
sen bewuster te maken van hoe het boerenleven 
in elkaar zit” Je bent eigenlijk een ambassadeur 
voor de agrarische sector?! “Door uit te leggen wat 
we op de boerderij doen: bijvoorbeeld over hoe 
een aardappel groeit en waar we rekening mee 
moeten houden krijgt de burger steeds een beetje 
meer begrip en respect voor ons werk.”
Wat zijn jouw wensen voor de toekomst? “Ik wil op 
een leuke en oprechte manier mijn geld verdienen. 
Maar ook de mensen leren wat het boerenleven is 
en hoe het in elkaar zit. 
Ik hoop dat we het bedrijf in stand kunnen hou-
den zoals het nu is en nog een betere verbinding 
kunnen leggen met het boerderijterras. Mijn broer 
gaat het ouderlijk bedrijf overnemen en ik ben be-
gonnen met het boerderijterras. Samen kunnen 
we er zo iets moois van maken!”  
Welke kansen en bedreigingen zie je? “Onze buren 
is de Sibelco groeve. Deze is in gesprek over het 
plan van transformatie van de groeve. Hier pro-
beer ik al mijn kansen uit te halen dat er genoeg 
plek komt voor recreatiegebied. Bedreiging is dat 
dit nog enkele jaren kan gaan duren voordat dit 
plan rond is.” Welke uitdagingen zal je zelf op korte 
termijn en lange termijn nog aangaan?
“De uitdaging ben ik vorig jaar aangegaan. Het 
eerste jaar ben ik dik tevreden en ga mijn best 
doen er dit jaar nog een schepje boven op te doen.” 

Landbouw Onderdelenbank
Wat vind je mooi aan je werk bij de Landbouw 
Onderdelenbank? “Op de meeste bedrijven wordt 
ik met open armen ontvangen, omdat ze staan te 
wachten op wat ik kom brengen. Het is voor mij 
gewoon genieten om te zien dat je mensen zo blij 
kan maken met wat onderdelen! Je leert iedere 
dag weer nieuwe dingen  en iedereen maakt alles 

op zijn eigen manier. 
Tevens kom ik door mijn werk ook op veel verschil-
lende landbouwbedrijven in de regio tussen Schin-
nen en Venlo, waardoor je steeds weer nieuwe din-
gen ziet en leert.” 
Hoe kun je dit werk combineren met jouw terras 
thuis? “In de winterperiode werk ik meer bij de 
Onderdelenbank dan in de zomerperiode. Dit gaat 
gelukkig in goed onderling overleg.” 
Welke verwachtingen heb je voor de toekomst? 
“Wie weet wat de toekomst mij nog brengt in de 
agrarische sector… Nu ben ik in ieder geval een 
tevreden mens!”

Bedankt!
Langs deze weg wil ik alle leden, bestuursleden, 
oud-bestuursleden en partners van het LAJK 
enorm bedanken voor de samenwerking in de af-
gelopen jaren. 
Ik heb met veel plezier voor het LAJK gewerkt. Een 
enthousiaste club jongeren met ambities, passie 
en humor! 
Mijn opvolger, Guido Brouwers, wens ik veel suc-
ces en plezier in zijn functie. Ik heb er alle vertrou-
wen in dat dat wel goed gaat komen! 
Agnes van den Goor
Regiocoördinator LAJK, juni 2014 - maart 2018 
 

VOORWOORD
 
Het voorjaar breekt bijna aan, het weer wordt steeds beter en de dagen 
worden weer langer.  De LIV en de RMV komen er weer aan, twee leuke 
en interessante beurzen waar we samen met BAJK de NAJK-stand mogen 
bemannen. Een mooie gelegenheid om nieuwe mensen te ontmoeten. 
Lijkt het je leuk om hier een dagdeel te staan met andere jonge agrariërs, 
aarzel dan niet om je hiervoor aan te melden. Verder willen we graag nog 
even zeggen dat, ook al is de sector de laatste tijd nogal op een negatieve 
manier veel in de media, we ons hierdoor niet moeten laten beïnvloeden. 
Mocht je met je eigen bedrijf hierdoor tegen problemen aan lopen, meld 
dit bij ons zodat wij kunnen helpen waar nodig. 

Willem Voncken
Voorzitter LAJK

N I E U W S B R I E F

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!

JOUW FOTO HIER? MAIL HEM NAAR INFO@LAJK.NL EN WIE WEET ZIE JE HEM OP DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF!!
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Terugblik
Bestuurswissel 17 januari
Op 17 januari was het tijd voor de LAJK Provinci-
ale Bestuursvergadering (PB) en nieuwjaarsborrel. 
Tijdens deze bijeenkomst namen we afscheid van 
Niels Quicken welke zich jaren bestuurlijk heeft in-
gezet voor AJK Midden-Limburg en het LAJK. 
Patrick Classens werd unaniem gekozen als LAJK 
Dagelijks Bestuurslid. Na afloop van de vergadering 
was het woord aan Caroline van der Plas. Caroline 
sprak over onze sector in relatie tot sociale media 
en over het nieuwe veelbelovende initiatief Team 
Agro NL! Lees meer over de PB op: https://www.
lajk.nl/bestuurswissel-lajk-feest-team-agro-nl

Vitelia
Tevreden kijken we terug op een energieke en inspi-
rerende bijeenkomst bij Vitelia op 29 januari jl. Na 
een presentatie en rondleiding bij het Feed Design 
Lab in Wanssum verplaatste de groep zich voor het 
buffet en de workshops met de nutritionisten naar 
de Oelderse Halte in Oirlo. Lees meer over deze bij-
eenkomst op:
https://www.lajk.nl/inspiratie-passie-en-toewijding-
bij-vitelia-en-feed-design-lab

In gesprek met .....

Jeanine (21) speelt in haar schaarse vrije tijd graag 
een nootje mee op haar saxofoon bij fanfare St. Ce-
cilia in Hulsberg. Ze kwam in contact met het AJK 

door de jaarlijkse open dag en is lid geworden om-
dat ze zo in contact komt met andere jongeren die 
dezelfde passie hebben voor de agrarische sector. 
Jeanine koos bewust voor een studie buiten de 
agrarische sector, in de marketingwereld. Na een 
paar weken stagelopen voelde ze zich prima op 
haar plek in de toelevering; namelijk de onderdelen 
branche. 
Nu combineert ze haar werk bij de Landbouw On-
derdelenbank in Schinnen met haar eigen bedrijf: 
Boerderijterras D’r Binneplei. 

Roots
Vertel eens iets over jouw agrarische roots. “Ik ben 
opgegroeid op het akkerbouwbedrijf met boer-
derijwinkel van mijn ouders. Inmiddels is er een 
vleesvee-tak bijgekomen en zit mijn broer met mijn 
ouders in een maatschap. Nog steeds voel ik me erg 
verbonden met dit bedrijf. Ik help graag een handje 
mee op het land en in de winkel. We verbouwen 
tarwe, gerst, mais, suikerbieten, chicorei, kerstbo-
men en aardappelen die we in onze boerderijwinkel 
verkopen. Ook hebben wij limousine en brandrode 
runderen. Naast de runderen hebben wij sinds 2015 
ook Bonte Bentheimer scharrelvarkens. Al het vlees 
vermarkten wij in onze winkel waardoor wij de 
mensen een mooi en eerlijk product kunnen aanbie-
den. Verder kunnen de mensen bij ons terecht voor  
groente en fruit van collega boeren uit de omgeving 
aangevuld met Limburgse streekproducten. 
Rauwe groenresten van het terras en van de winkel 
wordt verwerkt tot voeding voor de varkens. Het is 
zonde om dit weg te gooien en zo kunnen we bijdra-
gen aan een iets duurzamere wereld.” 

D’r Binneplei
En jij koos voor je eigen uitdaging? “Ja! Naast mijn 
baan ben ik in 2017 ook gestart met mijn eigen be-
drijf! Boerderijterras D’r Binneplei. Daar ben ik trots 
op! Op de binnenplaats van onze Carre boerderij 
in Heerlen kunnen de bezoekers van de Brunssum-
merheide heerlijk in de zomer komen genieten van 
een lekkere kop koffie met vlaai of een heerlijk ijsje! 
Het is voor mij een droom die uit is gekomen!” 
Doe je dit alleen? “Ja, ik run het dit helemaal alleen. 
In de drukke periodes krijg ik wel een handje hulp.”
Wat vind je er zo leuk aan? “Ik vind het erg leuk om 
mensen blij te maken met een lekker kopje koffie of 
een ijsje. Maar het is ook dankbaar werk om men-

Koenen en Co
Wij laten ondernemers suczesvol ondernemen. 
Vanuit deze missie gelooft Koenen en Co in uw suc-
zes. Uw suczes is immers ook ons suczes! Suczes 
schrijven we niet zomaar met een z. Om maximaal 
resultaat te bereiken, moet uw onderneming op zes 
dimensies gezond zijn: 
1) Strategie,
2) Management, 
3) Innovatie, 
4) Personeel, 
5) Processen 
6) Financiën. 
Wij voelen ons verantwoordelijk voor het totale 
plaatje, zodat u de juiste beslissingen neemt. Dat 
maakt ons samen veelzijdig.

Suczes voor uw organisatie
We zijn nieuwsgierig naar alles wat met onder-
nemen te maken heeft, niet alleen naar de cijfers. 
Ook uw dromen, uw branche, en uw mensen wil-
len we leren kennen en begrijpen. Onze adviseurs 
ondersteunen u bijvoorbeeld op het gebied van 
strategisch management, het versterken van uw in-
novatiekracht, het begeleiden van overnames, het 
beantwoorden van personele vraagstukken. Kort-
om, een totaal pakket aan diensten.

Koenen en Co Agriteam
Agrarische ondernemers hebben te maken met veel 
kansen. Elke dag kunt u sturing geven aan uw re-
sultaat. Samen met u kunnen we zowel op lange als 
korte termijn optimaliseren, zodat uw doelen gerea-
liseerd worden. Soms is het noodzakelijk uw doelen 
bij te stellen of oplossingen te creëren die minder 
voor de hand liggen.

Onze visie op de sector
Financieel inzicht is cruciaal. Dat inzicht moet bij-
dragen in een efficiënte bedrijfsvoering en winstge-
vende investeringsplanning.  Natuurlijk verzorgen 

wij uw jaarrekening en aangiften, maar we helpen u 
ook om uw visie om te zetten in resultaat.

We gaan de ‘boer’ op
We kijken mee en zien wat uw bedrijf uniek maakt. 
We helpen u met juiste keuzes te maken, afgestemd 
op uw klanten. We sparren met u over de vraag wat 
u over 5 jaar wilt bereiken met de marktontwik-
kelingen in het vizier. Kortom, we dagen u uit! Wij 
denken graag met u mee, geven u ongevraagd ad-
vies en brengen u op de hoogte van nieuwe wetten, 
regels en ontwikkelingen in de branche. Met maar 
één doel: u als ondernemer succesvol te laten on-
dernemen, want daar ligt uw passie. 
Onze laarzen staan al klaar!

Suczesmanagers: John van Maris, Roger
Lenders, Marco Kuijvenhoven, Sander Sijbers

Gemeenteraadverkiezingen
Op 21 maart is het weer tijd voor de gemeenteraad-
verkiezingen. We kiezen op deze dag wie ons mag 
vertegenwoordigen in de gemeente! In een tijd 
waarin procentueel gezien nog maar weinig men-
sen in de primaire agrarische sector werkzaam zijn, 
hecht het LAJK Bestuur veel waarde aan voldoende 
boerenverstand in de gemeenteraad. Hier worden 
immers veel besluiten genomen die belangrijk zijn 
voor de toekomst van jou als boer. Er zijn 3 LAJK 
leden welke kandidaat staan bij deze verkiezingen. 
Woon je in een van desbetreffende gemeenten? 
Overweeg dan zeker of je jouw stem geeft aan een 
van deze actieve jonge agrariërs! 
•  Rob Beunen, Echt-Susteren, CDA, Nr 23 
•  Koen van Eijk, Nederweert, CDA, Nr 16
•  Willem Voncken, Gulpen-Wittem, CDA, Nr 11

Personalia 
Naam: Jeanine Grooten
Woonplaats: Heerlen
Geboortedatuim: 12-11-1996
AJK-lid: AJK Zuid-Limburg
AJK-lid sinds:   2013
Soort bedrijf: Boerderijterras
           www.boerderijwinkelgrooten.nl


