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Extra editie: Het Groencafé

Van de redactie
Het persbericht over een nieuw Groencafé
kwam op een ongelukkig moment vakantieperiode - binnen. Vandaar nog
een extra editie, kort voor het verschijnen
van de volgende editie van De
Natuurkijker, rond 1 september (het wordt
2 of 3 september).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Het Groencafé
Dit is een nieuw Amersfoorts
verschijnsel voor iedereen met groene
interesses, wensen, ideeën of plannen.
Laagdrempelig, bruisend, gezellig en
groen, zo beloven de organisatoren.
Het programma:
- De Groenvisie Amersfoort; wat kun je
daarmee? Een presentatie van Guido
van Beek (033groen + projectgroep
groenvisie)
- Operatie Steenbreek. Presentatie over
een campagne tegen de verstening van

Amersfoort door Ans van Maanen van
Groei & Bloei
Natuur en gezondheid. Korte
mét
oppepper van Magda Bannink van
Samenspel Natuurlijk
- 1001-soortentelling. Uitleg van Kees de
Heer (IVN en KNNV) over hoe groene
organisaties in kunnen haken en mee
kunnen doen
- Klimaatbestendig Amersfoort.
Voordracht van Sandra Sijbrandi
(gemeente Amersfoort) die op zoek is
naar bruikbare ideeën
- Soort van de maand. Informatie over
de soort van de maand door
stadsecoloog Renée van Assema.
Het Groencafé heeft plaats op woensdag
31 augustus in Het Groene Huis op
landgoed Schothorst. Van 17.00 tot 19.00
uur.
En verder op de laatste woensdagen van
de komende maanden. Dus op 28
september, 26 oktober en 30 november.
Steeds van 17.00 tot 19.00 uur.
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