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Lugt, Arjen van der

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

Verzonden: vrijdag 18 september 2020 10:08

Aan: !Griffie-oudewater

Onderwerp: Nieuwsbrief met o.a. uitnodiging online LEADER-café "Met jouw idee op de 

zeepkist?!" op 1 oktober en uitnodiging landelijke LEADER-webcast 2 oktober!

Categorieën: Ingekomen stuk

 

Nieuwsbrief 11 - september 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. 

Haak aan!  

 

 

Agenda 2020 

   

1 oktober 2020 

LEADER-café 

 

2 oktober 2020 

Landelijke LEADER-

webcast 

 

16 oktober 2020 

Vergadering AJG 

 

Donderdagavond 1 oktober online LEADER-café 

 

"Met jouw idee op de zeepkist?!"  

   

 

 

 

 

 

 

  

Er is dit jaar nog LEADER-budget voor vernieuwende ideeën voor 

het platteland van Utrecht-West!  In dit laatste LEADER-café van 

2020 staat daarom een virtuele zeepkist centraal. Ga jij erop staan 

en deel je je idee met de aanjagers en andere meedenkers? Je krijgt 

dan sowieso feedback op je idee én waardevolle tips en contacten. 
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15 november 2020 

Indieningsdatum 

 

4 december 2020 

Vergadering AJG 

 

    

 

En als je idee bij kan dragen aan de LEADER-doelstellingen, maken 

we een afspraak voor een vervolggesprek over een mogelijke 

LEADER-bijdrage.   

 

Dus: heb je een vernieuwend idee voor ons platteland? Meld je dan 

nu aan om je plekje op de zeepkist te reserveren. Wil je graag 

meedenken of ben je gewoon nieuwsgierig wat er allemaal leeft? 

Meld je dan aan voor een plekje in de virtuele zaal! 

 

Het LEADER-café is op donderdagavond 1 oktober van 20:00 - 

21:00 uur, via ZOOM. Vanaf 19:45 uur is er 'inloop' en tot 21:30 uur 

'uitloop'. Meer informatie én het programma staan op onze website! 

    

 

 

Online Landelijke LEADER-webcast 2 oktober 2020! 

 

Dit jaar vindt de landelijke LEADER-dag plaats in de vorm van een 

interactieve webcast vanuit het Holstohus in Olst in Overijssel! Het 

wordt een bijzondere uitzending met gesprekken met mensen uit het 

veld, filmpjes en interactie met de deelnemers. We schakelen 

regelmatig met het publiek, zowel in Olst als online én met plekken 

elders in Nederland waar deelnemers met elkaar de uitzending 

volgen. Vanuit de LEADER-gebieden in Nederland is een klein aantal 

mensen ook in de studio aanwezig. 

  

In de webcast gaan we aan de hand van een aantal LEADER-projecten in gesprek over vier 

thema’s die spelen op het platteland: werken met vrijwilligers, herbestemming van (religieus) 

erfgoed, streekproducten, en jongeren op het platteland. Ferenc van Damme vertelt over ‘de 

spelregels van de nieuwe samenleving’. En uiteraard kijken we zoals elk jaar waar we staan met 

LEADER en wat de toekomst kan brengen! Bekijk het volledige programma. 

  

Doe je mee? Meld je dan aan via deze link! 

  

Kort voor de bijeenkomst krijg je een link toegestuurd naar de webcast. De webcast is daarmee 

via YouTube te volgen. Wij kijken uit naar een inspirerende en leuke LEADER-dag met veel 

(digitale) ontmoetingen! 

  

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op! 
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Nieuwe projecten! 

 

 

Historische Moestuin De Haar 

In Haarzuilens realiseert de stichting Moestuin De Haar een 

biologische en voor het publiek toegankelijke moestuin, die 

het hart vormt van een (voedsel)verbinding tussen 

groente, fruit, bloemen en kruiden en de mens, door en voor 

de omwoners en die tevens een historisch ensemble vormt met Kasteel de Haar. Lees 

meer.... 

 

Ptthee: een uniek theekransje! 

Matthijs en Daan zorgen door het zaaien van kruiden bij 

boeren voor biodiversiteit én voor lekkere thee! In dit 

project realiseren ze een mobiele drogerij om samen met 

mensen uit het gebied bij boeren kruiden te kunnen oogsten 

én er thee van te maken. De verkoop van de thee in 

boerderijwinkels zorgt voor een sterke land-stadverbinding, korte ketens en lokale 

voedselproductie. Lees meer... 

 

 

 

Ander kort nieuws  

Opgefrist! 

Onze website heeft een nieuwe indeling en uitstraling! Je vindt er 

onze projecten, verslagen van bijeenkomsten, nieuws en natuurlijk 

informatie over het aanvragen van een LEADER-bijdrage. Neem 

eens een kijkje en laat ons weten wat je ervan vindt! 

 

Leergang Lokaal Voedsel Utrecht 

voor producenten van start! 

Vanuit het samenwerkingsproject Lokaal Voedsel Utrecht start in november een interessante 

Leergang voor producenten. Deze stond eigenlijk gepland voor maart 2020 maar door corona 

kon deze toen niet doorgaan. In november vinden de bijeenkomsten alsnog plaats, uiteraard 

volgens de corona-richtlijnen! Houd voor meer info onze website in de gaten of abonneer je op 

de nieuwsbrief van het project via www.lokaalvoedsel-utrecht.nu 

 

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 
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ook vertelt over hoe jij met LEADER je dromen kunt waarmaken. Bekijk de film via deze link en 

haak aan! 

 

 

 

 

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; 

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:  op-eigen-houtje-meubels .nl, de woonkeuken, Stichting Moestuin De Haar, ptthee.  

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  
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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  

 

 
  

 

 

 


