Interview met de eigenaren van deze woning!
Waarom bent u ooit voor dit huis gevallen?
Het is een gezellig huis. Het huis heeft daarnaast een ruime woonkamer,
doordat de voordeur en hal zich op de begane grond bevinden. We vinden het
daarbij prettig dat de woonkamer en keuken lekker licht zijn. Daarbij heeft het
huis 4 slaapkamers en hoefden we bij gezinsuitbreiding in principe nooit te
verhuizen. Tot slot had het huis toen wij het kochten een standaard keuken en
badkamer, waardoor er mogelijkheden waren om er iets moois van te maken.
Wat is er zo leuk aan het wonen in uw straat?
Vanaf “boven” kijk je leuk op de straat. Daarbij zitten wij op het mooiste stukje,
want we kijken niet recht op een huis aan de overkant. De bomen in de straat
geven in het voor- en najaar een waar spektakel. In het voorjaar rijd je een zee
van bloesem tegemoet als je de straat in rijdt. In het najaar kleuren de bomen
fel geel, oranje en rood. Een fantastisch gezicht!
Verder hebben we ontzettend leuke buren, waarbij buren ook de overburen en
soms de buren van de buren omvatten. Geen vrienden, maar goede en fijne
buren. Eigenlijk kunnen we bij iedereen in het blok en aan de overzijde van de
straat terecht indien nodig. De jaarlijkse barbecue van dit blok, een blok terug
en het Joke Smitpad is altijd erg gezellig.
Heeft u veel gedaan aan het huis?
We hebben in 2010 de badkamer volledig verbouwd. Het toilet is bij de
badkamer getrokken, waardoor er een grote en prettige ruimte is ontstaan. De
badkamer is vanaf de ondervloer weer helemaal opgebouwd. Er is gebruik
gemaakt van 15mm leidingen (ipv 12mm) waardoor – in combinatie met de
grote capaciteit van de cv-ketel- het bad relatief snel is gevuld. Tevens is bij de
wastafel, naast het bad en bij het toilet elektrische vloerverwarming
aangebracht. Heerlijk genieten! In 2010 is tevens op zolder een tweede toilet
gemaakt.
Daarnaast is in 2013 een nieuwe keuken geplaatst. Daarbij zijn extra groepen in
de meterkast aangelegd door een elektricien.
Het buiten verfwerk is altijd netjes bijgehouden, achter is zelfs dit jaar nog
geverfd. In 2010 zijn aan de voorzijde van de woning een paar plekken
bijgewerkt. Daarna is het hout eigenlijk altijd goed geweest.
Het dak van de schuur is vervangen. De schuur is daarna helemaal droog.
Waarom zou iemand juist uw huis moeten kopen?
Je bent gek als je het niet doet!
Het begint al bij de oprit die plaats kan bieden aan twee auto’s. Bij binnenkomst
in de ruime hal ontstaat daarna meteen een ruimtelijk gevoel dat behouden blijft
in de rest van de woning. De badkamer is heerlijk met zijn gedeeltelijke
(elektrische) vloerverwarming en 15 mm leidingen die er – in combinatie met de
meer dan benodigde capaciteit van de cv-ketel- voor zorgen dat het bad snel is
gevuld. Daarnaast zijn de slaapkamers erg ruim. In de master bedroom staat
ons bed van 180cm en er is nog zeer veel ruimte over!
De keuken is relatief nieuw, snel naar eigen smaak in te richten en lekker open
waardoor tijdens het koken gesprekken met gasten of familie niet onderbroken

