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PLATTELANDS JONGEREN GELDERLAND

#BRUIST
Op zaterdag 14 april 2018 van 13.00 tot 18.00 uur vindt
het jongerenfestival #BRUIST plaats. Op dit festival, georganiseerd door de Leefbaarheidsalliantie Gelderland,
is naast een hapje, drankje en goede muziek, ook een
markt te vinden. Daar hebben verschillende jongeren met
een leuk initiatief hun stand maar ook zijn hier diverse
fondsen te vinden en organisaties als de Provincie Gelderland.

Gedurende de middag worden diverse workshops georganiseerd waarin jongeren vertellen over hun initiatief ter
inspiratie en waar praktische zaken gedeeld worden:
fondsen werven, social media, vloggen en creatief denken.
Zegt het voort! Voor aanmelding en meer informatie:
www.bruistfestival.nl

GAJK on tour
Op vrijdag 16 maart organiseerde het Gelders Agrarisch
Jongeren Kontakt haar jaarlijkse dag voor leden. De
vijfde editie alweer, waarbij dit jaar met ruim 45 jongeren een bezoek is gebracht aan slachterij Westerfort te
IJsselstein.
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info@pjgelderland.nl

Westfort vervult een voortrekkersrol op de verduurzaming van de Nederlandse vleessector en loopt voorop
als het gaat om het gebruik van (eigen) energie en
transparantie in de sector.

Er vinden bijna dagelijks rondleidingen plaats. “Door te
laten zien krijg je begrip voor wat je doet”, is hierbij het
credo; wat ook geldt voor veel van de GAJK-leden die
thuis een eigen bedrijf hebben. Het was tevens erg interessant om te zien hoe dierenwelzijn geborgd wordt in
deze slachterij, hoe bij de bouw ‘vanuit het varken gedacht is’. Voor veel jongeren was het de eerste keer in
een slachterij. Goed om eens een kijkje “binnen de keten en in andermans keuken” te hebben! Na een goed
gevulde lunch in Echteld is een bezoek gebracht aan
melkveehouder Van Dee in IJzendoorn. Dit melkveebedrijf heeft een hoge gezondheidsstatus, waardoor antibioticagebruik wordt gereduceerd. Leerzaam om te horen hoe zij antibioticagebruik reduceren door de koeien
niet meer droog te zetten. Al met al was het een nuttige
en gezellige dag, met veel interactie!

BoBo Oost-Gelre
Pubquiz voor alle jongeren uit de gemeente
Naar aanleiding van de BoBo (BovendorpseBorrel) in
2017 is een groep jongeren uit de kleine kernen van de
gemeente Oost-Gelre een vervolg gestart. Initieel wilden
de jongeren een kroegentocht organiseren, maar door de
organisatiekracht die daarvoor nodig is, gaat de groep
eerst een wat kleiner evenement organiseren om te kijken of dat aanspreek: een pubquiz voor alle jongeren uit
de zes kleine kernen.

Inmiddels is de groep vol van start gegaan en hebben de
jongeren een datum geprikt: 22 juni 2018. Bovendorpse
ontmoeting van de verschillende jongeren uit de zes
kleine kernen staat centraal tijdens de quiz.

De smaak van de Achterhoekse en
Liemerse boer
In gesprek over voedsel en op zoek naar samenwerking
tussen jonge boeren en burgers: afgelopen najaar zocht
Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt de samenwerking
op met Zorgbelang Gelderland, om zo in te zetten op
nieuwe verbindingen tussen onderwijs en bedrijfsleven.
Op 25 januari jl. gingen jonge boeren uit de Achterhoek
en Liemers op bezoek bij het Graafschap College te
Doetinchem. Hier is kennisgemaakt met de koks- en
bakkersopleiding en ingegaan op thema’s rondom duurzame voedselproductie. De avond startte met een proeverij en rondleiding langs de keukens en bakkerij, om
vervolgens in gesprek te gaan over Achterhoekse voedselproductie in 2030. Kennisuitwisseling in de keten
en het gesprek tussen voedselproducent en
voedselverwerker blijft hierin key.

Op 9 april 2018 vindt de volgende bijeenkomst plaats,
waarbij kaas en vleeswaren van boer tot winkelvloer
centraal staan. In deze samenwerking trekt GAJK samen op met het Graafschap College en de Smaakacademie Achterhoek, waarbij Zorgbelang Gelderland namens
de Leefbaarheidsalliantie Gelderland ondersteunt.

Nieuwjaarsborrel PJG
Donderdag 1 februari vond de nieuwjaarsborrel van PJG
plaats. Op deze avond waren alle lokale leden van PJG
welkom. Inspirerende sprekers van de avond waren medewerkers van de Feestfabriek – organisatie van o.a. de
Zwarte Cross en Mañana Mañana – die vertelden over
het opzetten van een evenement en de groei naar
220.000 bezoekers. Verder vertelde Johan Godschalk,

directeur van Pak An, over de mogelijkheden die de
stichting biedt. Ook aan jongeren. Boodschap hierbij:
Heb je een idee? Doe er wat mee! Pak An biedt financiele ondersteuning, maar ook coaching en promotie van
initiatieven. Vervolgens is de avond afgesloten met een
gezellige (nieuwjaars)borrel.
Klik hier voor meer foto’s van de avond.

Algemene Ledenvergadering PJG
Op donderdag 19 april 2018 vindt de Algemene Ledenvergadering van PJG plaats. Voor deze avond ontvangen
alle lokale bestuursleden een uitnodiging. Inloop is vanaf
20.00 uur. Start programma om 20.30 uur.
We starten met
een inspirerende
rondleiding over
de Wenumhoeve
(www.wenumhoeve.nl).
Het officiële (vergader)
gedeelte start om
21.15 uur.

