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BESTE DONATEURS EN LEDEN VAN 
DE CLUB VAN 100 

Eerder dit jaar ontving u van ons de eerste 
nieuwsbrief. Sindsdien is er veel werkverzet en 
zijn er veel acties geweest. In deze nieuwbrief 
willen we u informeren over de stand van zaken 
op dit moment. 

 
 
LOCATIE EN BOUW 
In de vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat 
we via de gemeente in contact zijn gekomen 
met een stichting die een wooncomplex in de 
Hoeksche Waard wil bouwen. Omdat deze 
plannen steeds vastere vorm aannemen is de 
tijd nu rijp om daar meer over te vertellen. 
 
De gemeente Hoeksche Waard heeft ons 
gekoppeld aan de Elisabethstichting anno 1455. 
Deze stichting houdt zich bezig met het 
ontwikkelen van woonprojecten voor senioren 
in de regio rondom Rotterdam. 

 
De Elisabeth-
stichting heeft een 
geschiedenis die 
teruggaat tot de 
15e eeuw in 
Rotterdam. Daar 
was een Oude 
Vrouwenhuis aan 

de Lombardstraat. Dat is gesticht in 1455, of 
mogelijk zelfs nog eerder. Vanaf 1466 heette 
het ‘st. Elisabeth Gasthuis’ of ‘Susterhuys’. Na 
de reformatie werd het omgedoopt tot 
‘Gereformeerd Oudevrouwenhuis’. Het 
Oudevrouwenhuis verhuisde naar de 
Hoogstraat, waar het in 1904 moest wijken voor 
een weg door het centrum. Daarna heeft de 
Elisabethstichting op verschillende plaatsen 
hofjes gehad, onder andere in Kralingen en 
Hillegersberg. Uit de verkoop van het hofje in 
Hillegersberg is het vermogen ontstaan dat de 
Elisabethstichting nu wil inzetten in voor een 

wooncomplex waar ook het Droomhuis in zal 
worden ondergebracht. 
 
De locatie voor dit nieuwe woonproject is de 
Havenstraat in Numansdorp. Deze locatie ligt 
achter restaurant ’t Schippershuis en dus vlak 
bij het centrum. 
 

 
 
Het afgelopen jaar heeft de bouwcommissie 
een plan van eisen opgesteld. In dit plan staat 
beschreven welke ruimte in het Droomhuis 
nodig is, zodat de jongeren er met elkaar 
kunnen samenwonen. Daarvoor zal een 
gezamenlijke woonkamer en keuken komen. 
Daarnaast krijgt elke jongere een eigen mini 
appartementje, waar hij/zij een plek helemaal 
voor zichzelf heeft. 
 
Het woonproject zal naast het Droomhuis ook 
bestaan uit ongeveer 16 appartementen voor 
senioren, waarvan ongeveer de helft sociale 
huur zal worden. Dat is immers de doelgroep 
waarvoor de Elisabethstichting woonruimte 
ontwikkelt. 
  
In de komende tijd worden drie 
architectenbureaus gevraagd hun visie te geven 
op deze locatie en de woonwensen. Het is een 
ingewikkelde puzzel om alle wensen van de 
Elisabethstichting en Stichting Droomhuis 
Hoeksche Waard op deze plek te combineren in 
één gebouw en daarbij ook rekening te houden 
met de bestaande bebouwing. In de komende 
tijd worden ook voorbereidingen getroffen om 
de grond te laten schoonmaken en op een later 
moment de bestaande opstallen te laten 
slopen. 
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In december gaat een commissie, waarin de 
Elisabethstichting, Stichting Droomhuis 
Hoeksche Waard, de gemeente en de 
projectmanager zitten, de voorstellen van de 
architecten beoordelen.  
  

 
 

ACTIVITEITEN MET DE JONGEREN 
In de zomermaanden heeft de commissie die 
activiteiten organiseert voor de jongeren een 
barbecue georganiseerd. Bij deze barbecue 
waren ook alle andere gezinsleden van de 
jongeren aanwezig en de bestuursleden van 
Stichting Droomhuis Hoeksche Waard. Op die 
manier konden de jongeren ook kennis maken 
met elkaars families. 
 

 
 

 
 

ACTIES 
De afgelopen maanden heeft de actiegroep van 
Stichting Droomhuis Hoeksche Waard niet stil 
gezeten. Bovendien merken we dat veel 
inwoners en organisaties in de Hoeksche Waard 
ons een warm hart toedragen. Zo kunnen we u 
met trots melden dat sinds kort de club van 100 
compleet is! 
 
We kunnen als dit geld straks goed gebruiken 
voor gemeenschappelijke voorzieningen die 
niet in de bouw van het wooncomplex zijn 
opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan de 
gemeenschappelijke woonkamer en keuken of 
mobiliteitsvoorzieningen. 

Een greep uit de bijzondere acties die de 
afgelopen maanden hebben bijgedragen aan 
Stichting Droomhuis Hoeksche Waard: 

• Verkoop van Corona-veilige picknick 
manden door Joy Events; 

• Golftoernooi van de Rotaryclubs 
Binnenmaas, Hoeksche Waard en 
Zwijndrecht; 

• Jubileumconcert van Shantykoor de 
Hoeksche Waard;   

• Statiegeldactie Albert Heijn 
Numansdorp en Strijen. 

 

 
 

TOT SLOT 
Zoals u heeft kunnen lezen lijken de dromen 
steeds meer werkelijkheid te worden. Er staat 
ons een spannende tijd te wachten. We zullen 
in de volgende nieuwsbrieven de vorderingen 
van de plannen weer aan u presenteren. 
 

 
 
 
 

 


