
TOMATENNIEUWS      NIEUWE WEBSITE      DOORGROEIEN KAN     SCHOLIEREN ACTIE 

Een nieuw seizoen, het voorjaar 
staat voor de deur maar het 
komt nog met horten en stoten.
Het ene moment is het 
heerlijk en loop je zonder jas 
naar buiten en dan opeens 
vriest het weer een paar 
nachten. Mijn oma zei vroeger 
altijd “Maart roert zijn staart” 

dus dat wisselvallige weer zal wel normaal zijn.

De teelten zijn inmiddels al weer een stuk op weg , eind 
oktober geplant en vanaf de jaarwisseling in productie. 
De prijzen zijn iets wat teleurstellend, zeker ten 
opzichte  van vorig jaar, maar toen was het ook 
uitzonderlijk goed.

Op de bedrijven loopt het naar wens, we hebben een 
goede stap gemaakt in de biologische bestrijding. Door 
bij de plantenkweker al te beginnen met Macrolophus 
in te zetten, hebben we nu in alle teelten een mooi Bio-
logisch evenwicht.

Ook de arbeid loopt naar wens, Hidde Zijlstra, de man 
die de kwaliteit van de Arbeid controleert, is inmiddels 
een onderdeel van het systeem geworden. 
En we zien een opgaande lijn in de arbeidskwaliteit.
Ook bij Prominent speelt van alles, de vereniging 
is veranderd in een onderneming en de leden zijn 
aandeelhouder geworden. Er wordt onderzocht of het 
mogelijk is om een nieuw distributiecentrum te 
bouwen want het bestaande wordt te klein.

Uitdagingen genoeg dus, zowel op ons eigen bedrijf 
als bij Prominent
 
 
Veel leesplezier!
Jack Groenewegen

Voorwoord

Hoera! 
Patrick 10 jaar in dienst
2 januari was Patrick 10 jaar bij ons in dienst. Dat was 
reden voor een feestje. Patrick is onze Manager Arbeid 
op locatie Greenway II. Hij zorgt voor het opleiden en 
ontwikkelen van ons personeel. En daar zijn wij trots op. 
Patrick, bedankt voor jouw inzet de afgelopen 10 jaar, 
op nog vele jaren bij Greenway! 

Omdat dit reden was voor een feestje hadden we 
heerlijke taart bij de koffie. We zijn het jaar feestelijke 
begonnen! En niet één maar tweemaal. De bakker had 
namelijk een storing met de printer. Als verassing kwam 
op 3 januari de goedmaker, de taart mét fotoprint! 



Tomatennieuws

Greenway I - Scheeweg

Greenway II - Veilingweg 

In de belichte teelt hebben we dit jaar 2 rassen. Op 10.000 m2 hebben we Intense cocktail op contract voor 
een snijderij in Engeland en op 18.000 m2 telen we Brioso.
Door een deel op contract te telen bouwen we een stukje zekerheid in en zijn we niet afhankelijk van de grillen 
in de markt.

Er is op dit moment een mooi biologisch evenwicht doordat we bij de plantenkweker al Macrolophus hebben 
uitgezet. Ook lijkt het erop dat we een oplossing hebben gevonden voor het galmijt probleem van vorig jaar.
De onbelichte teelt is 3 januari geplant, 10 dagen later dan vorig jaar omdat dit beter past in het teeltschema. 
De vruchten beginnen te kleuren en in week 12 zal de oogst starten van de onbelichte teelt. 

Op 31 oktober is de Merlice geplant, 10 dagen eerder dan vorig 
jaar. De eerste oogst was 7 januari jl. We hebben samen met 
Hortilux op 1.000 m2 een Led proef geïnstalleerd. Op dit mo-
ment liggen we in de proef bijna 5 kilo per m2 voor. We planten 
1,9 per m2.  Normaal houden we dan bij 1 plant een extra 
stengel aan en gaan we naar 2,8 per m2. In de Led proef 
houden we bij elke plant nog een extra stengel aan, omdat we 
intensiever kunnen belichten en gaan we naar 3,8 stengels per 
m2.

Het biologisch evenwicht is ook op dit bedrijf prima. Ook heb-
ben we stappen gezet op het gebied van de huisvesting voor de 
uitzendkrachten, er is een woonhuis aangekocht en ingericht.
Op deze manier hopen we de mensen meer te binden aan ons 
bedrijf.

Nieuwe website! + nieuwe Facebookpagina! 

Voor 3 personen:

– 2 el olijfolie

– 1 ui, gesnipperd

– 1 teen knoflook, 
fijngehakt
– 1 cm gember, 

fijngehakt
– 1 kleine winterpeen, 

in blokjes

– 800 g rijpe tomaten 

(bijvoorbeeld

trostomaten of roma), 

      in stukken

– 1 klein blikje tomatenpuree

– 1 tl verse tijmblaadjes of ½ tl gedroogde tijmblaadjes

– 2 blokjes tuinkruidenbouillon

– 1 tl suiker

– Om de soep op smaak te brengen: peper en zout, 

slagroom, lekkere olijfolie en blaadjes verse oregano

Extra nodig: staafmixer of blender

Bereiden: 

1. Verhit de olie in een soeppan op middelhoog vuur. 
Voeg de ui en de knoflook toe en fruit in 3 minuten 
glazig. 

Voeg de gember en de wortel toe en bak alles nog 

2 minuten.

2. Voeg de tomaten, de tomatenpuree, tijm en de bouil-

lon toe. Schenk er kokend water bij tot alles net onder 
staat. Kook de soep 15 minuten op laag vuur.

3. Voeg de suiker toe en pureer de soep met een staaf-
mixer of in een blender tot een gladde soep.

4. Breng de soep op smaak met wat peper en zout. 

Schenk de tomatensoep in mooie kommen en giet er een 
beetje slagroom in, een beetje olijfolie en garneer met 

een blaadje oregano. Lekker om er ciabatta bij te eten.

Tip: Deze soep kan je ook heel goed invriezen als je nog 
wat over hebt.

Tomatenrecept 

Zelf tomatensoep maken!
NIEUW! Scholieren actie
Elk jaar maken we een top 10 van de scholieren de meeste uren van het 
jaar hebben gewerkt. Dit jaar gaan we het iets anders doen. We maken 
er een actie van. 

Hoe werkt de scholieren actie? Het hele jaar kun je sparen voor een 
cadeau welke wij aan het einde van het jaar weggeven. Dit jaar geven 
we een trui cadeau! En die wil iedereen natuurlijk wel in zijn/haar 
kledingkast hebben hangen. 

Wil je als scholier dit jaar ook kans maken op een trui? Kom dan dit jaar 
minimaal 250 uur werken! Jullie Arbeidsmanagers houden de stand van 
zaken bij, dit zullen zij op het portaal vermelden. Zo kun je altijd zien 
hoe je ervoor staat. 

Maken wij jou ook blij aan het einde van het jaar? Succes! 

Samen met vijf andere tomatenkwekers in en rondom het Westland en bQurius zijn we een campagne gestart 
welke Doorgroeien kan! heet. Met zijn allen willen we iedereen laten weten hoe leuk en divers het werk binnen 
de glastuinbouw is. 

Hoe gaan wat dat doen? Samen met onze werknemers en Jeroen Toet gaan we leuke vlogs opnemen over het 
werken binnen de glastuinbouw. Afgelopen weken hebben we al twee van deze vlogs opgenomen. De functie 
van Junior Teelt/Arbeid en Onderhoudsmonteur zijn al opgenomen. Hierin vertellen ze over hun functie binnen 
de glastuinbouw, welke opleiding je kan volgen of welke ervaring je eventueel nodig hebt. Bekijk de eerste twee 
vlogs op de website: www.doorgroeienkan.nl Is een carrière in de glastuinbouw als iets voor jou? 

Ook kwam fotograaf Gerard Jan Vlekke langs om van een aantal werknemers foto’s te maken. Bart, werkzaam bij 
Greenway I, mocht ook op de foto en het resultaat is super leuk geworden! 

Heb je interesse in een carrière in de glastuinbouw? Laat het ons gerust weten, we vertellen je graag over de 
mogelijkheden.
Mailen kan naar: P&O@bqurius.nl

Doorgroeien kan! 

Wij hebben ook een geheel nieuwe website voor beide bedrijven. 
Op www.kwekerijgreenway.nl kan je alles vinden over onze beide lokaties! Ook 
kunnen nieuwe scholieren en schoolverlaters hier rechtstreeks solliciteren. 
Als je de locatie van je voorkeur aangeeft houden we hier rekening mee. 
Volg onze nieuwe Facebook pagina: @kwekerijgreenway (zie link website)



 VERJAARDAGEN
Naam    Jarig

Ted van Adrichem  02-04-1997
Khalid El Menkouzi  11-04-1994
Ian van Herk   11-04-2002
Thomas van der Kolk  11-04-2002
Rowendri Wen Castanera 18-04-2004
Mark Van der Vaart  20-04-2003
Brendi van Diermen  22-04-2004
Ilse Slaman   22-04-2004
Daniëlle van Etten  24-04-1997
Florine De Bats   25-04-2002
Dylan Crozier   26-04-2002
Angelo van Holsteijn  30-04-1997
Sander Offeringa  02-05-2003
Kitty Vijverberg   03-05-2001
Collin Van De Laar  08-05-2002
Isa Hofstede   08-05-2003
Lars Monna   08-05-2004
Rik van Etten   10-05-1994
Dennis van Zwieten  14-05-1996
Joeri de Hoog   16-05-2002
Patrick van der Arend  18-05-1968
Isabel Loran   21-05-2004
Simon van Aalst   26-05-2004
Kars Varekamp   30-05-2004
Krystian idasiak   31-05-2002

Energie Manager 

Wist je doordat je werkzaam bent bij Greenway je 

ook gebruik mag maken van extra faciliteiten? Je kan 

namelijk gebruik maken van de G-star Factory outlet! 

Deze outlet verkoopt G-star producten tegen mooie 

prijzen. Wil je ook gebruik maken van deze faciliteit 

die wij je aanbieden? Dat kan! G-star verleent 

toegang aan outlet member card houders. Zie 
hieronder hoe je outlet member kan worden: 

Ga naar: www.outlet.g-star.com

Op deze site kan je je registreren en een persoonlijke 

outlet member card aanschaffen, door gebruik te 
maken van de bedrijfsnaam en bijbehorend 
wachtwoord, zie hieronder: 

Voor de medewerkers en scholieren aan de 
Veilingweg:

Bedrijfsnaam: Nieuwe-Tuinen

Wachtwoord: SPY4371

Voor de de medewerkers en scholieren aan de 
Scheeweg:
Bedrijfsnaam: Groenewegen

Wachtwoord: SPY4366

G-Star outlet!

Ons team zoekt versterking!
Wij zijn bQurius. Een groeiend adviesbureau voor glastuinbouw 

bedrijven. Wij bieden ondernemers de kans om bij het maken van keuzes 

op meerdere specialismes advies in te winnen, met een betere 

bedrijfsvoering als gevolg. Eén van onze specialismes ligt op het gebied 

van Energie. 

Werkzaamheden

o Je zorgt ervoor dat de energie die wij dagelijks produceren met de 

WKK optimaal wordt ingezet op de verschillende tuinbouwbedrijven. 

o Dagelijks optimaliseer je het resultaat door in- en verkoop van gas 

en elektriciteit. 

o Wekelijks presenteer je aan de ondernemer de energieresultaten 

door het opstellen van een  MIS. 

o Je onderzoekt en analyseert de energiemarkt op het gebied van 

gas, elektriciteit en olie en vertaalt dit naar adviezen.

o Je ontwikkelt bestaande en nieuwe rapportages en je ziet de 

uitdaging in het oplossen van energievraagstukken. 

Energie manager

Wij bieden

Naast een afwisselende functie, een prettige werksfeer en een leuk team 

bieden wij prima arbeidsvoorwaarden.

Wil je meer informatie? Ga naar www.bQurius.nl

Ga jij de uitdaging graag met ons aan? Reageer dan door een schriftelijke 

motivatie met CV te mailen naar P&O@bqurius.nl


