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In onze wereld gebeuren op dit moment mooie en minder mooie dingen. 
Dat laatste treft me tegenwoordig vaak als ik ’s ochtends de krant lees 
of ’s avonds naar de televisie kijk.
Was er maar eens een journaal met alleen maar fijn nieuws, denk ik dan. 
Misschien zou dat de wereld beter maken?

Gelijkertijd heb ik altijd weer de energie om me druk te maken om zaken 
die ik mede kan beïnvloeden. Samen met collega’s, bewoners en partijen in 
Apeldoorn zetten we ons dagelijks in voor onze samenleving. Soms overvalt 
me dan een warm en mooi gevoel en dan besef ik: ik ben trots!

Trots!
Trots ben ik op de dingen die wij doen voor verschillende bewoners, zoals 
bijvoorbeeld de woonactiviteiten voor jongeren. Daarnaast ben ik trots op het 
project Talent in Apeldoorn en op de goed verlopen bewonersavonden over 
de Vogelbuurt. Dit fijne gevoel heb ik ook bij het doorlezen van ons online 
Maatschappelijk Jaarverslag. Hier ziet u in woord en beeld wat wij vorig jaar 
hebben kunnen betekenen met én voor elkaar. Over al deze onderwerpen en 
meer leest u in dit Woonmagazine. 

Tot slot ben ik extra trots op het feit dat De Goede Woning volgend jaar al 
100 jaar bestaat en hiermee een eeuw lang heeft kunnen bijdragen aan het 
wonen in onze mooie stad. Daarover meer in de volgende uitgave van 
dit blad.     

Kortom, ook in deze tijd is er veel om trots op te zijn. Dat mogen we niet 
vergeten. Ik hoop dat u dat gevoel samen met ons deelt! 

Hartelijke groet, 

Krista Walter
Directeur - Bestuurder De Goede Woning
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In dit Woonmagazine staan weer diverse leuke Layars. 
Deze digitale extraatjes kunt u bekijken met de 
smartphone of tablet. Als u het logo ziet staan, kunt 
u de pagina scannen en de informatie bekijken.

> bekijk ook 
  de Layars!  
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Vorig jaar ging onze nieuwe website live. Deze nieuwe site is 
zodanig ingericht dat we onze service aan u kunnen verbeteren. 
Uit de bezoekersaantallen merken wij dat de website goed 
bezocht wordt. Hier zijn we best trots op. 
Zo zijn er bijvoorbeeld in 2013 circa 700 reparatieverzoeken 
online ontvangen en verwerkt. Ook maken woningzoekenden 
veel gebruik van de pagina ‘Ik zoek een woning’. 

Naast ons huur- en koopaanbod, kunt u de website ook bezoeken 
voor bijvoorbeeld ons laatste nieuws, verschillende klusfolders, 
handige brochures voor huurders en het indienen van buurtwensen 
(vanuit het investeringsfonds Delphi). Daarnaast zijn de laatste 
edities van het Woonmagazine digitaal terug te lezen. 

Ons Jaarverslag 2013 heeft een mooie vertaling gekregen in de 
vorm van een online Maatschappelijk Jaarverslag. Deze toegankelijke 
site laat aan de hand van helder beeldmateriaal kort en krachtig zien 
wat wij in 2013 hebben gedaan voor onze bewoners, buurten en 
Apeldoorn en ook wat het effect van onze inspanningen is geweest. 
Kijk snel op www.degoedewoning.nl/jaarverslag.

bekijk het 
direct met

nieuws van
De Goede Woning > Kent u ’m al?

         trots op onze website én ons digitaal jaarverslag!

> bekijk nu ons online Maatschappelijk    
  Jaarverslag  

Hoe werkt het? 
• Download de gratis Layar app in de Apple Store of de  

Android Market. 

• Open de Layar app, klik op het scan-icoon onderaan in  
de zoekbalk; de app moet op ‘scan’ staan. In het midden  
van het beeld staat een kader met ‘Tap to view’. 
Tik hierop en de pagina wordt gescand. 

• Houd de smartphone of tablet boven de pagina die een 
Layar heeft (zichtbaar aan dit logo). 

• Op het scherm ziet u een of meerdere icoontjes waarop 
u kunt tikken (‘tappen’). Zo komt u bij het bijbehorende 
bestand.

Suggesties?
We nodigen u graag uit een kijkje te 
nemen op www.degoedewoning.nl.
Mocht u zelf nog suggesties hebben voor 
de website, dan horen wij dit graag van u. 
U kunt uw opmerkingen mailen naar 
communicatiedgw@degoedewoning.nl.

bekijk het 
direct met> Medehuurderschap... hoe zit dat?

Als u samen met iemand de huurovereenkomst 
ondertekent, bent u allebei huurder. Er is dan sprake van 
een hoofdhuurder en een medehuurder, die wonen in de 
woning die zij samen huren. 
Echtgenoten en geregistreerde partners van een huurder 
zijn automatisch medehuurder. Let op: met een 
samenlevingscontract is dat niet het geval! 
Een woning onderverhuren is nooit toegestaan. Inwoning 
in principe ook niet, maar in een aantal uitzonderlijke 
situaties kan ontheffing worden verleend. Die ontheffing 
moet u altijd schriftelijk aanvragen. 

Rechten en plichten 
De hoofdhuurder en de medehuurder hebben als huurder 
dezelfde rechten en plichten. In alle andere gevallen (ook als 
u een samenlevingscontract heeft) is er sprake van een
medebewoner die geen rechten of plichten heeft tegenover
De Goede Woning. Deze medebewoner kan dus ook geen 
aanspraak maken op de woning bij vertrek van de 
hoofdhuurder. Een medebewoner kan wel samen met de 
hoofdhuurder een verzoek indienen om medehuurder te 
worden. U bent dan allebei verantwoordelijk voor het netjes 
houden van de woning, voor het betalen van de huur en voor 
het (laten) verrichten van kleine reparaties.

> De verhuur van kamers
Zelfstandige kamers
De Goede Woning verhuurt zelfstandige kamers en onzelfstandige kamers. Voor de zelfstandige 
kamers adverteren we op www.woonkeus-stedendriehoek.nl en www.degoedewoning.nl. 
Deze zelfstandige kamers staan vermeld als jongerenhuisvesting voor jongeren van 18 t/m 
23 of soms 25 jaar. Hiervoor moet je ingeschreven staan bij Woonkeus Stedendriehoek. 
Met je opgebouwde punten kun je dan in aanmerking komen voor een kamer. Bij deze 
zelfstandige kamers heb je een keuken, toilet en badkamer voor eigen gebruik.

Onzelfstandige kamers
Zit je nog op school of loop je stage, en ben je tussen de 18 en 25 jaar? Dan kun je ook in 
aanmerking komen voor een onzelfstandige kamer. Wij verwachten wel dat je ingeschreven staat 
bij Woonkeus Stedendriehoek. Bij toewijzing behoud je gewoon je inschrijfpunten. Bij een onzelf-
standige kamer deel je de keuken, toilet en badkamer met één of meerdere medebewoners. 
Als er een onzelfstandige kamer vrijkomt, mag eventueel de huurder die achterblijft een 
kandidaat voordragen. Voorwaarde is dat deze kandidaat voldoet aan de voorwaarden die
De Goede Woning stelt. Kamers waarbij geen kandidaat wordt voorgedragen, worden 
geadverteerd op www.kamernet.nl.
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Wat vindt u ervan?
Wij zijn benieuwd wat u van ons online Maatschappelijk 
Jaarverslag vindt. Laat het ons weten via e-mail: 
communicatiedgw@degoedewoning.nl. 



1.  

nieuws van
De Goede Woning
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> Talent - apeldoorn?
 Hoe mensen met een beperking weer kunnen meedoen
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Op 27 september aanstaande is het weer Burendag! De Goede Woning 
ondersteunt deze bijzondere dag van harte. Op www.burendag.nl vindt 
u meer informatie over de activiteiten in uw buurt. U kunt op de site ook 
diverse leuke filmpjes bekijken.

> Winnaars 
   klanttevredenheidsonderzoek

Dit jaar heeft De Goede Woning voor de tweede keer een 
klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.
Het onderzoek werd gedaan door een onafhankelijke partij 
(USP). Op dit moment worden alle uitkomsten verwerkt. We 
zullen ze met u delen in het volgende Woonmagazine. In deze 
uitgave willen we wel alvast de winnaars bekendmaken:

• Mevrouw Lijnsvelt won een cheque van 100 euro
• Mevrouw Ruiter-Draaisma won een maand gratis huur

> Het is weer bijna 
   Burendag!

Het project Talent geeft mensen die heel moeilijk werk 
kunnen krijgen of een AWBZ-begeleidingsindicatie 
hebben een extra prikkel om in beweging te komen. 
Deze mensen worden geactiveerd met passend
vrijwilligerswerk en goede begeleiding. Hun talent staat 
hierbij centraal. Ze krijgen waardering, sociale contacten 
en voelen dat ze meetellen. 
 
Ontmoetingsplekken
Kregen mensen vroeger individueel begeleiding bij het koken, 
de administratie of andere vaardigheden, nu zijn er in de 
wijken ontmoetingsplekken. Op deze ontmoetingsplekken, 
zoals het Atrium en ‘t Vogelnest, staan deskundige 
professionals en vrijwilligers klaar om mensen te onder-
steunen, vaardigheden aan te leren en elkaar te ontmoeten. 

100 ja
ar

> Herhaalde oproep 
De goede Woning bestaat bijna 100 jaar! 
Denkt u met ons mee? 

In 2015 bestaat De Goede Woning 100 jaar. Dit bijzondere moment willen we 
natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan! We vieren het jubileumjaar graag samen 
met onze huurders en partners in de stad. We zijn dan ook erg benieuwd naar al 
uw ideeën om ons bijzondere jubileum nog meer kleur te geven! 

Heeft u een feestelijk idee of vindt u het leuk om met ons mee te denken? Neem 
dan voor 14 oktober contact met ons op via communicatiedgw@degoedewoning.nl 
of telefoonnummer 055 - 369 69 69. Wij zien uw reacties graag tegemoet! 

Er is veel vraag naar huurwoningen. 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 
op de wijziging inspelen. Daarom belonen we huurders die 
tijdig hun huur opzeggen. Zegt u minimaal twee maanden van 
tevoren uw huur op, dan krijgt u van De Goede Woning een 
Irischeque ter waarde van € 25,-.

> Tijdige opzeggers verdienen Irischeque

Participatieplekken
Ook zijn er zogenaamde participatieplekken, waar ‘begeleid’ 
vrijwilligerswerk wordt aangeboden. Het gaat dan om werk-
zaamheden bij bijvoorbeeld een vereniging, zorgorganisatie, 
wooncorporatie of ontmoetingsplek. Door deze participatie-
plekken verrichten deze mensen verschillende taken, 
waardoor ze weer van betekenis zijn voor anderen, 
vaardigheden ontwikkelen en een sociaal netwerk opbouwen. 

Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl en
www.talent.apeldoorn.nl
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nieuws van
De Goede Woning

De verwerking van de betaling bij de bank duurt enkele 
dagen. Let er daarom op dat u de acceptgirokaart tijdig op de 
post doet. De huur moet uiterlijk op de eerste van de maand 
betaald zijn.

Pinbetaling: u regelt het bij ons op kantoor
U kunt natuurlijk ook van maandag tot en met vrijdag 
tussen 8:00 en 16:30 uur de huur met een pinbetaling bij ons 
op kantoor komen betalen. Voor uw en onze veiligheid is het 
niet mogelijk om de huur contant te betalen. 

Niet op tijd betaald?
Als wij de maandelijkse huur niet op tijd hebben ontvangen, 
sturen we u een betalingsherinnering. Daarna volgt vanaf de 
derde week van de maand een tweede herinnering als u op 
dat moment nog niet heeft gereageerd. Betaalt u daarna nog 
niet of neemt u geen contact met ons op, dan zijn wij genood-
zaakt de vordering uit handen te geven aan de deurwaarder. 
De kosten van de deurwaarder lopen snel op en zijn voor uw 
rekening. 
     

woontips
klantenservice

> Tijdig huur betalen 
   voorkomt problemen
Zoals in onze algemene huurvoorwaarden staat, moet de maandelijkse huur uiterlijk op de eerste van de maand zijn 
betaald. U kunt de huur op diverse manier betalen, bijvoorbeeld via automatische incasso, acceptgirokaart, 
periodieke overboeking of bij ons op kantoor met een pinbetaling.

> Klaar voor 
   herfst en winter?
Bent u al klaar voor herfst en winter? Het is alweer 
september, de R zit weer in de maand. Maar voordat de 
frissere maanden van het jaar aanbreken, zijn er altijd nog 
klusjes in of rond het huis die gedaan moeten worden.

Genoeg druk op de ketel?
Belangrijk is dat u tijdig checkt of uw CV-ketel genoeg druk 
(2 bar) heeft. Als er te weinig druk op de ketel staat, zal het 
systeem niet goed functioneren of zelfs uitvallen. Is de keteldruk 
in uw geval te laag, dan kunnen wij de ketel voor u bijvullen en 
het systeem ontluchten. Voorwaarde is wel dat  u lid bent van 
ons servicefonds. Wij kunnen u dan dit soort klusjes uit handen 
nemen. 

Het servicefonds: da’s makkelijk! 
Als lid van het servicefonds mag u één keer per maand een 
beroep op ons doen voor klusjes die binnen een uur passen. 
Zoals het vervangen van een toiletbril of douchegarnituur, het 
smeren van scharnieren of het boren van gaatjes om iets op te 
hangen. Als u uw klusje aanmeldt, maken we een afspraak voor 
een dag en tijdstip waarop een van onze servicemedewerkers 
bij u langs kan komen. 

Ook snoeiwerk
Binnen het servicefonds kunnen wij ook uw heg komen snoeien 
(als die tenminste niet hoger is dan 2 meter). Het snoeiafval 
dient u dan wel zelf op te ruimen. Voor snoeiwerkzaamheden 
kunt u nog een afspraak maken tot en met oktober.

Lid worden?
Wilt u lid worden van het servicefonds? De kosten zijn 
€ 3,70 per maand en inschrijven gaat nu heel makkelijk via 
www.degoedewoning.nl/woondiensten/servicefonds

Zodra u lid bent, kunt u uw klussen doorgeven aan de 
medewerkers van onze klantenservice. Zij zijn bereikbaar van 
maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur via 
telefoonnummer 055 - 369 69 69.

Dit kan tot gevolg hebben dat de deurwaarder ontbinding van 
de huurovereenkomst aanvraagt bij de rechter. In het uiterste 
geval bestaat de kans dat u uw woning moet verlaten. 
Laat het daarom niet zover komen; neem tijdig contact met 
ons op. In overleg kunnen we samen een oplossing zoeken.

Betalingsregeling
Wanneer u een betalingsachterstand heeft, kunt u (zolang de 
vordering nog niet in handen is gegeven van de deurwaarder) 
bij ons een betalingsregeling afsluiten. Uitgangspunt voor 
het overeenkomen van een betalingsregeling is dat de huur-
achterstand binnen een haalbare periode wordt afgelost. 
Daarnaast geldt dat de lopende huur steeds tijdig wordt 
voldaan. Voor het treffen van de regeling brengen wij geen 
extra kosten in rekening. 

Wilt u geen betalingsregeling treffen of komt u deze niet na, 
dan zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan 
de deurwaarder. De deurwaarder zal namens De Goede 
Woning de betalingsachterstand incasseren. Wij attenderen 
u erop dat bovenop de schuld ook de incassokosten en rente 
worden berekend. De schuld kan daardoor fors oplopen.

Problemen? Kom praten! 
Stapels ongeopende enveloppen, overvolle schoenendozen, 
boze aanmaningen: niet vreemd dat u het even niet meer ziet 
zitten. Uw kop in het zand steken is niet de oplossing. Kom 
praten over uw financiële problemen. Soms gaat het niet 
alleen om huurachterstand, maar is er meer aan de hand.  

Workshop Financieel Actief
Wanneer u vragen heeft over uw financiën, kunt u ook hulp 
zoeken bij de Stadsbank in Apeldoorn. Daar kunt u de work-
shop Financieel Actief volgen, die u meer inzicht en overzicht 
geeft in uw administratie en financiën. Ook bent u beter 
voorbereid op een eventueel vervolgtraject bij de Stadsbank. 
Aanmelden voor deze workshop kan bij Werkplein Activerium/
Stadsbank, aan de balie, via 055 - 580 20 00 of door een 
e-mail te sturen naar stadsbank@apeldoorn.nl. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. U kunt zich ook laten aanmelden door 
De Goede Woning. Neem daarvoor contact met ons op:

Afdeling Huuradministratie/Inning 
Huurbetalingen: 055 - 369 69 33
E-mail: info@degoedewoning.nl

Automatische incasso: wij regelen het
De eenvoudigste manier om uw huur te betalen, is per 
automatische incasso. U geeft eenmalig een machtiging aan 
De Goede Woning. De huur wordt maandelijks, op de eerste 
van de maand, automatisch van uw rekening afgeschreven.
Zo weet u zeker dat de huur op tijd wordt betaald; u heeft er 
geen omkijken naar. Wilt u ook automatisch betalen? Vraag 
dan een machtigingskaartje bij ons aan of download het van 
onze website: www.degoedewoning.nl/huurbetaling. 

Periodieke overboeking: uw bank regelt het
U kunt ook een periodieke overschrijving regelen via uw bank. 
U machtigt de bank dan om maandelijks op de eerste van de 
maand de huur over te maken naar Wooncorporatie
De Goede Woning. Let op: als de huurprijs verandert, bijvoor-
beeld jaarlijks per 1 juli, moet u dit ook aan uw bank doorgeven.

Acceptgirokaart: u regelt het zelf
Wanneer u niet automatisch betaalt, krijgt u maandelijks een 
acceptgirokaart toegestuurd om de huur te betalen. 

Kies de m
anier 

die bij u past!
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projecten

Op 7 en 10 juli jongstleden was er een bijeenkomst voor 
de bewoners van de Vogelbuurt die terugkeren naar de 
nieuwbouw. Tijdens deze avonden werden de bezoekers 
geïnformeerd over de stand van zaken van het project. 
Ook konden zij een plek kiezen waar zij in de nieuwbouw 
willen wonen. Daarbij was keuze uit 18 levensloop-
bestendige woningen, 20 appartementen en 54 
eengezinswoningen. Voor veel bewoners was het best 
spannend: krijg ik de woning die ik wens? En naast wie 
kom ik te wonen? 

Toewijzingsprocedure
De toewijzingsprocedure was eenvoudig. Voor de levens-
loopbestendige woning kregen mensen voorrang die wekelijks 
recht hebben op enkele uren persoonlijke verzorging. 
Vervolgens konden mensen die het langst in de Vogelbuurt 
woonden een woning kiezen. Voor de appartementen en 
eengezinswoningen gold: de mensen die het langst in de wijk 
woonden, mochten als eerste een woning kiezen.

Goede sfeer
De sfeer tijdens het maken van de keuzes was gezellig en 
gemoedelijk. Bewoners feliciteerden elkaar met de gemaakte 
keuzes. Op de eerste avond klonk er zelfs geklap en gejuich. 
Aan het einde van de avond hadden alle bewoners een plek in 
denieuwbouw gekozen.

Verhuizingen
Inmiddels wordt er flink verhuisd in de Vogelbuurt. Van de 126 
huishoudens hebben 65 huishoudens de huur van de sloop-
woning al opgezegd, omdat ze andere passende woonruimte 
hebben gevonden of verhuisd zijn naar een wisselwoning. 

Waar mogelijk verhuizen de terugkeerders naar een 
vrijgekomen wisselwoning in de tweede sloopfase 
(Valkenweg, deel Oude Beekbergerweg) of in de derde 
sloopfase (deel Mussenweg, deel Oude Beekbergerweg). 
De vrijkomende woningen in de eerste sloopfase 
(Spreeuwenweg, deel Mussenweg en Oude Beekbergerweg) 
worden tijdelijk verhuurd via een organisatie die tijdelijk 
leegstaand vastgoed verhuurt. Hierdoor blijft de wijk 
bewoon- en leefbaar.

Vooruitzichten
Zoals het er nu uitziet, zijn alle bewoners uit sloopfase 1 eind 
dit jaar verhuisd, zodat in het eerste kwartaal van 2015 gestart 
kan worden met de sloop van de eerste 56 woningen. 
Naar verwachting worden de eerste 
woningen in het najaar van 2015
opgeleverd. De nieuwbouw 
is in drie fasen 
opgedeeld. Het hele 
project is in 2017 
afgerond.

> terugkeerders Vogelbuurt 
   kiezen een kavel

> Lopende projecten

     Antilopestraat 

Aristoteles-
straat I 

Wilhelmina 
Druckerstraat IV

Schilderskwartier 
Orden

 Rietzangerweg

Vogel
kwartier

 Hoveniersdreef 
Postmeestersdreef 
Heelmeestersdreef 

Voermansdreef
Eekschillersdreef

 Osseveld 
west

Montferland

Het Kasteel 

De goede Woning zit niet stil! Zoals u op de kaart ziet, werken we  
op een groot aantal locaties in apeldoorn hard aan allerlei projecten. 

Voor alle informatie over onze lopende projecten ga naar: 
www.degoedewoning.nl/projecten

WM 11

      De Goede Woning
       @De_DeDreven

Bewoners in de flats van de dreven 
erg blij met de opnieuw gecoate galerij.

Online...



projecten
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> De goede Woning 
   heeft hart voor jongeren

Stage
Naast de medewerking aan 
nationale Prokkeldag biedt 
De Goede Woning zelf ook 
verschillende soorten stages en 
onderzoeksmogelijkheden voor 
jongeren. Per jaar hebben we 
gemiddeld vier stagiairs op MBO/
HBO-niveau ‘in huis’. Verder 
hebben diverse studenten van 
Saxion Hogeschool hun ‘Minor’ bij 
ons gedaan. Waar mogelijk helpen 
we ook stageplaatsen te realiseren 
bij onze aannemers.

Jongerencoach 
Als zelfstandig wonen een jongere 
niet goed lukt, kan De Goede 
Woning besluiten een jongeren-
coach in te schakelen. Die kijkt dan 
met de jongere mee en ondersteunt 
door samen een plan te maken of 
afspraken te maken met instanties. 

Switch
Switch is een voorziening voor 
tijdelijke huisvesting. Jongeren 
die deelnemen aan ‘Wonen met 
kansen’ (een project van 
De Goede Woning, de gemeente 
Apeldoorn en IrisZorg) krijgen 
hier een woning aangeboden. 
Na maximaal twee jaar is de 
jongere klaar om zelf verder te 
werken aan de toekomst die hem 
of haar past. 

   
   

   

> nog meer 
  initiatieven 
  voor 
  jongeren

De jeugd heeft de toekomst. Alleen daarom al besteedt De Goede Woning veel aandacht aan jongeren. Met speciale 
projecten en activiteiten bieden wij hen ondersteuning op de weg naar zelfstandig wonen en leven. Op deze pagina’s 
belichten we twee initiatieven in dit verband: Woonproof en Prokkeldag. 
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      MEE Veluwe
       @MEEVeluwe

Dit voorjaar oefenen Apeldoornse 
lvb-jongeren (18-25 jr) zelfstandig 
wonen Woonproof 2.0 

Online...

Prokkeldag 2014 
Donderdag 5 juni was het nationale Prokkeldag; voor jongeren 
met een beperking een mooie kans om stage te lopen in het 
bedrijfsleven. Omdat het steeds gebruikelijker is om samen te 
werken in de wijk, organiseerde De Goede Woning de Prokkel-
dag dit jaar samen met de collega’s van Ons Huis en de Woon-
mensen. In totaal werden er vijf stageplekken aangeboden. 

Vijf enthousiaste stagiairs
Rick van Essen speelde als buurtbeheerder van De Goede 
Woning een actieve rol tijdens Prokkeldag 2014: “We hadden te 
maken met vijf enthousiaste jongeren: Senna, Frederik, Jannes, 
Marcel en Davey. Senna, de enige vrouwelijke stagiair, bewees 
zich bij onder meer als koffiedame bij +PUNT Orden. 
Frederik bleek een heel handige jongen; hij ging de hele dag de 
wijk in met servicemonteur Rein in de Servicebus. Jannes ging 
met buurtbeheerders Jannelle en Jelmen op stap en voerde 
onder meer een fietsen-opschoon-actie uit. Marcel ging met 
Peter Beukers mee om op verschillende galerijen te helpen 
inspecteren of de huurders het een beetje netjes hielden. 
En Davey is met mij op pad geweest om lampen te vervangen 
en verkeerd geplaatst materiaal uit algemene ruimten te 
verwijderen. Dat bleek een hele uitdaging omdat Davey het 
babbelen ook heel gezellig vond...”

Een mooie dag
Rick van Essen kijkt terug op een geslaagde Prokkeldag: 
“Aan het einde van de dag hebben we ervaringen uitgewisseld. 
Het was erg leuk om te merken dat de kleinste dingen die een 
wijk of buurt mooi of bijzonder maken aan deze jongeren niet 
voorbij waren gegaan. Vol enthousiasme vertelden ze over wat 
ze allemaal hadden meegemaakt. Het was een mooie dag; dat 
er nog veel mogen volgen!”

Korting voor jongeren
Jongeren tot 23 jaar ontvangen alleen huurtoeslag bij 
woningen met een huur tot € 389,05 Voor een aantal woningen 
hebben we besloten jongeren korting te geven op de huur prijs.

Woonproof 2.0
Woonproof beleefde het afgelopen schooljaar zijn tweede 
editie. Het project was er wederom op gericht jongeren bekend 
te maken met zelfstandig wonen. Deelnemers waren deze keer 
leerlingen van de praktijkschool De Boog en cliënten van MEE 
Veluwe. Jaap Scholten, stage- en trajectbegeleider bij De Boog, 
is enthousiast over zijn ervaringen: “Acht van onze leerlingen 
hebben mogen ervaren hoe het is om vier dagen jezelf te 
moeten redden.” 

Vier spannende dagen
Na de nodige voorbereidingen brak eindelijk de grote dag aan, 
vertelt Jaap Scholten: “We gingen samen naar de woning, waar 
ouders even mee naar binnen gingen om de spullen te brengen 
en de woning te bekijken. En toen volgden dus die vier span-
nende dagen. Al met al is het voor alle leerlingen een mooie 
en leerzame ervaring geweest. Ik kijk zelf ook met veel plezier 
terug op het project. Ik ben trots op onze leerlingen en heb de 
samenwerking met alle betrokkenen als zeer prettig ervaren.”

Vertrouwen
Ook Talitha de Winter, consulent bij MEE Veluwe, vond 
Woonproof 2.0 een succes: “Vooraf hebben onze cliënten drie 
lessen gehad over thema’s als omgaan met geld, veiligheid en 
het indelen van je dagen. Koken, schoonmaken en boodschap-
pen doen binnen het budget ging de jongeren redelijk tot goed 
af, andere dingen bleken in de praktijk toch lastiger.
Maar over het algemeen kijken de deelnemers positief terug
op deze ervaring. Ze hebben ook een gratis inschrijving 
ontvangen bij Woonkeus, waarmee ze het zelfstandig 
(begeleid) wonen met vertrouwen tegemoet zien.”

Deze korting loopt tot hun 23e. We doen dit om jonge startende 
huurders de mogelijkheid te bieden om tegen een betaalbare 
huurprijs een zelfstandige woning te huren. De korting vervalt 
op de dag dat de jongere 23 jaar wordt.
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woontips 
en lifestyle > maak zelf een 

  mooie herfstkrans
Een mooie herfstkrans aan de voordeur zorgt voor een 
warme uitstraling en geeft bezoekers een welkom gevoel. 
En binnen op tafel vormt zo’n krans een prachtige decoratie 
voor uw interieur. Nu zijn kant-en-klare herfstkransen in vele 
soorten en maten te koop. Maar zelf maken is natuurlijk 
minstens zo leuk. Hieronder leest u hoe u bijvoorbeeld een 
krans met kleine sierpompoenen maakt.

Dit heeft u nodig:
• Een krans van (wilgen)takken (te koop bij tuincentra)
• Takken met (winter)groene bladeren (of kunsttakken)
• IJzerdraad
• Kniptang
• Sierpompoenen

Zo maakt u uw herfstkrans:
• Steek de takken met groene bladeren tussen de takken  

van de krans.
• Knip stukjes ijzerdraad af van ongeveer tien centimeter.
• Prik de ijzerdraadjes in de sierpompoenen.
• Steek de sierpompoenen in de krans met het ijzerdraad.
• Zet de ijzerdraadjes vast door ze om een tak van de krans te 

draaien, zorg dat alles goed vast zit.
• Maak de krans af zoals u hem helemaal wilt hebben.
• Stukjes boomschors zijn een mooie aanvulling op deze krans. 

U kunt ze vastzetten met lijm.

In deze tijd letten we steeds meer op wat we eten en waar 
producten vandaan komen. Vooral pure en 
duurzame producten uit eigen streek vallen goed in de 
smaak. Voor die producten is in Apeldoorn nu zelfs een 
speciale markt. En toeval of niet, de naam van die markt 
is gelijk aan het thema van dit Woonmagazine: Trots! 
 
Gevarieerd aanbod
De markt Trots voor Apeldoorn en omstreken wordt in de 
maanden juli tot en met november iedere derde zondag 
georganiseerd in het Oranjepark. De deelnemende stand-
houders verzorgen een zeer gevarieerd aanbod, van hippe 
kleding tot lamsvlees en van ambachtelijk brood tot kunst. 
Maar één ding hebben ze allemaal gemeen: ze zijn stuk voor 
stuk supertrots op hun product en vertellen er dolgraag alles 
over. 

> Fietsend 
  erop uit
Apeldoorn en omgeving bieden veel mogelijkheden voor 
mooie uitstapjes. Erop uit met de fiets is gezond en u geniet 
van de prachtige omgeving. In het najaar en ook tijdens de 
winter kan het weer zo lekker zijn dat een flinke tourtocht een 
fijne daginvulling is. Onderweg nog genieten op een terrasje 
in de najaarszon maakt het helemaal compleet.

Laat u inspireren
Geen idee waar u naar toe wilt fietsen? De site van Gelders 
Fietsnet biedt volop inspiratie, met molenfietstochten, landschap 
en kastelen, klimroutes en zelfs happen en trappen. 
Met de knooppuntenroutes stippelt u zelf een route uit en voor het 
sportieve werk staan er ook mountainbike-routes op de site.

Stippel uw fietstocht uit:
• www.geldersfietsnet.nl/route/bijzondere-routes 
• www.fietsen.123.nl/images/12_routeboekje_plus.pdf

> een markt om 
   TROTS op te zijn!
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Genieten voor het hele gezin
Als bezoeker van Trots kunt u ook genieten van een breed 
muziekaanbod in de muziektent, bij mooi weer zelfs liggend in 
het gras aan de waterkant (zie www.muziektentapeldoorn.nl). 
En ook de kinderen hoeven zich niet te vervelen. Op Trots geen 
springkussens, maar wel bijvoorbeeld lekker knutselen of kijken 
naar een ballonkunstenaar. Kortom, Trots is voor het hele gezin 
een geweldige manier om een zondag door te brengen.

Van juli t/m november 

iedere d
erde zo

ndag 

georgan
iseerd i

n het 

Oranjepar
k.

Tip: deze herfstkrans 

is ook goed t
e maken 

met bijvoorbeel
d 

sierappeltjes.

Komende Trots-markten 
in het Oranjepark:Zondag 21 september   10:00 - 20:00 uur

Zondag 19 oktober 10:00 - 20:00 uur

Zondag 16 november 10:00 - 20:00 uur 
Meer info: www.trotsmarkt.nl



Tips van Wilma
Tot slot heeft Wilma nog een aantal tips voor bewoners bij wie binnenkort werkzaamheden gaan plaatsvinden:

•	 Maak je niet te veel zorgen over wat je allemaal te wachten staat. Je krijgt er iets moois voor terug.
•	 Dek zelf al je kostbaarheden goed af en zet waardevolle spullen in kasten of in dozen.
•	 Plak bepaalde spullen af (bijvoorbeeld matrassen, zodat stof er niet bij kan komen).

En ook nog:
• weegschaal
• zeef
• eetlepel
• theelepel
• 3 kommen
• maatbeker
• garde
• vork
• muffinbakvorm
• papieren muffinvormpjes
• ovenwanten

binnenstebuiten
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kinderrubriek > Wilma en Jan-Willem 
   zijn blij met hun 
   verbeterde woning

Wat heb je nodig?
• 225 gram volkorenmeel
• 2 eetlepels bakpoeder
• 2 eieren
• 75 ml zonnebloemolie
• l75 ml halfvolle melk 
• 2 bananen
• 125 gram bosbessen (gewassen) 

Hoe maak je het?
1. Vraag een volwassene om de oven aan te zetten en voor te
    verwarmen op 190 graden Celcius.
2. Doe het bakpoeder in een middelgrote kom. Zeef dan het 
    volkorenmeel erbij. Als er nog zemelen overblijven in de 
    zeef, doe je die ook in de kom. 
3. Breek de eieren in een grote kom en klop ze met een vork. 
4. Doe dan de olie en de melk bij de eieren. Roer dit goed 
    door elkaar met een garde. 
5. Plet de bananen in een smalle kom met een vork, totdat alle
    klonten zijn verdwenen. Voeg de bananen toe aan de ei-mix.
6. Voeg de ei-bananen-mix toe aan het meel en roer het 
    goed door elkaar met een eetlepel.
7. Roer de bosbessen er doorheen.
8. Doe de papieren muffinvormpjes in de muffinbakvorm. 
    Lepel de mix in de vormpjes zodat het gelijk is verdeeld.
9. Vraag een volwassene de muffins in de oven te zetten.
    Bak de muffins ongeveer 20-25 minuten totdat ze goudbruin
    zijn. Laat het afkoelen voordat je ze uit de vormpjes haalt. 

Wist je dat?

Muffins komen uit Amerika. Je kunt ze 

met allerlei soorten fruit maken, met 

vanillesmaak of met stukjes pure 

chocolade. Gebruik ook eens frambozen 

of gedroogd fruit in plaats 

van bosbessen.

> meer lekkere en gezonde recepten

Dit recept komt uit het receptenboek Top Fit Kids en is te vinden op 
te site www.topfitkids.nl. Top Fit Kids is een initiatief van het 
Wereld Kanker Onderzoek Fonds, een educatief programma voor 
kinderen van 5 tot 10 jaar oud. Het doel van Top Fit Kids is kinderen 
op een speelse manier te leren wat gezond eten en leven is. Met als
uiteindelijk doel dat ze minder kans op kanker hebben in hun latere leven.

bekijk het 
direct met

> smulrecept: 
   Banaan Bosbessen
   Muffins

Wilma en Jan-Willem wonen nu acht jaar in hun woning 
aan de Einsteinlaan. Ze vonden het altijd al een fijne plek 
om te wonen, maar na een recent uitgevoerde kwaliteits-
verbetering is de woning helemáál hun paleisje geworden. 

De werkzaamheden
Voordat de werkzaamheden van start gingen, was de woning 
van Wilma en Jan-Willem vochtig en koud. Daarom zorgde 
De Goede Woning voor dubbelglas en mechanische ventilatie. 
Verder hebben wij al het buitenschilderwerk gedaan, asbest 
verwijderd en de badkamer vernieuwd. Wilma en Jan-Willem 
hebben er bovendien voor gekozen hun woning te isoleren. 
In ruil voor een wat hogere huurprijs hebben ze vloer- en 
dakisolatie laten aanbrengen. De spouw was in het verleden 
al geïsoleerd.

Zonnepanelen
Het werk begon in januari 2014, en Wilma en Jan-Willem 
zagen er erg tegenop. Om medische redenen waren ze 
tijdelijk verhuisd naar de wisselwoning aan de Pasteurstraat 7. 
Maar overdag was Wilma vaak in haar eigen woning te 
vinden. “Je bent toch nieuwsgierig naar wat ze gaan doen 
en hoe ze het gaan doen.” Zij werden zich ook steeds meer 
bewust van wat ze kunnen doen om energie-zuiniger te leven. 
“We vinden het echt een sport worden.” In hun woning worden 
nu alleen nog maar led-lampen gebruikt. Ze willen ook nog 
zonnepanelen laten plaatsen; de voordelen daarvan hebben 
ze ervaren toen ze in de energieneutrale wisselwoning met 
zonnepanelen woonden. 

Wilma en Jan-Willem vinden het wel jammer dat er pas na de 
kwaliteitsverbetering duidelijkheid kwam over de zonnepanelen. 
Ze kunnen zich voorstellen dat niet heel veel bewoners nu nog 
zonnepanelen gaan plaatsen, omdat de hele renovatie net 
achter de rug is.

Comfortabeler en voordeliger
Ze zijn heel blij met de resultaten van de renovatie. De woning 
is niet meer vochtig en het laminaat voelt niet meer koud aan. 
Ze hebben nu in alle vertrekken een continue temperatuur en er 
is veel minder stof in de woning. Ze horen geen geluiden meer 
van buiten, zoals van het verkeer of de regen. Het voorschot-
bedrag voor de energierekening is al naar beneden gebracht 
door de energieleverancier en ze verwachten dat het voorschot 
in de toekomst nog verder omlaag kan. 

Ook binnen opgeknapt
Wilma komt zelf uit een aannemersfamilie. Zij is erg te spreken 
over het aannemersbedrijf en de onderaannemers die de werk-
zaamheden hebben uitgevoerd. 
Wel vraagt ze zich wel af of het niet makkelijker was geweest 
om eerst alle werkzaamheden in één woning af te maken en 
dan pas verder te gaan in een volgende woning. Toen het werk 
klaar was, hadden Wilma en Jan-Willem veel zin om zelf hun 
woning van binnen verder op te knappen. 
Ze hebben de wanden gesaust, deuren en de trap geschilderd 
en lange vitrages vervangen door duo-rolgordijnen. 
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Geïnteresseerd? bel 055 - 369 69 61 of kijk op www.degoedewoning.nl

> te koop kopen of huren

> nieuw verkoopbeleid
De laatste jaren is er op het gebied van wet- en regelgeving 
veel veranderd voor woningcorporaties. Het gevolg daarvan 
is dat wij ons beleid regelmatig moeten herzien en nieuwe 
beslissingen nemen. Een van deze beslissingen heeft betrek-
king op ons verkoopbeleid. We verkochten de afgelopen jaren 
woningen waarbij kopers konden kiezen tussen verschillende 
koopvormen. Ook werden sommige woningen aangeboden 
met de keuze tussen huren en kopen. Dat is gestopt; het is
of een koopwoning of een huurwoning. Wij bieden geen 

>  Reparatie
    verzoeken
Spoedeisend
Voor spoedeisende reparatieverzoeken kunt u zowel binnen als 
buiten kantoortijden en in het weekend contact met ons opnemen via 
telefoonnummer (055) 369 69 69. Buiten werktijd en in het weekend wordt u 
dan door middel van een keuzemenu doorverbonden met onze Storingsdienst. 
Het keuzemenu biedt u de volgende opties:

• keuze 1 voor glasreparaties
• keuze 2 voor rioolverstoppingen
• keuze 3 voor overige technische reparatieverzoeken

Niet-spoedeisend
Voor niet-spoedeisende reparatieverzoeken kunt u op 
werkdagen tussen 8:00 en 16:30 uur contact opnemen met 
onze Klantenservice via telefoonnummer (055) 369 69 69.
Deze reparatieverzoeken kunt u ook via onze website 
www.degoedewoning.nl doorgeven.

 

Eekschillersdreef 101
Vraagprijs € 154.500,- k.k.

Ruime hoekwoning gelegen in de wijk de Maten met 
winkels in de omgeving. Grondoppervlakte 138 m². 
Binnenkort wordt de woning aan de buitenzijde geschilderd 
en wordt er een nieuwe C.V.-HR-combiketel geplaatst. 

Indeling: entree, hal met toilet en meterkast, woonkamer 
met een eenvoudige ruime open keuken.
1e verdieping: overloop, 3 slaapkamers, eenvoudige 
badkamer met douche, 2e toilet en wastafel. Vaste trap 
naar royale zolder (kamer mogelijk).

U kunt deze woning 
aankopen met 
Koopkompleet! 
Vraag naar de 
voorwaarden.

 

Chamavenlaan 240
Vraagprijs € 134.500,- k.k.

Een royaal 3-kamerappartement gelegen op de 
1e verdieping met eigen parkeerplaats en berging in de 
onderbouw, op een mooie, groene locatie aan de 
westkant van Apeldoorn. Het complex beschikt over een 
intercom- en liftinstallatie. Bouwjaar 2008.

Indeling: entree, hal met toilet en meterkast, woonkamer 
met een eenvoudige ruime open keuken.
1e verdieping: overloop, 3 slaapkamers, eenvoudige 
badkamer met douche, 2e toilet en wastafel. 

U kunt deze woning 
aankopen met 
Koopkompleet! 
Vraag naar de 
voorwaarden.

Oude Beekbergerweg 202
Vraagprijs € 135.000,- k.k.

Mooi gelegen eengezinswoning met vrij uitzicht over het 
Zuiderpark! Grondoppervlakte 147 m². C.V.-combiketel 
(AWB 1996). 

Netto maandlast ca. € 499,- per maand!
Indeling: entree, hal, toilet, woonkamer met leuke 
schouw, dichte keuken. 
Verdieping: overloop, 3 ruime slaapkamers en badkamer.

U kunt deze woning 
aankopen met 
Koopkompleet! 
Vraag naar de 
voorwaarden.

Stroomstoring / kortsluiting?
Voer altijd eerst de stekkertest uit. Dat wil zeggen:

• haal alle stekkers van de ruimte waar de kortsluiting 
zich bevindt uit het stopcontact;

• schakel de (aardlek)schakelaar weer in en plaats dan 
één voor één de stekkers terug in de stopcontacten;

• als de aardlekschakelaar/stop weer uitschakelt bij het 
insteken van een bepaalde stekker, weet u aan welk 
apparaat het ligt.

Levert deze stekkertest geen resultaat op? Neem contact 
op met onze Storingsdienst/Klantenservice.

service en
onderhoud

Spoedeisende 
reparatieverzoeken 
en storingen

Situaties die onmiddellijk hersteld moeten 
worden, vanwege grote gevolgschade of 
gevaar voor mens en dier 

• Lekkende gasleiding
• Gesprongen water- of CV-leiding

Gebreken die uw woongenot 
verstoren of de veiligheid van uw 
bezittingen in gevaar brengen

• Niet werkend slot van een buitendeur
• Inbraakschade
• Stilstaande lift

Verzoeken die niet 
spoedeisend zijn
(doorgeven tijdens 
kantoortijden)

Overige reparatieverzoeken • Klemmende buitendeur
• Lekkende kraan
• Afbladderend stucwerk
• Niet werkende stortbak van het toilet
• Knipperende lamp op galerij

Omschrijving         Voorbeelden

CV-storing
CV-storingen kunt u rechtstreeks melden bij uw 
CV-installateur. Voor het juiste telefoonnummer verwijzen wij 
u naar de sticker op uw CV-ketel of in uw meterkast.

Gaslekkage
Sluit onmiddellijk de hoofdgaskraan in de meterkast af en 
open ramen en deuren voor een goede ventilatie. 
Neem vervolgens contact op met de Storingsdienst/
Klantenservice. N.B. Bij een ernstige gaslekkage in of buiten 
uw woning kunt u direct de Brandweer bellen via 112.

Wijzigingen onder voorbehoud, 7 juli 2014

Wij raden u aan deze informatiekaart in de meterkast of bij uw 
telefoon te bewaren, dan heeft u de informatie altijd bij de hand.
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woningen meer aan waarin u zelf kunt kiezen tussen kopen of 
huren. Natuurlijk hebben we nog steeds een gevarieerd 
aanbod. Wilt u meer informatie hierover? Kijk dan op onze 
website www.degoedewoning.nl/ik-zoek-een-woning.

Het totaal aantal woningen dat verkocht wordt hebben we 
verminderd. Het resultaat is dat we ten opzichte van vooraf-
gaande jaren, meer sociale huur eengezinswoningen via 
Woonkeusstedendriehoek aanbieden.

Koopkompleet
Bij ons koopt u een woning zoals de laatste bewoner deze 
heeft achtergelaten. Wilt u de woning naar uw eigen smaak 
maken? Dat kan met Koopkompleet! U kunt bijvoorbeeld 
een nieuwe keuken, badkamer of nieuw toilet plaatsen. 
Wij voeren dit voor u uit en de overdracht vindt pas plaats 
als alles af is. De prijs hiervan komt bovenop de oorspron-
kelijke koopsom. Dat betekent dat u het hele bedrag, de 
woning inclusief alle aanpassingen, kunt laten financieren. 
Zo voldoet u aan de hypotheekwetgeving en krijgt u een 
woning die helemaal naar uw wensen wordt opgeleverd. 

De voordelen van Koopkompleet:
• betaalbare voormalige huurwoningen
• veel verbetermogelijkheden, het is mogelijk de woning 

te kopen inclusief luxe badkamer, luxe toilet, luxe  
keuken met inbouwapparaten 

• wij regelen de door u aangegeven en gewenste  
verbeteringen

• wij hebben vaste leveranciers waardoor we scherpe  
prijzen bieden

• u heeft geen spaargeld nodig, alle verbeteringen  
zitten in de koopsom

• bij de oplevering heeft u een woning naar uw  
eigen wensen



vrije tijd 
en ontspanning

> Roots in the Woods
Vier de herfst in Apeldoorn! Dat is het motto van Roots in the Woods: het herfst-
festival voor de inwoners van Apeldoorn en omstreken waarbij de unieke kwaliteiten 
van Apeldoorn en de Veluwe centraal staan. Het gezinsevenement vindt plaats 
in het laatste weekend van de herfstvakantie en richt zich op muziek, theater, 
kleinkunst en diverse andere activiteiten. Sfeer en beleving staan centraal op dit 
spraakmakende festival, dat het best kan worden omschreven als parade-achtig, 
rauw, uitdagend en back to basic. Laat u verrassen!

Data: vrijdag 17 tot en met zondag 19 oktober 2014
Locatie: Beekpark Apeldoorn
Toegang: gratis
Meer info: www.rootsinthewoods.nl

 

Belangrijke contactgegevens
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
Twitter: @De_Goede_Woning
Facebook: UKiest

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 
of via de website.

Woonteam
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16:30 uur,
telefoon 055 - 369 69 61.
E-mail: woonteam@degoedewoning.nl
Vrijblijvend inschrijven voor de belangstellendenlijst 
Koopwoningen (Koopkompleet) kan via 
www.degoedewoning.nl/inschrijven-koopwoning 
Wij houden u dan automatisch per mail op de hoogte 
van ons nieuwe koopaanbod.

CV-storingen
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: woonteam@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
E-mail: info@degoedewoning.nl

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
Email: hbvsltl@planet.nl, www.desleutel-apd.nl

Geschillencommissie
Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn

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

> Fietstocht van Fietsgilde: 
   via de Ossenweg naar Engeland
Een recreatieve fietstocht via de Ossenweg naar Engeland. Engeland was in de 
middeleeuwen een aanzienlijk gehucht. De route gaat over verharde wegen en 
paden door heuvelachtig terrein, de afstand bedraagt ca. 40 km. 
Eten en drinken voor onderweg dient u zelf mee te nemen. Er wordt gefietst in 
groepen van 15 - 20 personen. Elke groep wordt begeleid door een gids, die 
regelmatig stopt om allerlei bijzonderheden over de omgeving te vertellen.

Datum: maandag 29 september 2014
Vertrek: vanaf parkeerplaats Dubbelbeek/hoek 
              Arnhemseweg (‘Malkenschoten’)
Tijd: 10.00 uur
Kosten: een kleine vergoeding bij vertrek
Meer info: www.fietsgilde-apeldoorn.nl

> Kinderboekenweekfeest
De Kinderboekenweek bestaat dit jaar zestig jaar - een feestelijke gelegenheid! 
Het thema dit jaar is dan ook niet voor niets Feest! Dit jubileum wordt gevierd met 
spetterende voorstellingen, creatieve workshops en superleuke activiteiten. Het 
Apeldoornse Uiltje wordt uitgereikt voor het beste kinderboek en bekende schrijvers 
zoals Manon Sikkel en Jozua Douglas geven creatieve workshops en spetterende 
voorstellingen. Iedereen is van harte welkom, maar vooral voor kinderen van 
6 tot en met 12 jaar wordt het een geweldige middag.

Datum: zaterdag 4 oktober 2014
Locatie: Coda
Tijd: van 12:30 - 17:00 uur
Toegang: kaartjes in voorverkoop € 3,50
Meer info: www.coda-apeldoorn.nl/feest
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