
Ga jij mee 
Struikroven en 
Woningplukken?

Voor wie:
Dorpsgenoten uit Gendt & andere geïnteresseerden
Wanneer: 
Zaterdag 7 mei 2022
Tijd: 
Op inschrijving tussen 9.30 en 15.00 uur
Verzamelen: 
Bernhardstraat 23, Gendt
Aanmelden / info: 
woonstichtinggendt.nl/struikroven

Zaterdag 
7 mei in Gendt 
9.30 – 15.00 uur 
Kun jij materialen uit de woningen of 
nieuwe planten voor je tuin gebruiken?  
Kom dan Struikroven en Woningplukken
in de woningen en tuinen van het sloop/
nieuwbouw gebied van de Staatsliedenbuurt 
in Gendt. Helemaal gratis!   

Een samenwerking in
duurzaam gebruik van 

bouwmaterialen en planten

scan de QR-code en Meld je aan!



Zaterdag 7 mei in Gendt | 9.30 – 15.00 uur
De 92 woningen van WOONstichting Gendt in de Staatsliedenbuurt  
voldoen helaas niet meer aan de duurzaamheidswensen en het 
comfort van deze tijd. Daarom is besloten de woningen 
te slopen en nieuwbouw te realiseren.
In en om de woningen is veel materiaal wat nog prima 
een ronde mee kan. Bijvoorbeeld keukens, laminaat,
mengkranen, deuren, beplanting, tuinhuisjes
en schuttingen. 

Woningplukken
Kom je voor materialen? Materialen in de woning 
mag je zelf demonteren (zonder slopen). Zie voor 
voorbeelden de kavellijst op de website van 
WOONstichting Gendt. 

Struikroven
Kom je voor beplanting? Je kunt op zoek gaan
naar beplanting die een tweede leven verdient. 
Die zet je daarna meteen in je eigen tuin.

Ook meedoen?
Bekijk de kavellijst voor beschikbare materialen
op www.woonstichtinggendt.nl/struikroven. 
Op het aanmeldingsformulier geef je aan welke 
spullen je graag wilt hebben. Aanmelden kan 
tot en met 3 mei.

• Bij meerdere gegadigden voor een kavel wordt 
 er geloot. Op 5 mei ontvangt je bericht of je het 

mag ophalen.
• Andere geïnteresseerden ontvangen 
 tijdig bericht over het tijdslot dat zij 
 welkom zijn. 

Neem zelf gereedschap voor het demonteren 
mee en/of een spade/kruiwagen. Voor advies 
over plantkeuze zijn er mensen aanwezig met 
plantenkennis.

Een samenwerking in
duurzaam gebruik van 

bouwmaterialen en planten

scan de QR-CODE en Meld je aan!

Gendt 
Zaterdag 7 mei 
Helemaal gratis!
Deelname alleen 
na aanmelding
woonstichtinggendt.nl/struikroven
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