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Op 13 september trappen we het nieuwe seizoen af! Blokkeer deze datum daarom alvast
in je agenda! In 2016 waren we in Noord-Limburg. Dit keer reizen we naar het zuiden. Hou
je brievenbus in de gaten zodat je de uitnodiging niet mist. Er zijn maar een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar!

Geniet van de zomer!

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

VOORWOORD
Het was weer een warme droge maand met gelukkig toch nog wat regen er
tussendoor; er is veel gebeurd. Waar al enkele boeren blij zijn dat hun eerste graan van het land is, hebben onze collega´s in Brabant een minder leuke
maand achter de rug. Voor het LAJK een reden om meteen weer een afspraak
te maken in het gouvernement over de Limburgse visie over deze gang van
zaken. We hebben de afgelopen ALV afscheid genomen van Ilse Verhoijsen,
Ilse heeft zich altijd volledig ingezet voor het LAJK en willen haar daar nogmaals
voor bedanken. Ondanks de zomerstop hoeven we uiteraard niet stil te zitten.
AJK Sittard/Swentibold en AJK Noord-Limburg organiseren allebei ook dit jaar
weer een fantastisch evenement. Haal de kortingsbonnen uit deze nieuwsbrief
en doe er je voordeel mee!
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!

Advertentie
Kennis, ervaring en brede ondersteuning
“Als jonge ondernemer die bezig is met het opbouwen van een heel nieuw bedrijf kom je iedere
dag wel weer voor een nieuwe verrassing te staan.
Dan is het zaak om de juiste mensen om je heen te
hebben die je kunnen bij staan als dat nodig is. De
afgelopen 3 jaar hoorde Arvalis daar voor ons zeer
zeker bij.”
Pascal Eijking en zijn vriendin Ynke zijn drie jaar geleden gestart met een nieuw blauwe bessen kwekerij. Pascal: “We hadden eerst ons oog laten vallen
op een alternatieve locatie, maar daar moest nog
zoveel gebeuren, dat wij ons daar als jonge ondernemers niet de vingers aan wilden branden. Geluk-

kig kwam toen deze locatie in Grubbenvorst op ons
pad en konden we toch aan de slag.”
Ynke en Pascal plantten direct 1,5 ha blauwe bessen struiken op de grond rondom hun huis. Inmiddels zitten ze op 4 ha struiken die goede kwaliteit
bessen opleveren. Ynke: “Onze bessen gaan naar
Fruitmasters. Omdat Fruitmasters weer aan de horeca levert, is het belangrijk om kwaliteit te leveren

en gaat het bij ons dus veel minder om de kwantiteit.”
Dat wil niet zeggen dat de twee jonge ondernemers geen uitbreidingsplannen hebben. Pascal:
“Als startende ondernemer moet je alles zelf aanschaffen. Om de kosten die je hiermee maakt terug
te kunnen verdienen, kun je bijna niet anders dan
groeien. Maar wij kijken niet te ver vooruit. Omdat
je als ondernemer met zoveel omgevingsfactoren
te maken hebt waar je zelf weinig tot geen invloed
op hebt, stellen wij onze plannen ieder jaar bij. Gelukkig ondersteunen mijn ouders ons met raad en
daad.”
Omdat de ‘blauwe bessen business’ erg weersafhankelijk is, besloot Pascal alles te regelen om
huisvesting van arbeidsmigranten op zijn locatie
mogelijk te maken om zo flexibel te kunnen plukken. Pascal: “We werken in de
drukke periodes natuurlijk ook met uitzendkrachten, maar als je die naar huis
stuurt als het regent en een paar uur later
klaart het weer op, zijn ze niet zomaar
terug om door te plukken. Met personeel
op locatie heb je dit probleem niet.”
Pascal en Ynke vroegen Pieter Stox om
alle vergunningen rondom de huisvesting
arbeidsmigranten te regelen. Ynke: “Jos
Hoebink van Arvalis heeft ons geholpen
met het bedrijfsontwikkelingsplan, de
vergunningen en de financiën toen we
bezig waren met de oude locatie. Arvalis
kwam dus al veel bij ons over de vloer.
Toen we ondersteuning nodig hadden
voor het regelen van de vergunningen
voor de huisvestiging, was de stap naar
Pieter Stox dan ook snel gemaakt.”
Pascal: “Pieter heeft de kennis van de regelgeving
en weet hoe hij een aanvraag bij de gemeente in
moet brengen om de kans op succes zo groot mogelijk te maken. Daarnaast werken er veel specialismen onder één dak bij Arvalis, dus als er aanvullende expertise nodig is, is dat snel geregeld.”

Personalia
Naam: Joost Revenich
Woonplaats: Sittard
Geboortedatuim: 21-07-1996
AJK-lid: AJK Sittard-Swentibold
AJK-lid sinds: 2015
Agrarisch interesseveld: Mechanisatie
		
en akkerbouw
“In gesprek met…....”

Na de opleiding (manager loonbedrijf), die Joost
(21) heeft afgerond aan het Helicon in Boxtel, koos
hij voor de HAS Hogeschool in Venlo om daar een
HBO-opleiding te doen. Vooral vanwege de praktische insteek die ‘Venlo’ biedt. Na de zomer begint
hij met het derde jaar van de opleiding Bedrijfskunde en Agribusiness. Hoewel zijn ouders niet
werkzaam zijn in de agrarische sector heeft hij zijn
interesse en passie voor de agrarische sector toch
van thuis uit meegekregen.
Opa
Leg eens uit hoe het komt dat jij zo begaan bent
met de agrarische sector? “Mijn opa was akkerbouwer in Sittard. Op een bepaald moment bleek
zijn grond nodig te zijn voor woningbouw. Opa had
geen opvolger. Daarom is er destijds ook niet verder gezocht naar een alternatieve locatie om het
bedrijf voort te zetten.” Zou je graag boer geworden zijn? “Als de gelegenheid er was geweest, had
ik het wel gedaan. Mijn interesse is er altijd geweest, daarom heb ik ook gekozen voor een studie
in de agrarische richting, om later hier werkzaam in
te kunnen zijn.”

Stassen
Vertel eens wat over je werk: “In mijn vrije tijd werk
ik regelmatig bij Stassen Mestrecycling & Transport
te Holtum. Hier werk ik al vanaf mijn 15de. Eerst heb
ik ervaring opgedaan in het onderhoud en mestboekhouding, maar sinds kort heb ik mijn groot
rijbewijs gehaald en werk ik als vrachtwagenchauffeur.
Wat vind je leuk aan het werk bij Stassen? In dit
werk kom je nog eens ergens. Iedere dag tussen
vier muren zitten is niks voor mij.
Plannen
Wat zijn jouw eigen plannen? “Mijn eerste doel is
om het HAS-diploma te behalen binnen 2 jaar. Wat
er daarna komt weet ik nog niet. Misschien kom ik
wel terecht op een leuk stagebedrijf waar ik aan de
slag zou kunnen. Op het gebied van mechanisatie
en automatisering verwacht ik dat er ‘in het veld’
nog veel te gebeuren staat. Ik zou hieraan willen
bijdragen.”
Sjtoppelpop
Hoe ben je in contact gekomen met het AJK? “Ik
kende het AJK al eerder, maar een collega die zelf
ook lid is, vroeg of het niks voor mij was. Toen ben
ik lid geworden. Eenmaal erbij bleek ik al meerdere
mensen te kennen en de rest leerde ik daarna ook
snel genoeg kennen.” Waarom ben je lid gebleven?
“Ten eerste voor de gezelligheid. Daarnaast is het
een leuke manier om een netwerk op te bouwen
en zijn de bijeenkomsten ook vaak leerzaam.” Wat
vind jij het leukst van de vereniging? “Het hoogtepunt voor mij is toch echt Sjtoppelpop en alle
festiviteiten die we met AJK Sittard/Swentibold in
dit weekend organiseren! Het zijn twee geweldige
avonden en aansluitend het LK Ploegen, dit jaar
voor het eerst met Agrarische Familiedag. Dit evenement is ieder jaar in laatste weekend van augustus, dit jaar van 25 t/m 27 augustus.”

