
Wonen met zorg: een nieuwe woonvorm in Rekken 

 

Rekken is een prachtige plek in de Achterhoek en als u er woont, dan weet u ook wat het allemaal te 

bieden heeft. Daarom zou het jammer zijn, als u Rekken zou moeten verlaten omdat uw 

woonbehoeften veranderen en er geen passende woonruimte meer is. 

In dat geval spreekt het volgende idee u misschien wel aan: 

Lang en veilig comfortabel wonen in Rekken voor ouderen en een betaalbare woning voor jongeren 

Stelt u zich eens voor: 

U hebt een eigen vrijstaand huis in een prachtig stukje natuur. Niet te groot, energieneutraal, 

onderhoudsarm en goed betaalbaar. U woont op een terrein samen met nog 20 à 30 andere mensen 

dicht in de buurt. Je kunt een beroep op elkaar doen, maar laat elkaar in principe vrij. 

Als er extra zorg nodig is, wordt die aan huis geregeld. Wordt het lastiger om de deur uit te gaan voor  

de kapper, de pedicure, de fysiotherapeut of de huisarts, dan zijn die op het terrein te bezoeken of ze 

komen aan huis. Moet u toch verder weg en heeft u daarvoor zelf geen mogelijkheid, dan wordt er 

vervoer voor u geregeld. Op het terrein is altijd iemand aanwezig op wie u een beroep kunt doen als 

zich problemen voordoen. 

Er is leven in de brouwerij, omdat er ook een aantal jongeren op het terrein woont. Er zijn allerlei 

manieren denkbaar waarop jong en oud iets voor elkaar kunnen betekenen. 

Er is een grote gemeenschappelijke ruimte waar u, als u dat wilt, gezelligheid op kunt zoeken. Of 

waar u bijvoorbeeld samen met anderen een maaltijd kunt bereiden. Er is op het terrein 

logeerruimte voor gasten en een winkeltje voor de eerste levensbehoeften. U kunt zich nuttig 

maken, bijvoorbeeld door het verrichten van lichte tuinwerkzaamheden, of het doen van kleine 

klussen. 

Dit klinkt u misschien in de oren als erg geïdealiseerd, en iets dat niet in werkelijkheid mogelijk is. 

Toch zijn er plannen om precies deze situatie mogelijk te maken. 

Wij, Henk en Ellen Weijers, zijn ruim 15 jaar geleden in Rekken komen wonen en voelen ons er 

helemaal thuis. Ons verlangen is dat Rekken in de toekomst een gemeenschap zal blijven die haar 

inwoners veel te bieden heeft, zodat men niet in omliggende plaatsen een passende woonomgeving 

hoeft te zoeken. We stellen als initiatiefnemers daarom een deel van ons terrein aan de Van 

Ouwenallerlaan 33 beschikbaar voor het bouwen van 10 à 15 woningen en het verzorgen van allerlei 

faciliteiten. 

Met de gemeente Berkelland zijn we al in een vergevorderd stadium van overleg en men staat er 

positief tegenover. Er is, voordat we onze plannen kunnen realiseren, nog wel een enkele “hobbel” 

te nemen, maar we hebben goede hoop dat we over niet al te lange tijd onze plannen werkelijkheid 

kunnen laten worden. Er is al een kringetje van mensen die aangegeven hebben in de toekomst 

gebruik te willen maken van deze woonmogelijkheid, of die het de moeite waard vinden om met ons 

mee te denken. 

Bij de ontwikkeling van onze plannen hebben we regelmatig contact met de projectgroepen Starters 

op de Woningmarkt en Doorstroming op de Woningmarkt. 



Heel graag willen we weten of ons idee u aanspreekt. Ook vinden we het fijn als er nog meer mensen 

(ook jongeren!) mee zouden willen denken over het verder uitwerken van onze plannen. 

Als u geïnteresseerd bent en een indruk wilt krijgen van de situatie zoals we die voor ogen hebben 

kunnen we u wat nadere informatie opsturen. We hebben een beeld geschetst van een paar dagen 

uit het leven van een fictieve toekomstige bewoonster, in een document genaamd “Een kijkje in het 

leven van Rikie D.” 

Daarnaast hebben we een document opgesteld waarin we toelichten wat we met ons project willen 

bereiken en hoe we het denken vorm te geven. 

 Wilt u (een van) de  documenten toegezonden krijgen, neem dan contact met ons op via e-mail of 

telefoon. 

Henk en Ellen Weijers 
Van Ouwenallerlaan 33 
7157 AZ Rekken 
 
E-mail:  hfweijers@gmail.com of Ellen17nobbe@gmail.com 
Mobiel:  06-13650165 of 06-10591317 
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