
Commune de Forest I Gemeente Vorst 

Contrat de Quartier Durable Albert I Duurzaam Wijkcontract Albert 

  RÉNOVATION ET AGRANDISSEMENT DE LA CRÈCHE «LES BOUT’CHICS»  

RENOVATIE EN UITBREIDING VAN HET KINDERDAGVERBLIJF “LES BOUT’CHICS“ 

La crèche «Bout’chics» fait peau neuve et s’agrandit ! 
 

Une rénovation complète et des espaces de vie repensés pour un meilleur confort intérieur tout en  

améliorant considérablement les performances énergétiques du bâtiment. Des salles de repos et 

de jeux adaptés et, pour chaque section, des espaces extérieurs en terrasse. La crèche se dote éga-

lement d’une nouvelle entrée, côté avenue Jupiter. Une entrée plus sécurisée, en lien avec le nou-

vel aménagement de la place Albert. La crèche accueillera bientôt 36 enfants. 

Het kinderdagverblijf «Bout’chics» wordt in een nieuw jasje gestoken en groter gemaakt! 
 

Een volledige renovatie en levensruimten heruitgetekend voor een beter binnencomfort waarbij de 

energieprestaties van het gebouw aanzienlijk verbeterd werden. Rustzalen, aangepaste spelletjes 

en buitenruimten op het terras voor elke afdeling. Het kinderdagverblijf is tevens voorzien van een 

nieuwe toegang, aan de kant van de Jupiterlaan. Een beter beveiligde toegang afgestemd op de 

nieuwe inrichting van het Albertplein. Het kinderdagverblijf zal weldra 36 kinderen opvangen. 

Av. Besmelaan 115 

Werken: Begin 2017 door de onderneming Viki Travaux: Début 2017 par l’entreprise Viki 

www. vorst 
forest .irisnet.be 

http://quartieralbertwijk.blogspot.be Info : 0800/95.333 

A l’initiative de Marc-Jean Ghyssels, Bourgmestre, et Charles Spapens, Echevin de la Revitalisation des quartiers, au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins. 
Op initiatief van Marc-Jean Ghyssels, Burgemeester, en Charles Spapens, Schepen van Heropleving van de wijken, in naam van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Nouveau bâtiment donnant sur la place Albert: entrée principale et bureaux administratifs 
Nieuw gebouw met uitzicht op het Albertplein: hoofdingang en administratieve kantoren 

Jardin réaménagé et terrasses à chaque étage intégrant l’escalier de secours 
Heringerichte tuin en terrassen op elke verdieping met ingebouwde noodtrap 


