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Beste ,
Na een welverdiend bouwverlof is de aannemer “ met man en macht “ opnieuw aan de slag gegaan op 8 januari
laatstleden . Met de gunstige weersomstandigheden voor deze tijd van het jaar als bondgenoot , is de aannemer
er in geslaagd om op korte termijn het eerste verdiep af te werken . Ons gebouw krijgt stilaan vorm en wordt
herkenbaar in al zijn contouren.
We mogen stilaan uitkijken naar de volgende aannemers die aan de slag kunnen . Zo zullen de technieken
aangevat worden begin april. De aannemer ruwbouw zal immers de nieuwe vleugel wind- en regendicht
afgewerkt hebben tegen eind maart.
Op kortere termijn zal het tweede verdiep afgewerkt zijn tegen 7 februari.
Oplettende omstaanders merkten reeds dat de ramen op het tweede verdiep niet boven deze van het
onderliggende verdiep geplaatst zullen worden . Een kleine ‘ spielerei ‘ van de architect om ook de buitenzijde
een niet-traditioneel accent te geven . Op het einde van deze bouwbrief krijgt u een uittreksel uit het gevelplan .
Met de jaarwisseling zijn ook de begindata van de overige projecten binnen fase één dichterbij gekomen . Zo
starten we halfweg maart met de uitbouw van de toegang aan de centrale trap. Door de uitbreiding van de
keuken moet de gang vanuit deze traphall naar de voorkant van het gebouw verlegd worden en lossen we
ondertussen het probleem van deze toegang op. Op vandaag is het immers zo dat herfst- en wintertoestanden
daar kunnen zorgen voor tocht en een onaangenaam gevoel. Op het einde van deze brief krijgt u een uittreksel uit
de plannen van deze aanbouw.
Wat eerst op ons afkomt is “ de inbraak “ in het bestaande gebouw begin maart . Zo mag de verhuis van de
inboedel uit de sacristie naar de kapel aan de achterzijde gezien worden als een vrijmaken van die ruimtes die als
eerste zullen onder handen genomen worden begin maart . Zo zullen ook de utility en het aanpalende
appartement op het derde verdiep , de naaikamer op het tweede , de utility op het eerste verdiep buiten gebruik
gesteld worden begin maart.
In een volgende bouwbrief zullen we u de concrete timing en stappen kunnen communiceren.
We zitten duidelijk in de rechte lijn naar ons vernieuwde concept . En dat biedt perspectief , is het niet ?

We houden u op de hoogte van verdere stappen.
Bij vragen kan u ons steeds contacteren .
Vriendelijke groeten,
Stefan Devlieger
Algemeen directeur
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