroline Schimmel, Mirjam Buis en Louis ter Huurne

wenst alle Nieuwlanders een mooie zomer….en …..tot ziens bij de BBQ.
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Nieuwland Actief

De buurt schoonmaken

Speeltuintje opknappen

H

Pannaveld
is er

Koninginnedag met

En 28 augustus
is er weer
de Buurt BBQ

eigen buurtwagen

De
De wandelclub

