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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 
georganiseerde activiteiten van 
alle lokale verenigingen kunnen 
zien.  
Ik vind het wel ontzettend mooi 
om te zien dat de plattelandsjon-
geren in Gelderland er toch met 
elkaar het beste van maken in 
deze vervelende tijd. Zo zijn er be-
hoorlijk wat lokale verenigingen 
die digitale activiteiten organise-
ren voor hun leden. Het doet me 
goed om de saamhorigheid, crea-
tiviteit en behulpzaamheid bij veel 
mensen in de buurt te zien. Ik ben 
dan ook heel trots op het feit dat 
ik in Gelderland 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 Gelder-
land georganiseerd. Toen mochten er nog fysieke bijeenkom-
sten 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!  
 

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? 
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Tijdens deze twee bijeenkom-
sten kregen de deelnemers 
tips, werd de theorie bespro-
ken en gingen zij aan de slag 
met een praktijkopdracht.  
 
Deze workshop werd georga-

niseerd door de Leefbaarheidsalliantie Gelderland. Heb jij ook 
behoefte aan een (digitale) workshop? Neem dan contact 
met ons op: 
M 06 - 13 48 86 59  |  E info@pjgelderland.nl 

 

INSTAGRAM 
Volg jij ons al op Instagram? Op onze In-

stagrampagina posten we het laatste 

nieuws, krijg je een kijkje achter de 

schermen en zie je waarom het leven op 

het platteland van Gelderland zo mooi is. 

@plattelandsjongerengelderland 

 
BELRONDE LOKALE AFDELINGEN 
Oproep gemist? 

Binnenkort begint onze be-
stuursondersteuner Lilian 
van Uhm weer met de bel-
ronde naar alle lokale af-
delingen. Inmiddels zijn 
jullie dit waarschijnlijk wel 
gewend, want ze heeft dit 
al meerdere malen gedaan 

en omdat hier positief op gereageerd werd, hebben we als 
bestuur besloten om deze belronde een aantal keren per jaar 
uit te voeren.  
Juist in deze bijzondere tijd vinden wij het extra belangrijk om 
betrokken te blijven bij jullie. Wij zijn ook erg benieuwd hoe 
het gaat en of wij iets voor jullie kunnen betekenen. Mocht je 
de komende tijd een gemiste oproep hebben, dan is de kans 
groot dat Lilian je gebeld heeft. 
 

STRUCTUUR PJG 
Bekendheid vereniging 
We zijn als bestuur tot de conclusie gekomen dat we als ver-
eniging nog niet zo bekend zijn in Gelderland als we zouden 
willen. Dit komt mede doordat we ons breed inzetten voor 
een leefbaar platteland van Gelderland. Enerzijds is dat posi-
tief, want daardoor zijn we veelzijdig. Anderzijds merken we 
dat we op die manier niet specifiek genoeg kunnen aangeven 
waar we ons hard voor maken. Daarom hebben we als ver-
eniging besloten om ons meer te gaan richten op specifieke 
thema’s. We zijn nog zoekende hierin dus alle tips zijn van 
harte welkom! 

 

Denk bijvoorbeeld aan: starterswoningen, activiteiten voor 
jongeren in het buitengebied, groen in de omgeving. Heb je 
ideeën? We horen het graag!  
Via E lilian.vanuhm@pjgelderland.nl | M 06 – 30 18 88 00.  
 
 

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.” 
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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.  
 
 

JONG GELRE AALTEN 

Stelt zich voor 
Wij zijn Sjoerd, Eline, Iris, Job, Marinke, Marleen, Robbin en 
Ruben, oftewel het achtkoppige bestuur van Jong Gelre Aal-
ten. 

 

 
 
Jaarlijks organiseren wij een aantal evenementen en daar-
naast ook bus-uitjes naar alom bekende (tent)feesten/ker-
missen in de regio. 
Zo organiseren we sinds 2008 het evenement ‘Knokken met 
Hokken’. 
Hierbij gaan hokken (vriendengroepen) uit de gemeente Aal-
ten met elkaar de strijd aan, om de titel ‘Hok of the year’ bin-
nen te slepen. Jaarlijks kunnen we rekenen op deelname van 
zo’n vijftien tot twintig groepen, variërend in leeftijd van on-
geveer 14 à 15 tot 25 jaar. 
De deelnemende keten worden opgedeeld in drie poules, die 
bestaan uit een jongenspoule, meidenpoule en een ge-
mengde poule, of bijvoorbeeld poules die samengesteld zijn 
op basis van de leeftijden van de deelnemende groepen. 
In deze poules voert men een zeskamp uit, waarbij je telkens 
een spel moet spelen tegen een ander hok. De drie poulewin-
naars gaan vervolgens door naar de finalerondes.  
Bij de halve finale wordt duidelijk welk hok genoegen moet 
nemen met een derde plek en welke twee hokken in de 
‘Grande Finale’ mogen gaan strijden om de felbegeerde titel 
naar zich toe te kunnen trekken. Voor elke editie wordt een 
nieuw thema bedacht, waarop de spellen gebaseerd zijn. 
 
 

Sinds 2013 organiseren we ook een zeepkistenrace, die de 
laatste twee edities in hartje Aalten heeft plaatsgevonden. 
Hierbij gaan deelnemers met hun zelfgebouwde zeepkist van 
een schans en bult af en proberen ze om het uitdagende par-
cours in een snelle tijd af te leggen.  
 
De drie snelste deelnemers en de deelnemer met de meeste 
pech winnen een (opbeurende) prijs. Zelfs vanuit andere pro-
vincies, bijvoorbeeld Limburg, zijn er jaarlijks deelnemers die 
aan onze zeepkistenrace mee doen. 
 
Verder voeren wij jaarlijks een toneelstuk op, wat wordt afge-
wisseld tussen een leuke bestaande klucht en een revue die 
door een paar enthousiastelingen binnen onze vereniging ge-
schreven wordt. 
Zo waren we afgelopen jaar al fanatiek begonnen met oefe-
nen voor de opvoering van onze nieuwste revue. Helaas moe-
ten we voorlopig nog even geduld hebben, voordat we dit 
stuk aan het publiek vertonen kunnen. 
Ook proberen we altijd weer om nog meer leuke en vernieu-
wende evenementen op touw te zetten. Bijvoorbeeld ons 
nieuwste befaamde plan: tank hem eruit.  
Hierbij gaan we met een bus vol dorstige mensen op weg 
naar een gezellig, maar kleinschalig cafétje in de regio. Daar 
zullen we een poging wagen om de gehele voorraad van dit 
café de onze te maken. Of het ons lukt om deze voorraad 
meester te maken is de vraag, maar het zal in elk geval garan-
tie bieden voor een hoop gezelligheid waar nog lang over kan 
worden nagepraat. 
 
Tot slot organiseren wij door het jaar heen ook activiteiten 
die alleen voor onze leden toegankelijk zijn. Dit varieert van 
een bierproeverij of escape room activiteit tot bijvoorbeeld 
een (online) sinterklaasbingo die we afgelopen jaar gehouden 
hebben. 
Wij vinden het leuk om activiteiten te organiseren die alleen 
voor leden toegankelijk zijn, omdat dit altijd gepaard gaat 
met een enorme bult gezelligheid. Dit maakt het waard om 
lid te zijn van onze vereniging. 
 
Een vereniging die zich volop inzet op het behouden van le-
ven in de brouwerij voor de Aaltenaren. Dit mede doordat we 
elk jaar dankbaar kunnen leunen op zo’n 50 actieve vrijwil-
ligers, die er samen met ons voor zorgen dat elk evenement 
weer succesvol verloopt. 
We hopen dat dit een mooi inkijkje heeft gegeven in wat voor 
activiteiten we zoal organiseren. Een vereniging waarbij schik 
en plezier voorop staan en samen de sleutel tot succes vor-
men, in alles wat we realiseren. 
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