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EVEN VOORSTELLEN 
Sandra Wilgenhof  
Sinds november ondersteun ik het bestuur van Plattelands-

jongeren Gelderland (PJG) met de ambitie om ook officieel 

verkozen te worden tot bestuurslid van PJG. Mijn naam is 

Sandra Wilgenhof, ik ben 23 jaar en woon in het kleine dorpje 

Halle-Heide samen met mijn vriend. Als klein meisje was ik al 

graag buiten met dieren bezig en ook een uitstapje naar een 

kennis van mijn ouders die een boerderij hadden, sloeg ik 

niet af. Ik ben dan ook zeer blij dat ik nu buitenaf kan wonen 

met een leuk paardje (een haflinger voor de kenners) aan 

huis. Op dit moment huren mijn vriend en ik een gedeelte 

van het huis van mijn schoonouders. Een prachtige oplossing 

aangezien het niet makkelijk is om als starter een woning te 

vinden, laat staan buitenaf met een weiland.  

En dat probleem hoor ik bij meer jongeren om me heen. De 

wens is er om in het buitengebied of in een dorp te wonen, 

maar de realiteit maakt die droom een nachtmerrie. Ik wil me 

als bestuurder graag inzetten om jongeren te helpen die 

graag op het platteland willen wonen. Daarbij is leefbaarheid 

van het platteland natuurlijk ook belangrijk. Want op het 

platteland wonen is minstens net zo leuk (of zelfs leuker) als 

in de stad wonen. Elke woonplek heeft natuurlijk zijn of haar 

specifieke uitdagingen, maar door die uitdagingen uit te zoe-

ken kunnen we ook passende oplossingen bedenken.  

 

Ik kijk uit naar een 

jaar vol nieuwe 

(hopelijk fysieke) 

ontmoetingen en 

hoop jou als lid te 

kunnen helpen 

met problemen 

waar je als jonge 

plattelander te-

genaan loopt.  

Alvast fijne feest-

dagen en tot in 

het nieuwe jaar. 
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FUN OR RUN?  
Het leven op het platteland voor jongeren 

De wereld verandert en daar-

mee ook de wensen van jon-

geren. Plattelands Jongeren 

Gelderland (PJG) wil met de 

enquête inventariseren wat 

de ideeën en wensen zijn van 

jongeren en jongvolwassenen 

tussen de 18 en 35 jaar die op 

het platteland wonen, er wil-

len wonen of juist zijn vertrokken. Met de uitkomsten kan 

PJG de stem van (nog meer) jongeren laten horen. 

Vul de digitale enquête in via 

deze link of scan de QR-code. 

Het invullen van de enquête 

duurt maximaal tien minuten. 

Als bedankje voor het invullen 

van de enquête maak je kans 

op een cadeaubon van Bol.com 

ter waarde van € 25,-! 

  

EINDEJAARSBORREL 
Met borrelbox 
Om elkaar toch nog te ontmoeten organiseerden we eind dit 

jaar een digitale eindejaarsborrel voor de bestuurders. Met 

een borrelbox op schoot werden aan de hand van opdrachten 

de bestuurderskills getest. Ook was er de mogelijkheid om bij 

te praten; waarom ben je bestuurder, welke activiteiten 

staan het komend jaar op het programma en welke beren zie 

je op de weg. Vooral corona blijkt roet in het eten te gooien: 

het is in deze periode lastig om iets te organise-

ren en het contact met de leden te onder-

houden. Ook het vinden van nieuwe be-

stuurders is een uitdaging, want juist de 

ontmoeting met (nieuwe) mensen is 

nu fysiek niet mogelijk. Hopelijk veran-

dert dat komend jaar. Bianca Wielens, 

de voorzitter van PJG, sloot de avond af 

met een toost. Bedankt voor jullie aanwe-

zigheid en gezelligheid!  

 

ACTIVITEITEN 2022  
Waar wil je aan deelnemen? 
Aan welke activiteiten willen de leden deelnemen?  

Er is een nieuwe kaartspel van GAJK ‘De overdracht’. Met het 

spel ‘Verenig je vereniging’ kunnen verenigingen hun belang-

rijkste rol en taken bepalen. Of hebben bestuursleden be-

hoefte aan meer informatie over het nieuwe ledensysteem 

Allunited?  

Naar aanleiding van een eerdere enquête over de woonwen-

sen lijkt er interesse te zijn in informatie over het Collectief 

Particulier Opdracht-

geverschap, maar zijn 

leden ook geïnteres-

seerd in een informa-

tieavond hierover? 

PJG is erg benieuwd 

naar de reacties van 

de plattelandsjonge-

ren. Leden kunnen 

hun interesse ken-

baar maken via een 

poll! 

 
VOORSTELLEN 
Inez Satter 
Hoi, mijn naam is Inez Satter, nog net geen dertig jaar oud en 
wonend op een flatje in Zwolle met mijn man Erik en ons ko-
nijn Floris. Ik hou van een lange wandeling of het lezen van 
een goed boek. Ondanks dat ik Zwolle een leuke stad vind, 
mis ik toch het platteland. Ik ben namelijk geboren en geto-
gen in Zalk, een mooi dorp langs de IJssel. Daar ga ik ook 
weer wonen in de nabije toekomst. Tenminste... via een CPO 
zullen we een starterswoning krijgen, maar zoals vaak met dit 
soort projecten loopt het lekker uit. Mooie ervaring dus voor 
mijn werk bij Plattelands Jongeren Gelderland!  
 
Nog wat meer over mijn achtergrond; ik heb geschiedenis ge-
studeerd in Groningen met een minor journalistiek. Daarna 
heb ik al zoekende verschillende banen gehad en sinds sep-
tember werk ik met veel plezier bij Stichting Stimuland. Mijn 
liefde voor het platteland en mijn liefde voor verhalen en 
schrijven kan ik hier goed kwijt. En sinds kort mag ik ook on-
derdeel zijn van het 
superleuke team van 
Plattelands Jongeren 
Gelderland en daar-
mee jullie en het be-
stuur ondersteunen! 
Ik zal veelal taken op-
pakken die te maken 
hebben met commu-
nicatie maar ook 
daaromheen zul je 
me vast veel zien. 
Schroom niet om mij 
te contacten als je vragen hebt. Tot ziens! 
E: inez.satter@pjgelderland.nl | M: 06 – 82 09 01 95 
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