
ONTWIKKELINGEN

Het is alweer een tijdje geleden dat we het een en 
ander verteld hebben. We zijn druk in overleg met 
de aannemer en de gemeente. Heel 
langzamerhand lijkt het zijn vruchten af te werpen. 
Niet dat we al in januari aan het bouwen gaan, 
maar de verwachting is dat in maart/april de eerste 
schop de grond in gaat. Dat zou wel een groot 
feest zijn! En voor wie wil gaan kijken... de 
gemeente is begonnen met het bouwrijp maken.

HET HUIS

Langzamerhand krijgen wij een beeld van de 
binnen,- en buitenkant van het huis. Er komt een 
berging aan de voorkant van het huis. Beneden 
komt er ook een binnenberging die als het nodig is 
omgebouwd kan worden tot een ruime badkamer 
(de leidingen liggen er al). De woonkamer wordt 
een grote L kamer. En, als dat dus ook nodig 
mocht zijn, kan de L omgetoverd worden tot een 
slaapkamer met toegang tot de woon,- en 
badkamer. De woonkamer komt met openslaande 
deuren uit op de tuin met uitzicht op de wadi.
Op de bovenverdieping komt een ruimte voor de 
energievoorzieningen, twee slaapkamers, waarvan 
er eentje bijzonder ruim is. Ook komt op de 
bovenverdieping de 'gewone' badkamer.
Natuurlijk is het mogelijk bij de koop meteen, in 
overleg met de aannemer, beneden de badkamer 
aan te laten leggen. Dat is ieders keuze.
Er komen nog meer keuzemogelijkheden, maar 
die worden in overleg met de aannemer 
uitgekozen
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MIDDENTERREIN

Het middenterrein blijkt anders te worden dan gedacht 
en zeker gehoopt. Wij hoopten op een gezamenlijk 
terrein voor bijvoorbeeld ontmoeting. Dat kan er dus 
niet komen. Omdat het terrein erg nat is, moet de 
gemeente draineren. Dit gaan zij doen in de vorm van 
een wadi. Het blijkt dat de wadi zo groot wordt als het 
hele middenterrein en dat er weinig mogelijkheid is om 
daar nog te lopen. We proberen of er een soort 
olifantenpaadje mogelijk is, maar dat moet nog 
onderzocht worden.

HOE VERDER

De fase van de tekeningen wordt hopelijk de komende 
maand afgesloten. Dan kan er een kostenberekening 
plaatsvinden en komt er een koopprijs tevoorschijn. Op 
dat moment komt alles op de website te staan en 
nodigen wij jullie uit om alles eens goed te komen 
bekijken en jullie vragen te stellen. Misschien zijn er 
dan al belangstellenden die met de aannemer tot 
overeenstemming kunnen komen...
Wij zien heel erg uit naar dat moment!!!

Met andere woorden: TOT HEEL GAUW!

Voor nu heel goede kerstdagen en 
een gezond 2022
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