Vaak weten bewoners niet wat er in hun eigen gebied voor interessante initiatieven bestaan. De Dag van de Regio, die in Groningen sinds een paar jaar wordt georganiseerd,
heeft daar in die regio verandering in gebracht. De initiatiefnemers Jan Beekman, van
de provincie Groningen, en Elles Bulder, projectleider van het evenement, zijn meer dan
tevreden: ’De Dag van de Regio functioneert ook als een projectenmotor. Het stimuleert
samenwerking, organisaties vinden elkaar en gaan vervolgens na de dag gezamenlijk
verder.‘

Regio maakt kennis met zichzelf

Dag van de Regio werkt
als projectenmotor
In oktober dit jaar werd voor de zesde
keer de Dag van de Regio georganiseerd in
Oost- en Noord-Groningen. Het idee achter het evenement is simpel: laat de regio
kennismaken met zichzelf en verras toeristen. Een markt, open galerie, verhalenvertellers, open musea en monumenten
vormden het decor voor die onderlinge
kennismaking van de plattelandsbewoners, en bleek een grote aantrekkingskracht te hebben op toeristen. Ruim 12
duizend bezoekers kwamen dit jaar een
kijkje nemen in Noord- en Oost-Groningen. Elles Bulder: ‘In totaal hadden we 205
deelnemers in beide gebieden; dat is dus
een gemiddelde van ruim 60 bezoekers per
deelnemer. Ook gezien de weersomstandigheden een prima opkomst.’ Het thema
van de dag, ‘Lokaal verhaal’, hielp daar
wellicht aan mee; de deelnemers vertelden
de verhalen achter de gebouwen en bijzondere plekken in de streek.
Uit de jaarlijkse evaluaties blijkt dat de
deelnemers en de bezoekers enthousiast
zijn over de diversiteit aan activiteiten en
initiatieven die de regio te bieden heeft.
Uit de evaluatie in 2008 bleek niet minder
dan 55 procent van de ondervraagde be6 STREEK 4 09

zoekers in Oost-Groningen afkomstig uit
een andere regio. Daardoor heeft de regio
dag zich als een zeer effectief instrument
van regiomarketing getoond. Een functie
die nog kan worden versterkt door meer
communicatie, aldus de initiatiefnemers.
Tag der Regionen

Het begon allemaal naar een Duits voorbeeld, vertelt Bulder: ’We hebben het idee
vlak over de grens vandaan. Via onze contacten in Oldenburg werden we gewezen
op de Duitse Tag der Regionen. Zoiets
zouden we ook hier moeten doen, hebben
we tegen elkaar gezegd.’

We zoeken antwoord op
de vraag wat de Dag van
de Regio nou precies
de Dag van de Regio maakt.
De Dag van de Regio wil het platform zijn
waarop projecten en activiteiten zich aan
een breed publiek kunnen presenteren.
Want vaak geldt dat die niet breed bekend

De dag bleek een grote
aantrekkingskracht te
hebben op toeristen.

zijn onder de eigen bevolking. Juist deze
bekendheid en betrokkenheid helpen bij
het creëren van draagvlak en dragen dus
bij aan het succes op langere termijn.
Jan Beekman: ’Het gebied kan zichzelf
ontdekken op een gemakkelijke manier.
De bewoners en ondernemers zorgen voor
de activiteiten. De centrale organisatie
zorgt voor de communicatie en stimuleert deelname en samenwerking tussen
bijvoorbeeld ondernemers. Zo is er met
weinig investering een groot bereik.‘
Projectenmotor

De regiodag heeft zichzelf inmiddels bewezen, en de vele deelnemers en grote aantallen bezoekers genereren een aanzienlijke economische impuls, geen onbelangrijk
aspect. Beekman: ’De Dag van de Regio
functioneert ook als een projectenmotor.
Het stimuleert samenwerking, organisaties vinden elkaar en gaan vervolgens na
de dag gezamenlijk verder.‘
De organisatie zoekt dan ook nadrukkelijk
samenwerking met andere partijen in het
gebied.
Dit jaar is voor het eerst ook een internationaal gezelschap van Schotten, Esten

Initiatiefnemers Jan Beekman en Elles Burger

en Hongaren op bezoek geweest, die een
dergelijke dag ook in hun eigen regio op
willen zetten. De Schotten organiseren al
een dag voor lokale kunstenaars en willen
hier het Groningse concept aan koppelen.
Maar ook de Groningse initiatiefnemers
willen graag een samenwerkingsproject
opstarten met de Schotten en andere
geïnteresseerde landen of gebieden in

Foto Sandra de Heij

Nederland. Beekman: ’Er ligt nu een aanzet voor een draaiboek voor het concept,
maar graag zouden we onze kennis delen
met andere gebieden en het draaiboek
optimaliseren. Niet overal is hetzelfde
concept op onze manier toepasbaar. We
zoeken antwoord op de vraag wat de Dag
van de Regio nou precies de Dag van de
Regio maakt. Een gezamenlijk logo en

naamvoering moeten zorgen voor
herkenbaarheid van het concept.’
Ook willen de Groningers met meer
doelgroepen gaan samenwerken. Met
name agrariërs, die van oudsher de
pijlers onder de plattelandssamenleving zijn, krijgen in toenemende mate
een ander rol in deze samenleving.
Een reden waarom deze groep de
moeite waard is om tijdens de Dag
van de Regio uit te lichten.
Volgend jaar zal de Dag van de Regio
ook in het Westerkwartier worden
georganiseerd. De organisatie nodigt
andere Nederlandse gebieden van
harte uit om dit concept te omarmen.
Over de toekomstige ambities zegt
Beekman: ’De Dag van de Regio moet
niet worden gezien als een eenmalig
evenement, maar als onderdeel van
bijvoorbeeld het Leaderprogramma.
Wij zien het als onderdeel van de
regiomarketing. Voor het beste
resultaat moet je daar jarenlang mee
doorgaan.‘
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‘Meer dan beppen op een afdelingsavond’
Wat bindt u aan Odoorn?
‘Toen we kinderen kregen, wilden
we graag in een dorp wonen. De
kinderen zijn inmiddels uit huis,
maar we wonen hier nog steeds.
Mijn man is echt een stadsmens,
maar ik houd juist van het buitenleven, de ruimte en de vrijheid.’
Welke rol vervult de NBvP,
Vrouwen van Nu in uw
gemeente?
‘Een hele grote sociale rol. Het
is een hechte club. Ik merk wel
dat de structuur van de NBvP
verandert. Vroeger kwamen er
alleen maar boerinnen. Een afdelingsavond was voor hen echt
een avond uit. We zijn moderner
geworden, stellen de blik meer
open. Toch lukt het nog niet

goed om ook jonge, werkende
vrouwen te boeien. Ik hamer
erop om wat te organiseren dat
hen aanspreekt. Bijvoorbeeld een
avond over ADHD of een kookworkshop.’
Wat motiveert u om actief
te zijn?
‘Je rolt er vanzelf in. Mijn overbuurvrouw zei: ga eens mee. Dat
heb ik gedaan en eigenlijk vond
ik het wel leuk. Al snel werd ik
in het bestuur gevraagd. Tegenwoordig zit ik in het Drenthe
NBvP-bestuur. Het trekt me dat
je met heel veel mensen in aanraking komt. En het is mooi om
vrouwen te motiveren om wat
meer maatschappelijk betrokken
te zijn.’

Wat hoopt u via NBvP,
Vrouwen van Nu te bereiken?
‘Gezelligheid is troef, maar we
kunnen ook heel veel als NBvP.
Zo hebben we in Drenthe in
2001 de Daisy Stork prijs in het
leven geroepen. Dat is een prijs
voor een vrijwilligersproject dat
de directe woonomgeving verbetert. Wij motiveren afdelingen
om iets te doen in hun eigen
dorp, te laten zien dat ze er zijn
en mee te praten. Er zijn al heel
wat goede resultaten behaald.
Ook provinciaal, landelijk en
zelfs in het buitenland zijn we
actief. Zo hebben we geld ingezameld voor het SYPO-project
in Oeganda. Het is super dat je
zulke dingen kunt doen en niet
alleen maar gezellig zit te beppen
op een afdelingsavond.’

HENNIE MENSINK
Vrouwen van Nu, afdeling Odoorn

STREEK-bewoners portretteert in elk nummer vier
mensen die zich inzetten voor een sterk en aantrekkelijk
platteland. Ditmaal vier leden van de Nederlandse Bond voor
Plattelandsvrouwen (NBvP), Vrouwen van Nu.

Wat bindt u aan Hensbroek?
‘Het land. We hebben een
akker- en tuinbouwbedrijf.
Oorspronkelijk kom ik uit
Limburg. Ik had helemaal niets
met West-Friesland, had er
zelfs nog nooit van gehoord.
Samen met mijn man ben ik
hier een landbouwbedrijf begonnen. Nu wonen we er 25
jaar. Dan krijg je steeds meer
band met het land, het dorp en
de streek.’
Welke rol vervult de NBvP,
Vrouwen van Nu in uw
gemeente?
‘Voor mij zijn de plattelandsvrouwen heel belangrijk geweest. Ik kende hier eerst helemaal niemand, het eerste wat

ik heb gedaan is lid worden. Ik kende
de NBvP al wel en de organisatie
kwam altijd heel positief op me
over. Terecht, want het heeft ontzettend goed gewerkt om hier mensen te leren kennen. En ik ken veel
meer voorbeelden van mensen die
hier zijn komen wonen en via de
plattelandsvrouwen zijn ingeburgerd. Dat is denk ik een belangrijke
rol: contacten bevorderen door
uitjes en activiteiten.’
Wat motiveert u om actief
te zijn?
‘Ik heb een tijdje in het bestuur gezeten, maar dat was niets voor mij.
Wel vind ik het leuk om dingen achter de schermen te doen. Wat me
ook erg aanspreekt, is dat je altijd
wat opsteekt bij de plattelandsvrou-

wen. Er worden onderwerpen
besproken als onthaasten,
levensloop en vitaal platteland.
Dat boeit me enorm. Ook de
andere vrouwen zijn enorm
leergierig. Het voelt goed om
onder gelijkgestemden te zijn.’
Wat hoopt u via NBvP, Vrouwen van Nu te bereiken?
‘Dat klinkt wel heel pretentieus. Het is nu ook weer niet
zo dat we echt een hoger doel
nastreven. Eigenlijk heb ik lang
geleden al bereikt wat ik wilde:
namelijk een sociaal netwerk
opbouwen. Verder gaat het
vooral om de gezelligheid.’

PHILEEN MEERTENS

Vrouwen van Nu, afdeling Hensbroek

STR EE K BEW O NERS

Leden van NBvP
Vrouwen van Nu

CATHRIEN KOSTER

RICKY VAN DEN AKER

‘Alsof je een warme jas aantrekt’

‘Ik voel een sterke drive om bij te dragen
aan de gemeenschap’

Vrouwen van Nu, afdeling Middelburg

Wat bindt u aan Middelburg?
‘Ik kom hier oorspronkelijk niet
vandaan, maar ben in 1965 voor
mijn werk naar het Zeeuwse gekomen. In eerste instantie krijg
je binding met de streek door je
werk, later bouw je natuurlijk
ook een kennissenkring op. Het
fijne van wonen hier, is dat er
geen Randstadverschijnselen
voorkomen. Daarmee bedoel
ik files en de drukte op de weg.
De omgeving is juist landelijk,
met veel afwisseling. Er is zand,
strand, water en cultureel erfgoed.’
Welke rol vervult de NBvP,
Vrouwen van Nu in uw
gemeente?
‘Door lid te zijn van de plattelandsvrouwen heb je contact met
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‘Je steekt altijd wat op bij de plattelandsvrouwen’

andere vrouwen uit de omgeving.
Dat is het grote voordeel. Het
is belangrijk dat vrouwen, ook
oudere, betrokken blijven bij het
maatschappelijk gebeuren. We
hopen dat mensen zich bij de
plattelandsvrouwen geborgen en
happy voelen. Het voorkomt eenzaamheid. Vrouwen kunnen zich
bij ons bovendien laten scholen
en natuurlijk organiseren we ook
activiteiten voor de leuk.’
Wat motiveert u om actief
te zijn?
‘Ik vind het leuk om met vrouwengroepen bezig te zijn en dingen voor hen te organiseren. Er is
een heel bijzondere band tussen
de vrouwen onderling. Als je bij
de plattelandsvrouwen komt, is
het altijd net alsof je een warme

jas aantrekt. Je voelt heel snel
het wij-gevoel.’
Wat hoopt u via NBvP,
Vrouwen van Nu te bereiken?
‘Ik hoop dat vrouwen zich bij
ons thuis voelen en er dingen
uit kunnen halen die ze nodig
hebben. Daarnaast kunnen we,
vanuit maatschappelijke betrokkenheid, ons steentje bijdragen
bij het goed laten draaien van de
samenleving. Daarom willen we
graag dat er buitenlandse vrouwen lid worden. Helaas lukt dat
nog niet. Dat is jammer, want we
leven in dezelfde maatschappij
en moeten het met elkaar doen.
Als mensen elkaar kennen en
zich happy voelen wordt het allemaal veel makkelijker. Daar kunnen we zeker nog aan werken.’

Vrouwen van Nu, afdeling Oostwold

Wat bindt u aan Oostwold?
‘Onze boerderij staat in Oostwold,
daar woont onze zoon nu. Zelf
wonen we sinds twee jaar in Finsterwolde, een dorpje verderop.
Het is hier geweldig wonen: rust
en ruimte in een mooie omgeving.
Een goede buurtschap ook, waar
mensen echt om elkaar geven en
omzien naar elkaar. Het is een
landbouwgebied, dat trekt. Hetzelfde geldt voor de volksaard en
de interessante historie en cultuur. Allemaal dingen waardoor ik
me prettig voel hier.’
Welke rol vervult de NBvP,
Vrouwen van Nu in uw
gemeente?
‘Het is één van de verenigingen
in het dorp. Oostwolde is niet zo
groot, maar toch is er wel toeloop

van nieuwkomers bij de NBvP.
Bijvoorbeeld vrouwen uit Blauwestad. De NBvP vormt een ontmoetingsplek voor vrouwen. Er
zijn allerlei activiteiten, waarbij
vaak nog even nagezeten wordt.
Even doorpraten bij een borreltje.
Hartstikke leuk en fijn voor wie
thuis niemand heeft.’
Wat motiveert u om actief
te zijn?
‘Toen we in 1995 vanuit Brabant
hiernaartoe kwamen, heb ik me
meteen bij de NBvP aangesloten.
Ik vind het belangrijk dat je een
kader hebt waarin je je kunt bewegen. Dat je dingen te doen hebt
buiten de deur en nieuwe mensen
leert kennen. Ik voel een sterke
drive om bij te dragen aan de
gemeenschap. Momenteel ben ik

wethouder in Bellingwedde en
zit ik in de Initiatiefgroep Vitaal
Oldambt. Ook was ik CDAlijsttrekker tijdens de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe
gemeente Oldambt in november.
We hebben een zetel winst geboekt. Dat voelt heel goed.’
Wat hoopt u via NBvP, Vrouwen van Nu te bereiken?
‘Ik mis de maatschappelijke
component nog een beetje. De
plattelandsvrouwen kunnen beter inspelen op maatschappelijke
thema’s. Neem de gemeentelijke
herindeling. Organiseer een bijeenkomst met vrouwelijke raadsleden. Laat hen vertellen waar ze
tegenaan lopen, geef ze een podium. Tegelijkertijd kunnen wij
onze belangen behartigen.’
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