
Waarom ben je lid geworden van het AJK?
Het is belangrijk dat de agrarische sector zich 
samen pakt. We kunnen van elkaar leren! Daarnaast 
staan we samen sterker voor de toekomst. De 
activiteiten zijn altijd leerzaam en het is gezellig als 
we ons weer treffen. Als je eenmaal werkzaam bent 
op het bedrijf thuis, kom je relatief minder tussen 
de mensen. Het (L)AJK helpt me daar wel bij om 
in contact te komen met collega’s en het opent de 
ogen voor bepaalde bedrijfsblindheid thuis.

AJK-Helden/Leudal – Excursie 

Vrijdag 25 januari heeft de dagexcursie 
plaatsgevonden. Deze heeft plaatsgevonden 
bij een tweetal bedrijven. Rond de klok van 8 
uur vertrok de bus richting Reijmerstok naar 
Zorgboerderij de Regihoeve. 

Hier runt familie Frijns een modern biologisch 
melkvee- en akkerbouwbedrijf waar ook zorg 
wordt aangeboden in de vorm van dagbesteding. 
Hier kunnen kunnen ze een handje meehelpen met 
het voeren van de koeien tot en met het oogsten 
op de akkers. In het ochtendgedeelte kregen 
we een mooie presentatie over de dagelijkse 
bedrijfsvoering en rondleiding.

Vanaf half 12 ’s morgens werd de reis voortgezet 
richting Luxemburg om Lohnunternehmen Reiff te 
bezoeken. Hier kregen we een rondleiding m.b.t. de 

loonwerk- en mechanisatietak. De leden keken de 
ogen uit bij de grote diversiteit aan machines maar 
ook naar de verzamelde oldtimers. Het bedrijf is 
namelijk van plan een heus Fendt-museum op te 
starten. 

Rond de klok van 16 uur is de terugreis ingezet om 
vervolgens de dag af te sluiten bij onze stamkroeg. 
Hier werd de inwendige mens versterkt met 
behulp van een frietwagen om vervolgens de dag 
gezellig na te bespreken met de leden. 

We kunnen als bestuur spreken van een geslaagde 
dagexcursie.

VOORWOORD – POSITIEF
 
Met de voorjaarslucht in de neus zijn we weer volop bezig op het land, om het 
nieuwe seizoen tot een succes te maken. 
Het voorjaar is ook de tijd van het jaar waarin er veel positieve aandacht is voor 
de landbouw. Zowel van de burgers alsook van de media. Veel evenementen zoals 
Kom in de kas, Loeren bij de Boeren, lammetjesdagen, bloesemtochten, koeien 
weer naar buiten en wandelingen worden zeer goed bezocht en dragen hier zeker 
een steentje aan bij!! Deze flow moeten we met zijn allen vol proberen te houden!

Deze positieve boodschap willen we ook gaan overbrengen bij de politiek. De uitslag 
van de Statenverkiezingen brengt ook nieuwe gezichten op het provinciehuis. Het 
AJK willen we voorstellen en hen uitnodigen het gesprek met ons aan te gaan en 
ons als kennispartner aan te bieden.

Willem Voncken – Voorzitter LAJK
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“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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Wil je jezelf even voorstellen,
In 2015 afgestudeerd aan HAS Hogeschool richting 
veehouderij in ’s Hertogenbosch. Na de studie ben 
ik direct aan de slag gegaan op het melkveebedrijf 
bij ons thuis. 

Een HBO opleiding vond ik belangrijk voordat ik 
thuis op het bedrijf ging meewerken, omdat er 
toch steeds meer wet- en regelgeving rondom een 
agrarisch bedrijf komt kijken.
In het derde leerjaar ben ik een paar maanden 
naar Nieuw-Zeeland geweest voor mijn 
buitenlandse stage. Daarnaast vervulde ik nog 
enkele binnenlandse stages bij een melkveebedrijf, 
geitenbedrijf, agrarisch adviesbureau en een 
veearts.

Mijn grootste hobby is het werk op ons 
melkveebedrijf. Daarnaast ben ik lid van 
verschillende verenigingen zoals het AJK en 
Jonkheid Terlinden waar ik ook bestuurlijk actief in 
ben. Tot slot wandel ik op zondag graag met mijn 
vriendin door het Zuid-
Limburgse land en geniet ik van de omgeving die 
door de agrariërs wordt onderhouden!

Wat is je motivatie om in de agro-sector te werken?
Van kinds af aan, was ik veel op de boerderij te 
vinden. Ik ben ermee opgegroeid en wist dan ook 
al voordat ik naar de HAVO ging dat ik agrarisch 
ondernemer wilde worden. Ik ben graag buiten 
tussen de koeien! Verschillende stages bij o.a. het 
agrarisch adviesbureau hebben dit ook bevestigd. 
Ik kan niet van 8.00 uur tot 17.00 uur binnen in een 
kantoor werken. 

Vertel eens iets meer over jullie eigen bedrijf.
Samen met vader en moeder zit ik in maatschap. 
Wij runnen een melkveebedrijf met momenteel 
ongeveer 100 melkkoeien met bijbehorend jongvee. 
In 2017 namen wij een nieuwe stal in gebruik met 
het doel om in de toekomst 120/130 koeien te 
melken. 
We proberen ons bedrijf zoveel mogelijk zonder 
vreemde arbeid te runnen. Alleen maïs zaaien, maïs 
hakselen en hooi persen worden uitbesteed aan de 
loonwerker. Wanneer ik in de toekomst alleen de kar 
ga trekken, zal mijn focus voornamelijk in de stal 
liggen, waarbij het landwerk waarschijnlijk meer zal 

worden uitbesteed aan de loonwerker.
’s Morgens begin ik samen met mijn vader te melken. 
Vervolgens draag ik de zorg voor de kalveren en het 
jongvee. Overdag ligt mijn prioriteit voornamelijk 
bij het vee. Mijn vader draagt wat meer zorg voor 
het land en de machines eromheen. Tijdens het 
inkuilen en land bewerken zijn we beiden actief op 
het land. Mijn moeder doet het huishouden, regelt 
de boekhouding en springt buiten bij waar nodig.
Daarnaast regel ik de mestboekhouding, vee-
registratie en spar ik met vertegenwoordigers over 
de kengetallen en stuur bij waar nodig is. Hiervoor 
krijg ik gelukkig al vrij vroeg alle ruimte van mijn 
ouders. 

Ben je de bedrijfsopvolger?
Ja, ik ben thuis de bedrijfsopvolger. De agrarische 
sector licht vaak in zwaar weer, waarbij wet- en 
regelgeving alle kanten op gaan. Dat is vaak 
moeilijk, zeker wanneer je een doelstelling wilt 
maken voor de toekomst.  Maar mijn passie voor 
de koeien en de natuur eromheen is te groot om 
niet verder te gaan met dit beroep. Zeker voor een 
onderneming die van generatie op generatie is 
opgebouwd tot dit mooie bedrijf met de nieuwe 
stal. Ik ben ervan overtuigd dat de agrarische sector 
onmisbaar is voor de toekomst van ons allemaal!

Hoe zie je de toekomst voor jou/bedrijf/regio?
Ik hoop op ons bedrijf door te groeien naar 120 
tot 130 melkkoeien, waarbij ik open sta voor 
duurzame ontwikkelingen. Weidegang zal altijd bij 
de bedrijfsvoering blijven horen. Daarnaast sta ik 
ook open voor duurzame melkstromen en probeer 
ik mee te gaan in de wensen van de consument tot 
op zekere hoogte. Echter hoop ik dan ook op een 
wederzijds begrip vanuit de consument voor onze 
producten en een eerlijke prijs!
Ik zie wel kansen voor de melkveehouderij. Zuid-
Limburg is nog redelijk extensief. Ik denk dat we 
vooral de contacten met akkerbouwers moeten 
onderhouden. Melkveehouders kunnen daar nog 
makkelijk mest plaatsen en akkerbouwers profiteren 
dan weer van de gewasrotatie op onze percelen. 
Wel moeten we waken voor de activiteiten van 
dierenorganisaties etc. Ik doe mijn best om 
dagelijkse activiteiten op ons bedrijf uit te dragen op 
social-media, zodat we ook een positief tegengeluid 
geven. Hierin kunnen we nog veel meer bereiken!

LLTB - Word gratis lid van de LLTB

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) 
is dé autoriteit op het gebied van agrarische 
belangenbehartiging. Al 125 jaar werken we met 
behulp van ons omvangrijke netwerk van diverse 
overheden en instanties aan het versterken van de 
economische en maatschappelijke positie van onze 
leden.

Volgens LLTB-relatiemanagers Miranda Uuldriks 
en Geert van Kempen zijn jonge ondernemers 
de toekomst en die moeten goed weten wat de 
voordelen zijn van een lidmaatschap. ‘Via de LLTB 
blijf je op de hoogte van wat er speelt in jouw regio 
en vakgroep’, vertelt Geert. ‘Via LTO Nederland 
worden ook op nationaal en internationaal 
niveau de belangen van aangesloten agrariërs 
behartigd.’ Landelijk en lokaal komen leden tijdens 
vakinhoudelijke en sociale activiteiten met elkaar 
in contact. ‘Komen ze er samen niet uit, dan zijn 
er altijd nog de LLTB Infolijn, de Werkgeverslijn en 
adviesdochter Arvalis’, vult Miranda aan.

Uit naam van de leden werkt de LLTB samen 
en onderhandelt de vereniging met onder meer 
gemeenten, waterschap en provincie Limburg 
en slaat waar nodig met de vuist op tafel, zodat 
boeren en tuinders kunnen blijven doen wat 
ze het liefst doen: ondernemen. Geert: ‘Via een 
lidmaatschap van de LLTB heb je een plekje aan 
de onderhandelingstafel. Veel overheden en 
andere instanties doen geen zaken met individuele 
ondernemers, maar wel met belangengroepen. Als 
LLTB-lid tel, praat en beslis je mee.’

Overigens kun je – als je ouders lid zijn - gratis lid 
worden van de LLTB. ‘Je ontvangt alle relevante 
informatie vanuit jouw sector en regio en 
uitnodigingen voor bijeenkomsten op persoonlijke 
titel’, legt Miranda uit. ‘Stap je in de maatschap, 
of neem je het bedrijf van je ouders over? Dan 
komen we graag langs voor een informatief 
gesprek of om het lidmaatschap over te schrijven 
naar de bedrijfsopvolger”, zegt Miranda. ‘Via 
het medeverantwoordelijk lidmaatschap kun je 
gebruik maken van LTO Ledenvoordeel, zoals (zorg)
verzekeringen, mobiele telefonie en opleidingen als 
het tractorrijbewijs.’

Ook voor jonge agrariërs met bestuurlijke ambities 
zijn er interessante voordelen te behalen via 
het LLTB-lidmaatschap. ‘Via de LTO Academie 
kun je verder bouwen aan je eigen persoonlijke 
ontwikkeling en toekomst.’

Heb je interesse, of wil je er gewoon eens rustig 
over praten, laat dan je telefoonnummer achter op 
www.lltb.nl/lajk, dan nemen we snel contact met je 
op!

In gesprek met....
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