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VAN HET BESTUUR 
2021… Nieuwe ronde, nieuwe kansen 
Een gekke afsluiting van een gek jaar. Oudejaarsdag staat 
normaal gesproken in het teken van carbidschieten, vuurwerk 
en feestjes. Dat was dit jaar helaas anders. Normaal gespro-
ken ben ik op deze dag druk met helpen bij het carbidschie-
ten in de buurt. Dit kon, zoals veel 
andere evenementen, in 2020 niet 
doorgaan.  
Hopelijk kunnen we in 2021 weer 
fysieke activiteiten en evenemen-
ten organiseren. Ik heb de indruk 
dat iedereen hier weer enorm naar 
uitkijkt.  
 
Als redelijk nieuwe bestuurder van 
PJG heb ik nog weinig van de geor-
ganiseerde activiteiten van alle lo-
kale verenigingen kunnen zien.  
Ik vind het wel ontzettend mooi 
om te zien dat de plattelandsjon-
geren in Gelderland er toch met el-
kaar het beste van maken in deze 
vervelende tijd. Zo zijn er behoor-
lijk wat lokale verenigingen die di-
gitale activiteiten organiseren voor 
hun leden. Het doet me goed om 
de saamhorigheid, creativiteit en 
behulpzaamheid bij veel mensen 
in de buurt te zien. Ik ben dan ook 
heel trots op het feit dat ik in Gel-
derland woon!  
 
Groeten,  
Bianca Wielens, PJG bestuurder 

 

 
 
WORKSHOP EVENTMANAGEMENT  
Terugblik 2 oktober 2020 
Het is inmiddels alweer even geleden, maar op vrijdagavond 
2 oktober 2020 vond de workshop Eventmanagement plaats, 
bij vleesboerderij Garritsen in Toldijk. Deze workshop werd 
door de Leefbaarheidsalliantie Gelderland georganiseerd. 
Toen mochten er nog fysieke bijeenkomsten plaatsvinden. 
 
Het was een leuke, leerzame en internationale avond, want 
behalve de Gelderse plattelandsjongeren, waren er ook vier 
internationale studenten van de Wageningen Universiteit 
(WUR) aanwezig. Zij waren hier, omdat ze onderzoek deden 
naar jongeren die op het platteland wonen.  
 

 
Wij zijn van alles te weten gekomen over de Zwarte Cross en 
over hoe je een goed evenement organiseert. Voor iedereen 
die een (digitaal) evenement wil organiseren had workshop-
gever Dinand de volgende tip: Stel jezelf altijd de vraag: 
waarom niet? Als je daar geen antwoord op hebt, moet je het 
altijd doen, want: niks is onmogelijk!  
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SCHRIJFWORKSHOP  
Terugblik 9 & 16 december 2020 
Op 9 en 16 december 2020 vond de tweedelige digitale work-
shop journalistiek schrijven plaats. De deelnemers leerden tij-
dens deze workshop een bondig, prikkelend en leuk nieuws-
bericht te schrijven. Als je jouw project of activiteit onder de 
aandacht wilt brengen, zul je een goed nieuwsbericht moeten 
schrijven, maar waar moet je dan allemaal rekening mee hou-
den? 
Tijdens deze twee bijeenkomsten kregen de deelnemers tips, 
werd de theorie besproken en gingen zij aan de slag met een 
praktijkopdracht.  
Deze workshop werd georganiseerd door de Leefbaarheidsal-
liantie Gelderland. Ook dit jaar worden er weer interessante 
(digitale) workshops georganiseerd. Wil je weten welke? Kijk 
dan eens op https://www.leefbaarheidsalliantie.nl/leerlokaal.  

 

  

 
INSTAGRAM 
Volg jij ons al op Instagram? Op 

onze Instagrampagina posten we 

het laatste nieuws, krijg je een 

kijkje achter de schermen en zie 

je waarom het leven op het plat-

teland van Gelderland zo mooi is.  

@plattelandsjongerengelderland 

 
BELRONDE LOKALE AFDELINGEN 

PJG en GAJK houden nauw contact 
met de lokale verenigingen door 
een aantal keer per jaar met alle 
voorzitters te bellen. Binnenkort 
zal van start worden gegaan met 
de eerste belronde van 2021. Wij 

vinden het juist in deze bijzondere tijd van belang om betrok-
ken te blijven bij de lokale jongeren en willen graag weten 

wat er speelt en wat wij voor hen kunnen betekenen.  
 

LEEFBAARHEIDSALLIANTIE GELDERLAND 
Blijft zich inzetten voor bewoners! 
Voor het vijfde jaar op rij zal de Leefbaarheidsalliantie Gelder-
land, waar Plattelands Jongeren Gelderland (PJG) een onder-
deel van is, zich inzetten voor het ondersteunen, versterken 
en stimuleren van bewonersinitiatieven in de provincie.  
 
Nieuw in 2021 is het partnerschap tussen de provincie Gel-
derland en het Oranjefonds. Samen hebben ze onlangs ‘ver-
bind je buurt!’ gelanceerd. Projectleider Mirjam Arends en 
projectcoördinator Lilian van Uhm zitten samen in de organi-
satie van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland. Beide dames 
worden via Stichting Stimuland ingehuurd door de vereniging 
PJG om de vrijwillige bestuurders te ondersteunen.  
 
Mirjam geeft aan dat ze blij is met deze samenwerking: ‘De 
Leefbaarheidsalliantie Gelderland zal nauw contact gaan on-
derhouden met het Oranjefonds. We zullen elkaar versterken 
waar dat nodig is. Waar sommige initiatieven vooral financi-
ele bijstand nodig hebben (bijv. via het fonds), hebben an-
dere initiatieven juist meer behoefte aan ondersteuning of 
meedenkkracht (via de Leefbaarheidsalliantie Gelderland). 
Met een goede wisselwerking tussen het Oranjefonds, de 
provincie en de Leefbaarheidsalliantie Gelderland kunnen we 
nog meer voor elkaar krijgen en (jonge) bewoners met plan-
nen beter ondersteunen.’ 
 
Mirjam Arends ziet 2021 dan ook vol vertrouwen tegemoet. 
‘Het is een samenwerking waar ik erg enthousiast over ben, 
want de Leefbaarheidsalliantie Gelderland maakt het moge-
lijk om ideeën van mensen om te zetten in daden en zo kun-
nen we in de hele provincie inwonersinitiatieven een stap 
verder helpen en samen een fijnere leefomgeving in Gelder-
land creëren.” 
 
De Leefbaarheidsalliantie Gelderland werkt in opdracht van 
de provincie Gelderland en bestaat uit de volgende partijen: 
Zorgbelang Inclusief, Spectrum, Vereniging DKK en Plattel-
ands Jongeren Gelderland (PJG). Stimuland ondersteunt PJG 
in haar werkzaamheden. 
 
Heb je vragen of wil je weten wat de Leefbaarheidsalliantie 
Gelderland voor jou kan betekenen? Neem dan contact op 
met Mirjam Arends | E mirjam.arends@pjgelderland.nl | 
M 06 – 13 48 84 72 of met Lilian van Uhm |  
E lilian.vanuhm@pjgelderland.nl | M 06 - 30 18 88 00.  
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