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Informatiebijeenkomst Oegstgeester Hofjes  

 

Zaterdag 12 september 15.00 uur Dorpscentrum, Lijtweg 

Oegstgeest  

 

Samen oud worden in verbinding met elkaar: dat is voor veel mensen een aantrekkelijk perspectief zo 

is gebleken tijdens een informatiebijeenkomst in juni 2018. Een hofje is daarvoor een mooie vorm. 

Sindsdien heeft het burgerinitiatief Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest (LZLO) zich ingezet om de 

mogelijkheden van hofjes in Oegstgeest te onderzoeken. Inmiddels zijn er samen met ontwikkelaars 

en de woningcorporatie enkele opties op tafel gekomen die om uitwerking vragen en starten we de 

formele wachtlijst. Houd u er rekening mee dat de realisatie van de hofjes nog enkele jaren kan duren.  

 

Programma  

15.00  Inloop met koffie en thee  

 

15.15  Opening Guus Bannenberg, initiatiefgroep Oegstgeester Hofjes  

 

15.30  Waarom wonen in een hofje?  

           Dick Steenvoorden en Mieke Kerkhof, initiatiefgroep Oegstgeester Hofjes  

 

16.00  Waar en hoe komen we tot een hofje?  

           Guus Bannenberg, initiatiefgroep Oegstgeester Hofjes  

 

16.30  Sluiting en start inschrijving wachtlijst  

           Gokky Heemskerk en Ada van Draanen, initiatiefgroep Oegstgeester Hofjes  

 

Aanmelding  

In het Dorpscentrum worden strikte maatregelen getroffen ter bescherming tegen coronavirus en is het 

aantal plaatsen beperkt.  

Aanmelding via hofjes@langerzelfstandiglevenoegstgeest.nl is verplicht onder vermelding van aantal 

personen. U krijgt bericht terug als er voor u plaats is. (Degenen die zich al aangemeld hebben via ons 

algemene emailadres hoeven zich niet opnieuw aan te melden, tenzij er iets gewijzigd is of u komt met 

meer dan 1 persoon).  

 

Wachtlijst  

Ter plaatse wordt gestart met de inschrijving op de formele wachtlijst voor de hofjes. Op het moment 

dat zich een optie voor realisatie van een hofje voordoet lopen we de wachtlijst af. In de wachtlijst 

vragen we ook naar de voorkeur voor huren of kopen. Indien u zich inschrijft voor de wachtlijst wordt u 

ook lid van de nog op te richten Vereniging Oegstgeester Hofjes met een nader te bepalen 

bescheiden jaarlijkse bijdrage van €15.  

 

Indien u niet aanwezig kunt zijn op de informatiebijeenkomst dan kunt u zich aanmelden voor de 

wachtlijst via email aan hofjes@langerzelfstandiglevenoegstgeest.nl onder vermelding van naam, 

adres, emailadres, telefoon en voorkeur voor kopen of huren. Diegenen die op de 

informatiebijeenkomst aanwezig zijn hebben voorrang op de wachtlijst ten opzichte van 

emailaanmeldingen. 
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