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Inschrĳven
Spreekt wonen in Kwakershof u aan? Kom dan eens vrijblijvend een
kijkje nemen. Iedereen is van harte welkom. Wel is uw leeftijd
belangrijk. Om u te kunnen inschrijven voor een woning in Kwakershof
bent u tenminste 55 jaar en niet ouder dan 70.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken om langs te komen?
Mailt u dan naar Kwakershof@outlook.com.

Het adres van Kwakershof is:
Woongemeenschap Kwakershof
Kwakershof 1
1601 AV Enkhuizen

‘Het geeft me het gevoel

erbij te horen’



Wonen in een woongemeenschap lijkt op wonen in een straat: de
mensen kennen elkaar en geven om elkaar. De bewoners hebben 
een eigen appartement, maar er zijn ook gemeenschappelijke
ruimten en voorzieningen, waar iedereen graag gebruik van maakt.

In een woongemeenschap kunt u naar wens samen zijn met gelijk-
gestemden, zonder de vrijheid te verliezen om uw eigen keuzes te
maken. ‘Het houdt me scherp en actief’, ‘Het geeft me het gevoel erbij
te horen’, zijn veelgehoorde kwaliteiten. Het is een prettige manier om
langer zelfstandig te blijven wonen, in een vertrouwde en veilige
omgeving.

Kwakershof is zo’n woongemeenschap, in de Enkhuizer binnenstad.
Hier wonen is een bewuste keuze voor zelfstandig en tegelijkertijd ook
gemeenschappelijk wonen. Zoekt u naar gezelschap van buren of
vrienden, dan vindt u dat.

Voorzieningen
De gemeenschappelijke voorzieningen zijn: een fietsenberging,
hobbyruimte, een prachtige groene binnentuin met vele mooie plekjes
om heerlijk te kunnen zitten. En een recreatiezaal met een bar en
een biljart.

Wonen in een
woongemeenschap:

‘Samen
en toch apart’

Activiteiten
In de recreatiezaal organiseren de bewoners allerlei activiteiten
zoals dames- en herenbiljart, klaverjassen, sjoelen, yoga,
bingo, puzzelen, jaarlijkse feestavond met bandoptreden,
iedere zaterdag ‘happy hour’ en elke dag koffiedrinken. In de
zomer is er een barbecuefeest in de binnentuin en ze vieren
kerst met een lekkere maaltijd. Ook op oudejaarsavond is iedereen
welkom in de recreatiezaal.

Samen verantwoordelĳk
Kwakershof verwacht van alle bewoners dat zij zich op enige
wijze inzetten voor het reilen en zeilen van de gemeenschap.
Zo is er bijvoorbeeld een tuin-, bar- en evenementencommissie.
Daarnaast zijn de bewoners ééns per jaar ‘huismeester’. Dan controleert
u 's avonds of de toegangsdeuren goed afgesloten zijn en bent u
die week overdag tot 14.00 uur thuis om de centrale voordeur te
openen als dat nodig is.

Schoonmaakkosten
De bewoners van Kwakershof hebben het schoonmaken van de
gemeenschappelijke ruimten uitbesteed aan een schoonmaakbedrijf.
Iedereen betaalt hiervoor een klein bedrag per maand bovenop de
huur en servicekosten.


