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Modelwoning: kleine 

eengezinswoning  
— 

Op de Visserslaan 29A is de 

modelwoning type C opgebouwd. 

Deze kunt u komen bekijken. Dit is 

mogelijk op: 

  Dag:              Tijd:  

Donderdag 11-03 13-16 uur 

Vrijdag 12-03 09-12 uur 

Maandag 15-03 13-16 uur 

Dinsdag 16-03 09-12 uur 

Woensdag 17-03 15-19 uur 

Donderdag 18-03 09-12 uur 

Zaterdag 20-03 12-15 uur 

 

Bent u niet beschikbaar op de 

bovengenoemde tijdstippen maak dan 

een afspraak via 06 55 46 64 26 of 

bloemwijk@vanalckmaer.nl 

 

* Ook tijdens uw bezoek aan de loods 

houden wij rekening met de 

coronamaatregelen. Maximaal 1 

huishouden is in de loods toegestaan. 

Het kan voorkomen dat u even moet 

wachten. 

 

Informatieboekje 

— 
Goed nieuws! Binnen 3 weken valt bij 

u het informatieboekje op de deurmat. 

In dit informatieboekje kunt u de 

nieuwe wijk en de nieuwe woningen 

terugvinden. Hiermee kunt u zich 

voorbereiden voor het 

woonwensgesprek. 

 

Woonwensgesprek 

— 
Nadat u het informatieboekje heeft 

ontvangen nemen wij contact met u 

op om een woonwensgesprek in te 

plannen.  

 

Het is op verschillende manieren 

mogelijk om op een veilige manier 

met elkaar dit gesprek te voeren (bijv. 

digitaal of in een ruimte waar veel 

ruimte is). Samen met elkaar bepalen 

we hoe we dit gesprek willen voeren.  

Kunst in de bloemwijk 

— 
Bloemwijktegels: Afgelopen maand 

zijn op verschillende momenten 

Bloemwijktegels aan bewoners 

uitgereikt. Eén tegel mag u als 

bewoner houden en één tegel komt 

ergens terug in de Wijk.  

 

Wilt u alsnog meedoen? Dan kunt u 

een envelop ophalen in de 

buurtwinkel of contact opnemen met 

studio Aangenaam via e-mail: 

info@studio-aangenaam.nl 

 

 
 

Stem op het kunstobject! 

Afgelopen tijd heeft studio 

Aangenaam veel meubelstukken 

verzameld voor het kunstobject welke 

u terug gaat vinden in de vernieuwde 

Bloemwijk. Hiervoor zijn 2 ontwerpen 

uitgewerkt  

 

De ontwerpen zijn op grootformaat 

zichtbaar op de Boomkampstraat 

16B.  

 

Ontwerp 1: de bloem 

 
 

Ontwerp 2: de poorten

 
 

Hoe kunt u stemmen?  

U heeft tot woensdag 17 maart 2021 

de tijd om uw stem uit te brengen. 

 

Doe een briefje met uw naam/ adres 

in de brievenbus van Boomkamp-

straat 16b, of stuur een e-mail naar 

info@studio-aangenaam.nl 

 

 

Spreekuur tijdelijk 

gesloten 

— 
Door de strengere Corona 

maatregelen is ons inloopspreekuur 

voorlopig gesloten. Heeft u een vraag 

of heeft u behoefte aan een gezellig 

praatje? Dan zijn wij telefonisch en 

per e-mail goed bereikbaar.  

 

Bespreekt u uw vraag liever tijdens 

een persoonlijk gesprek? Dan kijken 

wij samen met u naar de 

mogelijkheden. Een gesprek op de 

Boomkampstraat of bij u thuis is 

alleen mogelijk als de 

Coronamaatregelen kunnen worden 

nageleefd. 

 

U kunt ons bereiken via het  

06 55 46 64 26 of 072 541 03 40.  

Of stuur ons een mail naar 

bloemwijk@vanalckmaer.nl 
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