
 
Dinsdag 26 mei 
Onderwerp : Generatietuin met dementievriendelijk 
design & IVN-project ‘grijs, groen en gelukkig’

Themabijeenkomsten
             
   ...in Het Groene Woud

Dinsdag 30 juni 
Onderwerp: Verdienmodellen

Als inwoner van Het Groene Woud, voel je je betrokken bij ons mooie 
gebied. Sterker nog: je hebt zelf ongetwijfeld ideeën over hoe Het Groene 
Woud nog mooier, aantrekkelijker en beter leefbaar te maken is of hoe 
anderen daar nog meer van kunnen genieten. Streekhuis Het Groene 
Woud wil je daarbij graag ondersteunen door middel van het organiseren 
van maandelijkse Themabijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is op 26 
mei a.s. Graag willen wij je uitnodigen om de bijeenkomst bij te wonen 
als initiatiefnemer, casehouder, ervaringsdeskundige of professional.

De Themabijeenkomst van 26 mei a.s. staat in het teken van ‘de 
generatietuin met dementievriendelijk design’ en het project ‘grijs, 
groen en gelukkig’ van het IVN. Vragen die hierbij aan de orde 
komen: hoe zorg ik rondom mijn initiatief voor een intensievere 
samenwerking met organisaties en inwoners en hoe ontwikkel ik 
een goed beplantingsplan?

Grijs, groen en gelukkig
Begin 2015 is het IVN-programma Grijs, Groen en Gelukkig 
gestart. Met dit project bezorgt IVN tienduizenden ouderen 
een gezonde en gelukkige oude dag, door van zorgcentra 
groene en sociale leefomgevingen te maken. Met hulp van 
betrokken vrijwilligers en omwonenden laat IVN ouderen 
genieten van de gunstige effecten van natuurbeleving, 
beweging en buitenlucht. 

Door het aanpassen van de binnen- en buitenruimte, en 
een gevarieerd activiteitenprogramma, brengt IVN de 
natuur dichtbij voor ouderen in en rond zorgcentra. 
Daarbij werkt IVN samen met partners zoals Veldwerk 
Nederland, brancheorganisatie ActiZ en InnovatieNetwerk.

 

    

Maandelijkse een Themabijeenkomst
Iedere laatste dinsdag van de maand wordt een Themabijeen-
komst georganiseerd. Doel van de bijeenkomsten is om elkaars 
krachten te bundelen door te ontmoeten en te leren van elkaar! 
De ene maand wordt dit naar een inhoudelijk thema ingericht, 
de maand erop staat de bijeenkomst in het teken van financiële 
of andere randvoorwaardelijke aspecten. Binnen de thema-
bijeenkomsten kunnen cases worden aangedragen, waarbij 
de initiatiefnemer (casehouder) zijn initiatief kort toelicht 
en zijn vragen bij de groep neerlegt. Collega-initiatiefnemers, 
ervaringsdeskundigen en professionals zullen tijdens de 
themabijeenkomst de ‘casehouder’ zoveel mogelijk voorzien 
van adviezen en oplossingen. Hiermee kan hij/zij verder in de 
ontwikkeling/verdere uitvoering van het initiatief. Anderzijds 
wordt steeds voldoende ruimte ingepland voor de overige 
aanwezigen om zijn/haar vraagpunten in te brengen en te 
bespreken. Wil je je initiatief verder ontwikkelen? Kom naar 
de Themabijeenkomsten georganiseerd door Streekhuis Het 
Groene Woud!

Dinsdag 26 mei 
Onderwerp : Generatietuin met dementievriendelijk   
  design & IVN-project ‘grijs, groen en 
  gelukkig’
Tijd : 17.00 - 21.30 uur (van 17.00 tot 18.00 uur  
  netwerken/broodje eten)
Locatie : Streekhuis Het Groene Woud, 
  Keefheuvel 1A in Liempde
Kosten : € 20,- pp

Aanmelden vóór 19 mei 

Dinsdag 30 juni 
Onderwerp : Verdienmodellen
Tijd : 17.00 - 21.30 uur (van 17.00 tot 18.00 uur 
  netwerken/broodje eten)
Locatie : Streekhuis Het Groene Woud, 
  Keefheuvel 1A in Liempde
Kosten : € 95,- pp (inclusief boek ‘nieuwe Business 
  Modellen’ van Jan Jonker e.a.)

Aanmelden vóór 23 juni

Deelnemen
Ben je geïnteresseerd? Meld je dan tijdig aan door een 
e-mail te sturen aan streekhuis@hetgroenewoud.com. 
Onder vermelding van je naam, je initiatief en je contact-
gegevens (e-mail/telefoon) en natuurlijk de specifieke 
vraag die jij graag in wilt brengen. Ken je anderen die 
ook interesse hebben om deel te nemen aan deze bijeen-
komsten? Stuur dit bericht dan door in je netwerk.


