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Nederlands-Indische  
woongemeenschap voor zelfstandige senioren

 

Zelfstandig 
wonen 
Een warme plek 
waar senioren 
zelfstandig kunnen 
wonen 

Samenzijn 
Een plek waar naar 
elkaar omgekeken 
wordt en bewoners 
op elkaar terug 
kunnen vallen  

Behoud tradities 
en gewoontes 
De sfeer en 
inrichting is 
Nederlands-Indisch 
met al zijn 
gewoontes en 
tradities

Nederlands-Indische woongemeenschap  
Ons doel is het realiseren van een woongemeenschap voor 
zelfstandige senioren (55+) met een Indisch/Nederlands/
Molukse achtergrond en voor senioren met affiniteit voor 
Nederlands-Indie. 

In deze woongemeenschap kunnen senioren zelfstandig wonen, in een 
sfeer van saamhorigheid waar naar elkaar omgekeken wordt. Bewoners 
kunnen op elkaar terugvallen en op deze manier zo lang mogelijk 
zelfstandig blijven wonen. De sfeer en inrichting is Nederlands-Indisch 
met al zijn gewoontes en tradities. Op de volgende pagina vind u meer 
informatie over de woongemeenschap.  

Momenteel zitten we in de initiatieffase van het project. Onze focus ligt nu 
op het vinden van een geschikte locatie voor de woongemeenschap. 
Heeft u interesse om in de toekomst deel uit te maken van onze 
woongemeenschap en zou u er wat meer over willen weten? Dan kunt u 
zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst die we in mei organiseren 
door een email naar indischwonen@icloud.com te sturen. Voor vragen 
kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 
06-23894533.  
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INITIATIEFNEMERS: 

Babs Kemperman-Loen en Femke van Kaam-Kemperman 

Contactgegevens: 

indischwonen@icloud.com 

06-23894533 

Foto’s: Martin Pattimahu en Bali in beeld Schijf 

Zelfstandig wonen voor senioren (55+) 

De woongemeenschap zal bestaan uit 
ongeveer 20-40 levensloopbestendige, 
zelfstandige huur appartementen (sociale 
huur, middensegment en vrije sector) met een 
gemiddelde grootte van 70-80 m2 en een 
eigen buitenruimte/balkon.  

Gemeenschappelijke ruimtes en binnentuin  

Er komen diverse gemeenschappelijke 
ruimtes in Nederlands-Indische sfeer, die 
toegankelijk zijn voor bewoners en bezoekers. 
In de centrale ontmoetingsruimten worden 
allerlei activiteiten georganiseerd, denk 
bijvoorbeeld aan koken, feestjes, 
familiedagen, spelletjes, beweging, lezingen, 
workshops, complementaire zorg, sport, 
educatie etc. Er is een gezamenlijke 
binnentuin in Nederlands-Indische sfeer, met 
tropische planten en een theehuisje. 

Verbinding creëren 

De woongemeenschap heeft nadrukkelijk een 
buurtfunctie, we willen verbinding creëren met 
de samenleving.  

Wanneer? 

Het streven is dat de woongemeenschap 
binnen 3 jaar gerealiseerd is.  

Waar? 

In Bergen op Zoom, dichtbij belangrijke 
voorzieningen zoals winkels en openbaar 
vervoer.  

Hoe verder? 

Onze focus ligt nu op het vinden van een 
geschikte locatie voor de woongemeenschap. 
In mei organiseren we een 
informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden. U 
kunt zich hiervoor aanmelden via 
indischwonen@icloud.com. 
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