Even voorstellen:
Bouwcombinatie A&A, de hoofdaannemer van het project
Arjan Biesheuvel en Arian Verploegh vormen met hun bouwbedrijven de Bouwcombinatie A&A. Arjan Biesheuvel startte in 1997
met Bouwbedrijf A&J. Arjan richt zich naast verbouw ook op nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden. Zo heeft hij voor
Cornelis Huygens Projectontwikkeling eerder meegewerkt aan onderdelen van de projecten De Kloostertuynen en De Vlacie in
Den Bosch. Het project Stads Wonen aan de Vughterstraat in Den Bosch heeft hij volledig gebouwd. Zijn oude schoolvriend
Arian Verploegh richtte in 1997 zijn eigen Bouwbedrijf Verploegh op. Dit bouwbedrijf richt zich met name op nieuwbouw.
Om de krachten te bundelen voor het project Sancta Monica, hebben zij een officiële bouwcombinatie opgericht. Op
verschillende andere projecten hebben Arjan en Arian al eerder samengewerkt. In een dergelijke samenwerking is gebleken dat
ieder zich kan richten op zijn eigen specialisme. Immers, het project Sancta Monica vergt voor elk specifiek onderdeel een
speciale manier van uitvoering. Dit omdat we naast volledige nieuwbouw ook een monument verbouwen tot woningen.
Met veel enthousiasme is in november vorig jaar gestart met de realisatie van het
project Sancta Monica. Het is voor beiden een enorme uitdaging om achter een oude
gevel een hedendaagse woonruimte te creëren met het behoud van oude elementen.
En natuurlijk, Arjan en Arian gaan er komende periode alles aan doen om het project
straks tot in de puntjes verzorgd op te leveren. Daarna kan iedereen zelf aan de slag!

Kopersmiddag en officiële handeling op woensdag 20 april!
Binnenkort ontvangen de kopers van de woningen een uitnodiging voor de eerste
kopersmiddag. Het programma start om 15.30 uur. Voorafgaand aan de bezichtiging
van de woningen zal door Wethouder Van de Brand van de gemeente Haaren een
officiële handeling worden verricht. Het programma eindigt met een borrel. Noteer
daarom deze datum alvast in je agenda. Meer details volgen in de uitnodigingsbrief die
je binnenkort ontvangt.
Arian Verploegh en Arjan Biesheuvel

Voortgang bouw
Door het mooie weer van de afgelopen periode is het tempo in de bouw er
volop in gehouden. De hof- en tuinwoningen krijgen steeds meer vorm. De
eerste verdiepingsvloeren zijn gelegd en, op 6 woningen na, afgestort met
beton. Het kalkzandsteen binnenblad van de gevels op de eerste verdieping
wordt nu gelijmd. Daarnaast zijn de metselaars volop bezig met het
gevelmetselwerk op de begane grond. De beide installateurs hebben het
leidingwerk in de vloeren gelegd. De indeling van de woningen op de
tweede verdieping van het klooster zijn geheel zichtbaar door de geplaatste
wanden. De installateurs zijn het leidingwerk in de wanden en plafonds aan
het aanbrengen. Op de eerste verdieping is gestart met het brandwerende
en geluidsisolerende plafondsysteem. Daarna zullen de wanden hieronder
worden geplaatst. Op de begane grond van het klooster is de aannemer
momenteel bezig met het aanstorten van de vloeren, die door het
leidingwerk of in verband met rotte vloerbalken zijn verwijderd. In de
kapelwoningen zijn in de afgelopen periode een groot deel van de nieuwe
kozijnen geplaatst. We liggen dus goed op schema!
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