
Nieuwsbrief 8 - maart 2018  Deze nieuwsbrief is een uitgave van de 

LEADER Aanjaaggroep Weidse Veenweiden.   

Wordt deze nieuwsbrief niet goed 

weergegeven? Bekijk deze dan in 

je browser.  

Dit is de nieuwsbrief van de 

LEADER Aanjaaggroep 

Weidse Veenweiden (AJG). 

Van 2016 tot en met 2020 

houden we je via deze 

nieuwsbrief op de hoogte van 

vernieuwende initiatieven en 

ideeën, van onze 

bijeenkomsten, projecten en 

resultaten. We hopen dat we je 

kunnen inspireren om ook met 

jouw omgeving aan de slag te 

gaan! Veel leesplezier!  

Agenda 2019

15 maart - vergadering AJG

28 maart - Inspiratiecafé

2 april - Innovatiecafé 

15 mei - indieningsdatum

16 mei - LEADER-café

14 juni - vergadering AJG

12 sept - LEADER-café

15 sept - indieningsdatum

11 okt - vergadering AJG

14 nov - LEADER-café

15 nov - indieningsdatum

13 dec - vergadering AJG

De eerste oogst is binnen!

Halverwege de LEADER-periode kijkt de Aanjaaggroep trots 

naar de eerste oogst aan projecten. Zo is het eerste project, 

Kaasexperience Woerden, al uitgevoerd en vol in bedrijf!

Daarnaast zijn er drie projecten in uitvoering en krijgen twee 

nieuwe projecten als het goed is op korte termijn een 

LEADER-bijdrage definitief toegekend. Al deze projecten zijn 

broedplaatsen voor nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan 

de ontwikkeling van het gebied. Ook gaat dit voorjaar het 

eerste samenwerkingsproject van start: Lokaal Voedsel 3.0. 

In dit samenwerkingsproject gaat de Aanjaaggroep 

samenwerken met de LEADER-groep Utrecht-Oost aan het 

bij elkaar brengen van vraag naar en aanbod van voedsel uit 

Utrecht. We zijn op stoom!
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Nieuwe initiatieven gezocht!

In 2019 en 2020 kunnen we nog nieuwe initiatieven mee 

ontwikkelen en steunen. We blijven daarom op zoek naar 

vernieuwende ideeën voor het platteland van Utrecht-

West! We zoeken vooral initiatieven op de thema's Voedsel van 

dichtbij en Korte ketens en kringlopen en duurzaam dorp of streek. 

Dus: heb je een idee om de ketens op jouw bedrijf te verkorten of te 

sluiten? Wil je samen met anderen jouw dorp of streek 

verduurzamen? Of heb je een idee om vraag en aanbod 

van voedsel van dichtbij bij elkaar te brengen? Dan zijn we op zoek 

naar jouw idee! Klik hieronder op de groene knop, dan gaan we in 

gesprek over jouw initiatief! 

Twee nieuwe aanvragen voor een LEADER-bijdrage!

Er zijn weer twee aanvragen ingediend voor een LEADER-bijdrage: een is voor het 

project Buurderij van Dam en de andere is voor de WIJ-plek in het SporTHUIS Abcoude. 

Dit voorjaar krijgen ze als het goed is definitief een LEADER-bijdrage toegekend.

Een groep inwoners uit Abcoude gaat zelf het 

SporTHUIS Abcoude realiseren: een 

voorziening voor sport én voor ontmoeting en 

sociaal-culturele activiteiten. De WIJ-plek in 

het SporTHUIS wordt een centraal 

ontmoetingspunt voor mensen van het dorp, 

het land en de naastgelegen stad Amsterdam. 

Inwoners worden gestimuleerd om lokale en 

regionale activiteiten en initiatieven te 

organiseren. Dit draagt in grote mate bij aan de gezondheid en het welbevinden van 

mensen én aan de verbinding tussen mensen uit het dorp, de stad en het land.

Op de melkveehouderij van de familie Van 

Dam in Wilnis wordt de 'Buurderij van Dam' 

gerealiseerd: een boerderij waar iedereen 

welkom is om te genieten van de natuur, de 

dieren en elkaar! De Buurderij bestaat uit een 

kinderboerderij, natuurspeeltuin, sociale 

activiteiten, melkveebedrijf en een 

zorgboerderij. Met de Buurderij wil de familie 

Van Dam generaties verbinden, ontmoetingen 

stimuleren én de sociale samenhang in het 

dorp versterken. 

Inspiratiecafé 28 maart 2019: 'VAB of FAB, wat kan en mag je op een erf?'

Heb jij een Vrijkomend Agrarisch 

Bedrijfsgebouw, een ‘VAB’, en zoek je daar een 

FABuleuze nieuwe bestemming voor? Of heb je 

een geweldig idee en zoek je zo’n VAB of een 

Ja, ik heb een idee voor het platteland van Utrecht-West!



stuk grond? Wat kan er wel en niet op het erf en 

hoe pak je het aan?

Op donderdag 28 maart 2019 organiseren de LAG 

Utrecht-Oost, gebiedscoöperatie O-gen, 

gebiedscommissie Utrecht-West en de LEADER 

Aanjaaggroep samen een Inspiratiecafé: "VAB of FAB: wat kan er mag er op een erf?" 

Waar en wanneer?

Boerderij Fortzicht, Voordorpsedijk 35 in Groenekan

Donderdag 28 maart 2019, aanvang 20.00 uur

Wat is er te doen?

Er komen verschillende sprekers die inspiratie brengen over wat er allemaal kan op een erf en 

wat er wel en niet mag. Er zijn pitches van creatieve initiatiefnemers én er is veel ruimte om 

mensen te ontmoeten die je misschien wel een stapje verder kunnen helpen met jouw idee!

Feedback op jouw idee?

Wil je jouw idee of vraag over een VAB voorleggen aan de aanwezigen om interessante 

feedback en tips te krijgen? Meld je dan aan voor een pitch! Dan krijg je precies 2 minuten de 

tijd om je idee te vertellen en je vraag te stellen. Daarna kan je met de aanwezigen in gesprek 

over jouw idee en vraag. Is je idee nog pril of heb je nog geen concrete vraag maar wil je je idee 

of plan wel delen met de aanwezigen? Stuur ons dan je idee, vraag of oproep op papier (max 1 

A4), dan hangen we deze op de mini-marktplaats. Neem hierover contact op met LEADER-

coördinator Maike van der Maat via maike@consultopmaat.nl

Dus: heb je (g)een idee voor jouw erf? Of heb je een idee en zoek je juist een plek? Of 

heb je een succesvol project gedaan en wil je je kennis delen met anderen? Kom dan 

naar het Inspiratiecafé op donderdagavond 28 maart! Aanmelden kan 

via secretariaat@o-gen.nl.

2e innovatiecafé "Voedselbos, eetnatuur of sociale tuin" op 2 april 

2019

Een jaar geleden organiseerden we in 

Oudewater een drukbezocht innovatiecafé 

"Voedselbos, eetnatuur of sociale tuin... 

iets voor jou?! 

Maar liefst zeven ideeën werden er toen 

gepitcht. De initiatiefnemers gingen met 

veel tips en feedback weer naar huis én met 

de afspraak om een vervolg te 

organiseren. 

Dat vervolg organiseren LEADER Holland Rijnland, LEADER Weidse Veenweiden, 

Groene Hart Werkt en de Rabobanken in het Groene Hart op dinsdagmiddag 

2 april 2019. Dit keer is het café in Zuid-Holland, op Boerderij Buitenverwachting, 

Vlietkade 2 in Hoogmade. Deelname is gratis. Uitnodiging en programma volgen 

binnenkort.

Kom je ook? Meld je dan aan via ajg@leaderweidseveenweiden.nl

De bijeenkomst vormt onderdeel van een reeks Innovatiecafé's die gezamenlijk worden 

georganiseerd met onze partners: Groene Hart werkt!, Economie071, LEADER Holland-

Rijnland en de regionale Rabobanken.  

Cafés én workshops in 2019

Dit jaar gaat de Aanjaaggroep meer LEADER-cafés 

organiseren. De data zijn:



Donderdagavond 28 maart 2019 in Groenekan

Donderdagavond 16 mei 2019

Donderdagavond 12 september 2019

Donderdagavond 14 november 2019

Daarnaast organiseren we samen met LEADER Holland-Rijnland en Groene Hart Werkt 

regelmatig innovatiecafés. De eerste is dinsdagmiddag 2 april 2019 in Hoogmade. 

Nieuw: workshops!

Om je idee te realiseren, heb je veel verschillende kennis en kunde nodig die misschien niet 

direct iets met je idee zelf te maken hebben. Hoe schrijf je bijvoorbeeld een goed projectplan? 

Hoe pitch je je idee bij mogelijke financiers? Hoe organiseer je draagvlak voor je idee? Wat is 

crowdfunding en is het iets voor jou? Hoe maak je een goed filmpje van je idee en hoe zet 

je social media slim in? 

De Aanjaaggroep gaat dit jaar workshops organiseren voor initiatiefnemers die een idee hebben 

dat bij kan dragen aan de ontwikkelingsstrategie van LEADER. We willen starten met een 

workshop 'omdenken met crowdfunding' en een workshop over het maken van filmpjes. De 

workshop wordt twee keer gegeven, een keer op een ochtend en een keer op een avond. Je 

kunt dus kiezen welk moment je voorkeur heeft. 

Heb je belangstelling voor de workshop over crowdfunding of de workshop over het 

maken van filmpjes? Meld je interesse dan vóór 15 maart 2019 via 

ajg@leaderweidseveenweiden.nl. Op basis van de reacties gaan we aan de slag met het 

organiseren en inplannen van de workshops. 

Indieningsdata 2019

In 2019 zijn er vier uiterste indieningsdata voor de formele aanvragen voor een LEADER-

bijdrage. Eén datum is al geweest, de andere drie zijn: 

15 mei 2019

15 september 2019

15 november 2019

Heb je een idee voor Utrecht-West en zou je een LEADER-bijdrage aan willen vragen? 

Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op! We gaan dan eerst met jou en iemand 

van de Aanjaaggroep in gesprek over je idee. Daarna kun je je idee via de LEADER-cafés 

of LEADER-workshops verder ontwikkelen tot project. De Aanjaaggroep schat vervolgens 

in of je idee kans maakt op een bijdrage. Als dat zo is, helpen de coördinatoren je met het 

voorbereiden van de aanvraag voor een LEADER-bijdrage. 

Oproep en contact

Heb je een projectidee dat bijdraagt aan de nieuwe ontwikkelingsstrategie voor het 

gebied? Wil je meer informatie over LEADER? Neem dan contact op!

Bel met een van onze coördinatoren;

Michelle Poort 06 - 169 723 69

Marianne Breedijk: 06 - 225 663 81

Maike van der Maat: 06 - 232 852 25

E-mail ons op: 

ajg@leaderweidseveenweiden.nl

Kijk op de website!

Of volg ons op Twitter! 

LEADER WVW
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