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Beste Relatie, 
 
Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. Met onze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van 
belangrijke wetenswaardigheden en nieuwsfeiten op agrarisch gebied. Onze nieuwsbrief verschijnt 
eens per kwartaal. 

 
Hoogwaardig mais hakselen. 

 
De mais staat er dit jaar goed bij, naar verwachting van goede kwaliteit. De 
weersvoorspellingen zijn goed. Dit is goed voor de afrijping en 
oogstomstandigheden. De voorraad graskuil ( Eiwit ) is dit jaar duidelijk hoger 
dan andere jaren. Als je meer energie / zetmeel in je rantsoen wilt hebben, 
overweeg dan eens om je mais op zetmeelgehalte te hakselen. Door middel 
van de NIRS Sensor kunnen wij de kwaliteit van de mais live meten. Op basis 

van de gehaltes en de wensen van de klant kunnen wij de mais in variabele lengtes stoppelen. 
Daarmee word er direct gestuurd op hoogwaardig ruwvoer. Klik hier | Lees verder.. 
 
 

Opmars schimmelziekte maiskopbrand baart zorgen. 
 

Maiskopbrand grijpt steeds meer om zich heen in Nederland. De financiële 
schade die de schimmelziekte kan veroorzaken is groot. Opvallend is dat 
maiskopbrand vaak wordt verward met builenbrand. Die schimmel veroorzaakt 
veel minder schade, de mais is vaak prima te voeren. Klik hier | Lees verder.. 

 
 

Modder op de weg. 
 
Het oogstseizoen start binnenkort. De kans bestaat zeker bij regenachtig weer dat er 
modder of klei op de weg achterblijft. Het wegdek kan dan verraderlijk glad worden, 
attendeer de weggebruikers tijdig en maak de vervuilde wegdelen zo snel mogelijk 
schoon. Neem contact op voor meer informatie.  
  

 

Nieuwe messtank per 2022 
 

De start van het mest seizoen 2022 gaan wij in met een nieuwe 16 m3 
Kaweco Double Twinshift mesttank. De huidige 16 m3 Slootsmid mesttank 
kenmerkte zich door een compacte bouw en zeer lage bodemdruk. De 
nieuwe Kaweco mesttank pakt de voordelen van de huidige mesttank samen 
met enkele innovatieve nieuwe kenmerken. Klik hier | Lees verder.. 

 
 

Vernieuwde website. 
 
Hebben jullie hem al gezien? De vernieuwde website van LvCm staat online! Om het gebruiksgemak 
te verbeteren zijn zowel de pagina’s als de opbouw vernieuwd en gemoderniseerd. Het geheel heeft 
daardoor een frisse uitstraling gekregen die past bij de dag van vandaag. De website is te bezichtigen 
op de telefoon, tablet en computer. Klik hier | Bekijk de website 
 
 
 

https://loonwerkcombinatielvcm.nl/wp-content/uploads/2021/09/Informatiebrief-mais-2021-1.pdf
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/01/20/opmars-schimmelziekte-maiskopbrand-baart-zorgen
https://loonwerkcombinatielvcm.nl/wp-content/uploads/2021/09/Informatiebrief-kaweco-2022.pdf
https://loonwerkcombinatielvcm.nl/
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Persoonlijke aandacht is een van onze speerpunten. 
 
Loonwerkcombinatie LvCM is inmiddels een begrip in de regio. Persoonlijke aandacht is één van onze 
speerpunten. Graag brengen wij onze planners bij jullie in beeld. Zodat iedereen een gezicht bij en 
een beeld van onze planners kan vormen. 
 

Planner, Vince Theunissen 
 

Ik ben Vince 23 jaar werkzaam als planner bij LvCm.  Werkzaam vanaf 
mijn 16e bij Derks Haps weekend/ vakantie hulp in het Loonwerk en 
grondverzet. Ik heb de opleiding Machinist GWW hierna heb ik nog een 
jaar de opleiding tot uitvoerder gevolgd. Omdat mijn hart bij de 
agrarische sector ligt heb ik Bedrijfskunde aan de Has in Venlo gevolgd.  
 
Ik heb de opleiding niet afgerond, de praktijk sprak mij meer aan. Vanuit 
de combinatie van theorie en praktijk ben ik meer naar kantoor gegroeid 
en ben daar de planning gaan doen. Loonwerkcombinatie LvCM is een 
erg interessante ontwikkeling binnen het bedrijf. Ook om hier de planning 
te gaan doen. 

 
Voor mij ligt de uitdaging om een zo efficiënt mogelijke en continue benutting te behalen uit ons 
personeel en materieel. Dit in de combinatie LvCm en de naastliggende grondverzetbedrijven. Verder 
haal ik veel energie uit het persoonlijk contact met onze klanten en medewerkers.  
 
Ik hecht belang aan een goed netwerk, zodat ik vragen van jullie als klant kan beantwoorden of dat we 
samen naar een oplossing kunnen zoeken. Om goed te kunnen plannen en te kunnen voldoen aan de 
verwachtingen, is het nodig om zoveel mogelijk zicht te hebben op komende werkzaamheden.  
 
Ik weet dat vanwege de weersafhankelijkheid dit soms lastig is. Hierin zie ik ook de toegevoegde 
waarde van LvCm om een daadkrachtige partner te zijn binnen de agrarische markt. Door een mooi 
team mensen die met zijn alle werken voor de beste kwaliteit.  
 

Planner assistent, Nick van Aalten 
 

Graag stel ik mij aan jullie voor vanuit mijn nieuwe rol als ondersteuning bij 
de planning van de Loonwerkcombinatie. Velen van heb ik al gezien en 
gesproken vanuit de werkzaamheden die ik voor jullie vanuit de 
Loonwerkcombinatie mag doen.  
 
Voor diegene die me nog niet kennen stel ik me even voor. Mijn naam is 
Nick van Aalten. Ik ben 30 jaar en woon sinds een half jaar in Alverna. 
Vanuit mijn achtergrond en opleiding ben ik altijd al betrokken bij de 
agrarische sector. Ik ben inmiddels al meer als 10 jaar werkzaam in het 
loonwerk. Eerst bij W. Arts te Stevensbeek en nu bij LvCM.  

 
Naast het uitvoerende loonwerk ga ik nu Vince Theunissen ondersteunen met de planning.  
Ik ben nieuwsgierig naar ontwikkelingen en via deze weg bij de planning betrokken geraakt. Door het 
kunnen koppelen van mijn praktijkervaring en het praktische contact ga ik jullie als klant verder 
ondersteunen bij de LvCM dienstverlening rondom de gewasverzorging en -oogstwerkzaamheden.  
 
Voor jullie als klant zal er niet veel veranderen, behalve dat jullie soms mij aan de telefoon krijgen én 
blijf je mij zien bij de uitvoerende werkzaamheden die wij voor jullie verrichten. 


