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NIEUWSFLITS Huisvesting 

Bericht 8 - 2021  
     Stand van zaken bouw en inrichting van de Bree  

 

23 juni 2021 
Beste mensen, 
 
Bij het begin van de zomer is de voorruimte van een dikke laag isolatiebeton voorzien. 
Uiteindelijk zal alles beneden op hetzelfde niveau zijn. Behalve de sacristie die komt op de 
hoogte van de altaartrede.  
Onze ruimte is nu letterlijk verhoogd boven straatniveau. Ook prettig bij heftige regen, 
omdat we op het diepste punt van de straat liggen. Voor de opstap bij de ingang vinden 
we zeker nog een goede oplossing. 

Het isolatiebeton kwam 21 juni met enkele dagen vertraging omdat de “ondermenger”, die 
het cement met water en het isolatiemateriaal vermengd, kapot was.  

Op en in deze ondervloer wordt 
binnenkort de vloerverwarming 
en andere techniek aangebracht. 
Daarna volgt vrijwel direct de 
“chappe” die als een afwerklaag 
gezien kan worden. Die laag moet 
egaal blijven, omdat hierop straks 
het linoleum verlijmd wordt. 
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De huurders zijn blij met hun nieuwe ‘tuin’. 
Op 31 mei werd de sedum gelegd. De pijl 
wijst naar de beregeningsinstallatie. 

Er is heel wat met 
zink gewerkt en 
gepuzzeld om het 
regenwater mooi 
en goed af te 
voeren. 

Buitenmuren en het dak van de sacristie zijn 11  juni af. De 
kozijnkleur werd uiteindelijk iets lichter gekozen.  
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Op 1 juni werd het plafond van het achterdeel 
gewit en een week later was een stuclaag 
aangebracht. Deze bracht de subtiliteiten in 
vormgeving duidelijker in beeld. 

Midden juni werd de gehele voorruimte ontruimd en schoon-
gemaakt zodat de isolerende betonlaag aangebracht kon worden. 
Er werden bekistingen gemaakt om ruimte voor riolering, water-
leiding en nog andere technieken uit te sparen.  
De uitsparing achter de poort dient om later dorpel en entreepui te 
kunnen plaatsen. 
Links een doorkijkje vanuit de gesprekskamer richting sacristie. 

Een Zeeuwse 
bijdrage voor de 
sacristie, een 
naaigarnituur voor 
de gewaden, met alle 
benodigde kleuren. 


