Programma/Sprekers
Nationale DorpenTop 22 juni in Goirle
Op 22 juni staan experts, lokale ondernemers, politici én Zelfstandig Adviseurs in Goirle stil bij de economische
en sociale ontwikkelingen in alle Nederlandse regio’s. De middag is interactief, inspirerend en er valt veel te
‘halen’. De opening wordt verzorgd door de burgemeester van Goirle, Mark van Stappershoef. Tijdens drie
tafelgesprekken gaan Cindy de Koning en RegioBank directeur Rein Wispelweij in gesprek met onder andere
de volgende sprekers:

Cindy de Koning - Dagvoorzitter
Momenteel vooral bekend als presentator bij het NOS Journaal Regio. Ook was ze
het vaste gezicht van Brabant Nieuws. Tijdens de DorpenTop zal zij de presentatie
verzorgen.

Habtamu de Hoop - Tweede Kamerlid PvdA
In 2021 werd De Hoop verkozen als Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hij zet zich
actief in voor de regio. Zo diende hij vorig jaar een motie in voor de aanleg van de
Lelylijn, een voorgestelde spoorlijn tussen Lelystad en Groningen om de noordelijke
provincies beter met de rest van het land te verbinden. Daarnaast strijdt hij voor
toegankelijk openbaar vervoer in heel Nederland.

Eva Rovers - Schrijver en publicist
Onlangs verscheen haar nieuwste boek bij De Correspondent ‘Nu is het aan ons.
Oproep tot echte democratie’, waarin ze met een vlammend betoog laat zien dat
burgers cruciaal zijn voor het oplossen van de grootste uitdagingen van deze tijd.
Eva pleit voor burgerberaden op gemeentelijk niveau. Tijdens de DorpenTop
verzorgt Eva de RegioLezing: een pleidooi om de kracht van de regio te tonen.

Josse de Voogd - Onderzoeker en publicist Ruimte, Politiek en Samenleving
Als duider treedt Josse regelmatig op bij onder meer de verkiezingsavonden van de
NOS. Daarnaast publiceert hij onder andere over de geografie van het stemgedrag
en over toenemende verschillen in de samenleving. ‘Ongelijkheid’ en ‘diversiteit’
zijn actuele onderwerpen waar Josse zich betrokken bij voelt en die hij graag nader
onderzoekt en bespreekt tijdens de DorpenTop.
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Arsine Nazarian - Hoofd leefbaarheid en buurten Oranje Fonds
Het Oranje Fonds streeft ernaar dat iedereen mee kan doen in de samenleving,
zodat niemand er alleen voor staat. Het Oranje Fonds ondersteunt - onder andere
in samenwerking met RegioBank - jaarlijks zo’n 10.000 sociale projecten in
Nederland; van buurthuizen voor jong en oud tot aan mentorprojecten en taalprogramma’s voor nieuwkomers in Nederland.

Han Wiskerke - Hoogleraar rurale sociologie WUR
Bekend om zijn onderzoek naar de rol van Fysiek gewortelde organisaties in
een gebied, zoals scholen, universiteiten, ziekenhuizen en bibliotheken. Uit zijn
onderzoek blijkt dat de rol van deze ‘ankerinstituten’ in rurale gebieden een cruciale
rol spelen voor het welzijn van inwoners en het stimuleren van de lokale economie.
Tijdens de Nationale DorpenTop vertelt Han over de rol van de bank als mogelijk
ankerinstituut.

Mark van de Veerdonk - Columnist
Als cabaretier uit het Brabantse Heeswijk staat Mark al ruim 30 jaar in alle grote
Nederlandse theaters. Hier verzorgde hij al meer dan vijftien cabaretshows. Met
een diploma sociale geografie op zak deelt Mark tijdens de Nationale DorpenTop
op een geheel eigen wijze de kracht van regio.

Mara van Waveren - Directeur St. Lobby Lokaal
Stichting Lobby Lokaal zet zich in om lobbyen toegankelijk te maken voor lokale
initiatieven die zich inzetten voor groen, cultuur, jeugd, gezondheid en sociale
cohesie op gemeentelijk niveau. Dat doen ze door middel van trainingen,
ondersteuning, advies en het delen van informatie.

Carolien Schellekens - eigenaar van Breehees: camping boerderij in Goirle
Een zeer enthousiaste en actieve ondernemer in Goirle. De boerderij nam ze over
van haar ouders en runt deze nu met haar man Huub. Op deze boerderij is van alles
te doen; wandelingen, fietstochten, paardrijlessen en noem maar op.

Karin van Wezel - RegioBank Adviseur Goirle
Als RegioBank filiaalmanager in Goirle nam Karin 30 jaar geleden het kantoor
over van haar vader en oprichter Jos van Wezel. Inmiddels bestaat het team uit
oudste zoon Walter, dochter Annabel en schoondochter Jill. Het filiaal ondersteunt
verenigingen en initiatieven, daarbij gaat de aandacht vooral uit naar kunst &
cultuur, sport, milieu en duurzaamheid. Karin deelt haar enthousiasme tijdens de
DorpenTop.
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