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Tijd voor een feestje… maar nog even geduld!
“Het leven is goed in het Brabantse land…”
“Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen…”
“Oh wat zijn we blij, oh wat zijn we blij…”
In december 2021 gaan we met z’n allen een feestje
vieren. En wel in de Vlaamse Schuur. Eindelijk is het namelijk zo ver!

Aanvang bouw van de Vlaamse Schuur
19 oktober 2020
We zijn erg blij dat we verder kunnen met de realisatie van onze plannen. En we hebben er
heel veel zin in.
Door de Corona maatregelen waren er geen activiteiten in de zomer en staat er ook niets
gepland. Daarom is dit korte Nuwenhuys Nuws gewijd aan de bouw van de Vlaamse Schuur
en twee oproepen…

1 Sneak preview Vlaamse Schuur – lekker plaatjes kijken (en inzoomen)
Samen met architect Maarten Raaijmakers, bouwkundig tekenaar en ontwerper Cor Velis,
het team van bouwbedrijf Balemans, installatiebedrijf Rijsbergen, TES groep
installatietechniek, Sterk adviesbureau (staal constructie), Van den Elsen houtbouw, Puur
Riet, Deltavormgroep en alle betrokkenen bij de gemeente Breda hebben we een mooi,
duurzaam en praktisch gebouw ontworpen. Bij de realisatie ervan komen er nog minstens zo
veel namen bij. Kijk je mee naar het resultaat?

2

De Vlaamse Schuur, met rieten kap en gepotdekselde buitenmuren, komt op
de oorspronkelijk locatie te staan.

Op de zuidhelling van de kap, komen zonnepanelen en een lichtstraat.
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Aan drie kanten van het gebouw, zorgen afneembare ‘louvre panelen’ voor
daglicht toevoer.

De noordgevel (aan de zijde van het Sulkerpad) heeft een gesloten karakter –
traditioneel het geval bij een Vlaamse Schuur.
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De indeling kent drie zones: oostelijk de grote ruimte voor bijeenkomsten en
dagverrijkingsactiviteiten, in het midden een grote keuken/huiskamer voor de
cliënten waar van alles bereid wordt en waar het winkeltje is; westelijk de B&B
met aangepaste voorzieningen voor mensen met een beperking.
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Hieronder een impressie van de oostelijke ruimte voor de
bijeenkomsten/dagbesteding.

Op de verdieping zijn nog een extra vergaderruimte, het kantoortje en de twee
slaapkamers van de B&B.
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Om een bouwinrit via het fietspad te realiseren, verplaatst de gemeente Breda
de paaltjes richting het bruggetje.

2 Sparen voor de uitzet…
Het zou toch sneu zijn als mensen op de
grond moeten zitten als ze op bezoek
komen. Of wanneer onze cliënten de hele
tijd op de been zijn. Of wanneer mensen
hun eigen kopjes en bestek mee moeten
nemen… Daarom zijn we aan het sparen
voor onze uitzet.
Jouw bijdrage aan de uitzet is welkom.
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