Heeft u interesse?
En bent u:





geïnteresseerd in onze woongroep,
tussen de 55 en 67 jaar, *)
zelfredzaam,
enthousiast en betrokken bij het ideaal
van gemeenschappelijk wonen,
 bereid u in te zetten voor de woongroep,
 kunt u voldoen aan de voorwaarden van
tolerantie, behulpzaamheid en het respecteren van meningen van anderen,
 bereid een goede buur te zijn?
Dan nodigen wij u van harte uit om het formuliertje hiernaast in te vullen en op te sturen. Het adres:
Vereniging Woongroep Lugtensteyn
Orionlaan 15
3721 HD Bilthoven
U kunt ook e-mailen naar info@lugtensteyn.nl of
bellen met een van de leden van onze toelatingscommissie, telefoonnummer 030-2901678.

*) Vanaf 50 jaar kunt u zich aanmelden als
belangstellende.
Wij nemen eventueel contact met u op om
een afspraak te maken voor een gesprek
over uw aanmelding.

NB:
Toewijzing van een woning gebeurt op basis
van door de overheid vastgestelde
(Europese) regels ten aanzien van het belastbaar inkomen. Informatie hierover bij
Woonstichting SSW te Bilthoven.

Vereniging Woongroep
Lugtensteyn Bilthoven
De woongroep Lugtensteyn is een gemeenschap
van mensen van 55 jaar en ouder. Vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid willen we betrokken zijn bij elkaar.
We geven elkaar, waar nodig, praktische steun of
hulp. We hebben zorg voor elkaar, maar die zorg is
niet structureel of professioneel. Begrippen als
saamhorigheid en gelijkwaardigheid zijn belangrijk
voor ons.
Daarnaast vinden we het behoud van ieders zelfstandigheid ook belangrijk. Eigenlijk vormen we
met elkaar een ouderwets “buurtje” waar onze onderlinge betrokkenheid en onze eigen zelfstandigheid niet met elkaar botsen. Je zou kunnen zeggen
dat we elkaar op een prettige manier in de gaten
houden.

In Lugtensteyn beschikt iedere bewoner of (echt)
paar over een eigen appartement. Er zijn 3 en 4
kamer-appartementen. Om het groepswonen concreet vorm te geven is er ’t Trefpunt, onze gemeenschappelijke ruimte. Daar organiseren we veel
van onze gezamenlijke activiteiten.

Ik ben geïnteresseerd in de Vereniging
Woongroep Lugtensteyn en wil meer informatie ontvangen.

Een van onze vaste activiteiten is het dagelijkse
koffieuurtje van 10:30 tot 11:30 uur. Dat is een gelegenheid om elkaar te ontmoeten. En iedere laatste
vrijdag van de maand is er een borreluur.

Naam: ………………………………………………………. m/v

Verder zijn er wisselende activiteiten die vaak spontaan worden georganiseerd. Voorbeelden zijn koersbal, tafeltennis, creatief. Ook worden een paar keer
per jaar gezamenlijke maaltijden gehouden, zoals
een kerstdiner, paasbrunch of een barbecue.
Behalve ’t Trefpunt beschikken we ook over een
groot terras waar het ’s zomers prettig toeven is en
een grote overdekte binnenruimte, Het Atrium,
waar in de zomer van alles kan worden georganiseerd.

Voorletters: ………………………………………………………

Geboortedatum: ……………………………………………….

Wat is gemeenschappelijk
wonen van ouderen eigenlijk?







Zelfstandig blijven wonen in een eigen
(huur)woning met eigen voorzieningen
Samen met anderen: doen en delen
Kiezen voor gezamenlijkheid, maar met
behoud van de eigen privacy
Niet vrijblijvend, rekening houden met elkaar; geven en nemen
Gedeelde verantwoordelijkheid
Aanpassen en tolerant kunnen zijn

Op deze manier naast, en mèt elkaar wonen veronderstelt een aantal spelregels. Afspraken dus
die we samen gemaakt hebben om het in een
groep wonen zo prettig mogelijk te laten zijn.

De Woongroep Lugtensteyn is lid van de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van
Ouderen (LVGO). Voor meer informatie over deze vereniging zie de website van de LVGO:
www.lvgo.nl.
De Woongroep Lugtensteyn heeft ook een eigen
website, te vinden op: www.lugtensteyn.nl

Het wonen in groepsverband vraagt ook om het
kunnen accepteren van gemeenschappelijk genomen beslissingen, waarbij het groepsbelang soms
ook vóór het eigenbelang kan gaan.
Naast privacy biedt het gemeenschappelijk wonen ruimte aan uitbreiding van sociale contacten
en ontstaan van vriendschap(pen). Verder biedt
het wonen in een groep veel mogelijkheden om
samen van alles te ondernemen of gezamenlijke
hobby’s te beoefenen.

Adres: ………………………………………………………………

Postcode: ………………………………………………………….

Woonplaats: ……………………………………………………..

Evt. e-mail: ………………………………………………………

