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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief
Oktober 2020

Beste KKNN-ers,
De Duitse wetenschapper Thilo Lang sprak van ‘Hidden Champions’ die voor autonome
ontwikkeling in perifere regio’s kunnen zorgen. In Oost-Groningen blijken er ook van die
lokale ondernemers te zijn die werken aan een ‘Graanrepubliek’ in een nieuw jasje. Een
verslag van een Krimpcafé in een oude strokartonfabriek en een webinar over De-Growth.
Verschillende ontwikkel-ideeën voor onze dunbevolkte gebieden.
Elly van der Klauw
Akko Muskens

Terugblik Krimpcafé Ondernemen in krimpregio's
Op 23 september waren we te gast in de oude strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda.
Een prachtige locatie welke nieuw leven in wordt geblazen met plannen voor festivals,
camping en belevingspark. En ook een mooi voorbeeld van innovatie want hier zagen
ondernemers 100 jaar geleden de kans om gezamenlijk van een lokaal restproduct iets
nuttigs te maken. De ondernemers die deze dag aan het woord kwamen zagen vooral een
kansenregio en zoeken personeel. Ook in toerisme want dat werd door alle sprekers wel als
kans gezien voor de noordelijke krimpregio's.
Studenten van de Hanzehogeschool hebben een film gemaakt van de bijeenkomst. Voor wie
er niet bij kon zijn misschien een leuk inkijkje in de middag.
Bekijk hier de film, beeldverslag en alle presentaties.

Verslag webinar De-growth
10 september sprak Dr.Thilo Lang ons vanuit Leipzig toe in het Across the border webinar
over De-growth. De meeste plattelandsregio's hebben geen briljante start-up of
gebiedstrekker in hun midden, de zogenaamde hidden champions, en moeten daarom op
zoek naar een alternatieve ontwikkeling van hun gebied.
Kijk het webinar terug, alsook een verslag en Thilo's presentatie.

Agenda
Een agenda bijhouden heeft door de ontwikkelingen rond covid-19 weinig zin. Bijeenkomsten
worden wederom afgelast. Wel zijn er vaak interessante webinars, houd daarvoor de Agenda
op de website van het KKNN in de gaten, en die van Kennis voor Krimp.
Ook het jubileumcongres van 26 november van het KKNN krijgt een andere vorm. Wel starten
we die dag met een jubileumjaar met kleinschalige activiteiten en nieuwe
communicatiemanieren. En vooral gaan we On tour langs bijzondere initiatieven en locaties.
We zetten ook nieuwe communicatiemiddelen in, zo zijn de eerste podcasts opgenomen met
prof Leo van Wissen en prof Bettina Bock en komen deze binnenkort online via onze website.

Informatie over krimp vindt u op onze website
https://www.kennisvoorkrimp.nl/kknn
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