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NIEUWSFLITS Huisvesting 

Bericht 1 - 2021  
     Stand van zaken bouw en inrichting van de Bree  

 

 
 

 

 

  

februari 2021 
Beste mensen, 
 
Het leek even of de bouw in oneindige winterslaap was. Maar nadat de zon ons wakker gekust had, 
bleek dat er sinds de december-flits ruim teveel gebeurd is voor één flits. Daarom komen er nu 
twee wat sneller na elkaar. Deze laat de stand tot 19 februari zien.  

 
 

Na een lente in januari kwam er in februari winterrust, daardoor werd het werk aan het dak een 

week uitgesteld. Eenmaal begonnen ging het snel. Op 9 februari was de sneeuw aan het dooien, 

maar volgde nog een week vol ijspret. Op 19 februari was het kleurige tijdelijke zeil vervangen door 

donkergrijs onderdakfolie als onderlaag voor de dakpannen.  
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Januari was een tijd van plannen en voorbereiden. Het parket voor kapel en sacristie werd op kleur 

en kwaliteit beoordeeld en besteld. Er werd gekozen voor een kapelingang met twee openslaande 

deuren. De korrelgrootte van het stucwerk werd bepaald met behulp van ontvangen kleurstalen.  

Laten we eerst terugkijken. Vlak voor Kerst trokken we voor twee 

weken in onze nieuwe behuizing. 

Voor Kerst werd 5 januari verhuisden we terug en lieten een vertrouwd 

geworden plek achter. 

We kregen een kleinere koperen dover voor het 

kooltje cadeau, die ook nog eens prachtig Zeeuws 

verpakt was. 

Het was moeilijk afscheid nemen. We namen 

diepe indrukken én de in alle rust gemengde 

grond uit alle delen van Zeeland mee.   

In één jaar is deze plek 

erg  veranderd!!! 
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Eind  januari kwamen 

onze stoelen binnen. 

Deze konden gelukkig 

liefdevol elders 

worden opgeslagen. 

Begin februari werd de voorgevel besteld. Na veelvuldig 

overleg over de talloze details. Er komen twee mooie 

kolommen naast de deur in het midden. Een mooie handgreep 

van hout en een openklappend raam. 

In februari praatte de gemeente verder over de grondsteenspreuk en we 

namen in gedachten al een beetje afscheid van de Doopsgezinde kerk waar we 

jarenlang te gast waren. 
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Binnen werd doorgewerkt aan de diverse wanden. Hier zicht op de wc en het mindervalidentoilet. 

Voor de  natte ruimtes maakten we een eerste kleurkeuze. 

In januari is de oude raamopening netjes 

dichtgemetseld en werden de voegen en een scheur in 

de zijmuur aangepakt. Ook is de boeiplank vernieuwd 

en de dakgoot toekomstgericht hersteld.  

Twee keer een doorkijkje vanuit de gesprekskamer richting cv-ruimte en de iets hoger gelegen sacristie. 

Dan een kijkje in de gesprekskamer en als laatste de doorgang onder het toekomstige daklicht. 
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Na het oranje tentdoek en de witte sneeuw 

geven nu tengellatten op zwarte onderdak-

folie de vorm aan.  

De kapel is volledig geïsoleerd met rotswol. 
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De 

tegelpannen. 


