MAART 2022

NIEUWSBRIEF

Woonwijk Nooitgedacht
In deze nieuwsbrief leest u meer over de laatste
ontwikkelingen in de woonwijk Nooitgedacht.

e
n
j
i
F
r!

r
e
m
zo
Wij wensen u een fijne zomer!

De vakanties staan voor de deur. Gaat u er even tussen uit? Of blijft u lekker
in Nooitgedacht van de zomer genieten? Ook in de buurt en in Aa en Hunze
is genoeg te doen! Kijk bijvoorbeeld eens naar deze 2 tips:

Het Westersche Veld
Het Westersche Veld van Rolde is een bijzonder gebied. Het is al vanaf 1928 in
particulier bezit. Er is in dit gebied sprake van een unieke vorm van
verkaveling, namelijk een zogenoemde torenverkaveling. Het veelzijdige, 200
hectare grote gebied is het decor van een mooie wandeling. Je loopt langs
vennen, door aangelegde bosgebieden en over een fraai stukje heide. De
moeite waard om eens te gaan kijken!
Het Westerse park begint aan de Klaas Steenweg.

Lekkers van het land in Aa en Hunze
Aa en Hunze presenteert ‘Aanstreekelijk Aa en Hunze’. Fietsroutes langs
lokale (boerderij)winkels met heerlijke streekproducten uit de gemeente.
Deze fietstour langs de
‘boer’ is een leuk uitje
voor iedereen.

Kijk voor de routes op
https://www.aaenhunze.nl/Bestuur/Nieuws/Nieuws_mei_2022/Lekkers_van
_het_land_van_Aa_en_Hunze

Onthulling Wonen aan De Es

Zaterdag 21 mei hebben wij het nieuwe plan Wonen aan de Es
gepresenteerd. Burgemeester Anno Wietze Hiemstra en Trude de Vroomen
van INBO Architecten hebben het samenwerkingscontract voor dit plan
ondertekend.
Wij merken dat er veel belangstelling is voor deze laatste grote ontwikkeling
in Nooitgedacht. Momenteel zijn wij, samen met INBO Architecten, druk bezig
met de indeling van het plan, de verkaveling en de prijzen. We hopen hier na
de zomer meer over te kunnen vertellen!
Ook zijn we bezig met onze website, www.nooitgedachtrolde.nl, zodat deze
straks weer helemaal up-to-date is met de nieuwste informatie

Verder in Nooitgedacht...
Thuis aan de Brink
In juni is de verkoop van de 8 woningen Thuis aan de Brink succesvol van
start gegaan. Er is veel belangstelling voor deze unieke rug-aan-rug
woningen. Meer weten over deze woningen? Neem dan contact op met
Lamberink Makelaars - nieuwbouw@lamberink.nl

JK Houses
Daarnaast staan er nog een paar woningen te koop van JK Houses aan de
Stroetenweg. Voor meer informatie over deze vrijstaande huizen, kunt u
contact opnemen met Beks Makelaardij - makelaardij@beksmakelaardij.nl

Vragen?
Neem gerust contact met ons op via nooitgedacht@aaenhunze.nl.

