
         LOGO Groene woud 

 

Wij nodigen u van harte uit op de netwerkbijeenkomst van  

Het Groene Woud op zondag 28 augustus 2011 
 
Deze bijeenkomst staat in het teken van nieuwe verbindingen; Het Groene Woud is ‘ ons erfgoed’ maar we zullen 
dit erfgoed duurzaam moeten benutten om het te kunnen laten voortbestaan. De tijdsgeest is om op zoek te gaan 
naar nieuwe duurzame verbindingen, bijvoorbeeld tussen natuur en economie, economie en kunst. Wij zijn 
benieuwd naar hoe je deze verbindingen tot stand kunt leggen, waar liggen de kansen voor ons Groene Woud?  
Maurits Groen zal ons daartoe inspireren. Hij is o.a. motivator, netwerker en initiator van diverse duurzame 
coalities. Maurits haalde tot drie maal toe Al Gore naar Nederland (2006, 2008 en 2010). Tegenwoordig is hij 
ook mede-initiatior van nieuwe duurzame bedrijven zoals www.dothebrightthing.nl en een bedrijf dat goede en 
robuuste solar LED lampen bereikbaar maakt voor mensen zonder elektriciteit en een zeer krappe beurs.  
 
De netwerkbijeenkomst al plaatsvinden tijdens de ‘Nationale Dag van het Levend Erfgoed’, in samenwerking met 
de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. Tevens zal de prijs van ‘Brabants mooiste boerderij’, georganiseerd door 

Brabants Dagblad, worden uitgereikt. 
 
Het Programma  
11:00  Ontvangst met koffie   
11:30  Officiële opening    Voorzitter streekraad Jan Melis &  voorzitter SZH Geert Boink 
11:40  Inspiratie     Maurits Groen  
12:00  Netwerken & brunchen  
13:15  Lopen naar de hoofdring                
13:30  Prijsuitreiking ‘Brabants Mooiste boerderij’  
 
U wordt een netwerkbrunch aangeboden met producten van onze zeldzame rassen en streekproducten uit Het 
Groene Woud. Ook uw partner en eventuele kinderen zijn van harte uitgenodigd. 
 
Activiteiten dag van het levend erfgoed 
De Stichting Zeldzame Huisdierrassen zet zich in voor het behoud van de oorspronkelijke Nederlandse landbouw 
huisdierrassen, een onderdeel van ons zichtbare Nederlands erfgoed. En dat is ook waar de dag van het levend 
erfgoed om draait: erfgoed zien, voelen, beleven en proeven. Op deze dag kan een groot publiek kennis maken 
met de variatie aan landbouwdieren door middel van shows, demonstraties en wedstrijden en er worden 
producten gepresenteerd van de rassen op het Zeldzaam lekker plein.  
 
 
 
U kunt u aanmelden via Dedy Hoevenaars, dhoevenaars@brabant.nl 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Martine Kreuger, mkreuger@brabant.nl 
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