


E en prachtige locatie met een 
oase van rust. De kans is groot 
om hier langer zelfstandig te 
kunnen blijven wonen.  

 
De woongemeenschap voor senioren, 
Kwakershof, is gevestigd in de binnenstad 
van Enkhuizen, gelegen aan één van de 
vele grachten die de stad rijk is. Wonen in 
Kwakershof is vergelijkbaar met het wonen 
in een buurt; de bewoners kennen elkaar 
en hebben het beste met elkaar voor. 

Kwakershof realiseert de wens naar 
samen zijn met gelijkgestemden, 
zonder de vrijheid te verliezen om eigen 
keuzes te maken. Het is dé plek waar 
gezelschap van buren en/of vrienden 
wordt waargemaakt. 

Nieuwe bewoners worden met open 
armen verwelkomd. Zij voelen zich snel 
thuis in Kwakershof.







Johan de Vree en Greta Pie-
tersz de Rooij wonen al van-
af het begin in Kwakershof. 
Zij waren één van de eerste 

bewoners en wonen er nog steeds 
met plezier. “Door de geborgenheid 
is Kwakershof een vertrouwde ge-
moedelijke plek. Dat maakt het wo-
nen zó aangenaam!”. 

‘Gezelligheid’ past goed bij Kwakers-
hof. Vaak bij binnenkomst zie je bewo-
ners een praatje met elkaar maken. En 
vinden er in de gemeenschappelijke 
ruimte activiteiten plaats, zoals biljar-
ten, kaarten en sjoelen. Alle bewoners 
kunnen hieraan meedoen. 

Greta: “In het begin heb ik veel geschil-
derd samen met andere bewoners en 
aspirant-leden, dat was enorm gezel-
lig!”.

Toen wij aan Greta vroegen wat zij fijn 
vindt aan Kwakershof hoefde ze daar 
niet lang over na te denken. “Je voelt je 
beschermd. Je kunt dit pand niet betre-
den als je geen sleutels hebt, dat stelt 
mij gerust. Vaak laat ik mijn sleutels 
in de voordeur zitten, zó veilig voel ik 
mij.”. Johan stemde hier volkomen mee 
in. En hij vult aan met een prachtige 
quote, die Kwakershof perfect defini-
eert: “Het samen zijn en het samen-
doen maakt Kwakershof zo fijn!”. 

Het aangename 
van Kwakershof
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Nadat in 1979 de eerste 
gesprekken zijn gevoerd 
over de oprichting van Kwa-
kershof, ging pas in 2001 
de eerste paal de grond in. 
Op de plek van het voorma-
lige zwembad ‘De Kwaker’ 

kwam een woongemeen-
schap voor senioren.
 
De woongemeenschap 
binnen de vestiging van 
Enkhuizen is op 14 februari 
2002 opgeleverd. 



Vhenr     :    48508600081
Adres     :    Kwakershof 8 ENKHUIZEN

Plattegrond van 
een appartement
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Kwakershof heeft 35 
appartementen, verdeeld over 
drie woonlagen. Alle woningen 
hebben twee slaapkamers en een 
totale oppervalkte van 82 m².  

(deze plattegrond is van een gelijkvloerse woning)





De jaarlijkse 
rommelmarkt

Ans van der  
Hoogte woont 
bijna drie jaar in 
Kwakershof. Na 
een open dag van 

de woongemeenschap besloot 
zij samen met haar man hier-
naartoe te verhuizen. ‘’Ik was 
direct verknocht, maar bij mijn 
man duurde het iets langer’’. Het 
sociale van de woongemeen-
schap sprak Ans gelijk aan en 
het gelijkvloers wonen was ook 
een groot voordeel.

Met trots liet Ans ons weten dat 
zij de coördinator van de jaarlijk-
se rommelmarkten in Kwakershof 
is. Zij en vele andere bewoners 
zorgen ervoor dat het elk jaar een 
succes wordt. ‘’Mensen geven 
spullen weg als ze gaan verhuizen. 
Die mogen wij doorverkopen op de 
rommelmarkt. Wat er aan geldop-
brengst binnenkomt wordt geïn-
vesteerd voor algemeen gebruik.’’ 
Ans wijst naar de tafel en stoelen 
waaraan we net hebben gezeten. 
‘’Ook deze zijn betaald met de 
opbrengsten van de rommelmarkt, 
net als de aangelegde vijver. Het is 

iets waar wij (de bewoners) alle-
maal van profiteren.’’ Tijdens de 
rommelmarkten zijn er ook open 
dagen’.

Ans is een echte creatieveling, of 
in haar eigen woorden ‘’een echte 
hobbyist.’’ Dagelijks is ze bezig 
met het maken van allerlei crea-
ties. ‘’Ik ben altijd aan het hobby-
en. Meestal maak ik kaarten, maar 
ook vaak andere knutselstukjes. 
Tijdens kerst maak ik samen met 
de bewoners kerstkransen. Ik kom 
vaak tijd te kort”, zegt Ans.

Tot slot vertelt Ans ons dat de ho-
mogeniteit in Kwakershof sterk is, 
iedereen is er gelijk, mensen voe-
len zich verbonden. ‘’Hier heerst 
een gevoel van zekerheid. Mensen 
passen en letten op elkaar, als er 
iets is staan ze voor je klaar’’.  Ze 
stimuleren elkaar ook om creatief 
bezig te zijn en van alles te organi-
seren. ‘’We hebben biljart-, feest-
avonden, evenementen en zomers 
een barbecue. Het is fijn als je je 
alleen voelt dat je dan even samen 
kan zijn.’’.



In recreatieruimte ’t Trefpunt staat 
er bijna elke dag een activiteit op 
de planning. Alle bewoners kun-
nen hier vrijwillig aan meedoen. 
Een ideale dagbesteding in een 
gezellige en gemoedelijke sfeer.  

Naast de recreatieruimte kunnen 
bewoners ook gebruikmaken van: 
de fietsenberging, hobbyruimte en 
de prachtige groene binnentuin 
met heerlijke zitplekjes. 



De vaste 
activiteiten
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In ‘t Trefpunt organiseren de bewoners al-
lerlei activiteiten, zoals dames- en heren-
biljart, klaverjassen, sjoelen, yoga, bingo, 
puzzelen, een jaarlijkse feestavond met 
bandoptreden en ’s ochtends tussen ne-
gen en tien uur samen koffiedrinken. Ook 
is er iedere zaterdagavond tussen half 
zes en negen een ‘happy hour’ voor een 
gezellig hapje en een drankje. Volgens 
een wisselend rooster organiseren be-
woners de avond en regelen zij de con-
sumpties

Daarnaast wordt kerstavond gevierd met 
een broodmaaltijd en is iedereen welkom 
op oudejaarsavond in de recreatiezaal.

De activiteiten worden door een aantal 
bewoners georganiseerd, oftewel ‘de 
Evenementen commissie’. De commis-
sie organiseert bijvoorbeeld zomers een 
barbecue in de binnentuin en op de ver-
jaardag van Kwakershof, dat is op Valen-
tijnsdag, een feestavond. 









Kwakershof is eigendom van 
woningcorporatie Welwonen. 
Voor de huurwoningen in de 
woongemeenschap geldt een aparte 
toewijzingsprocedure. Er wordt onder 
andere getoetst op inkomen en leeftijd 
(tussen 55 en 70 jaar) en u moet als 
woningzoekende ingeschreven staan 
bij Woonmatchwestfriesland.nl.  
 
Lijkt wonen in Kwakershof u wat of heeft 
u vragen? Mail gerust met Kwakershof, of 
kom eens gezellig langs!

Overweegt u nu al dat u misschien in de 
nabije toekomst in Kwakershof wilt komen 
wonen? Kom dan eens praten met de 
kennismakingscommissie. Daarna kunt 
u zich eventueel inschrijven als aspirant-
lid en krijgt u toegang tot verschillende 
activiteiten. Een mooie en laagdrempelige 
manier om alvast kennis te maken met de 
bewoners. Wilt u meer weten? 
Op de website van Kwakershof vindt u 
veel informatie.
 
Woongemeenschap Kwakershof
Kwakershof 1
1601 AV Enkhuizen
kwakershof@outlook.com
www.kwakershof.nl

Wonen in 
Kwakershof
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