Uitnodiging
Ontmoetingsavond
SAMEN MAKEN WIJ DE WIJK

Graag nodigen wij u uit voor de ontmoetingsavond op maandag 20 juni
in Het Bolwerk van 20:00 tot 22:00 uur - inloop om 19:30 uur met
muzikale ontvangst door het Pop en Rockkoor.
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Ons doel
Wij streven ernaar om die avond een
aantal projecten in het leven te roepen
en de geïnteresseerde wijkbewoners
te verbinden met mensen die ervaring

Samen
maken wij
de wijk!

en kennis in huis hebben. Het is altijd
vrijwillig en projectmatig, je zit er dus
niet aan vast. Dit kan een lang of een
kort project zijn, net waar je zin in hebt.

ZET V
AST
IN JE
AGEN
DA!
maan

Programma

dag 2
0 juni
20.00
- 22.0
0 uur
Het B
olwer
k

19:30 uur

Inloop met muzikale omlijsting door het Pop en Rockkoor.

20:00 uur

Voorzitter Stephan Jansen heet welkom

20:05 uur

Gastspreker geeft uitleg over Vitaliteitsagenda en doel

20:15 uur

Naar de Break Out Rooms met de diverse thema’s

20:45 uur

Pauze met Pop en Rockkoor

21:00 uur

Break Out Rooms met de diverse thema’s

21:25 uur

Pop en Rockkoor

21:30 uur

Netwerken en verbinden in de centrale ruimte

21:50 uur

Muzikale afsluiting met Pop en Rockkoor

22:00 uur

Dankwoord en afsluiting voorzitter Stephan Jansen

Meld je aan per mail:
bestuur@osseveld-woudhuis.nl
Geef hierbij het thema aan waar u interesse
in heeft en met hoeveel personen u komt.

