Uitnodiging: ‘Superfood’
De toekomst van buurttuinen en stadslandbouw
cocreatie & diner
12 oktober 2015 16:30 - 22:00
Groot Gasthuis - De Kapel, Den Bosch

Burgemeester Loeffplein 70 E - F

Ben je betrokken bij een buurttuin of stadsakker die al langer dan twee jaar bestaat? Dan is de kop
eraf, de kinderziektes zijn weg. Je bent klaar voor de volgende stap. NatuurSUPER, IVN Brabant en
Groen Dichterbij nodigen je uit voor een inspirerende cocreatie-bijeenkomst. We voeden je met kennis,
ideeën, nieuwe contacten en heerlijk biologisch eten van het seizoen en uit de regio. Deskundigen uit
de praktijk gaan met je aan de slag tijdens cocreatie-sessies. En natuurlijk zijn we ook benieuwd naar
jouw kennis, ervaring en tips.

Programma
16:30 - 17:00
17:00 - 17:15
17:15 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 20:15
20:15 - 21:15
21:15 - 21:30
21:30 - 22:00

Ontvangst en voorgerecht.
Welkom door dagvoorzitter Annet Goltstein.
Brainstorm: Stadslandbouw en buurttuinen anno 2025.
Hoofdgerecht.
Cocreatie-sessie ronde 1.
Koffie, thee en nagerecht.
Cocreatie-sessie ronde 2.
Terugblik op de avond, vooruit kijken en afsluiting.
Gelegenheid om na te praten.

Onderwerpen sessies

• Stadslandbouw Kosten Baten Game (primeur!)
• Verdienmodellen voor buurttuinen en stadslandbouw
• Realiseer een tuin of akker zonder geld
• Creëer en behoud draagvlak voor je initiatief
• Regel je (buurt)initiatief
• Samen aan de slag, zorg dat het werkt
• Promoot je initiatief
• Brainstormsessie: stadslandbouw anno 2025

Cocreatie					

Bij voldoende belangstelling zijn er acht
verschillende cocreatie-sessies. Deze sessies
worden begeleid door experts. Je kunt deelnemen
aan twee sessies. Per sessie kom je iets halen en
brengen. Iedereen deelt zijn kennis en ervaring over
het onderwerp. Samen weten we namelijk meer!

Kosten

			
Deelname is in principe gratis. Wel
stellen we een vrijwillige bijdrage
achteraf op prijs om de kosten voor
de avond te dekken. Jij bepaalt wat
je betaalt!

Inschijven

Schrijf je voor 5 oktober in via dit
formulier en geef aan welke sessies
je voorkeur hebben.
Deze ‘Superfood’ cocreatie wordt
u aangeboden door NatuurSUPER,
IVN Brabant en Groen Dichterbij
en is mede mogelijk gemaakt door
Provincie Noord-Brabant en Stichting
DOEN.

Meer
informatie
Heeft u nog vragen? Kijk op www.natuursuper.nu/superfood. Of Neem voor meer informatie contact op met NatuurSUPER of IVN.
NatuurSUPER: Marije van der Park 06-241 847 87 of marije@natuursuper.nu. IVN: Wim Ruis 06-462 507 35 of w.ruis@ivn.nl.

