
Ouderwets noaberschap in een hofje in 

Weert met gelijkgestemden 

 

Initiatiefnemer Chantal Saes en Willy van Diest, bestuurslid van vereniging Het Genietschap 

en tevens toekomstig bewoner van het hofje in Weert, dat nu nog in aanbouw is.  — © Jeroen 

Kuit 

Weert - De 70-jarige Willy van Diest zet een dezer dagen zijn huis te koop. Hij is een van de 

uitverkorenen, die met gelijkgestemden gaat wonen in een nieuw hofje in Weert. Om samen 

ouder te worden en te genieten. 

 

Erwin Schmidt 

Woensdag 22 september 2021 om 11:40 

Een groep ouder wordende mensen kiest ervoor bij elkaar te gaan wonen, om steun bij elkaar 

te vinden en samen te genieten van het leven. Dat is het idee van de kersverse vereniging Het 

Genietschap in Weert.  

De leden gaan wonen in tien levensloopbestendige huizen, die Wonen Limburg bouwt aan het 

kanaal in Weert. De woningen aan Waagmeesterhof worden in februari opgeleverd. „Een 

soortgelijk initiatief in de sociale huursector ben ik nog niet tegengekomen”, zegt 

initiatiefneemster Chantal Saes niet zonder trots. 

 



Levensfase 

Willy van Diest geeft er een groot huis met een flinke tuin voor op. „De woning in het hofje is 

veel kleiner. Het is moeilijk afscheid te nemen van wat ik nu heb. Maar ik ben zeventig jaar 

en hoop met mijn vrouw Paula nog tien of vijftien jaar samen te hebben. Ik maak zo een 

bewuste keuze, nu ik dat nog zelf kan, om een nieuwe levensfase in te gaan.” 

„Samen babbelen, je buren helpen met het ophangen van een plankje, iemand die slecht ter 

been is even naar de stad helpen, samen de binnentuin onderhouden en tegelijkertijd ook 

elkaars privacy respecteren”, dat is wat Van Diest zich voorstelt bij het wonen met 

gelijkgestemden. ‘Ouderwets’ noaberschap dus, waarbij buren de plicht voelen elkaar met 

raad en daad bij te staan. 

Bedoeling is dat er alleen door de eigen vereniging geselecteerde mensen komen wonen, die 

in de groep passen en een ‘klik’ met elkaar hebben. 

Woonwensen 

Chantal Saes uit Weert zette deze woonvorm in de steigers. Vanuit haar opleiding ‘toegepaste 

gerontologie’ bij Fontys in Eindhoven liep ze stage bij het Platform Allochtone Zorgvragers. 

Ze onderzocht in 2015 de woonwensen van 45-plussers. Daaruit kwam naar voren dat de 

sterke wens bestaat ouder te worden in een kleinschalige woonvorm, waar saamhorigheid 

heerst. 

„Ik wilde niet dat de conclusies in een la zouden belanden toen ik klaar was”, zegt Saes, die 

samen met het platform op zoek wilde naar een kans die wens ook waar te maken in de 

sociale huursector. Wonen Limburg en de gemeente Weert hadden wel oren naar dat 

experiment. „Ik denk dat het de woonvorm van de toekomst is”, meent Saes, wijzend op het 

feit dat ouderen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen. 

Uitwerking 

Een oproep in wijkbladen was genoeg om de interesse van vele tientallen Weertenaren te 

wekken. De afgelopen jaren is samen met belangstellenden geschaafd aan de opzet en 

uitwerking. „Sommigen zijn afgehaakt. Ook een meneer die zelf ziek was en wist dat hij er 

zelf nooit meer zou gaan wonen, heeft er veel energie ingestoken”, vertelt Van Diest.  

Het hofje dichtbij het centrum nadert nu voltooiing. Zes van de tien woningen zijn al 

vergeven en vereniging Het Genietschap praat binnenkort met kandidaat-bewoners voor de 

overige vier. Een elfde woning wordt vooralsnog in gebruik genomen als gemeenschappelijke 

ruimte. 

„Voor alle partijen is deze manier van samenwerken even wennen”, zegt Saes. Die haar 

opgedane ervaring wil gebruiken om meer van dit soort hofjes op te zetten.  
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