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Bijna elke kleur is modegevoelig. Wat tien jaar 
geleden hip was, is nu achterhaald. In de jaren 
‘70 waren oranje en bruin de dominante kleuren 
in ons interieur. Een decennium later hulden 
mensen zich in kleding met felle, fluorescerende
kleuren. Zo kent elk decennium zijn eigenaardig-
heden. Kleuren komen en gaan. Soms keren ze 
ook weer terug.

Eén kleur is niet langer modegevoelig. Het is  
een kleur die staat voor meer dan de kleur zelf. 
Groen staat symbool voor de natuur, voor een 
nieuw begin. Voor veiligheid en rust. Als het  
licht op groen gaat, is dat een goed teken.  
Bovendien is groen een leefwijze geworden.  
Wie oog heeft voor de wereld om zich heen  
én voor die van morgen, kiest voor groen.

Groen staat voor duurzaamheid en voor bewust omgaan met energie. We zien dat
terug in de energielabels die bij onze woningen horen. Slecht geïsoleerde woningen
die veel energie verbruiken, dragen het G-label met bijbehorende dieprode kleur.  
De allerzuinigste woningen krijgen een A-label. En u raadt al welke kleur daar bij hoort.

Het woningbestand van De Goede Woning wordt in rap tempo groener. Verderop in
dit WoonMagazine kunt u daar meer over lezen. Dankzij energiebesparende maat regelen 
verwijzen we ‘oranje en rode woningen’ naar de geschiedenisboeken. De groentinten  
zijn steeds meer in opmars. Een mooi voorbeeld vinden we het Ibisplein. We gaan  
onze woningen daar verwarmen met een houtgestookte installatie. Een zeer duurzame 
oplossing. Een oplossing die de CO2-uitstoot flink terugbrengt.

Ook in de leefomgeving is groen een terugkerend thema. Na de renovatie van  
flats in de wijk Orden kiezen we voor de aanleg van fraaie tuinen. Bewoners  
dachten mee over het ontwerp daarvan. Het terugbrengen van natuur in de woonwijk  
is een centraal thema geweest.

Sommige modekleuren zijn verleden tijd. Maar groen blijft. Een goede woning is een 
groene woning.

Krista Walter
Directeur-bestuurder De Goede Woning

Groen raakt
niet uit de mode
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Vragen of problemen rondom de huurtoeslag? Wilt u toeslag 
aanvragen of uw aanvraag wijzigen? U kunt bij ons voor 
algemene vragen over toeslagen terecht. Voor specifieke 
aanvragen of wijzigingen verwijzen wij u naar Sociaal  
Raadslieden. Ze zijn er voor alle inwoners van Apeldoorn en 
omgeving. Ze weten veel van wetten en regels.

De Goede Woning krijgt van de Belastingdienst niet alle  
informatie over bewoners die huurtoeslag ontvangen. Daardoor 
is het lastiger voor ons om u goed te kunnen helpen. U kunt bij 

In woongebouw Drosera aan de Zonnedauw 
was recent een informatieavond over 
brandpreventie en wat te doen als er  
toch brand uitbreekt. In bewonersruimte  
De Dertiende luisterden veel bewoners 
geboeid naar André Jansen van de brandweer. 
Wij delen graag een aantal tips met u.  

Een belangrijke oorzaak van woningbrand is 
de vlam in de pan krijgen. Als een pan maar 
heet genoeg wordt, kan dit op alle soorten 
kookplaten ontstaan. De beste manier om 
dan het vuur snel te doven is om een deksel  
of koekenpan op de pan te zetten.

Preventie
Heeft u een wasdroger? Dan is het belangrijk 
om de pluizenfilter goed schoon te houden, 
evenals de luchtinvoer aan de achterkant. 
Stop ook niet te veel was tegelijk in de droger. 

Zet uw televisie niet in de stand-by en doe de 
stekker eruit wanneer u op vakantie gaat.

Veiligheid
Belangrijk is ook dat brand tijdig wordt ontdekt. 
Plaats voldoende rookmelders; in elk geval in 
de woonkamer, keuken, slaapkamer en de hal. 
Te grote obstakels in algemene ruimten 
kunnen gevaarlijk zijn bij brand en rookontwik-
keling. Als er brand is, breng dan eerst uzelf en 
anderen in veiligheid. Probeer de flat te 
verlaten: niet met de lift, maar met de trap.  
Bel vervolgens het alarmnummer 112.

Belangstelling voor voorlichting over brand-
preventie in uw woongebouw? Maak dit 
kenbaar bij huurdersvereniging De Sleutel  
of bij de bewonerscommissie in uw gebouw. 
In overleg bekijken zij samen met u wat de 
mogelijkheden zijn.

Sociaal Raadslieden terecht met al uw vragen over uitkeringen, 
werk en ontslag, belastingen, sociale voorzieningen, wonen en 
huren, consumentenzaken en wetten. 

De raadslieden kennen de weg in het doolhof van regels en 
instellingen. Ook kunnen zij bemiddelen om problemen op te 
lossen. De hulp is kosteloos. Een overzicht van locaties en 
spreekuurtijden staat op internet: www.mdveluwe.nl. U kunt 
hiervoor ook bellen met 0900 230 0 230 (lokaal tarief).

>  Vragen over toeslagen?

>  Wat te doen bij brand?

nieuws van  
De Goede Woning

>   Snuffelmiddag 
in de Vogelbuurt

Kinderen uit de Vogelbuurt waren woensdag 15 februari welkom bij een 
snuffelmiddag op de bouw. Deze middag hielden we samen met aannemer 
Veeneman. In de Vogelbuurt werken we volop aan renovatie van woningen.

Kinderen konden samen met hun ouders kijken in een woning waar de renovatie 
volop gaande was. Daarna ging de groep naar een woning die inmiddels is verbe-
terd. Ook was er uitleg over de gevaren van werkzaamheden op de bouw. Dat is 
belangrijk, omdat de kinderen spelen in een gebied waar volop wordt gewerkt.

Vogelhuisjes
Na de rondleiding gingen de kinderen in buurthuis Het Vogelnest aan de slag.  
Ze timmerden daar minstens 35 vogelhuisjes, die in de buurt worden 
 opgehangen. Zo kunnen vogels een geschikte verblijf- en broedplaats vinden.

Tweehonderd eengezinswoningen in de Vogelbuurt gaan er flink op vooruit qua 
wooncomfort. Afgelopen najaar begon De Goede Woning met groot onderhoud. 
De woningen worden aan de buitenzijde opgeknapt en beter geïsoleerd. Het 
energielabel van de huizen is daardoor van F naar B/C gegaan.

>   Sprengendorp 
presenteert verhalen

Het Sprengendorp zit vol verhalen. Persoonlijke verhalen die een beeld  
geven van het Sprengendorp, soms een tijdsbeeld zijn van Apeldoorn en  
zelfs wat wereldgeschiedenis in zich dragen. Via een verhalenproject  
komen die verhalen op papier. Ze vormen ook de basis voor een voorstelling, 
die in aantocht is.

Voorstellingen
Kunstenares Francoise Braun startte vorig jaar het verhalenproject  
‘Sprengendorp presenteert HUIS’, in opdracht van ons. Het Sprengendorp, in 
de wijk Orden, beslaat vier straten en is gebouwd in 1923. De vele verhalen 
van bewoners zijn in beeld gebracht. Twaalf schrijvers zijn afgelopen najaar 
begonnen met interviews, om de verhalen op papier te krijgen. De verhalen 
gaan leiden tot drie vertelvoorstellingen van anderhalf uur. Ze vertellen over het 
leven in Sprengendorp van 1923 tot nu. Het publiek wordt op ludieke wijze van 
de ene naar de andere voortuin meegenomen. Bewoners van Sprengendorp 
zijn nu druk aan het repeteren voor de voorstelling in mei.

De Staatsliedenbuurt beleefde zaterdag 11 februari een winterse Buurtontmoetings-
dag. De activiteiten stonden in het teken van de winter en de thermometer werkte 
volop mee. Er was een schaatsbaan en bezoekers konden meedoen aan typische 
winterspelen. Ook konden ze hun wens op een wensmuur vastleggen of meewerken 
aan een kunstwerk. Er werd onder meer soep en warme chocolademelk geserveerd. 
De organisatie was in handen van het Buurtteam Staatsliedenkwartier & Brummelhof, 
waarin verschillende instanties samenwerken, waaronder De Goede Woning. Het 
doel van de Buurt ontmoetingsdag is drieledig: mensen met elkaar in contact 
brengen, bevorderen dat bewoners actief worden in hun eigen buurt en de bekend-
heid van het Buurtteam vergroten. Mevrouw G. van de Werff werd in het zonnetje 
gezet vanwege haar jarenlange inzet voor buurtactiviteiten.

>  Winterse Buurtontmoetingsdag
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>   Irischeque voor tijdige opzeggers
De vraag naar huurwoningen is groot. 
Wanneer een huurder zijn woning 
opzegt, willen we die woning graag zo 
snel mogelijk aan een nieuwe huurder 
toekennen. Zo voorkomen we dat 

woningen wekenlang leeg staan voordat 
de nieuwe bewoner zijn intrek neemt.
Als wij tijdig weten dat een huurder 
vertrekt, kunnen we sneller inspelen op 
de wijziging. Daarom delen we een 

attentie uit aan huurders die tijdig hun 
huur opzeggen. Zegt u minimaal twee 
maanden van tevoren uw huur op, dan 
geven wij u een Irischeque ter waarde 
van 25 euro.

>   Huifkartocht tijdens NL Doet

nieuws van  
De Goede Woning

Dit WoonMagazine staat in het teken van groen en duurzaam.  
U kunt hier thuis meer aan doen dan u misschien denkt.  
De Klantenservice van De Goede Woning geeft u een aantal  
tips om het milieu te sparen. Dat scheelt ook nog eens in uw 
portemonnee! Heeft u vragen? De Klantenservice beantwoordt 
ze met plezier.

Verstoppingen
Het gebruik van gootsteenontstopper (korrels of vloeibaar) is 
vaak een aanslag op het milieu. Het kan daarnaast voor grotere 
problemen zorgen. Het middel lost een deel van de riolering op 
en vervormt de leidingen. Hierdoor kunnen ook weer lekkages 
ontstaan. Verstoppingen kunt u voorkomen. Draai regelmatig de 
sifon onder de wastafel los en haal het vuil weg. Frituurvet en jus 
moet u ook niet door de gootsteen of wc spoelen. Het is beter om 
dat bij het afval te doen, bijvoorbeeld in een leeg melkpak. Bij 
verstoppingen belt u ons op (055) 369 69 69. Als u lid bent van 
het rioolfonds, dan komt een bedrijf bij u de riolering ontstoppen.

Kraanleertje vervangen
Als huurder bent u verantwoordelijk voor kleine onderhouds-
klussen, zoals het vervangen van een kraanleertje. Bij een kraan 

die 10 druppels per minuut lekt, verspilt u per jaar 2000 liter 
water! Het is verspilling van schoon drinkwater en u spoelt uw 
geld figuurlijk door het riool. Kunt u het kraanleertje niet zelf 
vervangen en bent u lid van het Servicefonds? Dan kan één van 
onze servicemedewerkers dit voor u doen. 

Thermostaatkraan
Hebt u al eens nagedacht over het aanschaffen van een thermos-
taatkraan? Het is goed om te weten dat een thermo staatkraan 
duidelijk minder warm water verbruikt dan een normale douche-
kraan. Een thermostaatkraan staat ingesteld op een comfortabele 
en veilige maximumtemperatuur. Voor volwassenen is het 
eenvoudig om de temperatuur bij te stellen tijdens het douchen; 
voor kinderen werkt de veiligheidspal effectief.
 
Aanschaf van een thermostaatkraan, onderhoud en eventuele 
reparaties zijn voor uw eigen rekening. Bent u lid van het 
Servicefonds, dan kunnen wij de kraan voor u plaatsen.  
Let bij de aanschaf van de kraan op de hart-op-hart-afstand  
van de leidingen. Hebt u een geiser voor de warmwater-
voorziening? Dan is het plaatsen van een thermostaatkraan 
helaas niet mogelijk.

>  Klantenservice

Hebt u een spoedeisende klacht of storing? Wij zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar  
op (055) 369 69 69. Van 08.00 tot 16.30 uur krijgt u één van onze medewerkers aan de lijn.  
Wanneer u buiten kantooruren belt, krijgt u voor uw spoedeisende klacht een keuzemenu  
te horen: 1. glasbreuk 2. rioolverstopping 3. overige reparaties

Om onze dienstverlening verder te verbeteren, houden we steekproefsgewijs een enquête onder de 
mensen die bellen voor optie 3. Deze bellers krijgen een enquête opgestuurd met zes vragen over de 
Storingsdienst. Naast de papieren versie is het ook mogelijk om de enquête digitaal in te vullen!

Vul de enquête 
digitaal in en win!

Onder diegenen die de enquête 

digitaal invullen, verloten we een 

dinercheque ter waarde van € 100,-. 

Deze wordt u aangeboden door onze 

aannemers BAM, Veeneman, 

Draisma en De Goede Woning.  

De winnaar wordt in februari 2013 

bekendgemaakt.

> Enquête Storingsdienst

> v.l.n.r.: Ilse Hennink, Ron Klever,  
Renate de Brouwer, Colette Bar,  

Erik van der Maten, Edwin Kieviet. 
Niet op de foto: Bianca Nijenhuis.

woontips
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Onze medewerkers hebben hun handen  
uit de mouwen gestoken tijdens NL Doet;  
de grootste vrijwilligersactie van Nederland.  
Acht medewerkers brachten op 16 maart 
een bezoek aan GGNet. Samen met 
cliënten van die organisatie gingen ze een 
gezellige dag op pad met de huifkar.

De huifkar maakte een mooie tocht door  
het bos. Daarna was het tijd voor een 
lekkere soeplunch. ‘Net als vorig jaar  
was het een geslaagde dag’, zegt  
Hemma Winter van De Goede Woning. 
‘Fantastisch leuke gesprekken en veel  
lol met de cliënten.’

Op 17 maart, de tweede NL Doet dag,   
ging Krista Walter samen met een  
aantal managers aan de slag met een 
opruimactie in het Zuiderpark. Samen  
met anderen zorgden zij dat een stukje 
Apeldoorn Zuid weer een beetje  
schoner werd.
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woontips en  
lifestyle

Nu het volop lente is, is het een uitgelezen moment om je woning onder de loep  
te nemen. Een frisse nieuwe kleur op de muur kan wonderen doen. Volg je de 
modekleuren, of ontwikkel je liever een eigen smaak? Kijk eens met andere ogen 
naar de wereld om je heen, bijvoorbeeld het kleurgebruik in musea of winkels.  
En doe inspiratie op in de vakbladen. Zo geef je richting aan je eigen smaak.

Wat je smaak ook is, deze tips komen altijd van pas. Lichte kleuren maken een ruimte 
groter, donkere kleuren doen het omgekeerde. Een lichte kleur wordt helderder op een 
groot vlak, een donkere kleur juist donkerder. Heb je een bepaalde kleur voor ogen? 
Bekijk dan de kleurstalen in de ruimte waar je de kleur wilt aanbrengen. Doe dat het liefst 
bij verschillende soorten licht, zoals dag- en kunstlicht. Ook is het raadzaam om rekening 
te houden met omringende materialen, zoals gordijnen.

Kies je een donkere kleur? Pas je verlichting daar dan op aan. Donkere kleuren 
absorberen veel licht. Gun jezelf de tijd om te wennen aan een nieuwe kleur. En wil het 
toch maar niet wennen? Overschilderen kan altijd nog. Durf te kiezen en durf je smaak te 
ontwikkelen en waar nodig bij te stellen.
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>   Breng kleur in je huis

>   Bloementrend: contrast!
>   Je huis als 

trekpleister!
Altijd al eens willen weten hoe anderen tegen jouw woning 
aankijken? Of wil je ontdekken hoe anderen wonen? Dan 
biedt de website www.like-a-local.com uitkomst. 

Je kunt je hier aanmelden met je huis om tegen een vergoeding 
toeristen te ontvangen. Of omgekeerd natuurlijk: als toerist 
andermans woning bekijken. Maak van je huis een trekpleister!

Tegels in uw tuin, op uw terras of balkon kunnen lelijk 
worden door bijvoorbeeld algen- of mosgroei. Er zijn 
allerlei manieren om de groene aanslag te verwijderen, 
zodat uw tegels er weer als nieuw uitzien.

Niet elk middel is even vriendelijk voor het milieu. Zeeppoeder 
werkt bijvoorbeeld wel, maar zeepresten kunnen de 
voetzolen van uw huisdier beschadigen. Spuiten met een 
hogedrukreiniger bestrijdt het probleem ook, maar kan zand 
tussen de tegels wegspoelen, waardoor tegels verzakken.

Wat vaak goed werkt, is schoonmaakazijn, al dan niet in 
combinatie met een heel klein beetje afwasmiddel. Schrobben 
met soda leidt ook vaak tot resultaat. Onkruid tussen de 
tegels? Strooi er wat zout op voordat het gaat regenen.

Heb je kinderen van 4 jaar of ouder? Grote kans dat ze 
graag op straat willen spelen. Als ouder maak je je zorgen, 
want auto’s razen soms met een grote vaart voorbij.  
Om de automobilist bewust te maken, zijn er speciale 
waarschuwingsmiddelen. 

Een goed voorbeeld is de KidAlert, die ook wel bekend staat  
als ‘Victor Veilig’ of ‘Benno Brems’. Dit fenomeen is komen 
overwaaien uit de Verenigde Staten. Het is een opvallende 
plastic pop, voorzien van een vlag. De pop maakt automobilisten 
nadrukkelijk attent op de aanwezigheid van spelende kinderen. 
Uit waarnemingen blijkt dat het werkt: veel automobilisten 
minderen vaart als ze de KidAlert zien.

Ook Veilig Verkeer Nederland draagt graag bij aan een veilige straat 
voor kinderen. Op hun website (www.veiligverkeernederland.nl) 
kun je meten hoe veilig je straat is. Ook is er meer te lezen over 
de Buitenspeeldag, die binnenkort weer plaatsvindt: op 13 juni is 
het zover. Ook Apeldoorn doet daar weer volop aan mee.

Straks genieten van een groene, bloeiende zomertuin?  
April en mei zijn de uitgelezen maanden om voorbereidingen 
te treffen. Het is nu een goede tijd om de tuin te bemesten. 
Strooi, liefst bij regenachtig weer, mestkorrels langs het 
gazon, de heg en planten in bloembakken. De beplanting 
neemt nu de voedingsstoffen optimaal op.

Wie nu de borders vrijmaakt van onkruid, heeft de rest van  
het seizoen minder last van terugkerend onkruid. Eind april is 
ook een goed moment om zomerbollen en knollen te planten. 
Zomerplantjes aanschaffen? Dat kan, maar let wel goed op 
nachtvorst, want dat kan funest zijn.

In mei verdienen ook bestaande vaste planten in de tuin extra 
aandacht. Sommige hoge planten krijgen jonge uitlopers. Tijdig 
plaatsen van plantsteunen beperkt de kans op beschadiging. Het 
zaaien van eenjarige of tweejarige planten kan in mei ook nog, net 
als het inzaaien of doorzaaien van het gazon. Let er wel op dat de 
grond voldoende vochtig is, zodat het zaad goed kan ontkiemen.

Met bloemen en planten haal je de lente in huis. Ze brengen je interieur tot leven en 
zorgen voor een aangename, frisse geur. Er zijn dit jaar uiteenlopende trends. Eén 
daarvan heet Colour Rich. Deze trend kenmerkt zich door gebruik van extreem felle 
kleuren. Die komen terug in zowel de bloemen, accessoires als het interieur. Denk 
bijvoorbeeld aan felgekleurde tulpen of hyacinten tegen een blauwe wand. Heftige 
kleurcontrasten zetten de toon.

Maar het kan ook heel anders, door juist te kiezen voor stoere, volle bloemen, 
waarmee je de natuur in huis haalt. Natuurlijke kleuren laten zich prima combineren 
met traditionele tinten, zoals aubergine, lila of oker. Het gebruik van pure accessoi-
res, bijvoorbeeld riet en hout, versterkt het natuurlijke effect. Natuurlijk kun je ook 
kiezen voor een eigentijdse combinatie, door natuurlijke materialen te combineren 
met felgekleurde bloemen, zoals tulpen en narcissen.

>   Tijd voor tuinieren

>   Veilig  
spelen 
op straat

>   Schone 
tegels
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2011
in beeld
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Feestelijke opening
dok Zuid

Groot onderhoud in de Vogelbuurt 
werd gestart met een buurtbarbeque

Prins Willem- Alexander bracht een bezoek 
aan de Dreven tijdens de burendag

Samen met Wisselwerk bieden wij een 
gevarieerd activiteitenaanbod in Mandala

Feestelijke opening 
Zuiderpoort

Buurtbewoners Klingelbeek 
versierden kerstbomen

Start bouw project
Vrij en Dichtbij

Kinderen werden geschminkt tijdens 
het Metaalfestival in de Metaalbuurt

Huurders wonnen een maand gratis huur voor hun 
deelname aan het klanttevredenheidsonderzoek

Groot onderhoud
aan het Ibisplein

Groot Onderhoud aan de Casimirlaan e.o. 
werd afgesloten met een kop snert. 

Bewoners uit de
Landenbuurt konden kiezen 

uit 2 soorten steenstrips

Containeractie in
de Landenbuurt

Bewoners aan de 
Fazantweg hielden in juni 

een geslaagd straat - 
feest voor de buurt

Leerlingen met een  
verstandelijke beperking liepen 

een dagje met ons mee op  
de Prokkelstagedag

Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan  
woon en leefplezier. Op deze twee pagina’s ziet  
u in beeld een greep uit onze activiteiten van 2011.  

Op www.degoedewoning.nl kunt u ons uitgebreide 
jaarverslag downloaden. Hierin staan alle  
werkzaamheden, activiteiten en cijfers genoemd. 
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Energielasten vormen een steeds 
groter onderdeel van de totale woon-
lasten. Doordat energiebronnen steeds 
schaarser worden, nemen de energie-
lasten voor bewoners toe. Energie en 
duurzaamheid worden dan ook steeds 
belangrijker. Ook natuurlijk omdat het 
klimaatprobleem steeds groter wordt. 
Wij nemen hierin onze maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid.

CO2-uitstoot leidt tot een broeikaseffect. 
Dit draagt bij aan klimaatverandering. 
Wij werken dan ook aan een CO2-uitstoot 
die in 2014 20 procent lager is dan het 
meetmoment in 2008. We lopen daarmee 

voor op de ambitie van het kabinet  
voor Nederland. Dat is namelijk een 
CO2-reductie van 30 procent in 2020,  
ten opzichte van 1990.

Lager energielabel
We willen het energieverbruik en de 
energielasten van onze bewoners  
helpen te verminderen. We gebruiken  
de ‘logische momenten’, zoals schilder-
beurten, om meteen energetische 
maatregelen te nemen. Door dit soort 
ingrepen krijgen woningen een lager 
energielabel. Ons doel is dat minstens  
de helft van al onze woningen in 2025 
het energielabel A, B of C heeft.

Op koers
Afgelopen jaar hebben we in 581 woningen 
maatregelen op energiegebied getroffen. 
Enkel of dubbel-blank glas is vervangen 
door hoogrendementsglas en oude 
cv-ketels zijn vervangen door zuinige 
HR-modellen. In sommige complexen 
hebben we ook de dak-, gevel- en 
vloerisolatie verbeterd. Wat betreft onze 
doelstelling liggen we goed op koers:  
in 2008 had 14 procent van de woningen 
een label A, B of C. In 2011 was dit al  
42 procent.

Kortom:
We maken echt werk van duurzaamheid!

>    De Goede Woning 
en duurzaamheid

2011

2008

0% 10%

7 8 27 28 16 13 1
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> Onderzoek naar zonnepanelen
De Goede Woning doet mee aan een 
onderzoek naar grootschalig gebruik 
van zonnepanelen op huurwoningen. 
Aan het project ‘Zonnig huren’ doen 
22 woningcorporaties mee, die samen 
360.000 woningen hebben.

Zeven flats in de wijk Orden krijgen een groenere leefomgeving. 
In navolging van een renovatie worden nieuwe tuinen 
aangelegd. Bewoners van de flats aan de Germanenlaan, 
Eburonenlaan en Chamavenlaan hebben volop meegedacht 
over het ontwerp.

‘De renovatie is goed verlopen. Het is ontzettend mooi geworden’, 
oordeelt bewoonster Saskia Hendrickx. Ze woont aan de Germanen-
laan en liep voorop bij de nieuwe tuinontwerpen. Het idee om 
bewoners bij het ontwerp van de tuinen te betrekken, kwam dit jaar in 
een stroomversnelling nadat er budget beschikbaar kwam. ‘De 
Goede Woning vroeg bewoners om ideeën.  Er zijn informatieavon-
den belegd, met wisselende opkomst. Het is een onderwerp dat je 
interesse moet hebben’, zegt Saskia. Ze werkte onder meer op de 
kinderboerderijen en het Natuurhuis in Apeldoorn. ‘Zowel natuur als 
kinderen hebben mijn belangstelling. Ik wilde graag iets met de 
omgeving doen, zodat kinderen wat meekrijgen van de natuur.’

Wensen
Tijdens de avonden hebben bewoners allerlei onderdelen in de  
tuinen ingetekend. Saskia combineerde die ideeën tot een haalbaar 
ontwerp. Daarnaast heeft ze eigen ideeën in de ontwerpen verwerkt. 
Saskia heeft zich eerst gericht op de tuinen bij de flats aan de 
Germanenlaan. ‘Het is een hele puzzel geweest. Je hebt rekening 
te houden met het budget, met wensen van bewoners en hun 
kinderen. Bewoners willen graag veel bomen en bloemen, kinderen 
willen speeltoestellen. Je kunt nooit iedereen tevreden stellen. Ik heb 
geprobeerd om er zo veel mogelijk in te stoppen.’

Er is ook veel overlegd met hoveniersbedrijf Van Triest, dat de 
aanleg verzorgt. De tuinen krijgen een wadi: een voorziening  
die regenwater opvangt en afvoert, zonder het riool te belasten.  
‘De tuinen krijgen een verschillend karakter’, vertelt Saskia.  
‘In één tuin overheerst de rust, met perkjes en terrasjes. We 
treffen daar maatregelen om fietsers af te remmen. Een ander 
gedeelte wordt als moestuin ingericht. Ook is er een plek waar  
je een hangmat kunt ophangen.’

Klauterbosje
Pronkstuk is de kindvriendelijke tuin, deels afgeschermd met 
hagen, zodat kinderen er kunnen voetballen zonder dat de bal  
de weg oprolt. ‘In die tuin is van alles te beleven. Naast bestaan-
de speeltoestellen komen er nieuwe bij. Er komt een soort tunnel  
en een klauterbosje. Ook komen er bomen bij, waaronder een 
hazelaar, zodat je de hazelnoten kunt eten’, zegt Saskia.  
‘We brengen de natuur terug in de wijk. Met de juiste beplanting 
hopen we het aantrekkelijker te maken voor vogels, vlinders en 
eekhoorns.’

De aanleg van de tuinen begint aan de Germanenlaan.  
‘Bewoners gaan meehelpen met het weghalen van oud materiaal 
en het planten van nieuwe planten. Zo drukken we de kosten.  
Het is gezellig om samen bezig te zijn; dat versterkt de onderlinge 
contacten. We hopen dat een deel voor de zomervakantie klaar 
is. Ook zijn we van plan om vogelhuisjes te schilderen en op te 
hangen.’

Sommige corporaties gebruiken al zonnepanelen voor collectief stroomgebruik, maar 
zonne-energie kan grootschaliger worden ingezet. Ook huurders hebben er steeds meer 
belangstelling voor, want zonnepanelen kunnen helpen om de energierekening te verlagen.

Het onderzoek richt zich vooral op financieringsmogelijkheden en juridische belemmeringen. 
De kernvraag is of grootschalig gebruik van zonne-energie in huurwoningen exploitabel is te 
maken. Branchevereniging Aedes is ook betrokken bij het project, zodat ook andere 
corporaties gebruik kunnen maken van de onderzoeksresultaten.

> Tuinen brengen natuur de wijk in
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Energielabel woningenbestand De Goede Woning
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>   Vrij & Dichtbij  
eerste sleutels 
uitgegeven

De eerste woningen in het nieuwbouwproject Vrij & Dichtbij in de wijk  
Driehuizen-Brinkhorst zijn opgeleverd. Aan de Arbeidstraat, Groeneweg, Herderweg, 
Ooiweg en Schotweg is oude bebouwing gesloopt en verrijzen 76 nieuwe woningen.

De eerste terugkeerders ontvingen begin 
april de sleutel van hun nieuwe woningen 
aan de Arbeidsstraat. De familie Bijkerk 
(foto), familie Florentinus en mevrouw 
Buskermolen keren terug naar hun oude 
buurt. Ze zijn inmiddels volop aan het 
klussen in hun woning.

Het nieuwbouwproject telt 76 karakteristieke 
zwart-wit woningen. Het gaat om 41 sociale 
huurwoningen, 9 vrije sector-huurwoningen 
en 26 koopwoningen. De woningen zijn 
gewild, want in korte tijd waren ze verhuurd 
en verkocht. Nog voor de zomer worden alle 
woningen opgeleverd.

De nieuwe woningen zijn een knipoog  
naar de karakteristieke witte woningen die 
voorheen op die plek stonden. We hebben 
de nieuwbouw in samenwerking met 
oud-bewoners, de architect, de aannemer  
en de gemeente Apeldoorn ontwikkeld. 

Voordat bewoners hun nieuwe woning 
betrekken, kunnen ze tijdens speciale 
inmeetmiddagen alvast de (kale) nieuw-
bouwwoning van binnen bekijken.  
Ze kunnen dan ook bijvoorbeeld hun 
keukens, badkamers, vloeren en gordijnen 
op (laten) meten.

binnenstebuiten
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>    ‘Ideaal voor starters’
Mike Beerling en Leanne Veldhuis krijgen deze maand de 
sleutel van hun nieuwe woning aan de Vesaliusstraat in de 
wijk Kerschoten. Ze kochten de voormalige huurwoning via 
Koopgarant. ‘Daardoor is het voor ons haalbaar geworden. 
Anders was het lastiger geweest.’

Leanne (21) en Mike (22) kenden elkaar al via hun vriendengroep, 
maar twee jaar geleden sprong de vonk over. Sindsdien hebben 
ze een relatie. ‘We waren er allebei aan toe om het huis uit te 
gaan. Als iets goed voelt, moet je het gewoon doen’, zegt 
Leanne. Inmiddels werkt ze bijna vijf jaar als kapster. Mike zit 
sinds drieënhalf jaar bij de Landmacht, waar hij chauffeur van 
een groot pantservoertuig is. ‘Het is uitdagend en spannend.  
Je maakt veel mee.’

Op de site van De Goede Woning bekeken Mike en Leanne  
het woningaanbod en zagen ze welke woningen Te Woon  
werden aangeboden. Via Woonkeus Stedendriehoek hebben  
ze gereageerd op een woning. ‘Gelukkig stond ik al een paar jaar 
ingeschreven, waardoor je meer kans maakt’, zegt Leanne.  
‘Vlak voor Nieuwjaar kregen we bericht dat we de eerste kandidaat 
waren. Dat hadden we helemaal niet verwacht.’ Daarna ging het 
snel. Kort na de jaarwisseling mocht het duo de hoekwoning aan 
de Vesaliusstraat bekijken. ‘We wilden sowieso graag in deze  
buurt wonen. 

Deze wijk spreekt ons aan en er wonen ook de nodige vrienden  
en kennissen van ons’, zegt Mike. ‘Sommige buren in deze straat 
kennen we al. En het veld van WWNA, waar ik voetbal, ligt op 
fietsafstand.’

Koopgarant
Eigenlijk hoefden ze nauwelijks nog na te denken, maar na  
de bezichtiging hadden Mike en Leanne nog wat bedenktijd.  
Ze konden kiezen of ze de woning wilden huren of kopen. Het werd 
kopen. Omdat de woning eerst een huurwoning was, werd een 
bouw- en taxatierapport opgesteld. Daarna was er groen licht voor 
een koopcontract. De koop werd een haalbare kaart dankzij 
Koopgarant. ‘We betalen 75 procent van de prijs, De Goede Woning 
25 procent. Zij zijn eigenaar van de grond en ze delen bij verkoop 
mee in de stijging of daling van de marktwaarde’, legt Leanne uit. 
‘Zonder Koopgarant hadden we het misschien ook kunnen redden, 
maar was het financieel zeker een stuk krapper geweest.’

‘Dit is ideaal voor starters’, oordeelt Mike dan ook. ‘Vooral in deze 
tijd is het lastig om een hypotheek te krijgen. Koopgarant is een 
perfecte oplossing. En gelukkig hebben we handige mensen, zoals 
vaders en broers, die ons graag helpen. Dat scheelt ook erg in de 
kosten.’ Leanne en Mike verheugen zich erg op hun nieuwe 
woning. ‘We hebben er veel zin in om aan de slag te gaan en het  
in te richten. Voor ons is het echt een huis voor de toekomst.’
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Kopen of huren

Binnen het team Wonen naar Wens is Machteld Bontekoe samen 
met haar collega- verhuurconsulenten het aanspreekpunt voor  
de verhuur van Te Woon woningen. ‘Ik ben 30 jaar en werk nu 
zo’n 5 jaar bij De Goede Woning. In mijn vrije tijd ben ik ook veel 
met woningen bezig. Ik volg nu de opleiding van binnenhuis-
architectuur. Ik ben maatschappelijk en sociaal betrokken en  
werk daarom met plezier bij De Goede Woning.’

‘Samen doen we alles wat met verhuur heeft te maken: sociale 
huurwoningen, vrijesectorwoningen, garages, tijdelijke verhuur  
en ook het verhuren van Te Woon-woningen’, zegt Machteld.  
‘In oktober 2011 is er weer een aantal complexen gelabeld voor  
Te Woon. Dit betekent dat wij weer meer keuzemogelijkheden 
voor woningzoekenden hebben.’ 

Wat is Te Woon?
Met Te Woon bieden we mensen de keuze tussen het huren of 
kopen van een woning. Wie in aanmerking komt voor een Te 
Woon-woning, kiest zelf welk contract hij of zij wenst.

Moet ik voor een Te Woonwoning  
ingeschreven staan?
Voor een Te Woon-woning met een huurprijs van maximaal 
664,66 euro moet u ingeschreven staan bij Woonkeus  
Stedendriehoek. De kandidaat met de meeste punten krijgt de 
woning toegewezen. Het belastbaar jaarinkomen van het 
huishouden mag niet meer bedragen dan 34.085 euro. 

Is uw inkomen hoger, dan hebt u alleen de keuze tussen 
Koopgarant of Koopplus. Voor een Te Woon-woning met een 
huurprijs vanaf 664,66 euro hoeft u niet ingeschreven te staan  
bij Woonkeus Stedendriehoek. Na de reactietermijn volgt er een 
loting onder de geïnteresseerden. 

Wanneer u een sociale huurwoning van één van de corporaties  
in Apeldoorn achterlaat, hebt u voorrang. Het belastbaar jaar-
inkomen van het huishouden is minimaal 34.085 euro. U kunt 
kiezen tussen huren of kopen.

Hoe kan ik reageren op een Te Woonwoning?
U kunt reageren via de woonkeuzebon uit de Woningkrant of  
door het plaatsen van een reactie op de website van Woonkeus 
Stedendriehoek of via onze website: www.degoedewoning.nl bij 
het woningaanbod Te Woon.

Als ik heb gekozen voor een contractvorm,  
kan ik dat daarna nog veranderen?
Wanneer u hebt gekozen voor huren, kunt u later alsnog de 
keuze maken om de woning te kopen zolang de woning is 
aangewezen voor Te Woon. Hebt u gekozen voor een koop-
variant, dan is het niet mogelijk om dit te laten wijzigen in huur.

Op de verkoopafdeling is Arnoud van Hierden samen met zijn 
collega’s het aanspreekpunt voor de verkoop van de Te Woon- 
woningen. ‘Ik werk nu bijna 9 jaar bij De Goede Woning. In mijn 
vrije tijd ben ik graag sportief bezig. Ik fiets veel, de ene keer pak 
ik mijn racefiets, de andere keer de mountainbike. Ook naar het 
werk pak ik regelmatig de fiets. Ik ben makelaar en coördinator 
VvE-beheer bij De Goede Woning.’ 

‘Op de verkoopafdeling houden we ons bezig met alles wat met 
verkoop te maken heeft; de verkoop van bestaande huurwonin-
gen en Te Woon-woningen, advisering over onze koopproducten 
Koopgarant, Koopplus en de Starters Renteregeling, de terug-
koop van de Koopgarant- en Koopplus-woningen, het coördine-
ren van de door onszelf opgerichte Verenigingen van Eigenaren 
bij de verkoop van appartementen en de coördinatie van de 
verkoop van nieuwbouwwoningen.’

Wat is het verschil tussen de koopvormen 
Koopgarant en Koopplus?
Koopgarant houdt in dat u de woning koopt tegen een prijs die 
vanwege het kortingspercentage onder marktwaarde ligt en 
waarbij de grond in erfpacht wordt uitgegeven. Dit betekent dat 
de grond eigendom blijft van De Goede Woning. Als koper hebt u 
het recht op volledige gebruik van de grond, zonder daarvoor een 
vergoeding (canon) te betalen. Bij Koopplus koopt u de woning 
tegen de actuele marktwaarde en bij verkoop van de woning is de 
waardeontwikkeling volledig voor u.

Gelden er voor het kopen van een woning 
ook inkomenseisen?
Voor het kopen van een woning gelden geen inkomenseisen. 
Kopers hebben echter wel voldoende inkomen nodig voor de 
benodigde hypotheek. U kunt hiervoor vrijblijvend een berekening 
laten maken door uw bank of hypotheekadviseur.

Moet De Goede Woning  
een koopwoning altijd terugkopen?
Wij kopen een woning die verkocht is onder Koopgarant altijd 
terug binnen drie maanden nadat de eigenaar/bewoner te kennen 
heeft gegeven dat hij de woning wil verkopen. Bij Koopplus 
hebben we wel het recht om de woning terug te kopen, maar is 
dit niet verplicht.

Wie bepaalt de koopprijzen 
van de Te Woonwoningen?
De Goede Woning wijst een onafhankelijk taxateur aan om de 
actuele marktwaarde van de woning vast te stellen. Naast de 
taxatie geven we ook opdracht voor de uitvoering van een 
bouw technische keuring. In het keuringsrapport staat de 
bouwkundige en onderhoudsstaat van de woning uitgebreid 
beschreven. Zo weet u precies wat u koopt en met welke 
onderhoudskosten u rekening moet houden. De kosten van de 
taxatie en bouwtechnische keuring zijn voor onze rekening.

> Huren >  Kopen
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zelf aan de slag het panel

>     Houtgestookte installatie?

>     Je eigen 
moestuin!

Panellid Eugène Korff  
geeft antwoord:
Het is geen algemeen beleid om bij de vervanging 
van ketels standaard houtgestookte ketels terug 
te plaatsen. In de situatie van het Ibisplein 
konden we dit toevallig wel. Sinds de oplevering 
van het woonzorgcentrum Avondzon werden de 
woningen aan het Ibisplein namelijk verwarmd 
door een noodketel.

Bij het ontwikkelen van een nieuw ketelhuis voor 
het Ibisplein hebben we gekozen voor een zeer 
duurzame manier van stoken. Namelijk op hout. 
Naast het leveren van verwarming verzorgt de 
installatie ook het warme kraanwater.

Warmteopwekking gaat normaal gesproken met 
gasgestookte ketels. Voor die traditionele 
methode bestaan duurzame, betaalbare 
alternatieven, zoals stoken op biomassa.  
Dat wordt al toegepast in diverse installaties in 
het land. In de situatie van het Ibisplein is het 
stoken op hout een prima alternatief. In een 
nieuw te plaatsen ketelhuis worden twee 
houtpellet-gestookte ketels gecombineerd met 
een buffervat (warmwater).

Welk hout wordt gestookt?
We maken gebruik van pellets (zie foto hier boven). 
Dat zijn droog geperste houtkorrels (kleine ronde 
staafjes) van zuiver afvalhout zoals zaagresten 
en snoeihout die zijn samengeperst en alleen op 
een mechanische wijze aaneen klitten, zonder 
bindmiddel of lijm. Dit maakt ze dus bijzonder 
milieuvriendelijk. 

Ze hebben een dikte van 6 à 8 millimeter en een 
lengte van 1 à 3 centimeter. Door hun kleine 
afmetingen kan de verbranding optimaal 
worden geregeld en is het rendement hoog. 
Twee kilo pellets hebben ongeveer dezelfde 
energie-inhoud als een kubieke meter aardgas. Bij 
verbranding komt evenveel CO2 vrij als er bij de 
groei van het hout door de bomen wordt opgeno-
men uit de omgevingslucht. Op basis van het 
huidige stookgedrag van de bewoners wordt een 
CO2-besparing van ruim 270 ton per jaar bereikt. 

De kosten van de grondstof houtpellets zijn op dit 
moment 3/5 deel van de kosten van het gebruik 
van gas. Naar verwachting neemt het prijsverschil 
de komende jaren snel toe. 

Hoe werkt een  
houtgestookte cvketel?
De houtgestookte cv-ketel is er in twee varian-
ten: de handgestookte en de automatische ketel. 
Voor het Ibisplein is gekozen voor de laatste.  
De pellets worden opgeslagen in een silo of 
bunker en volautomatisch naar de verbrandings-
kamer van de ketel getransporteerd. Hier wordt 
het hout verbrand op een hoge temperatuur.  
De nog onverbrande biogassen worden in een 
tunnel geleid, waar ze alsnog kunnen verbran-
den. Hierdoor is er een bijna totale verbranding 
met een optimaal resultaat en een zeer lage 
uitstoot van schadelijke stoffen. De warmte  
die ontstaat bij deze verbranding wordt gebruikt 
voor het opwarmen van water. Dit warme water 
wordt weer gebruikt voor het verwarmen van  
de woning of het tapwater.

> Eugène Korff is senior  

vastgoedadviseur. Zijn taak  

is gevraagd en ongevraagd  

adviseren in vastgoed, vooral  

waar het gaat om energie 

en duurzaamheid.

Tuinieren kan erg leuk zijn. Zeker als je een eigen moestuintje 
hebt. Niks is mooier dan zaadjes planten en zien hoe ze 
uitgroeien tot bloemen of planten. Is er in jullie tuin nog  
een hoekje vrij? Maak er een moestuin van.

Wat heb je nodig?
Zorg ervoor dat je een afgebakende plek hebt; een duidelijk 
herkenbaar stukje van de tuin. Maak samen met je vader of 
moeder een moestuinplan. Dat is een soort plattegrond van je 
tuin. Daarop teken je in welke gewassen je gaat zaaien. Zorg 
ervoor dat je alle materialen hebt die je nodig kunt hebben, zoals 
een schepje, gietertje, potgrond, potjes, een kamerkasje en 
natuurlijk zaden. Schepjes en emmertjes zijn in allerlei leuke 
kleuren verkrijgbaar in de winkel.

Ga je aan de slag met zaaien? Vraag dan hulp aan je vader of 
moeder. Dat geldt ook voor het verzorgen van de planten, want 
ze moeten natuurlijk wel goed groeien. Het is handig om te 
werken met labels van plastic of hout. Dan weet je later nog op 
welke plek je welke soort plant hebt gezaaid.

De eerste keer kun je het beste kiezen voor snelle of gemakke-
lijke gewassen. Bijvoorbeeld radijs, Parijse worteltjes, sla, 
cherrytomaatjes, bietjes of zoete maïs. Heb je al vaker groente 
gekweekt? 

Dan kun je wat soorten proberen die moeilijker zijn. Voorbeelden 
daarvan zijn boontjes, uien, (sier)pompoenen of aardappels.

Hou je van zoet? Als je zoete fruitsoorten zaait, krijg je een echte 
snoeptuin. Je kunt de hele zomer plezier hebben van aardbeien, 
kruisbessen, zwarte en rode bessen, frambozen of bramen. Kijk 
je liever naar mooie bloemen? Goudsbloemen, Oost-Indische 
kers of zonnebloemen kunnen je moestuin sieren.

Tuinkers
Heb je minder ruimte? In huis kun je gemakkelijk tuinkers 
kweken. Dat kan bijvoorbeeld in boterkuipjes. Maak de kuipjes 
goed schoon. Vul ze tot 1 centimeter onder de rand met potgrond. 
Zaai de tuinkers en voeg nog een halve centimeter aarde aan. Na 
een paar dagen groeit de tuinkers.

Je kunt het nog leuker maken door de tuinkers in een vorm te 
zaaien, bijvoorbeeld een letter of cijfer. Vind je dat lastig? Knip 
dan een velletje papier op de grootte van het boterkuipje. Teken 
een vorm, letter of cijfer op het papiertje. Knip deze uit en je hebt 
een sjabloon. Leg dit sjabloon op de potgrond voordat je gaat 
zaaien. Zaai de tuinkers, haal het sjabloon weg en vul het 
boterkuipje aan met aarde. Na een paar dagen verschijnt de vorm 
die je hebt gezaaid. Veel plezier!

De Goede Woning gaat de woningen aan het Ibisplein verwarmen met een  

houtgestookte installatie. Gaan jullie dit vaker toepassen en hoe werkt dit eigenlijk?



Belangrijke telefoonnummers 
De Goede Woning 
Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn 
Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn 
Telefoon 055 - 369 69 69 
Internet: www.degoedewoning.nl 
E-mail: info@degoedewoning.nl 
 
Openingstijden 

Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16:30 uur. 
Voor een persoonlijk gesprek kunt u altijd een 
afspraak maken. 
 
Reparatieverzoeken 

Uw reparatieverzoeken kunt u dag en  
nacht telefonisch doorgeven,  
telefoon 055 - 366 34 00.
 
Te Woon 

Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16:30 uur,  
telefoon 055 - 369 69 61.
 
CVstoringen 

Met een CV-abonnement kunt u storingen 24 uur 
per dag doorgeven aan uw installateur. Deze 
gegevens staan op de sticker van uw CV. 
 
Makelaar 

Voor al uw vragen over het kopen van een woning 
en over nieuwbouwprojecten.  
Verkoopteam, telefoon 055 - 369 69 61 
E-mail: tewoon@degoedewoning.nl 
 
Huuradministratie en inning 

Voor al uw vragen over het betalen van de huur 
en huurtoeslag. 
Huurbetalingen, telefoon 055 - 369 69 33 
Huurtoeslag, telefoon 055 - 369 69 31 
 
Huurdersbelangenvereniging  
De Sleutel 
De belangen van onze huurders worden behartigd 
door De Sleutel. Elke eerste maandag van de 
maand houdt De Sleutel in haar kantoor 
spreekuur tussen 10.00 en 12.00 uur (alleen op 
afspraak). De Sleutel, Gemzenstraat 2a, 7315 EM 
Apeldoorn, telefoon 055 - 521 45 10 
E-mail: hbvsltl@planet.nl, www.desleutel-apd.nl 
 
Geschillencommissie 

Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn 
 
Paraat 

Voor personenalarmeringen en zorgabonnement: 
Stichting Paraat: Kalverstraat 242, 7311 SN 
Apeldoorn, telefoon 055 - 526 25 25, www.paraat.org 
 
Woonenergie 

Voor al uw vragen over energieproducten van 
Woonenergie, telefoon 055 - 369 69 69 
 
Planmatig onderhoud 

Voor meer info over ons planmatig onderhoud 
kunt u kijken op www.degoedewoning.nl
 
Informatie 

Kijk voor meer informatie over De Goede Woning 
op: www.degoedewoning.nl

>    Tweede editie van  
Kinder Parade Festijn

De twintigste editie van het Openlucht FilmFestival is in aantocht. Park Berg & Bos 
verandert van vrijdag 17 tot en met zaterdag 25 augustus in een prachtige buiten-
bioscoop. Op het grootste buitenfilmdoek van Europa (10 bij 20 meter) zijn elke  
avond spraakmakende topfilms te zien.

Organisator Accres zorgt voor prachtig beeld en geluid, ruim duizend zitplaatsen  
en een ruim aanbod aan hapjes en drankjes. Het Openlucht FilmFestival 2012  
belooft weer een bijzondere belevenis te worden. 

Wij sponsoren dit populaire evenement en mogen gratis kaartjes  
weggeven aan lezers van het WoonMagazine. Om in aanmerking  
te komen voor deze gratis kaartjes kunt u een e-mail sturen naar  
communicatiedgw@degoedewoning.nl

We verloten 15 kaarten over de ingezonden mailtjes!

In het Oranjepark is op zondag 8 juli de tweede editie van het Kinder Parade 
Festijn: een levendig festival voor het hele gezin, georganiseerd door Stichting 
Doe-Kids. Op het terrein zijn er allerlei kinderactiviteiten, zoals cakejes versieren, 
vlotten bouwen, een zweefmolen en een speelterrein dat helemaal in het teken 
staat van het strand. Ook zijn er voorstellingen van dansers, zangers en acteurs.  
Ze laten een stukje van hun voorstelling zien en gaan daarna in hun eigen tent 
verder. Ook is er een kleedjesmarkt en een talentenjacht. Verder is het mogelijk  
om te picknicken of deel te nemen aan een barbecue. De toegang tot het Kinder 
Parade Festijn is gratis. Kaartjes voor de betaalde voorstellingen kosten tussen  
1 en 5 euro. Op www.kinderparadefestijn.nl staat meer informatie.

vrije tijd 
en ontspanning

>  Openlucht 
FilmFestival 2012


