
- Tijdens onze vakantie 
begonnen we er steeds 
meer zin in te krijgen

Annamieke en Coen, 
kopers van een woning in Cortile fase 2

Annamieke en Coen woonden met veel plezier in een 
jaren-dertigwoning vlakbij het centrum van Oldenzaal. 
Twintig jaar geleden waren ze hier komen wonen; het  
huis hadden ze eigenhandig en met hulp van familie en 
vrienden prachtig opgeknapt. Tijdens een wandelingetje 
met de hond zagen ze de verkoopimpressies van Cortile, 
een paar honderd meter van hun huis. Ze verheugen zich 
op het betrekken van hun nieuwe woning.
 
‘We wonen heel fijn in Oldenzaal, maar na twintig jaar was ons huis wel 
weer aan een opknapbeurt toe’, vertelt Annamieke. ‘Zoiets begint met een 
krasje op het keukenblad dat je graag wilt repareren en het wordt steeds 
meer. Daarbij wilden we het huis ook flink gaan verduurzamen; dat is best 
ingrijpend bij een oud huis. Toen we de plaatjes van de nieuwbouw van 
Cortile zagen, bedachten we ineens: een nieuw huis kan natuurlijk ook.  
We belden de makelaar en konden de volgende dag al terecht.’

‘Als je altijd in een oud huis hebt gewoond, is nieuwbouw eigenlijk best gek. 
Maar tijdens onze vakantie begonnen we er steeds meer zin in te krijgen. 
Het nieuwe huis zou twee badkamers krijgen en zo goed als energie-
neutraal zijn; dat wilden we heel graag. Terug van vakantie hebben we 
de knoop doorgehakt en meteen ons oude huis te koop gezet. Daar was 
meteen veel belangstelling voor; binnen twee weken was het verkocht. We 
overbruggen nu een jaartje in een huurhuis. Dat is best even behelpen, 
maar we zijn niet ongeduldig. Daar heb je alleen jezelf mee.’

‘Ik zie mezelf daar al zitten in mijn nieuwe huis. Het komt op een hele fijne 
plek, vlakbij de Sint Plechelmuskerk en het kerkplein. Daar kan ik me nu al op 
verheugen. Ik vind het leuk en spannend. Binnenkort hebben we de eerste 
gesprekken met Hegeman over de afwerking van ons huis. Coen heeft een 
bedrijf in stalen binnendeuren en die mooie deuren komen natuurlijk ook 
in onze nieuwe huis. Dat wordt dus een stukje maatwerk bij de bouw, dat is 
allemaal geen enkel probleem.’

‘Coen is een echte Oldenzaler, die gaat hier nooit meer weg. Ik kom zelf hier 
niet vandaan en ik werk in Almelo, maar ik voel me hier na al die jaren echt 
wel thuis. We hebben hier ook veel vrienden. Sommige daarvan hebben 
een tijd in de Randstad gewoond en komen nu weer terug. Dat snap ik wel. 
Oldenzaal is een gezellige stad met een leuk centrum. En voor kinderen is 
het een hele fijne plek om op te groeien.’
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