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SCAC café maakt daverende start!

Delft
SCAC, het Sense & Care Architectuur Café is het
nieuwste initiatief van het Sense and Care platform.
Met deze avond willen we geïnteresseerden uit
verschillende disciplines op een ontspannen manier
met elkaar in discussie laten gaan over de
verschillende vraagstukken die ons op dit moment
bezig houden. Na een korte inleiding over het
platform door Jeanne zelf is er vervolgens een zowel
brede als diepgaande discussie op gang gekomen en

gestuurd door moderator Helga Snel. de
aanwezigheid van zowel stedenbouwers en
interieurarchitecten als filosfen en antropologen gaf
een veelzijdige input en een blikverruimend resultaat.
Bij de borrel achteraf zijn veel nieuwe contacten en
zelfs een samenwerking of twee tot stand gekomen.
aankomende sessies zijn aangekondigd op
onderstaande link.
http://www.jeannedekkers.nl/nl/nieuws/scac_cafe_maakt_daverende_start/

Presentatie sociëteit het Meisjeshuis Delft

Delft
Woensdag 26 november had Jeanne Dekkers de
kunstkring van Sociëteit het Meisjeshuis te gast.
Deze afdeling van de vereniging, gevestigd in het
gelijknamige pand aan de Oude Delft, was erg
geïnteresseerd in de visie van het bureau op de
toekomstige bouwopgave en heeft haar daarom
gevraagd om hier een presentatie over te geven.
Na en korte uitleg over Jeanne’s verleden, carriere
en geschiedenis van het bureau volgde de
uitdagingen van een aantal projecten die ze in de

loop van jaren heeft meegemaakt en hoe het
bureau daar toen aan heeft geantwoord. Na het
delen van haar visie op de bouwopgave van nu
volgde bij de 50-tal bezoekers al gauw een grote
discussie over waar we met kunst en vormgeving
op dit moment staan, en waar wij vinden dat het
heen moet gaan. Het was een bewogen avond
waarin veel is opgestoken over ons visie op
ontwerpen.

http://www.jeannedekkers.nl/nl/nieuws/presentatie_societeit_meisjeshuis_delft/

Presentatie toekomstige bewoners Tamarixplantsoen

Heerhugowaard
Een paar weken geleden is de eerste paal van het
Tamarixplantsoen geslagen en daarmee de bouw van
start gegaan. Op de avond van woensdag 26
novemer heeft Helga Snel samen met Marion
Malipaard van Philadelphia een presentatie gegeven
over het ontwerp dat op dit moment gebouwd
wordt in Heerhugowaard. De bijeenkomst voor
toekomstig gebruikers, ouders en voogden betrof

onder andere een uitleg over de bouwkundige
kwaliteiten van de ruimtelijke indeling en afwerkstaat
alsook zaken van meer praktische aard zoals dat
iedereen zelfstandig een videofoon en postvak zal
bezitten. Om persoonlijk advies te geven is het
belangrijk om toekomstig bewoners te begeleiden en
te betrekken bij het proces. Zo realiseer je ook een
eindresultaat dat vertrouwd en eigen is.
http://www.jeannedekkers.nl/nl/nieuws/presentatie_tamarixplantsoen/

Night of the enterprises

Delft
In de namiddag van dinsdag 25 november hebben wij
op bureau een aantal geïnteresseerden mogen
ontvangen voor ‘the night of the enterprise’. Dit is een
jong initiatief van de Gemeente Delft met het doel
om studenten (in de eindfase van hun studie) van de
TU Delft, Haagse Hogeschool en InHolland in
verbinding te brengen met het Delftse bedrijfsleven.
Op deze avond krijgen de studenten een kijkje in de

keuken van diverse bedrijven zodat ze meer kennis
op doen van wat er in Delft allemaal mogelijk is.
In een korte presentatie hebben we uitleg gegeven
over het ontstaan van het bureau, projecten, onze
werkwijze en wat er bij een architectenbureau
allemaal komt kijken . Achteraf was er nog ruimte
voor vragen en een korte rondleiding op het bureau.

http://www.jeannedekkers.nl/nl/nieuws/night-of-the-enterprises/

De laatste updates, nieuwsitems en sneak
previews. Allemaal te volgen op Facebook, Twitter,
Pinterest en Youtube. Natuurlijk kunt u ook altijd
en overal terecht op onze website .
www.jeannedekkers.nl
#JDA @JeanneDekkers
#JeanneDekkersArchitectuur
http://www.jeannedekkers.nl/nl/

