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Kick off De Scheepmaker krijgt vorm
 

Het wordt zaterdag 15 juli gezellig druk tijdens de kick off van De Scheepmaker. We
verwachten tussen 11.00 en 14.00 uur aan de Harmenjansweg 85 een flinke belangstelling
als we de reacties mogen geloven. Gelukkig zijn er veel mensen om op alle vragen antwoord
te geven en is er een aantrekkelijk programma voor iedereen. Wat kun je tijdens de kick off
allemaal doen:

De laatste stand van zaken zien van de gevels, de plattegronden per verdieping en
een uitwerking van een aantal plattegronden.
Je kunt aangeven wat je aanspreekt in die plattegronden en waar je nog verbetering
ziet.
Met hulp van interieurarchitecten kun je zelf aangeven wat jouw ideale indeling van de
woning is.
Voor kinderen zijn er diverse speel- en kleuractiviteiten.
Voor jong en oud is er gelegenheid om met een sloepje het water op te gaan.
Voor jong en oud is er ook gelegenheid om in een speciaal apparaat omhoog te gaan
en zelf te ervaren hoe Haarlem en omgeving er uitziet vanaf de verschillende
verdiepingshoogtes.
En tussendoor is er gelegenheid voor een lekker drankje of hapje.

Kortom, het wordt een informatieve en inspirerende kick off! Nog even voor de zekerheid:
 Datum: zaterdag 15 juli

 Tijdstip: 11.00 tot 14.00 uur
 Locatie: Harmenjansweg 85 (ter plekke met borden en vlaggen aangegeven)

 

 
Kom met de fiets of parkeer je auto elders
De Harmenjansweg is makkelijk met de fiets en het OV bereikbaar. Kom je met de auto?
Parkeer die dan op het terrein van de Lichtfabriek aan de Minckelersweg 2, 2031 EM
Haarlem. Vanaf daar is het maar een paar minuten lopen naar de kick off. In de
Harmenjansweg zelf is geen parkeergelegenheid! 

 
Tot de 15e!

 
Met hartelijke groet, Projectteam De Scheepmaker

 
Voor meer informatie over De Scheepmaker kijk op www.descheepmaker.nl of like onze
Facebookpagina.
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