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NIEUWSFLITS Huisvesting 

Bericht 03 2021  
     Stand van zaken bouw en inrichting van de Bree  

 

  

midden maart 2021 
Beste mensen, 
 
Rond de grondsteenlegging van 20 maart was het druilerig en grijs weer. De afwerking aan het dak 
moest onderbroken worden. Binnen werden gipsplaten tegen de wanden aangebracht, waarop 
later kalklagen en Keimlagen gaan komen, als onderlaag voor het uiteindelijke glaceerwerk. Zo 
kwam er een eerste oplichten van een lang verwachte kleur.  
 

Ondertussen werd de grondsteenlegging door heel velen verder 

voorbereid. O.a. werd de grondsteenruimte netjes afgewerkt. 

Nadat de grondsteen was gelegd werd het ventilatiekanaal van een 
gladde laag voorzien. Verse lucht wordt straks van buiten aangevoerd 
en stroomt dan van onder de communietrede de kapel binnen. In de 
bovenhoek bij het raam wordt de lucht afgezogen en zo continu maar 
onhoorbaar ververst. 
 
 

 “…. hetgeen wat zo lang in ons innerlijk leefde en leeft, treedt nu naar buiten, komt in het daglicht, 

ons tegemoet. Een openbreken in de nabijheid van Pasen. “ 
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Eind februari en begin maart werd onder gunstige 

weersomstandigheden volop aan het dak gewerkt. 

Kenmerkende details werden nu zichtbaar. De vorm van de 

boeiboorden, het kapelraam (zie uitsnede) en de bak voor 

het sedumdak. Ook werd verder gewerkt aan het dakterras.  

 

De vloer- en wand-

bedekking van de wc 

en het mindervaliden-

toilet werden gekozen 

en besteld.  

Het groen past bij de 

afzonder-functie en 

het witte sanitair zal er 

“pittig” op uitkomen. 

 

Hierlangs komt later het 
daglicht de ontmoetings-
ruimte binnen. 
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Op 2 maart vloog het stof in 

het rond. 

 

De pannen worden in rijen gelegd tot tegen de dikkere roeflatten, die als 

een ster vanuit het centrum stralen. 

Tussen de pannen wordt later (surrogaat-)lood ingevlochten, dat links en 

rechts tegen de zijflanken van de roeflat omhoog wordt geplooid en 

vernageld. 

Tenslotte komt later nog over de roeflat een zinken afdekprofiel van top 

tot goot. Die ziet er als een omgekeerd U uit. Deze dekt de roeflat en de 

vernageling waterdicht af. 
 

Al het zinkwerk is natuurkleurig. Zoals al het zinkwerk in de directe 

omgeving, bijvoorbeeld op de abdijdaken. 

De lei-tegel-pannen 
werden geschikt om de 
dak-knik te vormen. 

Ondertussen werd de woning 
blinkend gepoetst.  
Deze is vanaf 1 maart verhuurd. 
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Voor Kerst werd 5 januari verhuisden we terug en lieten een vertrouwd 

geworden plek achter. 

Al de pannen worden vast-
geschroefd. Een hele gerust-
stelling tijdens de storm. 

Op 9 maart was het zinkwerk vol in 

uitvoering! Ook werd verder 

gewerkt aan de tuinmuur. De laatste 

details voor het parket werden 

afgesproken. 

“De ploeg werkt heel nauwgezet en 

kan fier zijn op hun werk; zelfs een 

regenbuitje verjaagt geen glimlach!” 


