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21 juni 2018
Beste,

De bedrijvigheid op de werf blijft groot , ondanks het feit dat de meeste werken aan ons oog onttrokken worden
doordat zij binnenshuis gebeuren . Voor het lawaai is dit een opsteker .
De ruwbouwaannemer komt volgende week de kokers dichtmetselen , de laatste afwerking aan het dak verrichten , de
verbindingsdeur in de kelder met de assistentiewoningen op maat uit de beton zagen . In de nieuwe verpleegburelen
( op elk verdiep achter de stofwand ) wordt op 30 juni de opening voor de koker van de afzuiging gemaakt.
Zijn onderaannemer plaatste (eindelijk ) de stelling en begint wellicht ( hopelijk ) volgende week met het aanbrengen
van isolatie en sierpleister aan de buitenkant.
De installateurs van sanitair , elektriciteit, verluchting en ventilatie zijn druk bezig op de gelijkvloers. Op de
bovenliggende verdiepingen is de chape reeds aangebracht en kunnen de bovengrondse leidingen afgewerkt worden .
De binnenmuren worden vanaf eind volgende week verder afgewerkt. De pleisterwerken in de kamers zijn volop aan de
gang….
De werken zitten nu op topsnelheid qua aanwezige aannemers , rond de verdere afwerking zijn de laatste dossiers in
aanbesteding .
Begin december nadert … De dag waarop we willen verhuizen blijft ongewijzigd : 15 december .
Wat betreft de werken aan de keuken proberen we de deadline van begin oktober te halen . De aankomende
verlofperiode en duurtijd van de aankoop van materialen bemoeilijken een vlotte doorstart na de afbraakwerken .
Volgende week woensdag wordt op de werfvergadering de definitieve planning opgemaakt.
We bereiden ons stilletjes aan voor op de verhuis . De bewoners en familie kregen een uitnodiging tot een overleg
omtrent de mogelijkheden van een verhuis naar de nieuwe vleugel. De kamers worden binnenkort toegewezen. Indien
bewoners nog wensen in te gaan op het aanbod om te verhuizen naar de nieuwe vleugel , mogen zij dit steeds laten
weten aan Iris Devoldere of Ann Deryckere.
Wist je dat een 10-tal bewoners meehelpt aan de testfase van verschillend meubilair ? Hoe meer mensen de stoelen en
tafels testen , hoe breder de gedragenheid van de uiteindelijke keuze ….
We voegden nog een aantal sfeerbeelden toe ter afsluit .
We komen zeker bij jullie terug na het bouwverlof …

Bij vragen kan u ons steeds contacteren .
Vriendelijke groeten,
Stefan Devlieger
Algemeen directeur

