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Fruitspelen in de Kromme Rijnstreek:
een gat in de markt

Nogmaals:
Regionale Identiteit
Het thema van de afgelopen
najaarsconferentie houdt ons nog
steeds bezig. 'Regionale identiteit' blijkt
een thema dat weliswaar een breed
containerbegrip is, maar wel een begrip
dat heel veel mensen aanspreekt. Het
vormt een drijfveer om je te verdiepen
in een streek en om erin te investeren,
en een bron van inspiratie.
Regionale identiteit als één van de
fundamenten voor plattelandsontwikkeling blijft een interessante
ingang om een veelheid van
onderwerpen vanuit het regioperspectief
te benaderen.
Zoals beloofd in dit netwerkbulletin
daarom nogmaals aandacht voor dit
thema, maar op een wat andere manier.
Aan de hand van drie concrete
projecten uit de LEADER praktijk komt
regionale identiteit op drie heel
verschillende manieren tot leven. Leest
u verder over De Fruitspelen, Project
Kerkdreef, en de replica van de
Wierumer Aek bij het Garnalenfabriekje
in Moddergat.

INHOUD

Door het thema 'fruit' centraal te stellen
wil de stichting 'Terecht Anders' een
impuls geven aan samenwerking tussen ondernemers in het gebied. Samen
willen ze de Kromme Rijnstreek met
streekeigen recreatiemogelijkheden op
de kaart te zetten. Het project
Fruitspelen zet een trend om fruit als
rode draad in het gebied als kracht en
inspiratiebron te gebruiken. We zullen
hoogstwaarschijnlijk nog meer 'fruitigs'
te zien krijgen uit de Kromme
Rijnstreek!
De stichting 'Terecht Anders' uit Wijk bij
Duurstede bestaat uit een groep kunstenaars en agrariërs die zich inzet voor plattelandsontwikkeling. Ze organiseren van
alles: van kamperen tot een kanotocht met
een boerenbuffet, van creatieve workshops tot bedrijfsuitjes. Sinds april 2004
kunnen mensen ook deelnemen aan de
zogenaamde Fruitspelen. Dit zijn ludieke
groepsspelen met fruit in de hoofdrol en
de boomgaard en fruitschuur als decor.
Onder begeleiding kunnen mensen met
en tegen elkaar strijden bij spelen als
'boogschieten à la Wilhelm Tell',
'Kersenpit-spugen' of bij een heuse 'Fruitestafette'. De spelen zijn verplaatsbaar
zodat ze op verschillende fruitteeltbedrijven in de Kromme Rijnstreek kunnen
plaatsvinden.
Deelnemende bedrijven zijn positief.
De ondernemers zien de Fruitspelen als
een mogelijkheid om mensen eens een
kijkje te bieden op een fruitteeltbedrijf, en
zo het boerenbedrijf en het platteland op
een leuke manier te promoten. Daarnaast
biedt de combinatie van agrarische en
toeristische activiteiten afwisseling en, niet
onbelangrijk, meer inkomsten.
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De Fruitspelen zijn in april 2004 van start
gegaan. De afgelopen zomer hebben al
veel gasten van Terecht Anders met veel

plezier gebruik gemaakt van de spelen.
Ook voor het komende seizoen staan er al
diverse reserveringen in de agenda. De
Fruitspelen blijken dus een gat in de
markt!
Het mindere economische tij speelt nu
eens een keer op een positieve manier
mee. Volgens Maike van der Maat van
Terecht Anders gaan veel bedrijven niet zo
snel meer op survival in de Ardennen. Ze
zoeken het weer wat dichter bij huis. En
terecht! Initiatieven als de Fruitspelen bieden een leuke gelegenheid om er samen
even uit te zijn in een prachtige omgeving.

Regionale Identiteit in de boomgaard
Wat draagt dit project nu bij aan de regionale identiteit van de Kromme Rijnstreek?
Het gebied is al eeuwenlang gedomineerd
door fruitteelt, en dan vooral door de kersenteelt. Sinds enige tijd ontstaat bij een
steeds grotere groep bewoners, verenigingen en bestuurders het besef dat dit een
uniek gegeven is. Er ontstaat steeds meer
draagvlak voor het behoud en herstel van
hoogstamboomfruitgaarden. Daarnaast
zoekt, zoals overal, een deel van de agrarische sector naar neveninkomsten. Het
regionaal eigene van de fruitteelt krijgt zo
ineens een ander economisch potentieel:
recreëren met als thema fruit.
Website: www.terechtanders.nl
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Visserijhistorie herleeft
in Moddergat
Op 7 september 2004 zijn de deuren
opengegaan: het Garnalenfabriekje in
Moddergat is klaar voor bezoek.
Onder grote publieke belangstelling
is op deze dag ook de kiel gelegd
voor de replica van de Wierumer Aek.
Vanaf het moment van opening zijn
er al meer dan duizend bezoekers
geweest. Het Garnalenfabriekje en de
Werf blijken een trekpleister.

Couleur Locale
Dachten we dat het gedaan was met de
Nederlandse winters, plots was het land
ontregeld door een flink pak sneeuw.
Hoe mooi kan monotonie zijn. Een
landschap in volledige harmonie doordat
een witte deken alles bedekt, de mooie
dingen, maar vooral ook alle lelijke
dingen. Nu is het voorbij met de kou, de
zon breekt door en de lente laat zich
ruiken. De rode bloempjes van de stoere
iep staan op springen en allerlei bollen
steken ongeduldig hun kop boven de
grond uit. En de mensen, het lijkt wel of
ze iets lichter door de straten bewegen,
iets vriendelijker uit hun ogen kijken.
Stel, er zouden hier geen seizoenen zijn.
Ik denk dat de inventieve en handelsgerichte Nederlander ze wel zou
bedenken en dat ze het goed zouden
doen op de markt. We kunnen toch niet
zonder? Ik heb in ieder geval behoefte
aan wat structuur in mijn leven. En ja, ik
kan die structuur laten bepalen door mijn
opdrachtgevers, of door de
programmering op t.v., maar wat te
denken van de klok die een verloop aan
kleuren biedt zonder verder opdringerig
te zijn. Natuurlijke ritmes dragen bij aan
het harmoniseren van de perceptie van
de innerlijke en uiterlijke tijd; seizoenen
bieden houvast in de eindeloos
doorgaande tijd.
Kleuren verrassen door hun
herkenning: "Oh ja, zo transparant en
licht zijn de lindebomen als ze uitlopen,
zo bont kan het weiland zijn als de boteren pinksterbloemen bloeien, of oh ja, zo
contrasteren de goudkleurige rietkragen
met het blauwe water op een heldere
winterdag." De tussenliggende periode
duurt lang genoeg om het bijna te
vergeten.
Hoe gaat het eigenlijk met de kleur
van ons landschap? Aan aandacht voor
'groen' ontbreekt het de laatste jaren in

ieder geval niet: meer groen in en om de
stad, vergroening van de landbouw, zelfs
vergroening van het belastingstelsel.
Groen als contramal van beton. Allemaal
leuk en aardig, maar ik wil helemaal
geen groen! Ik wil roomwit, purperpaars,
goudgeel, hemelsblauw, vlammend rood,
zacht roze. Verweven met olijfgroen,
mosgroen, flessegroen, mereleierengroen en ga zo maar door.
Samen met andere zintuiglijke
ervaringen, zoals geur, geluid en gevoel
intensiveren kleuren de beleving van een
plek. Zo kunnen ze een plek of zelfs een
hele streek op een moment in het jaar
markeren. Couleur locale slaat niet op de
verflijn met Kretablauw en Toscaans
geel! Het gaat om het Waterlandse
veenweidelandschap waar in de lente het
gras de grond uit spuit, weilanden rood
en geel worden, de weidevogels een
tumult van jewelste produceren en de
melkveehouders de kriebels krijgen
omdat ze de eerste snede binnen mogen
halen. Het gaat om het Westfriese
kleilandschap waar na een lange periode
van rust, de velden in de herfst ineens
bulken van rode en witte kolen en de
tuinders druk zijn met de
kolencampagne. Of het gaat om het
Drentse esdorpenlandschap waar het
hele jaar door wat te zien is: bonte
hooilanden in het voorjaar, goudgeel
graan in de zomer, prei en boerenkool in
de winter.
Ieder landschap heeft zijn eigen
dynamiek, zijn eigen jaarverloop. Kleuren
maken zo deel uit van de identiteit van
een streek. Ieder landschap heeft in elk
jaargetijde zijn eigen kwaliteiten,
waardoor je tegelijkertijd herkent wáár je
bent en wannéér. Twee vliegen in één
klap!
Karina Hendriks

Karina Hendriks is zelfstandig landschapsarchitect en is gepromoveerd op
de rol van landbouwbedrijven voor de kwaliteit van het landschap
(Landschap in een leesbaar landschap. Hoe gangbare en biologische
landbouwbedrijven bijdragen aan landschapskwaliteit. K. Hendriks en D.J.
Stobbelaar, 2003). In het essay 'Groen maakt niet gelukkig' is meer te
lezen en te zien over de seizoenen in het landschap
(www.delynx.nl/Essay).

Wat gebeurt er precies? In feite zijn het
twee projecten bij elkaar: de restauratie
van het oude garnalenfabriekje van het
dubbeldorp Paesens - Moddergat, en
de bouw van een replica van de
'Wierumer Aek', een historische vissersboot. De projecten beogen de toeristische aantrekkingskracht van Moddergat
te vergroten en werkgelegenheid te
bevorderen.
Moddergat ligt in het LEADERgebied Lauwersland, het Fries-Gronings
gebied rondom het Lauwersmeer. Het
versterken van het toerisme is één van
de speerpunten uit het actieprogramma
van Lauwersland. De Plaatselijke Groep
initieert en ondersteunt daarom projecten op dit vlak.
In Moddergat zijn ook de
Fiskershûskes gevestigd; een kleinschalig openluchtmuseum waarin de
visserij van het eind van de 19e eeuw
centraal staat. Het museum trekt jaarlijks al zo'n 15.000 bezoekers. Het
bestuur van de Fiskerhûskes heeft zich
hard gemaakt voor het behoud van het
Garnalenfabriekje. En door de koppeling met de herbouw van de Wierumer
Aek, door stichting It Fiskersskip, was
ook een zinvolle invulling van het
gebouw gevonden.

Historie
De Garnalenfabriek van Moddergat
werd gebouwd in 1924. Het was een
laatste poging van de vissers van
Paesens - Moddergat om de eeuwenoude traditie van visserij vanuit het eigen
dorp in stand te houden. De garnalen
werden in het fabriekje gedroogd en
verkocht als veevoer. Het draaide tot
1940 goed, maar uiteindelijk bleek de
ligging ten opzichte van producent en
afnemer toch te ongunstig, en moest
het fabriekje zijn deuren sluiten.
In 2004 is dit Garnalenfabriekje, de laatste van Nederland, gerestaureerd. Het
fabriekje functioneert nu als bezoekerscentrum en ontmoetingsplaats voor
kunst en ambacht. Vanuit het garnalenfabriekje worden educatieve bijeenkomsten en wandelroutes georganiseerd. Er
worden workshops en trainingen gegeven. Bedrijven en scholen ontmoeten
elkaar. Door dit alles ontstaat er een
centrum voor bezinning en voor uitwisseling van kennis van historische bouwmethoden. 'Ontmoeten' en 'authenticiteit' spelen er een belangrijke rol.

Naast deze zaken heeft het fabriekje
een vooral voor de toeristen belangrijke
functie van 'Genieterij'. Een broodje garnalen is hier een Broodje Garnalen. Dat
vergeet je niet zo snel meer. Bovendien:
de Genieterij zorgt voor inkomsten om
het project draaiende te houden.

Wierumer Aek
Het terrein rondom de Garnalenfabriek
is gereed gemaakt als werf voor de
bouw van een replica van de Wierumer
Aek, zoals die gebruikt werd ten tijde
van een grote vissersramp in 1883. In
één nacht werd toen een groot deel van
de vissersvloot van Moddergat door een
woeste zee weggevaagd. De noodlijdende lokale visserij kwam nog verder
onder druk te staan.
Terug naar het heden: in een paar
jaar tijd zal op de werf de originele, nu
verdwenen Wierumer Aek gebouwd
worden.
Het is de eerste keer dat van dit
type vissersboot een replica gemaakt
wordt. Aan de hand van een oud bestek
wordt de boot zo nauwkeurig mogelijk
gebouwd. Wanneer de Wierumer Aek af
is, gaat hij in de vaart. Vanuit
Lauwersoog kunnen er dan dagtochtjes
mee naar de Waddeneilanden gemaakt
worden. De mensen kunnen dan aan
den lijve ondervinden hoe het is om met
zo'n schip op de Waddenzee te varen.
De Visserijhistorie van Paesens en
Moddergat wordt nog weer een tijd
levend gehouden.
Dat is nog niet het hele verhaal. De
bouwers van de Aek zijn hobbyisten,
ervaren vakmensen en vrijwilligers. Zo'n
tien tot vijftien mensen werken tegelijkertijd aan het schip. De deelnemers
werken volgens het Arvarium-concept.
Dat houdt in dat diverse mensen, ieder
met hun eigen unieke kwaliteiten en
talenten, afkomstig uit diverse groeperingen in de samenleving, samenwerken. Voor de een is dit een bijscholingstraject, voor de ander een reïntegratietraject. Reïntegratie, werkervaringsprojecten, bijscholing, dit soort
mooie termen krijgen concreet vorm op
de werf. Trots op het vissersverleden
combineert op een creatieve manier
met een sterke impuls in de lokale vitaliteit.
De PG van Lauwersland heeft voor
beide projecten een forse bijdrage
gegeven en hoopt daarmee een impuls

De Wierumer Aek in aanbouw

te geven aan het toerisme en het
behoud van de cultuurhistorie. De ambities van de PG gaan nog verder. Samen
met andere LEADER-gebieden langs de
Waddenkust is opdracht gegeven voor
een haalbaarheidsstudie om oude vissersdorpen langs de Waddenkust met
elkaar te verbinden. Het zal duidelijk
zijn dat Moddergat daarbij nadrukkelijk
in beeld is.
Website: www.fiskersskip-moddergat.nl
Er wordt hard gewerkt aan het hoenderhok

Een kip met historie op een bijzondere plek
Er gebeurt nogal wat rond het
Chaamse Hoen. Het relatief onbekende
kippenras, vergelijk bijvoorbeeld met
de Barnevelder, wordt de laatste jaren
met een zekere regelmaat in de schijnwerpers gezet. Zo plaatst de Chaamse
Hoender Club informatieborden bij fokkers en kinderboerderijen, geven ze
lezingen en presentaties, en verspreiden een mooie folder. Er is sinds 2003
een officiële VVV "Chaamse hoender
fietsroute", er is een plaatselijke slijter
die een Chaams Hoen-advocaat te
koop aanbiedt, en de plaatselijke bakker heeft echt Chaams hoender brood
op de schap liggen.
Wat er voor de promotie van het Chaams
Hoen nu nog aan ontbrak was een tastbaar monument of object dat laat zien hoe
lang en indrukwekkend de historie van het
ras in Nederland en natuurlijk specifiek in
Chaam wel is. De Chaamse Hoender
Club wilde daarom een oud Brabants
hoenderhok in Chaam bouwen, met
Chaamse hoenders. Wat er nu gebeurt in
het project 'Kerkdreef' overtreft echter alle
verwachtingen.
Een prachtige gelegenheid om een
hoenderhok op een waarlijk historische
manier te realiseren diende zich aan. In
het voorjaar van 1996 werd tijdens het
ploegen op de restanten van een oude
schuurkerk gestuit. Enig naspeurwerk vertelde dat in deze kerk vanaf 1643 tweehonderd jaar lang katholieke diensten
gehouden waren. Een unieke vondst!

Waarom een schuurkerk?
Al in 1422 werd er in Chaam een kapel
gebouwd, die later werd uitgebreid tot een
eigen kerk. Twee eeuwen later, ten tijde
van de hervorming in de 17e eeuw, werd
de kerk de katholieken ontnomen en aan
de protestanten ter beschikking gesteld.
De overwegend katholieke bevolking
moest vanaf dat moment zijn geloof in het
geheim belijden. Chaam viel destijds
onder het gezag van de Norbertijner abdij
van Tongerlo, eigenaar van de Pelicaenhoeve. Vanaf 1643 werden in de schuur
van deze Pelicaenhoeve bijna tweehonderd jaar lang de erediensten gehouden.
Pas in 1842 werd er weer een roomskatholieke kerk aan de Dorpsstraat werd
ingewijd. De schuurkerk raakte toen in
onbruik, werd afgebroken en mensen vergaten waar hij precies had gestaan.

Deze Norbertijnen van de Pelicaenhoeve
waren overigens zeer bedreven in gewasen rasverbetering en droegen hun kennis
over om de levensomstandigheden van de
bevolking te verbeteren. Het 'Chaams
hoen' was een van hun hoenderrassen.
Een enthousiaste groep mensen zet zich
nu in voor restauratie van de fundamenten
van de schuurkerk tot boven het maaiveld,
om er een monument van te maken. Het
Chaams hoen krijgt er, als levende cultuur, een behuizing, een ouderwets
Chaams Hoenderhok.

Project Kerkdreef
Het project Kerkdreef van de Stichting
Pelicaen Chaam heeft nog een 'ingrediënt': het oude torenkruis van de vroegere doopkapel. Dit torenkruis was in 1944
toen de Duitsers de kapel opbliezen
omlaag gekomen, maar bleef gelukkig
behouden. Het Rooms Katholieke kerkbestuur van de H. Anthonius Abt te Chaam
zocht al jaren een goede bestemming.
In het project Kerkdreef komt dus alles
samen. Ten eerste worden de fundamenten van de schuurkerk tot monument
gerestaureerd. Voorts zal het doopkruis
als een gebedszuil op de plaats komen
waar het vroegere altaar heeft gestaan.
Verder wordt de historie van het Chaamse
Hoen er tastbaar en levend gehouden.
Tenslotte zijn in de fundamenten van de
schuurkerk ook nog twee natuurstenen zitbanken met gedichten daarbij geplaatst,
als poosplek, een plek voor rust en bezinning.
Om dit allemaal te realiseren werken
in de Stichting 'Pelicaen Chaam' leden
van de Heemkundekring Ledevaert, het
R.K. kerkbestuur van H. Anthonius Abt en
de Chaamse Hoender Club samen. Met
fondsen van Leader+ en de Rabobank
kan de stichting alle activiteiten beheren.
De PG van de Baronie vond het project
uniek door de bundeling van activiteiten
en thema's (cultuurhistorie, recreatie,
natuur en landschappelijke waardevermeerdering). Door de bottom-up benadering past het helemaal binnen de Leader
aanpak en kon de subsidieaanvraag
gehonoreerd worden.
Op 19 november 2004 is al de eerste
steen van het hoenderhok gelegd. Dit
wordt een heel bijzondere plek.
Website: http://www.nhdb.nl/~chaamshoen/project_kerkdreef.htm

Zelfevaluaties van de
Plaatselijke Groepen
In 2004 hebben een aantal Plaatselijke
Groepen zichzelf geëvalueerd. Doel was
de PG en de gebiedsgerichte aanpak te
versterken, en een strategie voor de
periode na 2006 te ontwikkelen. Met nog
minder dan twee jaar in deze
Leaderperiode te gaan, lijkt dit een goed
moment om allemaal eens kritisch naar
het eigen functioneren te kijken en met
elkaar plannen te maken voor de
volgende fase. Het netwerkteam biedt de
PGs ondersteuning hierbij aan.
De coördinatoren van de PGs zijn er al
over benaderd. Neem voor meer
informatie graag contact op met Peter van
Zutphen (e-mail: vanzutphen@bloomingnl.com) en Marga de Jong (e-mail:
m.dejong@etcnl.nl).

Regionale conferentie:
De kracht van het gebied
Veel gebieden in Nederland
"experimenteren" met nieuwe vormen van
gebiedsgerichte aanpak. De wijze waarop
men dit doet varieert per gebied en is
meestal sterk afhankelijk van de mate
waarin het gebiedsgericht denken in de
regio van de grond is gekomen.
Belangrijk bij al deze ontwikkelingen is de
verhouding overheid - burger en de
uitdaging meer verantwoordelijkheid in
het gebied te leggen.
Steeds meer PG's realiseren zich dat met
de huidige Leaderervaring een goede
basis is gelegd voor verdere ontwikkeling
en dat men met deze ervaringen een
bijdrage kan leveren aan het denkwerk
voor de toekomst na 2006. Daarnaast is
meestal wel duidelijk dat men wel wil
doorgaan met de gebiedsgerichte
aanpak.
Om deze gewenste nieuwe
ontwikkelingen voor de nieuwe
agendaperiode te voeden lijkt het ons een
goed moment ergens in 2005 door middel
van een regionale conferentie met alle
betrokken partijen de voortgang van de
gebiedsgerichte aanpak te bespreken.
Het Leader netwerkteam wil regio's die
deze gedachte oppakken, ondersteunen
bij het realiseren van zo´n conferentie.
Interesse? Bel ons!

Internationale uitwisselingsdag
in Brussel
Op 27 en 28 juni wordt in Brussel de
European Cooperation Fair gehouden.
Doel van de conferentie is om het
transnationale netwerken te bevorderen.
We hopen natuurlijk op nieuwe
samenwerkingsverbanden. Er zullen
presentaties, workshops, exposities en
zogenaamde 'één-op-één-sessies'
georganiseerd worden. Binnenkort op de
Europese Leader website meer
informatie.
Wellicht kunnen er in Brussel nieuwe
contacten worden opgedaan om
samenwerkingsprojecten op te zetten!

Leader+ conferentie. Het thema is nog
niet heel vastomlijnd, maar zal vooral met
leren te maken hebben. 'De streek als
praktijkschool' hanteren we voorlopig als
werktitel. U kunt de data vast reserveren:
9 en 10 december, in 2005. We houden
iedereen op de hoogte!

Website Netwerk

Noabers, Zompenschippers en
Duinboeren
We hebben 'm al een keer laten zien:
“Noabers, Zompenschippers en
Duinboeren”. Een publicatie over hoe
regionale identiteit tot uiting komt in
projecten uit de praktijk. Wat maakt een
streek tot jouw of mijn streek? Is het
onze verbondenheid met het landschap,
met de steektaal of met het culturele
erfgoed?
Het boekje is te bestellen bij het
Leadernetwerk, via de website
www.netwerkplatteland.nl of via
info@netwerkplatteland.
De kosten bedragen € 12.50, incl. BTW
en verzendkosten.

Ruraal Parlement
Op 8 oktober 2005 zal de LVKK in
samenwerking met het Netwerk
Plattelandsontwikkeling een eerste
Plattelandsparlement organiseren.
Het doel van een plattelandsparlement is
het bevorderen van de samenwerking en
de communicatie tussen de zeer diverse
plattelandsbetrokkenen uit het hele land.
Het concept geeft vorm aan kennis- en
ideeënuitwisseling tussen beleid en
praktijk en tussen overheden en burgers
waardoor krachten worden gebundeld.
Kortom: bottom-up en top-down zouden
elkaar moeten vinden in een
plattelandsparlement.
Op verzoek van het ministerie van LNV
hebben de LVKK en het Netwerk
Plattelandsontwikkeling een
voorverkenning naar de haalbaarheid van
een plattelandsparlement in Nederland
uitgevoerd. Hieruit bleek ondermeer dat
het parlement een meerwaarde heeft
wanneer het gezien wordt als groeimodel,
een beweging gericht op verandering.
Maximaliseren van de
verantwoordelijkheid en zeggenschap aan
de basis is de meest belangrijk
veranderingsrichting.
Meer informatie volgt binnenkort op de
website van de LVKK (www.lvkk.nl) en
onze eigen website.

Nationale conferentie 2005
Het netwerkteam is al weer plannen aan
het maken over de volgende nationale

Frode Numan zal zich de komende tijd
meer met gebiedsgericht werk bezig
houden. Daarom zullen Mandy Wille,
Marieke Blom en Dorine Rüter samen het
onderhoud van de beide websites van het
netwerkteam (www.leaderplus.nl en
www.netwerkplatteland.nl) op zich nemen.
Ook voor ondersteuning van de eigen
gebiedssite kunt u bij hen terecht.
Heeft u informatie over een bijeenkomst,
een project of een ander onderwerkp dat
u graag op de netwerksite geplaatst zou
zien? Neem graag contact met ons op,
via leadernetwerk@etcnl.nl.

Mijn Platteland
Een aantal Leadergebieden werken mee
aan het tot stand brengen van het
televisieprogramma 'Mijn Platteland'', een
productie van Theo Meskers. Vanaf
zondag 3 april zal steeds om 12.15 uur bij
RTL5 een aflevering worden uitgezonden.

Training: van idee tot project
In opdracht van het LEADER+ gebied de
Kromme Rijnstreek, verzorgt Frode
Numan van het netwerkteam een training
om ideeën te vertalen in concrete
projectplannen. De training sluit aan bij de
wens van LEADER+ om bottom-up
projecten te initiëren. Bovendien is het
een grote wens van
vrijwilligersorganisaties om fondsen te
leren aanboren om ideeën te realiseren.
De training wordt via blooming
georganiseerd en gefinancierd met
subsidie van VWS voor trainingen van
vrijwilligers.
Leader gebieden met interesse in een
dergelijke cursus kunnen contact
opnemen met het netwerkbureau.
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