De Christengemeenschap Zeeland

NIEUWSFLITS Huisvesting
Bericht 12 2021
Stand van zaken bouw en inrichting van de Bree

31 augustus 2021
Beste mensen,
In deze bouwflits komen de veranderingen per ruimte aan bod. Er was in deze periode
sprake van langzame maar grote metamorfoses. Het sluieren, dat dit najaar gepland stond,
moest opnieuw uitgesteld worden, nu door het wachten op de kapeldeuren. We kijken uit
naar “zichtbaar worden in de wereld”, maar voorlopig vraagt de toekomst vooral veel geduld van ons. Omdat dit afwachten zo kenmerkend was voor deze bouwfase openen we de
flits met de groene poort, die tergend langzaam, uiteindelijk uit het straatbeeld verdwijnt.

In augustus werden plafondprofielen en een brand- en geluidwerende laag steenwol aangebracht in de voorruimte. De poort
die eerder aan de onderkant was afgezaagd voor de verhoogde
betonvloer, moest nu ook zijn bovenkant prijsgeven.

Citaat uit mailwisseling van de bouwers: “Zo verdwijnt de oude donkergroene garagepoort vooraan,
waar al zoveel mensen doorheen zijn gestapt; destijds om kolen te brengen of kolen te halen,
daarna om allerlei spul en brandweerhelmen naar binnen te brengen om dan weer al dat
verzamelde weer naar buiten te dragen, dan al het gestripte bouwmateriaal bij aanvang van onze
werf, vervolgens stenen, zand en noem maar op richting buitenwaarts, om dan beton, hout, pannen,
zinken platen, buizen, terug beton maar dan isolerende, nog honderden meters
vloerverwarmingsslangen, cement, gipsplaten, kalkzakken enz. enz. dat alles doorheen die
donkergroene poort terug naar binnengebracht, en vergeten we niet alle mensen die dit voor elkaar
gekregen hebben, van steenkool tot ... ja, tot wat, tot datgene wat we in ons hart dragen. We
brengen het binnen, naar de kapel en in de gesprekskring, we dragen het naar buiten de stad in.
Van omstulping gesproken!!”
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22 - 29 juli
kregen de
altaarwand
en staande
wand
boven de
ingang
twee
stuclagen.
10 augustus was de
muzieknis klaar. De
verdere afwerking
moet wachten op de
komst van de kapeldeuren.
Door die vertraging blijft
de gereedstaande Keimverf
wachten. Ook het sluieren
moet nu wachten op het
voorjaarslicht. 

Goed ingepakt, wacht
het geschonken altaar
op onthulling, zodat
we kunnen ervaren of
het in onze kapel past.

De kapel wacht op zijn deuren.
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Nadat eind juli de eerste
plafondprofielen waren
aangebracht werd begin
augustus de oude
stenen muur glad
bepleisterd.
12 augustus was er na
een flinke opruimactie
weer orde en lucht.

20 augustus verschenen de eerste branden geluidwerende gipsplaten op wanden
en plafonds. Ook de pilaar werd daarmee
afgewerkt. Nadat de elektriciteit was
aangelegd werden de platen met hulp
van een oranje tillift vastgeschroefd.
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De stenen muur
links vóór en rechts
ná het pleisteren.

De ventilatiebuizen van gesprekskamer, douche en toiletten zijn
aangesloten op een ventilatiebox die is aangebracht boven de wc.
Zo is er de minste geluidsoverlast. De afvoer gaat via het dak.

De gipsplaten werden glad afgewerkt, klaar voor de latere wandbekleding.
De ventilatiebuizen verdwijnen hier achter de plafondplaten. De dakramen
staan klaar om straks voor daglicht in de garderobe te zorgen.

Er waren wat lastige lekkages die gelukkig door de
natte zomer direct aan het licht kwamen. Ze zijn
nu verholpen. Er is ook een overstort voor als de
hoeveelheid regen te groot zou zijn voor het riool.
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Foto’s voor én na het bepleisteren
van de oude stenen muur in de
gesprekskamer.
Het kozijn werd weggehaald, er
komt een elders op maat gemaakte
pui in, vergelijkbaar met de gevelpui
van de sacristie.

Op de wanden kwamen gipsplaten.
Tussen de plafondprofielen kwam
steenwol. Ventilatieopening zie pijl.
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