juni

Zie je ook bedreigingen? “Bedreigingen zijn er in
allerlei soorten en maten, maar ik ben van mening:
Als ik mijn werk goed doe, en bepaalde dingen op
mijn manier goed of beter als een andere kan doen
dan komt het wel goed.”
En wat verwacht je van de agrarische sector in de
toekomst? “Ik hoop dat de agrarische sector er
milieuvriendelijker maar ook landbouwvriendelijker uit gaat zien zodat ook de boeren van nu een
goede toekomst hebben. De technologie zal het
makkelijker maken, maar ook juist moeilijker. Blijft
het rendabel om te boeren, moet het groter of juist
kleiner? De tijd zal het leren.
In de mechanisatie zal het alleen maar moeilijker
worden. Er worden minder machines en tractoren
verkocht doordat 1 trekker nu het werk doet voor
3 van vroeger. Er komt steeds meer automatiek
aan te pas waardoor de kennis van de mechanisatiebedrijven ook moet blijven groeien. Het traditionele monteurswerk wordt steeds minder, en
de laptop steeds meer. Veel klanten zeggen daar
komt hij weer aan met de laptop, maar vaak kan
het niet meer zonder.”

ganiseren bijeenkomsten. De agrarische sector
is erg breed en je wil voor alle leden iets kunnen
bieden. Over het algemeen zijn de excursies leuk
maar ook leerzaam.”

Groene Kring
De jaarlijkse verbroederingsactiviteit tussen
Groene Kring en AJK bestuurders was een succes. Paul Alberti opende de stalpoort in grensdorp
Berg a/d Maas!

AJK
Hoe ben je in aanraking gekomen met het AJK? “In
2014 deed ik voor het eerst mee aan TrekkerTrek
in Ysselsteyn. Hierna werd er aan mij gevraagd of
ik lid wou worden. Er bleken veel bekenden bij het
AJK te zitten, maar ik leerde ook mensen kennen
uit de buurt waar ik nog nooit van had gehoord! Ik
wist eerst helemaal niet dat het AJK zo veelzijdig
is. Dit heeft toch op sommige vlakken mijn visie
wel iets veranderd. Sinds een poosje zit ik zelf in
het bestuur van AJK Noord-Limburg. Samen or-
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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
In de korte periode dat ik voorzitter ben van het LAJK, ben ik voornamelijk bezig
geweest met kennismaken met mensen van binnen en buiten het LAJK. Wat
een netwerk van jongeren die werkzaam zijn in (of op enige manier verbonden
zijn met) de agrarische sector! Niet alleen in Limburg, maar ook daarbuiten.
Dit geeft hoop! Want als ambassadeur in Limburg van Boer Bewust ben ik ervan overtuigd dat we met z’n allen moeten werken aan ons imago. Bepaalde
journalisten en actiegroepen zijn gewend vooral negatieve aandacht te geven
aan onze sector. Met het LAJK en alle betrokkenen zou ik willen bereiken dat
men ons, boeren en tuinders, waardeert voor het positieve wat we doen: Het
eerlijk en verwantwoord produceren van veilig, duurzaam maar vooral gezond
voedsel!
Willem Voncken
Voorzitter 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!

LAJK DB denkt mee...
LAJK Bestuurders krijgen vaak de vraag wat ze
nu eigenlijk allemaal doen. Met uitzondering van
augustus komt het LAJK Dagelijks Bestuur maandelijks bij elkaar om te vergaderen. Tijdens deze
vergaderingen wordt geëvalueerd wat er geweest
is, afgestemd wat actueel is en informatie uitgewisseld. Ook worden er ideeën besproken en beslissingen t.a.v. het LAJK programma genomen.
Elke maand is er iemand namens het LAJK DB
aanwezig bij de NAJK vergaderingen. Op vakinhoudelijke vlak zijn er landelijk een aantal klankbordgroepen waarin AJK bestuurders maar ook
leden plaats kunnen nemen. De landelijk portefeuillehouder overlegt wanneer nodig met deze groep
mensen om samen het standpunt te bepalen dat
NAJK landelijk gaat uitdragen. De klankbordgroep
melkveehouderij is in het afgelopen jaar vaak bij elkaar gekomen om de perikelen rondom de fosfaatwetgeving te bespreken.
Behalve het organiseren van thema bijeenkomsten,
informatieavonden en cursussen is het LAJK Dagelijks Bestuur met veel verschillende onderwerpen in
de weer. Voor de leden staan er geen provinciale
activiteiten meer op het programma in de zomermaanden. Bij de meeste AJK’s daarentegen wel
nog!
Wel staan er andere bijeenkomsten op de planning.
Het Provinciaal Bestuur (Alle AJK Bestuurders en
het LAJK Dagelijks Bestuur) komt in juni samen
met de bestuurders van de Groene Kring, onze
Belgisch-Limburgse collega’s. Ook staan er afspraken op de agenda met de gedeputeerde en het waterschap om de belangen van de jonge agrarische
ondernemers te verduidelijken.
Ook op maatschappelijk vlak is het LAJK actief.
LAJK is één van de organisaties die door de provincie Limburg ‘Maatschappelijk Erkend’ zijn. Deze
maatschappelijke erkenning zorgt voor een enorm
netwerk aan maatschappelijke organisaties in onze
provincie. Het LAJK denkt mee binnen de provincie
en probeert de link tussen het maatschappelijke
en agrarische te houden. De relevantie van maatschappelijke bewustwording en een realistische
kijk op de agrarische sector is hierdoor in de afge-

een gerepareerde trekker of machine het veld op
kan gaan geeft het toch wel een goed gevoel.

lopen jaren extra duidelijk geworden. De provinciale subsidie die het LAJK door de maatschappelijke
erkenning ontvangt dekt voor een deel de begroting van het LAJK.
Hello, Good Bye…
Sommige afdelingen hebben de ALV al achter de
rug bij de anderen staat deze nog in de planning
op korte termijn. In de provincie hebben daarbij de
nodige bestuurswisselingen plaatsgevonden. Het
LAJK Dagelijks Bestuur wil langs deze weg alle
afgetreden bestuurders van harte bedanken voor
hun, soms jarenlange, inzet. De startende bestuurders wensen we een mooie bestuursperiode toe!
Welkom binnen het LAJK Provinciaal Bestuur!

Personalia
Naam: Roel Hendrickx
Woonplaats: Blitterswijck
Geboortedatuim: 25-03-1996
AJK-lid: AJK Noord-Limburg
AJK-lid sinds: 2014
Soort bedrijf: Mechanisatie en akkerbouw
“In gesprek met…....”

Tijdens zijn opleiding ‘Technicus landbouwmechanisatie’ aan het Helicon in Boxtel liep Roel (21)
stage bij LMC in Gennep en Coenders in Lottum.
Bij zijn derde en laatste stagebedrijf kreeg Roel een
baan aangeboden. Een kans die hij met beide handen aangreep. Nu werkt Roel al bijna 1,5 jaar met
veel plezier bij Maessen in Grashoek.
Zijn vrije uren werkt Roel graag op het akkerbouwbedrijf dat hij samen met zijn vader runt, of toert
hij een stukje op zijn klassieke brommer. Uiteraard
gaat hij in het weekend graag stappen met zijn
vrienden.

Nieuwsbrief Waterschap Limburg voor
agrariërs
Bij Waterschap Limburg kunt je je abonneren
op een nieuwsbrief, speciaal voor agrariërs. Je
blijft daarmee op de hoogte van veranderingen,
wetgeving en nieuws op watergebied. Het is ook
mogelijk om te reageren op artikelen, dus u kunt
ook uw eigen mening geven. Doe er je voordeel
mee! Ga naar: www.waterschaplimburg.nl/contact/
informatie-maat-per/ en meld je aan.

Kik!
Hoe ziet een werkdag er voor jou uit? “Normaal
gesproken begint mijn dag om 8 uur bij Maessen.
Ik werk tot 5 uur, mits ik op service moet of dat
het druk is natuurlijk. Mijn collega’s zijn allemaal
gespecialiseerd. Mijn specialisatie moet nog beginnen aangezien je eerst een goede basis moet hebben. Ik vind het prachtig als je iets moet maken wat
nog niet bestaat; het testen erna en aanpassen tot
het werkt.
Wat is je motivatie om in de agrarische sector te
werken? “Mijn grootste motivatie is toch wel van
thuis uit mee gegeven. Het werken met landbouwmachines en het eraan kunnen sleutelen geeft me
elke dag een kik! Als een klant een machine brengt
waar een flinke reparatie nodig is, en erna weer met

“Hobby”
Kun je iets vertellen over jullie bedrijf thuis? “Voorheen hadden we thuis een loonbedrijf. Hier zijn we
een paar jaar geleden mee gestopt. Vorig jaar zijn
ons pap en ik een akkerbouw bedrijf begonnen. Dit
doen we naast onze banen. Het bedrijf bedraagt
ongeveer 35ha. pachtgrond dit jaar. Na een nogal
lastige start, gaan we er dit jaar weer voor 100%
tegen aan.
Vorig jaar hadden we veel verschillende gewassen,
waarvan gelukkig ook gewassen de hagelbuien en
overmatige regen hebben doorstaan. Dit jaar hebben we alleen aardappelen maïs en graan. Zoals
het er nu uit ziet, zal het nog een ‘’hobby’’ blijven,
maar wie weet wat de toekomst gaat brengen…
Mijn vader en ik delen dezelfde opvattingen en
werkwijzen dus samenwerken gaat over het algemeen wel goed.”
Het voordeel van zo’n bedrijfje erbij thuis is dat je je
nooit hoeft te vervelen. Het feit dat dit allemaal van
jezelf is, geeft al een lekker gevoel. Soms is het ook
nadelig: Even ‘snel’ iets doen neemt vaak meer tijd
in beslag dan ik vooraf dacht. In de akkerbouw ben
je natuurlijk erg afhankelijk van het weer, waardoor
je niet zomaar kunt zeggen in de zomer, ik ga even
3 weken op vakantie. Thuis zeggen we altijd: ’Als je
alle stukken nat hebt kun je op vakantie, tot dat je
weer kunt beginnen met beregenen’.
100%
Wat zijn jouw persoonlijke ambities? “Mijn ambitie
is wel om zo goed mogelijk te worden in het vak
wat ik uitoefen`. Of ik nu monteur ben, akkerbouwer
of misschien over een paar jaar wel weer heel iets
anders. Ik wil er altijd 100% voor gaan en ook voor
kwaliteit verzorgen.”
Toekomst
Hoe zie je je eigen toekomst? “Mijn uitdaging in
mijn werk is om mezelf te specialiseren of misschien na een andere functie aan te gaan. Maar wie
weet loopt het heel goed met het akkerbouwbedrijf
en wordt dat dan mijn primaire inkomen.

