Westersingel 61-91II

Westersingel 61-91II, februari 2021 nummer 5

We zijn bijna op de helft!
Na de rustig verlopen feestdagen zijn we alweer een paar weken aan
de slag. De eerste drie woningen die we na de feestdagen binnen
opstartten, leveren we bijna op. En begin maart zijn alle woningen van
het eerste blok aan de binnenkant klaar. De buitenwerkzaamheden
van blok 1 lopen nog iets langer door. Daarover en over de planning
voor blok 2 leest u in deze nieuwsbrief.
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nu alvast bedanken voor de
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Meteen maar nieuwe
vloerbedekking
Gelukkig is de
overlast niet voor
niets. Het levert een
mooie opgeknapte
woning en
woongebouw op! De
eerste bewoners
genieten er al van.“Ik
ben zo blij met mijn
nieuwe keuken en badkamer! Ik vind het elke dag weer fijn. Met al die hardwerkende vakmannen hier, ben ik zelf ook aan de slag gegaan. Ik heb meteen
nieuwe vloerbedekking in mijn huis gelegd. Zo voelt het echt als een nieuw huis.
Ik ben benieuwd hoe het straks is, als buiten ook alles klaar is.”

