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De eerste pallets tomaten zijn
vandaag (2 maart) geoogst.
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De kwaliteit is goed, het
vruchtgewicht ligt rond de 125
gram. De prijs is op dit moment
goed. De winter is koud en donker
geweest. Ondanks het donkere
weer staat de teelt er goed bij. Het
gaat langzaam maar de groei van
de plant verloopt goed.

Personeelsfeest 3
LGS wint
ZLTO
Initiafiefprijs
2009

gestuurd op de kosten per plant of
per kg. De juiste man/vouw wordt
op de juiste plaats gezet, waar
hij/zij goed in is.
De vorming van een APO
(samenwerking tussen
verschillende afzetorganisaties) is
niet gelukt. De oorzaak hiervan
is hoofdzakelijk Europese
regelgeving en de NMA. Dit
betekent dus, zover als nu blijkt,
dat de handel in tomaten blijft
gaan zoals het in 2009 ook is
gegaan.
Na de rustige wintermaanden heb
ik weer zin in de drukke
voorjaarsmaanden. Van mij mag
het seizoen beginnen.

4

Martin.

Verkiezing
4
Beste
leerbedrijf 2010
Zoals ik al vaker heb gemeld staat
2010 in het teken van
kostenbesparing.
Samen met Eric, André en
Georgette wordt er achter de
schermen m.b.t. de arbeid strak
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Ik geef de pen aan…………..
Hallo,
Mijn naam is Piotr
Kopec en ik wil een
paar dingen over
mijzelf schrijven. Ik
ben geboren op 6 april
1984. Ik kom uit Polen.
Mijn woonplaats is
Nowo Sol en daar woon
ik tot nu toe met mijn ouders en 3
zussen.
Ik werk bij KBB Holland sinds maart
2007. In 2005 heb ik 7 maanden
gewerkt voor Kwekerij van der Most.
Ik ben 25 jaar oud en
mijn hobby is sport en
werken met auto’s. In
de vrije uren die ik heb
werk ik samen met

mijn vriendin aan auto’s. Dat vinden we
allebei leuk.
In Polen heb ik de mechanische
technische school gedaan. Mijn
specialisatie was daar lassen.
Ik heb een vriendin. Zij heet Natalia en
werkt ook bij KBB Holland. Vorig jaar in
april hebben wij grond gekocht waar we
ons huis gaan laten bouwen.
Zo nu heb ik in een paar zinnen iets over
mijzelf gezegd.
Groetjes Piotr Kopec.
En nu geef ik de pen aan Gregorz
Dziewit.

Geslaagd
Dennis is onlangs geslaagd met een 9.3 voor het behalen van zijn
spuitlicentie.
Heaven Leigh, Anthony, Brian en Javad zijn geslaagd
voor hun cursus plantenteelt.
Allemaal van harte proficiat!

Geboren
Kais dd. 22 januari 2010.
Kleinzoon van Kees Lansbergen
Opa Kees, van harte
gefeliciteerd met deze titel!

Personeelsfeest dd. 29 januari 2010
Daar was weer op 29 januari de
jaarlijkse PV-avond. Een avond die naar
later bleek, veel van de stembanden zou
vragen.
De avond begon vanaf 18.30 uur. Het
tijdstip dat de eerste hongerige en dorstige
binnen kwamen. Al snel waren alle
enthousiastelingen aanwezig en was het in
de kantine van tuin 3 een gezellige drukte.
Het bier stroomde tenminste gemoedelijk
en met een behoorlijke frequentie uit de
tap. Maar ook het koud- en warm buffet,
dat rijkelijk was voorzien van diverse
salades, verschillende soorten kaas en niet
te vergeten de saté, kreeg de verdiende
aandacht. Toch werd de maaltijd geopend
met een voortreffelijk soepje, die rijkelijk
van ballen was voorzien.
Dat bleek wel toen sommige wel voor een
tweede maal hun kom spontaan gingen
vullen. De overvloedig gedekte dis werd
al snel leger dus tijd voor het muzikale
gedeelte van die avond.
Het bestuur
van de PV
had
namelijk
gemeend
dat de
stembanden
van de
KBB-ers
maar eens getest moesten worden want
een complete disco met karaoke was voor
die avond gehuurd. Nadat eerst wat vrij
kon worden gedanst, was daar dan toch
het moment aangebroken voor het zingen
met meelopende tekst en de daarbij
behorende muziek. Voor wat betreft de
keuze van het te zingen nummer was er
voor elk wat wils, het was een enorme
collectie waaruit te gekozen kon worden.
Maar welk nummer zal ik zingen?
Makkelijk was het niet, dat bleek wel uit
het overleg dat veel aspirant artiesten met
elkaar hadden. Maar toen de eerste
zangeres was uitgezongen en de zaal met
volle borst de ABBA hit had mee
geschald waren de enthousiastelingen niet
te stoppen. Want wat te denken van al die
schitterende
Hollandse
meezingers,
pseudozangeressen
en zangers
met of
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zonder
achtergrondkoor
brachten met
hun stembanden
menig toehoorder in
beroering. Onbekend is wel of dit kwam
door hun prachtige stemmen dan wel dat
de noten niet correct werden gezongen, of
wellicht een ietsje vals. Kortom de
rillingen liepen bij diverse personen over
hun rug. Maar, dat moet wel worden
gezegd, met veel ambitie werden de
liedjes gezongen en natuurlijk volop door
alle aanwezige meegezongen.
E.e.a. had wel als gevolg dat de biertap
druk bezet was en de glazen veelvuldig
werden gevuld. Maar dat geldt ook voor
de andere vloeistoffen.
Naar gelang
het later
werd
begonnen
ook de
scholieren
zich te
roeren en dat
bleek dan
ook duidelijk uit hun muziek keuze. Om
dit geheel nog even te accentueren gaf één
van hen nog een demonstratie rappen.
Waardering alom, wat een tweede
optreden tot gevolg had.
Maar ja waar een begin is, is ook een eind
en de tijd is helaas niet te stoppen dus
afscheid nemen daarna een keeltablet in
de mond en neuriënd naar huis.
Een pluim voor de PV commissie. Een
schot in de roos, een avond waar jong en
oud zich uitstekend hebben kunnen
vinden. Een avond die absoluut voor
herhaling vatbaar is.
O ja de keel was na enige dagen weer
genezen.
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Leerwerktraject Glastuinbouw Steenbergen wint ZLTO Initiatiefprijs 2009
Het Leerwerktraject Glastuinbouw Steenbergen (LGS) is de winnaar van de titel
“ZLTO Initiatief van het jaar 2009”.
Hiermee heeft dit samenwerkingsverband van negen ondernemers uit het
glastuinbouwgebied Steenbergen een geldprijs gewonnen. De prijs is uitgereikt
tijdens het ZLTO Congres in De Efteling te Kaatsheuvel op 10 December 2009.
Juryoordeel
De jury vindt LGS “een uniek project, omdat deze praktijkopleiding geïnitieerd
is door de ondernemers/werkgevers. Zij zijn degene die de kar hebben
getrokken, veel zelf hebben bekostigd en zelf scholen hebben benaderd om de
samenwerking mee te starten. Dat maakt het initiatief tot een succes.” Inmiddels
zijn er twee klassen, waarvan de leerlingen afkomstig zijn uit heel Zuidwest
Nederland. Zij werken bij een van de negen deelnemende bedrijven/kwekerijen.
Het winnende initiatief is bepaald door de Algemene Ledenvergadering van de
ZLTO, een deskundige jury en de uitslag van een stemactie. Stemmen konden
worden uitgebracht via SMS en de ZLTO-website.

Verkiezing Beste Leerbedrijf 2010

Aequor gaat
jaarlijks in de
regio op zoek naar
nieuwe kandidaten voor
“Beste Leerbedrijf van het Jaar’.
Om hiervoor in aanmerking te komen
moet het leerbedrijf aantoonbaar hoog
scoren op onderdelen als investeren in
opleiden, betrokkenheid van de
praktijkopleider, innovatie en
samenwerking met de omgeving.
Goede leerbedrijven bieden kansen voor
hun werknemers en ruimte voor stagiairs
om zich te ontwikkelen en het
vakmanschap eigen te maken. Voor de
verkiezing van het Beste Leerbedrijf
zoekt Aequor leerbedrijven die hier op
positief onderscheidende wijze vorm aan
geven.
Het Prinsentuincollege uit Breda heeft
KBB Holland hiervoor voorgedragen
aan Aequor. KBB Holland heeft jaarlijks
enkele BBL- ers in dienst die de theorie
leren op het Prinsentuincollege en de

praktijkervaring opdoen bij KBB
Holland.
Op dit moment loopt Wilbert van Es
stage bij ons via het
Prinsentuincollege.

André de Vette is onze
praktijkbegeleider. Hij begeleidt de
leerlingen en stagiaires. Hij maakt
verslagen en bespreekt deze met de
leraar, Ardi van Honk, van de afdeling
Plantenteelt van het Prinsentuincollege.
De sectorale en algemene winnaars
zullen worden bekend gemaakt tijdens
een feestelijke bijeenkomst bij Aequor
op donderdag 17 juni.

