Even voorstellen:
Totaaltechniek Brabant, de elektrotechnisch installateur van het project
Totaaltechniek Brabant is een jong en dynamisch elektrotechnisch installatiebedrijf uit Schijndel. In 2006
is ons bedrijf overgenomen door Thijs Kappen en Stefan Vervoort. Ons bedrijf heeft veel ervaring in
elektrotechniek, beveiligingstechniek, telecommunicatie en in service en onderhoud. We werken in
nieuwbouw en renovatie, zowel voor particulieren als voor bedrijven. Thijs is vaak op de werkvloer te
zien als vakman. Hij begeleidt dan het personeel zodat er vakwerk wordt afgeleverd. Stefan neemt het
offreren en uitwerken van opdrachten voor zijn rekening en denkt daarbij mee in het belang van de
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klant. Zo hebben we beiden onze eigen taken.
Samen met het personeel vormen we met zijn allen een hecht team van 8 mensen. Door de hoeveelheid werk maken we ook
nog gebruik van ingeleend personeel, specifiek afgestemd op het type project. In het verleden hebben wij al vaker voor Cornelis
Huygens Projectontwikkeling gewerkt en zo ook ons aandeel gehad in project "De Kloostertuynen". Onze ervaringen in dat
vergelijkbare project komen hier, in het project Sancta Monica, zeker goed van pas. Het is een prachtig monument waar we met
z'n allen iets moois van gaan maken, zodat het wonen hier in de toekomst een rijke ervaring zal zijn. Van ons werk is vaak bij
oplevering van de woning niet veel meer te zien dan een wandcontactdoos, een lichtknop of een meterkast, omdat de vele
meters kabels en buizen verdwijnen in de muur. Toch is ons vaak "onzichtbare" werk van essentieel belang. Een mooie woning
met installaties die functioneren, zorgen immers voor een hoger woongenot. Wij vinden het daarom een uitdaging om als
Totaaltechniek Brabant mee te mogen werken aan dit mooie project.

Kopersmiddag en steenlegging druk bezocht!
Op de zonovergoten woensdagmiddag 20 april was het dan eindelijk zover, de eerste
kopersmiddag. Vrijwel alle kopers van de woningen waren met introducés aanwezig, naast
een delegatie van de gemeente, Woonwijze en Cornelis Huygens Projectontwikkeling én 2
paashazen die eitjes uitdeelden. Na de koffie en thee heeft Wethouder Van den Brand eerst
een symbolische steen gemetseld in de gevel van de hof- en tuinwoningen. Een memorabel
moment dat nu tot in lengte van jaren zichtbaar blijft. Vervolgens kon eenieder de huidige
stand van bouw bekijken. De ene woning was wat verder dan de andere. Toch kregen de
woningen voor de meeste kopers toch al duidelijk vorm. Volop werd gediscussieerd of die
kast wel zou passen en hoe de keuken eruit zou gaan zien. De geslaagde middag werd
afgesloten met een borrel, een leuk moment om kennis te maken met de nieuwe buren.

Voortgang bouw
Op de kopersmiddag heeft iedereen met eigen ogen kunnen zien hoever de bouw is gevorderd. De woning- en
kamerscheidende wanden van de tweede verdieping van het klooster zijn vrijwel gesloten. Op de eerste verdieping zijn de
brandwerende plafonds gereed, staan de metalstud-profielen van de wanden en ligt een groot deel van de installaties in
wanden, vloeren en plafonds. Zo ook op de eerste verdieping van de kapelwoningen. Daarnaast is het complete dak van woning
3.4 vernieuwd. De hof- en tuinwoningen zijn inmiddels allemaal voorzien van de tweede verdiepingsvloer. Het gevelmetselwerk
is daar in volle gang. Nu maar hopen dat het mooie weer aanhoudt in mei, dan houden we de vaart erin!

Sancta Monica is een ontwikkeling van Cornelis Huygens
Projectontwikkeling in samenwerking met woonstichting
Woonwijze en de gemeente Haaren.
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