
BOERDERIJKIJKDAG MET STREEKMARKT AJK 
ZUID-LIMBURG

De jaarlijkse Boerderij-kijkdag van AJK Zuid-Lim-
burg vond deze keer plaats op het akkerbouwbe-
drijf van familie Keijbets in Voerendaal. Zij stel-
den hun prachtige karakteristieke carré-hoeve, 
met recente bewaarplaats, ter beschikking voor 
deze dag. Tijdens de opendag was er ook een 
streekmarkt waarbij leden die zelf “streekproduc-
ten” vermarkten zich konden profileren en hun 
producten aan het publiek konden presenteren. 

Ca. 2500 bezoekers kwamen op het evenement 
af en maakten samen met de leden en sponsoren 
de dag tot een succes!

“JONGE BOEREN BEZORGD OVER 
STIKSTOFCRISIS”OP L1

Mayco ten Kate (bestuurslid LAJK) was op 24 
september te zien op L1. 
Voor een item op L1, in het programma Limburg 
Centraal, zijn ze bij Mayco op het erf komen fil-
men. Ook is hij geïnterviewd voor een radiore-

portage. De media weet ons voor dergelijke items 
wel te vinden en kunnen we onze visie en ideeën 
uitdragen aan het grote publiek.
Op deze manier proberen we ons als LAJK in te 
zetten voor de belangenbehartiging van de jonge 
boer!
https://www.1limburg.nl/stikstof-zorgt-voor-twij-
fels-onder-jonge-limburgse-boeren

EXCURSIE NAAR OCI-NITROGEN 
We gaan binnenkort de kunstmestfabriek van 
OCI-Nitrogen op het Chemelot-terrein in Geleen 
bezoeken. 
Hier zijn hun voornaamste productiefaciliteiten 
gevestigd. Een unieke kans om hier eens een 
kijkje te kunnen en te mogen nemen. Meer infor-
matie volgt!

LASCURSUS IN BELFELD
De lascursus die we vorig seizoen bij School-
meester-lasopleidingen in Belfeld gedaan heb-
ben was zeer goed bevallen! We hebben veel 
positieve reacties gehad van de deelnemers. 
Vandaar deze winter een nieuwe kans voor de 
geïnteresseerden. De datums worden binnenkort 
kenbaar gemaakt.  

VOORWOORD
 
De laatste tijd worden wij en de rest van Nederland overspoeld met grafieken, 
cijfers, meningen, voorstellen en oplossingen voor “het stikstofprobleem”. Het is 
toch verbazingwekkend dat er bij vrijwel elke uitspraak die gedaan wordt blijkbaar 
andere cijfers gebruikt zijn… Welke cijfers geven nu de waarheid weer?

Tijdens de Startavond heeft Geesje Rotgers, van Stichting Agri Facts, ons duidelijk 
weten te maken dat er op het gebied van fact-checking nog veel werk verzet kan 
worden en hoe we hierover moeten blijven communiceren.

Deze onvrede heeft mede geleid tot het grootse boerenprotest! 

Goed dat we ons nu ook als één agrarische sector samen kunnen pakken en naar 
buiten kunnen treden. Ik denk dat het wel indruk heeft gemaakt in Den Haag. 

Maar wat nog de meeste indruk op me gemaakt heeft is de steun van de burger! 
Mooi dat ze met zovelen achter de sector staan!! Zorg dat dit ook zo blijft.

Nu moeten we politiek Den Haag ook de kans geven om onze boodschap vorm te 
kunnen geven. Laten we ondertussen afwachten en de moed niet verliezen.

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!!

oktober

56
2019



die hij heeft opgedaan. Koen van Eijk (25) uit Ne-
derweert streeft op zijn gemengde varkens- en 
legpluimveebedrijf naar arbeidsgemak en een 
prettige omgeving voor zijn dieren. Ondernemen 
met welzijn voor mens en dier. Boy Jacobs (28) 
uit Kessel is oprichter van de gezonde smoothie 
Xqueeze Me. Als zoon van een tuindersgezin dat 
komkommers onder glas teelt, vond hij het tijd 
voor wat anders en zette een compleet nieuw en 
eigenzinnig product op de markt. Ook Servé Her-
mans van Hendrix Genetics, Jan Kuijpers van Kuij-
pers Kip en Fons Verbeek van BioVerbeek vertellen 
hun verhaal op het Jaarcongres. 
Caroline van der Plas, journalist en bekend van @
boerburgertweet, is dagvoorzitter en de muzikale 
omlijsting wordt verzorgd door Nienke Wijnho-
ven, finaliste van The Voice of Holland 2018. 
Na het inhoudelijk programma is het tijd voor een 
goed diner en netwerken!

Op 21 november ben je vanaf 14 uur van harte 
welkom. Om 15 uur begint het inhoudelijk pro-
gramma. Aansluiten vanaf 17 uur is ook mogelijk. 
Aanmelden kan binnenkort via 
www.lltb.nl/jaarcongres2019. 
 
LANDELIJKE ACTIEDAG - 1 OKTOBER
Wat een massale opkomt!! Dat geeft kippenvel-
momenten als je met zoveel gelijkgestemden op 
Den Haag aan gaat om je stem te laten horen. Van 
alle hoeken uit het land zijn de boeren gekomen 
en grote afstanden hebben ze afgelegd met de 
tractoren. We hopen dat de boodschap goed en 
duidelijk over gekomen is en dat de rest van Ne-
derland ook achter ons blijft staan. De kloof tussen 
burger en consument hebben jullie mogelijk ook 
weer verkleind zodat de consument het product 
die ze in de winkel kopen meer gaan waarderen en 
voor hoogwaardig product uit eigen land kiezen.
Laten we nu uitgaan van een geslaagde actie en 
laten we even afwachten wat het teweegbrengt in 
politiek Den Haag.

NATIONALE BODEMTOP
11 september vond in Rotterdam de Nationale bo-
demtop plaats. 
Het is mooi dat het NAJK en afvaardiging vanuit 
Limburg (Willem Voncken) aanwezig was om de 

(jonge) boeren op deze bodemtop te vertegen-
woordigen zodat er niet alleen over, maar ook met 
de boeren gepraat wordt. Het was een interessan-
te dag en een mooie gelegenheid om als NAJK 
onze stem te laten horen.

STARTAVOND
Op 19 september heeft de startavond plaatsgevon-
den bij BoerenSpellen in Ospel. Hier hebben we 
samen met de leden en partners het nieuwe sei-
zoen afgetrapt. Geesje Rotgers van Stichting Agri 
Facts (STAF) was deze avond de gastspreekster. 
Thema van de dag was “Hoe onjuiste feiten de 
media en beleid beïnvloeden”. 
Het was echt een eyeopener hoe in Nederland met 
cijfers, feiten en meningen wordt omgegaan.
STAF heeft bijvoorbeeld meer dan 200 lesboe-
ken uit het basisonderwijs nagekeken. Er bleek 
er maar één te zijn die, met juiste feiten en met 
een ongekleurde mening, de landbouw in beeld 
bracht…

NIEUWE RICHTING PAARD EN GEZELSCHAPS-
DIEREN BIJ HAS HOGESCHOOL IN VENLO
HAS Hogeschool is dit studiejaar gestart met 
een nieuwe richting binnen de hbo-opleiding 
Bedrijfskunde en agri-foodbusiness in Venlo: 
Paard en Gezelschapsdieren. Het is de derde mo-
gelijkheid voor studenten binnen de opleiding. 
Eerder waren er al de richtingen Agri en Food.  
Studenten met een passie voor paarden, hon-
den, katten of andere gezelschapsdieren kun-
nen zich voor het eerst binnen een opleiding 
van HAS Hogeschool van meet af aan fo-
cussen op de bedrijfskundige aspecten van 
de hippische of gezelschapsdierensector.  
Voorsprong
Aanleiding voor het verbreden van de opleiding 
Bedrijfskunde en agri-foodbusiness is dat de ar-
beidsmarkt sneller dan ooit verandert. Er liggen 
veel kansen waar studenten na hun afstuderen 
op in kunnen springen en het feit dat zij zich 4 
jaar lang verdiepen in één sector geeft hen een 
grote voorsprong op algemeen opgeleide jonge 
professionals. 
Internationale paardensport
Het is niet voor niets dat de richting wordt gekop-
peld aan Bedrijfskunde en agri-foodbusiness in 
Venlo. De paardensector is van groot economisch 
belang in Limburg: de regio ligt in het centrum 
van de internationale paardensport. Met Eques-
trian Centre De Peelbergen, één van de partner-
bedrijven van HAS Hogeschool, heeft de regio 
net als Aachen, Lanaken, Opglabbeek en Valkens-
waard een echte toplocatie die zorgt voor een 
ongekende internationale aantrekkingskracht. De 
richting is niet bedoeld voor het opleiden van rui-
ters of paardenverzorgers. HAS Hogeschool gaat 
bedrijfskundigen opleiden die zich richten op bij-
voorbeeld financieringsmogelijkheden, manage-
menttaken of marketing.
Professionalisering gezelschapsdierensector
Wat betreft gezelschapsdieren kunnen studenten 
na hun afstuderen een grote bijdrage leveren 
aan de professionalisering van de gezelschaps-
dierensector, waar de petfood en dierenwinkels 
van groot belang zijn. Meer dan 4 miljoen huis-
houdens hebben één of meer huisdieren en daar-
mee is het naar een hoger niveau tillen van deze 
sector zeer actueel. HAS Hogeschool werkt onder 

meer samen met partnerbedrijf Feed Design Lab, 
dat zich inzet voor de vernieuwing en verduurza-
ming van de diervoedersector. 
Open dag 
Op 23 november vindt bij HAS Hogeschool in 
Venlo weer een open dag plaats.Op deze dag 
wordt ook over de nieuwe richting binnen Be-
drijfskunde en agri-foodbusiness voorlichting 
gegeven. 
Meer informatie op www.hashogeschool.nl 

LLTB JAARCONGRES MET VIER JONGE 
SPREKERS OP HET PODIUM

‘Limburg gezond’ is dit jaar het thema van het 
LLTB Jaarcongres. Boeren en tuinders houden 
Limburg op allerlei manieren gezond, bijvoor-
beeld met gezonde voeding, duurzame energie, 
het landschap en werkgelegenheid. LAJK-leden 
zijn van harte welkom op donderdag 21 novem-
ber bij congrescentrum Het Forum in Roermond. 

Je hebt als agrarisch ondernemer al genoeg op je 
bord als je gewoon je bedrijf wilt runnen, zonder 
allerlei maatschappelijke vraagstukken te krijgen 
voorgeschoteld. Maar je ontkomt er niet aan. De 
ondernemers op het podium vertellen hoe zij 
hiermee omgaan.

Jullie welbekend, Willem Voncken (27), heeft het 
afgelopen jaar zijn blik verruimd met het Nuffield 
Scholarship. Tijdens het Jaarcongres vertelt hij 
over deze ervaring en over de nieuwe inzichten 


