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EEN MAAND LANG TOEGANKELIJK

DE VIRTUELE HORECABEURS VAN VHC ACTIFOOD BV
Helaas is een fysieke beurs dit jaar niet mogelijk, maar daar
heeft VHC ActiFood iets unieks op bedacht!
Op 1 april wordt namelijk de virtuele horecabeurs
gelanceerd met ruim 85 exposanten.
Middels de beurs willen we u een inkijk geven in ons bedrijf
en op de hoogte houden van de huidige trends en ontwikkelingen. Altijd al een kijkje willen nemen bij VHC ActiFood?
Dan is dit het moment. De beurs is de gehele maand april op
iedere gewenst moment toegankelijk.
Wij hopen dat u net zo enthousiast bent als wij!
Veel (kijk)plezier toegewenst!
Directie en personeel VHC ActiFood BV

Een kijkje achter de schermen...

ACTIFOOD,

INTERVIEW Marielle Klaassen-Grit
EEN KORTE INTRODUCTIE

Mijn naam is Marielle, 34 jaar, woonachtig in Vledder en getrouwd met
André. We hebben twee kinderen, Levi en Jens.
Waar ben je begonnen? En hoe ben je bij VHC ActiFood terecht gekomen?
Sinds begin april 2011 ben ik werkzaam bij VHC ActiFood. Destijds ben ik
begonnen op de verkoop binnendienst ter vervanging van een zwangerschapsverlof, waar ik direct met m’n neus in de boter viel gezien de drukte
rondom de feestdagen. Voor mij ontbrak het niet aan de kennis, want ik heb
de opleiding tot kok afgerond en een opleiding in de horeca. Verder was
het best aanpoten om zowel het systeem en het assortiment in korte tijd te
leren kennen. Na mijn eerste half jaar kwam er 40 uur vrij en kon ik de nonfood erbij gaan doen. Na enige tijd kreeg ik de vraag of ik de kerstpakketten
erbij wilde doen, omdat degene die dit eerder deed, met pensioen ging. Een
leuke combinatie. Verder zit ik nog in de personeelsvereniging om leuke
activiteiten voor het personeel te organiseren.
Wat vind je het leukste van je functie/werk?
We hebben sinds een aantal jaren een showroom op het gebied van tableware en keukenmaterialen ingericht in de Horecawerf. Het leukste vind ik
dan ook om klanten in de showroom te ontvangen en de wensen te bespreken. Daarbij probeer ik de klant te adviseren om tot een zo efficiënt
mogelijke samenstelling van producten te komen. Ik word heel blij van tevreden klanten als ze iets passends hebben uitgezocht en om vervolgens
het resultaat te zien. Ik word vaak even geappt met foto’s van het resultaat
en dat is voor mij een feestje om te zien! En als ik dan toevallig privé ook
nog een bezoek breng aan de betreffende horecazaak en van dit porselein
eet, geniet ik er dubbel van!

Momenteel zit je bij de Horecawerf, kun je hier iets over
vertellen?
Ik krijg bij ActiFood veel leuke kansen en uitdagingen,
waardoor ik me voor verschillende dingen mag inzetten.
Van daaruit heb ik de vraag gekregen of ik me acht uren
per week wil inzetten voor de Horecawerf en dat heb
ik natuurlijk direct aangegrepen, want ik vind het een
fantastisch concept. Ik geloof ook dat er nog veel kansen
liggen, want je biedt een totaalconcept voor je horecaondernemers. Dit ontzorgt! Ik mag me hier bezighouden
met de organisatie van events en de marketing en communicatie. Een leuke uitdaging!
Wat typeert jou in je werkzaamheden?
Ik ben thuis echt ontzettend gastvrij en iedereen kan altijd aanschuiven, maar op het werk moeten collega’s mij
letterlijk vragen om even drinken te gaan halen. Dat doe
ik niet bewust gelukkig, ik ben gewoon druk met mijn
werk bezig. Aandachtspuntje dit… Toch houd ik ook echt
van een kletspraatje en grapje tussendoor.
Hoe heb je de coronatijd ervaren op het werk?
Ik was hoogzwanger toen de corona in Nederland enorme impact had. Toen heb ik nog 5 weken volledig thuisgewerkt tot mijn verlof, met een peuter van 3 in huis,
maar dat was geen enkel probleem. Thuiswerken vind ik
helemaal niet erg, alleen mis je het contact met de klanten en collega’s. Het persoonlijke contact is voor mij heel
belangrijk, echter is thuiswerken voor mij veel efficiënter.
De mix maakt het interessant.
Op wat voor manier heb je bijgedragen aan de virtuele
beurs?
We hebben op de Horecawerf twee showrooms op het
gebied van non-food. Ik heb voor de beurs samengewerkt met twee leveranciers, Stylepoint en Hendi. Ik
ben tijdens de beurs dan ook te vinden in de non-food
showroom.
Wat is op werkgebied een droom van jou of had je het
liefste gewild als je niet bij ActiFood zat?
Ik ben afgestudeerd in Leisure & Evenementen Management en hou van organiseren. Als ervaren Zwarte Crosser had ik dan ook altijd de droom om dit fantastische
en creatieve festival te mogen organiseren. Maar goed,
vooralsnog is dat gebleven bij het genieten van het festival zelf en leef ik me qua organiseren uit op andere
vlakken!
Waar word je gelukkig van?
Thuiskomen! Er staan 3 vrolijke mannen en een hele
blije bruine labrador op mij te wachten als ik thuiskom.
Een geluksmomentje! Ik ben een echt familiemens en
houd van de gezelligheid en feestjes met familie en
vrienden. Naast heel leuk werk, waarin ik veel plezier
heb en waar ik met enthousiasme naartoe ga, heb ik niet
meer nodig dan dat.

WIST U DAT;
-

er 85 exposanten deelnemen aan onze beurs...
de virtuele beurs in 2 dagen gefimd is..
dat best wel een uitdaging was ook ivm de Corona maatregelen...
je fantastische prijzen kan winnen tijdens de virtuele beurs..
om deze prijzen te kunnen winnen je kluiscijfers moet verzamelen..
onze nieuwe website ook online is sinds 1 april...

Heb je nog andere leuke hobby’s?
Voetbal. Afgelopen jaar ben ik zelf gestopt met voetballen, maar
ben nu nog leider van het 2e elftal van ACV Assen. Mijn zoontje
voetbalt ook, dus we zijn alle zaterdagen op pad. PSV is mijn club,
dus we gaan af en toe naar Eindhoven om een wedstijdje mee te
pakken. En ik ben redelijk fanatiek darter. Ik heb in de superleague
darts gespeeld en zat meer in de kroeg als thuis dus… Haha! Nu
doe ik meer aan recreatie. Gezellig met vrienden een competitie
spelen in een café in Assen met een biertje erbij.

INTERVIEW Marco van der Haar
EEN KORTE INTRODUCTIE

Ik ben Marco, 47 jaar jong, vrijgezel en heb een zoontje van bijna
10 jaar. Elke 2 weken hebben we een mannenweekend en ik vind
het fantastisch om met hem op pad te gaan. Samen zijn we kop
en kont. Ik woon in het mooie Assen waar ik als 4 jarig jongetje
terecht ben gekomen. Mijn vader is militair er werd destijds gestationeerd in Assen. Ik ben geboren in Amersfoort.
Je bent in 2019 gaan werken bij VHC ActiFood. Hoe ben je in het
slagersvak terecht gekomen en hier beland?
Je zou denken dat het met de paplepel is ingegoten, maar dat is in
mijn geval niet zo. Op 15 jarige leeftijd ben ik vanaf school door
mijn broer bij een slagerij terecht gekomen om schoon te maken.
Daar heb ik 2 jaar schoongemaakt en toen werd ik gevraagd of ik
naar de slagersvakschool wou. Dat leek me harstikke leuk. Hier
heb ik een paar jaar gewerkt en ben daarna gaan werken voor de
groothandel de Hondsrug in Gieten. Vanuit daar ben ik meegegaan
naar Culivers. Door de overname van Culivers ben ik hier terecht
gekomen. Ik was al bekend met VHC ActiFood. Tussen 2002 tot
2008 kwam ik hier al om vlees te leveren en een aantal jaar geleden ben ik benaderd met de vraag of ik bij de slagerij wou werken.
Ik ben trouw aan mijn werkgever gebleven, maar door de overname ben ik hier alsnog terecht gekomen. Leuk hoe dat kan gaan!
Wat houdt je functie precies in? En wat is jouw expertise?
Ik ben verantwoordelijk voor de inkoop van vleeswaren en de contacten met de leveranciers. Samen met Jelte houden we ons bezig
met de slagerij. Sinds kort doe ik de verkoop van vers vlees en ga ik
op pad met de vertegenwoordigers. ’s Avonds help ik wel eens mee
in de slagerij om bestellingen klaar te pakken. Het echte slagersvak oefen ik niet meer uit. We hebben een aantal slagers in dienst
die het vak erg goed beheersen.
Mijn expertise ligt vooral bij de kennis van vlees en vleeswaren.
Na al die jaren heb ik dat wel onder de knie. Met klanten samenwerken vind ik ook erg leuk. Mooi aan mijn werk vind ik dat een
klant tevreden is of als je problemen hebt opgelost en ze bedanken je daarvoor.
Toen je op school zat had je waarschijnlijk niet verwacht dat je dit
zou gaan doen. Had je ook andere ambities?
Militair vond ik altijd wel interessant, omdat ik vaak met mijn vader meeging. Ik vind het nog steeds heel mooi. Ik zit vaak commando filmpjes te kijken of programma’s met arrestatieteams.
Programma’s als Kamp van Koningsbrugge en Hunter vind ik reuze
interessant.

Hoe gaat het nu i.v.m de Corona?
Corona zorgt er absoluut voor dat het minder druk is. Gelukkig
leveren we wel aan (zorg)instellingen, dat gaat gewoon door. Ons
team is wel gekrompen, maar met het groepje wat we nu hebben
kunnen we het goed draaiende houden. Op het moment dat de
horeca weer open gaat, zal het net als vorig zomer weer een gekkenhuis worden! We zijn hier nu op aan het voorbereiden, door
bijvoorbeeld diverse verse vleessoorten verpakt in te kopen, zodat
we efficiënter kunnen werken.
De levering van vlees was soms wel een probleem. Enkele delen
konden we niet binnen krijgen, omdat we minder konden bestellen. En leveranciers waren voorzichtig met hun voorraad. Qua prijzen viel het wel wat mee, maar het begint nu te stijgen.
Wat heb je gedaan voor de virtuele beurs?
We hebben een filmpje gemaakt in de slagerij en heb het contact
gehad met de leveranciers van de vleeswaren. De beurs hebben
we opgebouwd en weer afgebroken.
Waar wordt je gelukkig van?
Lachende mensen! Het is belangrijk dat je een beetje kliert en
geintjes uithaalt. Zo draag je bij aan een goede sfeer. Je hebt elkaar nodig. Dat merk je ook bij VHC ActiFood, het is een unieke
samenwerking met collega’s omdat er niemand bovenuit steekt
en we er met zijn allen voor staan. Ik hoop dat ik nog lang bij VHC
ActiFood kan blijven. Ik ga er met veel plezier naar toe en heb het
erg naar mijn zin.
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INTERVIEW Hester Slofstra
EEN KORTE INTRODUCTIE

Ik ben Hester Slofstra, kom uit Bakkeveen, ben 40 jaar, 14
jaar getrouwd en heb 2 kinderen. In mijn vrije tijd mag ik
graag wandelen, hou ik van gezelligheid en drink ik graag
een wijntje met mijn vriendinnen.
Wat zijn je werkzaamheden bij ActiFood?
Ik ben werkzaam op de afdeling inkoop en doe daar eigenlijk alle voorkomende werkzaamheden. Artikelbeheer, prijzen, folders en als het nodig is dan kan ik bestellen. Ook
beheer ik de allergenen informatie van de artikelen en kwaliteitsbeoordeling van leveranciers. Ik zit in de personeelsvereniging. Samen met P&O verzorgen we de attenties voor
collega’s en met het team organiseren we leuke activiteiten.
Hoeveel jaar ben je werkzaam bij VHC ActiFood?
Bijna 14 jaar. Ik ben begonnen op de verkoop binnendienst
op kantoor bij de telefoon en de fax. Ik werkte ook de weekenddiensten. Op zaterdag zorgen dat klanten het bestelde
kregen en op zondag vooral gezellig een kopje koffiedrinken met de klanten. Ongeveer 5 jaar geleden kwam er een
functie vrij bij de inkoop en heb ik gesolliciteerd op een
interne functie en daar zit ik nog steeds!
Hoe ziet jou dag eruit?
Nu met het thuiswerken loop ik ‘s morgens met een collega
voor het werk aan, rond 6 uur, een blokje door het dorp om
lekker fris en fruitig de dag te beginnen. Op kantoor begin
ik om half 7 ’s ochtends eerst met een bakje koffie. De dag
doornemen met de mannen en dan kijken wat de dag me
brengt. Elke dag zijn er weer andere voorkomende werkzaamheden. In het begin heb ik eigenlijk alleen maar thuisgewerkt en sinds kort ook weer een paar dagen op kantoor.
Thuiswerken is goed te doen omdat je veel werk kan verzetten, maar op kantoor is toch het fijnste. Ik ben toch echt wel
een mensen-mens. En je krijgt veel meer mee.
Wat vind je het leukste om te doen?
Ik vind de veelzijdigheid erg leuk, de dagen zijn nooit hetzelfde. Zoeken naar artikelen voor een offerte of een artikelaanvraag behandelen, waarvan je na lang zoeken het toch
voor elkaar krijgt om het binnen te kunnen krijgen. Maar
ook de actiefolder voorbereiden en vervolgens het eindresultaat zien. Op de beurs het aanspreekpunt zijn voor de
leveranciers. Vorig jaar was het natuurlijk leuker als nu, dan
loop je samen met je collega’s hele dagen op beursvloer om
alle leveranciers te ondersteunen. Het contact is er dit jaar
ook wel geweest, maar toch anders.
Hoe zie jij je toekomst?
Ja dat weet je nooit, waar ik nu zit, zit ik prima, en hier kan
ik nog veel leren. Je weet nooit wat er binnen VHC ActiFood
op je pad komt!
Achter de schermen bij de virtuele beurs..

Heb je nog leuke bloopers? Anekdote?
Oeh dat is een lastige… er zijn zoveel anekdotes. Iets wat mij altijd bijgebleven is qua bloopers is dat een klant op de band Penne bestelde,
ik verstond pennen dus heb balpoints ingetikt, maar om daar nu een
lekkere pasta van te maken…
We hebben al veel meegemaakt binnen het bedrijf. Het meest indrukwekkende was, ’s morgensvroeg van de directie het bericht krijgen dat
Bert plotseling overleden was. Hoe we met elkaar de heftige periode
hebben meegemaakt was erg indrukwekkend. De saamhorigheid voelt
heel warm. Zelf heb ik die samenhorigheid ook meerdere malen op privé
vlak meegemaakt. Typisch iets wat bij VHC ActiFood past. Dat blijft je
altijd bij.
Wat was je geworden als je hier niet had gewerkt?
Ik heb Middelbare Hotelschool gedaan en altijd in de horeca gewerkt. Ik
denk dat ik een eigen horecazaak dan wel leuk had gevonden. Wat ik nu
zou leuk aan mijn werk vindt is dat ik aan andere kant van de horeca sta
waardoor je klanten erg goed kan begrijpen.

INTERVIEW Dirk Hoekstra
EEN KORTE INTRODUCTIE

“Ik ben 58 jaar oud, getrouwd in 1984 met Anneke en zijn woonachtig in Drachten. We hebben twee zoons, een dochter en drie
kleinkinderen.
Hoe ben je bij ActiFood terecht gekomen?
In april 2017 is Dirk na de overname van de firma Dijkstra door
VHC ActiFood meegegaan. Dirk ziet een groot verschil tussen beide bedrijven: los van een andere cultuur, zijn ook de werkzaamheden anders. Dirk vertelt: “Bij Dijkstra begon ik om vier uur ’s
ochtends, ging ik orders verzamelen en ging ik ’s middags zelf de
orders rondbrengen. Kortom, ik deed alles wat erbij hoorde.’ Bij
ActiFood vervang ik Diego als hij er niet is en houd ik mij bezig
met de inkoop. Dit betreft alleen de A.G.F. en niet de snijderij.
Wat heb je eerder gedaan, voordat je bij Dijkstra aan het werk
ging?
Na de MAVO heb ik staatsexamen gedaan in verband met pfeiffer.
Toen heb ik gewerkt bij Dijkstra enkele dagen per week, waarna ik
ook nog werkzaam ben geweest bij een organisatie in Leeuwarden. Toen belde de broer van Gosse Dijkstra, daarmee heb ik het
bedrijf opgestart en ben ik uit beeld verdwenen. Dit kwam doordat ik acht jaar mijn eigen groentewinkel heb gehad in Drachten.
Deze heb ik verkocht toen mijn vrouw een nieuwe baan kreeg en
ik een nieuwe baan kreeg, want zeven dagen per week werken
met kleine kinderen, was wel heel veel.
Toen ben ik naar Groningen gegaan en ben ik in- en verkoper geweest bij een groothandel, totdat Gosse belde met de vraag of
Dirk mee wilde in het verhaal van Dijkstra, wat op dat moment
werd opgezet. “In 2017 is Dijkstra overgenomen en vandaar dat
ik nu bij VHC ActiFood werkzaam ben: ik hoop dit nog 10 jaar vol
te houden!”
Wilde je altijd al de groente en fruit in?
Nee, het liefste wilde ik als kind de zeevaartschool gaan volgen
en daarna de zee op om mooie avonturen te beleven. Het was
totaal niet de bedoeling om in de groente en fruit te gaan werken,
maar dat liep zo toen ik in MAVO4 ziek werd en in dit vak aan het
werk kwam. Daarna heb ik wel m’n vakdiploma’s behaald.
Wat is het leukste aan het werk op de A.G.F.-afdeling en hoe is dit
in de coronatijd?
“Het werken met groente en fruit: het totaalpakket. Dat is namelijk toch wel echt mijn passie. Op mijn 16e ben ik begonnen en
daarna ben ik altijd daarin doorgegaan.”
Op dit moment, is het wegens corona, wel een stuk rustiger en is
de handel een stuk minder van kwaliteit. Dit komt vooral doordat
we merken met kwetsbare producten met een korte THT-datum.
Dit biedt een mooie uitdaging om te kijken wat we wel accepteren en wat niet. “Als ik producten niet goed vind, gaan ze direct
weer terug. Je moet wel een lijn trekken nu: gaan we leveren of
gaan we een iets mindere kwaliteit leveren?”
Op dit moment draaien we op de zorginstellingen, waaronder
Fano. Zij nemen iedere dag een paar honderd kilo aan paprika
strips en tomatenblokjes af. Dit zijn vaste gegevens die dagelijks
terugkomen, waar we op dit moment op kunnen bouwen.

Foto’s van modeltreinen van Dirk op zijn zolder

Op wat voor manier heb jij je bijdrage geleverd aan de virtuele
beurs?
Ik heb gezorgd dat de afdeling gevuld was en er netjes bij lag. Alle
ideeën die daar waren, heb ik gedaan en dat vind ik ook superleuk
om te doen. Voor mij hoort dat er ook zeker bij, want bij Dijkstra
was dat niet anders. Bij Dijkstra bouwde ik de stands op en die
mocht ik inrichten, waarin ik m’n creativiteit kwijt kan.”
Als je 1 ding mag schrappen uit je dagelijkse planning, wat zou
dat dan zijn en waarom?
“Eigenlijk zou ik het niet weten, er zijn geen dingen die ik echt niet
leuk vind om te doen. Iedere dag stap ik voor de wekker uit bed,
om 4 uur en ik ga door totdat alles gedaan is wat moet gebeuren.”
Wat doe je in je vrije tijd?
Mijn hobby is het bouwen van modeltreinen, waarbij ik echt alles
zelf maak: het is net zoals in het echt, zelfs met geluid. Ik heb
20 locomotieven gemaakt met de bijbehorende landschappen:
m’n hele zolder staat vol met een spoor. 20 jaar geleden heb ik
het weer opnieuw opgepikt, nadat ik het als kleine jongen al als
hobby had. Samen met een club van een man of 10, oefenen we
deze hobby uit. In Jubbega hebben we een clubhuis waar we vaak
bijeen komen.”

INTERVIEW Nico Reinders
EEN KORTE INTRODUCTIE

Ik ben Nico Reinders, 54 jaar en 30 jaar getrouwd met een dochter
van een slager! We hebben drie kinderen en sinds januari zijn we
Pake en Beppe geworden van onze eerste kleindochter. Woonachtig in Haulerwijk en ik zit al ruim 38 jaar in het vak! In de visbranche.
Waar ben je begonnen? En hoe ben je bij VHC ActiFood terecht
gekomen?
Bij benadering heb ik de eerste 10 jaar in een viswinkel in Oosterwolde en Roden gewerkt, vervolgens 10 jaar bij een visgroothandel in Groningen en voordat ik bij VHC ActiFood terecht kwam 10
jaar bij een viswinkel in Paterswolde. En nu zit ik hier alweer bijna
9 jaar. Ik ben destijds gevraagd door Jan Veenstra. Er kwam een
vacature vrij, maar voor te weinig uren. Hiervoor stapte ik niet over
naar een andere werkgever, maar toen werd ik gebeld om toch nog
even te komen praten. Ik kende Jan van vroeger. Tussendoor heb ik
ongeveer 2 jaar bij Van der Velde gewerkt. Daar zou ik een visafdeling opzetten, maar dat ging niet door. Zo ben ik hier binnen
gekomen en ook nog niet weggeweest. Zoals je hoort zit ik overal
meestal 10 jaar… Nee gekheid, ik ga ervanuit dat ik hier tot mijn
pensioengerechtigde leeftijd mag blijven werken. Ik heb het erg
naar mijn zin en heb goede collega’s. Op de vloer heb ik aan Germ
echt een gouden kerel. We zijn van dezelfde leeftijd.
Hoe zou je je functie omschrijven? En hoe ziet jou dag eruit?
Ik ben Medewerker Vis, doe de dagelijkse inkoop en samen met
Jan Elzinga richt ik me op de jaarinkoop waarbij we grote partijen inkopen. En ik geef leiding op de werkvloer. Mijn werkdag
ziet er altijd gevarieerd uit. De ene week werk ik de dagdiensten
van 8.00 tot 17.00 uur en de andere week de avonddiensten van
14.00 tot 22.00 uur. Overdag kopen we de benodigde producten in
en daarna verwerken we de producten op klantniveau. Naast het
inkopen zelf heb ik contact met de leveranciers en zorg dat het
administratief ook goed in het systeem staat. Inkooporders maken en goederen inboeken. Daarnaast ben ik het verlengstuk van
vertegenwoordigers, de verkoop binnendienst en onze klanten. Ze
kunnen mij altijd bellen met specifieke vragen over de visafdeling.
Wat is je expertise?
Fileren. Dat komt doordat ik dit jarenlang heb gedaan. Geef mij
een vis en ik haal ‘m uit de jas!
Hoe gaat het nu met Corona?
Afgelopen maand zit het weer in de lift en begint het weer aan
te trekken. We hebben helaas wel moeten besparen op personeel.
We waren een team van vijf personen en nu zijn we met drie over.
De prijzen waren de afgelopen periode bijzonder laag omdat er
erg veel overschot was. Er was gewoonweg geen afname genoeg.
Gelukkig zit het weer in de lift en bereiden we ons voor op een
druk zomerseizoen. Net als vorig jaar. De voorraden zijn in ieder
geval op peil.

Wat was je geworden als je hier niet had gewerkt?
Ik ben begonnen bij een viswinkel en toen moest ik in militaire
dienst. Toen ik daar zat dacht ik dat ik de grafische industrie in
wilde, maar dat is niks geworden. De grafische vormgeving werd
35 jaar geleden gemaakt met die grote machines, dat leek me wel
wat. Je moest toen werken en leren. Leren lukte wel, maar een
adres krijgen waar ik kon werken werd lastiger. En toen ben ik de
vis weer ingerold.
Waar word je gelukkig van?
Een goed glas rode wijn en muziek. Die heb ik overigens aan als
de vrouw niet thuis is! Welke muziek? Er is maar één band… The
Rolling Stones. Ik ben al diverse keren naar hun concert geweest
en dat is een ware beleving! Ik hoop dat ik dat nog eens mag
meemaken.
Heb je nog leuke hobby’s?
Macrofotografie. Hele kleine dingen heel groot afbeelden. Bijvoorbeeld een kop van een vlieg of een vlinder. Ik fotografeer het liefste dieren. Helaas heb ik er de laatste jaren niet zoveel tijd meer
voor, maar mijn camera ligt eigenlijk altijd startklaar in de auto.

Wat vind je het leukste om te doen?
Als ik een mooi versproduct binnen krijg waar ik mee werken kan.
Daar word ik gelukkig van. Ik ben gek op weekdieren. Daar kan je
me ‘s nachts voor wakker maken. Octopus bijvoorbeeld, daar maken we salade van. Mijn dochter heeft een perfect recept gevonden en daar eet je je vingers bij op. Als je het goed klaarmaakt is
het niet zo taai als mensen soms zeggen.
Maar een schelvis op de graat gebakken… Ja, dat vind ik ook erg
lekker.
Heb je meegeholpen aan de organisatie van de virtuele beurs?
We hebben een mooie presentatie gemaakt van verschillende producten en hebben aan tafel staan te fileren. Het was erg leuk om
hieraan mee te werken en ik vond de professionaliteit heel interessant. Het resultaat moet verbluffend mooi worden.

Macrofoto’s gemaakt door Nico

