Dronten geeft je de ruimte

Zeilenmakersgilde

In Dronten vindt jong en oud alles wat het leven plezierig
maakt: ruimte, groen, water, sport, uitgaan, scholen en
een modern en sfeervol winkelcentrum. Kenmerkend zijn
de ruime en kindvriendelijke woonwijken. De grote vari-

Zilversmedengilde

Royaal wonen
Astrid biedt u schitterende woonruimte en krijgt met de
prachtige erker aan de straatzijde een extra dimensie. Op
de begane grond heeft deze zeer royale twee-onder-éénkap woning een ruime hal met een trappenhuis, toilet en
meterkast. De open keuken met eethoek ligt aan de tuinzijde
en heeft veel licht dankzij een grote raampartij.

De overloop op de eerste verdieping leidt u naar drie grote
slaapkamers en een badkamer. De zolder met fraaie kap
biedt ook volop mogelijkheden. De garage staat los van de
woning waardoor het heel makkelijk is om de woning nu of
op termijn uit te breiden.

atie in woningen, de vele voorzieningen en de optimale
bereikbaarheid via weg én spoor, maken Dronten tot een
aantrekkelijke woonomgeving.

Astrid

Informatie en verkoop:
Flipse Makelaardij

Sinke B.V.

Van der Linden Makelaardij

T 0321 386 286

T 0321 313 774

T 0321 336 111

www.flipse.nu

www.sinkebv.nl

www.vanderlinden.nl

Onafhankelijk hypotheekadvies:

Ontwikkeling en realisatie:

ZoSlim Hypotheken

Bouwbedrijf B.J. van der Steeg B.V.

T 0321 382 323

T 038 385 42 88

www.zoslim.nu

www.bjvandersteeg.nl

Ruime 2^1 kapwoningen
De Gilden | Dronten

De Gilden, leven met veel woongenot
De Gilden is een nieuwe, ruime woonwijk aan de westkant
van Dronten. De lage woondichtheid en grote variatie in
woningtypen maakt De Gilden tot een geliefde woonomgeving. De wijk grenst aan het prachtige stadsbos met vele
recreatieve mogelijkheden. Centraal gelegen in de wijk liggen een winkelcentrum voor de dagelijkse boodschappen,
een scholencomplex, een gezondheidscentrum en sportac-

commodaties. Kenmerkend voor De Gilden is de diversiteit
aan woningen waarbij iedereen zich thuis voelt. De wijk
straalt eenheid uit vanwege de toegepaste materialen:
veel antracietgrijze dakpannen, roodkleurige bakstenen
en licht/donker accenten. In het totale plangebied worden
zo’n 2.000 woningen gerealiseerd in een doorlooptijd van
circa 12 jaar.
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