Beste deelnemer Kern met Pit Limburg editie 2021.
Gefeliciteerd!
In het vierde kwartaal van 2020 hebben jullie je ingeschreven voor de leefbaarheidswedstrijd Kern met
Pit, editie 2021. Wij, de adviseurs van Kern met Pit Limburg, hebben dit project bestudeerd, bezocht en
beoordeeld. Op grond hiervan nodigen wij jullie graag deel te nemen aan Kern met Pit editie 2021.
Geen Kern met Pit feestelijke bijeenkomst, wel een welkomstbezoek
Normaal gesproken zouden wij op 23 januari 2021 in Ospel een feestelijke bijeenkomst houden voor de
deelnemers van de editie 2020 en 2021 maar door de Coronamaatregelen gaat deze niet door.
In plaats daarvan zal je Kern met Pit adviseur jullie benaderen om een afspraak te maken in week 3 (1822 januari 2021). Tijdens die afspraak ontvangen jullie een welkomstpakket met daarin leuke en nuttige
Kern met Pit materialen. Ook zal de adviseur nader kennismaken met jullie en bespreken hoe de
samenwerking met Kern met Pit in 2021 gestalte gaat krijgen.
Wij zullen in de loop van 2021, als alle Coronamaatregelen achter ons liggen, alsnog een bijeenkomst voor
de nieuwe projecten Kern met Pit organiseren, zodat de deelnemers onderling kennis kunnen maken en
van elkaar kunnen leren. Ook houden we die dag interessante workshops.
Gratis online workshops
Ook zullen we -voorlopig online- gratis Workshops gaan organiseren voor jullie.
De reeds geplande workshops zijn:
Maandag
25 jan 19.00 Social media
Dinsdag
26 jan 19.30 Fondsenwerving
Woensdag
27 jan 19.30 Vrijwilligers vinden&binden
Donderdag
28 jan 19.00 Crowdfunding
Meer informatie en aanmelden kan via https://www.knhm.nl/workshops/
In de loop van 2021 zullen meer workshops volgen. Speciale workshops zullen er komen voor projecten
die hetzelfde soort project hebben zoals voedselbossen, bijen of speeltuinen.
Predikaat & 1000 euro
Lukt het jullie je project binnen een jaar te realiseren? Dan ontvangen jullie in januari 2022 tijdens de
leefbaarheidswedstrijd het predicaat Kern met Pit én een cheque van € 1.000 euro. Ook dingen jullie mee
naar Limburgtrofee, ter waarde van 1500 euro, die zal worden uitgereikt door Gouverneur Bovens..
Hulp van Arcadis
Kern met pit projecten mogen gratis gebruik maken van Arcadishulp. Na 23 januari zal er een
internetfilmpje en een brochure komen wat Arcadis doet en waarvoor Arcadis ingezet kan worden.
Namens de adviseurs Kern met Pit wens ik jullie veel succes met jullie project
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