Woongroep Hillegersberg- Schiebroek

DE GRINDHORST
GROEPSWONEN VOOR VITALE OUDEREN

a bent u 50+ en toe aan een nieuwe actieve fase in uw leven?
a wilt u wonen in een appartement in een mooie, groene omgeving?
o op loopafstand van de Bergse Dorpsstraat en het Lage Bergse Bos?
a met goede buren en goede voozieningen?
o met privacy voor een ieder en met mogelijkheid tot gezamenlijke activiteiten?
o denk dan eens aan De Grindhorst, met een woongroep voor vitale S0-plussers,

Een unieke manier van wonen

voor 50-plussers

Wat zijn dat voor 50-plussers die in De Grindhorst wonen?
Vaak wordt nog van het wonen in een woongroep voor ouderen gezegd:
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"Daar ben ik nog lang niet aan toe". Maar welk beeld heeft u dan van een
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woongroep? Het beeld van een serviceflat, een vezorgingshuis of een commune?

NIETS VAN DIT ALLES.
ln "De Grindhorst" wonen S0-plussers die zelf-
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standig, alleen of samen met een partner, in een
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privacy staat hoog in hun vaandel. Het is dan
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eigen appartement wonen. Het behoud van

ook niet de bedoeling dat de bewoners hun'
contacten buiten de woongroep venivaarlozen.
Maar ze wonen daar ook "met elkaar", zodat

ze hun buren iets kunnen bieden of iets kunnen
vragen zonder de ander te belasten,
De meenruaarde van deze woongroep ligt in de
mogelijkheid tot sociaal contact,

Als mens worden ze gekend en dat maakt
burenhu lp tot iets vanzelfsprekenis.

Hoe is het gebouw en waar kunt De Grindhorst vinden?

Zo kunnen ze langer zelfstandig blijven wonen.
Contacten en een goede sfeer worden bevorderd doordat de bewoners elkaar,

onder het genot van een kopje koffie of thee, een glaasje wijn of een boneltje,

Het appartementencomplex staat op de hoek van de

in hun gemeenschappelijke ruimte ontmoeten. Dit maakt het gemakkelijk te gaan

Grindweg en de Ankie Verbeek-Ohrlaan; de ingang is

wandelen of te fietsen, een theater of een museum te bezoeken of met elkaar te

aan de Visvreugdstraat.

gaan eten. Door iets te ondernemen ontstaan plezierige contacten binnen de
woongroep.

ln het complex zijn 59 koop- en huurwoningen, een
gemeenschappelijke ruimte voor ontmoeting en

Binnen onze woongroep is veel mogeh.yk!

De visie van de Woongroep Hillegersberg

-

Schiebroek luidt:

gezamenlijke activiteiten en een logeerkamer.

"Een eigen leven, met omzien naar elkaar"
Een stukje geschiedenis:
ln 1996 werd door een aantal bewoners van het
Kleiwegkwartier in Rotterdam - Hillegersberg het initiatief
genomen tot het oprichten van een vereniging.

De Grindhorst heeft alle denkbare voozieningen onder handbereik:

Ë

Samen met de woongroepenwinkelwerd aan de plannen
vorm gegeven.
ln september 2005 ging de eerste paal de grond in en in
november 2006 werden de sleutels uitgereikt en konden

de bewoners hun woningen betrekken,

o

het Lage Bergse Bos en de Rottemeren met volop fiets- en
wandelmogelijkheden.

o

goede aansluiting t.o.v. autowegen en ook met het openbaar
vervoer (bushaltes voor het gebouw) kunt u alle kanten uit.

o winkelsoploopafstand. M

Voor wie is deze woongroep bedoeld?
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Voor S0-plussers die vitaal en actief genoeg zijn om te

investeren in nieuwe sociale contacten. Wanneer iemand
vanuit werk- of levenservaring iets te bieden heeft en bereid
is deze ervaring in te brengen, is hij of zij van harte welkom
in onze woongroep.
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