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VAN DE BESTUURSONDERSTEUNERS 
Leve de zomer 
Het is weer zomer! De afgelopen periode hebben we 
veel nieuw leven geboren zien worden. We realiseren 
ons juist in deze periode, waarin we ook veel thuis wer-
ken, weer extra dat we echte geluksvogels zijn omdat 
we op het Nederlandse platteland wonen. We zien hier 
namelijk van heel dichtbij nieuw leven en komen van al-
les tegen thuis, op het platteland.  

 
Zo werden bij Annemarie thuis de jonge torenvalken en 
steenuilen geringd en speurde Lilian de omgeving van 
het erf af – op zoek naar de verstopplek van de kittens 
van poes Poezie. Met succes! Gelukkig gaat het jonge 
leven in dit rare jaar als vanouds door.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Ook de werkzaamheden van het PJG en GAJK bestuur, 
gaan gewoon door. We zijn volop bezig met het organi-
seren van nieuwe activiteiten, het schrijven van de land-
bouwvisie en het helpen van mensen die een mooi initi-
atief hebben voor hun wijk of dorp.  

  

 
Annemarie Dubbink (GAJK bestuursondersteuner) 
Lilian van Uhm (PJG bestuursondersteuner) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nieuwsbrief      
PLATTELANDS JONGEREN GELDERLAND 

 

 Zomers 

 
 Zomers van toen 

 zijn groener en warmer. 

 Zomers van nu 

 zijn een tikkeltje armer. 

 

 Maar straks zijn de zomers 

 van nu net zo groen 

 en zo warm, want dan zijn het 

 de zomers van toen. 

 
 Toon Hermans 
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DE ONLINE ALLIANTIE 
Hulp en advies tijdens de coronacrisis 
De Leefbaarheidsalliantie is sinds 20 april online. De 
vraag ‘hoe kunnen we onze hulp en advies ter beschik-
king stellen, tijdens de coronacrisis’ resulteerde in de 
website https://www.leefbaarheidsalliantie.nl/.  Wij 
bieden inwoners van Gelderland online workshops, coa-
ching en speeddates met fondsen aan. Ook zijn er op 
deze website goede voorbeelden van initiatieven te vin-
den, om inspiratie op te doen. Op deze manieren hel-
pen we bewonersinitiatieven verder, ook in crisistijden.  
 

Leer Lokaal is de online leerplek voor mensen die het 
verschil willen maken. Tot het moment dat de corona-
maatregelen versoepeld worden en het ‘normale wer-
ken’ weer kan beginnen staan we (Spectrum, Zorgbe-
lang Inclusief, DKK en PJG) op Leer Lokaal klaar voor de 
inwoners van Gelderland.  
 
Een voorbeeld van een workshop die we online aanbie-
den is de workshop flyers maken. Zie: 
https://www.youtube.com/watch?v=y9XrHUME3Cs&fe
ature=youtu.be 
 

DORPSHUIS VAN HET JAAR 2020 
Hét bruisende hart 
Welk dorpshuis in Gelderland is hét bruisende hart van 
het dorp en wint de titel ‘Dorpshuis van het jaar’? Voor 
het vierde jaar op rij wordt hét Dorpshuis van het Jaar 
gezocht. Net als in voorgaande jaren zullen in 2020 zes 
dorpshuizen strijden om deze prestigieuze titel.  
 
Op TV 
Angelique Krüger doet voor Omroep Gelderland we-
derom verslag van de wedstrijd en gaat langs bij de zes 
finalisten. Tijdens zeven afleveringen, die in het najaar 
van 2020 worden uitgezonden, gaan de genomineerden 
de strijd met elkaar aan. De zes finalisten krijgen alle-
maal 750 euro. Het winnende dorpshuis krijgt daarbo-
venop nog 2.500 euro én de titel ‘Dorpshuis van het jaar 
2020’.  
 

Aanmeldingen open 
Maar voor het zover is zal een deskundige jury de aan-
meldingen behandelen en zes finalisten kiezen. De wed-
strijd mag dan Dorpshuis van het Jaar heten, maar alle 
ontmoetingsplekken in Gelderland – zowel in stad als in 
dorp – konden zich aanmelden.  
 
Samendoen en toegankelijkheid 
Voor de verkiezing wordt gezocht naar dé plek in een 
dorp of wijk in Gelderland waar mensen elkaar ontmoe-
ten. Een plek voor en door inwoners. Ook dit jaar zijn er 
hoofdthema’s waarop de finalisten beoordeeld worden. 
Zo staat het thema ‘samendoen’ centraal in 2020. Dit 
kan over van alles gaan. Over verbindingen tussen jong 
en oud, verbindingen met minderheden of misschien 
heeft jouw dorpshuis wel een buurtmoestuin waar ook 
de voedselbank gebruik van mag maken? Elke manier 
van verbinden die vernieuwend is, kan een aankno-
pingspunt zijn om de interesse van de jury te wekken.  
 
Daarnaast wordt in 2020 ook de toegankelijkheid van 
een dorpshuis meegenomen in de beoordeling. Hoe 
toegankelijk is het dorpshuis voor mensen met een be-
perking? Bij een beperking kan het gaan om een fysieke, 
mentale, intellectuele of zintuigelijke beperking. Jan 
Troost zal als expert een bezoek brengen aan alle zes fi-
nalisten.  
 
De verkiezing Dorpshuis van het jaar 2020 wordt moge-
lijk gemaakt door De Leefbaarheidsalliantie Gelderland, 
provincie Gelderland en Omroep Gelderland.   

 

SUPERBOER DAG ORGANISEREN? 
Waardering voor voedsel en landbouw 
In het najaar van 2019 vond de vierde editie van de Su-
perboer dag plaats in Rekken. Ruim 250 basisschool-
leerlingen uit Eibergen, Enschede en Rekken brachten 
een bezoekje aan het melkveebedrijf van de familie 
Groot Wassink. 
 

https://www.leefbaarheidsalliantie.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=y9XrHUME3Cs&feature=youtu.be
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De Superboer dag werd georganiseerd met als doel 
meer bewustwording over de agrarische wereld te cre-
eren. Bewustwording draagt namelijk bij aan meer 
waardering voor voedsel en landbouw. Door de Super-
boer dag maken basisschoolleerlingen kennis met het 
leven op de boerderij.  
 
Het project werd in 2013 opgezet, omdat de initiatief-
nemers Marly Groot Wassink -Kuiper, Bram Groot Was-
sink en Roy Hogemans merkten dat jongeren steeds 
minder betrokken zijn bij de landbouw.  
 
De Leefbaarheidsalliantie biedt ook andere geïnteres-
seerden de mogelijkheid aan om een Superboer dag te 
organiseren. De toegevoegde waarde voor de organisa-
tor is dat kinderen meer waardering krijgen voor de 
agrarische sector en de bijbehorende werkzaamheden.  
 

Zie voor meer informatie ook: http://pjgelder-

land.nl/2020/05/11/superboerdag-organiseren-iets-

voor-jou/ 

 

WORKSHOP FONDSENWERVING 

Maandagavond 13 juli 2020 

Op 27 mei jl. zou de workshop fondsenwerving hebben 
plaatsgevonden. Helaas moest deze avond in verband 
met het coronavirus worden verplaatst. Er is inmiddels 
een nieuwe datum gepland.  
 
De workshop zal plaatsvinden op maandagavond 13 juli 
vanaf 20.00 uur bij Stegeman te Laren (Dorpsstraat 1, 
7245 AK Laren (Gld)). Uiteraard zullen we er zorg voor 
dragen dat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar kan 
houden. Om die reden is vooraf aanmelden verplicht.  
 
 

Tijdens deze workshop gaan we in op vragen als: 
 

• Hoe kan een vereniging langdurige financiering or-
ganiseren?  

• Op welke manier kan een vereniging de waarde van 
een partnerschap (beter) verkopen aan sponsoren?  

• Is het zinvol om fondsenwerving per evenement of 
vereniging op te pakken of kun je dit breder trek-
ken?  

 

 
 
De avond wordt georganiseerd vanuit de Leefbaarheids-
alliantie en zal plaatsvinden in samenwerking met Open 
Jongeren Werk Lochem (OJWL).   
Iedereen is welkom!  
Stuur een mail naar info@pjgelderland.nl.  
(Zoals gezegd: aanmelden is verplicht.) 
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