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Kern met Pit.
We hebben vanuit Kern met Pit een brief gekregen met de vraag of er ideeën
zijn voor onze buurt of wijk. Het gaat dan om ideeën die we graag in onze
buurt/wijk zouden willen zien, omdat we die missen of vraag naar is vanuit de
buurtbewoners. Dit kan heel divers zijn, van iets kleins tot een wat groter
project. Je kunt hierbij denken aan een buurthuis, repaircafé, voedselbos,
beweegpark, jeu de boules baan, kunstproject of wijkkeuken. Maar ook aan een
bezoekje brengen aan alleenstaande ouderen, een honden uitlaatveldje, een
wandeling door de natuur, spelletjes of kaartavond met buurtgenoten en
dergelijke.
Mogelijk zijn er ook mensen die een hobby of een passie hebben voor iets en dit
graag met anderen willen delen, dan horen we dat ook graag. Mogelijk kunnen we
hier ook iets mee, zoals bijv een workshop organiseren of deze mensen
samenbrengen.
Al deze ideeën en wensen worden gebundeld en naar Kern met Pit doorgestuurd.
Deze kiezen dan een aantal projecten uit per provincie. Die krijgen dan hulp
vanuit hen om het project mee op te zetten en te realiseren. Mocht het binnen
een jaar gelukt zijn, dan krijg je het predicaat Kern met Pit en € 1000,-.
Hoe mooi zou dat zijn!!!
Wil je meer informatie over kern met pit, kijk dan eens op www.kernmetpit.nl

Dus heb je ideeën, een vraag, een hobby, passie of wat dan ook, laat het ze ons
vooral weten. Mochten we niet uitgekozen worden, dan kunnen we als
buurtvereniging zelf nog altijd kijken of we er iets van kunnen gaan realiseren.

Stuur je ideeën, wensen, vraag, hobby, passie, ed door via
redactie@dendriesprong.nl voor 18 oktober. Mocht dit niet lukken dan kun je
ook altijd bij iemand van het bestuur terecht. Zie logo hierboven.
We zijn zeer benieuwd 

