
   www.dorpswerknh.nl  

 

‘Pak de kansen voor uw dorp, speel het Kleine Kernenspel!’ 

Over het spel 

Het Kleine Kernenspel is ontwikkeld voor dorpsorganisaties. Met het spel kunt u als dorpsraad, 

dorpsoverleg of dorpsbelangenvereniging op een praktische manier met elkaar in gesprek over uw rol nu. 

Maar vooral over de rol die u in de toekomst wilt spelen.  

De wereld om ons heen verandert, dit ervaren we allemaal, iedere dag. Dat daarbij kansen liggen 

voor kleine kernen en actieve bewoners, weten we ook. Maar hoe die kansen te pakken…?  

Tijdens het spel komen actuele thema’s, die u vooraf selecteert, aan de orde. 

U gaat met elkaar, hardop denkend, op zoek naar kansen en oplossingen. 

Zet uw dorpsorganisatie in beweging! 

Bent u nieuwsgierig of het Kleine Kernenspel uw dorpsorganisatie in beweging kan zetten? Vraag 

vrijblijvend gesprek aan met de adviseur van Dorpswerk Noord-Holland. We komen graag bij u langs om 

het spel te laten zien, uit te leggen en te bespreken of het iets voor uw dorp zou kunnen opleveren. 

Wanneer u besluit het Kleine Kernenspel te willen spelen dan plannen we in overleg een bijeenkomst van 

circa 2 uur. Het spel spelen werkt goed met maximaal 8 personen. De adviseur van Dorpswerk Noord-

Holland begeleidt het spel en zal naderhand een verslag met u delen. Lees: www.hetkleinekernenspel.nl 

Voor leden 

Het spelen van het Kleine Kernenspel is exclusief voor leden van Dorpswerk Noord-Holland. Stuur een 

mailtje en geef uw belangstelling door.  

Is uw dorpsorganisatie nog geen lid? Voor slechts € 50,- per jaar kunt u lid worden en ook gebruik maken 

van dit en nog veel meer ledenvoordeel. Mis het niet en laat u vrijblijvend informeren.  

Contact 

Mail naar dorpen@dorpswerknh.nl voor opgave of meer informatie. 
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Speel het spel. Verken voor welke uitdagingen u staat, wat uw rol is, kan zijn 

en vooral: ‘waar willen we als dorpsorganisatie naar toe?!’ 
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