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Samen plezierig wonen 
Woonplezier is heel persoonlijk en verandert mee met je omstandigheden. 
Naast de mogelijkheden die je eigen huis biedt, heeft prettig wonen veel te 
maken met de contacten in je directe omgeving. 

Een woongemeenschap is een bijzondere woonomgeving. Vooral de geza-
menlijke activiteiten en het bewust zorg dragen voor elkaar hebben voor 
bewoners veel meerwaarde. Maar ook binnen een woongemeenschap is 
woongenot geen statisch gegeven. Mensen worden ouder, er dienen zich 
nieuwe bewoners aan, technische snufjes doen hun intrede. Af en toe moet 
je je met elkaar afvragen: wonen we hier nog met plezier? 

Deze brochure wil woongroepen gespreksstof aanreiken om de woon- 
wensen van de bewoners bespreekbaar te maken. Voelen we ons vrij om 
te leven zoals we willen? Wat verstaan we onder een goede sfeer? Hoe 
gaan we om met verschillende verwachtingen en hoe houden we iedereen 
betrokken? Dit samen onderzoeken kan al heel plezierig zijn. 

Colofon
Deze brochure is een uitgave van de LVGO 
(Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk 
wonen van Ouderen), in opdracht van het 
programma Langer thuis van het Ministerie  
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Initiatieven voor gemeenschappelijk 
wonen kunnen een beroep doen op de 
Stimuleringsregeling Wonen en Zorg  
(zie voor meer informatie www.rvo.nl).
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Dubbel woonplezier 
Uit onderzoek van Leyden Academy blijkt dat woonplezier ontstaat uit een 
combinatie van een aantal positieve gevoelens: vrij, verbonden, genieten, 
thuis, ontspannen, veilig en comfortabel. Iedereen ervaart deze gevoe-
lens anders. Ze veranderen bovendien in de loop van de tijd. Lees meer op  
www.leydenacademy.nl/woonplezier.

De genoemde gevoelens vormen de leidraad van deze brochure, bekeken 
vanuit de bewoner en vanuit de groep. Want voor mensen in een woon-
gemeenschap heeft prettig wonen twee kanten: je persoonlijke leven en je 
aandeel in het collectief. Met een beetje geluk leidt dat tot dubbel plezier. 

Goed nabuurschap 
Werken, je hobby’s, een eigen sociale kring: het gaat gewoon door als  
bewoner van een woongroep. Ook – en soms juist – als je zelf een actief 
bestaan hebt, heb je de groep veel te bieden. Tegelijkertijd kies je bewust 
voor het wonen in de nabijheid van anderen. Dat betekent dat je een deel 
van je tijd en energie investeert in de gemeenschap. Met je buren deel je 
gemeenschappelijke ruimtes en onderneem je activiteiten. Samen wande-
len, eten, zingen: dit zorgt voor reuring en ontspanning. Deelname is nooit 
verplicht. Maar om onderdeel te zijn van de groep wordt wel verwacht dat 
je regelmatig je gezicht laat zien. 
Ook spreek je af dat je meer dan gemiddeld naar elkaar omkijkt. Dit geeft 
een veilig en geborgen gevoel en biedt je de mogelijkheid om op een laag-
drempelige manier iets voor je buren te betekenen. Goed nabuurschap 
draagt bij aan je woonplezier. 
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Voel je vrij
In onze westerse wereld is persoonlijke vrijheid een groot goed. In je eigen 
huis wil je kunnen doen wat jou goeddunkt, zolang dit niet leidt tot overlast 
voor de buren. Privacy speelt een grote rol: je wilt niet dat anderen je in de 
gaten houden en al helemaal niet dat er over je wordt gekletst. Waar je ook 
woont, dit herkent iedereen. 

In een woongemeenschap maak je deel uit van een groep en dat brengt 
met zich mee dat de onderlinge betrokkenheid groter is dan in een gewo-
ne buurt. Als ergens de gordijnen opeens de hele dag dicht blijven, kan de 
afspraak zijn dat een medebewoner komt vragen of alles goed gaat. Het is 
fijn dat een ander zich om jou bekommert. Maar moet je dan voortdurend 
melden waar je bent en hoe het met je gaat? Waar ligt de grens?

Het gevoel van vrijheid is voor iedereen anders. Des te belangrijker is het 
om dit met elkaar te bespreken. Welke vrijheid stel je zelf op prijs? Hoe zit 
dat bij je buurvrouw? Hoe ga je om met de onderlinge verschillen? En hoe 
kun je als groep bij elkaar betrokken zijn zonder bemoeizuchtig te worden? 

  We wonen niet in een kudde, we blijven onszelf. Soms is er  
spanning tussen wat de groep nodig heeft en wat een individuele  
bewoner graag wil. Het is belangrijk om een ‘ik’ te blijven en  
tegelijk een ‘wij’ te hebben. Ik zie de waarde van de woongemeen-
schap vooral als een goede balans tussen thuis zijn bij jezelf en open 
staan voor de ander.
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Verbondenheid
Samen dingen ondernemen, verantwoordelijkheid nemen voor wat er moet 
gebeuren, lief en leed delen: het draagt bij aan de verbondenheid in de 
woongemeenschap. Je bouwt herinneringen op en er ontstaat een gevoel 
van saamhorigheid. 

Deels verbind je je aan de groep, deels aan bewoners met wie je een per-
soonlijke klik hebt. Als je als stel in een woongemeenschap woont, heb je 
een speciale band met je partner. Zo zijn de verbindingen gelaagd, wat 
soms ook ingewikkeld kan zijn. Welke contacten gaan voor? Waar ligt je 
loyaliteit als je keuzes moet maken? En hoe kijken anderen daar tegenaan? 
Maak dit bespreekbaar, voordat er ergernissen ontstaan. 

Woonplezier houdt niet op bij de voordeur van je woongemeenschap. 
Veel woongroepen zoeken actief verbinding met hun omgeving; bewoners  
nemen deel aan buurtactiviteiten. Omgekeerd zijn buurtgenoten welkom 
in hun koor of bij de yogalessen. Of de wijkvereniging vergadert in de  
gemeenschappelijke ruimte. Hiermee vergroot je je wereld en woon je niet 
exclusief op een kluitje bij elkaar. 
Maar niet iedereen is gecharmeerd van ‘vreemden over de vloer’. En je moet 
afspraken maken over reservering van de ruimte, kosten, schoonmaak en 
dergelijke. Zet dit jaarlijks als bespreekpunt op de agenda van de bewo-
nersvergadering. Ook al lijkt alles heel goed en vanzelfsprekend te gaan, 
zorg dat iedereen zijn zegje kan doen. Iedereen tevreden? Snel door naar 
het volgende agendapunt.

  Veel van onze groepsleden zijn 
maatschappelijk actief, veelal in de 
buurt: voorlezen in de bibliotheek, 
meehelpen bij een eetgroep voor 
ouderen, de jaarlijkse buurtschoon-
maakactie. Andere bewoners slui-
ten dan soms aan. Zo stimuleren 
we elkaar.
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Thuisgevoel 
Je eigen woning is wat ruimte be-
treft het meest persoonlijke dat je 
hebt. Een echt thuisgevoel ontstaat 
door meubels die je al jaren hebt, je 
hondje dat je kwispelend begroet  
of op het moment dat je ongestoord 
je krantje leest. De een houdt van 
een opgeruimd huis, de ander vindt 
een beetje rommel juist gezellig. 
Het maakt allemaal niet uit, het is 
jouw huis. 

In een woongemeenschap is het 
belangrijk dat je je ook thuis voelt in 
de groep. Voorwaarde is dat je vol-
doende ‘past’ in de groep en dat de 
groep bij jou past. Een groot voordeel 
is dat je makkelijk laagdrempelige 
contacten legt en aansluiting kunt 
vinden bij anderen. Ook kun je le- 
ren van elkaar, door samen dingen 
te doen en met elkaar in gesprek 
te gaan. Hierdoor groeit het gevoel 
dat je erbij hoort. 

Ontspannen 
Ontspanning heeft vele gezichten. 
Iedereen verstaat er iets anders on-
der. Waar het om gaat, is dat je tot 
rust komt. Dat je niks ‘moet’. Het is 
heerlijk om iets te kunnen doen – of  
juist niks te doen – waarmee de 
stress en de zorgen van het dagelijks  
bestaan van je afvallen.

Wie na een drukke dag thuiskomt, 
wil even met de benen op de bank.

Op een stille dag is een gezellige 
spelletjesavond iets om naar uit  
te kijken. Het voordeel van een  
grotere woongemeenschap is dat 
er meer variatie is in bewoners. Als 
iemand een activiteit wil overslaan, 
is dat minder een probleem. Praat 
over je wensen als het om ontspan-
ning gaat en respecteer die van een 
ander. Kijk met wie je op één lijn zit 
en wat jullie samen willen doen – of 
laten.

  Ik vind het fijn om na een vakantie thuis te komen op een plek 
waar je mensen kent. Dat geeft een gevoel van verbondenheid.

  Een deel van onze gemeenschappelijke tuin is stiltetuin. Daar-
van hebben we afgesproken dat je er kan zitten en juist niet sociaal 
hoeft te doen. Boekje lezen, mediteren, luieren, alles mag. In stilte.
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Je kunt wat grotere projecten aan-
pakken, zoals het organiseren van 
een expositie of de aanleg van een 
moestuin. Laat je verrassen door 
het resultaat dat je samen kunt  
bereiken. Maar ook kleine dingen  
maken het verschil, zoals een bijzon- 
der boek dat je aan een buurvrouw 
uitleent. Op deze manier kun je tot 
op late leeftijd actief en betrokken 
blijven. Onderschat nooit wat je zelf 
te bieden hebt. Wees gul en geniet 
van alles wat je terugkrijgt. 

Samen genieten
Met het ouder worden krijg je vaak 
meer ruimte voor je hobby’s. Je hebt 
tijd om erop uit te trekken of je bezig  
te houden met een liefhebberij aan 
huis. 
Gemeenschappelijk wonen biedt 
de mogelijkheid om samen met je 
buren plezier te beleven aan activi-
teiten of uitstapjes die je anders – 
of alleen – minder snel doet of kunt. 
Iedereen brengt iets in, alle talenten 
worden benut. Je stimuleert elkaar, 
wisselt dingen uit. 

13

Gezondheid

Net als woonplezier draagt een 
goede gezondheid, fysiek en men-
taal, aanzienlijk bij aan een prettig 
leven. In een woongemeenschap 
kun je elkaar stimuleren. Gezellig 
samen eten? Maak werk van een 
verse maaltijd. Spreek wekelijks 
een flinke groepswandeling af of 
ga met een buurman of -vrouw 
naar de sportschool. Vaak weet je 
voor jezelf wel waar het ietsje meer 
of minder moet. Misschien zijn er 

medebewoners die je kunnen hel-
pen bij een gezonde leefstijl. Gooi 
het eens in de groep. 
Laat ook je hersens af en toe een 
beetje kraken. Samen het wekelijk- 
se cryptogram uit de krant maken, 
kan een leuke sport zijn. Onderling 
of met hulp van buiten een interes-
sant onderwerp uitdiepen, is een 
verrijking van je denkwereld. En 
loop je rond met een probleem of 
met verdriet? Deel het met iemand 
die je vertrouwt, dat lucht op. 
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Veilig en comfortabel 
Veilig en comfortabel wonen gaan hand in hand. Ook hiervoor geldt: deze 
gevoelens zijn heel persoonlijk en veranderen in de loop van de tijd. Je kunt 
je veilig voelen als de deur goed op slot zit. Of juist als je zonder zorgen een 
touwtje uit de brievenbus kunt hangen, zodat je bevriende buurman binnen 
kan lopen voor een praatje. Naarmate je ouder wordt, waardeer je des te 
meer het gemak van een lift en een winkel om de hoek. 

Een woongemeenschap biedt uit zichzelf al een mate van geborgenheid. Je 
kunt een beroep doen op je buren en zelf je buren helpen. Vaak is er een sys-
teem om een oogje in het zeil te houden. Dit kan allerlei vormen aannemen, 
zoals een groen bordje achter het raam of een hangertje aan de deur om 
te laten weten dat je fris en wel aan een nieuwe dag bent begonnen. Deze 
betrokkenheid maakt deel uit van de onderlinge afspraken en verhoogt het 
gevoel van veiligheid.

Jezelf kunnen zijn

Durven uitkomen voor wat je vindt en wie je bent, kan alleen als je je sociaal 
veilig voelt. Elkaar accepteren en waardering opbrengen voor de eigenheid 
van de ander, geeft iedereen de ruimte om zichzelf te zijn. Ga deze en an-
dere gevoelige onderwerpen niet uit de weg. Zoek manieren en eventueel 
hulp om ze op een veilige manier bespreekbaar te maken. Zo groei je als 
individu en als groep. 

Niet ieder gebouw is optimaal ingericht voor ieders woongemak. De wensen 
veranderen. Twintig jaar geleden hield men bij de bouwplannen bijvoor-
beeld geen rekening met het stallen van scootmobielen of het opladen van 
e-bikes. Dat kan nu tot problemen leiden als veel mensen in de groep hier-
van gebruik willen maken. 

Inventariseer de knelpunten waar je als bewoners tegenaan loopt – denk 
ook aan tocht- en vochtproblemen of de toegankelijkheid van het gebouw. 
Vorm werkgroepjes die hiermee aan de slag gaan. Betrek alle bewoners 
en bijvoorbeeld ook de woningcorporatie en andere instanties hierbij. Niet 
alles zal kunnen worden opgelost, maar soms kan – en bestaat – er meer 
dan je denkt. 
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TIP Op proef

Zou je willen dat de woongemeenschap zich meer openstelt voor de buurt? 
Of wil je een nieuwe activiteit opzetten? Zet op een rijtje waarom je iets 
belangrijk vindt en bedenk hoe je je doel kunt bereiken. Leg dit voor aan 
de groep. Bespreek met elkaar de voor- en nadelen en kijk of je eventuele 
knelpunten kunt oplossen. Doe eens iets op proef en kijk hoe het loopt. 
Dan zit je er niet voor altijd aan vast.

Onderzoek samen je woonplezier
Gevoelens als vrij en thuis zijn nogal abstract en, zoals gezegd, heel  
persoonlijk. Wil je ze ter sprake brengen in een grotere groep? Verzin een 
creatieve vorm. Neem een onderwerp dat voor jullie actueel en herkenbaar 
is. Beperk je niet tot praten, geef elkaar de gelegenheid ook met muziek, een 
gedicht of fotocollage je gevoelens weer te geven. Gooi er een dosis humor 
in, samen lachen kan veel losmaken. Op pagina 17 tot en met 19 staan 
enkele ideeën. 
De uitkomsten van jullie activiteiten kunnen aanleiding zijn om dieper op de 
onderliggende kwesties in te gaan. Maak er tijd voor – meerdere bijeenkom-
sten kan ook. Sluit af met een gezamenlijke conclusie en zo nodig een paar 
concrete afspraken. 

Vrij: Vrijheid betekent kunnen gaan 
en staan waar je wilt. Wat als 
een bewoner jaarlijks drie maan-
den naar een vakantiehuis afreist? 
Je gunt het iedereen, maar al die 
maanden staat het huis leeg en 
is de afwezige niet betrokken bij 
wat er in de groep gebeurt. Als de 
bewoner in goed overleg met de 
groep tijdelijk zijn of haar huis ver-
huurt, kan deze gastbewoner een 
leuke aanvulling zijn. Voer met een 
aantal liefhebbers een lichtvoetig 
toneelstukje op waarbij deze di-
lemma’s op tafel komen. Maak bij 
de nabespreking afspraken over 
wat de groep wel en niet prettig 
vindt.

Verbonden: Prik een rustig moment 
voor jezelf. Muziekje, kop thee erbij. 
Breng dan in kaart hoe en met wie 
je je verbonden voelt in de groep. 
Welke banden knellen misschien en 
met wie zou je meer contact willen 
hebben? Wat mis je in jouw huidige 
rol in de woongemeenschap en wat 
wordt je te veel? Zo blijf je in ver-
binding met jezelf. En wie weet ont-
dek je nieuwe mogelijkheden die je 
eerder over het hoofd hebt gezien.  
Bedenk met wie je je nieuwe inzich-
ten wilt delen … en doe dat ook.

16
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Verbonden: Om alle bewoners ver-
bonden te houden met het grotere 
geheel, is het vitaal dat iedereen 
meedoet. Ook bij de onvermijdelijke  
klussen. Stel daarvoor een taken- 
lijst op, met de namen van de  
bewoners die de taken uitvoeren. 
Organiseer jaarlijks een bedankdag 
waarop zij genoemd worden. Verzin  
iets ludieks: doe een regendans 
voor de tuingroep of zing een lied 
voor het bestuur. Mensen die in alle 
stilte hun taken vervullen, krijgen 
zo erkenning. Nieuwe bewoners 
krijgen inzicht in het werk dat ver-
zet moet worden. Wie nog aarzelt, 
wordt gestimuleerd een taak op 
zich te nemen. Sta ook stil bij ieders 

belasting. Kan iedereen het nog aan  
of wordt het te zwaar? En wie neemt 
het over?’

Thuis: Organiseer een workshop 
waarbij iedereen iets persoonlijks 
meeneemt dat staat voor ‘thuis’. 
Vertel er elkaar in kleine groepjes 
over. Spreek af alleen te luiste-
ren en niet te reageren. Wees niet 
verbaasd als je elkaar daarna met  
andere ogen bekijkt.

Ontspannen: Nodig iemand van 
buiten uit die met de groep een uur-
tje ontspanningsoefeningen doet. 
Het mag een beetje onvoorspelbaar  
zijn, tikje gek misschien, om uit de 

sleur te komen. Daag iedereen uit 
om mee te doen en stel een gezellige 
afsluiting in het vooruitzicht.  

Genieten: Bespreek bij de zomer-
barbecue met elkaar waarvan je het 
meeste geniet in het leven. Maak er 
een spel van waarbij mensen met 
eenzelfde voorkeur of liefhebberij 
elkaar treffen. Dat schept een band 
en zo vind je nieuwe maaatjes om 
samen dingen te doen.

Veilig: Net als je huis en directe 
woonomgeving moet ook je buurt 
veilig zijn. Organiseer een safari-
tocht en noteer met jouw groepje 

waar of wanneer je je minder veilig 
voelt. Neem contact op met de 
wijkraad om deze punten aan te 
kaarten.

Comfort: Meer comfort heeft vaak 
een prijskaartje. Betere stoelen 
in de gemeenschappelijke woon- 
kamer zijn een fikse uitgave. Goede 
zonwering idem dito. Bepaal welke  
extra uitgaven jullie willen doen 
en maak een spaarplan. Bedenk 
waarmee je geld kunt verdienen, 
zoals de verkoop van bloemen uit 
de pluktuin of een rommelmarkt. 
Hou de stand bij en maak er een 
leuke uitdaging van.
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Woonvisie
Zoals je voor jezelf van tijd tot tijd nadenkt over je woonwensen, is het zinvol  
dat ook met de woongemeenschap te doen. Woonplezier gaat over dage- 
lijks terugkerende situaties en gevoelens die maken dat bewoners zich  
happy voelen of niet. 

Als startende groep formuleer je wat je gemeenschappelijke uitgangs- 
punten zijn en hoe je als bewoners met elkaar om wilt gaan. Op basis van 
deze woonvisie maak je vervolgens tal van keuzes. Bij het opstellen van je 
visie kan het helpen om de verschillende elementen van het begrip woon-
plezier langs te lopen, zodat je de meest relevante aspecten erin meeneemt.

Visie oppoetsen
Als je al een tijdje draait als woongemeenschap is het nuttig om de visie 
af en toe op te poetsen. Passen de uitgangspunten nog bij de groep en bij 
de veranderende omstandigheden? Voelen we ons als bewoners veilig en 
comfortabel genoeg? Waar genieten we van? Door dit concreet te maken, 
krijg je boven tafel of iedereen het nog naar de zin heeft en waar het wel-
licht schuurt. 

Woonplezier kan tijdens de algemene ledenvergadering op de agenda  
komen of bij een hiervoor georganiseerde themamiddag. Maak over  
belangrijke onderwerpen duidelijke afspraken, leg ze eventueel vast in het 
huishoudelijk reglement en bespreek ze met aspirant-bewoners. Spreek 
ook af wanneer je de afspraken gaat evalueren. Als ze niet werken of hun 
doel niet dienen, is het verstandig om ze nog eens ter sprake te brengen. 
Zo voorkom je dat je visie onnodig gaat klemmen of een dode letter wordt.

VOORBEELD Waar sta je voor? 

Je visie maakt onder meer duidelijk welke potentiële bewoners bij de woon-
groep passen en andersom. 
‘We hebben iedereen die op de wachtlijst stond persoonlijk gesproken. De 
gesprekken gingen dieper dan anders, we vroegen kritischer door. Dit gaf 
iedereen meer inzicht in elkaars verwachtingen, er zijn aardig wat mensen 
afgevallen.’ 
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Technische hulpmiddelen
Er zijn veel technische snufjes op de markt die helpen om tot op hoge leeftijd 
comfortabel en veilig in je eigen woning te blijven functioneren. Bijvoorbeeld 
een robotstofzuiger of een digitaal geheugensteuntje als je vergeetachtig 
wordt. Denk voor de gezamenlijke ruimtes aan een videodeurbel waarmee 
je op afstand de centrale deur opent of verlichting in de hal die op beweging 
reageert. 
In onder meer de Comfort Woning in Rotterdam, de iZi Ervaarwoning in 
Den Haag en de Slimste Woning van Nederland in Eindhoven kun je deze 
zogeheten smart-techniek of domotica zien en uitproberen

Ben  je actief binnen een initiatiefgroep? Stel de aanleg van smart-oplos-
singen in een vroeg stadium aan de orde. Dan wordt alles op een integrale 
manier in het pand verwerkt. 
Informeer bij de aanleg van domotica ook bij het lokale Wmo-loket en de 
woningcorporatie naar advisering op maat of naar subsidiepotjes om bij te 
dragen aan de financiering. 

Woonplezier is aandachtspunt LVGO
De LVGO wil bijdragen om gemeenschappelijk wonen tot een blijvend  
succes te maken voor alle bewoners. We besteden daarom regelmatig aan-
dacht aan het thema woonplezier. 
- In ieder nummer van het ledenblad Wijzer Wonen staan een of meer 
 interviews met een woongemeenschap of initiatiefgroep. Daarin komen  
 de verschillende aspecten van woonplezier naar voren, net als in veel 
 andere artikelen. 
- Tijdens themabijeenkomsten vinden (aspirant-)bewoners van woon-
 gemeenschappen de gelegenheid om met elkaar over sfeer en woon-
 plezier ervaringen uit te wisselen. 
- Op de website staat een aparte sectie over woonplezier: www.lvgo.nl/ 
 bewoners/woonplezier/ met ervaringen en verhalen van bewoners. 
- Woongemeenschappen die te maken hebben met problemen die het
 woonplezier tijdelijk aantasten, kunnen een beroep doen op advies.  
 Zo is er juridisch advies mogelijk voor besturen en helpt het EHBO-team 
 (Eerste Hulp Bij Ongenoegen) in een vroeg stadium bij wrijving tussen  
 bewoners onderling.



Over de LVGO
De LVGO (Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen) 
is dé vereniging voor en door 50-plus-woongemeenschappen in Neder-
land. Wij stimuleren het gemeenschappelijk wonen van 50-plussers door 
het delen van kennis onder de leden en overige geïnteresseerden. Wij zijn 
spreekbuis van de leden en behartigen hun belangen richting de landelijke 
overheid, gemeenten, woningcorporaties en andere relevante organisaties. 
Daarnaast stimuleren we de maatschappelijke bekendheid van woon- 
gemeenschappen via publiciteit en het geven van voorlichting. 

Wat biedt de LVGO haar leden?
Lid worden van de LVGO kan zowel individueel als collectief. Het lidmaat-
schap heeft veel voordelen.
- Viermaal per jaar het ledenblad Wijzer Wonen, boordevol interessante,  
 leuke en praktische artikelen over het gemeenschappelijk wonen.
- Korting op LVGO-publicaties en -themamiddagen: dé manier om  
 andere (aspirant-)woongroepbewoners te ontmoeten en dieper op  
 gemeenschappelijk wonen in te gaan.
- Een stem in de vereniging. Zo geef je mede richting aan het beleid en  
 aan de activiteiten. 
- Eerste Hulp Bij Ongenoegen (EHBO), voor vroegtijdige ondersteuning bij  
 het oplossen van meningsverschillen en andere vormen van ongenoegen.
- Juridisch advies, voor besturen en leden met vragen of problemen op  
 juridisch gebied. 
- Voorlichting op locatie door ons infoteam.
- Gratis plaatsing van informatie en oproepen rond (initiatieven tot) een  
 woongemeenschap op de website en in de LVGO-nieuwsbrief.

Meer info? Ga naar www.lvgo.nl/lidmaatschap-lvgo of scan de QR-code:

Ringmus 48 | 8121 JL Olst
lvgo.nl | info@lvgo.nl | 030 820 09 65


