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De Leef en Groei Hoeve is een plek waar wonen, zorg en natuur samenkomen.
Het cultureel erfgoed en het historische karakter van zowel boerderij als
landschap werken hierbij ondersteunend. 

Hier wonen, werken en leven we samen. Er zijn 3 huurwoningen waarbij de
originele staat van de hoeve zoveel mogelijk behouden blijft. 

Er is ruimte om te herstellen en groeien, door middel van kort of lang-verblijf,
dagbesteding en meedraaien op de Leef en Groei Hoeve als vrijwilliger. We zijn
daarbij actief onderdeel van de gemeenschap in Maasbree en zoeken lokale
samenwerkingen op. 

De hoeve is een plek waar we samenwerken met de natuur door middel van een
permacultuur voedseltuin, voedselbos en kleinschalige dierenhouderij. We leven
in balans met de natuur, genieten van een rijke biodiversiteit en zijn zoveel
mogelijk zelfvoorzienend in onze voedselvoorziening. 

Ontmoeten, gezelligheid en gemeenschap staan centraal.

Iedere bewoner en bezoeker mag zichzelf zijn en in een veilige sfeer verder
ontwikkelen om zo vanuit vrijheid verantwoordelijk te worden voor zijn/haar
eigen leven.

Hier is waar we genieten van het leven!

1. De Leef en Groei Hoeve
 

"Geniet nooit met mate."
-Loesje-

 



2. De hoekstenen
 

Ons project is gefundeerd op de hieronder afgebeelde hoekstenen. 

Door deze hoekstenen als fundering van de Leef en Groei Hoeve te beschrijven,
kunnen wij deze ook uitdragen naar onze herstel-bewoners, gasten en
vrijwilligers.  Elke steen apart draagt bij aan een duurzame manier van leven en
samenleven.  Doordat er meerdere generaties op onze hoeve wonen en/of
samenkomen kunnen we breder inspireren en dit gedachtengoed doorgeven aan
onze kinderen en toekomstige generatie(s). 

"Actie is de fundering van elk
succes"

-Pablo Picasso-
 



- De natuur - 
Herstel en tot bloei brengen van de biodiversiteit.

  Stimuleren van bewustwording van de mens als onderdeel van de natuur.
Het zelf-herstellend vermogen van de natuur de ruimte geven.  

Het aanbieden van natuur en milieu educatie. 
Het stimuleren van een gezonde leefomgeving.
Voedselvoorziening in balans met de natuur.

In verbinding leven met het cultureel erfgoed        
en de lokale geschiedenis. 

De hoeve en bijbehorende tuin als een        
ontmoetings-, herstel- en rustplek.        

 - Jezelf -
Het ontdekken van eigen kwaliteiten, mogelijkheden en kracht.

Groeien in zelfvertrouwen en zelfliefde. 
Het zelf-herstellend vermogen en fysieke gezondheid stimuleren.

Vrij voelen in geven en ontvangen.
Intrinsieke motivatie voor persoonlijke groei.

Eigen bewustzijn ontwikkelen. 
Vanuit vrijheid de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven.

Je-Zelf mogen zijn.
- De ander -

Genieten van samenzijn.
In verbinding staan met de maatschappij en er positief aan bijdragen. 

Het aangaan van lokale samenwerkingen.
Een voedingsbodem voor kunst, cultuur, creatie.

Ontspanning, plezier en spelen!
Ruimte voor ontmoetingen. 

Een ondersteunende gemeenschap.
Bijdragen aan bewustzijnsgroei, vrede en verbinding.

Oog hebben voor elkaar. 
Samen delen.

Zorg, groei en herstel bieden. 

3. Doel en Missie

"Ik ben omdat wij zijn."
-Annette Nobuntu Mul-



Wonen in het groen, op de Leef en Groei Hoeve.

Veel ruimte om te genieten. Een eigen huisje, maar toch samen. 

In de Leef en Groei Hoeve zijn 3 vaste huurwoningen, in het sociale segment, 
van +/- 80-90 m2. Klein wonen en een zo'n klein mogelijke voetafdruk past bij
onze visie. De woningen komen in het woonhuis en een klein gedeelte van de stal
ernaast.  Dit brengt ons qua sfeer terug in de tijd van wonen op woonerven met
meerdere families. Door de woningen te realiseren binnen de bestaande bouw kan
het culturele erfgoed passend blijven in het prachtige, bestaande landschap.

De woningen worden duurzaam en zoveel mogelijk energieneutraal verbouwd.
 
Door de Leef en Groei Hoeve in te richten met 3 vaste huishoudens zijn de
financiering, aangeboden zorg en onderhoud goed te dragen. Ook maakt het het
mogelijk om de hoeve te herstellen in haar oude staat en haar cultuurhistorische
waarde te behouden. Op deze manier wordt leven in het prachtige buitengebied
mogelijk voor alle portemonnees. 

Door bewoners van verschillende leeftijden en levensfasen bij elkaar te brengen,
ontstaat een mooie vorm van meer-generatie wonen. 

Voor het wonen op deze manier is kavelsplitsing niet noodzakelijk, enkel
toestemming voor bestemming wonen en recreatie en verdeling in 3 zelfstandige
wooneenheden.

4. Wonen

"it takes a village to raise a child."
- proverb - 

 



We bieden zorg en herstel aan op de Leef en Groei Hoeve door een pauzeplek te
bieden voor mensen met een burn-out, depressie, relatie of gezinsproblemen of
andere beperking die zorgen voor tijdelijke een afstand tot de arbeidsmarkt en
maatschappij. 

Het meedraaien in een kleinschalige gemeenschap, op een groene locatie draagt bij
aan het herstel, waarna iemand weer in zijn of haar kracht een plekje in de
maatschappij kan nemen. Dit meedraaien zal plaatsvinden in de permacultuur tuin,
voedselbos, verzorging van de dieren, onderhoud van de boerderij of het
organiseren van sociale activiteiten. 

Er zijn momenteel veel mensen in onze maatschappij die tussen wal en schip
vallen, zij hebben niet voldoende 'zware' zorg nodig om beschermd of begeleid te
kunnen wonen maar hebben even moeite om helemaal zelfstandig te wonen. Vaak
speelt ook eenzaamheid en een meer individualistische samenleving hierbij een
grote rol. Wij bieden geen intensieve zorg aan maar een herstel plek met
gemeenschapsondersteuning.  

Met bovengenoemde redenen komen er op het terrein 4 zelfstandige herstel-
woningen.
- 2 kort- en middellang verblijf, zelfstandige herstel-woningen
- 2 lang verblijf zelfstandige herstel-woningen

Daarnaast willen we, ook voor elders-wonende, 
kleinschalige dagbesteding aanbieden voor 
kinderen en volwassenen.

Ook zijn er ruimtes voor coaching, mediation, 
(natuurlijke) geneeskunde, en andere 
ondernemingen gericht op welzijn, gezondheid 
en een duurzame toekomst.  

5. Zorg en herstel
 

"Bewust worden is je ogen openen
voor alles wat er binnenin je

speelt."
-Elly Raaijmakers-

 



6. Natuur

Op de Leef en Groei Hoeve willen wij aandacht besteden aan biodiversiteit,
inheemse planten, bomen en struiken en een rijk bodemleven.

De grote weide opsplitsen in meerdere kruidenweides, d.m.v. inzaaien van
inheemse kruiden tussen het gras en bomen aanplanten om zo een fijn
leefklimaat voor insecten, vogels, wilde- en onze dieren te creëren.

Zelf willen we een natuur inclusieve moestuin of permacultuurtuin en voedselbos
aanleggen voor eigen voedselvoorziening en onze overvloed delen of verkopen in
een klein boerderijwinkeltje. De nadruk ligt hier op gewassen die meerdere jaren
mee gaan. Bloemen en groentes groeien tussen elkaar om zo een natuurlijke
plaagbestrijding te zijn (lieveheersbeestjes vinden bladluis heerlijk) en tegelijker
tijd is er dan gevarieerd voedsel voor de bijen en andere insecten die zorgen voor
bestuiving.  

We zien de mens als onderdeel van de natuur en het meewerken in de tuin of in
de dierenverzorging zorgt voor sociale en helende momenten. 
Een van de uitgangspunten is om een educatie plek te zijn waar we laten zien
hoe we als mensen samen kunnen werken met de natuur en dit ook doorgeven
aan jongere generaties. We willen dan ook erg graag samenwerken met lokale
natuur educatie organisaties.

"De natuur, dat zijn wij zelf."
-prinses Irene-

 



7. Cultureel erfgoed en geschiedenis

"Veni Vidi Vici"
-Julius Ceasar-

 

 

Samen met de bewoners en verenigingen van de omgeving dragen we het cultureel
erfgoed en de daarbij horende geschiedenis uit, we willen hierbij graag de omgeving
uitnodigen om mee te denken en te komen helpen klussen. Ook willen we dit doen
d.m.v. informatieborden aan de weg over de geschiedenis van de boerderij en
Maasbree. En het terugbrengen en herstellen van de hoeve in haar originele staat. 

Ook het bakhuisje wordt hersteld in haar oude glorie en gebruikt voor het bakken
van brood en bijvoorbeeld pizza's samen met de uit eigen tuin gewonnen
ingrediënten. En daarbij ook bezoekers uit de omgeving te mogen uitnodigen om
hier in te delen.

Onze bedoeling is om zoveel mogelijk te weten te komen van de historie van deze plek en
deze tot leven te brengen, zoals ook het wonen op erven zoals deze daar heel goed bij
past. We doen een cultuur historisch onderzoek hiernaar. 

Het boerderij fonds wil ons daar ook in ondersteunen. 
Vanuit de boerderij is de Sint Annakapel, aan het kruispunt van de Heezestraat en
Westeringlaan, goed te zien.  Al vanaf 1750 wordt er een melding gemaakt van een
Sint Annakapel rond deze locatie.  

Volgens de legende was Anna getrouwd met Joachim. Zij leefden zeer godsvruchtig,
waren welgesteld en vrijgevig. Tot hun spijt was hun huwelijk kinderloos. De priester
van de tempel zag het als een straf van god dat Joachim kinderloos was en wilde
geen offer aannemen van iemand die zo gestraft werd. Uit schaamte dat zijn offer
niet werd aangenomen durft Joachim niet meer terug naar het dorp en 
trekt met zijn kudde schapen de woestijn in in zelfgekozen 
ballingschap. Op een dag verschijnt er een engel voor hem 
die verteld dat zijn vrouw zwanger is van hun kind. 
Hij gaat terug en ontmoet Anna bij de Gouden Poort van 
Jeruzalem en geeft haar een kus. Het kind wat zij 
krijgen is een meisje wat ze, in opdracht van de 
engel, Maria noemen. Anna is de moeder van de 
maagd Maria en oma van Jezus.



Sint Anna is de beschermheilige van onder meer huisvrouwen, weduwen,
grootouders, moeders en (gezien haar levensverhaal) van vrouwen die moeilijk
zwanger kunnen raken.  Ook is Anna, aangezien ze Maria leerde lezen, de
patrones van onderwijzeressen.  Verder is ze ook onder meer beschermheilige
van de volgende beroepen: kleermakers, naaisters, bezembinders, timmerlieden,
goudsmeders, mijnwerkers, molenaars, zeelieden en brandweerlieden.

De legende van Sint Anna spiegelt zich ook op de Leef en Groei Hoeve. De Leef
en Groei Hoeve wordt een plek waar ruimte is om te verwerken wat het leven je
gegeven heeft en je daarbij te ondersteunen in je zoektocht naar wie je werkelijk
bent; en dat vanuit de onvoorwaardelijke liefde en steun zoals alleen een moeder
en oma dat kunnen bieden. In de moderne tijd waarin wij leven is het niet alleen
de vrouw die deze vrouwelijke energie kan dragen. Met de bewoners van de
hoeve zullen we samen deze veilige, geborgen en vrouwelijke energie geven aan
onszelf, onze medebewoners en bezoekers. Geven vanuit liefde en vertrouwen en
met de voeten stevig in de aarde, net als de werkers van de beroepen waarvan
Sint Anna beschermheilige is.

Tijdelijke bewoners van de zelfzorgwoningen zijn welkom om hier die zoektocht
naar zichzelf voort te zetten, hun tijd op de hoeve te besteden om hun leven
weer op poten te zetten, even stil te staan en weer terug te komen in het hier
en nu of er gewoon even tussenuit te gaan voor welke reden.  Ook de
vrijwilligers die voor dagbesteding komen kunnen rekenen op de kracht van Sint
Anna op de hoeve.

Meestal is Sint Anna afgebeeld met haar dochter de maagd 
Maria als meisje en haar kleinzoon Jezus als kind; drie 
generaties bij elkaar.  Meer generaties bij elkaar is ook 
een doel van de Leef en Groei Hoeve in de vorm van 
meer generatie wonen.  Juist door de verschillende 
fases van het leven naast elkaar te beleven wordt
 het leven rijker en kunnen wij er in een bredere 
zin voor elkaar zijn en van elkaar leren.

 



De Leef en Groei Hoeve spreidt haar vleugels verder uit dan alleen voor haar
eigen bewoners of tijdelijke bewoners van de herstel-woningen op het eigen
terrein. 
Graag zijn we een plek waar vele anderen van kunnen mee genieten. 

Een nostalgisch beeld in een eigentijds jasje, waarbij één van de leden Elly haar
herinneringen als kind op de boerderij deelt: 
'Jaren geleden was het boeren ook al een bedrijvige bezigheid en had de
boerderij ook een grote sociale functie.
Er waren verschillende generaties te vinden en onderling contact, met de buren,
was de gewoonste zaak. Je hielp elkaar bijvoorbeeld wanneer er geoogst werd.
Samen even hard werken, wat altijd beloond werd met gezelligheid. Het samen
eten en drinken van koude citroenthee en zelfgebakken appelcake. Gemoedelijk
onder de schaduw van de eiken. En daar waren ook de gesprekken. Werd gedeeld
wat er gedeeld moest worden. Alles mocht gezegd worden, wetende dat we het
samen dragen, want morgen zitten we immers op het erf van de buren om daar
te helpen. De boerderij was een plek van de hele maatschappij eromheen.'

Ook de Leef en Groei Hoeve willen we als middelpunt maken, om te komen mee
helpen, te proeven van de sfeer en te snoepen van de heerlijke vruchten. Onze
poort staat open om je te ontvangen voor wat gezelligheid of even te knuffelen
met de dieren. 

Op deze manier herstellen we de glorie van de 
boerderij in een nieuwe tijd. 

8. Maatschappelijke functie

"Heb je jaren gestudeerd,
wordt gezond boerenverstand 

weer hip ."
-Loesje-

 



9. Recreatie

Ontspanning, samenzijn en tijd doorbrengen in de natuur draagt bij aan onze
doelen en 'rustige' bedrijvigheid op onze hoeve. 

Het aanbod van een mini boerderij/natuur-camping, die met behulp van de
aanplanting veel privacy en sfeer geeft. De camping is back to basic, gericht op
de verbinding met de natuur. We bieden dus voornamelijk plaatsen aan zonder
stroom en water bij de campeerplek, met eenvoudige faciliteiten zoals een
afwasplaats, sanitairgebouw en gezellige binnenruimte. Op de hoeve zijn er
verschillende sfeervolle speelplekken en natuurlijk de dieren om je mee te
vermaken. 
Op verzoek kunnen we ook ouder-kind weekenden, stilte weekenden en andere
vormen van zorg aanbieden waarbij overnachten op de camping mogelijk is. 

We willen de deuren en onze ruimtes openstellen voor (lokale) verenigingen die
gelijkwaardige doelen nastreven als ons project. 

De locatie ligt op een fietsroute en wandelroute, ideaal voor camping gasten die
willen genieten van de lokale omgeving en het cultureel landschap en terug
willen komen bij zichzelf. 
We willen de Leef en Groei Hoeve openstellen voor iedereen, gezellig een kopje
thee of koffie of een lekker ijsje, de dieren even knuffelen, vrijwilligerswerk,
stage of dagbesteding. 

Ook het aanbieden van een fiets en wandel-rustpunt en het 
aanbieden van natuurwandelingen in samenwerking met 
de omgeving. 

Natuurlijk ontbreekt daarbij niet 
de koek en zopie stand van onze kinderen. 

"Bij haast, vertragen."
- Cato Harperink-

 



10. Organisatie 
10.1. Besluitvorming 
Op de Leef en Groei Hoeve worden volgens de CONSENT-methode® besluiten
genomen. De inrichting van onze besluitvorming is een ontzettend belangrijk
onderdeel om van onze organisatie een succes te maken. 

Consent betekent dat je besluiten neemt waar geen van de aanwezigen een
overwegend, beargumenteerd bezwaar op heeft. Zo worden gedragen besluiten
genomen en voelen betrokkenen zich verantwoordelijk en geven graag uitvoering
aan wat besloten is. Het is geen veto en ook geen consensus. 

Ieder mens heeft een gelijke waarde, tegelijkertijd zijn we ongelijk, uniek en
verschillend. 
Ieder kan zijn eigen kwaliteiten inzetten binnen deze besluitvorm.

Deze methode geeft houvast en veiligheid. Van daaruit ontstaat de vrijheid die
nodig is om te kunnen brainstormen en tot compleet nieuwe ideeën te komen.
Door gebruik te maken van elkaars kennis en wijsheid kom je tot verrassende
resultaten.

De CONSENT-methode® is ontstaan door heel verschillende oude wijsheden en
werkwijzen in een praktische vorm te gieten die past bij onze cultuur, onze
maatschappij en zo helpt antwoorden te vinden op vragen die in deze tijd spelen.

Meer info is te vinden op: www.consentmethode.nl 

"Alleen ben je sneller, 
samen kom je verder."
-Ubuntu gedachtegoed-

 



De vastgoedvereniging
Bewonersvereniging 
VrijCoop en het Mietshausersyndikat 
de Leden. 

10.2 Juridische structuur 

De Leef en Groei Hoeve heeft haar rechtspersonen constructie aangepast aan
deze tijd. Vastgoedbeheer zonder winstoogmerk.
We willen betaalbaar wonen mogelijk maken voor iedereen. 
Wat ons betreft leen je alles zolang je leeft, daarna geef je het immers weer
door, er is vrij weinig wat je mee kan nemen, zo hebben wij begrepen ;). 

Daarom kiezen wij voor huurwoningen in het sociale segment, die na jou
beschikbaar zullen zijn voor nog vele anderen. Het uitgangspunt is dat wonen
een basisbehoefte is en voor elke portemonnee mogelijk moet zijn. Ook onze
rechtspersonen organisatie is plat, gelijkwaardig en zonder winstoogmerk
ingericht. Ons uitgangspunt is dus dat alles van de vereniging is, maar niets van
individuele personen. Het is daarom ook niet nodig om het bezit veel meer
waard te laten worden, of om heel veel eigen vermogen op te bouwen. Het bezit
hoeft enkel in stand te blijven. Omdat we de woningen dus nooit hoeven te
verkopen, is het ook niet nodig om de kavel op te splitsen. Er hoeven enkel
zelfstandige wooneeenheden gerealiseerd te worden die voor altijd op deze
manier verhuurbaar blijven.

Ons uitgangspunt is eigenlijk heel simpel: wonen is mogelijk voor iedereen, 
(weer) leven in balans met de natuur, met zo'n klein mogelijke voetafdruk,
gezamenlijk zoveel mogelijk zelfvoorzienend worden, zorg kunnen aanbieden
voor wie dat nodig heeft en vooral samen leven en elkaar ondersteunen. 

Maar hoe organiseer je dat juridisch en financieel gezien? 
Gelukkig is daar al veel ervaring mee opgedaan. 

Hieronder even op een rijtje: 

Vaver
L&G Hoeve

Vrijcoop
Bever 

L&G Hoeve



Ons project: de Leef en Groei Hoeve
bestaat uit 2 rechtspersonen: 

VaVer en 
We hebben ‘Vastgoedvereniging 
de Leef en Groei Hoeve’ (VaVer), 
die eigenaar is van de grond en de 
gebouwen en gaat de verschillende 
leningen aan om de aanschaf en 
bouw te realiseren. De VaVer verhuurt 
het vastgoed aan de BeVer. De VaVer 
heeft twee leden, n.l. 
'Bewonersvereniging de Leef en 
Groei Hoeve' (uitvoerend lid) en Vrijcoop (controlerend lid).
Het doel van de VaVer is om deze woningen te realiseren en tot in oneindigheid in
stand te houden als huurwoningen in het sociale segment. De VaVer heeft
uitdrukkelijk geen winstoogmerk. Geld dat overblijft nadat de rente en aflossingen
van de leningen zijn betaald, wordt gebruikt voor onderhoud aan de huizen, en
later herinvesteert in nieuwe projecten met dezelfde structuur. 

BeVer
Alle bewoners zijn lid van de ‘Bewonersvereniging Leef en Groei 
Hoeve’ (BeVer). De BeVer verhuurt en beheert de woningen en ontvangt huur van
de leden. De BeVer is uitvoerend lid, die bepaalt het dagelijkse reilen en zeilen
binnen de vastgoedvereniging.

controlerend lid uitvoerend lid

"Wie zich gelukkig voelt met het
geluk van anderen, bezit een

rijkdom zonder grenzen'"
-Frans Daels- 

Vaver
L&G Hoeve

Vrijcoop
Bever 

L&G Hoeve

2 leden



Vaver
L&G Hoeve

Vrijcoop
Bever 

L&G Hoeve

VrijCoop
In Duitsland is al in 1992 een concept bedacht waarmee betaalbaar wonen voor
woongemeenschappen realistisch haalbaar wordt op deze zelfde manier: 
het Mietshäuser Syndikat. 
Hierbij zijn meer dan 150 woongemeenschappen aangesloten. 
VrijCoop is een Nederlandse zusterorganisatie van het Mietshäuser Syndikat.
Vrijcoop levert per project 2 mentoren die toezicht houden op zo afgesproken
structuurbesluiten. Aanpassing van de huurprijs en bijvoorbeeld ook de verkoop of
splitsing van het vastgoed is alleen mogelijk met instemming van VrijCoop en
omdat het doel van VrijCoop is om betaalbare huurwoningen tot in oneindigheid in
stand te houden zal deze instemming er in de basis nooit komen.  

Volgens dit model zijn al succesvolle projecten opgezet, zoals oa Ecodorp Boekel en  
Het nieuwe BAjesdorp waar wij onze ervaring hebben opgedaan.
Meer informatie is te vinden op: 
www.vrijcoop.org, www.syndikat.org, www.ecodorpboekel.nl, www.bajesdorp.nl

De leden
Zijn lid van de bewonersvereniging, betalen huur aan de BeVer en dragen bij aan het
reilen en zeilen binnen de BeVer. Niemand is eigenaar of heeft persoonlijk financieel
gewin of afhankelijkheid van de vereniging. Alle leden leggen bij lidmaatschap een
inleg in als renteloze, achtergestelde lening, die je terugkrijgt bij vertrek. 
Bij vertrek zeg je de huur en het lidmaatschap op en heb je een opzegtermijn van
maximaal 3 maanden. Door middel van de consent methode worden besluiten mbt
de vereniging gezamenlijk genomen op basis van gelijkwaardigheid. Zie hierover
meer info bij organisatiestructuur. 

"Het lijkt altijd onmogelijk tot het is
verwezenlijkt'"

-Nelson Mandela- 



10.3. Financiering
Gelukkig kunnen we uitgaan van financiële zekerheid door onze ervaring en
netwerk opgedaan tijdens een eerder bouwproject van 30 woningen en 6
zorgwoningen in de gemeente Boekel onder zelfde constructie. 
Meer informatie is te vinden op: www.ecodorpboekel.nl

We financieren de aankoop- en verbouwkosten door: 
- eigen kapitaal (inleg van de leden) 
- hypotheek van de Duitse GLS bank
- inleg crowdfunding
- subsidie woonprojecten provincie Limburg
- subsidie duurzaamheid provincie Limburg  

De exploitatie kosten:
- rente- en aflossingskosten van de hypotheek 
- onderhoudskosten
- verzekeringen
- overige kosten

Deze worden betaald vanuit:
- huurinkomsten van de leden
- huurinkomsten van de zorgwoningen

De Duitse GLS Bank heeft nu al meer 150 woongemeenschappen gefinancierd. Zij
hebben de ervaring dat juist het financieren
van groepen meer zekerheid geeft. 

Kijk voor meer financiele informatie op 
onze pagina: 
www.leefengroeihoeve.nl/investeer

 
"Hier ist Geld fur die 

Menschen da."
-GLS bank-

 



10.4. Lidmaatschap
Momenteel zijn alle vaste woningen in het project vol en zijn alle leden lid in
proeftijd.
Lid worden
We hebben een toetreden procedure zodat er uitgebreid de tijd is voor
kennismaking en verbinding. De huidige groep besluit tot wel of niet toetreden
als wachtend lid van de geïnteresseerde(n). De verschillende vormen van
lidmaatschap zijn stapsgewijs opgebouwd:

Wachtend lid
Voor als je al lid bent maar nog niet woont. Dit kan o.a. in de start-up fase van
dit project tijdens het wachten totdat de woningen klaar zijn of als er een
vertrekkend lid is en er op het leegkomen van die woning wordt gewacht.

Lid in proeftijd
Voor het eerste jaar dat je woont op de Leef en Groei Hoeve ben je lid in
proeftijd.  Aan het einde van die periode zal er een gesprek plaatsvinden tussen
het lid in proeftijd en de rest van de bewoners en wordt er gezamenlijk besloten
om het lidmaatschap over te zetten naar vast lidmaatschap of het wonen op de
hoeve te beëindigen.  

Vaste leden
Alle leden voor wie de proeftijd is omgezet naar een vast lidmaatschap. De leden
hebben dezelfde rechten en plichten.

Lidmaatschap beëindigen
Als je wilt stoppen als lid (wachtend, lid in proeftijd of vast lid) dan wordt dit zo
makkelijk mogelijk voor je gemaakt. Het is niet fijn 
om deel uit te maken van een initiatief dat voor 
jou niet goed meer voelt. Als je de woning 
verlaat, na de wederzijdse opzegtermijn van
drie maanden, stoppen de bijdragen aan 
huur en servicekosten.

 
"Het geheel is meer dan de

som van delen."
-Aristoteles-

 



De plannen voor de Leef en Groei Hoeve zijn hieronder afgebeeld om zo
inzichtelijk te maken hoe dit past in het landschap. De tijdelijke woonunits en
zijn ingetekend en deze zullen samen met de nieuwere varkensstal na de
verbouwing van de woonhuizen verdwijnen. 

 
"De geschiedenis is het heden

gezien door de toekomst".
-Godfried Bomans-

 

Bouwplannen
Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel 
en is dus zeker ook een serieus aandachts-
punt in de verbouw, renovatie en het (her)-
gebruik van materialen.

Woningen

Gastouder 
  peuterruimte
Praktijk ruimtes

Tijdelijke woonunits

Atelier, (boerderij)-
winkel, groepsruimte
Herstelwoningen

Groenwal

Fruitbomen

Aanplanting
  permacultuur

Paarden

Schapen

Bakhuisje

11. Plattegrond en planning 

Mini camping



12. Over ons  

Contact
welkom@leefengroeihoeve.nl - www.leefengroeihoeve.nl - 06-20811638

Elly Raaijmakers
Moeder van Willem
Coaching bij
bewustwording,
transformatie en
levensvragen.
En peuter juf.
Secretaris
bewonersvereniging. 

Mariska Harperink
Moeder van Roos en Cato
Coach en mediator.
Lid raad van toezichthouders
Maashorstschool, Uden.
Voorzitter
bewonersvereniging.

Sander Raaijmakers
Vader van Willem
Werkplaatschef en
onderdelen beheerder bij
Honda dealer, Helmond.
Penningmeester
vastgoedvereniging. 
Samen met Willem - bijna
11 jaar, scholier en
levensgenieter.

Wouter Harperink
Vader van Roos en Cato
Projectleider, financieel-
juridisch adviseur nieuwe
woonvormen. 
Voorzitter
vastgoedvereniging.

Wien Caljouw
Herbalist
Stress en burn-out coach
Secretaris
vastgoedvereniging.
Penningmeester
bewonersvereniging. 

Roos - 6 jaar. 
 Enthousiast, gezellig en
brengt een muzikale
sprankeling mee.
Cato - 3 jaar.
Warm, verzorgend en
houdt van grapjes maken.

 
Together 
Everyone 
Achieves 

More


