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Bekijk de webversie

Hoge Dennen Café vrijdag 22 maart
Zoals vorige week werd aangekondigd houden we
aanstaande vrijdag (22 maart) weer een Hoge Dennen
Café in het Binnenbos. We hebben een aantal
interessante onderwerpen die daar, onder het genot van
een biertje of wijntje, aan de orde gaan komen.
Zo zullen we Walter Willegenburg mogen begroeten. Hij is
buurtpastor van de wijk, ondernemer en teamleider van Wijkinloophuis Kerckebosch; een plek in
de wijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar ondersteuning beschikbaar is. Onder
de naam Buurtvrij worden verschillende activiteiten en programma’s georganiseerd met twee
vastgestelde thema’s als basis: gemeenschapsvorming en heelheid van de mens. Walter zal
ons meer komen vertellen over het werk van Buurtvrij in de wijk en vragen beantwoorden.
Verder zullen we stilstaan bij de plannen van de gemeente met de Thomaskerk; de gemeente
organiseert een inspraakavond op 1 april en het is goed om vooraf van gedachten te wisselen
over dit onderwerp zodat we als wijk met heldere argumenten met de gemeente kunnen
overleggen.
En dan hebben we ook nog het gasloos project waar onze voorzitter Marius Keij druk mee bezig
is. Hij zal vast wel iets willen vertellen over de voortgang van het project en misschien zijn er al
eerste (voorlopige) resultaten te melden....
Ik hoop dat je erbij kunt zijn: 22 maart, vanaf 17:00 uur in het Binnenbos.
Voor leden van de bewonersvereniging zijn er geen kosten aan verbonden.
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Kijk hier wat er te doen is in het Binnenbos

De link in de koptekst van dit artikel verwijst naar de nieuwe site van het Binnenbos.
Voluit is dat: https://www.ontmoetingscentrumbinnenbos.nl/
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