Nieuwe activiteiten!
Maand van de Regio - juni 2021

De kalender van de Maand van de Regio is weer aangevuld
met activiteiten van en voor iedereen die aan de brede
welvaart in de Regio (Deal) Zuid- en Oost-Drenthe werkt en
natuurlijk alle andere geïnteresseerden.
De Maand van de Regio bestaat uit drie onderdelen:
Op 1 juni wordt de Maand van de Regio geopend met een
powercollege door Floor Milikowski over de brede
welvaart van de Regio Zuid- en Oost-Drenthe.
Een Regio Tour: de vele kennissessies geven je inzicht in
hoe we werken aan de brede welvaart in Zuid- en OostDrenthe
Afsluitende sessie over hoe regionale samenwerking ons
verder brengt (meer informatie volgt)
Check de agenda en meld je aan!

Brede welvaart van de Regio
De Maand van de Regio Zuid- en OostDrenthe start op 1 juni met een
powercollege door Floor Milikowski.
Zij neemt ons mee vanuit historisch
perspectief naar het nu. Hierna volgt
een panelgesprek over de brede
welvaart, de kracht van de Regio
en wat er allemaal gebeurt in onze
Regio Deal. En over hoe meer focus van
rijksbeleid, maar bovenal
onze regionale samenwerking en
investering blijvend het verschil
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Privacy
We vinden privacy en transparantie
erg belangrijk. De gegevens die we
gebruiken voor deze mailing
verstrekken we daarom niet aan
derden en gebruiken we ook niet
voor andere doeleinden.
Op de website vind je onze volledige
privacyverklaring.
Deze mailing is bestemd voor direct
betrokkenen van de Regio Deal
Zuid- en Oost-Drenthe. Wil je geen
nieuwsberichten meer ontvangen?
Geen probleem, dan kun je je
uitschrijven door op ‘afmelden’
onderaan deze e-mail te klikken.

maken.
Aan het panelgesprek nemen deel Bothilde Buma (directeurbestuurder Woonservice) en Henk Jumelet (gedeputeerde
provincie Drenthe en voorzitter stuurgroep Regio Deal Zuiden Oost-Drenthe). Bert Bouwmeester, burgemeester
gemeente Coevorden, is gastheer en gespreksleider van de
sessie.
Over Floor Milikowski
Floor Milikowski (1980) is sociaalgeograaf, journalist en
auteur van o.a. het boek 'Een klein land met verre
uithoeken' over de toenemende verschillen tussen kansarme
en kansrijke regio's. Eerder dit jaar was zij te gast bij het tvprogramma Buitenhof om te praten over regionale
verschillen.
Mis dit powercollege niet en meld je nu aan!

Een greep uit de Regio Tour
Wat doen we nu eigenlijk om de brede welvaart in de Regio
Zuid- en Oost-Drenthe te versterken? Hoe werken we samen
in de Regio? Wat is er geleerd en ontwikkeld? We nemen je
graag mee op tour door Zuid- en Oost-Drenthe: in zo'n 30
(digitale) sessies kun je een kijkje in de keuken nemen.
Hieronder een aantal voorbeelden uit de Regio Tour. Houd
onze website goed in de gaten, want de agenda wordt steeds
aangevuld. Een aantal sessies vindt begin juli plaats.
Aanpak intergenerationele armoede: bespreken van de
ervaringen
Gezinscoaches en maatschappelijk werkers van MWC
(Maatschappelijk Welzijn Coevorden), Sedna en Samen Doen
Hardenberg delen hun ervaring. Wat vraagt het van
professionals in de begeleiding van de gezinnen om patronen
te herkennen en te doorbreken? Wat werkte wel en wat
werkte niet? Wat vraagt het van de professional en welke
voorwaarden zijn er nodig?
Aanmelden voor deze bijeenkomst!
Benieuwd naar de proeftuin in
Tweede Exloërmond?
Wijkwandeling en presentatie
wijkaanpak 'Toekomstbestendig
wonen'. Suzan Christiaanse en Marleen
van der Werff gingen in gesprek met de
bewoners over wat ze voor hen kunnen
betekenen en hoe ze hen kunnen inspireren en motiveren
om hun woning (verder) te verduurzamen. In juli gaan ze
van start met de proeftuin in de wijk. Nieuwsgierig naar hoe
ze dit gaan aanpakken? Kom een kijkje nemen op 21 juni!
Kom met eigen vervoer en trek goede (loop)schoenen
aan. Bij dit werkbezoek zijn de geldende covid-19 richtlijnen
van toepassing.
IT-Hub
De IT-Hub Hoogeveen wordt een
dynamische, creatieve en inspirerende
omgeving waarin business, kennis,
innovatie, talent en technologie
samenkomen. Henk Brink
(gedeputeerde provincie Drenthe en voorzitter van de
stuurgroep IT-Hub) vertelt over wat de aanleiding is geweest
van dit project. Jan Zwiers (wethouder gemeente
Hoogeveen) vertelt over hoe het gebouw er uit komt te zien.
Ondernemers, onderwijsinstellingen, de Denktank
(bestaande uit enthousiaste studenten) pitchen hun ideeën
over de IT-Hub! De ‘place to be’ als je iets met IT of
digitalisering wilt!
Meld je hier aan!

Over de Maand van de Regio
In de regio Zuid- en Oost-Drenthe werken we vol
enthousiasme samen aan de brede welvaart. Onze kracht is
samen leren en ontwikkelen in een regio waar ruimte is!
Halverwege de Regio Deal periode is dit hét moment om onze
successen te vieren en kennis te delen. We leren iedereen die
met hart voor de Regio werkt aan Wonen, Werken en Welzijn
nóg beter kennen. De Maand van de Regio is er voor iedereen
die direct betrokken is bij de projecten van de Regio
Deal Zuid- en Oost-Drenthe en alle andere geïnteresseerden.
Daarom organiseren we met elkaar gedurende een maand
kennissessies, andere bijeenkomsten en activiteiten.
De inschrijving is geopend. Meld je nu aan.

Blijf op de hoogte
Volg ons via Twitter LinkedIn of onze website om op de hoogte
te blijven van de ontwikkelingen binnen de Regio Deal Zuiden Oost-Drenthe.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. We
zijn per e-mail bereikbaar via regiodealzo@drenthe.nl

Bekijk de webversie
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen mailings meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u regiodealzo@drenthe.nl toe aan uw adresboek.

