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DE OVERKANT 
 

't Is niets om over naar huis te schrijven 
Dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven 

Ken elke achternaam en ieder plein 
Wil nergens liever zijn 

 
't Is stil hier aan de overkant 
Maar ik kom hier vandaan 

Waar je fiets gewoon nog open langs  
de weg kan blijven staan 

 
En af en toe dan kan de smaak  
van de stad me nog verleiden 
Maar vertellen m'n gedachten  
dat ik hier had moeten blijven 

Ver weg van alles, daar is iedereen dichtbij me 
 

     (Suzan & Freek, Snelle) 

 
GELDERLAND ALS THUIS! 
Enquête  
De Plattelands Jongeren Gelderland (PJG) willen dat jongeren 

in Gelderland kunnen blijven wonen! Daarom willen we we-

ten wat er leeft bij de Gelderse (plattelands)jongeren. Willen 

ze verhuizen, maar zijn er geen huizen beschikbaar? Weten 

ze waar ze moeten beginnen als ze zoeken naar een huis? 

Hebben ze goede ideeën over starterswoningen?  

Hun reactie op deze enquête geeft input voor de activiteiten 

die we organiseren, zoals informatieavonden of het informe-

ren van gemeenten en provincie. Zo maken we ons samen 

sterk voor een leefbaar Gelders platteland, waar jongeren 

kunnen en blijven wonen. Hoe meer reacties, hoe meer wij 

voor de plattelandsjongeren kunnen betekenen. Deel de link!  

 

Ga naar de enquête → 

https://forms.gle/4Ka2sM8mPfBiZr2k6 

 
 

THE CREEPY EDITION STERRIT 
Jong Gelre Voorst  
Het bestuur van Jong Gelre Voorst bestaat uit Paul, Miranda 

en Ellen. Samen met de toneelgroep van PJG Voorst, be-

staande uit 10 personen, organiseren zij toneeluitvoeringen.  

  

 Nieuwsbrief      
PLATTELANDS JONGEREN GELDERLAND 
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Ze kiezen stukken uit die in het dialect op te voeren zijn en 

mede daardoor zijn de voorstellingen een groot succes. Jaar-

lijks mogen zij voor vier uitverkochte zalen spelen! 

Omdat het dit jaar door de Coronamaatregen niet mogelijk is 

een toneeluitvoering te organiseren, is er een creatief en 

bloedstollend spannend alternatief bedacht. Een auto ster-

rit… Geen gewone, maar ‘The Creepy Edition’ die in het pik-

kedonker wordt gereden. Naast bestuursleden en toneelspe-

lers zijn er veel vrijwilligers die deze activiteit mogelijk ma-

ken. Veel online vergaderingen zijn besteed aan het beden-

ken van de meest enge verrassingen voor onderweg.  

Op vrijdag 5 en zaterdag 6 november gaat de sterrit van 

start! Een spannende rit, die mogelijk voor herhaling vatbaar 

is. Durf jij deel te nemen? 

 

Het bestuur en de toneelgroep hopen weer van start te kun-

nen gaan in het nieuwe ‘toneel seizoen’ en een aantal mooie 

uitvoeringen te kunnen spelen. Houd voor de definitieve data 

de website in de gaten: www.pjgtoneelempe.nl  

 

GOEDE EN WILDE IDEEEN 
Laat ze niet op de plank liggen…. 

 Dat het platteland bruist van energie 

en saamhorigheid is niet onbekend. 

Dat betekent dat goede en wilde 

ideeën vaak met elkaar opgepakt 

worden. Daar waar nodig ondersteu-

nen wij jongerenverenigingen bij het 

uitwerken of uitvoeren van hun 

ideeën. 

Er zijn verschillende workshops en 

trainingen die vanuit de Leefbaar-

heidsalliantie verzorgd kunnen worden. Voorbeelden zijn 

Fondsenwerven | Vinden en binden van vrijwilligers | Leer 

doeltreffende teksten schrijven | Vergaderen met plezier | 

Creatief met communicatie | Flyer maken en ga zo maar 

door! Ook zijn er initiatieven die financieel mogelijkheden 

voor de verenigingen kunnen bieden.  

Zo is er de jongerenprijsvraag van de Leefbaarheidsalliantie 

Gelderland en de mogelijkheid om solidariteitsprojecten in te 

dienen.  

Naast deze voorbeelden heeft elke vereniging zijn eigen 

ideeën en vragen. Neem vrijblijvend contact op met 

info@pjgelderland.nl. Het is belangrijk dat goede ideeën niet 

op de plank blijven liggen…  

 
EEN GESLAAGDE ALV 
Bedankt voor de bijdrage 
Maandag 27 september vond de algemene leden vergadering 

(ALV) plaats op de boerderij Remeker van de familie van de 

Voort. Na de ALV, waar we van oud-bestuursleden afscheid 

moesten nemen en we nieuwe bestuursleden verwelkomden, 

gaven Lisette Kooijman en Niek Schuitman een korte lezing 

over de WBTR en wat de WBTR betekent voor PJG en GAJK. 

Na een bakje koffie en plak koek kregen de aanwezigen een 

rondleiding op de boerderij van Peter van de Voort. De an-

dere aanpak op de Remeker boerderij is duidelijk te zien: Jer-

sey koeien met hoorns, een grote potstal en kruidenrijk voer. 

Volgens Peter zorgt deze manier van koeien houden voor een 

speciale smaak in de kaas. Na de rondleiding konden wij 

proeven hoe lekker deze kazen van de Jersey koeien zijn, een 

mooie afsluiting van de avond. 

 

Wij willen alle aanwezigen bedanken voor hun bijdrage.  

Een speciaal bedankje voor de afgetreden bestuursleden 

Gert-Jan Eggink, Carina van de Beek en Lisanne Penterman: 

bedankt voor jullie fantastische inzet! Ook wensen wij de 

aantreden bestuursleden veel succes en plezier: Bianca Wie-

lens, Bob Keurentjes en Otto van Zoelen. 
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VOORSTELLEN 
Liset Bakker 

Hoi! Ik ben Liset Bakker, 

25 jaar, master student 

Climate Studies aan de 

Universiteit van Wage-

ningen EN de nieuwe 

stagiaire voor PJG! PJG 

heeft mij gevraagd om 

een onderzoek te star-

ten naar de leefbaarheid 

voor jongeren op het 

platteland. Vragen zoals ‘Wat kan er gedaan worden om de 

woonsituatie te verbeteren op het platteland?’ en ‘Hoe is het 

sociale leven op het platteland?’ ga ik onderzoeken. Met het 

antwoord op deze vragen ga ik kijken wat PJG kan doen om 

de leefbaarheid op platteland verbeteren voor de jongeren. 

Het is een ingewikkeld vraagstuk, maar ik heb enorm veel zin 

om dit te gaan onderzoeken. In de nabije toekomst zal ik ook 

jullie om hulp vragen om een enquête in te vullen, want een 

onderzoek voor PJG is natuurlijk altijd voor en door jongeren!  

Nog even kort, wie ben ik? Ik ben opgegroeid in Meppel en 

ben altijd veel in aanraking geweest met het platteland. Mijn 

oom had een melkveebedrijf, mijn opa en oma hadden een 

boerderij en mijn vader heeft voor de hobby Black Angus 

koeien die rondlopen in 

een gebied in Friesland. 

Daarnaast wonen veel 

vriendinnen van mij in 

de omliggende dorpen 

van Meppel en was ik 

altijd blij als zij bij mij op 

bezoek kwamen, zodat 

ik niet dat hele stuk 

moest fietsen 😉 

Inmiddels woon ik alweer zes jaar in Wageningen en ben ik 

veel in de omliggende dorpen te vinden zoals Bennekom en 

Renkum. Te paard of op de racefiets geniet ik van de rust, 

ruimte en natuur die het platteland te bieden heeft. Naast de 

stage voor Stimuland schrijf ik ook mijn afstudeerscriptie ‘De 

toekomst van de melkveehouderij in Nederland: het effect 

van de culturele en socio-economische factoren.’. Zoals je 

leest heb ik het lekker druk, maar ik maak ook tijd voor de be-

langrijke dingen in het leven: vrienden, familie en een lekker 

drankje in de kroeg.  

Ben je nieuwsgierig geworden naar mijn onderzoek voor PJG 

of heb je suggesties?  

Je mag mij altijd mailen: trainee@stimuland.nl. 

VOORSTELLEN 
Heine Knoop 
Blij en enthousiast ben ik gestart bij Stimuland en nu heb ik 

de kans om de Plattelands Jongeren Gelderland te ondersteu-

nen.  

 

Mijn naam is Heine Knoop (32), opgegroeid in het buitenge-

bied van Ommen. Als klein meisje logeerde ik tijdens de zo-

mervakanties bij familie op de boerderij in Dodewaard. Thuis 

zeurde ik dat mijn overall niet in de wasmachine mocht, zo-

dat ik de koeien(stront) nog een tijdje kon ruiken. De wens 

om boerin te worden faalde helaas. Daar waar ik een boer 

zocht, sloeg ik een bosbouwer aan de haak. Jaren later heb ik 

de unieke kans gekregen om onze twee kinderen buitenaf op 

te laten groeien. Mijn thuis is een voormalige bedrijfswoning 

in Egede (gemeente Hellendoorn). Deze plek geeft ons de 

kans om te genieten van het buitenleven en het noaberschap.  

Na de opleiding Dier- en Veehouderij in Dronten heb ik bij 

VKON en LTO Noord agrarische projecten ondersteund. Met 

mijn werkervaring en als ervaren plattelandsbewoner hoop ik 

een goede ondersteuning voor jullie te zijn. Met nadruk op 

ondersteuning, want het draait om jullie!  

Mijn doel is om samen met het bestuur, jullie energie en acti-

viteiten te versterken. Mee willen geven dat kansen niet al-

leen zitten in vernieuwingen, maar ook schuil kunnen gaan in 

(het behouden van) het bestaande. In dat wat van enorme 

waarde is voor jullie thuis, het prachtige platteland van Gel-

derland!  

Weet mij te vinden bij vragen, ideeën of wensen die bij jou 

als jonge plattelandsbewoner spelen. Voel je vrij om te bellen 

of te mailen. Hebben jullie iets op de agenda staan waarbij ik 

kan aansluiten? Dan hoor ik het graag!  

Tot ziens en horens! 

Heine Knoop | heine.knoop@pjgelderland.nl | 06-13488687. 
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