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In deze editie

De laatste details in onze nieuwe kantoren worden 
afgewerkt! Ons team telt de dagen af om te 
verhuizen, ben jij benieuwd naar het eindresultaat? 
In deze Fruzette geven we jou een exclusieve sneak 
peek! 

Terug naar onze roots
Onze nieuwe kantoren, die moeten het verhaal van 
Fruitsnacks ademen. Daarom delen we eerst onze 
trappenhal met een statement. Geen laagstam fruitboom 
op de foto maar wel een hoogstam! Louis Paesmans, die 
startte voor de oorlog met de eerste halfstam van de streek, 
de volgende generatie ging al aan de slag met laagstam 
fruitbomen. Onze trappenhal, die heeft ook een originele 
plukladder staan als pronkstuk. Een mooie verwijzing naar 
onze roots dus.

Vergaderen met een uitzicht!
Het terras, dat tonen we je zodra het is afgewerkt, maar 
van het uitzicht laten we je nu al meegenieten. Kan jij je 

al inbeelden dat we hier in het zonnetje meetings kunnen 
organiseren? Een prachtig uitzicht dat zeker zal zorgen voor 
de nodige inspiratie!

Harde werkers, verdienen een warm welkom
De pluk is bijna daar. Vanaf eind augustus verwelkomen we 
dus weer heel wat nieuwe, maar ook bekende gezichten. 
Onze seizoenarbeiders keren dan namelijk terug om te 
helpen met de oogst van onze appels en peren van eigen 
teelt. Na al dat harde werk verdienen zij een moment 
van rust. Onze nieuwbouw bevat slaapvertrekken voor 40 
seizoenarbeiders met een aansluitende doucheruimte. De 
kamers hebben een prachtig uitzicht waarbij ze ’s avonds 
kunnen wegdromen.

Benieuwd naar meer?
Zodra we onze intrek nemen in de nieuwe kantoren laten 
we je natuurlijk nog meer zien! Volg ons zeker op 
sociale media en blijf op de hoogte van al 
ons nieuws. 

De WolkyTolky, 
de digitale weerman bij Fruitsnacks

Meten is weten, ook in de fruitteelt is dit van 
ontzettend groot belang. Wist jij dat wij een eigen 
weerstation hebben staan bij Fruitsnacks? Samen met 
een aantal bodemvochtsensoren kunnen wij digitaal 
heel wat nuttige gegevens raadplegen. In dit artikel 
halen we een aantal voorbeelden aan.

De regenmeter en de bodemvochtsensoren
Dankzij de regenmeter en de bodemvochtsensoren kunnen 
wij exact bepalen wanneer we in de boomgaard moeten 
irrigeren. Wanneer de verschillende parameters aangeven 
dat de bodem te droog is, starten we de irrigatie. Gelukkig 
hebben we een grote regenwaterput van 600 000 liter die 
we eerst kunnen aanspreken. We gebruiken dus zoveel 
mogelijk water uit onze regenwaterput en gebruiken 
grondwater enkel in noodzakelijke gevallen. Het bodemvocht 
bekijken we zowel op 30 centimeter als op 45 cm diepte.

De luchtvochtigheid
Zoals je misschien al weet, teelt Fruitsnacks op 
biodynamische wijze appels en peren. Naast heel 
wat milieuvriendelijke technieken gebruiken wij een 
aantal gewasbeschermingsmiddelen om vruchten 
van topkwaliteit te bekomen. Onze fruitexperts, die 
moeten de luchtvochtigheid nauwlettend in het 
oog houden. Luchtvochtigheid speelt namelijk een 
belangrijke rol in de opname en werking van bepaalde 
gewasbeschermingsmiddelen. Zo kunnen wij dus ook 
bepalen wanneer we de gewasbeschermingsmiddelen net 

moeten aanbrengen. Soms is dat pas ’s avonds of net in de 
vroege ochtend. De luchtvochtigheid is ook een belangrijke 
parameter bij nachtvorstbestrijding.

De bladnatperiode
Dat woord heb je misschien nog nooit gehoord ‘de 
bladnatperiode’. Dit is de periode dat het blad van een 
fruitboom nat blijft. Wanneer die periode lang en warm is, 
kan een schurftinfectie sterker optreden en dus ook meer 
schade aanrichten. Op basis van deze informatie weten onze 
experts opnieuw wat te doen om deze infectie tegen te gaan. 
We zien natuurlijk niet graag appels of peren die aangetast 
zijn door schurft, want dan krijgen de vruchten bruinzwarte 
plekken. Op de boom zelf kan schurft optreden in de vorm 
van zwarte plekken op de bladeren of harde plekken op de 
takken.

Onze expert in het veld: Peter 
Boonen!
Peter staat in voor de coördinatie 
van de werken aan de fruitbomen. 
Samen met Karel leidt hij ook 

de pluk in goede banen. Een 
drukke en belangrijke periode voor 

Fruitsnacks! We kunnen dus op Peter 
rekenen als verantwoordelijke voor elke taak in de 
boomgaard: de irrigatie van de fruitbomen, het inzetten 
van gewasbeschermingsmiddelen taken, het snoeien, de 
vruchtdunning en de oogst.  
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• Hoewel een aardbei lekker zoet smaakt, bevat 
ze weinig suikers en bovendien ook weinig 
calorieën en koolhydraten.  

• Aardbeien bevatten wel veel vezels! Het zijn die 
vezels die ervoor zorgen dat je hongergevoel 
vermindert.  

• De lekkere geur van aardbeien hebben ze te 
danken aan hun verwantschap met met rozen.  

• De aardbei is een schijnvrucht. Een echte vrucht 
groeit uitsluitend uit een vruchtbeginsel. Dit 
terwijl de aardbei vanuit de bloembodem groeit. 

            En de nieuwe Fruittap-smaak is…
   ... Appel-Gember!

Het is zover! De nieuwe Fruittap is klaar én ligt vanaf eind juli in verschillende winkels van Aveve!
Zoals je op de foto kan zien hebben we appel-gember aan ons gamma toegevoegd. 
Waarom? Het is trendy, heeft een unieke smaak én is supergezond.

Benieuwd naar de smaak? Bestel een appel-gember Fruittap bij je volgende fruitlevering en ontdek het zelf! 
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De aardbei, het zomerkoninkje
De aardbei, een van de lekkerste fruitsoorten die je in de zomer kan verkrijgen! Door het kleine formaat 
zijn de aardbeien ook perfect als snack op het werk. Dit jaar hebben jullie al een paar keer van dit lekkers 
kunnen genieten! Wij delen een aantal leuke weetjes over deze overheerlijke fruitsoort.

De Fruitsnacks-familie: 
update!
Het is weer zover, we stellen je opnieuw voor aan een 
nieuw teamlid! Martine van Randeraat is onze Key Account 
Manager voor Duitsland! 
Deze brok vol enthousiasme 
zal fruit op het werk 
introduceren bij de 
bedrijven in  
Noordrijn-Westfalen 
en Rijnland-Palts.

Martine
Key Account Manager

Eind augustus beginnen we weer aan een 
drukke periode: de oogst van onze appels en 
peren. Dit wil ook zeggen dat je vanaf midden 
september weer kan genieten van onze 
oogstpakketten vol vers geplukt fruit!

Voor wie de oogstpakketten nog niet kent: 
dit zijn manden met twee appelrassen, twee 
perenrassen van eigen teelt én pruimen van 
lokale teler Wouters Fruit. 

Verkrijgbaar in 3,5 kg of 5 kg.
Zodra de oogstpakketten beschikbaar zijn 
sturen we je een mail! Ontvang jij onze 
nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in via 
het formulier op onze website.

Binnenkort verkrijgbaar: 
de oogstpakketten!

Of je nu een evenement organiseert in een middeleeuws thema of je het toch iets 
meer bescheiden houdt, met een logoappel of -peer schiet je recht in de roos! Van 
een goed gadget of relatiegeschenk verwacht je namelijk dat het onvergetelijk is. 
Kies dus voor een logo, symbool of pakkende tekst voor jouw logoappel of -peer. 
Bovendien is Logofruit® ook een ecologisch en zero-waste gadget, wat maakt dat 
je cadeau uitstraalt dat je als bedrijf belang hecht aan het milieu, duurzaamheid én 
gezondheid. 

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw onderneming? Neem dan vrijblijvend 
contact op via fruit@fruitsnacks.be of neem alvast een kijkje op de website www.
logofruit.be. 

Schiet recht in de roos dankzij ons Logofruit®!

Ze zijn 
trouwens 
superlekker 
in smoothies


