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Beilen, 5 september 2012 – Voor de meesten van u zit de vakantie er alweer op. Bij Alreno
Bouw is dat niet anders. Onze mannen zijn weer volop aan het werk. Zowel bij particulieren
als bij u, ‘de professionele opdrachtgevers’.
In deze 2e nieuwsbrief doen we een kleine greep uit de opdrachten die op dit moment spelen
of juist zijn afgerond. Zodat u als opdrachtgever een goede indruk over het kunnen van
onze mannen krijgt.
Werk
Ondanks de momenteel zeer moeilijke markt kunnen we onze 70 medewerkers met een redelijke
continuïteit inzetten. Dit is dan ook zeker te danken aan de woningcorporaties en de participerende
gemeenten welke een warm plekje voor onze medewerkers hebben. ‘Net zo goed, voelt beter’
is hierbij dan ook de passende slogan.
Gemeente Midden Drenthe
Voor de gemeente Midden Drenthe hebben we in de vakantie periode de verouderde gymzaal in
Hijken weer omgeturnd naar een moderne sportaccommodatie die weer jaren functioneel kan
blijven. Het hele complex is weer voorzien van mooie kleuren, nieuw tegelwerk (op de zaalvloer
na) én nieuwe frisse vlokkenvloeren.
Zowel het overleg met de opzichter, het aanhouden van een strakke planning en de motivatie en
inzet van alle betrokken medewerkers in de vakantie mag dan ook genoemd worden.

Start werkzaamheden gymzaal “de Kamp”Hijken.
Opdrachtgever: Gemeente Midden Drenthe

Verbouwen woning.
Opdrachtgever: Familie Sassen Slagharen

Particuliere verbouwing
Voor de familie Sassen in Slagharen hebben onze mannen naar alle tevredenheid een complete
metamorfose van hun woning gerealiseerd. Voordat er daadwerkelijk met het verbouwen gestart
kon worden, is de woning eerst voorzien van een momentvast ijzeren portaal. Een unieke
constructie. Alles was zo geconstrueerd dat binnenin de woning, langs de wanden en bij de
ondersteuning van het plafond geen verlaagde stalenbalken in zicht zijn gekomen. Zowel de
begane grond als de verdieping werden met 14 m2 extra ruimte uitgebreid. Houten vloeren zijn
vervangen door geïsoleerde betonnen vloeren geheel voorzien van vloerverwarming. Ook heeft de
familie inmiddels alle behang en schilderwerk bij Alreno Bouw in opdracht gegeven.
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GGZ
Onlangs hebben we in opdracht van GGZ de ‘Snuffelschuur’ locatie Beilen, geheel onderhanden
genomen. Vanuit deze schuur worden tweedehands artikelen aangeboden en kunnen particulieren
voor een klein bedrag de prachtige spullen een tweede leven geven. Op 25 september aanstaande
zal de snuffelschuur feestelijk geopend worden.
De opdracht is uitgevoerd in bouwteamverband.
Gemeente Assen, WMO
In opdracht van de gemeente Assen hebben we in het kader van een WMO een aanpassing voor
de familie ter Maat gerealiseerd. De aanpassing omvatte het verbouwen van een ongeïsoleerde
garage naar een volwaardige slaap en wasruimte. Bouwkundige aanpassingen aan de vloer,
wanden en het dak waarbij door het plaatsen van extra kozijnen voor betere lichtinval is gezorgd.
Inmiddels is de verzorgingsruimte naar alle tevredenheid in gebruik genomen.
Opdracht is gegund vanuit de extra offerte die door particulieren via de gemeente bij Alreno Bouw
opgevraagd diende te worden.

Leveren bergingen en prefab de Kreek Almelo
Opdrachtgever: Van Dijk Groep/ Stichting de Eik

WMO aanpassing Ter Maat
Opdrachtgever: Gemeente Assen

Van Dijk Groep/ Stichting de Eik
Voor het verzamelgebouw begeleid wonen en dagbesteding ‘de Kreek’ in Almelo hebben we met
toestemming van Stichting de Eik het HSB, bergingen en tuinbergingen mogen realiseren. De
complete HSB elementen en doordachte vrijstaande schuttingdeuren zijn in onze werkplaats te
Beilen vervaardigd en ter plaatse gemonteerd. Het gehele complex heeft door het toegepaste HSB
een mooie moderne uitstraling gekregen.
Dit werk is 1 op 1 gegund.
De hierboven gemelde werken zijn slechts een greep uit het kunnen van de Alreno Bouw mannen.
Onze 28 schilders en 30 timmerlieden verdienen het ondanks hun beperking te laten zien wat ze
kunnen. Ook u kunt een steentje bijdragen door te bellen en te kijken of we MVO wat voor u
kunnen betekenen.
Neemt u gerust contact met me op voor een afspraak of vrijblijvende offerte.
Met vriendelijke groet,
Namens directie en medewerkers,
Alphons Gasman
T. 0593-857000
E. info@alrenobouw.nl
W. www.alrenobouw.nl
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