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BRUIST CAFÉS 2019 
Kennisuitwisseling & inspiratie 
In navolging van het Bruist festival 2018 organiseert de 

Leefbaarheidsalliantie Gelderland in 2019 een vijftal 

Bruist Cafés; kennisuitwisselings- en inspiratiebijeen-

komsten voor jongeren rondom specifieke thema’s. Het 

eerste Bruist café vindt in februari plaats. Centraal tij-

dens dit café staat het thema (provinciale) politiek en 

jongeren betrokkenheid. Het Bruist café politiek vindt 

plaats in Arnhem. De overige cafés zullen in de loop van 

2019 plaatsvinden en worden georganiseerd rondom de 

thema’s: wonen, werken, sport en voorzieningen/duur-

zaamheid. Meer weten? Check de website: 

www.bruistgelderland.nl.  

 

 
 

VERENIG JE VERENIGING 
Scherp stellen rol en taken 
Vanaf november 2018 heeft PJG het verenigingen-

spel van Stimuland beschikbaar. Dit spel is een instru-

ment om je rol en taken als verenigingsbestuur scherp 

te stellen. Voor welke rol en taken je ook kiest: het be-

langrijkste is dat het duidelijk is wat je doet. Voor ieder-

een. Het spel bestaat uit kaarten met verschillende rol-

len en taken. In ongeveer een uur speeltijd bepaal je sa-

men welke rollen en taken voor jullie (als bestuur) het 

belangrijkst zijn.  

Handig om de neuzen allemaal dezelfde kant op te krij-

gen of de stip op de horizon te bepalen voor jullie ver-

eniging. Je kan het spel, inclusief begeleiding, aanvragen 

bij PJG/GAJK.  

Neem hiervoor contact op via info@pjgelderland.nl 

 

 
 

STARTAVOND PJG OKTOBER 2018 
Buiten gebaande paden 
Tijdens de interactieve workshop Creatief Denken leer-

den de deelnemers buiten de gebaande paden te den-

ken. Na een korte introductie over de ‘spelregels’ van 

Creatief Denken (door Ellen Spanjers), zijn we aan de 

slag gegaan met korte oefeningen en opdrachten en 

hebben we kennis gemaakt met verschillende manieren 

van denken en technieken om ‘out of the box’ te leren 

denken. Deze technieken zijn er op gericht om zaken 

vanuit andere invalshoeken te bekijken. Het was een 

verrassende workshop, gericht op het verenigingsleven. 

De workshop bood concrete handvatten om de tools op 

een later moment toe te passen bij het bedenken van 

nieuwe activiteiten maar ook bij veranderingen van be-

staande activiteiten! 
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KEETTOER 

 
 

Samen met Stichting Pak An bezoekt PJG vijf keten in de 

Achterhoek. Wij zijn benieuwd naar dat wat er bij jon-

geren speelt, waarom zij over 15 jaar nog in hun woon-

plaats willen wonen (of juist niet) en wat ervoor nodig is 

om jongeren te kunnen behouden in het gebied.  

De beste ideeën (feesten, evenementen, maar ook 

ideeën op het gebied van wonen etc.) worden vaak be-

dacht onder de 30, en wij halen deze ideeën/initiatie-

ven/vragen graag bij de keten op! 
 

BEZOEK AAN EUROPEES PARLEMENT 
In gesprek in Brussel 
Samen met het Zone.college Doetinchem organiseerde 

Plattelands Jongeren Gelderland op 29 november 2018 

een reis naar het Europees Parlement in Brussel om 

meer te horen en leren over hoe de Europese democra-

tie werkt. 

 

Met zo’n vijftig leerlingen van de opleiding Veehouderij 

vertrok de touringcar om 05:45 uur vanuit Doetinchem, 

op naar Brussel. Tijdens de heenreis stond er een 'Bus 

Quiz' op het programma, waar de Europa kennis van de 

leerlingen alvast onder de loep genomen werd. Gedu-

rende de dag gingen studenten in gesprek over hoe de 

Europese democratie werkt en wat (agrarische) jonge-

ren van doen hebben met besluitvorming in Brussel. 

Ook werd er een kijkje genomen in de indrukwekkende 

vergaderzaal waar de 751 Europarlementsleden debat-

teren. Vervolgens gingen de aanwezige jongeren 

met Europarlementariër Annie Schreijer Pierik 

in gesprek over haar dagelijkse werkzaam-

heden in Brussel of Straatsburg.  

 

 

 

Ter voorbereiding op dit bezoek verzorgde PJG een 

gastles over de Europese Unie. Ook richtte deze gastles 

zich op het aanbod van lokale (agrarische) jongerenver-

enigingen en de activiteiten van PJG, om zo jongeren te 

laten kennismaken met het verenigingsleven. Eind de-

cember staat er nog een gastles op het programma, 

waarbij leerlingen van het Zone.college aan de slag gaan 

met de organisatie van een jaarlijkse inspiratiedag voor 

de leden van PJG.  

 

 
 

“NIET OP MIJN DAK” 
14 miljoen vierkante meter asbest 

Daken met asbest zijn in Nederland na 2024 verboden. 

Asbest is, vanwege de vrijkomende asbestvezels, een 

bedreiging voor de gezondheid van mens, dier en mi-

lieu. Door verwering van asbest daken van dertig jaar of 

ouder komen er steeds meer asbestvezels in de lucht. In 

Gelderland ligt er nog ongeveer 14 miljoen vierkante 

meter asbest op stallen, bedrijfshallen, schuurtjes en 

andere gebouwen. Zo snel mogelijk saneren is dus het 

devies, echter brengt dit saneringsproces ook veel vra-

gen met zich mee.  

 

In de Gelderse Vallei wordt gestart met een versnel-

lingsaanpak, waarbij Omgevingsdienst de Vallei (OddV), 

DKK Gelderland, LTO Noord en Plattelands Jongeren 

Gelderland samenwerken. Dit project richt zich op ie-

dereen in het buitengebied. Op 13 december 2018 

wordt in Ederveen de eerste informatieavond gehouden 

over het asbestdakenverbod dat na 2024 ingaat. Daarna 

volgen meer informatie avonden in het gebied van de 

vijf Vallei-gemeenten. Vervolgens wordt middels keu-

kentafelgesprekken en boerencafés ingezet op het ma-

ken van investerings- en saneringsplannen. Meer infor-

matie? Mail naar info@pjgelderland.nl   
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