
DE DEMPO   

Beste bewoner(s),  

Deze nieuwsbrief gaat over de bouw van apparte-

mentencomplex De Dempo. U ontvangt deze brief  

ongeveer vier keer per jaar. Zo bent u steeds goed  

op de hoogte. Bouwen zorgt voor overlast,  

bijvoorbeeld van geluid of stof.  

Wij doen ons best om de bouw zo prettig mogelijk  

te laten verlopen. Heeft u een tip voor ons?  

Wij horen het graag! 

Voortgang 

In deze nieuwsbrief kijken we terug en vooruit. In de afgelopen periode maakten we de fundering en de begane 

grond vloer. De contouren van het complex zijn hiermee zichtbaar. Na de kerstvakantie maken we de  

betonconstructie en kalkzandsteen wanden. We maken dan ook de verdiepingsvloeren. Vanaf april beginnen we 

met metselen. Dan ziet u steeds meer hoe het gebouw eruit gaat zien. Het gebouw heeft in totaal 5 bouwlagen. 

Werken op zaterdag 

Misschien hoorde u erover op het nieuws. Er zijn veel materialen tekort in de bouw. Ook op ons project  

merken we dat. Dat betekent dat onze planning soms niet meer klopt. We vinden het belangrijk om straks wel op 

tijd klaar te zijn. Daarom werken we af en toe ook op zaterdag. Wij doen ons best om dan zo min mogelijk lawaai 

te maken. We hopen op uw begrip. 

Leerlingen op de bouw 

Leerlingen zijn onze toekomst. De Kok Bouwgroep vindt het opleiden van jonge mensen belangrijk. Inmiddels 

werken er 14 leerlingen bij ons. Ook begeleiden we regelmatig stagiaires. Op de bouwplaats van De Dempo 

werkt sinds kort ook een leerling timmerman.  

Kerstvakantie 

Van 24 december tot en met 9 januari is de bouw gesloten. Het is dan kerstvakantie. Is er tijdens de  

vakantie een noodsituatie? Meld het dan bij l’escaut via (0118) 42 23 00.  Wij wensen u een fijne kerst.  

Bijzonderheden 

• Af en toe werken op zaterdag 

• Kerstsluiting van 24 december t/m 9 januari 

• In het voorjaar een nieuwe nieuwsbrief 

 

Wij werken aan de Dempo in opdracht van  

l’escaut.  

Kunnen wij u helpen? 

Uw contactpersoon is onze uitvoerder Erwin 

Telefoon:    0164 28 11 00  

Mail:           dempo@dekokbouwgroep.nl 

 

Wij werken ma t/m za van 07.00 - 16.00 uur 

Het telefoonnummer is tussen 08.30-17.00 uur  

bereikbaar.  
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Ook bij de Dempo leren studenten het vak 


