Themabijeenkomst
Natuurlijk
spelen
		
				

...in Het Groene Woud

Dinsdag 15 maart 2016, 17.00 – 20.30 uur
Onderwerp : Themabijeenkomst Natuurlijk spelen in Het Groene Woud
Streekhuis Het Groene Woud wil je graag ondersteunen bij het ontwikkelen en
uitwerken van ideeën over hoe Het Groene Woud nog mooier, aantrekkelijker
en beter leefbaar te maken is. Daarom organiseert het Streekhuis met regelmaat bijeenkomsten; zoals de themabijeenkomst over Natuurlijk spelen in
Het Groene Woud op 15 maart a.s.
De themabijeenkomst van 15 maart a.s. staat in het teken van Natuurlijk spelen in Het Groene Woud.
Veel initiatiefnemers in Het Groene Woud houden zich hier mee bezig. Heb je vragen hierover, dan komen die tijdens deze
bijeenkomst aan de orde. Denk aan vragen over de betrokkenheid en participatie van omwonenden, het verbinden van partijen
(de kartrekker met anderen) en de verantwoordelijkheid door de openbaarheid van het speelterrein.

Do’s en dont’s
Tijdens de bijeenkomst staan je vragen centraal. Ook zullen o.a.
Frank van Wagenberg van Stadsboerderij Eyghentijds, Petra
Wevers van Springzaad en Marlies Rijken van RijkenVermaat
				
hun kennis en ervaring, maar ook hun eigen vragen op het
gebied van spelen in een natuurlijk omgeving met de aanwezigen
delen. De do’s en dont’s van het inrichten van een natuurlijke
speelomgeving komen aan de orde. Ben je zelf betrokken bij
een initiatief en heb je hier vragen over, kom dan naar de themabijeenkomst op 15 maart a.s., georganiseerd door Streekhuis
Het Groene Woud.

Maandelijks een Themabijeenkomst
Elke maand wordt door Streekhuis Het Groene Woud
een Themabijeenkomst 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. Wil je je initiatief verder
ontwikkelen? Kom naar de Themabijeenkomsten georganiseerd door Streekhuis Het Groene Woud!

Aanmelden uiterlijk 8 maart
Graag willen wij je uitnodigen om de themabijeenkomst
bij te wonen als initiatiefnemer, casehouder, ervaringsdeskundige of professional. Ken je anderen die ook
interesse hebben om deel te nemen aan deze bijeenkomst? Stuur dit bericht dan s.v.p. door in je netwerk.
Ben je geïnteresseerd?
Meld je dan uiterlijk 8 maart aan door een e-mail te
sturen aan streekhuis@hetgroenewoud.com. Onder vermelding van je naam, je initiatief en je contactgegevens
(e-mail/telefoon) en natuurlijk je specifieke vraag die jij
graag in wil brengen. Daarnaast vragen we je om je vraag
ten minste één week tevoren (dus uiterlijk op 8 maart)
op de werkplaats van Het Groene Woud te plaatsen
(www.werkplaatshetgroenewoud.com).
De kosten voor deelname aan de themabijeenkomst
bedragen € 25,- (incl. broodjes). Na aanmelding ontvang
je een factuur hiervoor. Na betaling hiervan is je
aanmelding definitief.

Binnen de themabijeenkomsten kunnen cases worden
aangedragen, waarbij de initiatiefnemer (casehouder) zijn
initiatief kort toelicht en zijn vragen bij de groep neerlegt.
Mede-initiatiefnemers, ervaringsdeskundigen en
professionals proberen tijdens de themabijeenkomst de
‘casehouder’ zoveel mogelijk te voorzien van adviezen
en oplossingen. Hiermee kan hij/zij verder in de ontwikkeling/verdere uitvoering van het initiatief. Anderzijds is
voldoende ruimte ingepland voor de overige aanwezigen
om zijn/haar vraagpunten in te brengen en te bespreken.

Dinsdag 15 maart
Onderwerp
: Natuurlijk spelen in Het Groene Woud
Tijd
: 17.00 - 20.30 uur
Locatie
: Stadsboerderij Eyghentijds,
		 Lunerkampweg 5, Rosmalen
Kosten
: € 25,- p.p.

