ok tobe r

Met Gerda op adviesmissie in Kenia!
Gerda Verboort, is bestuurslid bij het LAJK en in het
dagelijks leven werkzaam als controller bij DSM. Ze
staat bij Agriterra ingeschreven en is vanuit die organisatie, afgelopen juli, een week uitgezonden naar Kenia.

Informatie
verzamelen
en
aan
het
werk!
Vrijdag: Een presentatie van onze bevindingen, die het
bestuur enthousiast overneemt.

Missie ‘Efficiency finance department Wakulima Dairy
in Kenia’
Doel: Advies uitbrengen hoe de financiële afdeling van de zuivelcoöperatie Wakulima Dairy
naar een hoger niveau gebracht kan worden.
Zondagavond: aankomst in Nairobi. Maandagmorgen:
vertrek naar naar Mukurweini, het dorp waar de zuivelcoöperatie staat.
Zaterdag: vrije dag met bezoek aan een National Park
bezocht, en een rondleiding door een sloppenwijk.
“Ontzettend indrukwekkend, en een gave afsluiting
van deze bijzondere week!”

Kennismaking met het bestuur en rondleiding door de
fabriek met een nieuwe yoghurtlijn.

Interesse? Check www.agriterra.org of 		
vraag Ilse of Gerda voor meer informatie!
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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
De nachten worden kouder, de maïs is grotendeels van het land en de
eerste bieten zijn gerooid. Het najaar staat op de stoep! Met veel energie
hebben we het nieuwe seizoen afgetrapt tijdens onze startavond op 21 september in de Vila Flora. Leuk dat er veel bestuurders, partners en provinciale politici aanwezig waren, maar vooral gaaf dat er veel leden zijn afgereisd
naar Venlo! Tijdens de startavond is het promotiefilmpje van het LAJK live
gegaan. Ben je benieuwd… kijk op onze website, twitter of Facebookpagina.
Het merendeel van de afdelingen heeft de eerste
activiteit al achter de rug. We horen veel positieve
geluiden! Het LAJK en de lokale AJK’s hebben
weer van alles in petto. Hou daarom je mailbox,
onze website en facebook pagina in de gaten.
Tot ziens!
Ilse Verhoijsen
Vicevoorzitter LAJK

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”.

Like us on facebook

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!

De juiste richting kiezen
Eindelijk is in de varkenshouderij de zon weer gaan
schijnen. Het zal nog een hele tijd duren voordat de
gaten weer dicht zijn, maar voor alsnog zijn we op de
goede weg.
Vaak krijg ik de vraag van varkenshouders welke richting ze moeten kiezen, voor welke markt ze moeten
produceren.
Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden en is
ook zeker niet voor elk bedrijf hetzelfde.
De laatste jaren zien we meer en meer concepten ontstaan. Zoveel zelfs dat het soms moeilijk wordt om door
de bomen het bos te zien. Voor een concept produceren kan een interessante optie zijn voor vele bedrijven,
maar juist niet voor concepten kiezen maar produceren
voor reguliere afzet kan ook een interessante optie zijn.
Belangrijk is, ongeacht of er in concept geproduceerd
wordt of niet, gezonde varkens te produceren met een
sterke focus op dierenwelzijn en zo laag mogelijk antibioticagebruik.
Goede marktoriëntatie is zeer belangrijk voordat men
keuzes maakt. Waar is vraag naar en hoe kan ik hieraan voldoen? Wat past het beste bij mijn bedrijf en bij
mij als ondernemer?
Produceer ik biggen of vleesvarkens voor een concept,
voor de reguliere binnenlandse markt, voor de Duitse
markt, voor een andere buitenlandse markt of voor een
buitenlands concept. Mogelijkheden te over, belangrijk
is er goed over na te denken en de voor- en nadelen
goed af te wegen.
Dierenwelzijn en antibioticagebruik zijn belangrijk en
blijven dat ook in zowel de concepten als ook de reguliere afzet. Daarnaast zullen we mijns inziens meer
dienen te focussen op smaak de komende jaren: iets
produceren wat de consument graag eet, wat lekker is.
Het probleem van de berengeur dienen we als sector
zeer serieus te nemen en op te lossen.
Ik ben er van overtuigd dat de sector toekomst heeft,
mits we de juiste keuzes maken en produceren wat de
markt vraagt.
Jean Janssen
Janssen Livestock Koningsbosch
AJK Afdelingen
Augustus is de maand van Trekkertrek Ysselsteyn, hèt
evenement van het jaar voor AJK Noord-Limburg en het
LK Ploegen en Sjtoppelpop bij AJK Sittard/Swentibold.

Voor AJK Zuid-Limburg lag de piek op 25 september, tijdens de zonovergoten boerderijkijkdag. 3 Fantastische
evenementen waarbij gelukkig veel bezoekers verwelkomd werden! Andere afdelingen hebben ook zeker
niet stil gezeten de afgelopen tijd. AJK Helden/Leudal
opende het seizoen samen met AB-Werkt bij Equestrian Centre De Peelbergen en verdiepte zich een avond
in de paardenhouderij.

Personalia
Naam: Michel van Aert
Woonplaats: Nederweert
Leeftijd: 21 jaar
AJK-lid: AJK Midden-Limburg
AJK-lid sinds: 01-09-2010
Soort bedrijf: Varkenshouderij & Akkerbouw
“In gesprek met…....”

Startavond
Op 21 september was de provinciale aftrap van het
nieuwe seizoen in Villa Flora. Met een rondleiding door
Bright labs, een update rondom de ontwikkelingen van
Greenport Venlo en een boeiende presentatie van Ruud
Veltenaar keken we samen naar de toekomst. Natuurlijk was er ook tijd voor gezelligheid. Meer info op onze
website. http://www.lajk.nl/lajk-seizoen-2016-2017-toekomstgericht-van-start

Michel (21) zit in het laatste jaar van de Middelbare Agrarische School te Horst. Daarvoor koos hij voor de praktische insteek op het T.I. Sint-Jansberg te Maaseik. Hij is
blij met deze keuze omdat hij nu door zijn achtergrond in
de metaalbewerking veel zelf kan maken, als dat nodig
is.
De interesse voor het ouderlijk bedrijf groeide en daarom
ruilde hij zijn bijbaantje bij een metaalbedrijf in Nederweert in 2014 voor het meewerken thuis, op het bedrijf
van zijn ouders.
Op vrije zondagmiddagen trapt Michel graag een balletje
met zijn vriendenteam of gaat hij toeren met één van de
Fendt old timers.
Bedrijf
Hoe ziet jullie bedrijf eruit?
“We hebben bij ons thuis een gesloten varkensbedrijf
met 825 zeugen en de bijbehorende biggen, 250 opfokzeugen die we zelf aanfokken en 6500 vleesvarkens.
Daar werken 4 man personeel. Daarnaast hebben we
ook een akkerbouwtak met in totaal zo’n 130 hectare
grond. Op deze grond telen we vooral maïs die als CCM
aan onze vleesvarkens en biggen gevoerd wordt.”
Wat is jullie doel? “Het is erg belangrijk voor varkenshouders om een zo goed mogelijk product af te leveren. En
een product te maken wat de slachterijen graag willen
slachten. Mooie en gezonde vleesvarkens afleveren tegen een concurrerende prijs is daarom onze visie.”
Wat zijn actuele ontwikkelingen op jullie bedrijf?
“We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd om
een zo modern mogelijk bedrijf te blijven. In 2009 hebben
we een nieuwe vleesvarkens stal bijgebouwd om het bedrijf gesloten te maken. Verder hebben we grond bij ge-

kocht, een sleufsilo gemaakt om CCM in op te slaan, de
brijvoerinstallatie gerenoveerd, een luchtwasser en een
nieuwe tractor gekocht. In de zomer van 2015 hebben
we asbest gesaneerd en 1850 zonnepanelen gelegd op
de daken van de varkensstallen om ons zelf van stroom
te voorzien.”
Wat zijn jouw toekomstplannen?
“Tijdens mijn verschillende stages heb ik al veel dingen
bij geleerd die ons bedrijf misschien naar nog een beter resultaat kunnen helpen. Ik wil graag eerst de MAS
in Horst afronden. Dan ben ik 22 jaar en wil ik ergens
anders gaan werken om meer ervaring op te doen en
daarna thuis in het bedrijf stappen.”
AJK
Hoe ben je in aanraking gekomen met het AJK?
“Tijdens de kermis bij ons in het dorp werd gevraagd of
het AJK iets voor mij was dus heb ik me direct aangemeld. Het AJK organiseert leuke activiteiten en er worden ervaringen uitgewisseld over het ondernemen in de
agrarische sector. Hierdoor kun je jezelf op een leerzame
en plezierige manier blijven ontwikkelen.
Vanaf komend seizoen begin ik in het bestuur van het
AJK Midden-Limburg. Ik heb nu vanaf dat ik lid ben
geworden al hele mooie en interessante excursies gehad en dingen bij geleerd. Samen met een klasgenoot
heb ik op school een presentatie gegeven over het AJK
om zo meer agrarische jongeren te kunnen informeren
waar het AJK voor staat en wat wij allemaal met het AJK
doen. Het leukste vind ik dat je via het AJK ook je eigen
netwerk opbouwt. Je leert andere agrarische jongeren
kennen en met de bedrijfsbezoeken ook ondernemers
uit de omgeving. Ik heb op het moment nog een aantal
leuke ideeën voor in de toekomst en ik hoop dat ik ook
voor andere leden interessante activiteiten mag gaan organiseren.”
Sectorpromotie
Je bent momenteel nog nauw betrokken bij een ander
project. Kun je hier iets over vertellen?
“We hebben in de gemeente Nederweert met ruim dertig
agrarische ondernemers een vereniging opgericht voor
de Agrarische sector te promoten. Hiermee willen we de
gemeenschap laten zien wie we zijn, wat we doen en
wat voor moois onze sector allemaal in huis heeft. Momenteel promoot ieder bedrijf nog zichzelf. Wij hebben dit
gedaan door een facebook pagina te maken waar iedereen op kan kijken die daar interesse in heeft. Het plan is
om nu samen de handen ineen te slaan en gezamenlijk
bedrijfsfilmpjes en foto’s via de regionale nieuws site aan
de burgers te laten zien.”

