


Dorpsgaard
de samentuin van 

Genhout

Nico Verwer



Project ‘van Ôss’
Coöperatie Burgerinitiatief Genhout en 

gemeenschap brengen samen een
prachtig nieuw verhaal. Burgerkracht op 

z’n best



aanleiding
❖Door ons project ‘de Inspecteur’ waarin saamhorigheid een grote rol speelde, proefden 

we de behoefte bij mensen voor een langdurig project waarin “samen” centraal staat.

❖Onze droom; het realiseren van een samentuin/dorpsgaard waarin mensen samen 
kunnen komen, kunnen bouwen aan iets moois om zo invulling en zin te geven aan iets 
wat gezamenlijk tot stand is gekomen.

❖De samentuin/dorpsgaard is een middel om een sociaal netwerk te creëren waarin 
mensen elkaar kunnen versterken en kunnen leren van elkaar. Een warme plek waar 
iedereen zich thuis voelt.

❖Voor mensen een toegankelijke plek waar je anderen kunt ontmoeten en deel kunt 
nemen aan diverse activiteiten
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missie

Met dit project, de samentuin/dorpsgaard, willen we de 
sociale samenhang op lokaal niveau bevorderen door het 
creëren van een inspirerende omgeving waar mensen 
samen aan een duurzamer en gelukkiger bestaan werken 
te midden van de natuur. Gelijkwaardigheid, 
saamhorigheid, plezier, cultuur, kennis, innovatie en 
duurzaamheid zijn kernwoorden die centraal zullen staan. 
Alles laagdrempelig en met een open mind.
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1. Ideeën



1.1 Een plek waar iedereen graag
komt
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1.2 samenwerken aan iets moois

Toegankelijk voor iedereen! 

Samen lunchen

Jong en oudKinderen kunnen helpen of 
spelen. 

Fruit plukken en eten We leren van elkaar, 
genieten onder de boom
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1.2 samenwerken aan iets moois

Samen brood, vlaai, pizza etc
bakken

Fiets crossbaan

Samen wecken

Workshops 

Een kruidentuin waar mensen  
kunnen genieten
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1.3 Zorg(en) voor elkaar
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1.5 mogelijke activiteiten 

Bezig zijn met de natuur, levende dieren die hun “ding” doen waar jij getuige van kunt 
zijn en….het levert je vaak ook nog heerlijke honing op ook.. 

Een mooie ontmoetingsplek te midden van eetbaar groen, en daarmee de sociale 
binding versterken. 

Bijen houden (Imkerij)

Eetbaar Genhout (kruiden/ moestuin)
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Pastorie of duurzaam gebouw 
(zelfvoorzienend/ecologisch)
Ruimte voor diverse activiteiten. Denkend aan wecken, workshops, koken etc



1.6 Sociale samenhang
Natuur – Creativiteit- Samenhorigheid

Toekomst

Ieder mens heeft zijn eigen unieke talenten en kwaliteiten. Je moet het alleen zien en erin geloven. Als we gebruik 
maken van elkaars competenties zijn de mogelijkheden onbegrensd. Er gaat een wereld open.  Samenwerken aan 
een sociaal vangnet voor jong en oud!
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2. realisatie



stap voor stap
1. Mensen enthousiast maken

3. Financieel haalbaarheid en draagkracht checken  

6. Uitvoeren 

5. Werkgroepen creëren
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4. DREAM GREEN TEAM samenstellen en locatie bepalen 

2. Plan opstellen  



2.1 Subsidie (ism de gemeente Beek)
LEADER Zuid Limburg

LEADER Zuid-Limburg is een programma voor actieve ondersteuning van 
plaatselijke initiatieven voor de sociale en economische ontwikkeling van het 
platteland. Samen werken we aan de kwaliteit van ons unieke landschap. Het 
programma loopt van 2016 tot 2022. Het bestrijkt heel Zuid-Limburg met 
uitzondering van de stedelijke gebieden. 

Stappenplan:
- Stap 1: Oriëntatie
- Stap 2: Overleg met secretaris
- Stap 3: Uitwerking in projectplan
- Stap 4: Indienen subsidieaanvraag bij RVO (rijksdienst voor ondernemend Nederland)

- Stap 5: Beoordeling door de LAG (lokale actiegroep)
- Stap 6: Subsidiebeschikking
- Stap 7: Uitvoering
- Stap 8: Afrekening en verantwoording
- Stap 9: Monitoring en evaluatie
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2.6 beginnen
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3. mensen



3.1 DREAM GREEN TEAM vormen
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3.2 Hoe kunnen mensen meedoen

Wie is er welkom
In principe is iedereen welkom. We willen geen drempels gaan creëren. 
Mensen kunnen gewoon komen kijken. Een dagje helpen of wat rondkijken en 
kunnen dit zo vaak doen als ze willen. Er zullen, net zoals bij iedereen thuis, 
bepaalde huisregels worden opgesteld. 

| aanleiding | doelstellingen | ideeën | realisatie | mensen | 

Actief deelnemen
Mensen van 0 – 120 die actief willen deelnemen kunnen een functie gaan
bekleden. Dit kan van alles zijn. Mensen kunnen verantwoordelijk worden
voor een stukje grond,  onderhoud, bijhouden van de website, etc.
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