Home
KENT U UW BUREN? WIJ WEL!!
Groepswonen is niet iets waarmee je wacht tot je eraan toe bent. Je moet je er goed op
voorbereiden en er al doende naar toe groeien. Het is een positieve keuze voor actief
blijven, voor jezelf en voor anderen. Groepswonen houdt je scherp en actief en je kunt
langer en prettiger zelfstandig blijven wonen.’
Onze woongroep
De bewoners hebben bewust gekozen voor deze vorm van ‘samen’ wonen. Vrijheid –
blijheid is ons motto, waarbij sociaal en behulpzaam zijn hoog in ons vaandel staan.
Een soort ouderwets ‘noaberschap’, waardoor het prettig is om hier samen te wonen.
We zijn zelfstandig, leven zelfstandig, zijn niet verantwoordelijk voor de ander. Wel
vinden we het belangrijk om naar elkaar om te kijken en met elkaar te zorgen voor
een leefomgeving die goed aanvoelt. Samen lachen, soms huilen, samen op pad of
elkaar een helpende hand toesteken. Elkaar respecteren en vrij laten vinden we erg
belangrijk.
Wij komen twee tot drie keer in de week bij elkaar om koffie te drinken en houden
gezamenlijk de binnentuin en gemeenschappelijke ruimtes up to date. Net naar
gelang er interesse is organiseren we andere activiteiten. We proberen zoveel
mogelijk samen iets te ondernemen, al is iedereen vrij om hieraan deel te nemen.
Bewoners met dezelfde interesses gaan regelmatig samen op pad.
Woongroep van Senioren ‘Kerschoten’
Complex ’t Hoefijzer
Torricellistraat 2-26
7316 KT Apeldoorn

Woonomgeving
Apeldoorn is een stad in het groen. Dat betekent dat elke wijk in deze stad een
groene uitstraling heeft. Zowel de bossen aan de ene als de weilanden aan de
andere kant van Apeldoorn, zorgen ervoor dat je op fietsafstand rust of een activiteit
kunt opzoeken.
Ons wooncomplex ’t Hoefijzer ligt in Kerschoten. Het is een wat oudere, ruim
opgezette wijk in het noordelijk deel van Apeldoorn.
Een winkelcentrum en openbaar vervoer zijn op loopafstand van ‘t Hoefijzer. Het
centraal station is met openbaar vervoer bereikbaar. Op loopafstand van ’t Hoefijzer
ligt een nieuw wijkcentrum ‘de Groene Hoven’, waarin meerdere huisartsen, een

fysiotherapiepraktijk, een podoloog en een apotheek gevestigd zijn. Kortom, alles wat
met zorg te maken heeft. In het wijkcentrum ‘De Groene Hoven’ zelf worden diverse
cursussen gegeven en activiteiten voor buurtbewoners georganiseerd. Hier kunnen
ook maaltijden genuttigd worden, waaraan een aantal van onze bewoners regelmatig
deelneemt.
Binnen 10 minuten fietsen komt u vanaf ons wooncomplex in het centrum van
Apeldoorn, met winkels, cultureel centrum, bioscoop en gezellig terrasjes of bij de
tuinen van Paleis het Loo.

Geschiedenis
De wijk Kerschoten is één van de dertig, door het Rijk geselecteerde naoorlogse
gebieden met een bijzondere cultuurhistorische betekenis. De gebieden tonen
samen het tijdperk van de wederopbouw.
Al voor de oorlog was Apeldoorn een groene stad. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat de gemeente dat groene karakter wilde behouden in de uitbreidingsplannen van
na 1945. Groen is de naoorlogse woonwijk Kerschoten zeker geworden. Als één van
de dertig gebieden van nationaal belang is Kerschoten een wijk om trots op te zijn.
De woonwijk Kerschoten verrees vanaf 1958 aan de noordkant van de stad,
aansluitend op de villawijk De Parken. Het ontwerp van de wijk is van de bekende
architect David Zuiderhoek. Hij liet zich daarbij vooral inspireren door naoorlogse
stadsuitbreidingen in Zweden en Denemarken tijdens een studiereis. In Kerschoten
is die Scandinavische invloed goed terug te zien, bijvoorbeeld in de verkeersluwe
woongebieden en de afwisseling van hoog- en laagbouw in het groen. Deze opzet
voor de wijk was heel nieuw en sloot aan bij het principe van licht, lucht en ruimte uit
de wederopbouwperiode.

Wooncomplex Kerschoten
Ons complex dateert van 1989. Een aantal van de bewoners, die betrokken is
geweest bij het ontwerp van het complex, woont hier nog steeds. Het complex
bestaat uit dertien geschakelde woningen, gebouwd in de vorm van een hoefijzer.
Er zijn drie type woningen, allen met een woonkamer, open keuken en een of twee
slaapkamers. Twee woningen naast de ingang van het complex hebben een
slaapkamer boven.
Klik hier voor een 8 minuten durende impressie van de bouw.
Alle woningen hebben elk een eigen terras, een tuintje en een voordeur. De
woningen zijn geschikt voor zowel alleenstaanden als stellen. De woningen zijn niet

aangepast voor rolstoelgebruik, al zijn er weinig drempels.
Vanuit de centrale hal komt men in een gemeenschappelijke ruimte, door ons
‘huiskamer’ genoemd. Via een trap in de huiskamer is een logeerkamer te bereiken.
Vanuit de huiskamer komt men in een grote binnentuin met terras, waar we geregeld
bij elkaar zitten of BBQ-en. Achter in de tuin staan schuren die gebruikt worden voor
fietsen, tuingereedschap en tuinmeubilair. Ook kan in een van de schuren geklust
worden. De gemeenschappelijke tuin en algemene ruimtes worden gezamenlijk
onderhouden. Iedereen is wel verantwoordelijk voor de eigen woon- en leefruimte.

Woongroep
We zijn gesteld op onze privacy, maar hebben bewust gekozen voor deze vorm van
‘samen’ wonen. Vrijheid – blijheid is ons motto, waarbij sociaal en behulpzaam zijn
hoog in ons vaandel staan. Een soort ouderwets ‘noaberschap’, waardoor het prettig
is om hier samen te wonen. We zijn zelfstandig, leven zelfstandig, zijn niet
verantwoordelijk voor de ander. Wel vinden we het belangrijk om naar elkaar om te
kijken en met elkaar te zorgen voor een leefomgeving die goed aanvoelt. Samen
lachen, soms huilen, samen op pad of elkaar een helpende hand toesteken. Elkaar
respecteren en vrij laten vinden we erg belangrijk.
Wij komen twee tot drie keer in de week bij elkaar om koffie te drinken en houden
gezamenlijk de binnentuin en gemeenschappelijke ruimtes up to date. Net naar
gelang er interesse is organiseren we andere activiteiten. We proberen zoveel
mogelijk samen iets te ondernemen, al is iedereen vrij om hieraan deel te
nemen. Bewoners met dezelfde interesses gaan regelmatig samen op pad.
Onze woongroep is een vereniging en aangesloten bij de LVGO ‘Landelijke
Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen’. De huurwoningen zijn van
woningbouwvereniging Ons Huis . Huurtoeslag is mogelijk.

Nieuwsgierig?
Als u meer wilt weten over onze woongroep kunt u via onze website (zie
het contactformulier) of via ons email-adres contact met ons opnemen.
Als u serieus interesse heeft wordt u vervolgens uitgenodigd om ‘een bakkie te
komen doen’ op zondag- of maandagochtend. U maakt dan op een ongedwongen
manier kennis met de aanwezige bewoners. Op die manier krijgt u een goed beeld
wat ons groepswonen inhoudt en kunnen we elkaar wederzijds beter leren kennen.
De bedoeling is dat u op deze manier ongeveer een half jaar de tijd krijgt om te
ervaren wat wonen bij onze woongroep inhoudt.

Als u nog steeds enthousiast bent en het ‘klikt’ wederzijds, dan gaan wij verder door
een gesprek met u te hebben om de gang van zaken toe te lichten. Na dit gesprek,
kunt u na ongeveer een halfjaar, en stemmen door de groep, op de wachtlijst
geplaatst worden. Uiteraard kunnen we niet voorspellen wanneer een woning
beschikbaar komt.
Woongroep ‘Kerschoten’ is op zoek naar ……..
Onze woongroep is op zoek naar mensen voor de wachtlijst. Wij zoeken gezellige,
sociale en actieve mensen vanaf 45 jaar. We verwachten van kandidaten dat ze
zelfredzaam zijn. Geloof en geaardheid spelen geen rol.
Omdat wonen in een woongroep een weloverwogen en bewuste keus is, hanteren
wij een kennismakingsperiode om geïnteresseerden te laten wennen aan deze vorm
van wonen.
U kunt onze website bezoeken
www.woongroepkerschoten.nl.
U kunt ons mailen:
woongroepkerschoten@gmail.com.
Wilt u liever persoonlijk contact?
Wij zijn telefonisch te bereiken op de volgende nummers:
Tel. 055 – 5786593 of 06-14905581
Ons adres is:
Torricellistraat 2-26
7316 KT Apeldoorn
Onze woongroep is een vereniging en aangesloten bij de LVGO ‘Landelijke
Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen’. Onze huurwoningen zijn van
woningbouwvereniging Ons Huis.
GRAAG TOT ZIENS?
Nieuwsgierig naar meer woongroepen in Apeldoorn? Hier volgen adressen
van andere woongroepen:
§
§
§

Ruisend Veld, Het Verlaat 166B, 7325 HG Apeldoorn, tel.nr. 055-3010696
Apeldoornse Vereniging voor Woon-/werkgemeenschap van ouderen. Bereikbaar via
deze link van de woningbouw vereniging.
Woongroep Westerzande, Westerzande 2, 7312 ZZ Apeldoorn, tel.nr 055-5421892

Contact
Woongroep van Senioren ‘Kerschoten’
Complex ’t Hoefijzer
Torricellistraat 2-26
7316 KT Apeldoorn
U kunt ons mailen via: woongroepkerschoten@gmail.com
Wilt u persoonlijk contact?
Tel. 055 – 578 6593
Tel. 06 14 90 55 81

