Kijkje in de Keuken – woensdag 5 april 2017
MFA De Heerd en verzorgingshuis Hanzeheerd in Heerde
Thema’s: 1. Duurzame bouw en accommodatie en
2. Duurzame beweegtuinen en -parken
Om van elkaar te leren organiseert het Kennisnetwerk L&G dorpsbezoeken om bij
elkaar ‘in de keuken’ te kijken.
Zo waren we in 2016 te gast in het energie-neutrale dorp Saerbeck in de Brede
Maatschappelijke Voorziening in Mariënvelde en in het dorpshuis Beesd: het Klokhuis. In
2017 bezoeken we als eerst het dorp Heerde op de Noord-Veluwe.

Datum:
Tijd:

woensdag 5 april 2017
19:45-21:30 uur (ontvangst vanaf 19:30)

Plaats:

MFA De Heerd in Heerde
Griftstraat 8 Heerde

Parkeren:

Marktstraat (voor mindervaliden: Griftstraat)

Aanmelden:

Klik hier (uiterlijk 3 april)

Kijkje in de Keuken: kijken, praten, doen!
Geachte heer. Mevrouw,
Hierbij nodigen we u van harte uit voor de volgende bijeenkomst van Kijkje in de Keuken in Heerde.
Het thema is duurzaamheid. Dit zal worden belicht vanuit twee verschillende invalshoeken: de bouw
en exploitatie van een duurzame accommodatie en een duurzamer gebruik van beweegtuinen en –
beweegparken.
Zowel het MFC de Heerd als het verzorgingshuis Hanzeheerd hebben hun medewerking toegezegd.

Voor wie
Bestuursleden dorpsbelangenorganisaties, dorpshuizen, Kulturhusen en burgerinitiatieven,
dorpscontactpersonen, zorginitiatieven, sport/beweegorganisaties, wethouders, beleidsmedewerkers
en overige geïnteresseerden.
Stuur deze uitnodiging gerust door naar mensen van wie u denkt dat zij geïnteresseerd zijn in deze
bijeenkomst.

PROGRAMMA
19:30

Ontvangst met koffie en thee in MFA de Heerd

19:45

Start van de avond
Introductie op het programma

20:00

Programma in twee groepen:
Groep 1: rondleiding in MFA De Heerd o.l.v. F. Hogenbirk, waarna informatie
en discussie over duurzame bouw en duurzame exploitatie.
Groep 2: Korte wandeling naar verzorgingshuis Hanzeheerd:
introductie op het thema en een workshop

21:30

Afsluiting in MFA de Heerd
met aansluitend de mogelijkheid om na te praten onder het genot van
een hapje en een drankje

Achtergrondinformatie MFA De Heerd (Groep 1)
Duurzame bouw en duurzame exploitatie van MFA de Heerd. Na een rondleiding door het gebouw zal
dieper worden ingegaan op de duurzaamheidsaspecten die bij de bouw en de exploitatie een rol
spelen. Natuurlijk is er ook gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar kennis en ervaring uit te
wisselen.
Medio 2015 is de multifunctionele accommodatie (MFA) in Heerde-Oost geopend. Het gebouw
huisvest vier basisscholen, een cultuurplein, bibliotheek, dorpshuis, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal,
buitenschoolse opvang en een gymzaal.
In opdracht van de gemeente Heerde heeft Burgland Bouw MFA De Heerd gerealiseerd. Het door
DAT architecten ontworpen gebouw ligt in een parkachtige omgeving. Het voetpad in het park is
doorgetrokken in het ontwerp en loopt als het ware dwars door het gebouw heen. Hierdoor ontstaan
twee voorkanten en is het gebouw van twee zijden te betreden. Daarmee krijgt de accommodatie een
uitermate openbaar karakter en wordt de centrale functie en toegankelijkheid benadrukt. Het gebouw
bestaat grotendeels uit slechts één bouwlaag waardoor het een paviljoenachtige uitstraling krijgt.
Alleen ter plaatse van het theater, de gymzaal en de scholen bestaat het gebouw uit een tweede
bouwlaag.

Flexibiliteit
In het hart van het gebouw, waar alle functies en gebruikers samen komen zijn de bibliotheek en het
dorpshuis gesitueerd. In de foyer bevinden zich drie multifunctionele zalen, een loungeruimte en het
Cultuurplein Noord Veluwe. Het cultuurplein bestaat uit een theater met ruim 300 zitplaatsen en
diverse ruimten voor andere kunst- en culturele activiteiten. Door de grote diversiteit aan gebruikers en
functies is er bij de realisatie rekening gehouden met een flexibel gebruik van de diverse ruimten. Het
theater en de bibliotheek zijn flexibel in te delen waardoor meer of minder ruimte gecreëerd kan
worden en er meer mogelijkheden ontstaan voor het gebruik van de ruimte.

Duurzaamheid:
Bij de bouw is rekening gehouden met veel duurzaamheidsaspecten. die ook doorwerken in de
exploitatie.

Meer informatie
Stuur een email of bel naar de DKK: info@dkkgelderland.nl / 0314-631168

Achtergrondinformatie duurzame beweegtuinen en –parken (Groep 2)
In Gelderland zien we steeds meer initiatieven die leiden tot mooie beweeg- en ontmoetingsparken en
-tuinen, maar waar niet altijd voldoende aandacht is voor het gebruik ervan. In deze workshop staan
we stil bij de vraag hoe je bij de realisatie van een beweegtuin ervoor kunt zorgen dat het regelmatig
gebruikt wordt. Hoe zorg je er daadwerkelijk voor dat cliënten wekelijks actief zijn? Maar ook: op welke
wijze zorg je ervoor dat het een plek is waar ook ontmoeting en interactie plaatsvindt tussen cliënten
van zorgcentra en bewoners uit de wijk? Hoe versterkt een beweeg- of ontmoetingstuin de
leefbaarheid? Samen met verzorgingshuis Hanzeheerd uit Heerde (waar een ontmoetingstuin is) en
de Gelderse Sport Federatie gaan we op zoek naar de antwoorden en zullen we ter inspiratie goede
voorbeelden presenteren. Ten slotte nemen we een kijkje bij de beweegtuin Hanzeheerd
Brinkhoven. Het programma bestaat uit:
45 minuten workshop
15 minuten rondleiding door beweegtuin Hanzeheerd Brinkhoven (ongeveer 8-10 minuten lopen naar
locatie)

Meer informatie
Neem contact op met: Michel de Boer, michel.de.boer@geldersesportfederatie.nl / 06 130 88 578

Laat u inspireren en leer van anderen!

