
 

 

Verhaal van de klant 

 

We zijn te gast bij Dhr. en Mvr. Pyfferoen - 
Hoste (Jacques en Erna). Het echtpaar, 
voorheen woonachtig te Krombeke, ging op 
zoek naar een ruim stuk bouwgrond gelegen in 
een ideale buurt en vonden dit in Ieper.  

"Oorspronkelijk zouden we met een andere 
bouwonderneming in zee gaan", vertelt 
Jacques, "maar het stil liggen van de bouw 
tijdens het verlof zagen we niet zitten. Zo 
belandden we uiteindelijk bij Catteeu waar alle 
aspecten van de bouw (het budget, de 
deadline,...) ons wel overtuigden." 

Meneer en mevrouw Pyfferoen namen Pieter 
Popeye van PVL architecten onder de arm om 
hun droomwoning uit te tekenen. 

 

Erna Hoste: “Onze eisen waren duidelijk: Een 
strakke moderne, goed geïsoleerde  woning 
met grote glaspartijen aan de Z-W zijde. 

Door de grote overdekte terrassen zijn we in de 
zomer gevrijwaard voor oververhitting. In de 
winter reikt de zon tot in de bureelruimte.” 

 

 

 

"Bij de bouw van onze woning hebben we ook 
nagedacht over het functionele aspect", gaat 
Jacques verder, "Ik wilde zo weinig mogelijk 
hindernissen in huis: geen enkele trap en zelfs 
geen centimeter niveauverschil mocht er zijn. 
Dit alles om ervoor te zorgen dat iedere ruimte 
toegankelijk blijft, ook op latere leeftijd." 



 

 

Jacques Pyfferoen: "Soms hoor je allerlei 
ellendige verhalen over de bouw die je geen 
geruststellend gevoel geven. In mijn ogen is het 
dan ook van groot belang de beste partijen 
eruit te kiezen die kunnen helpen met de 
verwezenlijking van je huis. Dit gecombineerd 
met een vlotte en duidelijke communicatie is 
de ideale mix om zo zorgeloos mogelijk te 
kunnen bouwen. Bouwonderneming Catteeu 
loste hier voor ons dan ook alle verwachtingen 
in. 

 

 

 

Erna Hoste: "Catteeu springt flexibel om met de 
wensen van de klant. Wij hadden dan ook 
vooraf perfect voor ogen wat we wilden. Hierbij 
nog een leuk weetje over onze baksteen. Wij 
waren namelijk de eersten in België die deze 
holle steen, terca pagus bruin-grijs, gebruikt 
hebben.”  

 

 

Jacques Pyfferoen blikt tevreden terug: "De 
voorbereidingen verliepen snel en goed, 
eveneens als de bouw. Een fout i.v.m. een 
steunpaal werd zo snel mogelijk gecorrigeerd. 
Belangrijk detail: er werd niet van het budget 
en de deadline afgeweken. Het was dan ook 
uitzonderlijk warm in november, wat alles nog 
eens extra aangenaam maakte." 

Op de vraag of de bouwheer, mocht het ooit 
nog zover komen, bij een nieuwe bouw 
opnieuw voor bouwonderneming Catteeu zou 
kiezen, antwoordde hij dan ook volmondig ja.  

 

 

 

 


