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Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de 
stand van zaken van de ontwikkelingen van uw 
nieuwe woning aan de Coendersweg en 
Groensingel.  

 
Waar staan we? 
Alle woningen aan de Coendersweg en 
Groensingel zijn verhuurd. De verschillende 
(meerwerk) keuzes zijn besteld en hiermee 
definitief. Onlangs heeft ook iedereen de keuzes 
voor de voor- en achtertuinen opgegeven, zodat 
deze in de planning kunnen worden gezet. 
 
De bouw loopt voorspoedig. Op 25 juni werd het 
hoogste punt bereikt. Dit werd op de bouw gevierd 
met een hapje en een drankje. Met een presentje, 
dat bij u bezorgd was, heeft u ook een beetje mee 
kunnen vieren! 
 
Op dit moment is men druk bezig om alle kappen 
op de woningen te plaatsen  en het metselwerk 
aan de Coendersweg is bijna afgerond. Ook zijn 
de  vleermuisvoorzieningen overal aangebracht. 
Inmiddels zijn alle trappen in de woningen 
geplaatst en is gestart met het aanbrengen van de 

technische installaties. Van 26 juli tot 16 augustus 

is het bouwvakantie en vinden er geen 
bouwwerkzaamheden plaats. 
 
Vanaf de bouwplaats 
Graag wil men vanaf de bouwplaats hun 
waardering uitspreken. Ondanks dat ze wel wat 
overlastklachten van de bouwwerkzaamheden 
krijgen, ontvangen ze heel erg veel complimenten 
en mooie reacties van jullie en andere 
dorpsgenoten die langskomen.  

Er is altijd tijd voor een praatje en de bouwers 
voelen zich heel erg welkom en thuis in het dorp!  
 
Quote vanaf de bouwplaats: : ‘dit is heel erg leuk 
bouwen hier, zo midden in het dorp met vriendelijke 
mensen!’ 
 
Hoe nu verder? 
In week 38 en week 39 worden de keukens in de 
woningen geplaatst. Hiermee kunt u al een goede 
indruk van de woning aan de binnenkant krijgen. 
Daarom plannen wij in week 40 een moment voor u 
om in uw eigen woning te kunnen kijken en 
eventueel de maten voor de vloeren en ramen op te 
kunnen meten. U ontvangt hiervoor nog een 
uitnodiging met datum en tijdstip. 

Wanneer alles voorspoedig blijft verlopen kunnen 
wij u eind november/begin december, de sleutels 
van de nieuwe woning overhandigen. Dit is een 
voorlopige prognose en kan door onvoorziene 
omstandigheden worden gewijzigd. 
 

  
 
Vragen of opmerkingen? 
Dan kunt u contact opnemen met Jo-Ann Eskak. 

Zij is telefonisch bereikbaar via 0596–519144 of 
per mail via j.eskak@woongroepmarenland.nl. 
Van 19 juli t/m 2 augustus is zij met vakantie en kan 
zij uw vragen niet beantwoorden. In deze periode 
kunt u contact opnemen met haar collega Eva Berg 
via 0596-519151. 
 

 Wij wensen u een hele mooie zomer toe! 
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