Uitnodiging

Thema-avond financiering natuur- en
landschapsprojecten
		
				
...in Het Groene Woud
Dinsdag 7 april 2020
Voel jij je ook betrokken bij jouw mooie omgeving? En heb je ideeën over hoe
je die omgeving nog mooier, aantrekkelijker of leefbaarder kunt maken?
Kom dan naar deze thema-avond van Nationaal Landschap Het Groene Woud.
Met interessante sprekers die je praktische tips geven over mogelijkheden voor
financiering van natuur- en landschapsprojecten!
landschapsprojecten De avond is bedoeld voor
iedereen – zowel particulieren als bedrijven, verenigingen en stichtingen – die
hier meer over wil weten. Ben je geïnteresseerd? Meld je dan meteen aan door
een e-mail te sturen naar streekhuis@hetgroenewoud.com met vermelding
van je naam, telefoonnummer en het aantal personen.
Programma
19.00 uur Inloop met koffie/thee
19.30 uur Programma, deel 1
* Van Helvoirt Groenprojecten:
		 locatie en ervaringen
* Rob van Eijck: Nationaal Groenfonds
* Karel Voets: Brabants Landschap,
		 Coördinatiepunt Landschapsbeheer,
		 Groen Ontwikkelfonds Brabant
20.45 uur Pauze met koffie/thee
21.00 uur Programma, deel 2
* Johan van Cuyck: Landschapsfonds
		 Het Groene Woud
* Marianne Muller: Algemene tips en
		 tops/do’s and don’ts
22.00 uur Afronding en napraten

Dementievriendelijke wandeltuin Liduina

Noteer in uw agenda
Datum
: Dinsdag 7 april 2020
Onderwerp
: Thema-avond over fondsenwerving natuur
		 en landschap
Tijd
: 19.30 - 22.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur.
Locatie
: Van Helvoirt Groenprojecten, Oisterwijksebaan 8a 		
		 in Berkel-Enschot
Kosten
: € 30,- p.p. Vrienden van Het Groene Woud
		 betalen € 15,00 p.p. (excl. BTW).
		 Word ook Vriend van Het Groene Woud,
		 kijk op www.jouwgroenewoud.com om je aan
		 te melden als Vriend.
Aanmelden
: Mail naar streekhuis@hetgroenewoud.com
		 met vermelding van naam, telefoonnummer
		 en aantal personen. Hierna ontvang je een
		 factuur. Na betaling is de aanmelding definitief.
Ken je anderen die mogelijk interesse hebben in deze avond?
Stuur deze uitnodiging gerust door binnen je netwerk. Bedankt!

