Genåbningen af aktiviteter er så småt i gang
Lære-Værestedet
For unge fra 7. klasse og op. Kom og få hjælp til lektier, eksamensforberedelsen
eller spil et spil med de andre unge.
Hver tirsdag fra den 18. maj kl. 18-21 i Trivselshuset.
Blok 22
Klub for unge mænd fra 15-25 år. Kom og hyg med andre unge fra området
hver torsdag fra 18-21 i Trivselshuset.
Kvindecafe
Er du kvinde fra 18 år og op? Så kom i kvindecafe sammen med andre kvinder fra boligområdet.
Hver onsdag fra kl. 19-21. Kvindecafé åbner første gang den 26. maj i Trivselshuset
Kreativ eftermiddag
Kom og hyg med kreative aktiviteter. Der er åbent hver torsdag fra 13-16 i Trivselshuset.
Første gang er den 27. maj.
I ulige uger kan du strikke og hækle og i lige uger kan du male eller sy på maskine.

Corona pas:
For alle aktiviteter gælder at der er krav om Coronapas hvis du er over 18 år.
Der er krav om mundbind for alle over 12 år.
Mænd på tværs – er du mand nok til at være frivillig for andre mænd?
Vi vil gerne starte en klub for mænd op sammen med nogle beboere.
Er det noget for dig så kontakt Mike på 40 24 69 23.

Nye Corona Testtider (kviktest uden tidsbestilling):
Fra lørdag den 15-05 kommer der nye testtider i Trivselshuset:
Tirsdag 8-14
Torsdag 8-12
Søndag 10-20

Strategisk udviklingsplan for Boulevardkvarteret
Du har for nylig fået et brev fra Varde kommune i din e-boks. Her har du mulighed for at deltage i flere
forskellige møder omkring den strategiske udviklingsplan.

”Digitalt møde onsdag den 19. maj kl. 20.00 til 21.00
På det digitale møde den 19. maj vil arkitekt Morten Dam Feddersen fra arkitektfirmaet
Vandkunsten fortælle om deres analyse af Boulevardkvarteret og præsentere
nogle foreløbige ideer til hvordan kvarteret kan udvikles og kobles til
resten af Varde By. Derudover vil Jens Dicksen Jensen fortælle om arbejdet med
en udviklingsplan for Nordenskov, som er ved at blive en endnu dejligere og
grønnere landsby.”

Hvis du ikke har mulighed for at deltage online, kan du tilmelde dig til et møde i Trivselshuset,
hvor vi ser mødet på stor skærm. Vil du deltage i dette arrangement kan du tilmelde dig til Hanna
20135535 eller hanna@bkvarde.dk senest den 19. maj kl. 14.30.

”Inspirationstur til Nordenskov lørdag den 12. juni kl. 13.00 til 15.00
Inspirationsturen til Nordenskov den 12. juni gennemføres for at alle interesserede
kan få en oplevelse af byens forvandling fra en lidt kedelig provinsby til en
grøn oase. Jens Dicksen Jensen viser rundt og fortæller om deres udviklingsplan
og om de tiltag, der har givet hele byen et løft.
Vi mødes klokken 13.00 ved Nordenskov kro, Heagervej 7.”

Har du lyst til at komme med på inspirationsturen, men mangler transportmulighed? Tilmeld dig til Hanna
20135535 eller hanna@bkvarde.dk, senest den 10. juni kl. 8.00 - så kører vi i minibus derud.

