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Dag van de Regio 2012 
6 en 7 oktober 

 
 
In 2012 willen wij weer een succesvolle Dag van de Regio organiseren. En daar hebben we u bij nodig! 

Bedenk een spannende en originele activiteit, enthousiasmeer anderen om mee te doen en promoot 

de Dag van de Regio op uw website. Met z’n allen laten we Groningen op zaterdag 6 en zondag 7 

oktober weer bruisen! 

 

 

 
 

 
 

Thema van 2012: Duurzame Dorpen 

 
Het thema van de Dag van de Regio is dit jaar ‘Duurzame Dorpen’. In een tijd waarin het platteland 
vaak wordt neergezet als krimpgebied, willen wij de aantrekkelijkheid van de dorpen laten zien. Door 
samenwerking in en tussen dorpen kunnen we de leefbaarheid van het platteland versterken. 
Voorbeelden van gezamenlijke activiteiten zijn bijvoorbeeld: 

! Open Huis van het multifunctioneel centrum waarbij organisaties die hiervan gebruik maken 
zichzelf presenteren aan het publiek, met bijvoorbeeld workshops voor kinderen en live 
muziek. 

Dag van de Regio 
 
Dit jaar wordt voor de negende keer de Dag 
van de Regio georganiseerd. Het doel van de 
Dag is de lokale bevolking kennis te laten 
maken met alles wat de eigen regio te bieden 
heeft. Ook toeristen ontdekken dankzij de 
Dag van de Regio de kwaliteiten van de 
streek.  
 
Vaak zijn mensen niet genoeg op de hoogte 
van regionale projecten en activiteiten, terwijl 
juist bekendheid en betrokkenheid bijdragen 
aan het creëren van draagvlak en dus aan het 
succes van een activiteit. De Dag van de 
Regio wil, ook in de toekomst, een podium 
vormen waarop deze activiteiten zichzelf in 
brede kring kunnen presenteren, zodat 
bewoners en bezoekers kennis kunnen maken 
met de kwaliteiten van de (eigen) streek. De 
Dag wil dit jaar daarnaast vooral samen-
werking tussen deelnemers aanmoedigen. 

 

Samenwerking 
 

Op basis van suggesties van deelnemers uit 
eerdere jaren heeft het bestuur van de 
Stichting Dag van de Regio besloten in te 
zetten op clustering van deelnemers. Waar 
deelnemers samenwerken rond een specifiek 
evenement ontstaat een dynamische regio 
waar bezoekers graag naartoe komen. Daarom 
zal dit jaar in een aantal dorpen een Dag van 
de Regio-evenement worden georganiseerd, bij 
voorkeur verspreid over de provincie. (Ondanks 
deze koerswijziging kunt u nog steeds als 
individuele deelnemer meedoen!) 
 
Ons advies is om in uw omgeving op zoek te 
gaan naar (potentiële) deelnemers, met wie u 
een gezamenlijke activiteit kunt organiseren, 
zoals een fietsroute of puzzeltocht langs 
meerdere deelnemers. Heeft u een idee en wilt 
u er graag eens over van gedachten wisselen? 
Neemt u dan vooral contact met ons op via de 
gegevens onderaan deze nieuwsbrief! 

 



! Presentatie van een nieuwe fiets-, wandel- of erfgoedroute waarbij de regio haar ‘juweeltjes’ 
tentoonspreidt. 

! Opvoering van een (historisch) toneelstuk door plaatselijke toneelverenigingen met 
ondersteuning van vrijwilligers voor bijvoorbeeld catering (met streekproducten) en publiciteit. 

! Viering van het 550-jarig bestaan van uw dorp. 
! Een expositie van de ontstaansgeschiedenis van uw dorp of straat in woord en beeld. 

 
U ziet het, er zijn volop mogelijkheden! Plan dus zo snel mogelijk een bijeenkomst  

met uw dorpsgenoten en kom samen in actie! 

 
PR 
 
De Stichting Dag van de Regio verzorgt de PR van de Dag. Alle deelnemers worden vermeld op de 
vernieuwde website www.dagvanderegio.nl en er wordt een provinciale folder uitgegeven waarin alle 
deelnemers worden opgenomen. Als deelnemer ontvangt u een aantal exemplaren van de folder en 
deze komt ook bij alle VVV-kantoren, bibliotheken en toeristische informatiepunten in de provincie te 
liggen. Daarnaast ontvangt elke deelnemer een vlag die tijdens het weekend gebruikt kan worden om 
aan te geven er een activiteit van de Dag plaatsvindt. Op een aantal plaatsen in de regio Groningen-
Centraal worden driehoeksborden geplaatst en ook worden er regelmatig persberichten verstuurd. Tot 
slot vragen wij de deelnemers om de Dag van de Regio op hun eigen website te promoten en 
proberen we in zoveel mogelijk agenda’s te komen. 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
  
 
 

 
De Dag van de Regio is een jaarlijks terugkerend evenement dat mede mogelijk wordt gemaakt door  

Onderzoeksbureau Elles Bulder en Scholma Groep. 

!  

 

Contact 

Onderzoeksbureau Elles Bulder: Ardi Tamminga (aanwezig op ma t/m do) 
Telefoon: 0597-593464 

E-mail: ardi.tamminga@ellesbulder.com 
Kijk voor meer informatie en foto’s op www.dagvanderegio.nl 

 

Deelname aan de Dag van de Regio 
 
Voor de organisatie en communicatie van de Dag van de Regio is in uw regio helaas geen subsidie 
beschikbaar. Daarom heeft het bestuur van de Stichting Dag van de Regio besloten om dit jaar 
opnieuw aan deelnemers een beperkte vergoeding te vragen. Deze bijdrage wordt gebruikt voor de 
organisatie, provinciebrede publiciteit, de vernieuwde website, vlaggen etc. U kunt kiezen uit twee 
tarieven: 

" standaardvermelding in de folder en op de website: ! 50,- 
(naam + adresgegevens + website link + activiteitbeschrijving van max. 140 lettertekens) 

" maximumvermelding in de folder en op de website: ! 100,- 
(naam + adresgegevens + website link + activiteitbeschrijving van max. 280 lettertekens 
+ foto) 

Bij een gezamenlijk evenement kunt u ervoor kiezen om samen gebruik te maken van de 
maximumvermelding en de kosten te delen.  
 

Doet u ook mee? Laat ons weten wat uw plannen zijn! 

Om een duidelijk beeld te krijgen van wat er op 6 en 7 oktober te beleven zal zijn, vragen wij u 
vóór 15 juli 2012 door te geven hoe uw programma eruit ziet. Daarna kunt u nog wel op de 
website worden vermeld, maar niet meer in de folder. U kunt uw activiteit doorgeven door te 
bellen of te mailen naar de gegevens onderaan deze nieuwsbrief.  

 


