
STAVAZA (stand van zaken)

Het is alweer een tijdje geleden sinds onze laatste bouwbrief.

Dringend tijd dus voor een update van onze bouwwerken.

Het dak werd verder afgewerkt. Er kwamen heel wat lagen op. Een soort van
roofing, een dikke isolatie (isolatie is als een jasje dat zowel de koude als de warmte
buiten of binnen houdt) en daarna nog de dakplaten. Ook de koepels zijn geplaatst
en de dakranden zijn afgewerkt. De luchtgroep die de ventilatie bestuurt kwam
bovenop het dak. Ja, dit is een hele cabine. Volgens de nieuwe EPB-normen is extra
isolatie en ventilatie verplicht.

Mevrouw Leen mocht een keertje op het dak om dit allemaal te bekijken.

Later komen de zonnepanelen er nog bovenop. Wist je dat zonnepanelen
elektriciteit maken uit daglicht? De panelen maken gelijkstroom, die door een
omvormer omgezet wordt in wisselstroom.



De aannemers zijn ook binnen volop aan het werk. Kijk maar wat ze allemaal
verwezenlijkt hebben:

De tussenwanden werden geplaatst. In de wanden zitten de technieken en
verstevigingen klaar voor de digiborden. Ook de ventilatiekanalen zitten hierin
verwerkt. Hier en daar moet er nog een wand dicht gezet worden.

Plafondstructuren zijn geplaatst. Nu is het nog wachten op de plafondtegels maar
eerst moeten de ventilatiekanalen nog geïsoleerd worden. Daar beginnen ze
volgende week aan.

De data van heel het gebouw werd tot in het secretariaat getrokken. Een hele
bundel … hopelijk geraken Marleen en Kaatje daaruit wijs!
Ook de voorbereidingen voor de verwarming zijn in volle gang. De ketels zijn
geïnstalleerd en al heel wat radiatoren hangen op.

De vloeren werden gelegd. Dat is precisiewerk, kijk maar:

Knap hé!



Ook de tegels voor de buitenklas werden gekozen.

De muren van de sanitaire blokken (toiletten) werden klaar gemaakt om te
betegelen. Zie je de ventilatiekanalen? Die zullen hier best wel eens van pas kunnen
komen, hihi ;-).

Buiten werd de ingang verder afgewerkt. De trap werd geplaatst en de zandbak
rond de bouw begint stilletjes aan terug op onze speelplaats te gelijken. Wat kijken
we er naar uit om daar terug te kunnen spelen. Eerst werden natuurlijk de rioleringen
aangesloten en de putten opgemetst zodat de nieuwe deksels erop kunnen.

De voorbereidingen voor de crepi werden getroffen. De hele bovenverdieping zit nu
in een jasje van zwarte isomo en de stellingen staan om aan de crepi werken te
kunnen starten.

De turnzaal werd gepimpt. Wat hebben we in de aanbieding?
Een nieuw akoestisch plafond, mooi geschilderde muren en een nieuwe sportvloer.
Maandag mogen we er voor het eerst terug op.



SPANNEND!

Wat is er gewerkt! Dikste dank je wel nog eens aan alle ouders die tijdens het
weekend kwamen helpen, in het bijzonder aan Anneleen voor de voorbereidende
werken en coördinatie van heel het gebeuren.

JAMMER maar helaas… ons bouwsprookje krijgt ook een tegenslag te verwerken.

We kregen te horen dat de onderaannemer van de deuren, vloeren, plafonds,
wanden en betegeling failliet ging.

GELUKKIG blijft de hoofdaannemer niet bij de pakken zitten. Het is wachten op
nieuws van de curator om de werf vrij te geven en dan kan meteen verder aan de
slag gegaan worden met de nieuwe onderaannemer. Alles is geregeld en kan
opnieuw besteld worden eens er groen licht gegeven wordt.

We lopen hierdoor wel wat vertraging op en schuiven voor de verhuis voorlopig op
naar februari. Niets aan te doen.

Duimen maar dat verder alles loopt zoals gepland.



Team VBS Eke kreeg de primeur om al eens een kijkje te nemen op de werf. Zie ze
stralen …

We kijken er samen met de kinderen naar uit om naar onze nieuwe klassen te
verhuizen.

Het meubilair (kasten, kapstokken, meubels voor de refter en keuken) zit alvast ook in
productie. Yes yes!

>> kapstokken en bankjes aan de klassen

Zo, het was een hele boterham.

Op naar de volgende bouwbrief. We proberen iets sneller update te geven want er
staat heel wat te gebeuren.

Tot de volgende keer!

Mevrouw Leen & Team VBS Eke


