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Nieuwsbrief 
Maart 2022 

 

Update NaoberLOOkaal 

Officiële opening nadert! 

Op 20 mei 2022 vindt de officiële opening van het 

NaoberLOOkaal plaats. Reserveer deze datum vast in 

uw agenda. De officiële opening vindt plaats van 

15.00 uur tot 17.00 uur onder het genot van een hapje 

en een drankje.  

Op 22 mei vindt de open dag plaats voor de bewoners 

uit Loo en omstreken en andere geïnteresseerden.  

 

 

Voortgang NaoberLOOkaal 

Sinds de laatste nieuwsbrief is er veel veranderd in en om 

het NaoberLOOkaal. Inmiddels is het gebouw bijna af en 

wordt er gewerkt aan de afwerking. Met dank aan onze 

hardwerkende vrijwilligers. De vrijwilliger met de meeste 

uren heeft inmiddels meer dan 600 uur gemaakt en totaal 

zijn er meer dan 4.000 uren gemaakt vanaf de sloop van 

het oude NaoberLOOkaal. 

De bouw verloopt voorspoedig en er zijn veel bekwame 

vrijwilligers aanwezig waardoor er nauwelijks gebruik 

gemaakt hoeft te worden van bedrijven. Alleen voor het 

specialistische werk wordt er beroep gedaan op externe 

bedrijven.  
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Een korte tijdlijn van wat er ondertussen allemaal is gebeurd:  

April 2021: de spanten zijn geplaatst en de muren 

gemetseld. 

Mei 2021: muren verder gemetseld en isolatie aangebracht, 

een dagje gewerkt in de regen en de verdiepingsvloer is 

geplaatst. 

Juni 2021: verdiepingsmuren en gordingen geplaatst, de 

deurkozijnen boven gesteld, binnenmuren gemetseld en 

isolatie geplaatst. 

Juli 2021: Houten gebinten voorkant geplaatst, isolatie 

aangebracht, dakplaten geplaatst, dak afgetimmerd en de gootbeugels geplaatst. 

Augustus 2021: dakramen en dakgoten geplaatst, 

dakpannen gelegd, kozijnen gesteld en binnen muren 

verder gemetstelt.  

September 2021: sleuven gevreesd en hier 

elektrabuizen ingelegd om de elektra voorziening te 

realiseren en er is bijna 1000 meter aan 

vloerverwarmingsbuizen gelegd. 

Oktober 2021: vloerverwarming, elektra aangelegd, 

gestart met de buitengevel aankleding, plaatsen van 

de gevelplanken en gestart met het schilderwerk. 

November 2021: kozijnen en deuren geplaatst, warmtepomp geplaatst en de muren gestuct, 

geschilderd en timmer werkzaamheden. 

December 2021: zonnepanelen geplaatst, getegeld in 

de hal, keuken en de toiletten. 

Januari 2022: keuken geplaatst, aanleggen van de 

verlichting, timmerwerkzaamheden, ventilatiesysteem 

geplaatst. 

Februari 2022: riool en hemelwaterafvoer aangesloten, 

schilderwerkzaamheden en timmerwerkzaamheden. 
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Maart 2022: schilderwerkzaamheden, vloer wordt 

gelegd. 

 

En op de planning: 

April 2022: de laatste afwerking en de puntjes op de i. 

Mei 2022: NaoberLOOkaal klaar! 

 

 

 

En als laatste, maar niet het minste 

Subsidiegevers, sponsoren en obligatiehouders 

hartelijke dank voor het mogelijk maken van het 

mooie NaoberLOOkaal. Zonder jullie hadden we het 

gebouw niet kunnen realiseren.  

We zien jullie graag op de  officiële opening op 20 

mei, de definitieve uitnodiging volgt nog. 

 

 

 


