Wilt u actief, toekomstbestendig en met elkaar wonen in Obdam?
Dan is Obdammerhof wellicht iets voor u.

Wat is jullie droom?
Een woongemeenschap, voor mensen van 50 jaar en ouder, die samen een gemeenschap vormen.
We willen zo leven, dat we zowel voor elkaar als voor de gemeenschap van Obdam van
betekenis kunnen zijn. Het belangrijkste is het sociale aspect. Uit onderzoek blijkt, dat ouderen
gezonder oud worden, als ze betrokken en actief blijven, en daardoor niet vereenzamen.
Wij willen in Obdam een nieuwe woonvorm realiseren voor ouderen, (dat is in onze optiek: 50+)
die toe zijn aan een iets andere fase in hun leven.
Kernwoorden?
 In verbinding met elkaar en met Obdam; zichtbaar in het dorp;
 Samen – elkaar en anderen ontmoeten met ook voldoende privacy;
 Actief zijn, elkaar stimuleren, zelfstandig, initiatiefrijk;
 Diversiteit op allerlei gebied;
 Levensloopbestendig en betaalbaar;
 Op een fijne, moderne en comfortabele manier wonen.
Hoe gaan jullie dit realiseren?
In heel Nederland zijn er initiatieven van mensen, die anders oud willen worden. We hebben ons daarin
verdiept en gekozen voor het concept van stichting Knarrenhof. Dit is een nog jonge stichting, die overal in
het land bezig is om nieuwe woonvormen te ontwikkelen. Kijk maar eens op de website
www.knarrenhof.nl
Het spreekt ons enorm aan en we hebben onze woongemeenschap daarom voorlopig Obdammerhof
genoemd.
Hebben jullie al een stek op het oog?
We houden steeds contact met de gemeente. En wat blijkt: in de nabije toekomst wil de gemeente de
nieuwe wijk Tuindersweijde ontwikkelen. Bij de waterberging van Obdam zal deze nieuwe wijk in fases
ontwikkeld worden. Dat lijkt ons een ideale locatie: bij de natuur en nog nieuw op te zetten. Prachtig.

De waterberging op de plek waar Tuindersweijde
gerealiseerd wordt.
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Wat is het verschil met een gewone woonwijk?
o
o
o
o

Het vernieuwende zit erin, dat door de opzet van de woningen er een gemeenschap kan ontstaan.
Er komt in ieder geval een Hofhuis, met een grote gezamenlijke ruimte om elkaar te ontmoeten en
voor diverse activiteiten. Er komt ook een gezamenlijke hoftuin met terras.
Betaalbaarheid is heel belangrijk: koop – en huurwoningen, kleinere appartementen en grotere
huizen. Vraagvolgend.
Als toekomstige bewoners zijn we samen verantwoordelijk voor opzet en opbouw.

Hoe verder?
Als initiatiefgroep zijn wij nu toe aan de volgende stap: mensen uit Koggenland interesseren voor deze
nieuwe woonvorm.
Hoe komen mensen aan meer informatie?
o Via de website Knarrenhof. Daar staat veel informatie op en mensen die echt geïnteresseerd zijn,
kunnen zich al inschrijven voor het project in Koggenland. Er wordt een bijdrage gevraagd van €15,00
en dan word je op de lijst gezet van geïnteresseerden. Hoe hoger je op de lijst staat, hoe meer kans,
dat je in aanmerking komt voor een woning in het Obdammerhof.
o Heeft u zich opgegeven voor een mogelijke deelname aan ons Obdammerhof, dan kunt u dit ook aan
de initiatiefgroep doorgeven:
obdammerhof@ziggo.nl
Wij weten zo direct dat u interesse heeft. Als wij volgende stappen ondernemen, dan staat u al op
onze mailinglist en houden wij u rechtstreeks op de hoogte.

En dan?
Als de initiatiefgroep Obdammerhof genoeg mensen weet te interesseren voor ons eigen hofplan, dan
wordt er in Tuindersweijde door de gemeente Koggenland ruimte voor deze nieuwe woonvorm
gereserveerd. Dan gaan we onze woongemeenschap met de nieuwe bewoners vormgeven.
Wie zijn de deelnemers van de initiatiefgroep?

Monique Obdam, Elly Bankras, Marian Obdam en Marie-Louise Ruijter.
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Tenslotte: We zien dit als een enorme kans. Samen met u kunnen wij aan de wieg staan van een
nieuwe woonvorm, een nieuwe woongemeenschap in Obdam. Hoe bijzonder is dat!

