Projectontwikkeling:
Stilteruimte Berlicum
Initiatiefnemer: Angelique Verstappen

Enthousiast als ik ben heb ik weer eens iets nieuws bedacht, een project
dat ik graag wil realiseren in ons dorp. In deze presentatie mijn idee en
overdenkingen hierover. Ik ben razend benieuwd naar jouw reactie.
Dus…
Bekijk de presentatie en ben je net zo enthousiast als ik, en wil je
meedenken of meewerken met het project? Of heb je een andere
opmerking. Laat het me weten!
Misschien wil je in meer (actief deelnemen in de werkgroep)
of minder (alleen brainstormen of alleen timmeren, of alleen
PR dingen doen, of alleen ….) meehelpen? We beginnen net
dus er is nog van alles nodig en mogelijk.

Het idee: Stilteruimte Berlicum
Een plek creëren in de openlucht maar binnen onze dorpsgrenzen
(bebouwing) waar mensen in stilte kunnen zijn, samen of alleen.
Waar zij tot zichzelf kunnen komen en vanuit rust en aandacht door
mediteren en/of lichamelijke oefeningen de Stilte en Ruimte in zichzelf
beter kunnen ervaren.
Een ruimte voor het beoefenen van mediatie, yoga, tai chi, chi gong,
of andere lichamelijk, mentaal en geestelijk versterkende oefeningen.
Oefeningen die leiden tot een beter welbevinden en een hoger
bewustzijn.

De inrichting van de ruimte is erop gericht om
optimaal comfort te bieden ten behoeve van de
oefeningen. Hij is laagdrempelig, uitnodigend, en
inspireert om inderdaad tot oefenen over te gaan.
Praktisch gezien betekent dit dat:

•
•
•
•

De ruimte heeft een open karakter, maar biedt ook geborgenheid.
Er zijn vlonders voor je handdoek of oefenmat.
Er zijn speciale meditatiebankjes die je kunt gebruiken.
Er is een informatiezuil met hierop oefeningen uitgelegd.

Het is een openbaar toegankelijke ruimte:
• Dus iedereen kan hier op zijn of haar
eigen moment komen om te mediteren
of oefeningen te doen.
• Mensen kunnen samen afspreken om
met elkaar te mediteren of te oefenen.
• Beweegdocenten uit het dorp kunnen hier met hun cursisten
naar toe komen om hun les te geven/volgen.

Daarnaast:
• Lijkt het mij leuk om er een keer per jaar een festival
te organiseren. Bewust Berlicum (spiritueel- maatschappelijk-,
milieubewust).
• De ruimte is niet geschikt voor huisdieren.
• De oefeningen in de info zuil worden regelmatig gewisseld.
• Het gebied moet rolstoel toegankelijk zijn.
• Misschien is er ruimte voor een blotevoeten pad.
• …
• …

Reacties die al gegeven zijn:
• Wat een goed plan, ik ben voor en kan helpen zodra je
verder in het project bent en je iets met PR wil gaan doen.
• Oh, dan kunnen we een “vlonderpicknick” organiseren
• …
• …
Ik heb al een locatie in gedachten, eerst was het punt 1 of 2, maar punt
3 (links onder) lijkt mij geweldig. Het is een mooi authentiek plekje
binnen onze gemeente dat mijns inziens zeer geschikt is voor dit project.
Ga snel naar de volgende dia.

Wijkgebied Westerbroek2
Locatiepunt 3, lijkt mij geweldig. Het is open (geen bomen en mooi
uitzicht) en toch beschut door struiken en afstand met fietspad.
Heel bijzonder, het doet mij aan als “oude” grond.

Acties:
omschrijving
Idee globaal uitwerken en presentatie maken

Angelique

DONE

Contactleggen met gemeentemakelaar

Angelique

Eerste ontwerp gebied maken

Angelique

Locatieonderzoek en -bepalen

Angelique

Mede-initiatiefnemers,
gemeente en
buurtbewoners.

Brainstorm aanvullende mogelijkheden

Angelique

Mede-initiatiefnemers

Ontwerp maken door specialist

Angelique

tuinontwerper

Subsidie aanvragen

Angelique

Helma Smolders

Helma Smolders

* Plan realiseren, promoten, officieel openen, onderhouden, festival organiseren, etc. etc. etc. …

DONE

Zo! Poeh! Dit was mijn idee. Nu jij?
Wat is jouw eerste reactie?
Deel het met me, ik kan er van leren en het project verder bijschaven.
Heb je eerst meer informatie of toelichting van mij nodig? Laat het me
weten, in mijn enthousiasme vertel ik er graag meer over.
Groetjes,
Angelique

Contactgegevens:
Initiatiefnemer:

Angelique Verstappen
thuis@AngeliqueVerstappen.nl - 06 4818 2743

Mede-initiatiefnemers: #
#
#
Wijkmakelaar:

Helma Smolders

