ok tobe r

Grote vraag
Wil jij het bedrijf ooit overnemen? “Daar ben ik
nog niet over uit. De komende jaren wil ik buiten
de deur blijven werken. Ik vind het leuk om op
inhoudelijk vlak bezig te zijn met de voeding
van rundvee, en ik ben nog lang niet uitgeleerd.
Daarnaast heb ik veel plezier aan het werken thuis,
maar zonder de zorgboerderij is de agrarische tak
niet rendabel op deze locatie, terwijl dit de tak
is waar ik interesse in heb. Dus of ik over een
aantal jaar besluit het bedrijf over te nemen is nog
onzeker. Mijn zusje heeft daarentegen interesse in
de gehandicaptenzorg, dus misschien dat we ooit
samen besluiten in het bedrijf te treden.”
“Als geld geen rol speelde zou ik graag thuis verder
gaan met het houden van rund/melkvee. Eigen
baas zijn, bezig zijn met de technische resultaten
te verbeteren en het werken met de koeien in de
buitenlucht zijn de grootste voordelen en leukste
kanten van het hebben van een eigen bedrijf”

(L)AJK
Wat vind jij het belangrijkste van het (L)AJK?
“Ik vind het mooi dat het LAJK de jongeren uit
Limburg bij elkaar brengt, enerzijds om van elkaar
te leren anderzijds om elkaar te leren kennen en
een gezellige tijd te hebben. Dit zijn denk ik ook
de belangrijkste taken van het LAJK, contact
tussen de jeugd leggen en kennis verspreiden.”
Sinds afgelopen seizoen ben je ook actief in het
bestuur van AJK Roermond. Hoe gaat dat? “Ik
vind het erg leuk om mee te denken over wat we
lokaal kunnen organiseren samen. Helaas heb ik,
net als veel anderen, minder tijd dan ik hieraan
zou willen besteden. Maar het is een gezellig
bestuur en we hebben een aantal leuke plannen
voor dit seizoen. Mocht iemand uit de regio dit
lezen en ook interesse hebben, dan horen we dat
uiteraard graag!”

Nieuwe Stroom
NAJK heeft een partnerschapovereenkomst
gesloten met energieleverancier: Nieuwe Stroom.
Binnenkort meer informatie hierover online.
Agenda
3 oktober:

thema-avond ‘ondernemer of
werkgever’ in Venlo
12 oktober: Thank a farmer day
8 december: Excursie gouvernement
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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
Nu de zomerstop voorbij is kunnen we weer met veel frisse moed en zin aan
het nieuwe seizoen beginnen. We zijn al afgetrapt op 13 september in het
brouwlokaal van de Gulpener bierbrouwerij met onze startavond. Er staat al van
alles gepland voor het komend seizoen maar we zijn nog hard aan het werk om
het hele seizoen te vullen met nog meer leuke en leerzame activiteiten.
We gaan al snel richting 12 oktober. Op deze dag is thank a farmer day. We
zullen dan onze spandoeken actie lanceren en onze gehele sector eens positief
in het daglicht zetten. Durf vooral ook jezelf deze dag wat extra in het zonnetje
te zetten op bijvoorbeeld social media. Ook is de NAJK provincie battle van
start, download allemaal deze app van het NAJK en doe me! Het wachtwoord
kun je opvragen bij alle bestuurders of bij de regiocoördinator!
Willem Voncken
Voorzitter LAJK

De startavond op 13 september was leerzaam en gezellig, dat
is precies wat we wilden. De Gulpener heeft een mooi verhaal
en blijft een tikkeltje eigenwijs: Net als het 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!

Communiceren
- juist als het goed gaat!
Zomer 2016. Ik was deputé en perplex: alleen al in
Limburg 200 miljoen euro schade door de enorme
neerslag. En de staatssecretaris van Landbouw
kwam niet verder dan: “Ik kan geen compensatie
geven, want ondernemersrisico. Jammer.”
Najaar 2016: “Nederlandse Land en Tuinbouw
grootste exporteur landbouwproducten”, kopten
de kranten. Oké, ook de “handel via Nederland”
was hierin mee genomen, maar diezelfde
staatssecretaris jubelde hoe trots ‘ie was op de
sector. Tja.
Een tijdje koppen de kranten: het gaat slecht met
de melkveesector, te veel koeien, te lage prijzen,
koeienboeren vertellen dat ze er geen lol meer in
hebben en stoppen met hun bedrijf.

Wat leren deze voorbeelden ons?
Natuurlijk iets wat wij al weten: veel zaken die
voor de landbouw belangrijk zijn worden door de
politiek bepaald. Maar ook dat er in de samenleving
een enorme sympathie bestaat voor de land- en
tuinbouwsector. Het is alleen zo zuur dat de sector
communiceert wanneer het slecht gaat, en niet
wanneer het goed gaat. Nee, dat ligt echt niet
alleen aan de pers.
Zomer 2017. Ik bezoek als dijkgraaf een aantal
Tuinbouwbedrijven. Vanaf 2018 dient het restwater
schoon te zijn. Er wordt hard en goed aan gewerkt.
Communiceer nu dat het weer goed gaat met de
sector, dat jullie ook deze opgave realiseren en
hierin wereldwijd voorop lopen. Ik ben er trots op
hoe de sector dat samen met Waterschap Limburg
oppakt. Positieve communicatie helpt daarbij. Ik
ben daar hiermee begonnen. Nu aan jullie om het
voort te zetten!
Patrick van der Broeck
Dijkgraaf Waterschap Limburg

Er ontstond een discussie over de omvang van de
bedrijven. “Het moeten geen nieuwe IV-bedrijven
worden”, sprak menige burger uit en “het is toch
erg dat boeren mee moeten in die groei-race”. Het
publiek koos als het ware de kant van de boer,
maar de sector als geheel stond er slecht op.

Heb jij de NAJK Provinciebattle App
al gedownload?
Vraag het LAJK wachtwoord bij een van de
regionale of provinciale bestuurders!

Personalia
Naam: Erik Dings
Woonplaats: Wageningen, weekend Asselt
Geboortedatuim: 26-09-1993
AJK-lid: AJK Roermond
AJK-lid sinds: 20152
Agrarisch interesseveld:
Zorgboerderij, schapenhouderij, zoogkoeien,
paarden en manege
“In gesprek met…....”

Door de weeks woont hij in Wageningen, maar
in de weekenden komt Erik (24) graag terug naar
Asselt, ZIJN thuis. Nadat hij de studie Toegepaste
biologie aan de HAS in Den Bosch heeft afgerond
behaalde hij een Master in Animal Sciences aan de
WUR. Inmiddels werkt hij bij Palital Feed Additives
als Technical Sales Manager. In zijn vrije tijd gaat
Erik graag op stap met vrienden. Bij goed weer kun
je hem tegenkomen op de Maas in een zeilboot!
Wat doe je als technical sales manager? “Ik werk bij
Palital Feed Additives. Hier ben ik verantwoordelijk
voor de verkoop van voeradditieven aan
Nederlandse en Belgische mengvoerbedrijven,
kunstmelk- en premixfabrikanten Daarnaast
ondersteun ik collega’s en buitenlandse klanten
met technisch advies over rundveevoeding. Ik ben
dus veel onderweg om klanten te bezoeken en om
symposia en informatiedagen bij te wonen.
Rundvee dus. “Ja inderdaad, hoewel ik breed
geïnteresseerd ben ligt bij mij de meeste interesse
echt in de rundveehouderij. Ik werk graag tussen
de koeien. Maar ook schapen vind ik leuk.”
Zorgboerderij
Kun je iets meer vertellen over je thuis?
“Mijn ouders hebben vroeger het gemengd bedrijf

overgenomen van mijn opa en oma. Door de ligging
in de uiterwaarden van de Maas en de gepachte
monumentale panden was uitbreiding van de
melkveetak onmogelijk. Door de ervaring van mijn
moeder in de gehandicaptenzorg is 20 jaar geleden
besloten om dagbesteding te gaan bieden aan
mensen met een hulpvraag. Ondertussen is de
melkveetak beëindigd en is de zorgboerderij onze
voornaamste activiteit. We bieden dagelijks zorg
aan 20-25 cliënten, en het werk wordt behalve door
mijn ouders, mijn zusje en mij, ook door vier vaste
medewerkers en verschillende vrijwilligers gedaan.
Naast de zorgboerderij houden we ongeveer 40
zoogkoeien inclusief jongvee, 180 ooien en 17
paarden op bijna 40 hectare. De paarden worden
gebruikt voor paardrijlessen voor zowel onze
cliënten als ruiters uit de buurt. De kalveren en
lammeren worden grotendeels zelf afgemest.
Wat is de visie/doelstelling binnen het bedrijf? “We
willen dat onze cliënten zich zinvol kunnen inzetten
en kunnen ontwikkelen in een groene, agrarische
omgeving. Daarnaast vinden we het belangrijk
om nog steeds agrarisch actief te zijn, zodat we
iedereen die bij ons over de vloer komt op een
positieve manier kennis kunnen laten maken met
de agrarische sector. Ik ben trots op de manier
hoe pap en mam een eigen draai aan het bedrijf
hebben gegeven. In het verleden was het niet altijd
makkelijk om te boeren, maar door andere kansen
te benutten hebben ze een mooi bedrijf opgebouwd
waar veel cliënten veel plezier aan beleven, maar
zeker zo belangrijk, wij zelf ook!”
Wat doe je allemaal als je thuis bent? “In het
weekend en in de drukke periodes (zoals de
lammerperiode) werk ik thuis mee. Dan ben ik
voornamelijk bezig met de koeien en schapen en
op het land met het gras en de mais. Thuis vind
ik het prachtig om buiten bezig te zijn, tussen
de dieren, aan de Maas en tussen de natuur. De
vrijheid en rust vind ik heerlijk, zeker na een drukke
werkweek. Daarnaast heeft mijn vriendin de zelfde
interesses, dus het is leuk om de passie voor de
koeien en schapen te delen en samen te werken
tussen het vee.”

