
Welkom op de Informatieavond van 55+Woongroep “De Doorzetters” 
Afroditekade 14 B Amsterdam Zuid. 

19-03-2018. We beginnen 20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur. 

 

    
Afroditekade: in het voorjaar……  tijdens de zomer …….. 

    
gedurende de winter ……    en de herfst, altijd fantastisch. 

 
Wie zijn wij? 
Wij zijn de bewoners van 55 + Woongroep De Doorzetters. Onze groep bestaat uit 12 

personen in leeftijd variërend van 59 tot 77 jaar. 
Wij wonen in het Olympisch kwartier aan de Afroditekade in Amsterdam. Wij huren 
individueel een appartement, zijn allemaal zeer zelfstandig maar vormen toch met 

elkaar een woongroep. We ervaren het wonen in een Woongroep als een mogelijkheid 
om dus zelfstandig en vrij te zijn, maar ook bij elkaar betrokken. 

 
Wonen in een fijne woongroep biedt vele extra’s. Zo huren we met elkaar een 
groepswoning. Hier ontmoeten we elkaar voor onze wekelijkse borrel en maaltijd en 

hebben onze maandelijkse teken/ schilder middag, we exposeren ook onze resultaten 
hier. Uiteraard houden we er onze vergaderingen, kijken er soms samen een film, 

ontmoeten belangstellenden voor onze woongroep gedurende de informatie avonden 
en open dagen etc.  
Activiteiten zijn op vrijwillige basis. We zijn actieve, participerende “jonge” ouderen. 

 
Eigen Haard is de wooncorporatie waar wij onze mooie appartementen van huren, de 

inkomenseisen voor de “sociale sector woningen” zijn van toepassing.  
 

Voor eventuele vrijkomende woningen in de toekomst, willen wij graag in contact 
komen met belangstellenden. Er is sprake van een wederzijdse kennismakingsperiode 
van 1 à 1½ jaar voordat je op de wachtlijst kunt komen. 

 
Je kunt je als belangstellende opgeven als je tussen de 50 en 64 jaar bent en in de 

stadsregio Amsterdam woont. Je wordt dan eerst uitgenodigd voor een 
informatiebijeenkomst. Ben je enthousiast en voldoe je aan de criteria, dan kan de 
kennismaking periode starten. 

 
Let op: Er kan zomaar een huis vrijkomen maar het kan ook nog jaren duren. Jong 

inschrijven is daarom zeker slim maar daadwerkelijk komen wonen mag pas vanaf 55 
jaar volgens het beleid van de Woningbouwcorporatie en de Gemeente. 
 

Inlichtingen & aanmeldingen:via tel: 020 - 4712939  
woongroepdedoorzetters@gmail.com 

mailto:woongroepdedoorzetters@gmail.com

