
 
 
Beste Groene Buurtkanjer, 
 
 
In Gemeente Oss sta jij bekend als iemand die geeft om je buurt, mensen verbindt in je wijk of dorp 
en zelf soms het voortouw neemt als het gaat om buurtinitiatieven. Daarom willen Gemeente Oss en 
IVN Natuureducatie samen met  jou een geweldige wedstrijd tot leven brengen. De hoofdprijs is 
€15.000! 
 
De wedstrijd ‘Praktisch Alles Groen’ is een unieke Dorpen- en wijkenwedstrijd 
Heb jij een idee om samen met je buurtgenoten, de wijk waarin je woont nóg mooier, leuker, beter 
en leefbaarder te maken? En wil je jullie gezamenlijke  ontwerp werkelijkheid laten worden? Dien 
dan je idee in  vóór 1 oktober 2018; de beste ideeën maken kans op een voucher tot wel 15.000 
euro! We sturen je met deze mail alvast een flyer mee en poster mee. 
 
Help je ons mee?  
Deze wedstrijd wordt een succes met jouw hulp. Door jouw rol in de buurt en de mensen die je kent, 
hopen we dat jij ons wilt helpen deze wedstrijd onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk 
van jouw buurtbewoners. Mooier nog is dat je mensen enthousiast krijgt over meedoen. Of zelf 
meedoet. Geweldig als mensen samen aan de slag gaan met een fantastisch ontwerp om de buurt 
nóg leuker te maken. Om jou daarmee te helpen organiseren we een bijeenkomst met alle 
buurtkanjers in de Gemeente Oss.  
 
 



Kom naar de bijeenkomst: zet 21 augustus in je agenda!  
Op 21 augustus 2018 ben jij van harte welkom in de Groene Engel van 19:30 uur tot 21:30 uur.  We 
praten je dan bij over de wedstrijd, de campagne erom heen en wat jij kunt doen om ons te helpen. 
Ken jij nog iemand die hierbij wil zijn? Neem hem of haar mee naar de bijeenkomst. En o ja, vertel 
iedereen nu al over deze bijzondere wedstrijd. Laat je ons weten of je wel of niet komt? Graag een 
berichtje naar: praktischallesgroen@oss.nl .  
 
De wedstrijdregels 
Wees creatief en heb plezier samen! Daarnaast zorgt jullie ontwerp in ieder geval voor: 
•  meer groen in je buurt. Denk aan  biodiversiteit, insecten en vogels. •  minder tegels en dus meer 
ruimte  voor regenwater. •  meer sociale verbinding, gezelligheid en contact tussen buurtgenoten.  
Doe het samen! Meer inbreng van je buurtgenoten, is meer kans op winnen. •  Laat ons zien dat er 
draagvlak is voor jullie idee in de buurt. •  het wedstrijdgebied is minstens  drie straten groot in de 
gemeente Oss.  Dit mag openbaar of particulier terrein zijn. 
 
Globale Tijdsplanning 
t/m eind augustus:  Jou informeren en betrekken bij deze mooie wedstrijd. 
    Website ‘Praktisch Alles Groen’ klaarzetten. 
augustus en september :  Campagne voeren met posters, flyers, social media, kranten en niet 

te vergeten, de inzet van enthousiaste groene buurtkanjers  
datum 2e helft september De kans om experts te bevragen over je idee. 
1 oktober Deadline voor indienen van het ontwerp. 
Herfstvakantie Uitreiking van de prijs tijdens de Oerweek. 
 
 
Heb je vragen? Stel ze ons! 
Stuur ons een e-mail: praktischalles groen@oss.nl 
 
 
 
Hartelijke groene groeten, 
 
Team Praktisch Alles Groen: 
• Nina van Schagen, 
• Antoinette Klarenbeek, 
• Liselore Burgmans, 
• Hanneke van de Rakt, 
• Ido de Haan.  
 
 

 
 

 
 
 
https://www.duurzaamoss.nl/initiatieven/praktisch-alles-groen/ 
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