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UITNODIGING

Brede welvaart verbeteren kun je vanuit verschillende disciplines, gezondheid, economie, demografie, maar 
ook vanuit de kunsten. In dit Renaissance café gaan sprekers vanuit verschillende hoeken met elkaar en met 
u in gesprek over leefbaarheid, en een nieuwe verhouding stad en platteland. De Hanzehogeschool nodigt u 
graag uit om mee te denken en te dromen op 27 oktober in de kerk van Garmerwolde.

Het Renaissance Café wordt geopend door Dick Pouwels, voorzitter van het college van bestuur van de 
Hanzehogeschool Groningen. Rik van Niejenhuis, directeur van Groninger Dorpen zal de gesprekken en dis-
cussie met het publiek begeleiden. Vier sprekers zullen in twee rondes hun visie geven en met elkaar in ge-
sprek gaan. De avond wordt afgesloten met een reflectie door Mark Mobach, lector van de Hanzehogeschool. 

In de eerste gespreksronde ‘Meten en bouwen’ zijn de thema’s gezondheid, leefbaarheid en demografie. 
Raun van Ooijen, gezondheidseconoom aan de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch 
Centrum Groningen, spreekt op basis van de laatste onderzoeksgegevens over de betekenis van demogra-
fische verschillen voor de gezondheid van de inwoners van Groningen. Wat zijn welvaartsverhogende en 
welvaartsverlagende factoren? Welke aspecten van welvaart vinden de inwoners zelf belangrijk? Wat is het 
belang van gezondheid voor regionale verschillen in welvaart? 
Elles Bulder, lector Hanzehogeschool Groningen, geeft ons praktijkvoorbeelden over de gevolgen van 
demografische veranderingen voor de leefbaarheid van inwoners van het platteland. Daarbij gaat zij in op de 
invloed van bewonersinitiatieven en geeft ze antwoord op de vraag: “Wat kun je als bestuurder doen als er 
geen initiatieven in de dorpen ontstaan?”
De tweede ronde gaat over de rol van cultuur, kunstenaars en kunstonderwijs ‘Verbeelden en ervaren’.
Arnaud Oosterbaan, oprichter en artistiek leider Nootstroom, legt aan de hand van de productie van Wadope-
ra het belang uit van de rol van kunst en de bijdrage aan de leefbaarheid in een Fries dorp als Moddergat. 
Bij de productie van Wadopera heeft de lokale gemeenschap een grote participerende betrokkenheid gehad. 
Hoe ging dit in zijn werk? Welke betekenis heeft deze productie voor het dorp? En welke (economische) ge-
volgen heeft een productie zoals Wadopera voor de regio?
Anke Coumans, lector Hanzehogeschool Groningen, laat ons zien hoe de mens vormgever van zijn eigen 
leven, werken, wonen, lijden en sterven kan zijn en de impact die kunst daarbij heeft. Ook geeft ze aan wat dit 
betekent voor het kunstonderwijs, het belang van Innovatiewerkplaatsen en inzet van cultuurhoezen.

We hopen met u in gesprek te gaan op 27 oktober in Garmerwolde.

Het Renaissance Café begint om 20.00 en duurt tot ongeveer 22:00 uur. Vanaf 19.30 is de kerk open voor 
een kopje koffie en ook na afloop kunt u nog napraten met een hapje en drankje.

Het Renaissance Café maakt onderdeel uit van een landelijke serie om in gesprek te gaan over een nieuwe 
verhouding tussen stad en platteland, gericht op leefbaarheid. De Hanzehogeschool Groningen organiseert 
deze bijeenkomst mede namens Renaissance van het Platteland en in samenwerking met Aletta Jacobs 
School of Public Health. Het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland ondersteunt de avond.

We verzoeken u zich via onderstaande link aan te melden. We verzoeken u zich via onderstaande link aan te melden. Het Renaissance Café is ook online te volgen, als 
u zich aanmeldt ontvangt u de link hiervoor.
https://www.formdesk.com/hanzehogeschoolgroningen/renaissance-cafehttps://www.formdesk.com/hanzehogeschoolgroningen/renaissance-cafe

We kijken ernaar uit u te ontmoeten op 27 oktober.
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