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ZONE.COLLEGE 
Samenwerking met PJG 
Zone.college is de nieuwe naam van AOC Oost en de 

Groene Welle. Dit seizoen is PJG een samenwerking ge-

start met deze school. De samenwerking is geïnitieerd 

om meer leerlingen kennis te laten maken met het aan-

bod van lokale (agrarische) jongerenverenigingen en de 

activiteiten van PJG. Ook biedt deze samenwerking hen 

de kans meer kennis op te doen over wat het vereni-

gingsleven en bestuurswerk oplevert.  

 

 

Gastles en excursie naar Brussel 
Wat staat er op het programma? Op 14 november 2018 

verzorgt PJG een gastles in Doetinchem; waar staat de 

vereniging voor en wat is het activiteitenaanbod van 

jongerenverenigingen? Ook wordt de excursie naar 

Brussel voorbereid want op 29 november 2018 brengen 

vijftig jongeren een bezoek aan CDA Europarlementa-

riër Annie Schreijer-Pierik in het Europees Parlement in 

Brussel. Doel is om meer te zien en horen over wat het 

Europees Parlement doet en welke invloed besluitvor-

ming in Brussel heeft op Nederland.   
 

 

 

JONG GELDERLAND KIES 
Provinciale Statenverkiezing 2019 
De Leefbaarheidsalliantie Gelderland werkt in het pro-

ject Jong Gelderland Kiest samen met de provincie Gel-

derland om jongeren mee te laten denken over de Pro-

vinciale Statenverkiezing in 2019. Waarom stemmen 

jongeren wel/niet? Wat is voor jongeren belangrijk? 

Hoe kan de drempel verlaagd worden voor jongeren om 

te stemmen of überhaupt kennis te maken met de pro-

vincie? Vragen die aan bod komen tijdens bijeenkom-

sten met jongeren van de klankbordgroep. Deze jonge-

ren, tussen de 18 en 25 jaar, denken mee over deze vra-

gen én over de inrichting van een escape room in/om 

het provinciehuis. Inmiddels is de groep twee keer bij 

elkaar gekomen en heeft vol enthousiasme haar mening 

laten horen.   
 

IN GESPREK!  
Regionale startavonden 
De zomer is ten einde: voor veel (agrarische) 

jongerenvereniging start het activiteitenseizoen! 
 

 

 

 

 

 

 Nieuwsbrief      
PLATTELANDS JONGEREN GELDERLAND 

 
  Zeelandsingel 40 
  6845 BH  Arnhem 
  06 13 48 86 35 
  info@pjgelderland.nl  

  

 

mailto:info@pjgelderland.nl


Regio Achterhoek 
In de regio Achterhoek zijn zeven AJK (Agrarisch Jonge-

ren Kontakt) afdelingen actief op lokaal niveau. Agrari-

sche jongeren ontmoeten elkaar en zetten zich in voor 

hun omgeving. Begin oktober vond de startavond plaats 

op Kaasboerderij Weenink in Lievelde met 30 deelne-

mers. Alle aanwezige verenigingen deelden hun activi-

teitenprogramma en Gert Jan Eggink (bestuurder 

PJG/GAJK) gaf een toelichting op de provincie brede ac-

tiviteiten. Voor alle jongerenverenigingen geldt dat zij 

zich op lokaal niveau min of meer met dezelfde thema’s 

bezig houden, daarom is het prettig om ook eens een 

‘kijkje bij de buren’ (van een vereniging verderop) te ne-

men. En het elkaar in real life zien versterkt de onder-

linge samenwerking. 

 

 

 

Regio Rivierenland 
De avond voor de regio Rivierenland vond plaats bij 

Hoeve Boveneind in Herwijnen. Tijdens deze avond, on-

der begeleiding van Tjeerd van Buuren (bestuurder 

PJG/GAJK), gingen jongeren met elkaar in gesprek over 

wat zij missen in de regio. Voor de regio Rivierenland 

geldt dat er een actieve AJK vereniging is, maar dat het 

lastig is en blijft om jongeren te (ver)binden aan de ver-

eniging. De ruim twintig aanwezige jongeren gaven aan 

graag meer op agrarische thema’s rondom kringloop-

landbouw bijeen te willen (blijven) komen, dat zij 

behoefte hebben aan uitwisseling op inhoude-

lijke thema’s. Voor de regio Veluwe vindt 

de avond later in het seizoen plaats.  

 

 

 

 

 

 

 

DORPSHUIS VAN HET JAAR 
Strijd barst los in dorpen en steden 
De zoektocht naar hét bruisende hart van de woonom-

geving is gestart. Omroep Gelderland zoekt samen met 

de Leefbaarheidsalliantie Gelderland en de provincie 

Gelderland naar dé plek in het dorp of in de wijk waar 

allerlei mensen elkaar ontmoeten. Een plek door én 

voor bewoners. Daarbij maakt het niet uit hoe het ge-

bouw wordt genoemd: dorpshuis, buurthuis, wijkcen-

trum of MFA (multifunctioneel accommodatie). Alle-

maal maken ze kans om de titel in de wacht te slepen.  

De nominatie 

Inmiddels zijn er zes buurt- en dorpshuizen genomi-

neerd voor de titel Dorpshuis van het jaar 2018: THUIS 

in Wageningen, Wijkplaats BUUR in Nijmegen, Den Diek 

in Lichtenvoorde, Dorpshuis Kulturhus De Borg in Bab-

berich, ‘t Dorpshuus in Varsselder-Veldhunten en Buurt-

huis De Meerpaal in Ede. Ze worden bezocht en beoor-

deeld door de vakjury die bestaat uit Jan Troost, Anne-

miek Riefel en Dio Simmelink en door de beheerders 

van de andere genomineerde dorps- en buurthuizen.  

Iedere zaterdag om 17.20 uur zend Omroep Gelderland 

Dorpshuis van het jaar 2018 uit. Op 8 december 2018 is 

de ontknoping. Terugkijken? Uitzending Gemist 

 

Stem mee! 

Tot 27 oktober 2018 kan er gestemd worden via de 

website www.dorpshuisvanhetjaar.nl. Het gemiddelde 

van alle cijfers bepaalt welk dorps- of buurthuis de titel 

in de wacht sleept én het prijzengeld wint van € 3000,-. 

Volg het gehele traject via Facebook.  

 

https://www.omroepgelderland.nl/tvgemist
http://www.dorpshuisvanhetjaar.nl/
https://www.facebook.com/Dorpshuisvanhetjaar

