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Project Gaudim was één van onze projecten waarvan we hebben
genoten, maar eigenlijk doen we dat van elk project en vooral van het
vertrouwen dat we krijgen. We bedanken iedereen voor het vertrouwen in
ons vakmanschap in 2018 en wensen je een 2019 om van te genieten.
Namens team Bouwbedrijf Balemans,
Jaco Balemans
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Ad Jacobs: ‘Als alles is
uitgekomen zoals je het op
de bouw hebt bedacht, dát is
voor mij genieten. En natuurlijk
van de samenwerking met
de opdrachtgever, zoals bij
Gaudim. Open en duidelijk,
alles kwam op tafel, van begin
tot het eind.’
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‘ Dát is voor M ij
ge nie te n’
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Genieten doet iedereen op zijn eigen manier. Zo genieten wij bij
Bouwbedrijf Balemans elke dag opnieuw van mooie renovatie- en
restauratieprojecten die we bij onze klanten mogen uitvoeren.
Met liefde voor het vak!
Een van die mooie projecten was het omtoveren van restaurant
De Kloostertaveerne in Breda naar restaurant Gaudim. De constructies
van dit pand stammen uit 1890. Na de verbouwing is het bouwkundig
weer helemaal up-to-date, net als de wisselende gerechten op de kaart.
Om van te smullen in alle opzichten!

Onze klanten krijgen een vast aanspreekpunt
op de bouw. Bij Gaudim was onze vakman Ad
Jacobs de sturende man op de bouwplaats.
Ad werkt al meer dan veertig jaar bij
Balemans.

‘ ge nie t! in he t
Catalaans ’
Paul van Wanrooij van Gaudim: ‘Het werk
van Balemans legde de basis voor ons
Catalaanse restaurant. Aan de hand van een
impressie verzorgde Balemans de bouw en
de bouwbegeleiding tot het restaurant zoals
het nu is: Gaudim. Gaudim betekent Geniet!
in het Catalaans. We bieden medewerkers en
relaties van Balemans aan om dat eens bij
ons te komen doen in deze wintertijd.’
(bekijk het volledige project én de referentie via
www.balemans.nl/projecten)

