de c e mbe r

Dit is een ontspannen en gezellige avond waar de nodige
zin en onzin wordt verteld en gezongen. Natuurlijk mogen
de nodige pintjes niet ontbreken. Wil je dus wat Vlaamse
cultuur opsnuiven? Dan kun je op 23 januari om 20:30
terecht bij het clublokaal van voetbalclub Heidebloem
Wijshagen, Parklaan 12, 3670 te Meeuwen-Gruitrode.
Cursussen
Op 7 december is een groep enthousiaste aanstaande
ondernemers begonnen aan de cursus BONO (Bewust
Op weg Naar Overname). Deze cursus wordt verzorgd
door Thijs Tacken van Arvalis en bereid jongeren voor op
een bedrijfsovername.
Verder is de cursus gewasbescherming ook in volle
gang. Eind januari hopen 12 mensen hun spuitlicentie
te behalen. Daarna is LAJK voornemens ook de cursus
ongediertebestrijding aan te bieden. Heb je interesse
in het behalen van je licentie hiervoor: Hou dan goed je
brievenbus in de gaten.

Like us on facebook

Rondje Limburg.
AJK Helden/Leudal is op 10 december op excursie
geweest naar Wortelenbedrijf Joosten te Baarlo. Dit
bedrijf is gespecialiseerd in de wortelenteelt en heeft
een geheel geautomatiseerde lijn voor de producten
naar klantbehoeften te leveren. De organisatie voor
de volgende excursie is in volle gang. AJK MiddenLimburg was op 19 november te gast bij Intrak waar
ze een interessante avond beleefden en op 10 december was er een bijeenkomst bij loonbedrijf Verberne
met als thema “Mestverwerking”. Daarnaast is AJK
Midden-Limburg druk met het vervolg op het project
“De passie van …”. AJK Roermond had op 20 november een druk bezochte avond bij Mooren Machines. Er
werd dieper in gegaan op de mogelijkheden tot financiering van machines, olie en smeermiddelen en het
kalibreren en uitlezen van moderne machines. Op 30
december gaat AJK samen het jaar afsluiten tijdens
een avondje ontspannen bowlen. Voor het nieuwe jaar
staan er al een aantal interessante activiteiten op de
planning.
AJK Noord-Limburg is op excursie geweest bij Nijsen
Granico en heeft ook volop plannen voor de eerste
maanden van 2016. Zo staan er een nieuwjaarsborrel, een interessante avond met een spreker, een boeiende dagexcursie en een cursus klauw bekappen op
de agenda.
AJK Zuid-Limburg heeft de jaarlijkse stapavond gehad
en een avond over mineralen in het voer o.l.v. de GD.
Er staan nog een aantal activiteiten op het programma
waaronder een bijeenkomst over het nieuwe trekker
rijbewijs, een cursus klauw bekappen en een avond
over precisielandbouw.

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
JOUW FOTO HIER? MAIL HEM NAAR INFO@LAJK.NL EN WIE WEET ZIE JE HEM OP DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF!!

VOORWOORD
Het kalenderjaar loopt ten einde en de tijd van gezellig samenzijn, hitlijsten en
familie breekt aan. In verschillende sectoren hebben we een zeer bewogen
jaar achter de rug van onduidelijke/geen en wisselende wetgeving, wisselende
opbrengstprijzen en ga zo maar door. Echter we mogen ook de goede dingen
van het jaar zeker niet vergeten! Als jonge agrariërs en agrarische jongeren
zijn we vaak positief in het nieuws geweest, zijn veel goede (L)AJK activiteiten
georganiseerd, heeft het NAJK veel bereikt en zijn we blij dat in Limburg weer
steeds meer jongeren samen met het LAJK enthousiast in de agrarische sector
vooruit willen. Begin 2016 staan weer enkele interessante bijeenkomsten/
cursussen op het programma via het LAJK en gaan we enthousiast door met
het bouwen aan onze toekomst! Daarom kijk ik uit naar 2016 en rest me nog
jullie allemaal een goed uiteinde te wensen! Heb je nog tips of suggesties voor
het LAJK in 2016, bel of mail me!
Mat Winkelmolen
Voorzitter LAJK

Jacques van Melick:
Oud-adviseur en nieuwbakken ondernemer
Eerst de nodige ervaring opdoen buiten de deuren van het
ouderlijk bedrijf en dan vanaf volgend jaar aan het hoofd
van een gloednieuwe melkveestal.
Dat is het verhaal van Jacques van Melick, melkveehouder
in Neer. Jacques startte zijn carrière als rundveeadviseur
bij Arvalis. “’s Morgens voor het werk melken en ’s avonds
na het werk weer terug de stal in,” dat was de routine van
Jacques een aantal jaar lang. “In 2008 trad ik tot de maatschap toe,” vertelt Jacques. “In 2011 heb ik toen, samen
met mijn toenmalige collega’s bij Arvalis, de eerste tekeningen op papier gezet voor de nieuwe stal. We hebben
toen meteen ammoniak gekocht en de NB wet aangevraagd. Als adviseur zijnde zag ik het belang van een NB
wet al vroegtijdig aankomen.”
Jacques besloot niet meteen van ‘klein’ naar ‘groot’ te
gaan, maar een tussenstapje te maken. In 2012 werd
het bouwblok vergroot voor de nieuwe melkveestal en
mestbassin. In 2013 is langs de bestaande melkveestal
een nieuwe, lowbudget en vergunningsvrije voergang
gebouwd. Hierdoor kon de bestaande voergang met ligboxen vol gezet worden. Jacques: “We wilden zo efficiënt
mogelijk - en met behulp van de bestaande bebouwing
- méér melken. Bovendien hebben we er rekening mee
gehouden dat het jongvee hier in de toekomst gehuisvest
kon worden. Op deze manier konden we de geleidelijke
groei met eigen jongvee vasthouden en de overgang naar
de nieuwe stal zo klein mogelijk maken.”
In 2014 werden de bouwvergunningen ingediend en in februari 2015 was het dan echt zover; de vergunningen waren binnen. Jacques begon half april met bouwen en in een
rap tempo werd de nieuwe stal opgeleverd. In september
van dit jaar waren ze klaar. Door de drukke werkzaamheden bij de bouw en de opstart in de nieuwe stal, besloot
Jacques in de zomer van dit jaar te stoppen bij Arvalis.
Jacques: “Tijdens mijn jaren als adviseur heb ik veel gezien en geleerd van andere bedrijven. Op basis van deze
ervaringen heb ik bewust gekozen voor een eenvoudige
en degelijke stal, zo scherp mogelijk qua bouwkosten. Zo
hebben we geen mestkelder in de stal en lopen de koeien
op een rubberen vloer. Dat is goed voor het dierwelzijn en
milieu en toch een stuk voordeliger dan de reguliere emissiearme vloeren. De nieuwe stal biedt plek aan zo’n 145
melkkoeien. Op het moment melken we 130 stuks melkvee. De vrije ligboxen willen we met geleidelijke groei van
eigen jongvee vol zetten.”

Jacques heeft zich in dit hele traject laten bijstaan door zijn
oud-collega’s van Arvalis. “Het is mooi om een dergelijk
traject ook eens vanaf de andere kant van de tafel mee
te mogen maken. Ik mag denk ik wel zeggen dat Arvalis
in Limburg de sterkste partij is op het gebied van rundvee. Er is ontzettend veel kennis in huis. En het feit dat
er meerdere specialismen onder één dak samenwerken,
maakt dat er toch efficiënter gewerkt kan worden. Als je
samen op één kantoor werkt, vindt er nou eenmaal net wat
sneller en beter afstemming plaats, dan wanneer dit tussen
verschillende bedrijven moet gebeuren. Verder vond ik zelf
een goede klik met de adviseur heel belangrijk. En omdat
er bij Arvalis zoveel specialisten werken, zit er altijd wel één
tussen die bij je past.”
Ook benieuwd wat Arvalis voor jou kan betekenen in je
bedrijfsontwikkeling? Neem contact met ons op via 0475355700 of info@arvalis.nl.

“In gesprek met”
Mark Vrenken (27) koos na zijn opleiding Elektro-Mechanica aan Sint-Jansberg te Maaseik voor de studie HBO
Werktuigbouwkunde in Heerlen. Sinds kort is hij werkzaam
bij mechanisatiebedrijf Vohamij te Heythuysen.
Thuisfront
Je bent opgegroeid op een loonbedrijf. Wil je hier iets
over vertellen? “Mijn vader heeft een loonbedrijf gespecialiseerd in de gewasverzorging van de aspergeteelt. In
het verleden heeft hij altijd een loonbedrijf gehad dat zich
bezig hield met het algemene loonwerk, maar door de jaren heen heeft hij zich meer en meer gespecialiseerd op
de aspergeteelt. De werkzaamheden starten eind mei en
eindigen eind september/ begin oktober. In de rustige periodes verzorgt hij het onderhoud aan de machine en helpt
uit bij een collega teler.

“Mijn interesses liggen in de agrotechniek en akker- en
tuinbouw. Mijn werk is dus een prima combinatie tussen
mijn opleiding en hetgeen waarmee ik ben opgegroeid.”
Hobby’s
Heb je naast je werk ook tijd voor hobby’s? “Mijn werk
komt goed in de richting van een hobby omdat ik nu iedere
dag bezig kan zijn met machines. In de weekenden onderneem ik graag dingen net vrienden. Verder ga ik in de
lente- en zomermaanden wekelijks wielrennen.”

Personalia
Naam: Mark Vrenken
Woonplaats: Roggel
Geboortedatum: 18-07-1988
AJK-lid: AJK Helden-Leudal
AJK-lid sinds: 27-11-2012
Soort bedrijf: Agrotechniek / akkerbouw
Ik zit zelf niet in het bedrijf maar help wel mee wanneer
nodig. In het spuitseizoen zorg ik dat de voorraden op
orde zijn in ons magazijn en sta ik klaar wanneer onderweg gewasbeschermingsmiddelen dienen te worden nagebracht. Dit is 7 dagen in de week. Verder help ik mee
met het onderhoud aan de machines.” En wil je het bedrijf
ooit overnemen? “We hebben thuis de keuze gemaakt dat
ik niet de bedrijfsopvolger wordt. Ik heb niet de ambitie
op 4 maanden in het jaar 90-uur per week in een cabine
te zitten. Ik ben graag meer met mensen bezig en wil een
geregelder leven leiden. Het was een proces waarbij zelfkennis ook heel belangrijk is. Uiteindelijk hebben wij deze
keuze samen bewust gemaakt. In het begin was het wat
lastig om dit een plaatsje te geven, nu heb ik mijn weg
daarin goed gevonden.”
Prima combinatie!
Wil je eens wat vertellen over je werk? “Vohamij is een innovatief en technisch bedrijf waar ik samen met een team
een nieuw magazijnsysteem op mag zetten en beheren.
Mijn uitdaging ligt meer op het logistieke dan het technische gedeelte binnen de agrotechniek. Het mooie van het
werk is dat iedere dag anders is. Heden ten dagen staat bij
de telers servicegerichtheid hoog in het vaandel. Dus voor
mij is het dan ook de uitdaging de teler zo goed mogelijk
van dienst te zijn zodat hij met een goed gevoel weggaat
maar ook dat hij weer terugkomt om nieuwe onderdelen
te bestellen.”

(L)AJK
Hoe ben je in aanraking gekomen met het AJK? “Binnen
mijn vriendenkring heeft niemand een agrarische achtergrond of interesse hierin. Zelf merkte ik dat hier toch veel
mee bezig was en via mijn neef, ben ik in aanraking gekomen met het AJK Helden/Leudal. Het mooie van het AJK
is dat jonge ondernemers binnen verschillende disciplines
hun mening en visie delen. Van die informatie leer je veel
en ga je vaak anders tegen zaken aankijken in positieve
zin.” Je bent sinds ruim een jaar lid van het bestuur van
AJK Helden/Leudal. Waarom heb je gekozen voor dit bestuurswerk? “Ik wil mezelf graag ontwikkelen maar ook
inzetten voor jongeren die ook dagelijks bezig zijn met
de agrarische sector. Bij het LAJK komen wij tijdens PB’s
(Provinciale Bestuursvergaderingen) ook in contact met de
andere afdelingen. Hier wordt vaak informatie uitgewisseld
waar alle afdelingen iets aan hebben en je krijgt te horen
wat er speelt binnen de andere afdelingen. Netwerken is
heel belangrijk. Het is vaak niet belangrijk wat je kent, maar
wie je kent om iets voor elkaar te krijgen.”
Je hebt ook deelgenomen aan de cursus financieel inzicht. Wat vond je hiervan? “De cursus werd gegeven door
Koenen en Co. Dit was een leerzame cursus geleid door
vakbekwame mensen die aan de hand van praktijkvoorbeelden lieten zien hoe je een financiële situatie van een
bedrijf kunt beoordelen.”
Heb je nog een advies? “Blijven investeren in het verenigingsleven van het AJK. Als iets afneemt en stopt is het
weer heel moeilijk om het op te bouwen. De jeugd is de
toekomst, stimuleer dus de jonge, agrarische ondernemers. Het beleid in Nederland maakt het door de regelgeving al vaak moeilijk genoeg om hun droom te verwezenlijken van een eventuele bedrijfsovername.”
Groene Kring
Onze Vlaamse vrienden van de Groene Kring (Afdeling
Belgisch Limburg) nodigen de LAJK leden van harte uit op
23 januari om 20:30 voor een typisch Belgische “Cantus”.

