Beste Griffie,

De Vierdaagsewandelaars trekken door het Rijk van Nijmegen en overal zijn de 4Daagsefeesten in
volle gang. Omdat een beweging nooit helemaal stil kan staan, ontvang je hierbij nog een RvN@
update met nieuws en data voor de evenementen die zich na alle zomerse activiteiten aandienen.

Nieuws
Met een LABhack helpt talent uit de regio de innovatiekracht van ondernemingen te vergroten. Op
de LABclub van 5 juni gingen studenten van de HAN, ROC en RU in een LABhack voor het Taskforce
Ondernemersfonds Nijmegen (TON) aan de slag. Het TON had de studenten gevraagd hoe het de
zichtbaarheid in de regio zou kunnen vergroten. In de onderstaande video van het Multimediateam
Pluryn wordt uitgelegd wat een LABhack is en wat het voor het TON opgeleverd heeft. Het complete
verslag met alle resultaten vind je in dit artikel op de RvN@ site.

Video LABhack

Het project 'Zorgeloos op vakantie' heeft wederom klinkende resultaten geboekt in het verder
toegankelijk maken van recreatieve en toeristische voorzieningen in het Rijk van Nijmegen. Zo zijn er
weer twee routes rolstoelvriendelijk gemaakt en ontving hotel Heuvelrijk het keurmerk
toegankelijkheid uit handen van wethouder Sylvia Fleuren. Lees het volledige bericht hier.

Klik hier voor het complete RvN@ nieuwsoverzicht

Agenda
Einde zomervakantie wordt de regio weer met nieuwe talenten overspoeld. RvN@LAB zal daarom op
de verschillende introductiemarkten aanwezig zijn om studenten kennis te laten maken met de
LABclub en de mogelijkheden die de regio te bieden heeft. Daarnaast vindt er 24 september weer
een Duurzaamheidscafé plaats. Zet ook de Werkconferentie Vitaliteit & Werk van 9 oktober in de
agenda en meld je vast aan voor het grootse RvN@ Meeting of Minds Festival dat op 18 november in
de Lindenberg georganiseerd wordt. Informatie en aanmeldformulieren vind je hieronder.

19 AUG
RvN@LAB introductiemarkt Radboud Universiteit
(15:00 uur Park Brakkenstein, Nijmegen)

29 AUG
RvN@LAB introductiemarkt HAN
(12:00 uur Kelfkensbos, Nijmegen)
<hr size=2 width="100%" align=center>
24 SEP
Duurzaamheidscafé Nijmegen 'Waterstof tot nadenken'
(20:00 uur LUX, Nijmegen)

30 SEP
LABclub
(17:00 uur Secret Garden, Nijmegen)

9 OKT
Werkconferentie Vitaliteit & Werk
(15:00 uur, Nijmegen)
<hr size=2 width="100%" align=center>
18 NOV
RvN@Meeting of Minds Festival
(15:00 uur Lindenberg, Nijmegen)

Klik hier voor de complete RvN@ agenda

Genoeg dus om naar uit te kijken, maar voor nu wensen we je vooral prachtige dagen en activiteiten
toe.

Zomerse groet,

Kristie Lamers
directeur RvN@
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