
 

Uitnodiging
             

 ...Bijeenkomst Groen Dichterbij met lancering 
Werkplaats Het Groene Woud

Maak kennis met een nieuw initiatief: 

Werkplaats Het Groene Woud 

Waar:  Leerfabriek KVL, Almystraat 14, Oisterwijk
Wanneer:  donderdag 15 januari 2015
Tijd:  17.00 – 21.00 uur
Organisatie:  IVN Brabant & Streekhuis Het Groene Woud
 Gratis deelname

Meld jouw groene (buurt)initiatief in 
Het Groene Woud aan en maak kans op € 350,-

15 januari 2015



 
Ben je betrokken bij een groen (buurt)project? Of zit 
je vol groene ideeën? Mis deze bijeenkomst dan niet! 
Op 15 januari 2015 lanceren wij de Werkplaats Het 
Groene Woud; de digitale marktplaats van Het Groene 
Woud waar initiatieven en inzetbaarheid samenkomen. 

Ambities waarmaken doe je samen
Ambities zijn er om waar te maken. Daarom willen 
wij jou helpen om je creatieve plannen om te zetten in 
concrete projecten. Schuif aan bij een van onze experts 
van het Streekfonds Het Groene Woud, Koninklijke 
Nederlandse Heide Maatschappij, Oranjefonds, 
NatuurSUPER, Streekhuis Het Groene Woud en van 
IVN. Kom in contact met gelijkgestemden en ontmoet 
mogelijke samenwerkingspartners. Heb je specifieke 
vragen voor een van de experts: geef dat aan bij je 
aanmelding. Wij regelen een afspraak voor je.

Aanmelden
Ben je nieuwsgierig naar wat Het 
Groene Woud c.q. de Werkplaats jou 
te bieden heeft? Heb je behoefte aan 
kennis, advies en ondersteuning? Meld 
je dan aan voor de bijeenkomst via 
www.groendichterbij.nl/15januari2015 

Inschrijven initiatief
Tijdens de bijeenkomst belonen wij enkele succesvolle en/of 
kansrijke initiatieven die zowel het groen als de sociale samenhang 
versterken met € 350,- per initiatief. Ken of ben je een dergelijk 
(buurt)initiatief(nemer) in Het Groene Woud? Schrijf snel in via  
www.groendichterbij.nl/15januari2015.

Programma
•	 Ontvangst	met	soep	en	broodjes
•	 Presentatie	Werkplaats	Het	Groene	Woud
•	 Workshops:	’#durf	te	vragen’	
	 en	’crowdfunding’
•	 Spreekuur	met	specialisten
•	 Uitreiking	Groene	Handdrukken

Groen doet goed
Groen Dichterbij en Streeknetwerk Het Groene Woud stimuleren bewoners van buurten en wijken in stad en dorp om samen hun 
omgeving te vergroenen en daarmee de betrokkenheid en samenhang in de buurt te versterken. Groen Dichterbij is een initiatief 
van IVN, het Oranje Fonds, Buurtlink.nl en SME Advies en wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Voor 
vragen kun je contact opnemen met Wim Ruis (w.ruis@ivn.nl / 06-46250735).

In dit project werken mensen van verschillende 
landen samen rond thema’s die het dagelijkse leven 
van Europese burgers aangaan. Het draagt zo bij 
aan een meer hechte Europese samenleving.


