“Een doel zonder een plan

Obdammerhof

is slechts een wens.”

Onze droom: een Obdammerhof, voor nu en de toekomst.
Hoe ziet onze droom er ook alweer uit?
We merken dat mensen het lastig vinden om uit te leggen aan anderen waarom het Obdammerhof
een fantastische mogelijkheid biedt voor mensen van 50+, toe aan een nieuwe fase in het leven.
Mensen weten altijd heel goed, wat ze inleveren: de eigen stek, de plek waar de kinderen zijn
opgegroeid, het vrijstaande huis, etc. etc.
Bedenk daarom wat het u allemaal kan opleveren:
- een modern en comfortabel huis, levensloopbestendig;
- woongenot met mensen die tijd hebben voor een praatje en vriendelijkheid;
- gezellige activiteiten dichtbij, van klaverjasavonden tot een aanschuiftafel om te eten;
- nieuwe buren en kennissen, nieuwe vrienden;
- een wandelclub, een leesclub, een creatieve club, een biljartclub, etc. etc;
Obdammerhof, hoe staat het ervoor?
De afgelopen maanden lijkt het stil aan het front. Toch worden de nodige stappen gezet.
➢ We hebben een opstartsubsidie gekregen van de provincie Noord-Holland. Het bedrag van
€11.000,- is bestemd voor ‘het opstellen van een projectplan onder begeleiding van een
procesbegeleider’. We zijn hier content mee, omdat zo èn de eerste kosten deels worden gedekt
èn het project ook serieus de volgende stappen zonder vrijblijvendheid kan zetten.
➢ De procesbegeleider Sophieke Klaver is in gesprek met de gemeente en projectontwikkelaar Vos
betreffende de voorwaarden en mogelijkheden van en voor ons project. We laten dit met een
gerust hart aan Sophieke over en we hopen voor de zomer hier een duidelijk beeld van te krijgen.
➢ We houden contact met onze mensen van de gemeente Koggenland. We hebben bijvoorbeeld
een gesprek gevoerd om te kijken wat de gemeente later voor ons kan doen, betreffende ons
project Obdammerhof. Het gaat dan over Welzijn, inrichting hofhuis en –hoftuin.
➢ Alle leden van Knarrenhof die zich hebben ingeschreven voor een project in Koggenland hebben
een mail gehad om zich in te schrijven als lid van de Vereniging Knarrenhof Koggenland. De leden
van deze vereniging gaan verder met Sophieke ons Obdammerhof vormgeven.
- Heeft u geen mail gehad van Knarrenhof, neem dan contact op met
administratie@knarrenhof.nl

➢ De Inbo –projectmaatschappij is bezig om in een drietal schetsen vorm te geven hoe ons
Obdammerhof er uit zou kunnen zien. We wachten dit af; wij besluiten daar niet over, dat doen
we natuurlijk met de leden van de vk Koggenland.
In ons tijdpad worden na de zomer de mensen die lid zijn van onze vereniging benaderd door
Sophieke voor een persoonlijk gesprek. Dat gaat op volgorde van de wachtlijst. Met de leden die
aangeven verder te willen gaan op basis van het Knarrenhofconcept, gaan we verder naar de
volgende fase: het ontwerp van ons hof en het ontwerp van de eigen huizen met allerlei opties. Dan
is het begin 2021. Als we in deze fase zijn, kan het echter snel gaan.
Een mooie droom zal werkelijkheid worden.
Monique Obdam heeft dit prachtig verwoord in een gedicht:
Mijn droom
Ons huis als onderdeel van het Obdammerhof
De fundering als basis
Stenen, symbool van bouwen met elkaar
Cement als verbinding
Het dak als veilig onderkomen voelbaar
Het venster voor een heldere blik
Mijn wens voor alle hofbewoners,
dat je kan zeggen,
Het Obdammerhof, dat ben ik.
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