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Disclaimer 

Niets uit deze specificaties/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

HaskoningDHV Nederland B.V.; noch mogen zij zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor andere 

doeleinden dan waarvoor zij zijn vervaardigd. HaskoningDHV Nederland B.V. aanvaardt geen enkele 

verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze specificaties/drukwerk ten opzichte van anderen dan de personen 

door wie zij in opdracht is gegeven en zoals deze zijn vastgesteld in het kader van deze Opdracht. Het geïntegreerde 

QHSE-managementsysteem van HaskoningDHV Nederland B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 en ISO 45001:2018. 
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Inleiding 

Kennismaken en het ontmoeten van bewoners wordt voor overheden steeds belangrijk. Waterschap Aa 

en Maas heeft in 2019 hier actief op in gezet. Als pilot is op zes verschillende locaties de bewonersmiddag 

duurzaam ontmoeten georganiseerd. Met als doel om bewoners te ontmoeten en om duurzame 

initiatieven ten behoeve van klimaatadaptatie aan te moedigen. 

Voor een sfeerimpressie van eerdere bewonersmiddagen zie de gemaakte rapportage van de orde van de 

klauw. https://youtu.be/xVMiRcgLbyA 

Sfeerimpressie duurzaam ontmoeten editie Berghem 

Disclaimer 

Duurzaam ontmoeten is georganiseerd door waterschap Aa en Maas, gemeente Oss en woningcorporatie 

Mooiland. De eerste ervaringen met duurzaam ontmoeten zijn wisselend. Dit heeft met name te maken 

met de aanloop van bezoekers naar het evenement. Vanuit de organisatie van duurzaam ontmoeten 

wordt aangeraden om aan te sluiten bij bestaande evenement of activiteiten die een andere partij 

organiseert waar al veel aanloop van inwoners/ bedrijven is. Dit evenement organiseren op een normale 

doordeweekse middag wordt niet aangeraden.  

Het blijkt ook dat de bezoekers van duurzaam ontmoeten vaak al bekend zijn met het maatregelen die ze 

in eigen huis en tuin (zoals vergroening van tuinen) kunnen treffen. De grotere groep met onwetende 

bewoners is met deze zes duurzaam ontmoeten middagen (nog) niet bereikt.  

Opbouw draaiboek 

Het draaiboek is opgebouwd met toelichting op de bewonersmiddagen, het doel en de te bereiken 

doelgroepen en het programma. In het draaiboek is ook de opstelling van het plein, marketing en 

communicatie en een actielijst opgenomen.  

Alle informatie in dit draaiboek is vrij te gebruiken. Graag horen we van je terug wat de ervaringen zijn. Dit 

kan je laten weten via Danielle van Son en/ of het regioproject Noord-Oost Brabant klimaatbewustzijn.  

https://youtu.be/xVMiRcgLbyA
https://youtu.be/xVMiRcgLbyA
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Doel 

Kennismaken met en ontmoeten van bewoners en het aanmoedigen van duurzame initiatieven ten behoeve 
van klimaatadaptatie door bewoners. 

Subdoelen 
✓ Meer te weten komen over de tevredenheid van bewoners met hun leefomgeving.
✓ Een kopieerbaar concept ontwikkelen voor deze bijeenkomsten.

Doelgroepen 

In de doelgroepen waarop we ons richten zit een duidelijke hiërarchie: 
1. Huurders van Mooiland (of andere woningcorporatie).
2. Andere bewoners.
We zoeken naar een leuke, laagdrempelige manier om met de bewoners in contact te komen.

Wat gaan we doen? 

De bewonersmiddag ‘Duurzaam ontmoeten’ is tussen 16.00 en 19.00 uur op een centraal punt in één van 
de dorpskernen. De kern van Duurzaam ontmoeten bestaat uit ‘Jouw Buur(t)bus’, de roze bus van Mooiland, 
en de Klimaatwagen (Kate) van het waterschap. Hier omheen zijn op het dorpsplein een aantal zichtbare 
activiteiten te doen. Tussen de KlimaatKate en Jouw Buur(t)bus is een mini-terrasje ingericht met een paar 
tafeltjes en stoelen.  

De KlimaatKate is het centrale punt voor de activiteiten rondom klimaatadaptatie. Mensen kunnen hier: 
✓ Stoeptegels inleveren: voor elke stoeptegel krijgt men een plantje.
✓ Het regenpijp-experiment doen: leren en proberen hoe je je regenpijp afzaagt en het water opvangt.

Bij dit experiment staat een bord met toelichting hoe het werkt en wat het oplevert.
✓ De maquette bekijken: ‘versteend’ versus ‘vergroend’.

De maquette  

Jouw Buur(t)bus is het centrale punt voor: 
✓ Koffie en thee.
✓ Kennismaking met de wijkconsulent en je ‘buren’ en bij het afscheid nog een goodybag meegeven.
✓ Vertel het met een tip & top! – Laat ons weten hoe je denkt over je woonomgeving!

Naast Jouw Buur(t)bus hangt een grote (lege) poster. Hierop kunnen bewoners bijpassende post-its
plakken, met een tekst die antwoord geeft op de vraag: ‘Wat vind je van je huidige woonomgeving en
wat zou je willen verbeteren? Geef ons uw tips en tops!’
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Een flip-overvel met de tekst: Nieuwsgierig naar het vervolg? Betrokken blijven? Laat hier uw gegevens 
achter, of geef ze door aan één van ons. Belangrijk is dat dit duidelijk zichtbaar is en we enthousiaste 
mensen hier actief naar vragen. Hier hangen kunnen inwoners ook contact gegevens achterlaten (en zo 
later worden uitgenodigd voor de Klimaat Koplopers groep).  

Doel bereikt? 

Kennismaken & ontmoeten 
✓ Als we per keer minimaal 30 bewoners (voor een kleine kern) of 50 bewoners (voor een grote kern)

hebben bereikt.
✓ Als we minimaal 20 bewonersreacties (tips & tops op een flip-over) over hun leefomgeving per locatie

verzamelen.
✓ Als het aantal deelnemers gedurende de bijeenkomsten toeneemt doordat we onszelf verbeteren en

door de toenemende reuring en bekendheid.

Duurzaamheid 
✓ Als we per keer minimaal 30 stoeptegels hebben ingenomen.
✓ Als per keer minimaal 20 mensen mee hebben gedaan aan één van de experimenten (deze worden

later in dit document toegelicht).
✓ Als er een lijst met actieve bewoners is die iets willen doen op het gebied van klimaatadaptatie.
✓ Als we bij minstens 2 van de duurzame ontmoetingen per jaar een groep inwoners kunnen faciliteren

om in hun eigen leefomgeving klimaatacties te treffen (KIimaat Koplopers).

Opties voor variaties in de 

activiteiten bij de ‘Klimaat 

Kate’: 

✓ Strijden om de Vogelprijs: Wie
hangt het snelste een
vogelhuisje op?

✓ Ontwerpwedstrijd: Wie maakt
de mooiste, leukste of
origineelste tekening van zijn
of haar droomtuin?
Teken je lievelingstuin op een
grote flip-over! (Zelf alvast twee
tekeningen ophangen ter
inspiratie).
* Deelname aan elk experiment wordt
beloond met een plantje.
* De winnaar van de Ontwerpwedstrijd
ontvangt drie extra planten.
* De winnaar van de Vogelprijs
ontvangt twee vogelhuisjes.

:

Ervaringen met Duurzame ontmoeten 
Waterschap Aa en Maas en de gemeente Oss 
organiseerde tussen 17 april en 3 juli zes 
bewonersmiddagen. 
De reacties van bewoners op Duurzaam ontmoeten waren 
positief. Aandachtspunt blijft de aanloop van bewoners 
naar het evenement.   
De meeste bezoekers komen voor etenstijd (<17.30) naar 
het event toe). Na etenstijd waren er vrijwel geen 
bezoekers mee. 
De volgende onderdelen van duurzaam ontmoeten werkte 
goed:  

• Virtual Reality bril van Aa en Maas – met name bij
kinderen populair.

• Het inleveren van een stoeptegel voor een plantje
– met name ouders met kinderen komen hiervoor
langs.

• De gratis koffie en thee is uitnodigend en zorgt
ervoor dat bewoners ook met elkaar in gesprek
gaan.
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De Opstelling 

✓ Belangrijk is om zelf met genoeg mensen aanwezig te zijn (minimaal vijf mensen vanuit Mooiland,
waterschap en gemeente), zodat er altijd ‘leven’ is: mensen op het terrasje, mensen bij de
experimenten. Deze mensen worden vooraf ingelicht (door een korte briefing) zodat zij voldoende
weten en op een leuke manier het gesprek met de inwoner aangaan.

✓ Duurzaam ontmoeten is een middag waar ook dorps- en wijkraden, kernteam (wijkagent, wijk
coördinator, gebiedsbeheerder) en andere organisaties aan kunnen sluiten (denk aan IVN, stadse
Boeren, Heemkunde kringen, buurtkracht, Zorg coöperaties als ‘Het Land van Herpen” en “Slowcare”.

✓ Van tevoren goed nadenken over de locatie (vraag advies gebiedsopzichter). Kies een locatie waar
veel beweging is (bijv. bij een supermarkt).

✓ Denk ook na over de opstelling en wat te doen met slecht weer.
✓ Een gemoedelijke, ontspannen sfeer. Mensen mogen op hun gemakje rondkijken en worden op

vriendelijke, niet-dwingende manier bevraagd of ze iets willen drinken en of ze zin hebben een kort
experiment te doen.

✓ Verder is het belangrijk dat Duurzaam ontmoeten van alle kanten zichtbaar en benaderbaar is.
Onderstaande indicatieve schets geeft dit weer. Tussen de KlimaatKate en Jouw Buur(t)bus in ontstaat
een soort pleintje en eromheen is van alle kanten zichtbaar dat er iets gebeurt.

✓ Zorg dat er ook iets voor kinderen te doen is. Als die bezig zijn, blijven de ouders ook langer. Te denken
valt aan kleurplaten, stoepkrijt, ezeltje prik, Vikingspel Kubb, bellenblaas, bouwen met bamboestokken
en elastiekjes.

Marketing & communicatie 

Hoe bereiken we de doelgroepen? Om de gestelde doelen te bereiken is de marketing en de communicatie 
cruciaal. Dit begint vooraf. 

Voorafgaand aan Duurzaam ontmoeten: 
✓ Er gaat een wervend persbericht naar de lokale en regionale media via de perslijsten/perscontacten

van de betrokken organisaties.
✓ Via de social mediakanalen (van gemeente, waterschap en Mooiland) worden de dorpsraden en

bewonerscommissies geïnformeerd. Zij kunnen vervolgens hun achterban informeren en
enthousiasmeren. En andere betrokken organisaties

✓ Via de social mediakanalen worden ook de kernteams (gemeenten, wijkagent, opbouwwerk,
gebiedsbeheerders) uitgenodigd.

✓ Er wordt contact gelegd met de lokale en regionale omroepen. Hierin wordt Het Duurzaam ontmoeten
aangekondigd en worden zij uitgenodigd hier een item over te maken voorafgaand aan Duurzaam
ontmoeten. Voor Duurzaam ontmoeten in Oss zijn dit bv.  Daniëlle, Mark en Nina die vertellen namens
Mooiland, Aa en Maas en de gemeente Oss wat er gaat gebeuren en wie dit mogelijk maken.

✓ Er wordt een poster/flyer gemaakt en deze wordt opgehangen in de supermarkten, sportverenigingen
en dorpshuizen.

Ruimtebeslag:  
minimaal 15 meter (l) bij 10 meter (b). 
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✓ Daarnaast doen we een kleurwedstrijd voor de lokale basisschool (op kleurplaat staat de naam van 
het kind, de school en de klas). De kleurplaten moeten vooraf worden ingeleverd bij de school en tijdens 
Duurzaam ontmoeten wordt de winnaar bekendgemaakt en de prijs uitgereikt. Er zijn drie prijzen te 
verdienen (de prijzen passen we aan naar de leeftijdscategorie).  
* Optioneel kan er een mini-les op school over duurzaamheid en klimaatadaptatie worden verzorgd.  

✓ De huurders uit het dorp ontvangen 2 weken vooraf de flyer en uitnodiging (begeleidend schrijven) via 
de corporatie in de brievenbus.  
Optie: De huurders uit het dorp ontvangen drie weken vooraf een e-mail met een voor aankondigende 
uitnodiging. De flyer voegen we als pdf bij deze e-mail. 

✓ De dorps- en wijkraden worden geïnformeerd en gevraagd mensen uit hun netwerk uit te nodigen. 
De Orde van de Klauw wordt geïnformeerd en gevraagd langs te komen of een bijdrage te leveren. 
Driehoeksborden/reclameborden langs de weg zetten 2 weken voor de ontmoeting 
 

Tijdens Duurzaam ontmoeten: 
✓ De precieze locatie in elke kern is cruciaal voor het slagen van Duurzaam ontmoeten. Hier geldt: hoe 

centraler, hoe beter. We willen het liefst staan op een centrale plek in elke kern, waar automatisch al 
mensen komen. 

✓ Duurzaam ontmoeten is open vanaf 16.00 uur. Het is belangrijk om de mensen op te zoeken om er 
zeker van te zijn dat niemand het gemist kan hebben en om de mensen te lokken. Hiertoe zijn 
verschillende opties.  

✓ Belangrijk is dat zichtbaar en hoorbaar is dat er iets gebeurt. Een muziekje helpt dan ook, net als 
mensen die experimenten doen, koffiedrinken en post its opplakken rondom de KlimaatKate en Jouw 
Buur(t)bus. Misschien een spel met kinderen doen, bijvoorbeeld Vikingenspel, Kubb. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jouw buur(t)bus & KlimaatKate    
 
Na Duurzaam ontmoeten: 
✓ Er wordt een persbericht opgesteld: dit zijn de resultaten! 

Deze wordt verzonden aan dezelfde media als eerder. 
✓ Na de bijeenkomsten organiseren we een bijeenkomst 

voor de enthousiastelingen. Afhankelijk van de omvang 
hiervan doen we dit per locatie of met iedereen in één keer. 
Met hen verkennen we de mogelijkheid om er een lokale werkgroep Klimaat Koplopers van te maken. 
Dat zijn de ambassadeurs die in hun gebied, wijk of dorp aan de slag gaan met klimaatinitiatieven, 
gesteund door waterschap, woningcorporatie en gemeente. 

Opties om mensen naar het Minidorp te 

laten komen:  

✓ We trekken zelf de buurt in. Tussen 15.00 
en 16.30 zoeken we de mensen actief op. 
Vier kleurrijke fietsen met claxon en 
aanhanger gaan de directe omgeving door 
om mensen te enthousiasmeren. Zij 
vragen actief alle spelende kinderen en 
andere mensen die ze tegenkomen of ze 
ook naar Het Minidorp komen.  

✓ De aanhanger en fietstassen bieden de 
mogelijkheid om direct stoeptegels mee te 
nemen en als de mensen meekomen naar 
Het Minidorp kunnen ze die direct 
verzilveren in plantjes. 

✓ We geven iedereen een flyer. Als er weinig 
mensen op straat zijn, bellen ze overal aan 
en delen ze flyers uit.  
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Draaiboek 

14.00-16.00 uur  Opbouwen 
Optioneel: 15.00-16.30 uur Met de vier fietsen de wijken in! 
16.00 uur:  Muziekje aan, koffie en thee klaar 
17.00 uur Prijsuitreiking Kleurwedstrijd 
Optioneel: 18.30 uur:  Prijsuitreiking Ontwerpprijs 
Optioneel: 18.55 uur: Prijsuitreiking Vogelprijs  
19.00 uur Afsluiting 
19.00-20.00 uur: Opruimen 

Praktische acties 

✓ Gemeente informeren en vergunning aanvragen! En zorgen dat locatie ook beschikbaar is. Met
gemeente locatie uitzoeken.

✓ Zorgen voor post-its voor op poster.
✓ Stiften regelen voor beschrijven van post-its.
✓ Regelen tafeltjes en stoelen, parasol, partytent (waar nodig).
✓ Contact leggen en deal maken met lokale tuincentra en/of hoveniers, of andere duurzame bedrijven

liefst op het gebied van water.
✓ Ophalen KlimaatKate en maquette.
✓ Verzamelen benodigdheden experimenten:

o Regenpijp-experiment.
o Optioneel: Vogelhuis-experiment (Vogelhuisjes, paal of stam om op te timmeren,

schroevendraaier/schroeven, timer, stift en groot papier met de tussenstand ‘Wie is de
snelste?’)

o Optioneel: Ontwerpwedstrijd (Tekenmateriaal: stiften, pennen, potloden, tape om posters
op te plakken).

o Optioneel: Vier fietsen regelen en ‘aankleding’ dus fleurige mand voorop en/of kar erachter
en claxon.

o Bemensing fietsen vastleggen: is dit iets voor de Orde van de Klauw? Of wellicht iets voor

scholen? Dit lijkt me bij uitstek iets om jongeren (of kinderen) voor in te zetten!

✓ Goodybags vullen.
✓ Bemensing KlimaatKate en Jouw Buur(t)bus vastleggen.
✓ Planten Steenbreek regelen.

Optioneel: Vogelprijs: twee vogelhuisjes (één voor eigen tuin, één voor de buurt), Ontwerpprijs: drie
extra planten.

Communicatie-acties 

✓ Gemeente informeren/vergunning aanvragen.
✓ Persbericht schrijven (vooraf).
✓ Benaderen lokale en regionale media.
✓ Borden langs de weg plaatsen?
✓ Informeren dorps- en wijkraden, scholen, bewoners.
✓ Flyer/poster (laten) ontwerpen (voorkeur op A3).
✓ Flyers/posters verspreiden.
✓ Mail opstellen voor huurders en verzenden.
✓ Persbericht schrijven achteraf (na de zes bijeenkomsten).
✓ Vervolgbijeenkomst organiseren voor de enthousiaste ‘Klimaat Koplopers’.

Aandachtspunten 

✓ Komen de mensen wel uit de wijk? Als dit er teveel zijn vanuit andere wijken/gebieden, dan na de
eerste bijeenkomst kijken of we dit willen aanpassen. Idem voor de hoeveelheid planten die mensen
ophalen.



 

 

Bijlage 

1. Namenlijst - voorbeeld 
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Onderstaande lijst geeft aan wie betrokken dienen te worden. Deze lijst kun je zelf met eigen namen 

invullen.  

 

Naam Organisatie Taak  Opmerking 

 Waterschap Aa en Maas Organisator  

 Woningcorporatie Mooiland Organisator  

 Gemeente Oss Organisator  

 Lokale hovenier/tuincentrum   

 Orde van de Klauw   

 Operatie Steenbreek   

 
Vergunningverlener  

dorp x 
Vergunning verlenen  

 Wijkraad x   

    

    

    

    

    

    

    

 

 



Bijlage 

2. Actielijst (voorbeeld)
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Wie Wat Waar Wanneer 

… 
Regelen KlimaatKate en 

maquette 
Reserveren voor 6 middagen 

… 
Contact leggen met lokale 

hovenier? 

… Regelen Buur(t)bus Reserveren voor 6 middagen 

… 

… 
Regelen regenpijpexperiment 

+ toelichting bij experiment

Begeleiding vragen voor 6 

middagen 

… 
Contact opnemen met 

operatie Steenbreek 

Zorgen voor plantjes en/of 

bonnen? 

… 
Bemensing voor die 

middagen regelen 

… 
Gemeente informeren en 

vergunning aanvragen 

17 April Macharen 

8 Mei Geffen 

15 Mei  Megen 

22 Mei  Haren 

19 Juni  Ravenstein 

3 Juli Herpen 

Minimaal 6 weken 

voorafgaand aan 1e middag 

… 
Informeren dorps- en 

wijkraden 

Minimaal 4 weken 

voorafgaand aan 1e 

bijeenkomst 

… 
Orde van de Klauw 

benaderen 

… 
Benaderen lokale/regionale 

media 

3 weken voorafgaand aan 1e 

bijeenkomst 

… 

Flyer/poster/uitnodiging 

aanpassen ten behoeve van 

die middag 

3 weken voorafgaand aan 1e 

bijeenkomst 

… 
Informeren bewoners en evt. 

scholen 

3 weken voorafgaand aan 1e 

bijeenkomst 

… 

Conceptpersbericht 

aanpassen ten behoeve van 

die middag 

Minimaal 2 weken 

voorafgaand aan 1e middag 

… 
Mail voor huurders opstellen 

en verzenden 

Minimaal 2 weken 

voorafgaand aan 1e middag 

… Flyer/poster verspreiden 
2 weken voorafgaand aan 1e 

middag 

… Persbericht versturen 

Zorgen voor plaatsing in 

lokale krant (minimaal 1 week 

voor de betreffende middag) 

… 

Bepalen winnaar(s) 

posterwedstrijd en polsen of 

ze die middag om 17.00 uur 

aanwezig kunnen zijn. 

Paar dagen voorafgaand aan 

duurzame ontmoeting. 
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Wie Wat Waar Wanneer 

… Duurzaam ontmoeten middag 

… 
Persbericht over resultaat 

schrijven en versturen 
Na de middagen 

… 

Vervolgbijeenkomst voor 

Klimaat Koplopers 

organiseren? 



 

 

Bijlage 

3. Communicatiemateriaal 
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Voorbeeld Persbericht: 

 
Persbericht  

 

Samen maken we uw leefomgeving groener 

Duurzaam ontmoeten komt binnenkort bij u langs 

Op woensdagmiddag 17 april ontmoeten we u graag in Gemeenschapshuis De Bongerd in 

Macharen om te praten over een prettige en groene leefomgeving. Met Duurzaam ontmoeten 

bieden we u leuke ideeën aan om uw woonomgeving te vergroenen. Onder het genot van een 

kopje koffie horen we ook graag uw eigen ideeën om uw woonomgeving prettiger te maken. Verder 

kunt u planten verdienen door deel te nemen. 

 
De gevolgen van klimaatverandering hebben we in 2018 goed kunnen merken. De heftige hoosbuien in 

mei en de extreme hitte in de afgelopen zomermaanden hebben voor de nodige problemen gezorgd. 

Woningcorporatie Mooiland, de gemeente Oss en Waterschap Aa en Maas nemen verschillende 

maatregelen in de openbare ruimte om problemen als wateroverlast en verdroging te voorkomen. Echter, 

samen met u kunnen we nog veel meer bereiken!  

 

Als inwoner kunt u een bijdrage leveren door bijvoorbeeld uw tuin (meer) te vergroenen en een regenton 

te plaatsen. Een groenere leefomgeving en een regenton zorgen ervoor dat water langer wordt 

vastgehouden en helpt zo wateroverlast voorkomen. Bovendien zorgt een groene leefomgeving voor 

koelte tijdens warme dagen en voor meer vlinders, bijen en vogels in uw tuin.  

 

Ruil uw tegel tegen een plant én win de posterwedstrijd 

Tijdens Duurzaam ontmoeten worden een aantal activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Rond en in 

de KlimaatKate en Jouw Buur(t)bus kunt u meedoen én inspiratie opdoen voor een groene 

woonomgeving. U kunt letterlijk uw steentje bijdragen door Duurzaam Ontmoeten te bezoeken met een 

tegel uit uw eigen tuin. Deze tegel ruilt u in de KlimaatKate om voor een plantje!  

 

Kom gezellig iets drinken op het terras. We zijn benieuwd naar uw eigen tips en tops over hoe we uw 

woonomgeving prettiger kunnen maken. Wij nodigen u van harte uit voor een duurzame ontmoeting 

tijdens Duurzaam ontmoeten! Wat u zoals kan verwachten op Duurzaam ontmoeten kunt u ook zien in 

deze video: https://youtu.be/xVMiRcgLbyA 

 

Wanneer en waar? 

Tussen 17 april en 3 juli reist Duurzaam ontmoeten langs zes locaties. Op die middagen staat Duurzaam 

ontmoeten tussen 16.00 en 19.00 uur afwisselend in de dorpskernen van Macharen, Geffen, Megen, 

Haren, Ravenstein en Herpen.   

 
 

https://youtu.be/xVMiRcgLbyA
https://youtu.be/xVMiRcgLbyA
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Voor in uw agenda: 
17 April  Macharen (16.00-19.00 uur) 

8 Mei   Geffen (16.00-19.00 uur) 

15 Mei   Megen (16.00-19.00 uur) 

22 Mei   Haren (16.00-19.00 uur) 

19 Juni   Ravenstein (16.00-19.00 uur) 

3 Juli   Herpen (16.00-19.00 uur) 

 

Duurzaam ontmoeten is een initiatief van woningcorporatie Mooiland, de gemeente Oss en waterschap 

Aa en Maas.  

 

Noot voor de redactie:  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Woningcorporatie Mooiland: Mark Hamers, mhamers@mooiland.nl, 088-4501407 

Waterschap Aa en Maas: Daniëlle van Son, dvanson@aaenmaas.nl 

Gemeente Oss: Nina van Schagen, n.van.schagen@oss.nl 

  

mailto:mhamers@mooiland.nl
mailto:mhamers@mooiland.nl
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Voorbeeld Flyer/Poster/Uitnodiging 
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Bijlage 

4. Materiaallijst 
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◼ Buur(t)bus 

◼ Tafeltjes/stoeltjes/kinderset  

◼ Koffie/theekannen – koekjes? 

◼ KlimaatKate 

◼ Maquette 

◼ Regenpijpexperiment: regenpijp, zaag, bak water etc. 

◼ Flip-overvel met smiley stickers/post-its en stiften 

◼ Duurzame/Afbreekbare Goodiebag 

◼ Vulling goodiebag: bonnen etc. 

◼ Plantjes 

◼ Posters/Flyers 

◼ Prijs posterwedstrijd: 4x 25 euro tuinbon 

 

 

 


