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Woongemeenschap
Binnentuin-Hoflindebeek in 
Stevensbeek                                              
 
De bouw van de woningen gaat nu razend snel!
Ruim 2,5 jaar geleden is de voorbereiding van woongemeenschap de 
Binnentuin-Hoflindebeek in Stevensbeek gestart door de eigenaar Reuvers 
Duurzame Ontwikkeling en de Vereniging de Binnentuin. Inmiddels staan de 
huizen in de steigers en begin juni vieren we het Pannenbier en wordt het 
leggen van de dakpannen voltooid.

De Gemeenschap  
Uitgangspunt is dat ieder in de woongemeenschap zich beschermd en veilig 
voelt. En dat er een omgeving is met veel ruimte om ieders kwaliteiten tot zijn/
haar recht te laten komen, te bundelen en in te zetten. We baseren ons hierbij 
op drie pijlers:

Voor meer informatie over deze pijlers zie 
https://www.binnentuin-hoflindebeek.nl/index.php 

https://www.binnentuin-hoflindebeek.nl/index.php


Samen bouwen 
In alle voorgaande nieuwsbrieven is de voortgang van de bouw te zien. Die is 
een beetje te vergelijken met de manier waarop ieder in het proces zit naar 
‘samen gaan wonen’. Hoe is mijn fundament? Gericht op ‘ik’ of  ‘samen’ ? 
Biedt het dak mij voldoende bescherming en voel ik me voldoende veilig en 
thuis? Essentiële vragen om tot een keuze te komen. Want wonen in een 
gemeenschap is en blijft een avontuur. En dat begint met de eerste stap die 
je zet: van ‘ik’ naar ‘wij’. We bieden volop de gelegenheid voor deze stap. De 
Binnentuin houdt daartoe - voordat we er gaan wonen - om de drie weken 
ontmoetingsdagen, die onderdeel zijn van het instroomtraject. We maken 
steeds opnieuw kennis met elkaar, bespreken actuele zaken en nemen  
besluiten. Zo kun je als aspirant lid in de loop van de tijd ervaren of je je thuis 
voelt in onze gemeenschap. Zie 
https://www.binnentuin-hoflindebeek.nl/index.php/toelating

Laatste nieuws
- Op de ontmoetingsdag van 14 mei is de definitieve naam 
van het  gemeenschapshuis gekozen:   

              Het Lindehuis 
                               


-     We houden als Vereniging De Binnentuin op de   
       ontmoetingsdag van 4 juni  a.s. de eerste jaarvergadering. 

-   De afgelopen maanden hebben we een aantal 
        keren meegewerkt in het plaatselijke   
       ‘Voedselbos’ dat onderdeel is van het 
        Patersveld in Stevensbeek. Een leuke manier 
        om elkaar als toekomstige mededorps-   
        bewoners beter te leren kennen!    
  
-  Door de voorspoedige bouw ziet het ernaar uit   
       dat de eerste woningen rondom de 
       bouwvakvakantie (augustus) klaar zullen zijn 
       voor oplevering. Is je belangstelling gewekt en past dit in jouw eerste te 
       nemen stap? Er zijn nog enkele vrije sector en sociale huurwoningen 
       beschikbaar. 

Op www.binnentuin-hoflindebeek.nl is in woord en beeld alle informatie voor 
handen.  
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