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Excursie naar de Snelbinder
Door Maxime in ´t Veld

deelnemers werden verdeeld in drie groepen. Zo ging de eerste
groep als eerste naar De Snelbinder, terwijl de tweede groep

Op dinsdag 17 februari vond er een excursie plaats naar

een rondleiding kreeg bij Looije. De derde groep moest dan

De Snelbinder, de blikvanger van het Vlietpolderplein. Alle

even een half uurtje wachten. Zo wisselde de groepen elkaar af.

omwonenden van De Snelbinder waren uitgenodigd om deel

De opvallende fietsbrug zal het een stuk gemakkelijker en

te nemen aan de excursie. Natuurlijk waren ze vrijwel allemaal

veiliger maken voor de fietsers onder ons. De fietsbrug wordt

aanwezig op deze zonnige dag. Daarnaast waren de aannemer

voorzien van verwarmingselementen. Die zullen ervoor

van het project, iemand van de gemeente en iemand van de

zorgen dat de brug niet glad wordt als het vriest. Het zal niet

provincie aanwezig.

lang meer duren voordat de fietsbrug klaar is voor gebruik.

De excursie had als startpunt het kantoor van Looije
waar koffie en thee klaarstonden voor de deelnemers. De

Proces in beeld...				

Biologische bestrijding

Het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen in de kas staat hoog in het vaandel bij Looije. Gewasbeschermer Bart van
Wingerden weet hier alles van en vertelt hier dan ook het een en ander over in deze editie van het Proces in beeld.

Wanneer worden de biologische middelen ingezet?

waar alleen de biologische middelen mogen staan. De reden

Een aantal biologische middelen worden aan het begin van de

dat deze koel bewaard moeten worden, is dat ze dan een

teelt preventief uitgezet. Dit doen we om te voorkomen dat er

stuk langer houdbaar zijn. Het beste is dat als je biologische

verschillende plagen kunnen uitbreken. Er wordt iedere week

middelen binnenkrijgt, je ze zo snel mogelijk uitzet. Dan weet

door één persoon in de kas gescout. Uit deze inspectie komen

je zeker dat het product wat je uitzet goed vers is, en is de

getallen en grafieken, waarmee we kunnen bepalen wat er

garantie groter dat de opkomst van je biologische bestrijders

ingezet moet worden en wat er moet gebeuren. Door op deze

beter verloopt. Dit heeft als resultaat dat je eerder een balans

manier snel te reageren op plagen kun je voorkomen dat je

creëert tussen je biologische bestrijders en de plagen die je in

chemisch moet ingrijpen.

de kas hebt.

Hoe gaat de bestrijding met de middelen in zijn werk?

Wat is het belang van het inzetten van biologische

Iedere week worden er biologische middelen besteld die

bestrijdingsmiddelen?

dezelfde week nog worden uitgezet. De beestjes die we

Het belang van het inzetten van de biologische

uitzetten gaan allemaal op een andere manier te werk om de

bestrijdingsmiddelen is om preventief te werken, maar ook om

prooi te pakken. Het ene beestje eet de ander helemaal op,

zo min mogelijk chemische middelen te gebruiken. Sommige

sommige biologische bestrijders zuigen de prooi leeg met hun

biologische bestrijders werken beter dan chemische middelen.

zuigsnuit. En je hebt ook nog biologische bestrijders die leggen

Hier kan je meerdere voordelen uithalen. Biologische

een eitje in de prooi, met als gevolg dat de prooi van binnenuit

bestrijders werken vaak beter, het is beter voor het milieu en

word opgegeten.

het is ook beter voor de ontwikkeling van de planten. Met een
chemische bestrijding breng je vaak veel vocht de kas in, met

Hoe worden de biologische middelen opgeslagen?
De meeste biologische middelen moeten koel worden
opgeslagen. Deze worden in een speciale koelkast opgeslagen

als gevolg dat je grotere kans hebt op schimmelziektes.

Enjoy the taste vergadering
Door Grada Terlouw

Er worden ideeën ingebracht en besproken of ze mogelijk zijn
voor een hele grote groep. Ook wordt er besproken waar de

Afgelopen donderdag 12 februari stond er weer een

activiteiten gaan plaatsvinden en wie er gevraagd gaan worden

vergadering van het Enjoy the Taste team op de agenda.

voor het regelen van een activiteit. Deze vergadering hebben

Tijdens deze vergaderingen worden allemaal verschillende

we meer invulling proberen te geven aan het personeelsfeest.

zaken besproken, zoals activiteiten voor het komende jaar,

Wat gaan we doen ? Wat is voor de meeste mensen leuk ? Hoe

pleisterlijsten, ARBO-zaken en eventueel stukken waarover

krijgen we een zo groot mogelijke groep bij elkaar ? Wanneer

een stemming dient plaats te vinden.

vindt het personeelsfeest plaats ?

Deze vergadering werd er onder andere gebrainstormd over de

Het is heel grappig om dan te horen wat er allemaal voor

activiteiten die in 2015 wel of niet moeten gaan plaatsvinden

ideeën in de groep ter spraken komen. Zeevissen, een beauty

en wat voor activiteiten dit gaan worden. Voorbeelden hiervan

dag, poldersporten. Er heeft een hoop de revue gepasseerd. Nu

zijn Sinterklaas, rondleiding voor familieleden met kerst,

vragen jullie je natuurlijk af wat het gaat worden. Helaas …

voet-/volleybaltoernooi, nieuwjaarsborrel (voor 2016).

nog even geduld. De eerste stapjes zijn in ieder geval gezet
en hou de data 16 mei en 5 september vrij in je agenda !

Afstuderen Chakir
Onze collega Chakir is afgestudeerd! Met
een mooi eindcijfer op zak heeft hij zijn
studie ‘Business Information Management’
officieel afgerond. Namens Looije heeft hij een
dinercheque gekregen zodat hij zijn afstuderen
kan vieren met een etentje met zijn vriendin.

Gefeliciteerd Chakir!

Column							Michiel Bontenbal
Berlijn
Elk jaar wordt er in het begin van februari een van de grootste
groenten en fruitbeurzen van de wereld georganiseerd in
Berlijn. De laatste jaren presenteren wij daar ons bedrijf en
onze producten met een eigen stand.

Zo’n belangrijke beurs is altijd een hele organisatie op zich.
Al maanden van tevoren worden er plannen gemaakt voor
de stand, de bemanning, het hotel en natuurlijk wat we daar
willen gaan vertellen. Dit jaar hebben we dat wat anders
gedaan dan anders en hebben we een speciale beurstraining
gehad.

Trainer Ralf is met ons een middag bezig geweest over hoe we
meer uit deze beurs kunnen halen. Een van de onderdelen
van de training was een filmpje over een vishandel in
Seattle. Zoals jullie je kunnen voorstellen is het daar koud
en een beetje vies. Mij lijkt het niet een heel aantrekkelijke
omgeving om in te werken, vooral als ik die mensen bij ons
op het Afrikaanderplein zie staan. Zo was het in Seattle ook
en daar hebben ze wat aan gedaan. Het concept is simpel en
gebaseerd op ‘kies je instelling’, ‘spelen’ en ‘mensen blij maken’.
In het filmpje was te zien hoe je op een heel leuke manier aan
mensen vis kan verkopen. Zo werd elke bestelling luidkeels
herhaald door alle medewerkers, stonden mensen vóór de

toonbank om de
klanten te helpen. De
vis vliegt je daar om
de oren, want elke
bestelling wordt over
de toonbank gegooid.
De klanten krijgen
echt de aandacht.
Medewerkers maken
grappen met elkaar, maar ook met de klanten en iedereen
heeft er veel plezier. Kortom, daar moet je een keer geweest
zijn.

Deze manier van werken is zo’n succes geworden dat ze er een
hele filosofie, de Fish! Philosophy op hebben gebaseerd.
Geïnspireerd door dit verhaal en weer opgescherpt door de
training hebben we de beurs gedaan en het was een groot
succes. Heel veel mensen hebben opnieuw of voor het eerst
kennis gemaakt met ons bedrijf. We hebben veel van onze
Droomtomaten® en Honingtomaten® klanten gesproken.
Vertegenwoordigers van een aantal grote retailketens zijn langs
geweest en we hebben weer een aantal nieuwe prospecten.
We hebben niet met tomaten gegooid, maar wel veel plezier
gehad. En dat straal je uit als bedrijf.

Willen jullie een stukje van het filmpje zien, kijk dan op:
https://www.youtube.com/watch?v=HKBS6qa6DeA
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Wat houdt je bezig...

Katarzyna Surmacz

Mijn naam is Katarzyna Surmacz. Ik ben 28 jaar en op dit

... in je omgeving?

moment woon ik in Zwaanshoek. Ik werk nu bijna een jaar

Al tijdens mijn studie ben ik begonnen met werken in

bij de firma Looije en ik houd me bezig met tomaten snijden.

Nederland. Ik ben opgeleid als docent Pools, maar in ons
land heerst een demografische dip, zodat ik geen werk heb
kunnen vinden in mijn beroep.

... in je werk?
Zoals ik al eerder heb gezegd houd ik me bij de firma
Looije bezig met tomaten snijden. Ik denk dat dit de juiste
functie is voor een energieke persoon als mijzelf.

... in de wereld?
Na het werk probeer ik de informatiestroom die onze
wereld overspoelt bij te houden. De gebeurtenissen aan
de andere kant van de oostgrens van mijn vaderland laten
me niet onberoerd. Volgens mij is oorlog het pure kwaad
dat de wereld moet vermijden.

