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Datum 

09 januari 2015 

Ons kenmerk 

3735369 

Uw kenmerk 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Kan het in uw dorp leuker, beter of leefbaarder worden en kunt u daar een rol 
bij spelen? Ja, dat kan zeker. De vierde editie van de Brabantse Dorpen Derby 
is van start gegaan en met deze wedstrijd is ook voor uw dorp of kern veel te 
winnen. Met de Dorpen Derby roepen we alle inwoners van Brabantse dorpen 
op om aan de slag te gaan met de leefbaarheid in hun eigen dorp. Zij weten 
immers als geen ander hoe het nog beter kan in hun dorp. 

Deze Derby heeft als thema 'cultuur', en dat mag breed opgevat worden. Of 
het nu gaat over volkscultuur, traditie, dialect, archeologie, historische verhalen, 
monumenten, musea, literatuur, design, beeldende kunst, film, muziek, dans of 
theater: al deze vormen van cultuur of combinaties ervan zijn mogelijk. Als het 
project maar ten goede komt aan de leefbaarheid van uw dorp. 

Dus nodig uw burgers uit om hun krachten te bundelen en mee te doen. Samen 
kunnen zij kleur geven aan hun dorp! Verenigingen, buren, klasgenoten of 
vrienden, iedereen kan meedoen met deze wedstrijd. De negen beste ideeën 
winnen minimaal 10.000 euro voor de uitvoering van hun project. Bovendien 
krijgen deze teams inhoudelijk advies en worden zij gevolgd door Omroep 
Brabant. Vanaf 19 september zijn hun verrichtingen wekelijks op tv te zien tot 
aan de live finale op 12 december 2015. 

De provincie Noord-Brabant is de bedenker en uitvoerder van de Brabantse 
Dorpen Derby. De provincie vindt het belangrijk dat het goed en prettig leven 
en wonen is in Brabant. Het helpt om andere goede ideeën te zien en elkaar te 
ondersteunen bij de uitvoering. Zo kunnen we elkaar inspireren. 

Contactpersoon 

S . C . Vetkamp 

Telefoon 

(073) 681 23 68 

Emai! 

svetkamp@brabant.nl 

Bijlage(n) 

promotiemateriaal 

Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik

baar met stadsbus, lijn 1 en 
11, halte Provinciehuis, met 
de NS Zonetaxi en met de 
OVfiets. 



Provincie Noord-Brabant 

We weten dat u zich al inzet voor de leefbaarheid in uw dorp. De Brabantse Datum 

Dorpen Derby biedt uw inwoners echt de kans om hun project én hun dorp in 9 januari 2015 

de schijnwerpers te zetten en een hoofdprijs te winnen die ten goede komt aan Ons kenmerk 

de leefbaarheid van het hele dorp. We verzoeken u daarom deze wedstrijd 3735369 

actief onder de aandacht van uw inwoners te brengen en ons te volgen op de 
sociale media. 

Projecten kunnen tot en met 10 maart 2015 worden aangemeld op onze 
website www.brabant.nl/dorpenderby. Hier vindt u alle informatie, ook over 
de vorige edities van de Dorpen Derby. Volg de Derby ook op Facebook, 
Instagram en Twitter. Heeft u vragen of wilt u meer promotiemateriaal 
ontvangen, neem dan contact met op met het Dorpen Derby team. Bel 
073- 680 87 86 of mail naar dorpenderby@brabant.nl. 

Met vriendelijke groet, 

2 3 1 

mw. drs. S.C. van Haaften - Harkema, 
Gedeputeerde Cultuur en Samenleving 

2 / 2 



I 4h k j * * ' - \ -

upn 
K I U 

www.brabant .n l / 
dorpenderby 

I J 

Ga samen 
de strijd aan! 

De negen beste initiatieven krijgen ieder naast de 10.000 euro, professioneel 
advies voor hun project. Omroep Brabant volgt de finalisten in een tv serie tot aan 
de ontknoping in de live tv show in december 2015. Eindig je in de top 3? Dan win 
je ook nog een fantastische hoofdprijs van 25.000 euro, 12.500 euro of 7.500 euro 
Met deze prijzen kun je voor de leefbaarheid in jouw dorp écht het verschil maken! 

Wat is jouw idee? 
Leef je uit, en doe mee met de Brabantse Dorpen Derby! 



'Cultuur is vóór en ván 
iedereen. Ga de uitdaging 

aan voor jouw project, 
voor jouw dorp!' 

Brigite van Haaften-Harkema 
gedeputeerde Cultuur en Samenleving 
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