Geachte gemeenteraadsleden,
Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen. U vindt de nieuwsbrief hieronder of u kunt de
nieuwsbrief hier bekijken.
Zoals u in de nieuwsbrief kunt lezen, maakt het jaarlijkse event van The Economic Board (donderdag
13 september 2018) onderdeel uit van het modulaire programma van de RegioSafari van de Regio
Arnhem Nijmegen. De Regio Arnhem Nijmegen organiseert de RegioSafari om (nieuwe) college- en
raadsleden kennis te laten maken met de regio. Wilt u zich aanmelden voor het event van The
Economic Board? Ga dan naar de registratiepagina. Op deze pagina vindt u ook meer informatie over
het event. Met het event willen wij bezoekers inspireren met wat wij als regio allemaal in huis
hebben, een mogelijkheid bieden te netwerken en in gesprek te gaan met de boardleden.
Wij versturen de links naar de volgende nieuwsbrieven eveneens op deze manier. Wilt u de
nieuwsbrief voortaan rechtstreeks ontvangen? U kunt zich hier eenvoudig aanmelden. Daarnaast zijn
wij een actieve twitteraar. Volg ons account hier.
Met vriendelijke groet,
Sigrid Helbig | Directeur
Toernooiveld 300, 6525 EC Nijmegen
(085) 040 9980
www.theeconomicboard.com

Haak aan en
 Volg @economicboard op Twitter;
 Connect met The Economic Board op LinkedIn;
En schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Bekijk deze e-mail in je browser

Beste Nieuwsbrief The Economic Board,
De zomermaanden zitten er weer op. Tijd om de balans op te maken voor de tweede
helft van 2018. 13 september vindt het event The Economic Board x Papendal plaats.
We hebben een aantal mooie verrassingen in petto voor onze gasten. Bent u er ook bij?
Lees meer over het programma.

Meld u aan

Boardupdate
Uiteraard is de board goed vertegenwoordigd tijdens het event The Economic Board x
Papendal in Arnhem op 13 september. Voorafgaand aan het programma en tijdens de
netwerkborrel heeft u uitgebreid de mogelijkheid om met hen bij te praten. Op dezelfde
dag vindt ook het netwerkevenement plaats tijdens het Prinsjesfestival, waarvan de
Provincie Gelderland dit jaar strategisch partner is.

Boardleden Michiel Scheffer, Daniël Wigboldus en René Verhulst vertegenwoordigen
de regio in Den Haag. Op de netwerkbeurs, als onderdeel van het Prinsjesfestival, is
The Economic Board tevens aanwezig met de virtualreality-experience. Tijdens het

event in Papendal wordt voor een verbinding gezorgd met Den Haag.

Bekijk de huidige samenstelling van de board

Event The Economic Board x Papendal: 13 september
Een challenge niet uit de weg gaan, maar aangaan, alles geven, doorzetten,
vasthouden en uiteindelijk de euforie van het winnen: dat is wat de mensen in de
regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen kenmerkt. Op 13 september gaan we
met toonaangevende namen in het speelveld van topsport, ondernemerschap en
cultuur dieper in op persoonlijke én zakelijke challenges.

Als iemand weet wat een challenge overwinnen inhoudt, dan is het topsporter
Chris Vos wel. Na een levensbedreigend ongeluk op zijn vijfde werd gedacht dat
Chris de rest van zijn leven in een rolstoel zou doorbrengen. Inmiddels mag hij
zich als professioneel snowboarder winnaar van meerdere gouden medailles én
een Paralympische zilveren plak noemen.

Papendal, Papendallaan 3 in Arnhem
15.30 - 19.00 uur.

Wat is uw challenge?

Meld u aan

In het nieuws

Industriepark Kleefse Waard
in Arnhem: in 2025 het meest
duurzame bedrijventerrein
van Nederland
Duurzaamheid zit van oudsher in de
vezels van IPKW. Als voormalig terrein
van de AKU, Algemene Kunstzijde
Unie, en later AkzoNobel en nu in
eigendom van Schipper Bosch, wordt
duurzaamheid op verschillende manieren

uitgedragen.
Kevin Rijke, directeur van IPKW: “De
wereld verandert. Op een andere manier
omgaan met de aarde is de
allerbelangrijkste opgave van dit moment.
zitten, veranderen we mee.”

Nijmeegse Khondrion haalt
Europese subsidie binnen
voor uniek medicijn

Lees hier meer

Spin-off van het Radboudumc

Omdat wij voor de eeuwigheid op deze plek

Khondrion ontwikkelt een medicijn voor
energiestofwisselingsziekten. Zo’n
vijftigduizend mensen wereldwijd
kunnen nog geen effectieve behandeling
krijgen. Daar komt nu verandering in.
Nijmegen biedt de juiste omgeving voor
de nodige ontwikkelingen.
Jan Smeitink, CEO Khondrion: “De
subsidie van 2,3 miljoen euro is natuurlijk
een belangrijke financiële boost voor het
onderzoek. Maar ik ervaar het ook zeker als
erkenning voor de kwaliteit en potentie van
het medicijn KH176, dat we met Khondrion
ontwikkelen.”

Lees hier meer

Bijeenkomst met Eerste en Tweede Kamerleden
The Economic Board organiseert op regelmatige basis ontmoetingen tussen
Eerste en Tweede Kamerleden en kennisinstellingen, organisaties en
ondernemers uit de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen.

Doel van de bijeenkomsten is om te laten zien welke innovaties er plaatsvinden in
de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen, maar ook tegen welke obstakels ze
aanlopen bij het ontwikkelen van deze innovaties zodat de Kamerleden dit mee
terug kunnen nemen naar politiek Den Haag. Samen met Alliantie Voeding in de
Zorg & Regio FoodValley organiseren wij op 14 september de volgende
bijeenkomst waarbij de cross-over tussen Food en Health centraal staat.

Omdat provincie Gelderland dit jaar strategisch partner is van het Prinsjesfestival,
organiseren wij deze bijeenkomst eenmalig in Den Haag.

Verdieping: Media-aandacht voor voedselverspilling door

droogte geen zegen voor probleem, structurele oplossingen wel
Zielige groenten en fruit kunnen deze zomer op veel aandacht rekenen in de media. Zo
was in het NRC te lezen dat veel van deze gewassen door de extreme droogte verspild
dreigen te worden. Is deze aandacht een zegen voor het onderwerp voedselverspilling?
“Meestal blijven dit soort berichten niet lang hangen. Belangrijker is dat we de slag maken
naar echte structurele oplossingen waar we met de taskforce Samen tegen voedselverspilling
aan werken”, aldus Toine Timmermans, die dit programma vanuit de Wageningen

University & Research (WUR) leidt.

Lees hier het artikel

In de spotlight: Briskr
Dit najaar bestaat Briskr al weer één jaar. De Business Generator Health & High
Tech heeft ten doel om start-ups, scale-ups en grown-ups uit de sectoren Life

Sciences, Health en High Tech te ondersteunen en om innovaties in de regio te
stimuleren. The Economic Board steunt Briskr door programma’s van Briskr te
ondersteunen en waar mogelijk een concrete bijdrage te leveren. Samen werken
we aan de economische ontwikkeling van de regio. Lees hier meer over Briskr.

Op de agenda

RegioSafari Regio Arnhem Nijmegen
Op 5, 13, 20 en 26 september gaan bestuurders en
gemeenteraadsleden van de 18 betrokken gemeenten
van de Regio Arnhem Nijmegen, de Provincie
Gelderland, kennisinstellingen en bedrijven op een
avontuurlijke reis langs al het moois dat onze regio te
bieden heeft. Ook het event van The Economic Board
op 13 september maakt onderdeel uit van de
RegioSafari.

Het programma is modulair en zelf samen te stellen.
Wel dient u zich vooraf aan te melden. Meer
informatie.

China Business Week
Exporteert u goederen of diensten naar China? Wilt u
meer weten over zakendoen in en met China? Kom
dan op 26 september naar de 5e editie van de China
Business Week in Arnhem. Met de verschuiving van
productie bieden de nieuwe spoorverbindingen een
interessant alternatief voor vervoer over zee. Steeds

meer (internationale) bedrijven verplaatsen hun
fabrieken van de oostkust van China naar het
binnenland. De China Business Week is dan ook hét
evenement voor startende en ervaren exporteurs die
willen investeren in succes op de Chinese markt. Lees
hier meer.

Techniekdag Nijmegen
Zaterdag 29 september vindt voor de tiende keer de
Techniekdag plaats in Nijmegen. Speurtochten, robots,
lasersnijden, een escaperoom, pannenkoeken printen,
een vlogwedstrijd of een heftruck bedienen: kinderen
van alle leeftijden kunnen kennismaken met de
wondere wereld van de techniek. Van 10.00 tot 16.00
uur bij het Technovium Nijmegen. Meer informatie.

Ook op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen?
Volg ons dan nu op Twitter.
Volg ons en praat mee
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Wilt u uw voorkeuren aanpassen?
U kunt uw instellingen wijzigen of u uitschrijven voor
deze nieuwsbrief

