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Huur en word mijn nieuwe buur!

in deze uitgave

Afgelopen week zijn de Business Inspiratiedagen geweest in de Evenementenhal te Hardenberg. Ook het LOC was daar vertegenwoordigd te samen
met een stand van de gemeente.
In het kader van “Huur en word mijn nieuwe buur“ werd er een kleurrijke informatie folder uitgereikt als mede een flyer met de tekst “Kom (net)werken
in het nieuwe LOC+“. Daarin werd verwoord dat de gezamenlijke huisvesting
van de verschillende organisaties in het LOC-gebouw goede kansen biedt
voor samenwerking, de diverse instellingen kunnen elkaar makkelijker vinden en een aantrekkelijker aanbod samen stellen, kortom een ideale plaats
om flexibel te (net)werken. Er is op dit moment nog ruimte beschikbaar ten
aanzien van flexplekken.

Beleef het boek!
Beleef het boek! onderstreept de samenwerking tussen de bibliotheek Hardenberg, boekwinkel Heinink en Theater De Voorveghter. Zij willen met deze
titel benadrukken dat lezen belangrijk is en dat je het boek daarnaast ook
anders kunt beleven, bijvoorbeeld in het theater. Lezen laat beleven.

2 april a.s. zal Margret Ester, schrijfster van “De overwinning” haar boek nader toelichten. Dit gebeurt in het
Grand Café, aanvang 20:00 uur inloop is mogelijk vanaf
19:30 uur.
Margret Ester, afkomstig uit Gramsbergen, schreef een jongerenboek “De
overwinning” over een meisje dat na een ongeluk in een rolstoel terechtkomt. Zelf lijdt Margret aan spondylose, een chronische aandoening aan de
ruggenwervels, en het hypermobiliteitssyndroom (HMS). >>

Informatie folder en flyer die
werden uitgedeeld op de
Business Inspiratiedagen
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Op 2 april a.s. praat Margret Ester in het Grand
Café van het LOC over haar boek, over haar eigen
beperking en over de belangrijke rol van sport in
haar leven.

Dinsdag 9 april 2013. Spoken wonen
niet in huizen. Gerrit Teunis,
directeur van Beter Wonen Vechtdal
geeft een lezing over zijn boek
“Spoken wonen niet in huizen” in het
LOC Hardenberg.
Gerrit Teunis vervulde diverse managementfuncties in de Nederlandse volkshuisvesting en
heeft langdurige ervaring als directeur-bestuurder
bij woningcorporaties. In “Spoken wonen niet in
huizen” beschouwd hij zijn dagelijkse ervaring als
manager. Hij behandelt zijn keuzes, zijn opvattingen, zijn twijfels, zijn angsten, zijn spoken. Spoken
wonen niet in huizen maar in hoofden. Tenslotte
komt hij tot een aantal uitdagingen voor de professional, werkzaam in de volkshuisvesting. Een boek
dat ons inzicht geeft in de ontwikkeling van en binnen de volkshuisvesting, maar dat vooral uitdaagt
om het gesprek aan te gaan over de invulling van
de maatschappelijke betekenis ervan en wat dat
vraagt van (persoonlijk) leiderschap.
Met vriendelijke groet,

Beleef het boek!
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