
 
Dinsdag 29 september
Onderwerp : Sociale infrastructuur in de wijk

Themabijeenkomsten
             
   ...in Het Groene Woud

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 Themabij-
eenkomsten. De eerstvolgende bijeenkomst is op 29 september a.s. Graag 
willen wij je uitnodigen om de bijeenkomst bij te wonen als initiatiefnemer, 
casehouder, ervaringsdeskundige, (sociaal) ondernemer of professional.

De themabijeenkomst van 29 september staat in het teken van ‘Sociale infrastructuur in de wijk’. Veelal geldt dat een eigen 
sociaal netwerk het leven in wijk of kern aangenamer maakt. Hieruit kunnen kleine hulpvragen worden vervuld en kan steun 
worden geboden. We noemen dat in de eigen leefomgeving: de civil society. In de nabije toekomst wordt dit nog meer van belang 
dan nu. Het bevorderen van sociale cohesie helpt om dit te realiseren. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de zelfred-
zaamheid van de burger en ook zorg en welzijn worden op een andere manier georganiseerd. In de praktijk zie je dat burgers 
hiermee aan de slag gaan door bijvoorbeeld het opzetten van informele steunnetwerken in de wijk. 

Aanmelden
Heb je als burger, initiatiefnemer en/of organisatie inter-
esse in het onderwerp ‘Sociale infrastructuur in de wijk’, 
dan nodigen wij je graag uit voor de themabijeenkomst van 
29 september a.s. Naast de mogelijkheid van intervisie met 
de andere deelnemers over je eigen vragen/knelpunten, word 
je ook op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen 
rondom dit thema. Laat je informeren en verder op weg 
helpen met je initiatief om je eigen buurt sterk te maken. 
Aanmelden is mogelijk door je vraag/aanbod te plaatsen 
op de werkplaats van Het Groene Woud, 
www.werkplaatshetgroenewoud.com. Daarnaast graag 
nog je aanmelding sturen aan ejonkers@hetgroenewoud.
com met daarin je vraag/aanbod voor de themabijeenkomst 
van 29 september. Indien van toepassing ook graag naam 
van de organisatie vermelden. De factuur zal zo spoedig 
mogelijk ná aanmelding worden toegestuurd. Ná betaling 
is de aanmelding definitief.

 

    

Case: Wijk Speelheide in Best
Wijk Speelheide in Best heeft zo’n twee jaar geleden het 
initiatief genomen om een sociale infrastructuur op te bouwen 
in de wijk. Onder de naam ‘Samen sterk in Best’ hebben ze onder 
andere een ontmoetingsplaats gecreëerd, is er een centraal 
telefoonnummer en worden allerlei buurtactiviteiten 
georganiseerd. Het project werpt dus zijn eerste vruchten af. 
Graag willen ze met je spreken over de do’s en dont’s tijdens het 
proces. Maar ook staan ze open voor de adviezen/ ervaringen 
die je hebt opgedaan met een gelijksoortige initiatief.

Maandelijkse een Themabijeenkomst
Iedere laatste dinsdag van de maand wordt een Thema-
bijeenkomst 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 bij-
eenkomst in het teken van financiële of andere 
randvoorwaardelijke aspecten. 

Wil je je initiatief verder ontwikkelen? Kom naar de
Themabijeenkomsten georganiseerd door Streekhuis Het 
Groene Woud!

Dinsdag 29 september
Onderwerp : Sociale infrastructuur in de wijk
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 : € 25,- pp

Aanmelden vóór 21 september 


