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Dit nummer 
In juli 2018 is onze eerste nieuwsbrief verschenen. In deze tweede nieuwsbrief houden wij u 

op de hoogte van de ontwikkelingen sindsdien. Inmiddels hebben zich circa 70 

belangstellenden, singles en paren, bij ons aangemeld. 

Plan van Aanpak 
De afgelopen maanden hebben we niet stilgezeten. We hebben een plan van aanpak 

opgesteld met een stappenplan. Enkele punten hieruit die inmiddels zijn opgestart: 

 Contacten leggen met o.a. gemeente, politieke partijen en woningbouwverenigingen 

 Communicatieplan maken 

 Mogelijke locaties in kaart brengen 

Activiteiten 
Wij hebben gesprekken gevoerd met de wethouders De Haas en Hordijk, met de fracties van 

de meeste politieke partijen en woningbouwvereniging Woonpartners Midden-Holland. De 

wethouders en de politieke partijen staan positief tegenover ons initiatief en willen waar 

mogelijk meewerken en -denken. De woningbouwvereniging is wat afwachtend, maar niet 

negatief.  

Wij hebben aan twee participatiebijeenkomsten over de Woonvisie van de gemeente 

Zuidplas deelgenomen, waarbij allerlei doelgroepen rond wonen waren uitgenodigd. 

Inmiddels is deze Woonvisie in concept gereed en is op 28 november met de fracties en 

belangstellenden besproken. Hierbij waren wij ook aanwezig. In deze Woonvisie is ruime 

aandacht voor wonen voor ouderen en in het bijzonder aan initiatieven als de onze. Op 23 

januari 2019 wordt de Woonvisie aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling. 

Communicatie 
Via de plaatselijke pers, Omroep Zuidplas en het Algemeen Dagblad houden wij 

belangstellenden op de hoogte van de ontwikkelingen. Via deze nieuwsbrief houden wij de 

mensen die zich aangemeld hebben meer gedetailleerd op de hoogte. 

Locaties 

We hebben een aantal geschikte locaties in beeld, maar alle locaties hebben beperkingen en 

praktische bezwaren. De komende tijd gaan we aan de slag om in gesprek te komen met de 

eigenaren van de gronden en de belanghebbenden voor de ontwikkeling van die locaties. 



Wij roepen alle lezers van de nieuwsbrief op, om suggesties te doen voor mogelijke 

locaties. 

Website 
Zoals u op de website van de Stichting Knarrenhof (https://knarrenhof.nl/) kunt lezen, kan de 

realisatie van een Knarrenhof vijf tot acht jaar duren, afhankelijk van de beschikbaarheid van 

grond. Wij onderhouden contact met de stichting Knarrenhof, die ons kan adviseren en 

begeleiden bij het hele proces. 

Helaas hebben wij nog geen eigen, plaatselijke website. We zijn hard aan het werk om dit zo 

snel mogelijk te realiseren.  

Ons mailadres is veranderd, omdat de naam Knarrenhof is beschermd. Ons mailadres is nu: 

zuidplashof@gmail.com . 

Enquête 
U vindt naast deze nieuwsbrief een bijlage in de mail. Dat is een enquête, die wij houden om 

in kaart te kunnen brengen naar welk type woning uw belangstelling uitgaat en in welke 

woonkern van de gemeente Zuidplas u zou willen wonen. Aan de hand van deze informatie 

kunnen wij gerichter zoeken naar een mogelijke locatie en kunnen wij onze plannen 

afstemmen op uw wensen. 

Hoe vult u de enquête in? 
U kunt deze enquête online invullen als u beschikt over het programma Microsoft Word. 

Download daarvoor het formulier in Word en klik de grijze vakjes voor het toepasselijke 

antwoord aan met de linker muisknop. De 1e vraag kunt u invullen door op het grijze vakje te 

klikken en het antwoord in te vullen. Meerdere antwoorden per vraag zijn mogelijk. Vergeet 

niet de beveiliging uit te schakelen door in de gele balk bovenaan, op de knop “bewerken 

inschakelen” te klikken. Stuur het ingevulde formulier naar hetzelfde e-mailadres als deze 

nieuwsbrief. 

Heeft u een ander tekstverwerkingsprogramma, dan lukt het vaak wel om de enquête in te 

vullen, maar niet om hem terug te mailen. Probeer dan eerst om het lege formulier op te 

slaan op uw computer en dan het ingevulde formulier nogmaals. Dan kunt u het formulier als 

bijlage bij een nieuwe mail terugsturen. Lukt het niet om het formulier online in te vullen, dan 

kunt u het printen, handmatig invullen en per post sturen naar Bertus Verbeek, Haakmos 34,  

2914 VB Nieuwerkerk ad IJssel.  

Desgewenst kunt u ook een papieren formulier aanvragen via zuidplashof@gmail.com met 

vermelding van uw adres. Het blanco formulier wordt u dan per post toegestuurd. 

Voor alle varianten geldt: s.v.p. de enquête retourneren voor 19 januari 2019. 

https://knarrenhof.nl/
mailto:zuidplashof@gmail.
mailto:zuidplashof@gmail.com


Colofon 

Leden van de Stuurgroep Knarrenhof Zuidplas 

 

Tom Witteveen 

Woont al geruime tijd in Nieuwerkerk aan den IJssel. Jarenlang 

ben ik het gezicht van Gall & Gall in de Reigerhof geweest.  

Vanaf het eerste begin ben ik betrokken bij het Knarrenhof en ik wil 

daar met mijn vrouw Annemieke oud worden. 

 

Ik ben Herman Henzel, een geboren en getogen Rotterdammer.  In 

1977 verhuisd naar Deventer, want daar kregen we een huis met 

een tuin. Tot mijn pensionering in 2012 ben ik daar werkzaam 

geweest in het onderwijs. Nu ben ik, na 37 jaar Deventer, weer 

terug onder de rook van Rotterdam. Vanaf 2014 woon ik met mijn 

vrouw Marian met veel plezier in De Nieuwerkerk aan den IJssel. 

Wij zijn zeer betrokken bij de mooie gedachte en opzet van een 

Knarrenhof. 

 Mijn naam is Corrie Star. Na 47 jaar in het onderwijs gewerkt te 
hebben, ben ik in 2017 met pensioen gegaan. Mijn man is in 2013 
overleden en nu woon ik in een huis dat te groot voor mij is 
geworden. Twee van mijn drie kinderen wonen ver weg, bovendien 
leiden ze alle drie een druk bestaan. Voor velen is dit herkenbaar. 
Daarom wilde ik in een seniorengemeenschap wonen: gezellig en 
omzien naar elkaar. Toen dan ook het gesprek over een 
knarrenhof ging, heb ik me direct aangemeld voor de 
initiatiefgroep. 
 

 

Ik ben Corry de Klepper. Ik woon al bijna 40 jaar in Nieuwerkerk 

a/d IJssel, vind het een prettige woonplaats, waar ik nog best een 

poosje wil vertoeven. Huis en tuin mogen best wat kleiner, maar 

verdere woonomgeving graag zo houden: winkels op loopafstand, 

goed OV. Verder zou ik graag wat zaken gezamenlijk met andere 

knarren willen doen: auto delen, tuinonderhoud, samen muziek 

maken, ondersteuning bieden/vragen waar nodig. Maar ook een 

stukje privacy behouden binnen een eigen woning. Kortom een 

knarrenhof lijkt me een mooie plek om ouder te worden. 



 

 

Ik ben Bertus Verbeek, vader van en een zoon en ik heb 3 

kleinkinderen. Ik ben al geruime tijd bezig om te onderzoeken of ik 

een woonvorm kan vinden waar ik prettig oud kan worden met 

gelijkgestemde mensen. Vitaliteit, energiek, nuttig blijven 

en  onafhankelijkheid zijn voor mij de sleutelbegrippen. Een 

Knarrenhof geeft die mogelijkheid.  

 

Adviseurs 
Aad Stuivenberg 
Adrie Volder – van Hulst  


