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wat ten goede komt aan de ondernemer en het bedrijfsleven, voor beiden een win situatie.
Ik denk dat de toekomst van het LAJK een netwerk wordt
van niet alleen boeren en tuinders maar dat er ook veel
leden zijn die werkzaam zijn in aanverwantenbedrijven in
de agrarische sector.”
LLTB Jaarcongres
Het congres van de LLTB staat dit jaar in het teken van
de toekomst van onze welvaart. Een bloeiende en vitale
land- en tuinbouw is onmisbaar voor de samenleving.
Onze sectoren zorgen namelijk voor lekker en gezond
eten, welzijn, prachtige natuur, fraaie landschappen en
een leefbaar platteland. Dat allemaal samen zorgt voor
maatschappelijke voorspoed. Kortom, welvaart. Maar
hoe ziet die toekomst van onze welvaart er eigenlijk uit?
Hoeveel ruimte hebben ondernemers straks nog? Het
LLTB Jaarcongres vindt plaats op donderdag 19 november in Congrescentrum Het Forum in Roermond.
Drie discussietafels
L1-presentatrice Vivian Lataster jaagt tijdens het congres
drie discussietafels aan. Aan de politieke discussietafel
nemen plaats: Europarlementariër Jan Huitema (VVD),
Tweede Kamerlid Dion Graus (PVV), Limburgs Statenlid
Carla Brugman (GroenLinks) en de Venrayse wethouder
Jan Loonen (CDA). Vier jonge ondernemers kijken daarna
naar de toekomst van hun bedrijven en de uitdagingen
van de sector. Uiteenlopende onderwerpen komen aan
bod. Groenteteler Paul Janssen uit Hunsel gaat het hebben over voedselverspilling. Varkenshoudster Lianne
Kuijsten – de Rond uit Montfort speekt over de uitdagingen van de varkenshouderijsector. Rozenkweker Paul
van der Hulst uit America vindt dat er een gelijk speelveld
Like us on facebook

moet komen in Europa. Melkveehoudster Kristel Vanhommerig – Dullens uit Walem vertelt hoe ze onderneemt in
dialoog met de omgeving. Voorzitter Léon Faassen, algemeen directeur Klaas van Mierlo en de nieuwe manager
projectleiders Roger Lenders gaan in een derde gesprek
nog in op de toekomst van belangenbehartiging en de
wijze waarop de LLTB hierop inspeelt. Na het inhoudelijke
gedeelte is er nog ruim de tijd om met elkaar bij te praten
en staat er een heerlijk buffet klaar.
Uitnodiging LAJK
Naast een uitnodiging aan het bestuur van het LAJK heeft
de LLTB aangegeven ook een aantal toegangskaarten
beschikbaar te stellen aan geïnteresseerde leden van het
LAJK. Leden van het LAJK die interesse hebben, kunnen
zich melden bij Agnes van den Goor, via info@lajk.nl
AJK Afdelingen
Ook voor de afdelingen is het seizoen alweer in volle
gang. AJK Zuid-Limburg organiseerde een super geslaagde boerderijkijkdag op zondag 27 september. Maar
liefst 1900 bezoekers namen een kijkje op het bedrijf van
familie Bisschofs in Vaals. AJK Sittard kijkt tevreden terug op hun feestweekend met Sjtoppelpop, Das Grosse
Erntefest en het LK Ploegen. Op de planning staat een
uitstapje naar de Agritechnica in Hannover en een feestavond. AJK Roermond organiseert op 20 november een
veelzijdige en interessante avond met mechanisatiebedrijf Mooren in Roermond. Leden en potentiele leden zijn
welkom.
AJK Midden organiseerde op 22 oktober samen met
Bergs Advies een rondleiding en informatieavond over
bedrijfsopvolging.
Super enthousiast dus allemaal!

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

COLOFON Dit is een uitgave van Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt - Postbus 960, 6040 AZ Roermond.
Tel 06-14842143 - Mail info@lajk.nl - www.lajk.nl - Druk Drukkerij Buijs Nederweert
“Het Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt (LAJK) is dé vereniging van,
voor en door jongeren in Limburg die hart hebben voor land- en tuinbouw”.
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NIEUWSBRIEF
VOORWOORD
Het nieuwe seizoen loopt weer! Als LAJK hebben we afgetrapt met de
startavond op het vliegveld in Maastricht met veel enthousiaste leden. De
cursus financieel inzicht is met 2 groepen gestart en de uitnodiging voor
enkele andere cursussen is bij jullie binnen of onderweg.
Daarnaast heeft LAJK bestuurder Thijs Rompelberg in de afgelopen periode
de kans gekregen om het Hoofdbestuur van de LLTB te gaan versterken.
Ik ben blij en trots dat een enthousiast, actief en betrokken jonge agrarische
ondernemer deze kans krijgt. Thijs van hieruit veel succes!
Een goede start van het seizoen, laten we hier met iedereen betrokken bij
het AJK op doorbouwen!
Mat Winkelmolen
Voorzitter LAJK

Grip op Resultaat
Maximaal rendement en grip op de resultaten. Dat is waar
elke moderne ondernemer naar op zoek is. Nijsen/Granico
helpt ondernemers graag om grip en rendement te krijgen
op het varkensbedrijf met CDI XPERT.
Gebruikt u uw CDI efficiënt?
Varkenshouder met een CDI hebben een zeer sterke managementtool in handen met talloze mogelijkheden. Maar
in de praktijk zien we vaak dat de voercomputer regelmatig
bijgesteld moet worden omdat de voerbakken te vol of te
leeg zijn. Het maximale rendement uit de CDI wordt dus
vaak niet gehaald. De voercomputer kan echter meer voor
varkensbedrijven betekenen dan u denkt!
Nijsen/Granico kan helpen om dit verborgen rendement
zichtbaar én bereikbaar te maken, zodat de varkenshouder
grip krijgt op uw resultaat en daarmee uit zijn bedrijf haalt
wat erin zit. Dit doen we met CDI XPERT. Ontwikkeld in de
praktijk voor de praktijk.
Te veel of te weinig voeren door een afwijking in het weegmechanisme van de CDI is vaak het kleinste probleem en
eenvoudig bij te sturen. De oorzaak van verborgen rendement op vleesvarkensbedrijven ligt vaak veel dieper. In de
praktijk blijkt het gebruik van de CDI namelijk onvoldoende
afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen, de exacte behoeften en capaciteiten van de varkens én het uitbetalingssysteem. Hierdoor is de kans reëel dat er resultaat blijft liggen.
Precies voeren op uw doelstellingen en de behoeften van
varkens met CDI XPERT
Met CDI XPERT koppelen wij bedrijfsdoelstellingen aan
o.a. de dagelijkse behoeften aan nutriënten en het potentieel van vleesvarkens en de mogelijkheden die een CDI
biedt. Zo kunnen wij vooraf zeer precies sturen op gewenste resultaten, zoals:
Hogere opbrengst van de vleesvarkens dankzij een betere
karkaskwaliteit:
Grip op spier/spekverhouding van de varkens;
Hoger % varkens binnen het slachterijconcept.
Lagere voerkosten door grip op voerkosten dankzij:
Precieze nutriëntgift, afgestemd op de dagelijkse behoeften van de vleesvarkens en de bedrijfsdoelen;
Scherpere voerconversie en/of EW-conversie, dankzij
hoogwaardige, goed opneembare grondstoffen, afkomstig
uit de levensmiddelenindustrie;
Minimale verspilling van voer door bovenstaande punten
en een precieze afstelling van de Computergestuurde
DroogvoerInstallatie.
Wilt u weten of uw CDI rendement voor u verborgen
houdt? Doe de check: www.cdi-xpert.nl

Vliegende start
Op 9 september maakte het LAJK een vliegende start bij
het Jet Center van Maastricht Aachen Airport. Voor het
eerst was de startavond niet alleen toegankelijk voor bestuurders maar ook voor LAJK leden uit de hele provincie. Het bestuur is tevreden over de opkomst. Er was een
leuke en diverse groep aanwezig. Na een rondleiding per
bus over het vliegveld stond koffie en vlaai klaar. Daarna
opende voorzitter Mat het seizoen en gaf hij een korte inleiding. Dhr Snijders vertelde het een en ander over lobby
in de luchtvaartsector en daarna gaf LLTB voorzitter Leon
Faassen een presentatie over de LLTB en belangenbehartiging in de agrarische sector.
Nieuwe website LAJK
Eindelijk is het zo ver. Het LAJK heeft een nieuwe website.
De website is jong en overzichtelijk. Ook het besturingssysteem van de website is anders dan voorheen waardoor
het makkelijker is om updates te verzorgen. Agnes regiocoördinator LAJK: “De samenwerking met Bonsai Media
verliep vanaf het begin al soepel en ik ben blij met het resultaat.” We nodigen jullie natuurlijk allemaal uit om een
kijkje te nemen op de nieuwe site die gewoon via www.lajk.
nl te bereiken is. Voor vragen en opmerkingen hierover kun
je natuurlijk altijd bij Agnes terecht!

Safe the date
16-11
		
19-11

Start cursus Uitvoeren Gewasbescherming 		
(Spuitlicentie)
LLTB Najaarscongres

Cursussen
De cursus financieel inzicht is in september met 2
groepen van start gegaan. Zowel de cursisten als
de cursusleiders zijn erg enthousiast. Op vraag van
verschillende afdelingen bieden we een cursus “Uitvoeren gewasbescherming” aan, in samenwerking
met Cita Verde. Opgeven voor deze cursus kan nog
tot uiterlijk 5 november. Meer informatie vind je in de
uitnodiging of op de website!

Wat zijn jouw persoonlijke ambities?
“Ik heb nu een leuke baan en ik wil nog graag groeien binnen dit bedrijf.”

Personalia
Naam: Rens Coolen
Woonplaats: Kelpen-Oler
Geboortedatum: 01-08-1995
AJK-lid: AJK Midden-Limburg
AJK-lid sinds: 2012
Soort bedrijf: Melkvee, Zorgboerderij,
Zorghoeve
“In gesprek met”
Rens (20) werkt 4 dagen per week bij Giel Ogier Elektro
B.V. te Weert en gaat 1 dag per week naar het Summa
College in Eindhoven. Binnenkort rondt hij zijn opleiding
“Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties” af. Thuis
hebben zijn ouders een melkveebedrijf met een zorgtak.
In het weekend werkt Rens bij een pluimveehouder, waar
hij inmiddels ongeveer alle voorkomende werkzaamheden
uitvoert.
“Ik heb nu een leuke baan”
Hoe ziet een werkweek er voor jou uit?“ Op woensdag zit
ik op school in Eindhoven. Hier volg ik de opleiding Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties. Deze rond ik af
in februari. Daarna ga ik de opleiding tot Leidinggevend
Monteur Elektrotechnische Installaties volgen. De rest van
de werkweek werk ik bij Giel Ogier Elektro B.V. Dat is een
allround elektrotechnisch installatiebedrijf met 30 jaar ervaring. Het bedrijf is actief in de nieuwbouw en renovatie van: agro-industrie, zorgsector, utiliteitsbouw en vrije
sector woningbouw en biedt 24/7 service.” Waarom heb
je gekozen voor een opleiding in de elektrotechniek? “Ik
vind het erg leuk om dingen te maken en daarna in bedrijf
te stellen en dan te zien dat het goed werkt/functioneert.
En ook omdat het mij erg goed af gaat en dit mij erg goed
motiveert.”

Pluimvee
In je vrije tijd werk je op een vleespluimveebedrijf, kun je
daar iets meer over vertellen? “Ik vind het boeiend om te
zien hoe de ontwikkelingen zich opvolgen en mijn aandeel
hierin. Mijn werkzaamheden bestaan o.a. uit: stallen klaarmaken, kuikens inzetten, controleren, verladen van pluimvee, poetsen, klusjes, en dan weer opnieuw. Het geeft me
veel zelfvertrouwen als zulk groot bedrijf mij toevertrouwd
wordt tijdens vakanties.”
Thuis
Jullie hebben thuis een gemengd agrarisch bedrijf? Vertel
hier iets over.
“We hebben thuis een melkveehouderij waar we +/- 50
koeien melken. Ons doel is dat 1 persoon dit werk gemakkelijk aan moet kunnen. Daarnaast hebben we ook een
zorgtak op ons bedrijf. In de dagverzorging komen iedere
dag 12 mensen uit de thuissituatie voor een dagbesteding.
Hier werken 3 medewerkers.
Ook wonen er 24 mensen met een zware zorgvraag ( dementie, somatisch problemen) op ons bedrijf, zij ontvangen 24 uurs zorg (vergelijkbaar met verpleeghuiszorg), hier
zijn 27 medewerkers in werkzaam. Voor de zorgtak zijn er
wel uitbreidingsplannen”
Zou je het bedrijf thuis willen overnemen? “Dat weet ik nog
niet. Ik vind het wel leuk maar eerst wil ik verder in de elektrotechniek.”
(L)AJK
Waarom ben je lid geworden van het (L)AJK?
“Ik vind het erg interessant wat er allemaal speelt in de
agrarische sector, hier blijf ik graag van op de hoogte. Ook
vind ik het belangrijk met collega’s/ leeftijdgenoten hier
over te praten en of ervaringen uit te wisselen.”
“De activiteiten die het (L)AJK organiseert zijn heel leerzaam en boeiend. Ook kom je op veel leuke plaatsen binnen voor een rondleiding en uitleg waar je normaal gesproken niet komt zoals het distributiecentrum van Jan Linders
in Nieuw Bergen, of vliegveld Maastricht Aachen Airport en
Stienen bedrijfselektronica in Nederweert.
Ook heel gezellig is de nieuwjaarsborrel, de zomer BBQ
en het buurten met andere AJK leden na een activiteit of
excursie.”
Vind je het belangrijk dat er een LAJK bestaat?
“Ja dit vind ik erg belangrijk. Vooral het netwerken, kennis
delen, hier kunnen altijd samenwerkingsvormen uit groeien

