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Blues-concert voor het Hofhuys

5 mei, Polonaise

4 mei, Taptoe

Hof van Hardenberg

In dit nummer
Dit is onze 6 Knarrenhof-Nieuws. Ieder jaar ontvangt u minimaal
2 en maximaal 4 NWS-brieven van ons, in mei en december. Alle
mensen die bij ons staan ingeschreven ontvangen dit. U kunt deze
NWS ook doorsturen naar wethouders, raadsleden of
journalisten. Alles wat aandacht krijgt wordt mooier.
e

Deze nieuwsbrief komt in een tijd waarin we in kleine kring onze
feestdagen gaan doorbrengen. Niets is zo waardevol als je
gezondheid. Hopelijk brengt deze nieuwsbrief, ook voor u, wat
positief nieuws.
In dit nummer leest u over de laatste ontwikkelingen. Er zijn hofjes
in aanbouw, nog een paar appartementen in een Hof te koop,
nieuwe projecten, nieuwe kansen, de politiek en nog meer. Ook
zetten we trekkers in de zon. Nee, dit zijn geen grote boerenmachines, maar mensen die met positieve energie en
doorzettingsvermogen blijven trekken aan ‘hun’ Knarrenhof.
Hoe wij werken
Speciaal voor mensen die zich onlangs hebben aangemeld en
nieuw zijn, hier nog uitleg over ons. Onze deelnemers sturen de
organisatie van Knarrenhof. Wij maken wat de meeste van onze
mensen kiezen…lees meer…
Hofjes in tijden van Corona
Het geeft misschien troost voor iedereen die momenteel
meewerkt aan een hofje. De 2 opgeleverde hofjes in Zwolle
hadden veel extra’s in huis tijdens de 1e corona-golf. Voor veel
mensen was de eerste golf een tijd van alleen zijn. Maar in het
Aahof werd veel georganiseerd. Dat was geweldig en
hartverwarmend! Zo kon iedereen vanaf de eigen terras tuin of op
1,5m afstand buiten meegenieten en meedoen met: fitness in de
Hoftuin, koorrepetities buiten, de 1,5e meter Polonaise op 5 mei
en een heus Blues-concert. Deze activiteiten geven aan waar wij
voor staan … lees meer…

Ons 3e Hof staat!
In 2014 begon Peter al in Hardenberg en nu, in 2020 staat er een
mooie Hof! Er is eerst gesproken over een andere locatie, maar die
viel af. Door vol te houden, en dankzij wethouder Prinsse, kwam er
een 2e locatie in beeld. Dit was een voormalige basisschool … lees
meer…

Hof van Hardenberg

4e “Het Groene Hof” Gouda, 100% verkocht en Start Bouw
In Gouda zijn we in 2015 gestart. Het idee was om een
grondgebonden hof te maken. Maar helaas werd de grondprijs te
hoog en is het een gestapelde Hof geworden om het nog betaalbaar
te houden. In deze gemeente hebben de eerste deelnemers de
…lees meer…

Het Groene Hof

5e “de Hof van Zutphen” 80% verkocht en Start Bouw
In Zutphen, naast het intercitystation en op loopafstand van de
binnenstad en de IJssel vandaan, komt ook een Hof. Met
nabuurschap en, naast de eigen woning/balkon of terras, een
gemeenschappelijke binnentuin en Hofhuys. We zijn met de bouw
gestart... en met name enkele duurdere appartementen zijn nog te
koop. …. lees meer….

De Hof van Zutphen

Of klik hier voor het informatiepakket
van de beschikbare appartementen.

6e t/m 17e Hof… en meer!
In veel gemeenten komen na lang trekken de projecten op gang.
De volgende projecten gaan van start:
- Hasselt, 16 woningen, Start Bouw medio 2021
- Zeewolde, 23 woningen met 30% sociale huur, Start Bouw
medio 2021
- Oldenzaal, 22 woningen, 20% sociale huur, Start Bouw eind
2021
- Emmen, 24 woningen, 30% sociale huur + 2 starters, Start
Bouw hopelijk eind 2021
- Ridderkerk, 27 woningen, 30% sociale huur, Start Bouw
hopelijk eind 2021
En nog meer … lees meer…

Hof van Hasselt

Tip: Hoe je projecten van de grond krijgt
Het grootste probleem is het vinden van locaties voor onze hofjes.
We werken daarom samen met lokale trekkers. We ondersteunen
één of meerdere trekkers met het zoeken van locaties en het
benaderen van wethouders en gemeenteraadsleden. We zien
steeds vaker dat....lees meer…

Pieter en Imanda met de
kopers-stukken voor hun
Knarrenhof-woning in Gouda

Illustratie landelijk Hofje

Politiek-politiek-politiek
Stichting Knarrenhof werkt anders door haar combinatie van
maatschappelijke bevlogenheid en zakelijkheid. Daarin staat de
eindgebruiker centraal. We blijven in de belangstelling staan van de
politiek. Ook geven we informatie aan de politiek…lees meer…
Meer concurrentie en kopieën
Knarrenhof™ is een ‘trademark’, dit staat voor een officieel
geregistreerd merk. Dat betekent dat niemand anders onze
merknaam mag gebruiken, niet in mailadressen en zeker niet in de
pers. Vergelijk het maar met Greenpeace of Peugeot. Ook deze
namen mogen alleen gebruikt worden als het over dat merk zelf
gaat. Twijfelt u of een "Knarrenhof" initiatief echt is of een na-aper?
Mail dan naar info@knarrenhof.nl . Wij zullen dat initiatief dan
benaderen. We worden ook steeds meer gekopieerd omdat…lees
meer…
Corona & Bijeenkomsten
Net als iedereen hebben wij er last van dat we elkaar niet kunnen
ontmoeten. Het kan wel digitaal. Het is minder leuk dan live, maar
het werkt zeker. Daarom laten we een instructiefilm … lees meer….

Tom met wethouder Tetteroo
bij start bouw Gouda

Joep Bastiaans

Nieuwe Collega’s
We zijn het afgelopen halfjaar als team ook gegroeid. En dat is
fantastisch! Welkom: Joep, Lars, Max, Herman, Bram en Bert. In
deze nieuwsbrief stellen twee nieuwe collega’s zich voor. We zijn
gelukkig dat we de jongere collega’s gewoon kunnen betalen voor
de uren die zij maken. Er starten steeds meer projecten zodat ook
onze ervaren krachten betaald kunnen worden voor hun werk.
Mijn naam is Joep
Hoi, mijn naam is Joep Bastiaans en vanaf augustus 2019 loop ik
stage bij Knarrenhof. Als student van de Technische Universiteit
Delft werk ik aan mijn scriptie voor de masteropleiding Management
in the Built environment. Ik zie dat er veel professionele partijen …
lees meer…
Mijn naam is Lars
Dag! Mijn naam is Lars Hopman en ik werk sinds november voor
Knarrenhof als Procesregelaar. Al van jongs af aan ben ik
gefascineerd door de wijsheid en diversiteit van ouderen dan ik. Ik
ben daarom regelmatig in zorginstellingen te vinden als vrijwilliger…
lees meer…

Lars Hopman

Trekkers in het Zonnetje
In het hele land zijn er bevlogen mensen die tijd en energie steken
in het lostrekken van projecten en ‘hun’ eigen Knarrenhof realiseren.
In deze rubriek stellen wij u graag voor aan: Ger Koenen
(Groningen), Piet en Marieke Zevenhuijzen (Deventer) en Toke Hol
(Zeist).
Ger Koenen is al sinds eind 2013 ingeschreven voor Knarrenhof
Groningen. Ze was toen 63 jaar. ‘’Ik weet het nog goed, de eerste
bijeenkomst was in de Camara School in Beijum’’. Al jaren is ze de
enthousiaste voorzitter in 050. Als ik (Peter) haar bel neemt ze vrolijk
als altijd de telefoon op: ‘’Ha die Peter, met Ger!’’ Dus ik zeg, wat
ben je vrolijk Ger, gaat alles zo goed? ‘’Nah’’, zegt ze, ‘’dat loopt
wel los, maar ik word altijd vrolijk als je belt, want dan denk ik, er is
vast nieuws!’’ Samen praten we over onze gedeelde geschiedenis,
want ooit in 2013 was het spannend waar het eerste Knarrenhof van
Nederland gebouwd zou worden. Groningen of in Zwolle. Zwolle
won, en hoe. In Zwolle staan al twee Hofjes en zijn we met het derde
hofje bezig. In Groningen lukt het maar niet. Deze stad wordt dan
ook vaak met Amsterdam vergeleken als het over de krapte van de
woningmarkt gaat. Gelukkig is er nu wel een plek waar…lees meer…

Sinds januari 2017 staan Piet en Marieke Zevenhuijzen ingeschreven
voor een Knarrenhof in Deventer. Ze hebben de afgelopen jaren
getrokken aan het initiatief en de groep. De interesse is groot in
Deventer en er wordt druk gezocht naar een locatie. De eerste
reactie van Piet, bij de vraag van Manon over een stukje over
Trekkers in de nieuwsbrief, was: ‘Een stukje.., over mij? Maar het
gaat toch helemaal niet om mij? Het gaat niet over ons, het gaat
over de groep. Er is een hele initiatiefgroep en veel mensen hebben
zich ingeschreven voor een Hof in Deventer. Daar gaat het om
…lees meer…

Toke Hol is sinds de zomer van 2017 actief als trekker. Ze heeft zelf
contact gezocht met onze collega Nel die ook in Zeist woont. Nel
stelt de vraag: Hoe houd je de moed erin Toke? “Wanneer ik op pad
ben naar gemeente of woningcorporatie samen met Nel dan is
iedereen zo positief over ons verhaal. Dat moet gewoon een keer
leiden tot succes. Natuurlijk zijn er teleurstellingen maar we houden
perspectief en iedere kans pakken we weer op. Verder hebben we
een groep gevormd en ook al gaan we helemaal niet met elkaar in
een hof wonen en wellicht wonen we in verschillende hoven… dan
houden we de band die we nu met elkaar opbouwen’’…lees meer…

Peter en Ger

Piet en Marieke

Toke Hol

Hoe word ik geïnformeerd?
Wij krijgen iedere dag vele vragen binnen over, met name de
inschrijvingen en de stand van zaken wat betreft Knarrenhof in een
betreffende gemeente. Dat u deze nieuwsbrief ontvangt betekent
dat u goed staat ingeschreven bij Knarrenhof. Bekijk ook eens onze
‘veel gestelde vragen pagina’ klik hier.

Onze website

We sturen u alleen een e-mail, uitnodiging of enquête als er écht
nieuws is. Bijvoorbeeld als er in uw voorkeursgemeente een project
is, met zicht op een locatie. Als u staat ingeschreven voor een
gemeente waar geen zicht is op een locatie, dan ontvangt u van ons,
naast deze nieuwsbrief, geen mails. Zonder locatie kunnen we
immers weinig. We moeten ons, met het kleine en nog steeds
grotendeels onbetaalde team, eerst op de projecten waarbij er zicht
is op een locatie richten.

Overal waar u een locatie-tip heeft bekijken we dit. Mail uw concrete
tips (adres) en ideeën naar locaties@knarrenhof.nl.
We vragen u de actuele ontwikkelingen per gemeente te volgen op
onze Facebookpagina en op onze website onder WAAR. Op de
icoontjes in de kaart kunt u op de gemeente klikken en meer
informatie per gemeente lezen. Daarnaast staat op onze website
ook veel informatie over de werkwijze. Voor onze Facebookpagina
klikt u hier en voor de WAAR pagina op onze website klikt u hier.
Ook op twitter @knarreprak staan elke week nieuwtjes over
voortgang en projecten. En voor de krantenknipsels van de
afgelopen maanden klikt u hier.

Riet en Ben bij de oplevering
van hun woning in het
Hof van Hardenberg

Tot slot
Met ons kleine team doen we elke dag weer ons uiterste best voor
ons motto: “Eerst de mensen, dan de wensen en daarna de stenen”.
Als bevlogen mensen en sociaal ondernemers gaan wij ook in 2021
volop daarmee doorrrrr!

Namens het hele team van Knarrenhof wensen we u fijne
feestdagen. Op naar nog meer hofjes in 2021.
Het Knarrenhof-Team
Anneke, Jos, Joop, Nel, Gert, Lars, Joep, Manon, Marieke,
Martijn, Bert, Bram, Peter, Roland, Ruben, Sophieke, Herman,
Max, Liedeke en Ciska.

