
NAJK is betrokken bij verschillende leuke en leerzame

projecten. Projecten waar jij samen met jouw AJK 

ook wat aan hebt. We zetten ze even voor jullie 

op een rij! 

 

Organiseer een 'Boer Veilig'-avond voor jouw AJK! Tijdens deze avond vertelt een

veiligheidsdeskundige van Stigas, het kenniscentrum veiligheid voor de groene en

agrarische sector, wat zij allemaal tegenkomen onderweg. Aan de hand van foto's, filmpjes

en goed/fout -voorbeelden gaan zij het gesprek met jullie aan. Want: wie wil er nou niet veilig

en met plezier werken op het agrarisch bedrijf? Lees hier meer. 

Wat? BoerVeiligavond

Wie? Boek deze avond voor jouw AJK/JAV

Kosten? Geen

Interesse? Geef jouw AJK op via mvanschaik@najk.nl

EXTRA: 
Save the date voor
de Grasweidedagen

op 22 en 23
september 2021!

: Beweiden kan altijd

Wat? Beweiden kan altijd 

Wie? Voor jouw AJK of opleiding

Kosten? Geen

Interesse? Stuur een mailtje naar rjwagevoort@najk.nl

ProjectenProjecten  

Welke avond boek jij binnenkort met
jouw AJK?

Wei en MaatschappijWei en Maatschappij

BoerVeiligBoerVeilig : Veilig en met plezier werken op een 
agrarisch bedrijf

Jonge boeren staan steeds vaker voor de keuze om de koeien wel of niet naar

buiten te doen. Tijdens de workshop ‘Beweiden kan altijd’ leer je de ins en outs

van graslandmanagement. Ontdek op een interactieve manier of beweiden 

ook voor jou interessant is en hoe je het graslandmanagement op jouw 

bedrijf kunt verbeteren. Wil je na deze avond meer verdieping? 

Volg dan één van de ‘mastergrassen’ van NAJK. Lees hier 

meer. 

NAJKNAJK

mailto:rjwagevoort@najk.nl
https://www.najk.nl/voor-jouw-ajk/boerveilig-avond/
https://www.najk.nl/wei-maatschappij/wei-en-maatschappij/
https://www.najk.nl/2021/06/25/save-the-date-voor-de-grasweidedagen-op-22-en-23-september/


Als verdieping op de BodemBattle zijn er

nu ook de BodemMasters: een

interessante invulling van een les of AJK-

avond met het thema bodem. Zoek je nog

een leuke en leerzame avondinvulling voor

jouw AJK? Kies dan nu uit één van de drie

onderwerpen! Lees meer over de

verschillende onderwerpen op onze site.

Wat? BodemMasters

Wie? Voor jouw AJK of opleiding

Waar? Bij jouw (provinciale) AJK

Kosten? Geen

Interesse? Geef jouw AJK op via

cklok@najk.nl

Een duik in de bodemEen duik in de bodem

BodemBattle

BodemMasters

Via verschillende vragen, stellingen en

opdrachten kom je alles te weten over

bodem en klimaat. Als AJK strijd je in

teams tegen elkaar. Het team die de

opdrachten het beste uitvoert wint en

gaat naar huis met  een leuke prijs! 

Lees meer op de site of kijk dit filmpje.

Wat? BodemBattle

Wie? Voor jouw AJK of opleiding

Kosten? Geen

Interesse? Stuur een mailtje naar

cklok@najk.nl

 

Nieuw:
BoerNatuurlijk!BoerNatuurlijk!
In het najaar van 2021 gaat NAJK van start met

een spiksplinternieuw project over

natuurinclusieve landbouw.  Want: natuurlijk(er)

boeren, het is simpelweg de toekomst. Middels

dit project maken wij jonge boeren en tuinders in

opleiding wegwijs binnen de wereld van

natuurinclusief boeren. 

Hierover later meer! 

Check www.najk.nl en de nieuwsbrief voor het

laatste nieuws over de projecten! 

Weet dat er voor de
projecten Boer zoekt Boer

en Deltaplan Agrarisch
Waterbeheer (DAW) ook
nog mooie activiteiten
worden georganiseerd.

mailto:cklok@najk.nl
https://www.najk.nl/voor-jouw-ajk/speel-de-bodembattle/
https://www.najk.nl/voor-jouw-ajk/speel-de-bodembattle/
https://www.najk.nl/voor-jouw-ajk/speel-de-bodembattle/
https://www.najk.nl/voor-jouw-ajk/speel-de-bodembattle/
https://www.najk.nl/bodemmasters/
https://www.najk.nl/bodemmasters/
https://youtu.be/XEvEaz-7Tco
https://www.najk.nl/voor-bedrijfsopvolgers/boer-zoekt-boer/
https://www.najk.nl/deltaplan-agrarisch-waterbeheer/
https://www.najk.nl/
https://www.najk.nl/aanmelden-najk-nieuwsbrief/


Avonden met partnersAvonden met partners

Royal ReesinkRoyal ReesinkTrekkers kiek'n met
Poaah, dat is mooi spul! Trekkers en andere landbouwmachines 'kiek'n'

blijft toch het leukste wat er is. Bij onze partner Royal Reesink is het

mogelijk een rondleiding te krijgen in de productiefabriek: dé

plek waar de nieuwste landbouwmachines worden ontwikkeld. 

Opgeven kan via nbtoh@najk.nl.

AJK-avond met FlynthFlynth
Wil jouw AJK graag een avond over een specifiek thema in samenwerking met Flynth?

De adviseurs van Flynth hebben onder andere kennis op het gebied van alternatieve

financieringen, aardwarmte, fosfaatrechten, subsidies, innovatie en nog veel meer.

Voor meer informatie klik je hier.

AJK-avond met ForFarmersForFarmers

Risicomanagement en ondernemerschap met

AJK-avond met RabobankRabobank

InterpolisInterpolis

Wil je een bijeenkomst specifiek gericht op een thema binnen de veehouderij?

ForFarmers heeft ervaren sprekers uit de sector die graag komen vertellen over o.a.

homemixing, de KringloopWijzer, bodemmanagement en het ruien van hennen. 

Voor meer informatie klik je hier.

Tijdens deze avonden met Interpolis bespreken we verschillende praktijkvoorbeelden.

We discussiëren over manieren om in bedrijf te blijven en welke oplossingen daar

precies bijhoren. Opgeven kan via nboth@najk.nl. Voor meer informatie klik je hier.

Rabobank is de grootste Nederlandse financiële dienstverlener van de agrarische sector

en hoofdpartner van NAJK. Een belangrijke gesprekspartner voor bedrijfsovername,

financiering, alternatieve financiering, marktontwikkelingen en visievorming. 

Voor meer informatie klik je hier.

https://www.najk.nl/over-najk/partners/royal-reesink/
https://www.najk.nl/voor-jouw-ajk/ajk-avond-met-flynth/
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