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WERKEN AAN HET BUURTHUIS VAN DE
TOEKOMST
UITNODIGING REGIOBIJEENKOMSTEN
VAN EN VOOR LEDEN VAN ’T HEFT
16 en 26 september, 1 en 8 oktober

Beste leden van ’t Heft,
In deze roerige tijden wordt de maatschappelijke rol van de gemeenschapshuizen van
steeds grotere betekenis. Dat is zeker van invloed op de keuzes die je als bestuur maakt.
Hoe vervul je een rol die aansluit bij de lokale behoeften, hoe creëer je brede
betrokkenheid en zorg je voor een goede exploitatie? We horen regelmatig dat deze vragen
op bestuurders van dorpshuizen, MFA's en andere ontmoetingscentra afkomen. In de
hectiek van alledag kom je er vaak onvoldoende aan toe hier over na te denken.
Daarom nodigen we hierbij de bestuurders van deze gemeenschapshuizen uit voor een van
onze regiobijeenkomsten. 't Heft wil hier vanuit haar visie aan bijdragen aan de
beantwoording van die vragen door een uitwisseling van gedachten hierover te
organiseren. Graag horen we ook op welke manier 't Heft als platform en kenniscentrum
van belang kan zijn voor de Brabantse gemeenschapshuizen. Op jullie verzoek organiseren
we deze avonden juist per regio zodat collega-bestuurders elkaar ontmoeten in hun nabije
omgeving.
De zaal is open om 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 en eindigt om 22.00 uur.
PROGRAMMA (elke bijeenkomst)
A. De inleiders (Hans van der Pas, Thijs van Mierlo of Kees Jongmans), kijken met jullie
naar de actualiteit van buurt- en dorpshuizen, wat speelt er, in de context van de
maatschappelijke ontwikkelingen.
B. Met elkaar in gesprek: wat heb je nodig om die maatschappelijke rol te vervullen, wat
vind je bij elkaar en wat kan ’t Heft daarbij aanvullend voor jullie doen? We brengen de
beelden bij elkaar van de tafelgesprekken, maken afspraken over het vervolg.
C. Afsluiten avond af met een informele uitwisseling.
AANMELDEN
Omwille van de organisatie is het van belang van te voren aan te melden, zodat wij weten
wie er komen en bij welke regiobijeenkomst. Meld je aan via de button onderaan deze
uitnodiging. Wij ontvangen graag de volgende gegevens: jouw naam en telefoonnummer
en de naam van het gemeenschapshuis.
Mocht je die avond in jouw regio niet kunnen dan ben je vanzelfsprekend ook van harte
welkom op een van de drie andere regio-avonden. Wanneer je naast bestuursleden iemand
anders (bijvoorbeeld een collega-bestuurder van een dorpshuis die nog geen lid is) wil
meenemen, is die van harte welkom.
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DATA EN INLEIDERS
Regio

Datum

Locatie

Telefoon

Inleider

Noordoost

Maandag
16 september

De Pas
De Misse 4
Heesch

0412451634

Hans van der Pas
Burgemeester gemeente
Rhenen

Zuidoost

Donderdag
26 september

De Pracht
De Pracht 2
Waalre

0161411787

Thijs van Mierlo
Directeur Landelijk
Samenwerkingsverband
Actieve bewoners (LSA)

West

Dinsdag
8 oktober

Buurtcentrum Kalsdonk
Rector Hellemonsstraat 2
Roosendaal

0165857260

Kees Jongmans
Oud-wethouder gemeente
Roosendaal en oudvoorzitter van ’t Heft

We kijken uit naar enthousiasmerende, inspirerende en stimulerende bijeenkomsten.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van ’t Heft
Piet Hein Jonkergouw
Voorzitter

IK MELD ME AAN VOOR DE
REGIOBIJEENKOMST 8
OKTOBER ROOSENDAAL
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Je ontvangt deze uitnodiging omdat jouw gemeenschapshuis is aangesloten bij ’t Heft, platform voor
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