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Helemaal op de hoogte
tijdens kick off De Scheepmaker
Staat 15 juli al in je agenda? Van 11.00 tot 14.00 uur vertellen we je aan de
Harmenjansweg 85 van alles over de woonmogelijkheden van De Scheepmaker. We laten
zien welke appartementen er zijn en waar de 10 kadewoningen liggen. Je kunt ook alvast het
uitzicht ontdekken! Je krijgt de gelegenheid om met eigen ogen te zien hoe Haarlem er vanuit
de verschillende verdiepingen uitziet! Dan ontdek je ook dat je vanuit De Scheepmaker naar
alle kanten een prachtig uitzicht hebt. En als je het nog niet wist, dan ontdek je dat het
centrum écht op loopafstand ligt.

Tijdens de kick off zijn we ook heel benieuwd welke wensen jij nog hebt voor je toekomstige
woning. Wil je die helemaal spic en span opgeleverd hebben of regel je liever zelf je keuken
en badkamer? Vind je indeling van de architect aantrekkelijk of kies je voor een eigen
variant? Tijdens de kick off zijn er interieur-architecten aanwezig die met je meedenken. Alle
wensen en ideeën gebruiken we om het plan uit te werken, zodat we dit najaar met een
topplan in verkoop gaan!
We verwachten een gezellige drukte. Maar even wachten is geen probleem. Je kunt
tussendoor met een sloepje het water op of je neemt een lekker kopje koffie of sapje bij de
bijzondere horecapunten. Wil je alvast een voorproefje? Kijk dan op
www.descheepmaker.nl of like onze Facebookpagina.
Tot de 15e!
Met hartelijke groet, Projectteam De Scheepmaker
P.s.: 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!
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