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Beste Griffie,

Ook in de zonnige vakantieperiode stond de regio niet stil en dat was duidelijk te
merken. Meer organisaties en individuen sloten zich bij RvN@ aan, nieuwe
evenementen werden aangekondigd en er was goed projectnieuws. Zo boekte
Kenniscentrum Zelfstandig Wonen een mooi succes en zette het project Financiële
Zelfredzaamheid belangrijke stappen die ze in een informatieve projectillustratie en
enerverend verslag delen.

RvN@LAB in actie
Maandag 20 augustus begroet het LAB de nieuwe studenten op de introductiemarkt
van de Radboud Universiteit en die van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) op 30
augustus. Daar wordt ook de LABfotowedstrijd gelanceerd waarin de regionaal
studerende talenten met RvN@LAB kennismaken en een mooie prijs kunnen winnen.

Voor in de agenda
Ook jij kunt op de aankomende bijeenkomsten de netwerken verder versterken, aan
innovaties bijdragen en sociale en economische groei in het Rijk van Nijmegen
versnellen. Om dit zo gemakkelijk mogelijk te maken, ontvang je hierbij alvast een
'save the date' lijst:


20 augustus RvN@LABintroductiemarkt Radboud Universiteit (15.00 uur)



30 augustus RvN@LABintroductiemarkt HAN (12.00 uur)



4 september Rabo Werkplaats Digitalisering voor ondernemers (15.45 uur)



11 september Meet Up Nijmegen (14.30 uur)



29 september Durf te Vragen: Op de Stip Nijmegen (20.00 uur)



25 oktober Durf te Vragen: Op de Stip (20.00 uur)



8 november Meeting of Minds Nijmegen (middag)

Meer details volgen snel op www.rvnhub.nl en in de nieuwsbrieven.
Voor nu alvast een heel goed weekend gewenst en tot snel.

Hartelijke groet,

Kristie Lamers
directeur RvN@

RVN@NIEUWS


Geslaagde bijeenkomst ‘RvN verzacht armoede’ (verslag)



Chatbot ‘Bob de Bot’ maakt lokale informatie beschikbaar dankzij steun
provincie Gelderland
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