
UITNODIGING LAB NABIJHEID:
PARLEMENT VAN DE TOEKOMST 

VOOR KRUISKAMP/KOPPEL

- wo 25 januari & vr 17 februari 2023 -

Door Merlijn Twaalfhoven & The Turn Club i.o.v. Mondriaanhuis

Stel je voor: 
bewoners van Kruis-

kamp en Koppel 
zitten aan tafel met 

medewerkers van de 
gemeente, 

om samen 
de toekomst te gaan 
verbeelden. Hoe ziet 

die toekomst er 
dan uit? 

Hoe kunnen 
gemeente en bur-

gers nader tot elkaar 
komen en samen een 

gedeelde toekomst 
vormgeven? 

SAVE 
THE 

DATE



TURNLAB NABIJHEID 

PARLEMENT VAN DE 
TOEKOMST VOOR
KRUISKAMP/KOPPEL
wo 25 januari & vr 17 februari 2023, 13.00-17.00 uur

SAVE 
THE 
DATE

Wat zijn jouw 
dromen en idealen 

voor Kruiskamp, 
Koppel en 

Amersfoort?

Wat is volgens jou de meest ideale toekomst voor Kruiskamp/Koppel/
Amersfoort? En hoe sluit dit aan bij de wensen en dromen van de bewoners van 
deze wijken? Hoe kun je jouw kracht en kwaliteiten inzetten met de kennis en 
ervaring die je hebt opgedaan en de mogelijkheden die je vanuit jouw positie 
kunt creëren? 

Onder leiding van twee kunstenaars van The Turn Club en Merlijn Twaalfhoven werk je samen met 
buurtbewoners en andere mensen die bij verschillende gemeentelijke diensten werken, om die 
dromen, ideeën en problemen vorm te geven, met elkaar uit te wisselen, en te delen, van persoon 
tot persoon. Je onderzoekt wat bewoners voor de buurt wensen en hoe de gemeente daar in mee 
kan denken en ontwerpen. Zo kan de afstand tussen burgers en bestuur verkleind worden en 
werk je samen aan een betere toekomst voor de buurt en haar inwoners. 

Kunstenaar en verbinder Merlijn Twaalfhoven creëerde samen met zijn Turn Club op uitnodiging 
van het Mondriaanhuis het TurnLab Nabijheid. Deze uitnodiging is in het kader van de viering van 
het 150e geboortejaar van de schilder Piet Mondriaan (op 7 maart 1872 in Amersfoort geboren). In 
dit feestjaar worden in Amersfoort projecten georganiseerd waarin we op creatieve manieren aan 
oplossingen voor dringende problemen werken. Daarbij gaat het niet alleen om wat er nu op dit 
moment speelt maar ook om voor de lange termijn van jouw wijk te zorgen, en om aan een goede 
relatie met bewoners en buurten te werken.

Practische informatie
Er is plek voor maximaal 12 deelnemers, dus wacht niet te lang en meldt je aan via dit formulier.
Deelname is gratis.

Je wordt verwacht aanwezig te zijn bij beide bijeenkomsten: woensdag 25 januari 13 - 17 uur en 
vrijdag 17 februari 13 - 17 uur. De locaties worden nog bekend gemaakt. 

Ken je andere mensen die hier graag aan mee zouden willen doen? Laat het ons weten en stuur 
deze uitnodiging aan hen door!

meld je 
aan!

https://twaalfhoven.typeform.com/to/jZK0Lit0
https://twaalfhoven.typeform.com/to/jZK0Lit0
https://turnclub.org/
https://www.provincie-utrecht.nl/
https://www.mondriaanhuis.nl/nl/over-het-mondriaanhuis/nieuws/mondriaan-turnlabs
https://www.amersfoort.nl/
https://amersfoort-in-c.nl/
https://www.twynstragudde.nl/

