
Uitnodiging              
Doe- en Denkdag Het Groene Woud

Zomer 2014

Het Groene Woud fietst vertrouwd!
Recreatief fietsen in Het Groene Woud, dé fietsregio van Brabant

Nederland Fietsland! Een slogan die dagelijks ten volle wordt 
beleefd door inwoners en (internationale) toeristen. Om Nederland 
als fietsland nog nadrukkelijker op de kaart te zetten staat de 
promotie van Nederland in 2014 in het teken van fietsen. Noord-
Brabant staat op de derde plaats van populaire fietsprovincies in 
ons land, maar heeft wel het grootste fietsroutenetwerk van 
Nederland. Vele kilometers daarvan lopen door Het Groene Woud.  

Het Groene Woud fietst vertrouwd! De grootschalige natuurge-
bieden die dicht bij de steden liggen, het gevarieerde cultuurland-
schap en de vele bewegwijzerde routes maken Het Groene Woud 
tot een ideaal recreatief fietsgebied. 

Waar staan we? Waar is er al gedaan? Wat moet er nog gebeuren 
voordat Het Groene Woud daadwerkelijk dé fietsregio van Brabant 
(en omstreken) is? 

Deze vragen staan centraal tijdens de zomereditie van de Doe- en 
Denkdag van Het Groene Woud, die dit keer in samenwerking met 
de Fietsersbond afdeling Boxtel wordt georganiseerd.

Je bent van harte welkom!

Donderdag 26 juni 2014 Café Vingerhoeds,Oirschot



De Fietsersbond
De Fietsersbond is de belangenbehartiger 
van 13,5 miljoen fietsers in Nederland  
en wil de ‘kwaliteit van het fietsen’ in 
Nederland verbeteren, onder meer via 
voorzieningen voor de fiets, de veiligheid, 
de bereikbaarheid met de fiets, de 
kwaliteit van het product fiets en de 
dienstverlening aan fietsers, (daarmee) 
het gebruik van de fiets vergroten en meer 
ruimte voor de fiets en de fietsers creëren, 
zowel in letterlijke zin (fysieke ruimte, 
voorzieningen) als in meer figuurlijke zin 
(aandacht, voorrang, status, waardering). 
Fietsersbond Boxtel is een onderafdeling 
van de afdeling ’s-Hertogenbosch en 
omstreken.

Uitnodiging 

  
Programma
15.45 – 16.15 uur Ontvangst met koffie/thee en een plaatselijke 
  lekkernij bij café Vingerhoeds. 
  Welkomstwoord door Stan Kerkhofs, voorzitter van 
  Burgerinitiatief Mooi Straten uit Oirschot.

16.15 – 16.35 uur Kansen voor Noord-Brabant en Het Groene Woud 
  door verbetering van de mogelijkheden voor 
  recreatief fietsen. 
  Door: Aad Smid, Provinciaal vertegenwoordiger 
  Noord-Brabant van de Fietsersbond.

16.35 – 16.55 uur Ambities: Het Groene Woud als dé fietsregio 
  van Brabant. 
  Door: Jeroen Naaijkens, lid van het dagelijks bestuur  
  van Het Groene Woud, portefeuille recreatie & toerisme.

16.55 – 19.00 uur Recreatief fietsen in de praktijk: 
  successen en verbetermogelijkheden. 
  Door: Pierre van den Oord, voorzitter Fietsersbond  
  afdeling Boxtel.

  Alle deelnemers gaan in deelgroepen per fiets   
  ‘knelpunten en succesplekken’ bekijken in de 
  omgeving van café Vingerhoeds.

19.00 – 20.00 uur  Gezamenlijke maaltijd van soep en broodjes 
  ter afsluiting.

Waar en wanneer
Doe – en Denkdag Het Groene Woud, 
editie zomer 2014

Donderdag 26 juni 2014
15.45 – 20.00 uur

Café Vingerhoeds
Oude Grintweg 90
5688 MB  Oirschot
0499 571 334

Doe- en Denkdag Het Groene Woud

Het Groene Woud fietst vertrouwd!
Recreatief fietsen in Het Groene Woud, dé fietsregio van Brabant



De Doe- en Denkdag is een initiatief van 
Stichting Streekhuis Het Groene Woud.

Per heden vindt – parallel aan de seizoenen – 
vier keer per jaar een ‘Het Groene Woud 
Doe- en Denkdag’ plaats: inspirerende 
bijeenkomsten waarbinnen meedenken over 
de toekomst van Het Groene Woud, daad-
werkelijk de handen uit de mouwen steken
en ontmoeting samengaan. De Doe- en 
Denkdagen vervangen de jaarlijkse Meierij/
Het Groene Woud-Themadag.

Tijdens deze Doe- en Denkdag is er 
voor een beperkt aantal organisaties 
ruimte om zich te presenteren met een 
informatiestand. Dus meld je snel aan via 
communicatie@hetgroenewoud.com. 
Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

www.hetgroenewoud.com
info@hetgroenewoud.com 
Twitter: @inhetgroenewoud 
Facebook: Het Groene Woud

  

  

Café Vingerhoeds
Aan de noordgrens van Oirschot, in natuurgebied de Mortelen, ligt 
Café Vingerhoeds. De populaire pleisterplaats wordt als café ‘De Hut’ 
al genoemd in archiefstukken uit circa 1800 en is daarmee ruim 
tweehonderd jaar een begrip in Oirschot en wijde omgeving. 
De Gelagkaomer, de Auw Skuur en ’t Bakhuys bieden alle drie ruimte 
voor sfeervolle samenkomsten en feesten. In de zomer onderbreken 
dagelijks vele fietsers hun verkenningstocht door Het Groene Woud 
voor een drankje of versnapering bij Café Vingerhoeds.
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Praktische informatie en aanmelden  

Het Groene Woud en Fietsersbond afdeling Boxtel nodigen je van 
harte uit voor deze Doe- en Denkdag. Je doet beslist nieuwe ideeën 
en contacten op!

Kom indien mogelijk op de fiets. Lukt dit niet, dan zorgen wij dat er 
een fiets voor je beschikbaar is. Neem bij slecht weer regenkleding mee.
Deelname aan de Doe- en Denkdag van Het Groene Woud is kosteloos.

Meld je uiterlijk vrijdag 20 juni aan door een e-mail te sturen naar 
communicatie@hetgroenewoud.com om je aan te melden. Vergeet 
daarin niet je naam en indien relevant je organisatie te vermelden, 
en of je al dan niet op de fiets komt.


