
LAJK & LLTB BIJEENKOMST – SMARTFARMING
Samen met de LLTB organiseren we een 
interactieve bijeenkomst op het Ondernemersplein 
in Roermond. Hierbij staan we stil bij de 
ontwikkelingen die onze bedrijven/sectoren 
doorgemaakt hebben in de laatste generaties 
en gaan we dieper in op wat momenteel een 
nieuwe revolutie in de landbouw mogelijk 
maakt “SmartFarming”. We hebben twee 
innovatieve sprekers te gast die ingaan op 
nieuwe mogelijkheden van data en techniek in de 
alledaagse bedrijfsvoering.
Binnenkort ontvangen jullie de uitnodiging 
hiervoor in de brievenbus.

DAKVERNIEUWING
Tijdens de zeer goed bezochte bijeenkomst bij 
AB-Werkt in Herten zijn we bijgepraat over de 
mogelijkheden omtrent dakvernieuwingen. 
AB-Werkt heeft ons wegwijs gemaakt en de 
procedures van de asbestsanering, Hulsbosch 
Bouwbedrijf heeft een toelichting gedaan over de 
mogelijkheden van dakbedekkingen en de voor- en 
nadelen. New Energy Systems bood een blik in de 
wereld van de zonne-energie, zonnepanelen en de 
subsidiemogelijkheden.

LASCURSUS
Een paar weken geleden heeft ook de 2e groep de 
lascursus, bij Schoolmeesters-Lasopleidingen in 
Belfeld, afgerond. De deelnemers waren allemaal 
erg enthousiast over de praktische- en vakkundige 
begeleiding en hebben veel geleerd. Komend 
najaar willen we dan ook weer voor een nieuwe 
groep de cursus organiseren. 
https://schoolmeesters-lasopleidingen.nl/ als nog 
plaats is foto Mayco Lassen

TIP 1 - VERKIEZINGEN
De Verkiezingen staan voor de deur. We gaan 
natuurlijk geen stemadvies uitbrengen maar we 
willen jullie wel wijzen op de invloed die de uitslag 
kan hebben op de agro-sector/jullie bedrijf.
Informeer je goed en kies met hart en verstand. 
Maak hiervoor ook gebruik van de debat-
bijeenkomsten die georganiseerd worden. Ga in 
elk geval stemmen!!

TIP 2 – INBRAKEN BOERDERIJ
Mocht je onverhoopt toch in aanmerking komen 
met inbraak in stallen en/of loodsen, meldt dit dan 
te allen tijden bij de politie. Zonder meldingen 
kunnen zij hiertegen niet optreden en krijgen ze 
geen juist beeld van het aantal incidenten!

VOORWOORD – 25 JAAR LAJK
 
Het nieuwe jaar is alweer een tijdje geleden van start gegaan. De carnaval staat 
voor de deur, het voorjaar nadert. De tijd gaat snel!
Ook voor het LAJK. Dit jaar bestaat het LAJK immers 25 jaar.
Het is 1993.Het Jongerenwerk van de KPJ is van mening dat zij zich sterker in die-
nen te zetten voor de belangen van de jonge agrariërs en minder op de “gezellig-
heid”. Het jongerenwerk wil zich daarom afscheiden van de KPJ (onderdeel van 
JJOL, Jeugd en Jongeren Organisatie Limburg). Het Jongerenwerk gaat apart ver-
der in een vereniging, Het LAJK. Met eigen statuten, maar wel nog als onderdeel 
van het JJOL. 
Pieter van Melick wordt de voorzitter en Gaston Lemlijn wordt secretaris.

In 1994 stapt het LAJK uit de JJOL en wordt geheel zelfstandig. Nu, 25 jaar later, 
staat er nog altijd een stevige vereniging die leeft. Mede door de inzet en toewij-
ding van de afdelingen en het LAJK.
Het zijn niet alleen de bestuursleden maar zeer zeker ook de leden die vol enthou-
siasme en nieuwsgierigheid de bijeenkomsten, excursies en cursussen bijwonen 
en er altijd weer een gezellige aangelegenheid van maken!!
Dank aan allen die door de jaren heen lid zijn (geweest) en het LAJK een warm hart 
toegedragen hebben!

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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In gesprek met....

  

il je jezelf even voorstellen?
Ik heb de opleiding lassen constructie gevolgd op 
het T.L Sint-Jansberg. Daar ben ik nu blij mee omdat 
we thuis eigenlijk alles zelf maken als dat nodig is. 
Mijn hobby is dan ook het sleutelen aan de land-
bouwmachines. Na mijn opleiding heb ik 4 jaar thu-
is gewerkt in loondienst en vanaf 1 januari 2017 zit 
ik thuis mee in de maatschap. 
We hebben een vleesvarkensbedrijf wat mijn vader 
verzorgt. Verder spring ik daar wel bij als dat no-
dig is. Ik zelf verzorg de vleeskalveren, doe de ak-
kerbouwtak en het loonwerk. Daar krijg ik dan hulp 
van pap en mijn jongste broertje. Tevens kunnen we 
nog mensen oproepen in de drukke tijden. 

Wat vind je het mooiste van het werk? 
Het mooiste aan mijn werk vind ik toch als we ‘s 
avonds thuis komen met de pers en dat we dan toch 
iedere keer weer iedereen hebben kunnen helpen 
voordat er regen komt. Het moeilijke daar aan is wel 
het plannen van de dag, want iedereen wil tussen 2 
en 3 uur geperst hebben. Dat is dan toch een hele 
uitdaging!

Wat is voor jou een uitdaging?
Om de kans op dierziektes zo klein mogelijk te hou-
den halen we de dieren met onze eigen vrachtauto 
op bij onze vaste fokker. Bij de kalveren gaan we 
altijd zelf de starters uitzoeken om zo de beste in de 
stal te krijgen. 
Zelf ben ik heel secuur in het mengen van de ver-
schillende voerbestandsdelen tot een ideale mix 
voor de kalveren. 

Wat zijn jouw persoonlijke ambities?
 De doelstelling binnen het bedrijf is om bij ons thuis 
nog een oude varkensstal te slopen en daar nog 
een kalverstal te bouwen. Momenteel zijn we bezig 
met de benodigde vergunningen.

Ben je de “waarschijnlijke” bedrijfsopvolger?
Ik hoop in de toekomst het bedrijf over te kunnen 
nemen van mijn ouders. 
Het is toch een bepaalde vrijheid die je hebt als boer 
en die wil ik niet kwijt raken. 
In de toekomst zie ik ook wel een uitdaging liggen 
in zonnepanelen, om het bedrijf zelfvoorzienend te 
maken in stroom. 

Jij en het AJK?
Ik ben lid van het AJK geworden om dat het boeren-
leven me al van kleins af aan trok. Daardoor heb 
ik met het AJK al verschillende mooie studiereizen 
gehad en al verschillende interessante excursies 
bezocht. Je leert ook veel andere mensen kennen 
die je anders nooit had leren kennen!

ARVALIS  

Hippische en technische kennis, een gouden 
combinatie. Ruim 30 jaar geleden zette Ger 
Poels, de vader van Willemijn, op de plek waar 
nu de stallen van de familie Poels liggen in 
Swolgen – tegenover het ouderlijk melkbedrijf - 
zijn eerste stappen als hippisch ondernemer. De 
rest is geschiedenis. De spring- en handelsstal 
van de familie Poels is inmiddels wereldwijd 
bekend door de opleiding van hun paarden tot 
zelfs Olympisch niveau.
Onlangs realiseerde Willemijn op steenworp 
afstand van deze stallen, haar eigen 
trainingsfaciliteit samen met partner Carlos 
Pinto. Arvalis nam de vergunningen en het 
ontwerp hiervan voor haar rekening. Carlos en 
Willemijn hadden hun plannen in hoofdlijnen 
al op papier staan. Willemijn: “We hadden 
vooral hulp nodig bij de finishing touches en 
het aanvragen van de vergunningen. Zo wisten 
we bijvoorbeeld nog niet wat we met onze 
ontvangstruimte en skybox wilden doen. We 
hebben onze wensen met Arvalis besproken, 
we hebben op verschillende plekken inspiratie 
op gedaan, en Arvalis heeft op basis hiervan 
een prachtig ontwerp gemaakt. Ik denk dat 
de combinatie van onze hippische kennis en 
de technische kennis van Arvalis, een gouden 
combinatie is gebleken.”
Ook het vergunningentraject verliep 
voorspoedig. Willemijn: De bouwafdeling 
van Arvalis realiseerde de vergunningen, 
de ROM afdeling van Arvalis de melding 
Activiteitenbesluit en de NB-wet vergunning. 
Door de inzet van zowel Arvalis als de gemeente 
Horst aan de Maas werd ook dit traject 
voortvarend doorlopen.” Voor het regelen van 
de energieaansluitingen en contracten werd 
vervolgens een energiespecialist van Arvalis 
ingeschakeld. Arvalis heeft daarmee een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de realisatie 
van de droom van Willemijn en Carlos. Een 
traject dat van het maken van de eerste 
tekeningen tot de oplevering onlangs, nog 
geen anderhalf jaar heeft geduurd. 

Onlangs is de nieuwe trainingsfaciliteit met 
40 stallen inclusief een binnenbak van 30 bij 
60 meter met skybox in gebruik genomen. 
Daarnaast beschikt de nieuwe locatie over 6 
studio’s en 2 appartementen die – in combinatie 
met 20 stallen -  verhuurd worden aan relaties. 
Het woonhuis van Carlos en Willemijn bevindt 
zich in het centrum van de locatie. Willemijn: 
“Veel van onze klanten die op zoek zijn naar 
een paard, komen uit het buitenland. Vandaar 
dat we op onze nieuwe locatie ook enkele 
verblijfsplekken hebben gerealiseerd. We 
stellen onze relaties daarmee in staat om onze 
paarden goed te bekijken. Daarnaast kunnen ze 
een stal bij ons huren en kunnen ze van onze 
trainingsfaciliteiten gebruik maken. Indien 
gewenst kunnen wij ook de verzorging en 
training van de paarden op ons nemen.”
Tim Lommen is bouwkundig adviseur bij 
Arvalis en coördinator van het traject bij 
de familie Poels. Tim: “Het nieuwe hippisch 
complex van Willemijn en Carlos bevindt zich 
op steenworpafstand van Equestrian Centre de 
Peelbergen in Kronenberg. Ook hier hebben 
we als Arvalis al verschillende bouwprojecten 
mogen realiseren. Het is een eer en een 
uitdaging om met onze kennis en kunde een 
mooie bijdrage te mogen leveren aan de 
ambities van de prachtige ondernemers die 
deze sector rijk is.”  
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