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Lugt, Arjen van der

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

Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 15:55

Aan: !Griffie-oudewater

Onderwerp: Nieuwsbrief zomer 2020 - nieuwe projecten - zomeractie - LEADER-cafes en meer!

Categorieën: Ingekomen stuk

 

Nieuwsbrief 10 - juli 2020  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. We hopen dat we je 

kunnen inspireren om ook met 

jouw omgeving aan de slag te 

gaan!    

 

 

Agenda 2020 

   

15 september  2020 

Indieningsdatum 

 

1 oktober 2020 

LEADER-café 

 

2 oktober 2020 

Landelijke LEADER-dag 

 

16 oktober 2020 

Vergadering AJG 

 

Nieuwe projecten! 

   

 

Dit voorjaar gingen er weer twee nieuwe projecten van start! 

Ook zijn er twee nieuwe aanvragen ingediend.  

 

In het project 'Herbouw wipkorenmolen voor en door Vianen' 

wordt een in 1838 verloren gegane wipkorenmolen 

herbouwd. De molen wordt een nieuwe, duurzame 

ontmoetingsplek in Vianen waar mensen kennis kunnen 

maken met het graan malen tot meel én molenproducten 

kunnen kopen. Met de molen wordt ook elektriciteit 

opgewekt. Lees meer... 

 

In het project Anna's ZuivelLokaal Abcoude wordt er op de 

Anna's Hoeve in Abcoude een HACCP-waardige ruimte 

gerealiseerd waar verschillende producenten hun ideeën voor 
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15 november 2020 

Indieningsdatum 

 

4 december 2020 

vergadering AJG 

 

    

 

lokale, hoogwaardige, duurzame en ambachtelijke 

zuivelproducten kunnen doorontwikkelen, verfijnen en 

marktrijp kunnen maken. Zo kunnen veehouders, 

zuivelverwerkers en ondernemers optimaal gebruik 

maken van elkaars expertise en distributienetwerk. Lees 

meer...  

    

 

 

Aanvragen LEADER-bijdrage nog mogelijk! 

 

Dit jaar kunnen er nog aanvragen voor een LEADER-bijdrage worden 

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

dichtbij en Korte ketens en kringlopen/duurzaam dorp of streek. Dus: heb 

je een idee om samen met andere producenten en/of consumenten 

kortere ketens te maken? Wil je samen met anderen jouw dorp of streek 

verduurzamen? Dan zijn we op zoek naar jouw idee! Klik hieronder op de 

groene knop, dan nemen we na de zomerstop gelijk contact met je op over jouw initiatief!  

  

 

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

 

 

Terugblik LEADER-cafés en LEADER-festival 

 

 

LEADER-café 18 juni 2020 - Voedsel van dichtbij 

In dit online LEADER-café stond voedsel van dichtbij 

centraal. Steeds meer mensen zijn in de afgelopen weken 

voedsel gaan kopen van producenten uit de buurt. De 

producenten spelen daar goed op in en komen met hele 

creatieve ideeën. Maar hoe houden ze dat vast? Lees het 

verslag van het café op de website! 
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LEADER-café 23 april 2020 - Tiny Houses en Villages 

Op deze donderdagavond organiseerden we de eerste online-

versie van het LEADER-café! Het was een drukbezochte en 

zeer geslaagde bijeenkomst! Centrale vraag deze keer: wat 

kunnen Tiny Houses en Tiny Villages betekenen voor het 

Utrechtse platteland? Ruim zestig mensen hadden zich 

aangemeld. Duidelijk werd dat deze ontwikkeling ook erg leeft 

in Utrecht. Lees het verslag van het café op de website! 

 

 

LEADER-festival 9 maart 2020 

Op Fort Vechten organiseerden de twee Utrechtse LEADER-

gebieden en de provincie een LEADER-festival. Er was 

inspiratie van lopende en afgeronde LEADER-projecten, er 

waren interessante workshops en gedeputeerde Hanke 

Bruijns deed een gloedvolle oproep om met vernieuwende 

ideeën te komen voor het platteland van Utrecht! Lees het verslag op de website! 

  

 

LEADER-film: Van dromen naar doen! 

Naar aanleiding van het LEADER-festival is er een nieuwe film 

gemaakt waarin Emina Zorlak van Keuken van Utrecht ons 

meeneemt langs LEADER-projecten in Utrecht en ondertussen 

ook vertelt over hoe jij met LEADER je dromen kunt 

waarmaken. Bekijk de film via deze link en haak aan! 

 

  

 

 

 

Vier de zomer in een LEADER-gebied! 

Er zijn in Nederland 20 LEADER-gebieden. In elk gebied zijn de 

afgelopen jaren prachtige projecten gestart of al gerealiseerd. Een 

groot deel daarvan is te bezoeken of te boeken (accommodaties, 

restaurants, musea, boerderijen, winkels, enz.). 

Nu de corona-maatregelen weer wat versoepeld zijn, willen de 

Nederlandse LEADER-gebieden iedereen uitnodigen om deze zomer 

zoveel mogelijk van deze projecten te bezoeken. Dat kan uiteraard in 

je eigen gebied, maar nog leuker is het om een (of meer) van de 

andere 19 LEADER gebieden te bezoeken. Het spreekt voor zich dat 

we op deze manier ook onze mooie LEADER-projecten een steuntje 
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in de rug kunnen geven. Een win-win situatie! Om het nog leuker te maken, is er ook een 

wedstrijdelement aan verbonden. 

Kijk snel op onze website voor meer informatie, download het overzicht met projecten en 

hou deze Facebook-pagina deze zomer in de gaten! 

   
 

 

 

Nieuws over voedsel van dichtbij 

   

Lokaal Voedsel Utrecht: beluister de podcasts Utrechts VOER!  

Onder de titel ‘Utrechts VOER’ ging Sandra van Kampen van ons project Lokaal 

Voedsel Utrecht, de afgelopen weken op pad langs Utrechtse producenten, 

winkeliers, horeca-gelegenheden en consumenten met de vraag: hoe houden we de 

toegenomen aandacht voor lokaal voedsel vast? Beluister de vier podcasts via de 

website van Lokaal Voedsel Utrecht.  

 

In het najaar van 2020 start er waarschijnlijk weer een leergang, hou de Facebookpagina van Lokaal 

Voedsel Utrecht in de gaten! 

 

 

Save-the-date Utrecht Food print region - 1 oktober 2020 

Deze samenwerking tussen o.a. gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht 

en Rabobank wil door het delen van kennis, netwerken en inspiratie werken aan een 

duurzame en gezonde voedselomgeving in de regio Utrecht. Op 1 oktober van 

16:15 - 17:30 uur vindt de netwerkbijeenkomst plaats: 'Voedselomgeving: van beleidstafel naar 

keukentafel'. Bekijk de website voor meer informatie! 

 

 

Landelijke LEADER-dag 2 oktober 2020  in en vanuit Overijssel 

Op vrijdag 2 oktober 2020 vind de jaarlijkse landelijke LEADER-dag plaats. Dit 

jaar vindt deze dag in en vanuit Overijssel plaats. Vanuit het Holstohus in 

Olst wordt er van 10:00 - 12:30 uur een live uitzending verzorgd. In de 

uitzending praten initiatiefnemers, LAG-leden en andere deelnemers over 

actuele uitdagingen voor het platteland. Ook komen er 

verschillende LEADER-projecten voorbij.  Een bijzondere en dynamische bijeenkomst met veel 

inspiratie! 

 

Bij de bijeenkomst in het Holstohus zijn uit elk LEADER-gebied twee mensen aanwezig, andere 

deelnemers kunnen de uitzending live volgen vanuit huis óf vanuit een lokatie in de eigen provincie. 

Ook in Utrecht zullen we een kleine bijeenkomst organiseren op die ochtend van waaruit we mee 

kunnen doen aan de landelijke LEADER-dag. In de middag is er de mogelijkheid om een of meerdere 
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LEADER-projecten te bezoeken. 

 

De uitnodiging wordt eind augustus/begin september verstuurd maar zet de datum vast in je agenda! 

 

 

 

Zomerperiode 

 

Van 27 juli tot en met 16 augustus is het LEADER-loket gesloten. Vanaf 17 augustus zijn we weer 

volop bereikbaar! Een vraag of idee voor Utrecht-West in de tussentijd? Stuur ons dan een mailtje en 

dan nemen we zo snel mogelijk na 17 augustus contact op. Fijne zomer! 

 

   

Fijne zomer! 
 

 

 

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! 

 



6

 

Bel met een van onze coördinatoren; 

Martijn Plomp: 06 - 208 544 56 

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 onze sociale media kanalen: 

Op Twitter: @LEADER_WVW  

Op Instagram: @LEADER_WVW 

Op Facebook: LEADERWVW 

óf op LinkedIn: LEADER Weidse Veenweiden 

 

 
 

COLOFON 

Foto’s:  LEADER Netwerk Nederland, Keuken van Utrecht, Wendy van der Made, Marianne Breedijk 

Ontwerp huisstijl: Reset Media, IJsselstein 

Ontwerp nieuwsbrief: Cabomba, Nijverdal 

 

Copyright © 2020 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  

uitschrijven voor de nieuwsbrief    je gegevens bijwerken  

 

 
  

  

 


