
VOORWOORD
 
Inmiddels zijn de verkiezingen weer voorbij. Het LAJK is 
trots dat zo veel partijen hebben deelgenomen aan het 
LAJK debat vooraf. Het belang en de passie van jonge 
ondernemers zijn hier goed weg gezet! Daarnaast zijn er 
vele andere geslaagde activiteiten geweest, zoals o.a. te 
lezen en te zien op facebook. 

We hopen dat je uitdraagt het erg mooi te vinden om lid te 
zijn van het AJK. Wil je een keer een niet-lid meenemen 
of moeten we een keer iemand uitnodigen? Geen 
probleem! Stuur even een mailtje naar je afdeling of naar 
info@lajk.nl.
 
Nu in het voorjaar zijn we bijna allemaal ook redelijk druk, 
soms te... 

Succes met de werkzaamheden en geniet van deze 
mooie tijd!!

Mat Winkelmolen
Voorzitter LAJK

2015

maart
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“Het Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt (LAJK) is dé vereniging van,
voor en door jongeren in Limburg die hart hebben voor land- en tuinbouw”.

Like us on facebook
Het LAJK heeft nu ook een facebook pagin: https://www.facebook.com/limburgsagrarischjongerenkontakt.
Like het LAJK en blijf nog beter op de hoogte van LAJK nieuwtjes en activiteiten!

.....    Er werd een workshop gegeven door niemand minder 
dan  Simone van Trier. Het thema was dagvoorzitterschap. 
Onderwerpen zoals non-verbale communicatie, 
voorbereiding, leiden van een discussie, ingrijpen en 
samenvatten werden behandeld. Na de workshop was er ook 
voldoende gelegenheid voor gezelligheid!

- In januari ging er een cursus KI voor rundvee en een 
basiscursus elektriciteit van start. Inmiddels zijn beide 
cursussen afgesloten en hebben de deelnemers hun 
kennisniveau van deze onderwerpen aardig weten op te 
krikken. We hopen dat ze in de toekomst veel van deze extra 
vaardigheden kunnen profi teren!

- Workshops, trainingen, bedrijfsbezoeken en 
presentaties afgewisseld met tijd voor gezelligheid, dat waren 
de ingrediënten voor de spiegelreis. Deze werd op 6, 7 en 
8 februari door de Groene Kring i.s.m. het LAJK. Een mooie 
groep deed mee met deze intensieve 3 daagse uitwisseling 
die ‘bedrijfsovername’ als thema had. Waar de een al een 
heel eind in het overnameproces zit, is de ander nog in een 
oriënterende fase. De deelnemers kijken positief terug op de 
reis en hebben allemaal enkele leerpunten meegenomen.
- Op 19 maart stond het LAJK op de open avond van 
onze partner HAS in Limburg om zo de toekomstige HAS 
studenten ook te informeren over het reilen en zeilen van het 
(L)AJK. 

AJK Afdelingen 
Ook de afgelopen periode hebben de afdelingen niet stil 
gezeten. 
AJK Helden/ Leudal en  AJK Noord-Limburg organiseerden 
ieder een dagexcursie.
AJK Sittard heeft een bijeenkomst gehad over jaarrekening 

lezen met accon avm en ook hun jaarvergadering heeft al 
plaats gevonden. 
AJK Roermond heeft een interessante bijeenkomst over 
precisielandbouw georganiseerd in samenwerking met 
landbouwmechanisatiebedrijf Op ’t Root. 
AJK Midden- Limburg organiseerde oa. een thema avond 
over marktconcepten en AJK Zuid- Limburg ging op excursie 
naar Bayern en regelde verder nog een aantal activiteiten 
waaronder een BHV cursus. 

Save the date
Er staan weer een aantal activiteiten op de planning. We zijn 
verheugd dat we jullie kunnen vragen alvast een paar data in 
jullie drukke agenda’s vrij te houden. 
- In de eerste helft van april zal er een bijeenkomst 
plaatsvinden over bewaring. 
- Op 27 mei zal er een excursie georganiseerd worden 
naar het distributiecentrum van supermarktketen Jan Linders.
- Verder hebben onze Vlaamse vrienden van de groene 
kring aangegeven dat op 11 juli hun jaarlijkse BBB (Barbecue, 
Boerenspelen, Boerenbal) zal plaats vinden. Wil je meedoen 
in een LAJK team, laat dit dan even weten via info@lajk.nl 

Welkom op de boerderij! 
Het LAJK vind het belangrijk dat de burger een realistisch 
beeld kan vormen van de sector waar wij zo trots op zijn 
en dat ze het belang van de sector in zien. We hebben 
maatschappelijke organisaties uitgenodigd om te komen 
kijken waar hun eten vandaan komt door hen een rondleiding 
of ander aangepast programma aan te bieden. Wie van jullie 
vind het ook belangrijk en wil ons hierbij helpen? Hiervoor is 
een fi nanciële tegemoetkoming beschikbaar. Mail a.u.b. naar 
info@lajk.nl.
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“In gesprek met…....”

“Het leukst vind ik het werk op de akker” 
Cyrill (19) is 1e jaars student HAS Hogeschool in Den Bosch 
waar hij ook op kamers zit. Binnenkort gaat hij stage lopen 
in Reusel bij Lavrijsen aardbeien en bij Van den Borne 
aardappelen. Hoewel zijn ouders behalve akkerbouw ook 
varkens hebben, ligt Cyrill zijn interesse duidelijk meer bij de 
akkerbouw. Daarom heeft hij gekozen voor de opleiding tuin- 
en akkerbouw. 
In zijn vrije tijd werkt Cyrill thuis maar ook bij boomkwekerij 
Jos Frijns in Margraten. 

Het thuisfront
“We hebben thuis een gesloten varkenshouderij met 320 
zeugen en 1600 vleesvarkens. Daarnaast hebben we een 
akkerbouwtak.  Onze dragende zeugen staan op stro. Op 
de 20 hectare grond verbouwen we en granen, mais, bieten 
en gras. De komende tijd willen we vooral het hoofd boven 
water te houden, want in de varkens sector is het nu geen 
rozengeur en maneschijn.” 
Qua werkzaamheden vind ik het behandelen en enten 
van de biggen het minst leuk. Het leukst vind ik het werk 
op de akker. Ik ben graag buiten en heb veel interesse in 
teelttechnieken en andere technische aspecten binnen 

de akkerbouw. Ik help mijn vader vaak met reparaties en 
onderhoudswerkzaamheden”

(L)AJK
Hoe ben je in aanraking gekomen met het AJK? “Een 
buurjongen zat in het bestuur van AJK Sittard/ Swentibold en 
vroeg of ik erbij wou. Het leek mij een leuke vereniging waar ik 
samen met andere agrarische jongeren interessante excursies 
en activiteiten kon bijwonen. Sinds een paar jaar zit ik ook in 
het bestuur van onze afdeling. Als vertegenwoordiging van 
onze afdeling ben ik geregeld bij de activiteiten van het LAJK 
aanwezig. LAJK, AJK en het NAJK bieden vaak interessante 
activiteiten aan die voor veel leden leerzaam en leuk zijn. 
Ook vind ik het belangrijk dat de agrarische jongeren uit de 
provincie vertegenwoordigd zijn. Samen sta je sterk. Je kan 
veel samen bereiken en van elkaar leren.” 
Waar zou volgens jou LAJK zich met name op moeten 
richten? “De LAJK moet zich meer richten op cursussen deze 
zijn er te weinig vind ik.”

Wat zijn jouw ambities?
“Ik wil graag onze Case 1455 opknappen en in de toekomst 
een eigen bedrijf opzetten in de akkerbouw sector. Eerst wil 
ik de HAS afronden. Ik zie het wel zitten om stage te gaan 
lopen in het buitenland. Het liefst zou ik dan naar Amerika of 
Australië gaan.” 

Zou je thuis het bedrijf willen overnemen? 
“De huidige situatie van de varkenshouderij en het eenzijdige 
werk maken dat ik het bedrijf voorlopig niet wil overnemen. 
Dit kan later misschien wel, maar mijn grootste passie is nog 
altijd akkerbouw” Hoe zie je de toekomst van de agrarische 
sector in Limburg? “In de toekomst moeten bedrijven zich 
meer gaan specialiseren en proberen zo kostenbesparend als 
mogelijk is te werken. Ook gaan meer bedrijven directer met 
de consument om. Ze gaan zelf marketing toepassen om hun 
specifi eke producten te verkopen.”

Imago
Hoe kijk jij aan tegen het Imago van de agrarische sector?
“Het imago van de agrarische sector is erg belangrijk voor alle 
agrariërs. De consument moet tenslotte de producten kopen. 
Als de sector niet aan het imago blijft werken kunnen partijen 
zoals wakker dier of pvdd zomaar van alles roepen om zo te 
proberen de beeldvorming negatief te beïnvloeden. Dit is niet 
goed. Agrariërs moeten mee kunnen bepalen wat er gebeurt 
en niet alles pikken wat anderen hen opleggen. Consumenten 
moeten een goede kijk krijgen op de agrarische sector. Op 
lokaal niveau kunnen ondernemers hier een belangrijke rol in 
spelen. Zij kennen de regio.”

HAS Hogeschool in Limburg groeit
HAS Hogeschool in Limburg ging in 2013 van start met 2 
opleidingen: Bedrijfskunde en agribusiness en Toegepaste 
Biologie. In het eerste jaar zijn er in totaal 67 studenten in 
Venlo begonnen. De verwachting is dat de hogeschool in 
2020 zo’n 800 studenten telt verdeeld over 5 opleidingen.

Nieuwe opleidingen
Vorig jaar is de 3e de opleiding, FreshFood & Innovation, 
van start gegaan. 
Een opleiding voor de meer creatieve student. Studenten 
leren nieuwe concepten bedenken, voor nieuwe markten 
en speciale doelgroepen. Hoe kun je meerwaarde creëren 
voor een product. Dus niet steeds meer komkommers en 
tomaten kweken voor dezelfde prijs, maar iets aan het 
product toevoegen, waardoor je er een hogere prijs voor 
kunt vragen. Honingtomaatjes of Livar varkensvlees zijn 
hiervan mooie voorbeelden.

In september 2015 start de 4e nieuwe opleiding: 
International Farm Management. Een opleiding voor 
de student met managementvaardigheden. Het is een 
bedrijfskundige opleiding, waarbij je leert hoe je straks 
nationaal en internationaal kunt werken. Belangrijk element 
van deze nieuwe opleiding is ‘learning on the job’. Al in de 
eerste twee jaar lopen de studenten wekelijks een dag mee 
in een bedrijf in de regio. Naast het meelopen in een bedrijf 
oriënteren de studenten zich de eerste twee jaar uitgebreid 
in de subsectoren land- en tuinbouw en veehouderij.

De belangstelling voor deze opleiding is al groter dan we 
verwacht hadden. Er zijn nu zeventien aanmeldingen 
binnen, waarvan vijf uit het buitenland.

Partnerbedrijven
HAS Hogeschool heeft in Venlo bewust gekozen voor een 
centraal gelegen plek. Het pand ligt ideaal: op loopafstand 
van het station en van de cafés en terrasjes in de binnenstad. 
Ook als de HAS in de toekomst gaat groeien, blijven we in 
het centrum gevestigd. Door midden in de stad te zitten, 
maak je van Venlo in de toekomst een echte studentstad.
Van de nood, een gebrek aan ruimte voor praktijkonderwijs, 
werd een deugd gemaakt. De HAS in Limburg koos voor 
een intensieve samenwerking met bedrijven uit de regio. 
Op dit moment wordt al samengewerkt met ruim 50 
partnerbedrijven. De partnerbedrijven komen allemaal uit 
de agrofoodsector en geven de studenten de mogelijkheid 
om hun toekomstige werkveld uitgebreid te leren kennen. 
Dit gebeurt door middel van bedrijfsexcursies, stages, 
afstudeeropdrachten en practica op het bedrijf. Daarnaast 
wordt het lesprogramma van de opleidingen jaarlijks 

getoetst aan de behoeften van het werkveld dat door deze 
bedrijven vertegenwoordigd wordt. Zo wordt het onderwijs 
geoptimaliseerd om studenten op te leiden die na hun 
studie direct doorstromen naar het werkveld in de regio.
Campagnesite
Naast informatie op de website van HAS hogeschool www.
hashogeschool.nl heeft de HAS in Limburg een eigen 
campagnesite www.haslimburg.nl. Een site die visueel alle 
ontwikkelingen van de HAS in beeld brengt. Neem eens een 
kijkje of kom een keer naar een van onze open dagen!

Margriet Hoff mans
Communicatieadviseur 
HAS Hogeschool in Limburg (partner van het LAJK)

LAJK Debat
Bij Ons Boerenerf in Nederweert- Eind organiseerde het 
LAJK op 11 maart een Verkiezingsdebat in aanloop naar 
de provinciale statenverkiezingen van 18 maart. Na een 
inspirerende presentatie van Jan Kuijpers deelden 6 politici 
hun standpunten op de 5 stellingen met het publiek. Er was 
een mooie interactie tussen de bijna 60 jonge agrariërs en 
agrarische jongeren en de politici. Vivian Lataster leidde de 
avond vakkundig. Na afl oop was er tijdens een gemoedelijke 
borrel tijd om te netwerken en het debat te evalueren. Het 
LAJK is zeer tevreden over deze geslaagde avond. 

Wat deed het LAJK nog meer? 
De afgelopen tijd is er weer van alles gedaan in LAJK- land. 

- Van 24 t/m 26 februari stonden LAJK en BAJK samen 
in de stand op de LIV in Venray. Met dank aan een aantal 
enthousiaste AJK leden was ook deze beurs weer een groot 
succes.

- Op zaterdag 28 februari organiseerde het LAJK bij 
Loeigezellig een kadertraining voor haar bestuurders. 
.....  

Personalia 
Naam: Cyrill Lemans
Woonplaats: Berg aan de Maas
Geboortedatum: 28-05-1995
AJK-lid: AJK Sittard/Swentibold
AJK-lid sinds: Oktober 2010 
Soort bedrijf: Varkens en akkerbouw
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