Groene Loper
Maashorst
Smederij

Geïnteresseerd in de
Smederij? Stuur dan een
mailtje naar i.de.haan@ivn.nl
Meer info over de
Groene Loper en de vouchers:
allemaalmaashorst.nl/
groene-loper

Heb jij ideeën of een (buurt)initiatief om
De Maashorst mooier en leuker te maken? Kom dan
naar de Groene Loper Smederij in jouw gemeente.
Smeed plannen met medebewoners, experts en de
gemeente! Maak krachtige verbindingen met lopende
initiatieven en creëer verrassende routes en activi
teiten! Smeed het Maashorst-ijzer nu het heet is!

Donderdag 8 september (19-22u)
gemeente Landerd (Reek, Schaijk, Zeeland)
Locatie: Atelier De Tuinkamer
Dinsdag 13 september (19-22u)
gemeente Bernheze (Heesch, Nistelrode)
Locatie: Galerie Bernheze
Di 20 september (19-22u)
gemeente Uden
Locatie: Kindercentrum De Vlindertuin
Wo 28 september (19-22u)
gemeente Oss (Berghem, Herpen, Oss)
Locatie: Buurttuin BergbOss

grafisch ontwerp: huyswerk.nl

Beste Maashorstbewoner,

Doelen van deze Smederij:

Samen met jou willen we
De Maashorst mooier, veelzijdiger, verrassender en dynami
scher maken! De prachtige
plekjes en activiteiten die
bewoners realiseren met steun
van De Groene Loper verbinden
we de komende tijd tot beleefbare
routes voor bewoners en
bezoekers van De Maashorst.

1. Verbinden van huidige Groene Loper initiatieven
in de vorm van beleefbare routes voor bewoners en 		
bezoekers.

In september ‘16 organiseren IVN en
jouw gemeente een ‘Groene Loper
Smederij’. De smederijen zijn bedoeld
voor iedereen die De Maashorst een
warm hart toedraagt: huidige Groene
Loper initiatiefnemers, bewoners
met ideeën om De Maashorst in
de eigen omgeving te verrijken en
bewoners die gewoon mee willen
denken of helpen.
Met jouw (buurt)initiatief om
De Maashorst mooier en beleef
baarder te maken maak je kans op
één van de vele Groene Loper
vouchers die binnenkort zullen
worden uitgereikt! De aanvraag
periode hiervoor loopt van
1 september tot 1 november 2016.

2. Smeden van plannen met nieuwe geïnteresseerden
en ideeën letterlijk en figuurlijk op de kaart zetten.
3. Samenklinken van initiatiefnemers door elkaars
kennis en expertise te benutten.
Ook geven wij informatie over een nieuwe voucherronde
van 1 september – 1 november 2016, met vouchers
(voor in totaal €11.500) van €250, €500 en €750 voor
goede ideeën. De smederijen vinden plaats bij inspirerende
Groene Loper initiatieven die volop in ontwikkeling zijn.

Programma Groene Loper Smederij
18:30 uur
19:00 uur
19.05 uur

19:30 uur

19:45 uur

Inloop
Welkom
Impressie lopende initiatieven, ideeën
en voorstel verbinding/krachtenbundeling
en info voucherronde najaar 2016
(door projectleider IVN Brabant)
Ontwikkeling ‘dynamische dorpslandschappen, dreven en driften’ in De Maashorst
(door gemeente/ontwerpers)
Kennismaking met elkaars initiatieven
(o.l.v. lokale aanjager)

20.15 uur

SMEDERIJ! Keuzeworkshops (parallel):
1) Verbinden (Groene Loper initiatieven):
		 co-creatie Groene Loper fietsroute n.a.v.
		 concreet voorstel fietsrouteboekje
		 (o.l.v. IVN Brabant)
2) Smeden (potentiële/nieuwe initiatief		 nemers): kaarten en ideeën op tafel,
		 plannen smeden en kijken naar mogelijk		 heden (o.l.v. gemeente)
21:30 uur
22:00 uur

Terugkoppeling uit brainstormsessies en 		
vervolgacties benoemen
Smederijborrel

