
 

 
Beste Brabander, 
 
Altijd al een keer het provinciehuis van Noord-Brabant van binnen willen zien of kennis willen 
maken met de commissaris van de Koning van onze mooie provincie? Dit is uw kans! 
 
Onder de noemer Brabant Ontmoet 2023 organiseert de provincie Noord-Brabant op donderdag 
12 januari 2023 diverse ontmoetingen in het provinciehuis. Hiervoor worden naast 
vertegenwoordigers van bestuurlijk, ondernemend en maatschappelijk Brabant ook diverse 
inwoners van onze provincie uitgenodigd. 
 
Wij nodigen u dan ook uit om deel te nemen aan een afwisselend, laagdrempelig programma in 
het provinciehuis op 12 januari vanaf 15.00 uur. Geniet van het uitzicht over Brabant vanaf de 
23ste verdieping en ga terug in de geschiedenis in de atoombunker. Beleef op een interactieve 
manier voor welke uitdagingen de provincie staat én kijk naar de talkshow met commissaris van 
de Koning Ina Adema. 
 
Om 17.00 uur bent u van harte welkom op de Nieuwjaarsontmoeting van de provincie met de 
nieuwjaarstoespraak van de commissaris van de Koning.  
 
Aanmelden 
U kunt zich tot en met dinsdag 20 december a.s. aanmelden via ons digitaal aanmeldformulier. 

 
Graag ontmoeten wij u op donderdag 12 januari om 15.00 uur in het provinciehuis, Brabantlaan 1 
in 's-Hertogenbosch. 
 
Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Griselde Ball van team Relatiebeheer 
via telefoonnummer 0652794004, of mail naar relatiebeheer@brabant.nl o.v.v. Ontmoet Brabant. 
 
Met vriendelijke groet,  

      

      

Commissaris van de Koning, 
Ina Adema 

Provinciesecretaris/algemeen directeur, 
Piet Buijtels 

Griffier van Provinciale Staten, 
Kirsten ten Cate 

  

 

Privacy 
U ontvangt dit bericht, omdat wij u graag als gast op dit evenement ontvangen. 

De provincie Noord-Brabant hecht aan privacy en is transparant over haar omgang met uw persoonsgegevens. Wilt u hier meer over lezen, 
raadpleeg dan de privacyverklaring en/of cookieverklaring van de provincie Noord-Brabant, of neem voor meer informatie contact op met 
relatiebeheer@brabant.nl. Tijdens de bijeenkomst worden foto’s en/of video-opnamen gemaakt die kunnen worden gebruikt voor publicatie. 

Indien u geen berichten over dit evenement meer wenst te ontvangen kunt u zich hier uitschrijven. 
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