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Beste Griffie,

In de nieuwsbrief van gisteren ontbrak het cijfer één in de aankondiging van het
evenement Let's Connect: Products & Party. De juiste datum is namelijk vrijdag 15
februari. Excuses voor de ontstane verwarring en ook hartelijk dank voor jullie
meldingen.
Hieronder vind je de gehele nieuwsbrief nogmaals.

Hartelijke groet,

RvN@communicatie

2019 is sprankelend begonnen en er wordt binnen de beweging hard gewerkt aan
verbindende evenementen die het innovatieve ecosysteem verder versterken. In deze
nieuwsbrief vind je een overzicht van de vele kansen die zich de komende weken in
het Rijk van Nijmegen aandienen.

Let's Connect: Products & Party (vr 15 feb, RvN@HUB
Beuningen)
Vanaf 17.00 uur ben je allereerst welkom om kennis te maken met de RvN@
producten. De beweging ontwikkelt steeds meer producten, die projecten en

initiatieven helpen accelereren en bij voorbeeld ondernemers helpen bij de circulaire
transitie. Het productschap raakt steeds voller en wordt op Let's Connect
gepresenteerd. Je vindt hier demo's, proefopstellingen en projectteams die jouw
vragen over producten beantwoorden.
Rond 18.30 uur wordt er eten geserveerd en loopt de avond over in een feestelijk
netwerkprogramma van de Movements Group, RvN@ en verschillende
samenwerkende partners. Met sprekers op thema's als 'Hoe hervormt de bouw?',
'Consumenten uit de puberteit' en 'Metamorfose van humaniteit en zorg' en met een
wervelend optreden van de wereldberoemde band Jack and the Weatherman.
Het belooft dus een meer dan bijzondere avond te worden.
Ben jij ook geïnteresseerd in de producten van RvN@, wil je blijven eten, netwerken en
een geweldige live band zien? Geef het ons middels het aanmeldformulier op de
website door.

Nieuwjaarsfestival EXPERIMENTEER! (ma 4
feb, WerkBedrijf)
Afgelopen vrijdag sprak trendwatcher en futurist Richard van Hooijdonk een zaal vol
ondernemers in Nijmegen de woorden toe: "Blijf experimenteren en juich het falen
toe." Het Rijk van Nijmegen doet dit al. Er zijn al meer dan 220 aanmeldingen voor
het Nieuwjaarsfestival EXPERIMENTEER! De avond vol inspiratie, kennismaking en zelf
aan de slag gaan. Met projecten en activiteiten in nieuwe vormen van samenwerking,
met het creëren en schalen van experimenteerruimte en met de innovaties die juist
daar ontstaan.
Doe je ook mee? De maximale capaciteit van de locatie is 250 bezoekers dus wacht
niet te lang en meld je via deze link aan.

Er staan nog veel meer interessante evenementen op de agenda. Zo is er
donderdag 24 januari Het Diversiteitscafé met het thema: 'Liefde gaat door de maag,
praat en proeft u mee?' Op woensdag 29 januari is de Novio Tech Campus het decor
voor de New Year Drink: Entrepeneurs of Nijmegen. Hier proosten regionale

ondernemers met onder andere Start Up Nijmegen, Start Up Mix Studenten, Mercator
Launch, RvN@, Briskr, Dock024 en Rebelspaces op het nieuw jaar.

Met zoveel verbindende en experimentele evenementen kan het niet anders dan dat
we elkaar snel ergens treffen. Ik kijk er in ieder geval naar uit!

Hartelijke groet,

Kristie Lamers
directeur RvN@
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