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Tijdens de provinciale vergadering op 13 januari is Niels Quicken, unaniem verkozen tot
LAJK bestuurslid. Tevens namen we afscheid van Thijs Rompelberg.

Bestuurswisseling
Je hebt het al kunnen lezen op onze website en facebook,
maar we zijn blij te mogen melden dat Niels Quicken, 29
jaar en pluimveehouder in Oirlo unaniem verkozen is tot
bestuurslid van het LAJK. Daarmee hebben we een opvolger voor Thijs Rompelberg die, wegens zijn benoeming
tot hoofdbestuurslid van de
LLTB, vroegtijdig afscheid
heeft genomen van het
LAJK DB.
Penningmeester
Judith
Deusings zal na 4,5 jaar
in juni ook afscheid nemen
van het LAJK DB. Mayco
ten Kate zal haar opvolgen
als penningmeester. Ook
Willem Evers heeft na 5
jaar besloten zijn bestuursfunctie na dit seizoen te
willen neerleggen. Enkele enthousiaste mensen
vergaderen mee met het
LAJK DB en kijken of ze
het bestuur willen komen
versterken. We zijn nog
op zoek naar iemand die
na dit seizoen de voorzittershamer wil overnemen
van Mat Winkelmolen Ben
je na het lezen van deze
nieuwsbrief nieuwsgierig
geworden naar wat jij zou
kunnen betekenen voor
de toekomst van agrarisch

Like us on facebook

Limburg? Of wil je weten wat een LAJK bestuursfunctie of
voorzitterschap inhoud? Aarzel niet en bel of mail naar Mat
Winkelmolen 06-11065944 matwinkelmolen@hotmail.
com of regiocoördinator Agnes van den Goor
06-14842143 info@lajk.nl.

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
Vanaf 1 februari kriebelt het weer extra bij mij! Ik heb weer genoten van de
vastelaovendj en ook de geur van het naderende voorjaar hangt weer in de
lucht! Ik denk dat velen dezelfde gedachte hebben in deze tijd van het jaar.
Bedrijfsmatig is de planning voor het groeiseizoen in grote lijnen rond, de
mestvoorraad weer ingediend en de doelen en visie voor 2016 zijn vastgesteld. Vanuit het LAJK zijn we nu vooral aan het “oogsten”. Veel activiteiten
zijn gepland of geweest en de laatste zaken voor het seizoen worden nu
georganiseerd. Voor mijzelf is dit 3e seizoen het laatste als bestuurslid en
voorzitter. Als ik kijk wat we allemaal nog kunnen en willen als LAJK, is dit steeds lastiger
te combineren met een eigen huis, bedrijf en
full time baan bij Voergroep Zuid. Maar het is
zeker niet dat ik het moe ben! Wil jij voorzitter
(m/v) worden? Laat het horen! Maar tot de
ALV ga ik er nog vol tegenaan!
Mat Winkelmolen
Voorzitter LAJK

van je zelf is. Daarbij denk ik dat je dan ook vanzelf gemotiveerder bent.” Zie je ook nadelen? “Je bent er 24/7 mee
bezig er is geen dag dat je niet naar de dieren hoeft. Ook
zijn er meer risico’s dan als je bij een baas werkt.”

Eten bij de boer
Het LAJK vind het belangrijk dat de burger op een juiste
en positieve manier kennis maakt met de sector. Daarom
is er al een aantal jaren het initiatief: “Eten bij de boer”. Vind
je het leuk om mensen te ontvangen, met hen in gesprek
te gaan en hen een kijkje te laten nemen op jouw bedrijf?
Informeer dan even bij het LAJK naar de mogelijkheden.
Er staat tevens een financiële tegemoetkoming vanuit het
LAJK tegenover. Meer info check onze website of stuur een
mailtje naar Agnes via info@lajk.nl
Stagiaire
In de komende periode zal Colette, studente Bedrijfskunde
& Agribusiness aan de HAS in Venlo, stage lopen bij het
LAJK. Ze zal een kort onderzoek doen onder de leden. Het
kan dus zijn dat je door Colette wordt benaderd met de
vraag of je een enquête wil invullen. Wij stellen het zeer op
prijs als je hieraan mee wil werken!!
Foto’s
Geniet je ook zo van het werk op het land, in de kwekerij of
tussen de dieren? Laat ons mee genieten! Maak keer een
foto en stuur hem door naar info@lajk.nl. Wie weet, zie je
hem binnenkort wel in de LAJK Nieuwsbrief terug!?!
LAJK Planning
De cursussen Gewasbescherming A en Bewust op weg
naar overname (BONO) zijn afgelopen. Met het naderende
voorjaar staat er weer het een en ander op de planning. We
staan net als voorheen op de RMV en de LIV in Venray. Ben
je trots op jouw AJK en wil je dit hier uitstralen? Kom dan
beurservaring opdoen in de NAJK stand! Het is leuk en op
de HAS tellen deze uren mee als linturen. Mail even naar
info@lajk.nl . Ook organiseren we op 7 maart samen met
partner AB Werkt een interessante avond over arbeidsefficiëntie en op 25 april samen met partner Nijsen Granico
en Schippers Bladel een varkenshouderijbijeenkomst over
het high-care principe. Verder kun je na deelname aan de
cursus op 11 en 18 april je BHV certificaat behalen! De geplande cursus knaagdierbeheersing is helaas opgeschort
door onduidelijkheid over regelgeving. Als we daar een
nieuwe datum voor hebben wordt je natuurlijk op de hoogte
gebracht. Voor informatie over activiteiten en cursussen
kun je terecht op onze website www.lajk.nl/evenementen.
Natuurlijk ontvang je als lid ook een uitnodiging per post
maar vergeet niet de bovenstaande data al te blokkeren in
je agenda!

“In gesprek met”
René (20) volgt sinds kort de BBL opleiding pluimvee bij
Citaverde in Horst om zo over anderhalf jaar in het 2de jaar
te kunnen instromen van CAH Vilentium in Dronten. Als hij
niet op school zit is hij aan het werk: Thuis of elders.
Veelzijdig
Jullie hebben thuis een agrarisch bedrijf.
Hoe ziet dat eruit?
“De hoofdtak op ons bedrijf zijn de vleeskalkoenen. Nu
houden we er nog 11.000 maar we zijn momenteel aan het
bijbouwen. Als de nieuwe stallen en opslagloods klaar zijn
kunnen we in totaal 24.000 dieren houden en hebben we
meer opslagcapaciteit voor stro. De kalkoenen worden allemaal naar Duitsland geëxporteerd.
Daarnaast hebben we een paardenstalling met 1,5 ha grasland. Hier kunnen we max. 9 pensionpaarden huisvesten.
Verder hebben we grasland voor hooibouw en verhuren we
een aantal ha. bouwland.
Mijn moeder heeft een boerderijwinkeltje. We verlenen
diensten zoals het kiepen van kroet (tweede keus appels)
met de verrijker en zijn met eigen materieel werkzaam in de
gladheidsbestrijding.”
Dat klinkt als een veelzijdig bedrijf. Wat zijn jouw taken op
het bedrijf?
“Dat klopt. Ik hou van afwisseling. Mijn vader doet de dagelijkse werkzaamheden tussen de kalkoenen. ’s Winters,
als ik niet naar school hoef, doe ik de gladheidsbestrijding.
’s Zomers help ik graag mee met het binnenhalen van het
hooi en stro. Werken met de trekker en verrijker doe ik altijd
met veel plezier.” Het klinkt alsof je niet vaak stil zit. “Ik ben

Personalia
Naam: René Cobben
Woonplaats: Moorveld
Geboortedatum: 11-02-1996
AJK-lid: Zuid-Limburg
AJK-lid sinds: 2014
Soort bedrijf: Pluimveebedrijf
graag bezig. Ik handel een beetje in haardhout. Stammen
zaag en kloof ik zodat het brandklaar is. Ook onderhoud ik
een paar tuinen. Wekelijks maai ik daar het gazon en als
het nodig is doe ik kap- en snoeiwerk. In de zomervakantie
werk ik in de festivalreiniging en doe ik loonwerk.”
Overname?
Zou je het bedrijf ooit over willen nemen?
“Zoals het er nu uitziet zou ik het bedrijf wel willen overnemen. Als de studie het toelaat ben ik dagelijks op ons bedrijf
werkzaam. Ik denk na over hoe we dingen op ons bedrijf
kunnen verbeteren en of er voor ons op een andere manier
nog winst te behalen valt. Ik heb het geluk dat ik nauw betrokken wordt bij alle beslissingen die met de nieuwbouw te
maken hebben. Voor mij is dat zeer leerzaam.”
Hoe zie jij de toekomst voor jullie bedrijf? “Het gaat er mijn
niet om dat we zo groot mogelijk worden maar meer om
een hoger rendement uit ons bedrijf te halen. Dit wil ik
bereiken door datgene wat we doen, zo goed mogelijk te
doen. Voor mij zou het een uitdaging zijn om in de toekomst
zelf voer en stro voor de kalkoenen te verbouwen, om zo
meer rendement uit onze grond te halen.”
Wat zijn volgens jou de voordelen van het hebben van een
eigen bedrijf? “Je bent eigen baas en kunt het bedrijf voeren op de manier wat je zelf denkt het beste is. Het belang
om het werk goed of succesvol uit te voeren is groter als het

(L)AJK
Je bent lid van AJK Zuid-Limburg. Hoe ben je daarmee in
aanraking gekomen? “Ik kende een paar mensen bij het
AJK. Van hen hoorde ik positieve dingen over het AJK. Ik
studeerde toen nog werktuigbouwkunde in Maastricht en
kreeg relatief weinig mee van de agrarische sector.
Wat vind je van de AJK activiteiten die aangeboden worden? “Ik vind het interessante excursies. Jammer is wel dat
er bij AJK Zuid-Limburg weinig aandacht aan de intensieve
veehouderij geschonken wordt. Er zijn ook mooie, innovatieve bedrijven in de intensieve veehouderij die de moeite
waard zijn.”
Waarom vind jij het belangrijk dat er een LAJK bestaat?
“Zo komen de agrarische jongeren in contact met elkaar en
kunnen ze eventuele problemen of struikelblokken binnen
de agrarische sector bespreken en elkaar aanvullen waar
nodig. Daarnaast zijn de excursies altijd erg leerzaam.”

AJK Afdelingen
We genieten nog na van de carnaval en we kijken ondertussen massaal uit naar het voorjaar! Een aantal afdelingen
hebben de rustige decemberweken gebruikt om een ontspannen activiteit te organiseren. De bowlingavonden van
AJK Sittard/Swentibold en AJK Roermond waren heel goed
bezocht. Ook de nieuwjaarsborrels die in bijna alle afdelingen hebben plaatsgevonden waren eveneens een goede
gelegenheid om eens rustig bij te praten.
AJK Noord-Limburg ging op excursie naar Boomkwekerij
Fleuren en Nijsen Granico. Samen met AJK Helden organiseerden ze een interessante bijeenkomst met Ruud
Zanders als spreker. AJK Midden-Limburg heeft een avond
gehad bij loonbedrijf Verberne in Neerkant met als thema
mestverwerking. Op de planning staan o.a. een avond in
samenwerking met hun sponsor Voergroep Zuid. AJK ZuidLimburg organiseert een avond op een agrarische locatie
samen met de brandweer en een techniek avond bij Intrak.
AJK Roermond kijkt uit naar een bijeenkomst bij en over
Loonbedrijf John van Pol in Maria-Hoop waar leden ook alles te weten kunnen komen over het T-rijbewijs en ook AJK
Sittard pakt dit onderwerp aan, maar dan met de politie en
loonbedrijf Fuchs bij Collé in Susteren.

