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appartementencomplex
Hart van West.

Kopers van een appartement in Hart
van West: de heer en mevrouw Kool.

Prettig wonen

in Hart van West
Bent u op zoek naar een leuk appartement? Misschien omdat u graag wat minder
onderhoud wilt aan de tuin. Omdat u in de toekomst graag gelijkvloers wilt wonen.
Misschien is het wel een goede investering. In de nieuwe wijk Hart van West woont
u in alle rust, maar toch ook middenin de levendige omgeving van Middelharnis.
De nieuwe woonwijk Hart van West ligt
middenin Middelharnis. Tussen de Joost van
den Vondellaan, de Anne Franklaan en het
Anna Bijnspad. Niet alleen de ligging is zeer
fraai, ook de rust en ruimte maken Hart van
West een plek om fijn te wonen. Dat vinden
ook de heer en mevrouw Kool. Zij kochten
een 3-kamerappartement in Hart van West.
Mevrouw Kool (69) kan niet wachten: ‘Straks
hebben we een stuk minder onderhoud aan de
woning en ook tuinieren hoeft mijn man dan
niet meer. Dat was ook de belangrijkste reden
om uit te kijken naar een appartement. We
worden toch wat ouder en zoeken naar meer
woongemak.’
Minder onderhoud
‘We wonen nu nog in Ouddorp. Een heerlijke
omgeving vlakbij het strand, in een fijn
huis met een tuin, maar ook met veel
onderhoud. Mijn man is net 71 geworden en
we willen graag zo lang mogelijk zelfstandig
blijven wonen. Ons nieuwe appartement is
gelijkvloers en bovendien is alles nieuw. Straks
hebben we dus nog maar weinig onderhoud.
Ook komen er zonnepanelen op het gebouw
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waarmee de gezamenlijk ruimtes van energie
worden voorzien. En wat over is wordt verdeeld
over der appartementen. Dat vinden wij heel
positief.’
Fijne ligging
De ruime en modern afgewerkte
appartementen hebben lichte woonkamers
en variëren in oppervlakte van 83 m2 tot
173 m2. Alle appartementen beschikken
over een royaal eigen terras of balkon. Vier
appartementen beschikken over een eigen
inpandige garage. Daarnaast is er bij het
complex ruime parkeergelegenheid op het
maaiveld. Mevrouw Kool: ‘Tegenwoordig zie je
vrij veel nieuwbouw in een klassieke bouwstijl,
maar wij houden van de moderne stijl van
deze appartementen. Het zal best even gek
zijn om straks uit Ouddorp te vertrekken,
maar ook in Middelharnis wonen we nog
steeds redelijk dicht bij de zee. We kunnen
de auto pakken en met de fietsen achterop
naar leuke plekken rijden. Bijvoorbeeld
naar de zee of dichterbij: naar de haven van
Middelharnis. Maar ook te voet zijn we zo bij
de winkels of de dijk. En omdat Hart van West

niet middenin het centrum ligt genieten we
ook nog eens van de rust. Wat ons ook erg
aanspreekt is de dynamiek en levendigheid
in de nieuwe woonwijk: je woont er tussen
de jonge gezinnen. Mijn man en ik werkten
altijd in het onderwijs en vinden het heerlijk
om kinderen te zien spelen. En ook voor onze
eigen kleinkinderen is het dan vast leuk om bij
ons op bezoek te komen.’
Meer weten? Kom op 6 oktober
naar Struijk & Struijk Madelaardij
De verkoop van de derde en laatste fase van
het project Hart van West in Middelharnis
is gestart. Er zijn nog enkele appartementen
beschikbaar. Tijdens de NVM Open Huizen Dag
op zaterdag 6 oktober vertellen we u graag
alles over dit mooie nieuwbouwplan. Kom naar
het kantoor van Struijk & Struijk Makelaardij
aan de Langeweg 2A in Middelharnis of neem
contact op via 0187 47 02 72.
Kijk voor meer informatie op de website
www.hartvanwest.nl.
Het appartementencomplex
heeft 15 royale appartementen:
• 6 driekamerappartementen
• 7 vierkamerappartementen
• 2 penthouses

