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Lugt, Arjen van der

Van: LEADER Aanjaaggroep Weidse Veenweiden <ajg@leaderweidseveenweiden.nl>

Verzonden: maandag 14 juni 2021 13:48

Aan: !Griffie-oudewater

Onderwerp: Nieuwsbrief juni 2021 met o.a.: woensdag 23 juni online meedenkcafé 'Van dromen 

naar doen!' - nieuwe projecten - aankondiging landelijke LEADER-dag

Categorieën: Ingekomen stuk

 

Nieuwsbrief 13 - juni 2021  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). 

Hierin houden we je op 

de hoogte van 

vernieuwende 

initiatieven en ideeën, 

van onze 

bijeenkomsten, 

projecten en resultaten.  

 

Haak aan!  

 

 

 

Agenda 2021 

   

23 juni 2021 

Informatie- en 

Meedenkcafé 

 

9 juli 2021 

Vergadering 

Aanjaaggroep 

 

15 september 2021 

 

Extra budget voor LEADER in 2021 en 2022! 

 

Goed nieuws: het Europese programma LEADER is met twee jaar 

verlengd! Er is zowel vanuit de Europese Unie als vanuit de 

provincie Utrecht extra budget beschikbaar gesteld. Dat betekent 

dat ook in 2021 en 2022 LEADER-subsidie kan worden 

aangevraagd, uiteraard zolang er budget beschikbaar is. Dus: heeft 

je idee draagvlak, is het vernieuwend voor ons gebied en draagt het 

bij aan het realiseren van broedplaatsen, korte ketens, duurzame 

dorpen of voedsel van dichtbij? Neem dan contact met ons op, dan 

gaan we in gesprek over jouw idee! 

 

 

The making of... 
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Deadline indiening 

aanvragen 

 

14 oktober 2021 

LEADER-café 

 

    

 

Zaterdag 12 juni werd er gefilmd bij project De Historische 

Moestuin De Haar. Wethouder Maarten van Ooijen van Utrecht en 

LEADER-aanjager Henno Hak kregen daar uitleg van tuinder Simone 

Visser. Het projectfilmpje is binnenkort te zien op ons 

YouTubekanaal!  

    

 

Online informatie- en meedenkcafé  'Van dromen naar doen!' 

Naast extra mogelijkheden voor een LEADER-bijdrage, zijn er ook 

nog andere subsidiemogelijkheden voor initiatieven van onderop 

op het platteland. Op 23 juni 2021 organiseren we daarom samen 

een online informatie- en meedenkcafé! Daarin geven we 

informatie over de mogelijkheden en denken we mee over wat die voor jouw idee kunnen 

betekenen. 

Programma 
   

19:45 

uur 
Online inloop - zorg voor je eigen kopje koffie of thee! 

20:00 

uur 
Welkom! 

20:10 

uur 
Kort rondje informatie over subsidieregelingen 

  LEADER  

  Leefbaarheid Kleine Kernen 

  Vouchers Groen aan de Buurt 

20:30 

uur 
Ervaringen en tips uit de praktijk 

  
Martin Vastenhout - aanvrager van een LEADER-subsidie voor het project 'De 

Kromme Rijn Vertelt' 

  
Edwin Plug, aanvrager van een subsidie Leefbaarheid Kleine Kernen voor het project 

'Dierenweide Maartensdijk' 
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20:50 

uur 
Einde informatiedeel, even pauze en voor wie wil break-outroom kiezen voor:  

21:00 

uur 
Doorpraten per subsidieregeling over wat die voor jouw idee kan betekenen 

21:15 

uur 
Wisselen van subsidieregeling 

21:30 

uur 
Napraten en wellicht vervolgafspraak maken! 

   

Dit online café wordt georganiseerd in samenwerking met 

LEADER Utrecht-Oost, Leefbaarheid Kleine Kernen en Vouchers Groen aan de Buurt 

 

Doe je mee? Meld je dan aan door een mailtje te sturen. We sturen je dan de link om deel te 

nemen. Tot dan! 

 

 

 

 

Nieuwe projecten 

 

Polderkringloop Natuurlijk Montfoort 

In Montfoort wordt op het melkveebedrijf van Maiko Vlooswijk 

en Margreet Brouwer een leer- en doeplek gerealiseerd waar het 

circulaire verhaal van het bedrijf verteld wordt en anderen 

geprikkeld worden om ook een steentje bij te dragen aan het 

sluiten van kringlopen. Lees meer...  

 

Proeftuin Avocado's 

VOF de Vor wil in Snelrewaard avocado's in Nederland gaan 

telen, waarbij de foodprint (oa CO2) minder belastend is dan de 

avocado die veraf wordt geteeld. Door middel van een 

leeratelier willen we ervaringen delen met belangstellenden, 

educatie vormgeven en zorgdragen voor verbinding met de stad 

en hierbij de waarde van het platteland laten zien en beleven. Lees meer... 

 

Leidsche Rijn Luistert! 

Kunstenaars gaan komende tijd actief luisteren en gesprekken 

aan met inwoners van Leidsche Rijn om de culturele identiteit 

van het ommeland te (her)ontdekken om uiteindelijk te werken 

aan meer gemeenschapsgevoel. De activiteiten laten een mix 

zien van cultuur, spel, architectuur, voedsel en kunst: 

broedplaatsen voor activiteiten. Lees meer...  
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Landelijke LEADER-dag 21 oktober 2021 in Zeeland 

In de 20 LEADER-gebieden die Nederland rijk is, zijn al veel prachtige, 

vernieuwende bottom-up initiatieven tot stand gekomen die een 

meerwaarde hebben voor de streek! Tijdens de jaarlijkse landelijke 

LEADER-dag 2021 gaan we weer kennis en ervaringen uitwisselen. 

Ook bieden we jou de kans om een aantal bijzondere en inspirerende 

Zeeuwse LEADER-projecten te laten zien en ervaren! 

 

De landelijke LEADER-dag 2021 vindt plaats op donderdag 21 oktober in Zeeland en wordt 

georganiseerd door de LEADER-gebieden Zeeuws-Vlaanderen en Midden- en Noord-Zeeland, de 

Provincie Zeeland en het Regiebureau POP. De dag heeft als thema “met LEADER in transitie”. 

Je bent van harte welkom om deel te nemen! 

 

Net als afgelopen jaar zitten we ook dit jaar in een bijzondere situatie waarin nog veel onzeker 

is. Daarom zal de LEADER-dag 2021 op 4 parallelle locaties plaatsvinden verspreid door 

Zeeland, zodat de groepen niet te groot zijn. Daarnaast is het ochtendprogramma van de 

LEADER-dag 2021 ook digitaal te volgen. Op dit moment wordt er nog volop gewerkt aan het 

definitieve programma. Je kunt in ieder geval uitkijken naar een gezamenlijke start met 

inspirerende sprekers, excursies naar projecten en er is voldoende gelegenheid voor netwerken. 

 

De dag op de locaties start om 9.30 uur en eindigt om 18.00 uur. Voor lunch en drankjes wordt 

gezorgd. Na de zomer volgt nadere informatie inclusief de mogelijkheid tot inschrijving. 

We kijken uit naar een inspirerende, gezellige dag met elkaar! 

 

Heb je vragen? Dan kan je terecht bij Anne Schreurs (a.schreurs@zeeland.nl | 06-25726519), 

Marloes Slaakweg (m.slaakweg@zeeland.nl | 06-21124807) en Thamar Kok (t.kok@rb.agro.nl | 

06-54223455). 

 

Hopelijk tot in oktober! 

Team landelijke LEADER-dag 2021 

 

 

 

Afgeronde projecten 

 

WIJ-plek in Sporthuis Abcoude 

Op 9 januari 2021 is Het Sporthuis Abcoude online geopend! 

Onderdeel van het Sporthuis is LEADER-project de WIJ-plek, 

nu De Sprong genoemd: dé plek voor inwoners van Abcoude 

om elkaar al dan niet georganiseerd te ontmoeten en link 

tussen stad en platteland. De online opening is terug te kijken 

via deze link. Lees meer over het project  
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Wilder Land: een uniek theekransje! 

Matthijs en Daan van Wilder Land (voorheen: ptthee) hebben 

een mobiele theedrogerij gerealiseerd om samen met mensen 

uit het gebied bij boeren theekruiden te kunnen oogsten en er 

(streek)thee van te maken. Ook hebben ze een 

veenweidenthee ontwikkeld: de Holy Smokey Blend! Bekijk de 

video over deze thee via deze link. Lees meer over het project... 

 

 

 

 

Online Dorpenfestival 'De kracht van het dorp' 

Het eerste landelijke Dorpenfestival wordt op 1 juli vanuit Aa en 

Hunze gestreamd naar de plek waar jij op dat moment bent. Doe 

vanaf de vroege ochtend mee aan een inspirerende rondreis langs Nederlandse dorpen en 

plattelandsregio’s. Verken de kansen van het platteland en zet de beste ideeën om in daden 

voor jouw omgeving. Vanaf vandaag is de inschrijving geopend. Aanmelden kan via deze link.  

 

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra heet je van hartelijk welkom vanuit zijn gemeente en Tim 

Knol zet ’s middags met zijn countryband Blue Grass Boogiemen de muzikale toon.  

 

Programma en sprekers 

Inwoners van plattelandsdorpen zijn actieve inwoners. Ze ondersteunen elkaar en zetten zich in 

voor het beheer en de verbetering van hun leefomgeving. Daar zijn ze trots op, maar ze vinden 

het vaak ook een hele uitdaging. Wat leeft er? Wat werkt en helpt? Van welke mooie 

praktijkvoorbeelden valt iets te leren? Hoe kun je als inwoner en bestuurder van dorp en 

platteland omgaan met onderwerpen als leefbaarheid, economie, energie, klimaat, 

digitalisering, biodiversiteit en zorg? En hoe kunnen bestuurders van alle overheden samen de 

bewoners ondersteunen bij hun vraagstukken en ambities? 

 

Vind de antwoorden op het levendige online Dorpenfestival, waarin je een dag lang kunt 

schakelen tussen talkshows, vlogs, interviews, webinars, dialoog, muziek en beleving. Een 

festival ook waarbij je zelf kunt meepraten. 

 

Het volledige programma en een overzicht van de sprekers vind je 

op www.dorpenfestival.nl. Heb je vragen? Neem dan contact op via info@dorpenfestival.nl.  

 

Het Dorpenfestival is een initiatief van het Interbestuurlijk Programma (IBP, een samenwerking 

van gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk om samen meer te bereiken op het terrein 

van tien grote maatschappelijke opgaven), in samenwerking met het netwerk P10 en de 

gemeente Aa en Hunze. 
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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 onze coördinator: 

Marianne Breedijk: 06 - 225 663 81 

 

E-mail ons op: 

ajg@leaderweidseveenweiden.nl  

 

Kijk op de website! 

Of volg ons op onze sociale media kanalen: 

Op Twitter: @LEADER_WVW  

Op Instagram: @LEADER_WVW 

Op Facebook: LEADERWVW 

óf op LinkedIn: LEADER Weidse Veenweiden 

 

 
 

COLOFON 

Foto’s:  Marianne Breedijk, Mijn Boerderijtje, Fam. Vlooswijk-Brouwer, Fam. De Vor, 

Leidsche Rijn Luistert, Stichting Zwembad Abcoude, Wilder Land 

Ontwerp huisstijl: Reset Media, IJsselstein 

Ontwerp nieuwsbrief: Cabomba, Nijverdal 

 

Copyright © 2021 LEADER Aanjaaggroep Weidse Veenweiden, Alle rechten voorbehouden.  

 

 

Je ontvangt deze e-mail omdat je betrokken bent bij LEADER in de Weidse Veenweiden 

(Utrecht-West). 

 

Ons adres is: 

LEADER Aanjaaggroep Weidse Veenweiden p/a Postbus 194 Utrecht, 3500 AD Netherlands  

 

Deze nieuwsbrief naar een grote groep doorsturen? 

Plak dan deze link in een lege e-mail en stuur die door! 

  

de nieuwsbrief naar één iemand doorsturen    inschrijven voor de nieuwsbrief  
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uitschrijven voor de nieuwsbrief    je gegevens bijwerken  

 

 
  

 

 

 


