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St. Vitusholt 31
Sfeervolle uitgebouwde hoekwoning, bouwjaar 1935, op leuke plek nabij het centrum van 
Winschoten. De woning beschikt over een studeerkamer, een kelder, een woonkeuken, twee 
slaapkamers (met optie tot een derde, nl. de bergzolder) en een diepe tuin. Perceelgrootte 366m².

Vraagprijs

€ 229.500 k.k.



KENMERKEN
Woonoppervlakte 79 m²
Perceeloppervlakte 366 m²
Inhoud 315 m³
Tuinoppervlakte 253 m²
Kamers 3
Slaapkamers 2 (optie tot 3)

Bouwjaar 1935
Energielabel G
Externe bergruimte 5 m²
Onderhoud binnen goed tot uitstekend
Onderhoud buiten goed
Ligging beschutte ligging



OMSCHRIJVING


Deze sfeervolle, uitgebouwde jaren '30 hoekwoning met diepe tuin ligt op een leuke plek nabij het centrum van 
Winschoten. Beneden zijn 2 kamers en een woonkeuken, boven zijn twee slaapkamers en een bergzolder waar evt. 
een derde slaapkamer gerealiseerd zou kunnen worden. 




Indeling begane grond:

Via de voordeur komt u binnen in de hal/entree met meterkast, trap naar boven, links de deur naar de 
oorspronkelijke voorkamer en rechts de deur naar de woonkamer. De voorkamer is niet groot maar het is wel een 
fijne plek. Je hebt een mooi uitzicht op het groen dat de woning scheidt van de doorgaande weg, en je kunt je rustig 
afzonderen bijv. om te lezen of om thuis te werken.

De huidige woonkamer was vroeger de keuken en het is dan ook logisch dat zich hier de deur naar de handige 
provisiekelder bevindt. De woonkamer heeft een half-open verbinding met de woonkeuken. Beide vertrekken hebben 
veel daglicht en een mooie laminaatvloer. De woonkeuken bevindt zich in de uitbouw. Het nieuwe keukenblok (2022) 
is voorzien van een 5-pits gaskookplaat, oven, vaatwasser, afzuigkap, koelkast en diepvrieskastje. De dubbele 
tuindeuren geven zowel uitzicht op als toegang naar de tuin.

In de aanbouw bevindt zich ook het sanitaire gedeelte met douche, separaat toilet, een wastafel en een opstelplaats 
voor de CV-ketel. 




Verdieping:

Op de 1e verdieping zijn twee slaapkamers (resp. 10 en 9m²), beide met een vaste kast. Op de overloop bevindt zich 
het luik van de vlizotrap met toegang tot de ruime bergzolder. Deze zou verbouwd kunnen worden tot een derde 
slaapkamer met een vaste trap vanaf de overloop.




Buiten:

Het voorste gedeelte van de tuin is helemaal besloten en keurig bestraat met enkele leuke borders en een kleine 
blokhut. Via de schuttingdeur kom je in het achterste deel met voornamelijk gras. Het smalle paadje is op dit 
moment de erfafscheiding met de buren.




Bijzonderheden:

- bouwjaar 1935, degelijke bouw en mooi metselwerk met harde baksteen

- plat dak op de aanbouw is in 2022 geheel vernieuwd en tevens geïsoleerd

- de woning is nagenoeg geheel voorzien van dubbel glas

- het pannendak kan eenvoudig van binnenuit nageïsoleerd worden en spouwmuurisolatie is ook mogelijk

- verwarmd d.m.v. CV, gasverbruik huidige bewoners is ca. 1.400 m3

- alle raamdecoratie blijft achter.




Een compacte woning met de typische mooie jaren '30 uitstraling. Niet alleen van buiten maar ook van binnen want 
er zijn nog veel authentieke elementen aanwezig. Heel sfeervol en bovendien is alles goed onderhouden. Een 
bezichtiging waard.




De hal geeft toegang tot de studeerkamer, de 
woonkamer, de trap naar boven en de meterkast.



De voorkamer is een knusse, maar sfeervolle plek 
om bijv. thuis te werken. Of evt. te slapen.



In de woonkamer zit de deur naar de kelder. Er is 
een half-open verbinding met de woonkeuken.



De woonkeuken is een licht vertrek met tuindeuren. 
Het keukenblok is nieuw met o.a. vaatwasser.



De badkamer is bereikbaar via de woonkeuken, en 
beschikt over een toilet, wastafel en douche.



Op de overloop bevindt zich het luik van de 
vlizotrap met toegang tot de bergzolder.



Boven zijn er twee slaapkamers (resp. 10 en 9m²). 
Beide slaapkamers zijn voorzien van een vaste kast.



Het eerste gedeelte van de tuin is geheel omheind 
en keurig bestraat, met een handig tuinhuisje.



Het achterste gedeelte van de tuin bestaat vnl. uit 
gras. Het paadje is de erfscheiding met de buren.



PLATTEGROND beneden



PLATTEGROND boven



PLATTEGROND bergzolder



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP KAART



OVER WOONSTEE



Een huis moet een thuis zijn. Wij zien woningen dan ook niet als “objecten” want er horen altijd mensen bij. Wij hebben 
verstand van huizen en de woningmarkt, maar vinden het minstens zo belangrijk om aandacht te hebben voor u. Zoals het 
klokje thuis tikt, tikt het nergens, dat staat zo vast als een huis. Onze leus is dan ook: “uw woonstee is onze zorg”.




Het woord “woonstee” in onze naam betekent adres of woonplaats. Alhoewel het een Nederlands woord is, geeft het de 
indruk dat het streektaal is. Dat is niet erg, want wij zijn trots op onze streek. Wonen in Oost-Groningen is zo gek nog niet!




Ons kantoor bestaat sinds 1993. Wij zijn van alle markten thuis en u kunt dan ook bij ons terecht voor verkoop – aankoop – 
taxaties – bouwkundige keuringen – verduurzamingsadvies - verzekeringen. Op een no-nonsense manier behartigen wij 
graag uw belangen.



OVER WOONSTEE

Hittjo de Wal, beëdigd makelaar/
gecertificeerd taxateur/erkend 
integraal woninginspecteur/BENG-
expert bestaande bouw




Ik ben ruim 30 jaar makelaar en heb in 
deze jaren een schat aan ervaring 
opgedaan met allerlei aspecten van dit 
werk.  Mijn NVM-lidmaatschap 
waarborgt betrouwbaarheid en 
kwaliteit.




Mijn hobby is bouwen/verbouwen.  
Mede hierdoor ben ik bouwkundig 
goed onderlegd en dit komt in mijn vak 
altijd van pas, zeker ook bij aankoop. 
Ik ben een nuchtere Groninger met een 
realistische kijk op de zaken.

Anje de Wal-Feiken, assistent/
assurantie-adviseur




Ik heb ruim 30 jaar werkervaring 
opgedaan bij diverse bedrijven in 
secretariële en boekhoudkundige 
functies. Tegenwoordig werk ik alleen 
bij Woonstee. Naast mijn taak als 
verzekeringsadviseur, doe ik hier op 
kantoor alles wat niet persé door de 
makelaar zelf gedaan hoeft te worden. 
Office-manager, commercieel 
medewerker, secretaresse, telefoniste, 
administrateur, what’s in a name. Ik 
ben allround en dat bevalt mij prima.




In mijn vrije tijd ben ik het liefste 
sportief bezig in de natuur.




Een klein team heeft voor onze klanten 
het voordeel dat de lijnen kort zijn, we 
onze klanten goed kennen en we altijd 
weten wat er speelt.




Samen zijn we een sterk team, zowel 
zakelijk als ook privé.

Simone Doornbos-Vegter, free-lance 
styliste/fotografe.




Ik lever meer dan 10 jaar diensten die 
jouw woning in de spotlights zetten.




Styliste in de dop. Dit omschrijft exact 
wie ik was als klein meisje. Ik was 
urenlang zoet met de inrichting van 
mijn kamertje. Kon onafgebroken 
meubels schuiven. En heb menig 
afgedankt kastje of bureau een nieuw 
leven gegeven. Later kwam daar de 
passie voor fotografie bij.




In 2008 werd mijn hobby mijn beroep. 
Sindsdien heb ik al veel particulieren 
en bedrijven blij mogen maken.




Ik geloof dat eerste indrukken blijvend 
zijn. In een paar seconden bepalen we 
of iets aantrekkelijk is of niet. Zo werkt 
ons brein. Mijn doel is jouw woning  
goed voor de dag te laten komen zodat 
jij jouw dromen kan realiseren. Ik 
geniet van iedere dag en voer alle 
opdrachten met liefde en oog voor 
detail uit.



INTERESSE?
Bel of mail ons voor meer informatie, of vraag snel een bezichtiging aan.
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