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Een Knarrenhof is gebaseerd op de hofjes van vroeger, maar met het gemak van heden. 

Door de combinatie van ouderwets burenfatsoen en "naoberschap" bent u nooit alleen. 

Centraal staan hierin de begrippen veiligheid, geborgenheid en onafhankelijkheid.  

 

Sinds april dit jaar is een groep enthousiaste Nieuwerkerkers bezig met de realisatie van een 

Knarrenhof in de Zuidplas. Allemaal op vrijwillige basis, omdat ook zij de voordelen van het 

wonen in een knarrenhof zien. Op 23 juni is deze groep voor de tweede keer bijeen geweest 

om te zien wat we bereikt hebben en hoe we verder gaan. Om u op de hoogte te houden van 

alle ontwikkelingen en de plannen die we hebben, ziet u hier voor u onze eerste nieuwsbrief 

Deze zal uitkomen als er nieuws te melden is en er belangrijke ontwikkelingen zijn. 

 

Inmiddels hebben zich 39 belangstellenden, singles en paren, 

aangemeld. Dat was mede dankzij het interview dat in het Hart 

van Holland heeft gestaan. We streven er natuurlijk naar om 

deze groep verder te laten groeien. Hoe meer gegadigden, 

hoe sterker we staan ten opzichte van de gemeente en de 

woningcorporaties. 
 

De initiatiefgroep van het knarrenhof heeft inmiddels veel contacten gelegd en gesprekken 

gevoerd met allerlei betrokken instanties. Zo zijn er vertegenwoordigers van de groep naar 

een bijeenkomst in het gemeentehuis over de woonvisie geweest. Belangrijke punten hier 

waren: het langer thuiswonen van ouderen, de doorstroming op de woningmarkt, aangepaste 

woningen, woonruimte voor kwetsbare groepen. Op al deze vragen kan juist een knarrenhof 

een antwoord zijn. 

 

Ook zijn vertegenwoordigers van de groep uitgenodigd op de vergadering van de 

ouderenbonden. Daar zijn de ideeën ten aanzien van een knarrenhof uiteengezet. De 

vertegenwoordigers van de bonden reageerden zeer positief en zullen hun leden op de 

hoogte stellen van de plannen. 

 

Verder zijn er persoonlijke contacten geweest met vertegenwoordigers van de 

ouderenbonden en met ambtenaren van de gemeente Zuidplas. Ook zij staan erg positief ten 

opzichte van de realisatie van een knarrenhof in de gemeente Zuidplas. Ook zijn de 

contacten met de landelijke Knarrenhof organisatie gelegd en is het project daar aangemeld. 

Zie www.knarrenhof.nl 

 

Van essentieel belang voor de realisatie van het project is 

een goede locatie. De initiatiefgroep heeft een aantal 

locaties op het oog, maar alles staat wat dit betreft nog open. 

Ook hierover zijn we met de gemeente in gesprek. We zijn al 

hard op weg, maar we kunnen pas een echte vereniging 

worden als er daadwerkelijk een locatie is voor een 

knarrenhof.  

 



Er is dus al veel werk verzet, maar er zal nog veel meer moeten gebeuren. Wij hebben ons 

als initiatiefgroep aangemeld bij de landelijke organisatie. Zij kunnen ons met raad en daad 

ondersteunen. Meld u ook aan bij de landelijke organisatie Knarrenhof op 

www.knarrenhof.nl.  

 

Zend u deze nieuwsbrief alstublieft door aan familieleden, kennissen, buren en alle anderen  

van wie u denkt dat zij belangstelling hebben voor het wonen in een knarrenhof.  

 

Meer informatie over een knarrenhof  is te vinden op www.knarrenhof.nl. Voor vragen 

kunnen belangstellenden zich wenden tot zuidplasknarrenhof@gmail.com. Via dit adres kan 

men zich ook aanmelden als belangstellende voor een knarrenhof in de Zuidplas. 

 

http://www.knarrenhof.nl/
mailto:zuidplasknarrenhof@gmail.com

