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Kent u iemand die deze nieuwsbrief ook wil ontvangen?
Mail de nieuwsbrief dan gerust door.

Lindewijk perfecte woonplek
voor Maaike en Cor

Héérlijk wonen!
Wolvega
Abonnee worden van deze nieuwsbrief kan ook. Mail uw naam
en e-mailadres door naar lindewijk@weststellingwerf.nl

Bouwkavels gewild

Maaike en Cor - zie artikel hiernaast- verwachten rond de
zomer te kunnen verhuizen naar de Eikepage. Twee woningen hier worden al bewoond. Projectorganisatie Lindewijk is
in gesprek met meer belangstellenden voor een kavel aan de
Eikepage. Het gaat om kavels van ca. 800m2 en ca. 640m2.
Beide aan het water. Aan de Koninginnenpage zijn drie
bouwkavels van ca. 450m2 verkocht. De bouw van de vrijstaande woningen hier vordert gestaag.

Belangstelling voor een Lindewijk-kavel?

Wilt u zelf (laten) bouwen op uw eigen kavel? En profiteren
van de nu nog extreem lage rente? Of wilt u gewoon meer
informatie? We zijn u graag van dienst. Voor contact zie colofon van deze nieuwsbrief.

In uw agenda:

Zaterdag 2 april organiseert de projectorganisatie in het
kader van de Open Huizen Dag de Lindewijkdag. U bent dan
van harte welkom. We vertellen u hier over héérlijk wonen in
de Lindewijk. In de volgende nieuwsbrief leest u meer informatie over deze Lindewijkdag.

(Bijna) energieneutraal wonen aan water

Maaike Elfring-Witkam en haar man Cor hadden er ruim de
tijd voor genomen en het is gelukt. Aan de Eikepage in de
Lindewijk wordt door Bouwbedrijf Bakker uit Oldelamer druk
gewerkt aan hun nieuwe vrijstaande woning waar ze rond de
zomer met de kinderen Hidde (7) en Amarins (5) in zullen
trekken. Het was een intensieve zoektocht, vertelt Maaike.
‘Aanvankelijk wilden we een bestaand huis met een heel
grote tuin. Maar we konden niet precies vinden wat we wilden. Toen zijn we na gaan denken over nieuwbouw op een
mooie locatie en werd het de Lindewijk, een mooie wijk ook
voor onze opgroeiende kinderen’.
Cor is directeur/eigenaar van Hypotheekadvies Wolvega.
Lees zijn uitleg waarom NU kopen verstandig is.

dag 2 april
Lindewijk

Projectbouw in Lindewijk populair

2014 en 2015 waren voor projectbouw in de Lindewijk zeer
succesvolle jaren. Dit jaar lijkt het succes een vervolg te krijgen. Op dit moment zijn aan de Citroenvlinder zeven van de
negen woningen verkocht. De bouw hiervan zal op korte termijn worden aangekondigd. Van de dertig woningen die aan
de Dagpauwoog-hofjes zijn en worden gebouwd, zijn nog
twee 2/1 kap en twee vrijstaande woningen te koop.
Op 19 maart aanstaande wordt hier Open Huis gehouden.
Bouwbedrijf Delfsma gaat aan de Aurelia vijftien woningen
in jaren-30 stijl bouwen. Ook hier staan op 19 maart en 2 april
in een speciaal ingerichte pop-upstore adviseurs klaar om uw
vragen te beantwoorden.

Zomer in de Lindewijk

Nog eventjes geduld en de zomer is terug. Als je wonen en werken kunt combineren zoals Jolanda Timmerman, die met
www.argus-administratie.nl haar eigen boekhoudkantoor heeft, heb je het leuk voor elkaar natuurlijk. De foto met dochter Kyra
werd vorig jaar zomer gemaakt door Marcel Fluitman.

Alle projecten en beschikbare bouwkavels
in vogelvlucht
Voor meer informatie over beschikbare
bouwkavels en projecten hebben we een
mooie 360-graden overzichtsfoto laten
maken. Als u op deze foto op de vlindertjes klikt, wordt u verwezen naar de desbetreffende informatie. Met de cursor
kunt u de foto manoeuvreren.
De foto treft u hier aan.

Samen bouwen iets voor u? CPO of op een
andere manier?

Wilt u samen met anderen in de Lindewijk iets ontwikkelen?
Door Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) bijvoorbeeld? Iets voor meerdere gezinnen? Of bouwen als startercollectief of groep senioren? Wellicht kunnen wij dit samen
met u mogelijk maken. Heeft u vragen, ideeën of plannen?
Dan kunt u contact opnemen met lindewijk@weststellingwerf.nl of 0561- 691306 (op maandag en donderdag).
Meer info over samen bouwen vindt u op de site van
Vereniging Eigen Huis.

Heeft u de Lindewijk al gezien
vanuit de lucht en in 360°?
Echt de moeite waard.
Kijk op www.lindewijk.nl.

Lindewijk nog meer vlinderwijk

Leuk nieuws, de Lindewijk krijgt een Vlinderidylle. De Landelijke Vlinderstichting en de Nederlandse Bijenvereniging vinden de Lindewijk een heel geschikte plek om zo’n idylle aan te
leggen. De Lindewijk was een van de veertig kandidaten in
Nederland die zich vorig jaar voor de idylle hadden aangemeld. De idylle, met bloemen en planten waar vlinders en
bijen zich thuis voelen, zal zoals het nu lijkt worden aangelegd langs (een deel van) het slingerpad langs de Grote vuurvlinder. De aanleg vindt plaats in het najaar.
Wilt u op de hoogte gehouden worden en/of wilt u later dit
jaar als vrijwilliger helpen met de vlinderidylle? Laat dit dan
even weten via lindewijk@weststellingwerf.nl.

KLIK HIER

