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Kans gepakt
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Vroeg of laat verlaat je het ouderlijk huis om zelfstandig te wonen.  
Maar dat lukt niet zomaar voor iedereen, zoals voor jongeren met een 
beperking. Stichting WISjH, zorgorganisatie Amerpoort en Dudok Wonen 
vonden voor hen een passende woonvorm in het toekomstige Nieuw Zuid. 

WISjH staat voor Woon Initiatief Speciale jongeren Hilversum. ‘Onze 
initiatiefnemer Mathijs Smit hoorde van de plannen rond Nieuw Zuid’, 
vertelt bestuurslid Eugene van Nispen. Dudok Wonen en Amerpoort 
wilden woonruimte realiseren voor jongeren met een beperking.  
Voor Dudok Wonen is het belangrijk om mensen te huisvesten die niet 
zelfstandig in hun woonruimte kunnen voorzien. Van Nispen: ‘Beide 
organisaties zochten hiervoor een ouderinitiatief. Zo is onze stichting 
ontstaan.’

Nieuw Zuid
‘Voor onze kinderen is het niet vanzelfsprekend dat ze zelfstandig wonen 
als ze ouder worden. Ze hebben extra voorzieningen nodig. Natuurlijk 
willen we niet dat ze weggestopt zijn, maar midden in de samenleving 
wonen. In Nieuw Zuid kunnen ze allerlei taken vervullen, zoals ouderen 
helpen, werken in het toekomstige restaurant en de groenvoorziening. 
Zowel zorgorganisatie Amerpoort als Dudok Wonen denken er net zo over. 
De intentieovereenkomst is er.’

Over vier jaar
WISjH bundelt de ouders van zestien kinderen in de leeftijd van zestien 
 tot twintig jaar. Over vier jaar is Nieuw Zuid klaar. Het wordt een zelf
standige maar beschermde omgeving met compacte woningen die 
passen bij de financiële mogelijkheden van de doelgroep. Van Nispen:  
‘We kijken hoopvol uit naar de toekomst van onze kinderen.’

‘ Straks wonen  
zij begeleid  
zelfstandig’



OUDE OPENBARE LEESZAAL

GERANIUMSCHOOL

RENOVATIE KORENBLOEM- EN GERANIUMBUURT

RENOVATIE KORENBLOEM- EN GERANIUMBUURT

Bloemenbuurt, Hilversum

Al honderd 
jaar in bloei
Wie Hilversum zegt, zegt Willem 
Marinus Dudok. De architect en 
stedenbouwkundige werd ruim 
honderd jaar geleden directeur 
Publieke Werken in de gemeente.  
Zijn eerste project? De Bloemenbuurt, 
een boeket van historische gebouwen 
dat Dudok Wonen terugbrengt in 
originele staat. Maar met het comfort 
en de voorzieningen van nu.

De Bloemenbuurt is in zijn geheel een gemeentelijk  
monument. En terecht. Wie door de straten dwaalt,  
ervaart meteen de charme van de wijk. Ruim vijfhonderd 
oorspronkelijke arbeiderswoningen van ongeveer 60 tot 70 
vierkante meter. Stuk voor stuk compact, maar verrassend 
compleet: met elk een eigen ingang, een tweede verdieping  
en grote tuinen. Het was bedoeld om lekker landelijk te 
wonen, midden in de stad.

Dorp op zich
De buurt is afwisselend en kleurrijk als een boeket. Er zijn 
voortuinen en plantsoenen, de gevels variëren en om elke  
hoek zie je iets verrassends: een publiek gebouw dat er 
uitspringt. Zoals de Oranjeschool, de Geraniumschool of de 
oude openbare leeszaal. De Bloemenbuurt lijkt zo een dorp  
op zich.

Grootschalige renovatie
Uit respect voor de erfenis van de architect is Dudok Wonen 
bezig met een grote renovatie. Daarin brengen we aan de 
buitenkant van elke woning de herkenbare, originele stijl
elementen terug. Denk aan de roedeverdeling in de ramen  
en de kleuren van kozijnen en deuren. Binnen bepalen de 
bewoners wat we renoveren. Naast het moderniseren en 
verduurzamen van de woningen kunnen ze kiezen voor  
extra aanpassingen in de toiletruimte, badkamer en keuken. 
De Anemone en de Lavendelbuurt zijn inmiddels al 
gerenoveerd. Dit jaar zijn we gestart met de laatste  
250 woningen in de Geranium en Lavendelbuurt. Naar 
verwachting rondt Aalberts Bouw het werk eind 2017 af.

De familie van Jan van 
Strijland (78) woonde al 
sinds 1917 op Korenbloem
straat 13. ‘Het begon met 
mijn grootouders, in de 
Tweede Wereldoorlog  
zijn mijn ouders bij hen 

ingetrokken en in 1970 nam ik de woning over.  
Mijn buren kende ik goed. We waren met elkaar 
opgegroeid, gingen met elkaar hier naar de  
Oranjeschool. Het was prettig wonen. Je stond  
klaar voor elkaar. Als ik de motorkap van mijn auto 
opentrok, stond er meteen een buurman met een 
gereedschapskist. Dat mis ik, want in september  
zijn we verhuisd naar een seniorenappartement  
in Huizen. Zonder tuin en trappen: beter gezien de 
gezondheid van mij en mijn vrouw.’

In 1994 is Thea Rouvoet 
(77) met twee van haar 
dochters in de buurt komen 
wonen. ‘Zij hadden elk een 
kamer, ik lag op de over
loop. Inmiddels zijn ze het 
huis uit, maar gelukkig 

woont de familie dichtbij. Ik ben veel buiten de deur 
voor vrijwilligerswerk. Ik zing in een koor, ik teken en 
schilder. En als ik hier ben en bijvoorbeeld buiten de 
ramen lap, is er altijd wel een buur met wie ik een 
praatje hou. Nee, hier hoef ik niet weg.’

‘  Deze fijne buurt 
ga ik missen’

‘  Altijd wel een 
praatje’
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In de wijk
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Bouw Nieuw 
Zuid gestart 
De bouw van Nieuw Zuid is eind oktober 
van start gegaan. Nieuw Zuid verrijst op de 
plek van het huidige zorgcentrum Amaris 
Zuiderheide aan de Diependaalselaan in 
Hilversum. In totaal telt Nieuw Zuid 
tweehonderd moderne appartementen in 
vijf woongebouwen. Ze zijn duurzaam en 
levensloopbestendig. 

In twee gebouwen komen woningen  
voor ouderen die zorg nodig hebben.  
In de andere drie gebouwen worden 
appartementen gerealiseerd die geschikt 
zijn voor jong en oud. Het gaat om een  
mix van sociale huurwoningen en vrije 
sector huurwoningen. Daarnaast komen 
diverse voorzieningen voor de wijk. 
 Een parkachtige tuin verbindt de vijf 
gebouwen met elkaar. 

De eerste twee gebouwen zijn naar ver  
wachting eind 2017 klaar. De inschatting  
is dat het totale plan in 2020 gereed is. 

Wilt u meer informatie of u aanmelden  
als geïnteresseerde? Ga dan naar  
www.nieuwzuidhilversum.nl. 

> Blader naar pagina 2 en lees hoe 
jongeren met een beperking een kans 
krijgen in Nieuw Zuid.

Kort
nieuws

Alles onder één dak

Huur een parkeerplek  
of garagebox
‘De term ‘huren’ koppel je vaak aan een woning, maar het is ook goed 
mogelijk om een parkeerplaats, garagebox of berging te huren. Dit is 
een uitkomst als je een (extra) parkeerplek voor je auto nodig hebt of 
als je tijdelijk opslagruimte zoekt in verband met een verhuizing.’

Ruime box of afgesloten terrein 
‘Dudok Wonen heeft een uitgebreid aanbod bergingen, garageboxen 
en parkeerplaatsen in Hilversum en Bussum. Je huurt bijvoorbeeld in 
de Schoolstraat – midden in Hilversum – een parkeerplek op een 
afgesloten terrein. Of je krijgt de beschikking over een van de ruime 
garageboxen aan De Sparren in Bussum.’

Zoekopdracht ‘parkeren’
‘Waar je nog meer kunt huren? Voer op de website de zoekopdracht 
‘parkeren’ in en je ziet alle locaties. Of bel met de afdeling Koop & Vrije 
Sector Huur te bereiken via (035) 646 100, keuzeoptie 2. We merken 
dat steeds meer mensen ons weten te vinden. Goed om te weten: de 
prijzen variëren van € 35, tot € 120, per maand.’

Patricia Spierenburg, makelaar Dudok Wonen

Toch een thuis   
voor jongeren in Hilversum

Op 3 november openden Jeugdzorg
organisatie Youké, de Regionale Instelling 
voor Begeleid Wonen (RIBW) Gooi & 
Vechtstreek en Dudok Wonen een woon  
locatie in Hilversum. Hier komen vier 
jongeren terecht die onder begeleiding 
leren zelfstandig te wonen. Het gaat om 
jongeren die niet thuis kunnen wonen  
en nog te onervaren zijn om helemaal 
zelfstandig te huren. 

‘We bieden ze een kamer, begeleiding én 
toekomstperspectief’, zegt Henri Gritter, 
manager van Youké. ‘Met een stabiele en 
veilige woonsituatie ben je beter in staat 
om een opleiding te volgen, stage te 
lopen of te starten met je eerste baan. 
Een eigen thuis is de eerste stap naar 
zelfstandigheid.’

‘De jongeren verblijven er maximaal 
negen maanden’, zegt Harro Zanting, 
directeurbestuurder van Dudok Wonen. 
‘Ze werken onder begeleiding van Youké 
en in samenwerking met de RIBW aan 
hun persoonlijke doelen. Het kan  
bijvoorbeeld gaan om financiën of een 
gezonde leefstijl. Vervolgens stromen  
ze door naar een zelfstandige woonplek.’ 

Dudok Wonen en Youké werken al samen 
voor een woonlocatie in Bussum. Harro: 
‘Wij vinden het belangrijk dat jongeren  
de kans krijgen om op zichzelf te gaan 
wonen. Ook als ze daarbij in eerste 
instantie een steuntje in de rug nodig 
hebben. Het is mooi dat er nu een tweede 
woonlocatie in Hilversum is.’

Kort nieuws

Blijf op de hoogte met onze 
digitale  
nieuwsbrief
Wilt u graag weten wat er voor u als 
huurder, koper of woningzoekende 
speelt? Meld u aan voor onze digitale 
nieuwsbrief. U ontvangt dan automatisch 
zes keer per jaar nieuws, informatie en 
handige tips. Aanmelden is eenvoudig. 
Stuur een email met uw naam, adres en 
emailadres naar leef@dudokwonen.nl.
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Regel al uw woonzaken via  
Mijn Dudok Wonen
Uw persoonlijke gegevens inzien, huur betalen via iDEAL of een monteur inplannen voor een 
reparatie. Het zijn slechts enkele voorbeelden die u online via Mijn Dudok Wonen kunt regelen. 
Waar en wanneer het u uitkomt. Heeft u uw account nog niet geactiveerd? Doe het eenvoudig 
en snel via www.dudokwonen.nl/activeren.

Zelf uw zaken  
online regelen  
wanneer u dat  

wilt.

Hoe houdt u  
ongedierte  
buitenshuis? 
Wespen, kakkerlakken, zilvervisjes, 
muizen, ratten… Allemaal dieren die u 
liever niet in huis heeft. In veel gevallen 
bent u als huurder zelf verantwoordelijk 
voor de bestrijding ervan. 

Wat doet Dudok Wonen?
Als de ongedierte schadelijk is voor uw 
gezondheid schakelen wij een ongedierte
bestrijder voor u in. Dit gebeurt bij ratten, 
houtworm of boktorren. Hiervoor kunt u 
online een reparatieverzoek indienen via 
Mijn Dudok Wonen op onze website.

Zelf bestrijden
Alle ongedierte die hinderlijk is maar niet 
schadelijk voor uw gezondheid, kunt u 
zelf bestrijden. Denk bijvoorbeeld aan 
muizen, zilvervisjes, wespen, bijen, 
kakkerlakken en mieren. U vindt hiervoor 
bij bouwmarkten diverse producten. Of 
schakel op eigen kosten een ongedierte
bestrijder in. De bestrijding van wespen 
en kakkerlakken kunt u het beste over
laten aan een professional. Kijk op 
internet of in het telefoonboek voor 
adressen van ongediertebestrijders.

Het beste is natuurlijk om te voorkomen 
dat u last krijgt van ongedierte.  
Enkele tips van Terminator Ongedierte
bestrijders uit Hilversum:
–  Ruim etenswaren of etensresten in 

huis op.
–  Bewaar eten in harde plastic dozen of 

metalen blikken.
–  Plaats horren voor uw deuren en 

ramen.
–  Maak naden en kieren in uw woning 

dicht.

Post?  
Noteer het juiste adres
Heeft u post voor ons? Stuur het dan naar 
ons juiste postadres of huisnummer.  
In de praktijk blijkt dat kaarten, brieven  
en pakketten regelmatig op ons oude 
adres worden bezorgd. Deze worden niet 
meer doorgestuurd.  
Ons postadres is:  
Postbus 1854, 1200 BW Hilversum.  
Ons bezoekadres is:  
Larenseweg 32, 1221 CN Hilversum



Dirk van der Poel (82) woont al decennia lang binnen 
de vestingmuren van Naarden. Elke dag geniet hij  
van de levendigheid bij hem voor op het Adriaan 
Dortsmanplein. De plek waar hij heel wat hectische 
momenten heeft meegemaakt als commandant  
van de brandweer.

Rust is aan Dirk niet besteed. ‘Ik ben geboren in Arnhem en toen ik in 1951 met 
mijn ouders hierheen verhuisde, vond ik alles maar vlak en stil. Nu heb ik daar 
soms nog wel eens last van. Dan ga ik Amsterdam in.’ Toch bleef Dirk Naarden 
trouw. Hij ging werken in de woninginrichting. ‘Tapijten, dikke gordijnen.  
Tegenwoordig zie je dat haast niet meer. Ik heb zelf ook gekozen voor een  
stenen vloer en lamellen voor de ramen.’

Alarmbel
Dirk woont nu op de plek waar hij zijn tweede beroep heeft uitgeoefend. ‘Ik was 
vrijwilliger bij de brandweer en kreeg de kans daar mijn beroep van te maken. 
Hier op deze plek stond de kazerne. Daar boven woonde ik samen met mijn vrouw 
en vier kinderen. In de gang hadden we een enorme alarmbel.’

Jong en oud
Het kazernegebouw met de bovenwoningen staat er niet meer. ‘Maar wij konden 
in 2009 terugkeren. Er kwam een nieuw complex met woningen voor senioren én 
jongeren. Ideaal: met jonge buren blijf je ook zelf jong.’ 

Brandweerspullen
Na het overlijden van zijn vrouw woont Dirk er nu alleen. ‘Een flinke woonkamer 
met open keuken, een slaapkamer en een grote douche – meer heb ik niet nodig. 
Mijn bureau met computer staat voor het raam. Met daaromheen oude brand
weerspullen. Naast de verzameling vingerhoedjes van mijn vrouw en mijn 
dobbelstenenverzameling ben ik daaraan het meest gehecht.’

‘  Weer terug  
op mijn  
commandopost’

Over de vloer
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Woningen  
energiezuiniger 
maken 
Een huis met een groen energielabel (label A) is niet alleen 
comfortabeler. Het zorgt ook voor minder verspilling van 
energie en CO2uitstoot. Bijkomend voordeel is dat een 
energiezuinige woning zorgt voor lagere energiekosten.  
In Bussum onderzoekt Dudok Wonen hoe deze voordelen  
zijn te behalen. Bewoners krijgen de keuze om hun woning  
zo optimaal mogelijk te verduurzamen.

Goede schil om de woning
Tijdens verdiepende sessies maakten bewoners uit de  
Van Speijklaan, Van Galenlaan, De Ruijterlaan, Piet Heinlaan  
en Karel Doormanlaan in Bussum hun wensen kenbaar.  
‘De wensen van de bewoners vielen in twee groepen uiteen’, 
vertelt projectmanager Carlijn Buts. ‘De groep bewoners  
die graag extra duurzaamheidsmaatregelen aan zijn woning 
wil en bereid is daarvoor extra huur te betalen. En er was  
een groep bewoners die de voorkeur geeft aan de standaard
werkzaamheden.’

Standaard of stapje extra
Tijdens het planmatig onderhoud krijgen alle bewoners 
onderhoudswerkzaamheden en standaardverbeteringen aan 
hun woning. Carlijn: ‘De plannen zijn nog niet definitief maar 
wij denken aan dak en vloer isolatie, dubbelglas en een nieuwe 
hrketel. Daarnaast kunnen bewoners een stapje extra doen 
door te kiezen voor bijvoorbeeld zonnepanelen.’

Uitgebreid duurzaamheidsprogramma 
Dit is het eerste project met een uitgebreid duurzaamheids
programma dat Dudok Wonen toepast op haar woningen.  
Het zorgt voor een duurzame leefomgeving waar zowel 
huidige bewoners als toekomstige generaties voordeel uit 
halen. 

Project
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Vraag het Dudok Wonen...

Waarom zijn jullie dit plan begonnen?
We zien dat de prijzen in de woningmarkt 
stijgen. Veel mensen met een midden
inkomen vallen daardoor tussen wal en 
schip. Ze verdienen te veel voor een sociale 
huurwoning. Maar ze kunnen evenmin 
de koop en huurprijzen in de particuliere 
woningmarkt betalen. Voor deze groep 
bieden we huurwoningen in de vrije sector 
aan met een betaalbare prijs. Hiermee 
willen we bovendien de doorstroming 
vanuit de sociale huurwoningen op gang 
brengen.

Wat bieden jullie de middeninkomens 
precies?
Op 1 oktober zijn we begonnen met de 
proef. Komt er een woning in de vrije sector 
vrij, dan wijzen we die toe aan mensen met 
een jaarinkomen tot € 44.360. Het gaat niet 
om alle vrije sector woningen die vrijkomen, 
maar om 75 procent ervan.

Wat wordt de huurprijs?
De huurprijs varieert. Als we de markt 
prijzen volgen, kunnen we voor veel  
woningen gemakkelijk € 1.000 per maand 
vragen. Maar dat is voor mensen met een 
middeninkomen te hoog. Daarom vragen 
we een huurprijs die ligt tussen de € 725,  
en € 850,.

Hoe kun je meedoen?
Dit project is voor iedereen met een  
middeninkomen. Valt u in deze groep? 
Schrijf u dan op dezelfde manier in als  
voor alle andere huurwoningen in de  
vrije sector. U vindt ons actuele aanbod  
op onze website. Staat er in de advertentie 
het zinnetje: ‘Lagere huur voor mensen met 
een middeninkomen’? Dan valt de woning 
binnen het project en kunt u reageren.  
We controleren uiteraard uw inkomen en 
wijzen na loting de woning aan iemand toe. 

Wat gebeurt er volgend jaar?
Medio 2017 hebben we er driekwart jaar 
mee gewerkt en kunnen we nagaan of het 
succes heeft gehad. Vervolgens beslissen  
we of we ermee doorgaan.

Heeft u een 
vraag?

Laat het ons weten. 
Mail naar leef@dudokwonen.nl of bel  

met de redactie van Leef (035) 646 16 00.

Lagere huur 

In deze rubriek geven we antwoord op veelgestelde vragen.  
Deze keer gaan we in op ons plan om mensen met een 
middeninkomen een lagere huur te bieden.
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Nieuw verhuur en verkoop 
per leeftijdscategorie in 2015
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Stel, ik geef u en uw buren een bedrag. Het 
geld mag u vrij besteden. Als het maar gaat 
om een initiatief om uw wooncomplex te 
verbeteren. Wat zou u daarvan vinden?  
Het klinkt misschien radicaal, maar deze 
vorm van participatie bestaat. De gemeente 
Rotterdam doet zoiets al in het groot.  
En eerlijk gezegd vind ik dat zeer inspirerend. 
Ik ben dan ook blij dat deze manier van 
samenwerking centraal staat in onze 
strategienota voor 2017. ‘Samen Vooruit’  
is de titel en dat drukt precies uit wat we 
willen. We willen vooruit. Mee bewegen  
met de ontwikkelingen in de maatschappij, 
zoals de democratisering, verduurzaming, 

interactie en nieuwe vormen van communi
catie. En die stappen vooruit zetten we niet 
alleen, maar samen. Samen met de mensen 
voor wie we werken: met u. 

Hoe kunnen we met u nieuwe vormen van 
samenwerking organiseren? Hoe bepaalt  
u met ons de koers van Dudok Wonen? Hoe 
kunt u meer dan nu uw stempel drukken 
op plannen voor uw woning, complex en 
buurt? Het antwoord op deze vragen heb  
ik niet. Dat gaan we vanaf nu met u ont
dekken. Een avontuur waar ik zeer naar 
uitkijk.

Wat doet 
Dudok  
Wonen  
met …

Samen Vooruit

In deze column gaat directeurbestuurder Harro Zanting in op onderwerpen die  
Dudok Wonen bezighouden.

Verhuringen sociale verhuur
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Contact
Dudok Wonen
Larenseweg 32
Postbus 1854
1200 BW Hilversum 
(035) 646 16 00 

Email: info@dudokwonen.nl
Website: www.dudokwonen.nl 

Open van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur 

Reparatieverzoek
www.dudokwonen.nl
(035) 646 16 00 (keuzemenu, optie 1)

Huurders Belangen Vereniging van Dudok Wonen
p/a Dudok Wonen
Postbus 1854
1200 BW Hilversum 
info@hbvdudokwonen.nl
www.hbvdudokwonen.nl

Geschillenadviescommissie
Postbus 2411
1200 CK Hilversum

Storingen
Cv-installaties
Bonarius: (088) 115 13 13  
Liftstoringen
MO 2: (0800) 860 08 60 
Of het telefoonnummer dat bij de lift staat.
Rioolontstoppingen 
Teeuwissen rioolontstopping: (035) 525 23 19
Geiserstoring huurgeiser
Gasservice ’t Gooi: (035) 624 22 42

U vindt ons ook op



Nieuw verhuur en verkoop 
per leeftijdscategorie in 2015

Colofon
Redactie: Dudok Wonen | Teksten: Point to Point Communicatie | Vormgeving: WIM Ontwerpers | Fotografie: Eye 2 Design, Studio Kastermans |  

Drukwerk: Drukkerij Goos | Redactieadres: Postbus 1854, 1200 BW Hilversum t.a.v. Redactie Leef | Emailadres: leef@dudokwonen.nl

Leef is het gratis bewonersmagazine van Wooncorporatie Dudok Wonen. Het magazine verschijnt twee keer per jaar in een oplage van 8.500 exemplaren.  

Dudok Wonen is een Gooise wooncorporatie. We bieden betaalbare woonruimte aan zo’n 8.000 huishoudens in Naarden, Bussum en Hilversum. Dudok Wonen 

streeft bij de productie van dit magazine uiterste zorgvuldigheid na. De uitgever aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in dit magazine.  

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Stel, ik geef u en uw buren een bedrag. Het 
geld mag u vrij besteden. Als het maar gaat 
om een initiatief om uw wooncomplex te 
verbeteren. Wat zou u daarvan vinden?  
Het klinkt misschien radicaal, maar deze 
vorm van participatie bestaat. De gemeente 
Rotterdam doet zoiets al in het groot.  
En eerlijk gezegd vind ik dat zeer inspirerend. 
Ik ben dan ook blij dat deze manier van 
samenwerking centraal staat in onze 
strategienota voor 2017. ‘Samen Vooruit’  
is de titel en dat drukt precies uit wat we 
willen. We willen vooruit. Mee bewegen  
met de ontwikkelingen in de maatschappij, 
zoals de democratisering, verduurzaming, 

interactie en nieuwe vormen van communi
catie. En die stappen vooruit zetten we niet 
alleen, maar samen. Samen met de mensen 
voor wie we werken: met u. 

Hoe kunnen we met u nieuwe vormen van 
samenwerking organiseren? Hoe bepaalt  
u met ons de koers van Dudok Wonen? Hoe 
kunt u meer dan nu uw stempel drukken 
op plannen voor uw woning, complex en 
buurt? Het antwoord op deze vragen heb  
ik niet. Dat gaan we vanaf nu met u ont
dekken. Een avontuur waar ik zeer naar 
uitkijk.

Wat doet 
Dudok  
Wonen  
met …

Samen Vooruit

In deze column gaat directeurbestuurder Harro Zanting in op onderwerpen die  
Dudok Wonen bezighouden.

Verhuringen sociale verhuur
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Verhuringen vrije sector

Verkoop Koop GoedkoopVerkoop Kopen naar Wens
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Gratis smoothie en broodje

Dubbel voordeel bij Intratuin

WINTERKORTINGEN 
Dudok Wonen wenst u een hele mooie winter! 

Voordelig voorjaar

Kom gezellig winkelen bij Intratuin  
Hilversum. Neem deze bon mee en geniet 
van gratis koffie of thee met apfelstrudel 
of appelgebak voor twee personen. Deze 
actie is geldig tot en met 31 maart 2017.

Ga naar: 
Intratuin Hilversum 
Kromme Rade 2a, Kortenhoef

www.intratuin.nl

Kijkt u al uit naar een fleurig  
voorjaar? Breng een bezoek aan  
Hessing Flowers&More en neem  
deze bon mee. Dan krijgt u een  
gratis voorjaarspotje mee.  
Deze actie is geldig tot en met  
1 maart. 

Ga naar:  
Hessing Flowers
Seinstraat 106, Hilversum 

www.hessingflowers.nl 

Wist u dat u in de Melkfabriek ook heerlijk 
kunt lunchen? Op vertoon van deze bon  
krijgt u zelfs uw tweede smoothie en tweede 
belegde broodje gratis. Deze actie is geldig  
tot en met 13 januari op werkdagen tussen 
12.00 en 14.00 uur. 

Ga naar:  
de Melkfabriek,  
Larenseweg 32, Hilversum


