Interview met de eigenaren van deze woning!
Waarom bent u ooit voor dit huis gevallen?
Wij zochten een huis met vrij uitzicht. Dat hutje-mutje vonden wij niks. Dat je achterburen zo je
tuin in kijken. Verder zijn wij heel blij dat de wijk redelijk ruim is opgezet, met veel groenstroken.
Een tuin op het zuiden of westen, badkamer met raam en extra slaapkamer op zolder stonden ook
hoog op ons wensenlijstje. Deze punten hebben wij allemaal in de Thijsselaan gevonden.
Daarnaast zijn wij nog steeds heel blij met deze punten:
- dat het een zonnige, lichte woning is;
- met de mooie keuken;
- met de vloer in de woonkamer en de tegelvloer in de hal en keuken;
- met de kwalitatieve kunststof kozijnen met HR++ glas op de verdieping;
- en met de ruime overloop.
Het huis voelde meteen goed. Fijne energie. Het voelde vanaf dag één als ons plekje. Ik hoop dat
de volgende bewoners zich er net zo thuis gaan voelen.
Wat is er zo leuk aan het wonen in uw straat?
We hebben leuke, rustige buren. Er is een grote groenstrook voor het huis. Achter het huis is een
pleintje om te parkeren en waar kinderen redelijk vertrouwd de tuin uit kunnen stappen. Er
bevindt zich een speeltuintje om de hoek en er ligt een parkeerplaats direct achter de tuin.

Heeft u veel gedaan aan het huis?
We hebben er een dakkapel en zonnepanelen op geplaatst.
Ook hebben we het hele huis laten stuken en op zolder nieuw laminaat gelegd. Zelf waren wij heel
blij dat door het stuken die lelijke lijnen van de betonplaten in het plafond allemaal zijn
weggewerkt. En met de gladde muren als resultaat.

Waarom zou iemand juist uw huis moeten kopen?
Het is een lekker licht en warm huis doordat de zon de hele middag via het achterraam naar
binnen schijnt. De tuin ligt op het zuidwesten, wat ideaal is voor zonaanbidders. Zelfs in het
vroege voorjaar is het al lekker in de tuin door de situatie en omdat je er beschut en wind-vrij zit.

Over welk aspect van het huis zijn mensen vaak verrast als ze voor het eerst bij u zijn?
De grote dakkapel en de ruimte die je hierdoor creëert. Zowel de voorzolder als zolderkamer
worden hierdoor lekker ruim en licht. Ook zijn logees altijd te spreken over de mooie, ruime
zolderkamer. Het was de bedoeling dat wij zelf op zolder zouden gaan slapen, maar dit is nooit
doorgezet. Daarom is het onze luxe logeerkamer gebleven.

Wat moet een potentiële koper echt weten over het huis?
Wij zijn heel blij met de privacy die je hebt in het huis. De groenstrook voor het huis en beplanting
in de voortuin bieden veel privacy. En omdat we met onze achtertuin aan een open pleintje zitten,
kijkt er ook achter niemand naar binnen.

Wat is uw fijnste plekje in het huis?
De heerlijk ruime, lichte zolderkamer.

