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Teziin al sinds de zomer flink aan het

Kinderen basisschool De Talisman bezoeken nieuwbouw Bloemenbuurt-Zuid

nadenken en ontweroen en hebben al

verschillende excursies naar andere buurten

0p excursie naar de nieuwbouw

achter de rug. lris, de zesde ontwikkelvereniging, bestaat uit vijÍtien huurhuis-

Als je op school bezig bent met een project over bouwen, wat is er dan handiger

houdens die meedoen aan het CollectieÍ

dan een excursie organiseren naar een gigantisch nieuwbouwproject in de buurt?

Particulier 0pdrachtgeverschap. Ook in het

Basisschool De Talisman bedachl het en Domein werkte er gÍaag aan mee.

blok van lris gaat het om verschillende soorten

woningen in huur en koop. In iuni moeten de
Hand in hand komen ze aanlopen op 8

architect en het Historisch 0penlucht

deÍinitieve ontwerpen van de lriswoningen

november: samen met hun meester Mark,

Museum om te kijken hoe mensen heel

gereed zijn, naar verwachting start de bouw

acht jongens en meisjes uit groep vier en vijf

vroeger bouwden", legt meester Mark

dan in oktober/november 2012.

van De Talisman. Soms is het voorzichtig

Verhees uit.

Belangstelling voor koop? Meld je aan via

man0euvreren over het terrein, want overal

www.bloemenbuurt-zuid.nl oÍ

ligt bouwmateriaal. Jimmy Buster, opzichter

Brandmelder

namens Domein en Jasper Pardoel, makelaar

Dan gaat het door een van de binnenterrei-

Verhuur van Domein nemen de begeleiding

nen naar een woning met een trap. Binnen

voor hun rekening. Het eerste huis in

valt het ze op dat geen enkele woning

aanbouw dat de leerlingen binnengaan, is

dezelfde indeling heeft. Dat geldt ook voor de

een patiowoning, een gelijkvloerse woning

kleuren van de tegeltjes in de wc's en

dus. Ze gaan de meterkast in en krijgen

badkamers. Vervolgens gaat het twee

uitgelegd wat een cv-ketel is en doet, en hoe

frappen 0p en k0men ze 0p een grote 0pen

het ventilatiesysteem werkt.

zolder. "En wat is dat?", wijst Jasper Pardoel
van Domein naar boven. Dat weten ze wel,

Architect
De acht

'kids' van de Talisman zijn tot de

dat is makkelijk: een brandmelder. Nog een
vraag, maar dan een moeilijke: Hoe hoog is

kerst bezig met hun project over bouwen.

een huis eigenlijk? De opzichter maakt het

Ze hebben voor deze excursie woorden

makkelijker. "Elke verdieping is ongeveer drie

moeten opschrijven die met huizen bouwen

meter hoog en dit huis heeft drie verdiepingen."

te maken hebben. "7e gaan ook nog naar een

En dan is het antwoord zo gegeven.

www.domein-wonen.nl / nieuwbouwprojecten.

