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HOUDT VAART

Bent u een 50-plusser...
•

die zelfstandig een appartement wil huren (alleenstaand of samenwonend) en in aanmerking
komt voor een woning in de sociale sector

•

die in Haarlem wil wonen, dichtbij het centrum
aan de ene kant en dichtbij natuurgebieden en
duinen aan de andere kant, met alle voorzieningen op loop- of fietsafstand

•

die zelfredzaam is en na wil denken over het wonen met anderen in een woongroep voor senioren, waarbij voldoende privacy gewaarborgd is

•

die mee wil doen met diverse bestaande activiteiten en eventueel nieuwe initiatieven kan opzetten

•

die het belangrijk vindt om sociaal en respectvol
met medebewoners om te gaan

Bent u zo iemand, kijk dan verder op onze website:
www.houdtvaart.nl
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De woongroep aan de vaart, waar de vaart erin zit:

Inschrijving
Telefonische of schriftelijke aanmelding voor
personen tussen 50 - 70 jaar die zelfredzaam
zijn en de idealen van het gezamenlijk wonen
ondersteunen. Na een informatief gesprek en
een rondleiding kan men zich inschrijven en op
de wachtlijst komen.
Adresgegevens:

WOONGROEP HOUDT VAART
Willem Bontekoestraat 1 t/m 30
2014 AA HAARLEM
E-mail: info@houdtvaart.nl
Zie voor meer contactgegevens het inlegvel
met de gegevens van alle woongroepen in
Kennemerland.
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Groene Veste, woongemeenschap 55+

Toen er in 1998 door woningcorporatie Haarlem
Veste (nu Elan Wonen) plannen werden gemaakt
voor een complex seniorenwoningen aan het
Monacopad in de Europawijk, meldde één van
de bewoners, Hans Owel, zich om een gedeelte
van de nieuwbouw te bestemmen voor een
woongemeenschap van ouderen. Dat het allemaal wat langer zou gaan duren kon hij toen
nog niet voorzien.

Hoe ging het verder?
Al gauw bleek een woongemeenschap niet te passen

Hoe wonen wij?
Dankzij woningcorporatie Pré Wonen is onze woongroep terecht gekomen in de per eind 2010 gerealiseerde nieuwbouw aan de Laan van Berlijn in de Europawijk. Wij hebben daar 20 driekamerappartementen
voor onze leden en er prijken een aantal leden op
onze reservelijst. Op de begane grond hebben wij een
gemeenschappelijke ruimte, DE VESTE genaamd, waar
alle leden elkaar kunnen ontmoeten. Met deze ruimte
samen komt de huur van een appartement op gemiddeld € 625,00 per maand (peil juli 2014) exclusief de
servicekosten.

in de bouwplannen, zodat de inmiddels gevormde
initiatiefgroep met haar wensen verder de boer op
ging. Na een oproep begin 1999 in o.a. de
Woningkrant stroomden de belangstellenden toe.
Alle Haarlemse woningcorporaties werden benaderd
en met regelmaat vonden er gesprekken plaats met
het gemeentebestuur. Alhoewel er momenten zijn geweest waarop de initiatiefgroep er de brui aan wilde
geven, is dat niet gebeurd. Integendeel: in november
2003 is de vereniging GROENE VESTE opgericht om
het initiatief meer kans van slagen te geven.

“Toen mijn pensioen naderde, heb
ik mij sterk gemaakt voor de
oprichting van een seniorenwoongroep hier in Schalkwijk. Ik vind
het een prettige manier van wonen.
En het is fijn om dagelijkse dingen
en lief en leed te kunnen
delen met anderen.”
Joke Hulsebosch
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“Ik moest eerst wennen aan de
woongroep, maar je groeit er toch
naartoe. Zeker als je mankementen
krijgt, is het wonen in een groep
plezierig. Ik voel me hier nu erg
thuis. De contacten zijn heel fijn,
maar als je een keer geen zin hebt,
hoeft het ook niet.”
Petra Franssen

contacten elders. Zij hebben wederzijds belangstelling
voor elkaar en dragen een zekere verantwoordelijkheid voor elkaars welzijn. Dit uit zich in regelmatig
onderling contact en waar nodig en mogelijk in onderlinge burenhulp”.

Belangstell ing?
Zoals al vermeld, staat er momenteel een aantal leden
op de reservelijst. Zij nemen desondanks als volwaardig lid deel aan onze activiteiten. Bent u tussen de
55 en 70 jaar en heeft u er belangstelling voor om in
de toekomst in aanmerking te komen voor een van
onze appartementen, dan bent u van harte welkom.
Na aanmelding volgt een kennismakingsperiode van
ongeveer een half jaar, waarna u kunt kiezen voor het
lidmaatschap van onze vereniging.

Meer informatie
Adresgegevens:

Groene Veste
De bewonersgroep bestaat uit negen echtparen en elf

Laan van Berlijn 341 t/m 403

alleenstaande vrouwen. Van onze leden wordt actieve

(minus 4 huisnummers per etage)

deelname in het groepsproces verwacht. In een van

2034 SM Haarlem

onze vergaderingen is onze doelstelling als volgt
vastgesteld:

Zie voor meer contactgegevens het inlegvel
met de gegevens van alle woongroepen in

“De leden van Groene Veste willen in relatie met
anderen wonen met behoud van ieders individuele

Kennemerland.
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woongroep WEL-LICHT te Heemstede

Zoals vaak bij woongroepen heeft het enige tijd
geduurd voordat de woongroep gerealiseerd
kon worden. Al in 1989 besloten zeven mannen
en vrouwen een woongroep te vormen. Zij kenden elkaar uit de basisbeweging van de kerken.
Omdat het fenomeen woongroepen onbekend
was bij de burgerlijke gemeente en de locaties
schaars, kostte het veel tijd om de gemeente te
interesseren. Er werd samenwerking gezocht
met een woningcorporatie. In 1998 werd begonnen met de bouw.

door zonnepanelen op het dak. De twee benedenappartementen hebben een voortuin en de overigen
een redelijk groot balkon.

Voorzieningen
De gemeenschappelijke voorzieningen bestaan uit
een grote huiskamer met keuken, een tweepersoons
logeerkamer met badkamer en een invalidentoilet.
Er is ook een wasruimte, verder een grote binnentuin
met terras.

Samenstelling woongroep

In 2000 konden we onze negen sociale huurapparte-

De groep telt momenteel 19 leden, van wie 9 in het

menten (twee 3-kamer en zeven 2-kamerwoningen)

flatcomplex en een echtpaar in de koopwoning. We

en een koopwoning achter ons complex betrekken. De

hanteren een wachtlijst. Momenteel staan er enkele

gemiddelde grootte van de tweekamerwoningen is

vrouwen ingeschreven. Verder zijn er vier vriendinnen

70 m2. De 3-kamerwoningen zijn uiteraard iets groter

die regelmatig aan activiteiten deelnemen.

en bij voorkeur beschikbaar voor echtparen. Alle appartementen hebben een ruime berging, een open
keuken, geen drempels en deuren van 90 cm breed.
De badkamer heeft een ruimtebesparende schuifdeur
en een verhoogd toilet. Elk appartement is voorzien
van een cv-installatie en een zonneboiler, gevoed

“Wat ben ik blij, dat ik hier woonde
toen al na 1½ jaar mijn man overleed. Ik voelde me geborgen.”
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“Al woonde ik nog buiten de groep
(stond op de wachtlijst), het zo nu
en dan samenzijn bij jullie voelde
als een warme deken.”

Activiteiten
Door de goede inrichting van onze flats zullen we
lang zelfredzaam zijn. Er is veel saamhorigheid door
onze lange voorgeschiedenis. We hebben een oecumenische identiteit. Dat betekent dat we open staan
naar de wereld van vandaag, waarmee we ons nogal
progressieve ouderen voelen. Elke vierde vrijdag van
de maand organiseren we een activiteit en elke tweede vrijdag is er een gezamenlijke maaltijd. Die maaltijd wordt bij toerbeurt door twee leden verzorgd.
Elke maandagmorgen drinken we samen koffie. We
hebben de status van een vereniging met statuten en
een huishoudelijk reglement. Drie keer per jaar is er
een algemene ledenvergadering. We hebben enkele
commissies voor bepaalde activiteiten.

“Je leert je eigen problemen en zorgen te relativeren doordat je gaandeweg een kijkje in het leven van je
groepsgenoten krijgt. En dan ga je
elkaar begrijpen.”

Meer informatie
Gezien de gemiddelde leeftijd zoeken we bij
voorkeur jongere senioren tussen de 60 en 70
jaar. We hanteren een introductieperiode van
een half jaar.
Adresgegevens:

Woongroep Wel-Licht
Duin en Vaart 17 t/m 23
2105 MJ Heemstede
Zie voor meer contactgegevens het inlegvel
met de gegevens van alle woongroepen in
Kennemerland.
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WOONGROEP VOOR SENIOREN (B.A.V.O.)

Bouw en indeling

Gemeenschappelijke activiteiten

Het complex werd gebouwd in 1989 en staat aan de

In de ontmoetingsruimte is één keer in de twee weken

Voorzorgstraat hoek Westergracht, in Haarlem.

op dinsdagavond gelegenheid tot het gezamenlijk

Onze woongroep bestaat uit 14 appartementen: 7

drinken van koffie, thee en een drankje.

driekamerwoningen (bedoeld voor twee personen) en

Daar organiseren we verder ons jaarlijkse gemeen-

7 woningen met twee kamers (voor alleenstaanden).

schappelijke etentje. Ook de ledenvergaderingen vin-

Op de begane grond bevinden zich de gemeenschap-

den hier plaats (eenmaal per jaar, indien nodig vaker).

pelijke voorzieningen: een ontmoetingsruimte, een
berging, een binnen- en buitenfietsenstalling en een
tuin.

Samenstelling van de groep
Onze woongroep bestaat momenteel uit 17 personen,
in de leeftijd van 62 tot 87 jaar.

“Ik woon hier al sinds de
oprichting in 1989, en nog steeds
met veel plezier!”
Coby van der Wijden
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Toelatingseisen en
Aanmeldingsprocedure
Bij aanmelding dient men tussen de 55 en 70 jaar oud
te zijn (uitzonderingen daargelaten) en zelfredzaam
in het dagelijks leven. Affiniteit met het wonen in
een woongroep is een voorwaarde. Er wordt dan ook
verwacht dat men zich sociaal opstelt tegenover de
medebewoners.
Geïnteresseerden worden bezocht door een bezoekcommissie en bij gebleken geschiktheid uitgenodigd
zich te komen voorstellen op een ledenvergadering.
Vervolgens dienen zij gedurende een half jaar regelmatig deel te nemen aan de gemeenschappelijke koffie-avonden en andere activiteiten, zodat bewoners
en kandidaat-bewoners elkaar kunnen leren kennen.
De ledenvergadering beslist uiteindelijk of men wordt
geaccepteerd als toekomstig bewoner (kandidaat-lid),
waarna men op een wachtlijst wordt geplaatst.
Bij de uiteindelijke toelating hanteren wij geen
leeftijds-bovengrens omdat het naar onze mening
niet eerlijk is iemand uitsluitend op grond van leeftijd
een woning te weigeren!

Meer informatie
Adresgegevens:
Op de dinsdagavonden zorgen Anneke en Jan voor de

Woongroep voor Senioren (B.A.V.O.)

koffie en drankjes.

Voorzorgstraat 65 t/m 91 / hoek Westergracht
2013 VT Haarlem
Zie voor meer contactgegevens het inlegvel
met de gegevens van alle woongroepen in
Kennemerland.
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Samen Zelfstandig

Deze woongroep voor senioren is opgericht
in 1992 en in april 1995 is het wooncomplex
genaamd Volkerak aan de Generaal Spoorlaan
te Haarlem in gebruik genomen. Het complex
bestaat uit 27 appartementen van 3 kamers
met keuken en badkamer. Daarnaast heeft elk
appartement een eigen berging. In het complex
is ook een gemeenschappelijke ruimte aanwezig
voor activiteiten.

Doelstelling
De doelstelling van de vereniging Samen Zelfstandig
is zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen met
daarbij de zekerheid dat in voorkomend geval er altijd
wel mede-bewoners zijn die wat hulp kunnen bieden
als dit onverhoopt nodig is. Langdurige verzorging
of verpleging bij ziekte is echter niet aan de orde.
Hiervoor moeten de daarvoor bedoelde organisaties (Thuiszorg) worden ingeschakeld. Van bewoners

wordt verwacht dat zij zich sociaal opstellen en ook
iets voor de vereniging kunnen betekenen. Vandaar
de naam Samen Zelfstandig.

“Mijn vrouw en ik wilden graag in
een woongroep wonen omdat je dan
samen met anderen leeft zonder
je zelfstandigheid te verliezen. En
omdat wij graag in Haarlem-Noord
wilden blijven, hebben we voor deze
woongroep gekozen. Dankzij de
kaartavonden en de koffie op zondag heb je makkelijk contact met
de anderen en kun je ook wat voor
elkaar betekenen.”
Hans Jansen-Hendriks
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automatisch onder aan de wachtlijst wordt geplaatst.
Het hebben van huisdieren zoals honden en katten is
niet toegestaan.

Gemeenschappelijke activiteiten
Naast het koffiedrinken en het borrelen worden door
bewoners ook andere activiteiten georganiseerd.
Denk hierbij aan klaverjassen, een barbecue of
pannenkoeken bakken. Vrijblijvend kan aan deze
activiteiten worden deelgenomen.

Hoe lid worden?
Om bewoner van ons complex te worden moet men
lid zijn van onze vereniging. Iedereen vanaf 55 jaar tot
ongeveer 75 jaar kan in principe worden ingeschreven
als aspirant-lid van de vereniging. Na invulling van een
vragenlijst en een eerste kennismakingsgesprek wordt

“Wat ik heel fijn vind, is dat je
meteen nieuwe sociale contacten
krijgt. Dat was zeker voor mij, toen
ik zes jaar geleden na jaren weer
terugkwam in Haarlem en hier weinig mensen kende, heel plezierig.”

door het bestuur van Samen Zelfstandig bekeken of

Joke Timmers

de kandidaat daadwerkelijk als aspirant-lid wordt
ingeschreven. Aspirant-leden zijn van harte welkom
op de zondag-ochtend (alleen in de wintermaanden)
voor een kop koffie en op de maandelijkse donder-

Meer informatie

dagmiddag voor een borrel. Op deze manier ontmoeten bewoners en aspirant-leden elkaar en kan

Adresgegevens:

na verloop van tijd wederzijds de conclusie worden

Secretariaat Samen Zelfstandig

getrokken of een volledig lidmaatschap van de vereni-

Generaal Spoorlaan 82

ging wenselijk is.

2025 ND Haarlem

Als lid van de vereniging komt u op de wachtlijst voor

Zie voor meer contactgegevens het inlegvel

een vrijkomende woning. De inschrijving vindt plaats

met de gegevens van alle woongroepen in

op volgorde van datum lidmaatschap. Een aangebo-

Kennemerland.

den woning kan 3 maal worden geweigerd waarna u
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SIOH Wooncomplex “Lieflijk Indië”

De Stichting Indische Ouderenraad Haarlem,
SIOH, heeft in 2002 het initiatief genomen een
woongroep te realiseren, in samenwerking met
woningcorporatie Pré Wonen. In 2007 werd een
overeenkomst getekend waarbij de woningcorporatie 27 appartementen en een ontmoetingsruimte ging bouwen in Schalkwijk aan de
Vilniusstraat.

Appartementen
Het appartementencomplex is eind 2010 opgeleverd
en er is begonnen met de aanleg van de Oosterse
tuin. De appartementen hebben een oppervlakte van
91,5 m2, en bestaan uit een woonkamer met open
keuken, twee slaapkamers en een inpandige berging.
De woningen zijn levensloopbestendig gebouwd.
De stichting draagt de toekomstige bewoners voor uit
haar donateursbestand. De bewoner gaat een huurovereenkomst aan met Pré Wonen.

Voor wie?
De woongroep is bedoeld voor personen vanaf 55 jaar
en ouder, die zelfredzaam zijn en mee willen doen
aan de activiteiten die worden georganiseerd om te
komen tot een betere Indische oude dag.

“Wij hebben een grote gemeenschappelijke ruimte en een grote
tuin, die oosters is ingericht. De
eetcultuur is voor ons heel belangrijk. Ons activiteitenteam organiseert regelmatig voor de bewoners
een (eet)feest.”
Otto Visser
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“Ons motto is: ‘Lieflijk Indië: voor
een betere Indische oude dag’. En
dat is het: als oudere blijf je hier
zelfstandig wonen, maar je bent
wel onder de mensen. En het klinkt
misschien raar, maar het is fijn om
mensen met dezelfde achtergrond
om je heen te hebben. Dan hoef je
niets meer uit te leggen.”
Ineke Coppen

Activiteiten
Het is mogelijk om 2x per week in de ontmoetingsruimte bijeen te komen voor een drankje, een praatje
of een kaartje te leggen. Er wordt eenmaal per maand
een Indische eetdag georganiseerd voor de bewoners
en donateurs.
De woongroep kent geen zorg, de woningen zijn
geen aanleunwoningen en men blijft zelfstandig
wonen. Er is een wachtlijst en gegadigden moeten
er rekening mee houden dat het wel twee tot vijf
jaar kan duren voordat een appartement vrij komt.
Het SIOH-bestuur en de bewonerscommissie bepalen
samen wie wordt toegelaten tot de woongroep.

Meer informatie
Adresgegevens:

Woongroep Lieflijk Indië
Vilniusstraat 1 t/m 55
2034 EM Haarlem
Zie voor meer contactgegevens het inlegvel
met de gegevens van alle woongroepen in
Kennemerland.
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woongroep ‘t Trionk

Hoe wonen wij

aanwezigheid van het steunpunt van ouderen waar

Onze woongroep, genaamd Kennemerland 50+, is

onze bewoners veelvuldig gebruik van maken en (ge-

gevestigd in gebouw ´t Trionk op de hoek van de van

zamenlijk) actief bezig zijn. De bewoners koesteren

Oosten de Bruijnstraat en de Westergracht te Haar-

hun zelfstandigheid en hebben over het algemeen

lem. Het gebouw telt 28 driekamerwoningen, onder-

een plezierig contact met elkaar, zonder dat er sprake

verdeeld in 4 woningtypes van vrijwel gelijke afme-

is van verplichte gemeenschappelijke activiteiten of

tingen en is ontworpen door architect Hans Wagner

mantelzorg. Aan het begin van elk jaar hebben we de

uit Amsterdam. Het gebouw is in gebruik genomen

inmiddels klassieke nieuwjaarsbijeenkomst en in april

in juli 2005. Onze woongroep telt op dit moment 40

de jaarlijkse ledenvergadering. Ook gebruiken we een

bewoners. Onafhankelijk van de woongroep zijn op

keer per jaar in de zomer een gezamenlijke maaltijd,

de benedenverdieping van het gebouw het steunpunt

bij voorkeur op het dakterras. De bijeenkomsten heb-

voor ouderen (Haarlem Effect) en 2 huisartsenprak-

ben een opkomstpercentage van plm. 80%.

tijken gevestigd. Het ontstaan van ‘t Trionk kent een
lange geschiedenis. Deze begon in 1993 en is tot stand
gekomen in samenwerking met de woningbouwver-

Informatie

eniging Pré Wonen en de gemeente Haarlem. Pré

Enkele keren per jaar verschijnt er een nieuwsbrief en

Wonen is eigenaar van het pand.

in de toegangshal van de entree hangt een medede-

Beleid

lingenbord. Hiermee worden bewoners op de hoogte
gehouden van belangrijke ontwikkelingen waarbij

De woongroep wijkt in zoverre af van de andere

rekening wordt gehouden met de bestaande privacy-

woongroepen dat we geen eigen huiskamer heb-

wetgeving.

ben. Dit wordt ruimschoots gecompenseerd door de
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Woonplezier

Overleg met Pré en wijkraad

Alle bewoners hebben een ruim balkon op het zuid/

De bewonerscommissie voert periodiek overleg met

westen met zicht op het dakterras. De balkons mogen

de woonconsulent van Pré, waarbij i.h.b. onderhoud-

vrijelijk worden ingericht uiteraard rekening houdend

en schoonmaakwerkzaamheden besproken worden.

met het feit dat er een vrije doorgang moet zijn en de

Veel bewoners maken zich terecht zorgen over de

algemene voorwaarden van woningbouwvereniging

nieuwbouwplannen op het voormalige EKP-terrein,

Pré. We zijn erg trots op ons dakterras waarop een

tegenwoordig Plaza West geheten. Er is een korte

aantal door Pré geschonken hardhouten plantenbak-

lijn met de wijkraad Klein Haarlem Zuidwest die ons

ken staan. Er is ruime zitgelegenheid op het dakterras.

gevraagd en ongevraagd informeren over de ontwik-

De plantenbakken worden met veel zorg onderhou-

kelingen zoals bouwaanvragen etc.

den, evenals de in zware kwaliteit ontworpen tuinmeubels. De betegeling van het dakterras is in 2018

Kandidaat-bewoners

geheel vernieuwd i.v.m. wateroverlast.

Kandidaat-bewoners kunnen zich aanmelden en ko-

Bewonerscommissie

men dan op een wachtlijst te staan. De wachtlijst kent
op dit moment 30 kandidaten. Om in aanmerking te

De woongroep heeft een actieve bewonerscommis-

komen voor de wachtlijst en daarop te blijven staan

sie waarvan de leden maandelijks bij elkaar komen.

dient de jongste kandidaat (als het om een echtpaar

Door een aantal bewoners worden neventaken uitge-

gaat) niet ouder dan 70 jaar te zijn. Bij interesse in een

voerd. Hierbij valt te denken aan:

woning wordt een kandidaat verwezen naar Pré voor

•

toezien op het algemene onderhoud buiten en

nadere informatie over huurprijzen inkomens - en

binnenkant gebouw

vermogenstoets en algemene voorwaarden.

•

onderhoud van het dakterras

•

technische zaken zoals verlichting en schoonmaak

•

lief en leed, zoals kaarten en bloemen bij speciale
gelegenheden

•

Geïnteresseerd?

kascontrolecommissie

Adresgegevens:

woongroep ‘t Trionk
Van Oosten de Bruijnstraat 4 t/m 58
2014 VS Haarlem
Zie voor meer contactgegevens het inlegvel
met de gegevens van alle woongroepen in
Kennemerland.
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woongroep Amstelstaete

De woningen, voor senioren van de woongroep
Amstelstaete te Beverwijk, zijn 21 november
1992 opgeleverd.

Woongroep Amstelstaete is een kleine, maar gezellige
leefgemeenschap met 19 woningen. Wij beschikken
over een recreatieruimte waar diverse activiteiten
worden ondernomen. Elke dinsdagochtend vanaf

Doelstelling van de woongroep, is het scheppen van

10.00 uur wordt er koffie/thee gedronken. Maande-

een goed woon- en leefklimaat voor bewoners vanaf

lijks wordt er een gezamenlijke maaltijd bereid en

55 jaar. Dit houdt in bereid te zijn activiteiten te

ook de bingo is een goedbezochte activiteit. De week

ondernemen, met behoud van privacy. Wel moet men

wordt op vrijdagmiddag afgesloten met een matinee.

zelfredzaam zijn, vanuit de woongroep Amstelstaete

In de wintermaanden is er een line-dancegroep actief.

bieden wij geen verzorging.

Aspirant-bewoners en buitenleden zijn bij alle activiteiten van harte welkom.
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Geïnteresseerd?
Adresgegevens:

Vereniging Woongroep
Amstelstaete
Amstelstraat 1
1946 RT Beverwijk
Zie voor meer contactgegevens het inlegvel
met de gegevens van alle woongroepen in
Kennemerland.
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woongroep De Groene Horst

De Vereniging Woongroep van Ouderen
De Groene Horst ontstond in 1989. Een klein
aantal Beverwijkers had het plan om samen
onder één groot dak te gaan wonen, als woongroep. Met onderlinge contacten maar wel je
privacy in je eigen woning. Leeftijdseis: 55 jaar
en ouder.

terras (eigendom) en het aangrenzende grasveld met
aanplant welke geen eigendom is van de woongroep,
mag worden gebruikt.

Activiteiten Woongroep
de Groene Horst:
De groep heeft diverse activiteiten zoals 3 x per
week koffie drinken. Maandelijks koken met Joke zij

Wonen in een woongroep was nog onbekend dus

verzorgt een maaltijd, ca. 2 x per jaar bingo avond

werd er een cursus gevolgd aan de Volkshogeschool in

En 2 x barbecue in de zomermaanden.

Bergen. Op 6 mei 1987 werd de Vereniging opgericht.

Maandagavond Klaverjassen en Keezborden.

Het gebouw

Ook een kerstdiner en een paasbrunch zijn in de
activiteiten opgenomen. Bij voldoende interesse

Het perceel aan de Büllerlaan is de thuishaven van De

wordt er een film gedraaid. En op zaterdag wordt er

Groene Horst. Er zijn 30 appartementen en een grote

af en toe een gezellige borrelavond georganiseerd.

algemene ruimte met keuken. Hier wordt ook 1x per

Dit alles is vrijblijvend.

maand gezamenlijke maaltijden gekookt. Het ruime
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Ook wij van de Groene Horst hebben huisregels die

Mocht u de gelukkige zijn die in onze woongroep een

zijn vastgelegd in een statuut. Wij staan open voor

plaats krijgt wordt u begeleid door de mede bewo-

iedereen die voldoet aan de wooneisen, zoals salaris/

ners. Het is wel de bedoeling dat uw enige affiniteit

uitkering etc. Deze staan op onze website:

heeft met het wonen in een woongroep.

degroenehorst.nl
De Groene Horst heeft een bestuur die is gekozen
door de groep. Zij houden zich bezig met de financiën
en algemene zaken zoals contact met de verhuurder
Pré Wonen, onderhoud gebouw etc. Het organiseren
van jaarvergaderingen en bewoners inlichten van het
reilen en zeilen van de Groene Horst door middel van
notulen van de overleg momenten.

Geïnteresseerd?
Heeft u belangstelling voor wonen in de
Groene Horst, bekijk de website:
degroenehorst.nl
Kom dan eens langs op maandagochtend
10.00 uur gelieve vooraf een mail te zenden
naar info@degroenehorst.nl
Adresgegevens:

De Groene Horst
Büllerlaan 4 t/m 31
1945 SR Beverwijk
Zie voor meer contactgegevens het inlegvel
met de gegevens van alle woongroepen in
Kennemerland.

