Jaargang 7, nummer 2

Juli 2009

Nieuwsbrief

Voorwoord

De productie is tot op heden goed
geweest. De prijsvorming is in
het voorjaar goed geweest, maar
ligt nu op een laag niveau. De
meeste tomaten
gaan naar
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Rusland en
Italië.
Op het moment van het schrijven
van het voorwoord is het
zondagavond en zit ik samen met
Georgette in de tuin te genieten
van de mooie zomeravond. De
temperaturen liggen nu rond de 25
graden en dit zien we dan ook in
de doorkleuring van de tomaten. Ik
realiseer mij nu dat het komende
week weer druk wordt op het
bedrijf.
Druk is het tot 2 weken geleden
ook geweest. Veel tomaten
(5 weken achter elkaar met
topproductie), veel nieuwe mensen
die nog ingewerkt moeten worden
en een verpakkingshal die voor de
helft geautomatiseerd is.

Tuin III is op 20 juni officieel
geopend door het oplaten van
ballonnen. Tijdens de middag was
er mogelijkheid voor vrienden,
familie en kennissen een kijkje te
nemen in het bedrijf. Het was
druk en er waren veel mensen die
interesse in het bedrijf hadden. ’s
Avonds was er een barbecue en
een feestavond welke goed
bezocht was. Ik denk dat we
kunnen terugkijken op een zeer
geslaagde en gezellige dag.
Ik wens iedereen een prettige
vakantie toe.
Martin.
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Ik geef de pen aan…………..
Hallo allemaal!!!
Ik ben Agnieska Mierzwiak en ik
zou graag een paar woorden over
mijzelf willen schrijven.
Ik ben geboren in Polen in de stad
Elblag. Deze stad ligt aan de
Oostzee. Ik lees graag een interessant boek en breng graag de tijd door
samen met mijn dierbaren.
Ik ben zeer
reislustig. Ik
heb Zuid Italië
en Zweden
bezocht.
In 2005 ben ik naar Nederland
gekomen en ben ik begonnen met
werken bij KBB Holland. Hier heb
ik mijn man Kazek leren kennen. Na

een relatie van 3 jaar zijn wij in het
huwelijk getreden. Ons huwelijk heeft
plaats gevonden in juli 2008. Dit was
één van de mooiste dagen van mijn
leven!
Nu ben ik 7 maanden zwanger. Het is
voor mij een
huiveringwekkende ervaring en eveneens een belevenis. Wij kunnen niet
wachten op de
geboorte van ons
kind. Wij zijn
gelukkige
toekomstige
ouders!
Met vriendelijke
groet,
Agnieska
Ik geef de pen nu aan André de Vette

Haccp en Global Gap
Haccp
Zoals jullie allemaal weten zijn wij HACCP gecertificeerd. Dit betekent dat wij een
certificaat hebben gekregen waarop staat dat wij voldoen aan de eisen van het
HACCP-systeem. Dit certificaat is telkens 3 jaar geldig.
Tijdens de looptijd van dit certificaat wordt het bedrijf 1 keer per jaar gecontroleerd.
Als alles goed is behouden we het certificaat. Er is een auditor (controleur) geweest
om te controleren of wij voldoen aan alle eisen van het systeem en weer een nieuw
certificaat kunnen krijgen.
De controle is uitgevoerd op 19 mei door mevrouw Vriezen. Zij heeft op deze dag
het HACCP-boek gecontroleerd en gekeken of wij alle zaken van HACCP goed op
papier hebben staan. Daarnaast heeft zij alle verslagen bekeken die worden gemaakt
als het HACCP-team heeft vergaderd. Verder heeft zij een ronde door het bedrijf
gemaakt.
De controleur heeft geconstateerd dat wij ons netjes houden aan de regels zowel op
papier als ook in de praktijk. Het certificaat is dan ook weer verlengd.
Global Gap
Op 24 april is de controle voor Global Gap uitgevoerd. Hiervoor is Kees Boertjes vanuit SGS naar Steenbergen afgereisd.
Er zijn geen grote tekortkomingen aangetroffen. We hebben het
certificaat mogen behouden.

Even voorstellen

Hallo allemaal,
Ik ben Gerard Kemperman en
werk sinds 1 juni parttime op
woensdag en vrijdag als financieel
medewerker op de administratie bij
KBB. Samen met Georgette,
Rianne en Nicolette zijn we
verantwoordelijk voor de kantoororganisatie.
Op twee andere dagen werk ik als
relatiebeheerder op een
accountantskantoor in Dodewaard
in de Betuwe. Op donderdag werk
ik op mijn eigen administratiekantoor in Oud Gastel.
Ik heb ruim 25 jaar als administrateur bij 2 grote ondernemingen
(Mammoet in Arnhem en een verzinkerij in de Achterhoek) gewerkt,
maar ook 10 jaar op accountantskantoren. Als scholier werkte ik
altijd in Duitsland in de glastuinbouw (bloemen) of in een metaalwarenfabriek.
Ik heb na de MULO en de MEAO
de SPD cursus gedaan. Daarnaast
heb ik diverse belasting- en computercursussen gevolgd. Ik vind
het werken met cijfers en computers heel prettig.
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Ik ben geboren in Silvolde in de
Achterhoek. We wonen sinds 2007
in Oud Gastel.
In mijn vrije tijd
tennis ik graag.
Andere hobbies
zijn fitness en
fietsen.
Ik ben 40 jaar supporter van de
superboeren (de Graafschap), maar
ook van Bennie Jolink van
Normaal. Verder hebben we drie
raskatten, die het huis niet uit komen.
In de eerste weken ben ik heel fijn
en goed opgevangen in de nieuwe
werkomgeving. Ik vind prettig
samenwerken in teamverband heel
erg belangrijk.
Ik hoop dan ook een hele lange en
fijne tijd hier samen met zijn allen
te hebben. De open dag met de
aansluitende feestavond waren
voor mij ideaal om in een korte
termijn met veel collega’s kennis
te maken.
Groetjes Gerard

Ik ben 56 jaar, getrouwd met Toos
Withagen 51 jaar. Toos is geboren
in Bergen op Zoom. De kinderen
zijn 26-24-22 en 19 jaar.
Getrouwd

Op 18 april is Agnieska Kopec getrouwd met Dariusz Nowaczyk

Op 27 april waren Annemarie en André Vaders 25
jaar getrouwd.
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Personeelsfeest en opening KBB Holland
Op 20 juni was het zover. De officiële opening van tuin III. Al het
personeel was uitgenodigd om met partner, gezin en familieleden een kijkje
te komen nemen. De loper lag uit, er was catering met drank, soep en
ratatouille, een ijscowagen en chips. De kantine was feestelijk aangekleed.
Het zag er allemaal prima verzorgd uit.
Op een gegeven moment werden we allemaal verzocht naar buiten te
komen met een ballon. Martin hield een speech waarna we allemaal tegelijk
onze rode ballon de lucht in lieten vliegen. Dat was een mooi moment!
Iedereen kon een stukje tuin III in lopen. Ook
mochten we naar de verpakkingshal van tuin I
gaan. In tuin II stonden André en Kees uitleg te
geven over de WKK.
’s Avonds was er een barbecue voor het
personeel met zijn of haar partner. Het eten was voortreffelijk! Aan drank
natuurlijk ook geen gebrek. Een DJ verzorgde de muziek. De voeten
kwamen los van de vloer en iedereen ging los. Zelfs Georgette met haar
dikke buik liep te hossen door de menigte.
Op een gegeven moment kwam er een buikdanseres. Ze danste en zocht
iemand om haar te begeleiden. Haar oog viel op Martin die toen maar de
dansvloer op ging. Wat had het personeel een plezier om dit te zien.
Het was een zeer geslaagde avond na een middag die ook al niet kapot kon.
Georgette en Martin hartelijk dank hiervoor!
Een feestganger

