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Aan het begin van de herfst brengen wij u de 

derde nieuwsbrief van dit jaar.

In deze uitgave onder andere  aandacht voor 

het bezoek wat Premier Balkenende bracht aan 

de Poolse plaats Gdansk ter herdenking van 

het begin van de Tweede Wereldoorlog en de 

herdenking van de inzet van Poolse  soldaten 

bij de Slag om Arnhem. In de rubriek “klant 

in beeld” nemen we een kijkje bij Arjazon 

Uienhandel in Kruiningen en we informeren 

u over de accountantscontrole die we onlangs 

gehad hebben. Natuurlijk vindt u ook in deze 

Poolshoogte weer een traditioneel Pools recept.

NEN 4400-1 gecertificeerd

Herdenking begin WO II
In de Poolse stad Gdansk werd op 1 september 

jongstleden herdacht dat 70 jaar geleden de Tweede 

Wereldoorlog begon. Op 1 september 1939 om 

kwart voor vijf ’s ochtends vuurde een oorlogsschip 

van het leger van nazi-Duitsland de eerste bommen 

af op een Pools militair complex bij Gdansk. Deze 

militaire operatie markeerde het begin van WOII.

De herdenkingsceremonie werd gehouden 

op Westerplatte, een schiereiland in de 

Poolse havenstad. Bij de ceremonie waren 

vertegenwoordigers uit twintig landen aanwezig. 

Premier Balkenende heeft namens Nederland de 

herdenking bijgewoond. De aanwezigheid van 

Bondskanselier Merkel en Premier Poetin, de  

leiders van de twee landen die Polen in 1939 

binnenvielen, heeft de meeste aandacht  

getrokken.

Bron: www.nieuws.nl / www.nu.nl

Poolse inzet Operatie Market Garden 
herdacht in Driel
In het Gelderse Driel is zaterdag 19 september jongstleden stilgestaan bij het 

Poolse aandeel in Operatie Market Garden. In het kader van de 65e herdenking 

van de Slag om Arnhem heeft premier Balkenende samen met zijn Poolse 

ambtsgenoot Tusk een krans gelegd ter nagedachtenis aan de gevallen soldaten.

Op 21 september 1944 landden Poolse soldaten bij Driel in de Betuwe. Hun 

missie was het ontzetten van omsingelde Britse troepen in Oosterbeek, die 

tevergeefs hadden geprobeerd de Rijnbrug bij Arnhem te veroveren. De Polen 

moesten een hachelijke oversteek over de Rijn wagen. Veel Poolse soldaten 

overleefden de inzet tijdens Market Garden niet.

Door de aanwezigheid van de Poolse premier Donald Tusk, kwamen er ook veel 

Polen die in Nederland wonen op de herdenking af. 

Bron: www.nieuws.nl / ANP

Ingrediënten  

voor 6 porties:
1 kilo aardappelen

4 eetlepels bloem

3 eieren

500 gram rundergehakt

1 ui

1 eetlepel boter

2 eetlepels paneermeel

Peper en zout

Bereiding:

De aardappelen schillen en de uien fijnsnijden.

De helft van de aardappelen koken, af laten koelen 

en fijnprakken. De overige aardappelen raspen en 

samen met de gekookte aardappelen mengen. Aan het 

aardappelmengsel bloem, 2 eieren en een beetje zout 

toevoegen en het geheel tot een deeg kneden.

Het vlees braden en de uien aanbakken, de uien door 

het vlees mengen en het paneermeel toevoegen. Het 

geheel op smaak brengen met zout en peper.

Van het aardappeldeeg platte ronde schijven maken en 

in het midden een beetje vlees doen. De schijf met het 

vlees tot een bolletje rollen, de zogenaamde “pyzy”.

Het geheel 5 minuten in wat water laten koken tot de 

deegballen boven water drijven.

Tot slot de deegballen garneren met gebakken spekjes.

Smacznego

Eet smakelijk

Pyzy z Miesem   -   Deegballen met vlees,



Agenda:

Ook dit jaar neemt 

Laudam deel aan 

de Contacta beurs 

in Goes welke 

gehouden wordt 

op 13, 14 en 15 

oktober a.s. in de 

Zeelandhallen. 

U kunt ons 

vinden in stand 

nummer 268 in de 

Westerscheldehal.

Klant in beeld:

Een familiebedrijf in hart en nieren

Dat Arjazon een familiebedrijf in hart en nieren 

is blijkt wel uit de enthousiaste manier waarop 

eigenaar Henk Jansen vertelt hoe het allemaal 

begonnen is. Uitvoerig laat hij het hele proces zien. 

De heer Arjaan Jansen is nog dagelijks op het bedrijf 

te vinden en vertelt hoe het er vroeger aan toe 

ging. “Het verpakken van de uien gebeurde destijds 

handmatig, de zakken moesten stuk voor stuk 

worden dichtgenaaid. Mijn zoons hebben het bedrijf 

uitgebreid tot wat het nu is”. 

Bedrijfsactiviteiten

“De bedrijfsactiviteiten van Arjazon bestaan uit 

het drogen, op maat en kwaliteit sorteren en het 

verpakken van uien. De meeste werkzaamheden 

worden machinaal uitgevoerd maar het sorteren 

op kwaliteit vereist echt handwerk”, vertelt Henk 

Jansen.

De uien worden door telers naar Arjazon 

getransporteerd waar ze gedroogd worden. Dit 

drogen gebeurt in zogenaamde bunkers of in kisten. 

Wanneer de uien voldoende droog zijn worden ze 

grof gesorteerd en gescheiden van kluiten en ander 

vuil. Hierna worden ze ontdaan van de staarten 

en op maat gesorteerd. Vervolgens worden de 

uien gecontroleerd op kwaliteit, hierbij worden ze 

nagekeken en de slechte exemplaren verwijderd. Na 

het sorteerproces worden ze machinaal verpakt in 

verschillende verpakkingseenheden ”Vandaag de dag 

is er veel geautomatiseerd, zodat weinig handwerk 

meer nodig is. Ook de tracing werkt vrijwel geheel 

automatisch waardoor we, indien gewenst, snel 

kunnen achterhalen van welke teler de uien komen 

en wanneer ze verwerkt zijn.”

Exporteren

De meeste uien die bij Arjazon verpakt zijn, worden 

geëxporteerd. De export beslaat meer dan 30 landen, 

voornamelijk in Afrika en West- en Oost-Europa. In 

het kantoor is op een foto te zien hoe de uien vanaf 

een vrachtschip door de plaatselijke bevolking op 

gammele bootjes verder vervoerd worden.

Samenwerking met Laudam

Sinds 2005 werkt Arjazon samen met Laudam. De 

Poolse arbeidskrachten worden ingezet voor het 

sorteren op kwaliteit. “Ik heb in het verleden ook 

met andere bureaus gewerkt maar de kwaliteit 

van het personeel en de organisatie van Laudam 

is beter”, aldus Henk Jansen. “Bij het werken met 

uitzendkrachten kun je niet altijd over dezelfde 

mensen beschikken, in onze branche zijn mensen 

met een “ervaren” oog erg belangrijk. Laudam tracht 

altijd aan deze wens tegemoet te komen door zoveel 

mogelijk vaste mensen te sturen.” De samenwerking 

met Laudam omschrijft hij als “zeer tot genoegen”. 

Voor meer informatie over Arjazon Uienhandel 

verwijzen wij u naar hun website: www.arjazon.nl

In het Zeeuwse 

Kruiningen is Arjazon 

Uienhandel v.o.f. 

gevestigd. Arjazon is 

in 1980 opgericht door 

de heer Arjaan Jansen. 

Oorspronkelijk is de 

familie Jansen al vanaf 

1965 werkzaam in de 

uienbranche. Vanaf 1993 

heeft de heer Jansen de 

leiding overgedragen aan 

zijn zoons Henk en Piet. 

De naam Arjazon is een 

samenstelling van de 

naam van de oprichter, 

Arjaan Jansen, en zonen.

Verplichte accountantscontrole
Afgelopen periode is door Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V.  de verplichte jaarlijkse 

accountantscontrole uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan is op 3 augustus jongstleden de accountants-

verklaring afgegeven.

De jaarrekening 2008 van Laudam Detachering B.V. bestaande uit de balans per 31 december 2008 en 

de winst- en verliesrekening over 2008 zijn gecontroleerd. Naar het oordeel van Mazars Paardekooper 

Hoffman Accountants geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van 

het vermogen per 31 december 2008 en van het resultaat over 2008.


