Poppark – De Beatles

NIEUWSBRIEF

OH KOM ER EENS KIJKEN!

Open Huis / Modelwoning

Op zaterdag 27 november is onze modelwoning aan de Eduard van Beinumlaan te
bezichtigen. Onder het genot van een kopje
warme chocolademelk met speculaas en de
vrolijke aanwezigheid van Zwarte Piet kunt
u de modelwoning uitgebreid bekijken.

Nadat de meeste nieuwe eigenaren waren
vertrokken konden ’s middags belangstellenden de modelwoning bekijken. Het was
onverwacht druk en ook hier hoorden we
veel complimenten over de ruime woningen.
Van de vele bezoekers op die zaterdagmiddag kochten er zelfs 4 direct een woning.
Op dit moment zijn er nog 12 woningen te
koop. De modelwoning aan de Eduard van
Beinumlaan is op afspraak te bezichtigen.

Bij het WIC (Woon Informatie Centrum)
Schiedam www.wic-schiedam.nl
kunnen (ouders voor hun) kinderen een
digitale kleurplaat aanvragen. Maak een
mooie verjaardagskaart voor Sint en win
een leuke surprise voor het hele gezin.
Deze verjaardagskaart (met adresgegevens) kunt u tijdens de OH KOM ER EENS
KIJKEN DAG op 27 november, op locaties
die deelnemen aan de bezichtigingdag,
inleveren. Op maandag 29 november wordt
er een winnaar gekozen.
Voor de deelnemende Open Huizen locaties, zie www.woonplus.nl.

Modelwoning De Beatles

Kopersbijeenkomst De Beatles
Op 9 oktober om 10.00 uur heeft er een
kopersbijeenkomst plaatsgevonden waarbij
de kopers van blok George voor de eerste
keer hun eigen woning mochten bezichtigen. De reacties waren overweldigend,
kopers waren aangenaam verrast, tijdens
de bezichtiging werd weer eens goed duidelijk hoe groot de woningen eigenlijk zijn.
Deze zonnige dag was voor de kopers tevens een mooie gelegenheid om onder het
genot van een kopje koffie kennis te maken
met hun nieuwe buren. De kinderen van De
Beatles konden elkaar vinden in het gezellige knutselhoekje.

Oplevering 1e woningen De Beatles
De werkzaamheden verlopen voorspoedig,
de verwachting is dat in de eerste helft van
januari (afhankelijk van het weer) de eerste
woningen van blok George aan de Eduard
van Beinumlaan opgeleverd zullen worden.
De overige woningen zullen naar verwachting opgeleverd worden in het voorjaar
2011.
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vindt u op onze website:
www.wogroenoord.nl of
http://beatlesgroenoord.hyves.nl/
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Kopersbijeenkomst in de tent aan de
Eduard van Beinumlaan

Blok George aan de Eduard van
Beinumlaan

Groen in het Poppark
Afsluiting Eduard Van Beinumlaan
Een ontwerp van de groengebieden
tussen de blokken van De Beatles is
nog niet in de maak. Hierover in een
volgende nieuwsbrief meer.

Dierenkliniek
De tijdelijke dierenkliniek heeft zich
inmiddels gevestigd aan de Laan van
Bol’es 129, de medewerkers en
“patiënten” zijn heel tevreden met deze
tijdelijke locatie en voelen zich helemaal
thuis.

Website Hart voor Ruimte
Op de website Hart voor Ruimte gemaakt
door en voor bewoners van Groenoord kunt
u alle activiteiten vinden of vermelden die
plaatsvinden in de wijk.
Vergeet niet een kijkje te nemen op deze
website als u op de hoogte wilt blijven van
alle gebeurtenissen in Groenoord.

www.hartvoorruimte.nl
Speelplek aan het W. Landréplein
Bewoners van de Sonate en Serenade, Trix
Wouters, Astrid Meelberg en Ferry en Sylvia
Linders hebben in overleg met WOGroenoord een mooi speeltoestel uitgekozen voor
de speelplek aan het W. Landréplein.
De kinderen uit de buurt wisten deze speelplek al gauw te vinden en er wordt met veel
plezier gebruik van gemaakt.

In het Poppark wordt op dit moment druk
gewerkt aan het aanleggen van kabels en
leidingen voor gas, water en riolering, elektra, telefoon, internet en televisie. Eerst
worden de oude kabels en leidingen in de
Eduard van Beinumlaan verwijderd en vervangen door nieuwe. Daarna worden ook de
aansluitingen bij de nieuwe woningen gemaakt. Nadat de kabels en leidingen vervangen zijn wordt de Eduard van Beinumlaan opgehoogd. Na de ophoging wordt de
Laan opnieuw ingericht met een trottoir,
groen en parkeerplaatsen. Vanwege deze
werkzaamheden is de Eduard van Beinumlaan tussen de Jozef Oreliosingel en de
kruising met de Vivaldilaan/Mozartlaan
afgesloten voor alle verkeer.
De route van en naar het L. Zimmermannplein en het Sem Dresdenplein loopt dan via
de Beethovenlaan terwijl de route van en
naar het D. Schäferplein en het J. Urlusplein
loopt via de W. Andriessenlaan.
De werkzaamheden nemen ca. 4 maanden
in beslag en zullen in het voorjaar 2011 zijn
afgerond.

Voor informatie over de diverse
werkzaamheden kunt u contact
opnemen met het secretariaat
van: Wijkontwikkelingsmaatschappij
Groenoord CV.
Wij zijn het best bereikbaar van
dinsdag tot en met vrijdag van
12.00 tot 16.00 uur op tel.nr. 0102045491.
Ook kunt u contact met ons opnemen via:
E-mail: info@wogroenoord.nl

VOOR INFORMATIE OVER DE
WONINGEN IN DE BEATLES
KUNT U CONTACT OPNEMEN
MET:

Park Groenoord
Op 9 oktober is het Park Groenoord achter
de Z-flats opnieuw geopend. Het park bevat
een hondentrimbaan, trimparcours, voetbalveld, kinderspeelplek, jeu de boulesbaan,
vissteiger en een mooie siertuin.
Kortom een park dat alles biedt en waar het
prettig vertoeven is.

Hyves
Wist u dat WOGroenoord tegenwoordig ook
op Hyves te vinden is? Wordt snel lid, zie:

http://beatlesgroenoord.hyves.nl/

Speelplek aan het W. Landréplein

ALGEMENE INFORMATIE

Ooms Makelaars
Tel. 010 – 273 01 02
Of
Forza Makelaars
Tel. 010 - 273 12 22

