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Limburgse overwinning in de Provincie Battle
Tijdens de NAJK Inspiratiedag op 2 dec. jl. werd de winnaar bekend gemaakt van de provincie battle. Hoewel
het best nog spannend was is de inspanning die een fanatieke LAJK groep geleverd heeft beloond! Met de
winst van de Provincie Battle is een cheque van € 2500,- in ontvangst genomen die LAJK mag besteden
aan de barbecue voor al haar leden. LAJK DB bekijkt momenteel de mogelijkheden van waar en wanneer
dit feestje plaats gaat vinden! Zodra er een datum bekend is zal deze uiteraard met jullie gecommuniceerd
worden! Het belooft in ieder geval een feest te worden dat je niet wilt missen!

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

VOORWOORD
De winter is aangebroken; de dagen worden korter en de nachten worden
langer. De tijd van het jaar dat er voornamelijk binnen werk en onderhoud aan
machines wordt gedaan. We kunnen al terug kijken naar een zeer geslaagd
symposium van de LLTB en NAJK, met natuurlijk de winst van de provincie
battle. De perfecte gelegenheden om nieuwe mensen en kennis te ontmoeten.
De winter is de perfecte tijd om aan je eigen ontwikkeling te werken, volg
cursussen en fris je geheugen weer eens op met allerhanden nieuwigheden
die zich op jou gebied gaan afspelen komend jaar. Ook als LAJK zijn we hard
aan het werk om leuke en leerzame cursussen te organiseren komende winter.
Houd dus je mail en brievenbus goed in de gaten.
Willem Voncken
Voorzitter LAJK

Jonge Landbouwersregeling (JOLA)
Vanaf 4 december is de JOLA weer open gesteld. Deze regeling is een POP3 regeling, speciaal voor jonge
landbouwers t/m 40 jaar. Kijk voor de voorwaarden en de investeringenlijst op https://mijn.rvo.nl/pop3limburg-jonge-landbouwers-2017. Misschien kom jij wel in aanmerking voor dit extra steuntje in de rug.

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!

Vertrouwen
Vertrouwen krijg je niet, dat moet je verdienen.
Net als respect. Waar we in het buitenland respect
oogsten met hoe we de dingen doen in onze sector,
staat het vertrouwen in eigen land op de helling.
Als agrarische sector hebben we een ongelofelijke
uitdaging op dat gebied. Zeker nu het lijkt of de
negatieve berichten zich in een steeds rapper
tempo opvolgen. Ik hoef ze hier niet te benoemen,
we kennen allemaal de dossiers.
De oorzaken hebben we niet altijd zelf in de hand
en waar het wel aan het handelen van ondernemers
te wijten is, zien we dat het een uiterst kleine
minderheid is die de goede naam van de hele
sector te grabbel gooit.
We dragen echter als collectief de last van die paar
ondernemers die totaal over de grens gaan van
wat past binnen de regels, maar ook waarden en
normen van onze samenleving. Dat is onterecht
en onrechtvaardig, maar wel de realiteit waarin
we leven. Dat brengt ons op een kruispunt en
we kunnen twee dingen doen: wegwuiven of
wegwerken. Ik kies volmondig voor dat laatste. Als
we het wantrouwen in de sector willen ombuigen
naar vernieuwd vertrouwen, moeten we zaken
anders durven doen. Afrekenen met de schandalen
gaat hand in hand met het verkrijgen van hernieuwd
vertrouwen.
Ik blijf hoopvol en positief, want we werken in
een prachtige sector. We zijn samen goed voor
extreem veel toegevoegde waarde. Ja, we kunnen
die toegevoegde waarde omzetten naar meer
vertrouwen in de sector, maar dan moeten we
afrekenen met de excessen. Als we dat voor elkaar
krijgen, verdwijnen die schadelijk dossiers vanzelf.
Dan worden we voor boeren, burgers en buitenlui
weer die betrouwbare sector die we daadwerkelijk
zijn.
Léon Faassen, voorzitter LLTB

Introductie NieuweStroom
Energieverbruik is een belangrijk item in de
agrarische sector. Bij NieuweStroom krijg je
dezelfde vertrouwde stroom, maar dan tegen lagere
prijzen, zonder verplichting en dagelijks inzicht op
je stroomverbruik en de kosten. NieuweStroom
wil juist jonge agrariërs stimuleren om goed te
kijken naar het energieverbruik van het bedrijf.
NieuweStroom is de energiepartner van NAJK.
Voor meer informatie: p.valentijn@nieuwestroom.nl
“In gesprek met…....”

Personalia
Naam: Rafke Cleutjens
Woonplaats: Hunsel
Geboortedatuim: 29-05-1997
AJK-lid: AJK Midden-Limburg
AJK-lid sinds: 03-05-2017
Soort bedrijf: Vleesvarkens & Akkerbouw
Aan werk is er geen gebrek voor Rafke (20) uit
Hunsel. Tijdens haar praktijkstage in het 1e leerjaar
kwam ze erachter dat ze het werk tussen de
zeugen ook erg leuk vind. Op het ouderlijk bedrijf
werkt ze graag tussen de vleesvarkens en doet ze
de boekhouding, maar ook haar zomerse bijbaantje
bij de ijssalon vindt ze nog te leuk om af te zeggen.
Haar vrije tijd brengt Rafke graag door met haar
gezellige vriendinnengroep. Ook houdt ze van
shoppen en trapt ze graag een balletje.
Passie!
Wat vind je zo leuk aan het werken in de agrarische
sector? “De agrarische sector is constant in

beweging. De sector blijft zich ontwikkelen en
heeft met verschillende bedreigingen en kansen te
maken. Hierdoor kan ik er veel uitdaging en plezier
in vinden. Al met al is het gewoon de mooiste sector
die er bestaat!” Dan klinkt een agrarische opleiding
als een logische keuze. “Inderdaad! Momenteel zit
ik in het 2e leerjaar van de opleiding Bedrijfskunde
& Agrifoodbusiness aan de Has Hogeschool in
’s-Hertogenbosch. Reden voor deze keuze is mijn
passie voor de agrarische sector en interesse in
bedrijfskunde.”
Varkens
Thuis hebben jullie een agrarisch bedrijf. Zou je
hier iets meer over kunnen vertellen? “Het is een
gemengd bedrijf met vleesvarkens en akkerbouw.
We hebben de afgelopen jaren onder andere
geïnvesteerd in 2 nieuwe moderne stallen. Hier
kunnen we de toekomst voorlopig wel in. In de
akkerbouwtak verbouwen we aardappels, uien
en mais. Van de mais wordt CCM gemaakt die
we aan de vleesvarkens voeren. Het bedrijf wordt
gerund door mijn ouders en ik help ook graag mee.
Het leukste vind ik het werk tussen de varkens!”
Wat vind je daar zo leuk aan? “Het allerleukste
aan het werken in de varkenshouderij vind ik de
verantwoordelijkheid die je krijgt en de mogelijkheid
om bij te sturen waar nodig. Daarnaast ben ik ook
graag met cijfertjes bezig, vandaar dat ik het ook
leuk vind om thuis de boekhouding bij te houden.
Zo ben ik op de hoogte van wat er in binnen
het bedrijf speelt en zie ik mogelijke kansen of
bedreigingen.”
Stages
Wat zou je nog graag willen leren? “Mede dankzij
mijn stage uit het 1e leerjaar heb ik geleerd dat ik,
het ontzettend leuk vind om met zeugen te werken.
Ik wil me in de toekomst dan ook graag meer
verdiepen in het totaalplaatje, zowel bij vleesvarkens
als bij zeugen. Momenteel ben ik aan het kijken of
dit via cursussen of extra modules op school kan,
zodat ik niet alleen op bedrijfskundig gebied maar
ook diergericht van alles kan leren.” Wat tof dat je
tijdens je stage zo enthousiast geworden bent over
de zeugen! Weet je al waar je de volgende stage

gaat lopen? “In het 3de jaar is het de bedoeling
dat ik een binnen- én buitenlandstage ga lopen.
Voordat ik bedrijven ga benaderen kijk ik eerst
wat ik zelf het meest interessant vind om stage te
lopen en welke dingen ik graag zou willen leren. Ik
hoop daarna stageplekken te vinden die aansluiten
bij mijn interesses!” En daarna? “Uiteindelijk hoop
ik, na mijn stages, natuurlijk af te studeren. Hierna
wordt het werken of eventueel nog een master
volgen aan de WUR. Dit ligt er een beetje aan hoe
alles gaat lopen! Maar het allerbelangrijkste vind ik
dat ik plezier blijf hebben in de dingen die ik doe en
me hier ook verder in blijf ontwikkelen.”
Overname?
Zou je het bedrijf van je ouders over willen nemen?
“Er is een kans dat ik het bedrijf van mijn ouders
later over zal nemen. Na mijn opleiding wil ik graag
eerst ervaring opdoen in het beroepsleven, wel
gericht op de varkenssector. Maar of dat nou bij
een voerleverancier, fokkerijorganisatie, bank of
misschien wel iets anders is, dat weet ik niet. Ik vind
het interessant om te weten wat er speelt binnen
de sector en ben van mening dat deze kennis ook
nodig is om een eigen bedrijf te kunnen runnen.
Daarnaast hoeft het bedrijf de komende jaren nog
niet overgenomen te worden. Mijn vader heeft nog
heel veel plezier in het werk dat hij doet!
Meiden!
Hoe ben je in aanraking gekomen met het AJK?
“Iemand van AJK Midden-Limburg vroeg me of
het me leuk leek om lid te worden. Dit leek me wel
gezellig, maar omdat ik het druk heb met school
en andere zaken moest ik er even over nadenken.
Toch heb ik me uiteindelijk aangemeld en nog geen
moment spijt gehad van mijn keuze.” Gelukkig!
Vertel? “AJK organiseert leuke en interessante
activiteiten waar je veel van leert, daarnaast is
het ook gewoon harstikke gezellig. Je leert veel
jongeren uit de omgeving kennen met dezelfde
interesses dus er is altijd wel iets om over te praten.
Het zou nog gezelliger zijn als er meer meiden ook
lid werden van het AJK!”

