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Informatie
Meer informatie over het programma tijdens de Dag van het Huren vindt u op  

www.woonmensen.nl, www.onshuisapeldoorn.nl en www.degoedewoning.nl

Wist u dat meer dan vier miljoen Nederlanders in een huis van 
een woningcorporatie wonen? Dat is één op de drie huis houdens. De rol 
van de woningcorporatie op de Nederlandse samenleving is dan ook 
vrij groot te noemen. Al meer dan 150 jaar zorgen corporaties ervoor 
dat mensen goed kunnen wonen.

Locaties

DE SCHATKAMER VAN ZUID

DE GROENE HOVEN IN KERSCHOTEN

Op zaterdag 12 september a.s. vindt voor het eerst in Nederland de Dag van het 

Huren plaats. Op die dag laten meer dan tachtig woning corporaties in Nederland 

zien waar ze dagelijks mee bezig zijn om mensen goed te kunnen laten wonen. 

De Woonmensen, Ons Huis en De Goede Woning doen samen mee door iets te 

organiseren op verschillende locaties tussen 11.00 en 15.00 uur. De thema’s 

ontmoeting, actieve bewoners, nieuwbouw en monumentale bouw komen hierbij 

aan de orde.

Ons Huis stelt De Schatkamer van Zuid open. Bij dit nieuwbouwproject kunt u een  

woning bekijken en informatie krijgen over de nieuwbouw. Ook bij het multi func

tionele gebouw De Graanhof gaan de deuren open, hier is het wijkontmoetings punt 

De Heeze gevestigd. Bij een wijkontmoetingspunt kunt u terecht voor activiteiten, 

ontmoeting, informatie en ondersteuning. Op 12 september vinden hier verschil

lende activiteiten plaats.

De Goede Woning haakt aan op Open Monumentendag met diverse activiteiten 

op het Ibisplein. Belangstellenden kunnen dan vanaf het nieuwste monument 

van De Goede Woning een tour (met uitleg) volgen langs diverse monumenten. 

Ook is er een kleine tentoonstelling op de eerste locatie en geeft de stadsdichter 

een leuke workshop. 

 

De Woonmensen zorgt samen met vrijwilligers en zorgpartijen dat het bruist  

bij +Punt Orden met diverse activiteiten voor jong en oud. Bij De Groene Hoven  

in Kerschoten werken we sinds een aantal weken samen met SU International.  

U kunt hier in het buurtrestaurant voor slechts 3 euro een heerlijke lunch krijgen.

Stempelen voor een gratis ijsje

Bezoek alle 5 locaties tijdens de Dag van het Huren en verzamel de stempels op 

de achterzijde. Lever de volle stempelkaart in bij Ijssalon van Swoll en u krijgt een 

hoorntje met een bolletje ijs. Ijssalon van Swoll is te vinden aan de Asselsestraat 

37C en Hofstraat 7 in Apeldoorn.

+PUNT ORDEN

IBISPLEIN APELDOORN

DE GRAANHOF



Locatiestempels

Lever de volle stempelkaart in bij IJssalon van Swoll en u krijgt een hoorntje met een bolletje 

ijs. IJssalon van Swoll is te vinden aan de Asselsestraat 37C en Hofstraat 7 in Apeldoorn.

Ons Huis
Waterloseweg 3 

7311 JG Apeldoorn

T  (055) 526 25 00 

E  welkom@onshuisapeldoorn.nl
Schatkamer van Zuid. Tussen het Apeldoorns Kanaal,  
de Aalscholverweg en Kayersdijk gelegen. (Ons Huis)1 De Graanhof, wijk de Heeze. (Ons Huis)2
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De Groene Hoven Kerschoten, 
Koninginnelaan 280. (De Woonmensen)5

+Punt Orden, Germanenlaan 370. 
(De Woonmensen)4

 Ibisplein Apeldoorn. (De Goede Woning)3

De Goede Woning
Sleutelbloemstraat 26 

7322 AG Apeldoorn

T  (055) 369 69 69 

E  info@degoedewoning.nl

De Woonmensen
Deventerstraat 54

7321 CA Apeldoorn

T  (055) 548 48 48

E  info@woonmensen.nl


