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PLATTELANDS JONGEREN GELDERLAND

Nieuwe website
In één agenda alle evenementen van PJG/GAJK bekijken? Welke verenigingen zijn er, waar houden zij zich
mee bezig? Sinds kort is onze nieuwe website online! Een
geheel nieuw vormgegeven website, waar je alle projecten, maar ook de laatste nieuwsberichten over PJG
en GAJK en alle verenigingen kunt vinden. Van bijvoorbeeld een maïscross tot een toneelavond, van een workshop vloggen tot een project Smart Grass. Nieuwsgierig…
kijk op www.pjgelderland.nl

Vervolgens hebben de aanwezige jongeren een workshop ‘promotiefilmpjes maken en bewerken met je mobiel’ gevolgd.
Lokale afdelingen organiseren veelal leuke
evenementen en activiteiten. Promotie
daarvoor wordt nog
niet vaak gedaan via
een social media filmpje of iets vergelijkbaars. Na de workshop hebben de deelnemers geleerd hoe ze gemakkelijk een filmpje kunnen
maken en bewerken. Daarnaast is er ook informatie gegeven over het effect van filmpjes en tips over de doelgroepen en onderwerpen. Deze workshop werd gegeven
door Anita Janssen van ABC producties.

Dorpsplan vormen Lievelde

Jouw activiteit onder de aandacht
Mis je nog informatie of wil je jouw activiteit onder de
aandacht brengen? Neem dan gerust contact op met
Babke Roeterdink babke.roeterdink@pjgelderland.nl

Startavond PJG
Op 27 september 2017 organiseerde Plattelands Jongeren Gelderland de startavond 2017. Deze avond vond
plaats in de Jeugdsoos Flophouse te Toldijk. De avond
werd door werkgroep voorzitter Annemarie Slagman afgetrapt met informatie over het nieuwe seizoen en de
Leefbaarheidsalliantie Gelderland.

Zeelandsingel 40
6845 BH Arnhem
06 13 48 86 35
info@pjgelderland.nl

Het Lievelds Belang ontvangt vanuit de Leefbaarheidsalliantie Gelderland ondersteuning bij het vormen van
een dorpsplan. Daarbij wilden zij vooral ook de stem
van jongeren laten horen. Dit onderdeel heeft PJG ondersteund. Op 17 oktober 2017 zijn jongeren uitgenodigd om hun stem te laten horen in Loco Lievelde. Op
de avond hebben de jongeren aan de hand van de twee
zinnen ‘waarom ik nu in Lievelde woon…’ en ‘waarom
ik over 15 jaar (nog) in Lievelde woon…’ hun mening
bekend gemaakt.

Bakermat
De meningen van de jongeren waren positief. Vooral
bleek dat de basisschool in het dorp als bakermat voor
de ontwikkeling van Lievelde dient. Daar ontmoeten
kleine kinderen elkaar, vervolgens vormen veel klassen
vriendengroepen. Vriendgroepen waarmee zij uit gaan
in de buurt en samen lid worden van verenigingen.

Ook later, wanneer inwoners van Lievelde wat ouder
worden, ondersteunen zij op de basisschool de leraren.
Een mooie cirkel.

Daarnaast werd het belang van het rijke verenigingsleven benoemt. Een verenigingsleven dat veel te bieden
heeft voor jongeren. Erkend werd dat daarvoor wel bestuurders en vrijwilligers nodig zijn en nodig blijven,
iets om op in te zetten in de toekomst.

Wonen – Rol gemeente
Ook wonen is benoemd. Belangrijk, want als jongeren
nu geen woonruimte kunnen vinden in Lievelde trekken
zij meestal naar Lichtenvoorde toe. Daarna zijn zij
vaak nog wel lid van verenigingen in Lievelde, maar
datzelfde geld waarschijnlijk niet voor hun kinderen in
de toekomst. Vooral omdat deze kinderen naar een
school in Lichtenvoorde gaan, en daar hun sociale leven
rondom gaan vormen in plaats van rondom Lievelde.
Verder is de rol van de gemeente besproken. De gemeente profileert zichzelf als dé evenementengemeente, wat de jongeren positief ontvangen. Onder
andere doordat er veel evenementen georganiseerd
worden in de gemeente, nu en in de toekomst, is het
aantrekkelijk om in Lievelde te wonen. In de toekomst
hopen de jongeren dan ook dat de gemeente mee
denkt en mee werkt aan ideeën en plannen voor de
leefbaarheid van Lievelde.

Na een barbecue volgde een rondleiding en werden de
aanwezige jongeren meegenomen in de wereld van gewasbeschermingsonderzoek in de land- en tuinbouw.

Vervolgens opende GAJK voorzitter Suzanne Ruesink de
startavond met een presentatie over het activiteitenprogramma van GAJK in het nieuwe seizoen. Centraal
thema van de avond was hoe de stem van de jonge Gelderse agrariër vertegenwoordigd is in Arnhem, Den
Haag en in Brussel. NAJK voorzitter Andre Arfman en
CEJA vice-voorzitter Iris Bouwers gingen in op hoe lokale AJK's - via GAJK en NAJK - verbonden zijn met
CEJA: de belangenbehartiger voor Europese jonge boeren en tuinders.
Een leerzame avond, met veel dialoog!

PJG AAN-BOD
Op vrijdagmiddag 17 november 2017 organiseert Plattelands Jongeren Gelderland PJG AAN-BOD! Een interactieve middag waarop verschillende Gelderse jongereninitiatieven aan bod komen. Daarnaast gaan de aanwezigen met elkaar de dialoog aan over belangrijke
thema’s voor plattelands jongeren, zoals: wonen, activiteiten, agrarische onderwerpen, maar ook leefbaarheid. (Plattelands)jongeren, bestuursleden PJG, bestuurders van gemeenten en provincies en andere geïnteresseerden/betrokkenen zijn van harte welkom!

Startavond GAJK
Traditiegetrouw trapte Gelders Agrarisch Jongeren
Kontakt haar seizoen af met de jaarlijkse startavond.
Dit maal waren AJK bestuurders en leden van harte
welkom op Proefbedrijf de Bredelaar in Elst.

Vrijdag 17 november 2017
14.00 – 17.00 uur
Deelname is gratis!
Varsseveld
Aanmelden:
info@pjgelderland.nl

