GREENWEETJES TEELT! SCHOLIERENACTIE 2021

BIJBAAN GEZOCHT? BOUW EVEN VOORSTELLEN

Hallo vrienden en bekenden van Greenway!
Het is al weer een half jaar geleden dat jullie de vorige nieuwsbrief kregen. Een bijzonder halfjaar,
door het coronavirus. Met zijn allen in de lockdown en maatregelen die om de haverklap veranderen. Iets wat van iedereen een hoop flexibiliteit vraagt. Ik vind dat we als bedrijf trots mogen zijn
hoe we door deze winter heen zijn gekomen. Geen noemenswaardige coronabesmetting op onze
locaties en een positieve werksfeer. Maar helaas brengen de maatregen wat gemis met zich mee.
Zo is ons bedrijfsuitje van afgelopen jaar in het water gevallen. Maar hopelijk geeft het voorjaar
weer wat ruimte en kunnen wij snel weer met elkaar op stap. Dan halen wij de gemiste gezelligheid zeker weten weer in.
Helaas is het coronavirus niet het enige virus waar wij mee te maken hebben. Met het andere virus
genaamd Tobamo gaat het inmiddels gelukkig ook wat beter. In de Roterno op de Scheeweg is het
nog een hele strijd en hebben we zelfs overwogen om deze zomer komkommers te planten. Omdat
we de Roterno op contract telen voor de Engelse markt hebben wij toch besloten om door te gaan en ons
uiterste best te doen. Aan de Veilingweg zijn we gelukkig virusvrij! Dit mag ook zeker niet vergeten worden. En
na zo’n moeizaam jaar als 2020 is het een verademing om te zien hoe fijn het is als je gewoon efficiënt kan werken.
De prijzen zijn in de winter wat wisselvallig geweest maar nu is de markt positief. Hopelijk kunnen we dat een poosje vasthouden en er het maximale uithalen. Betreft de keuzes in de toekomst, wij zijn aan het nadenken over ledbelichting aan de
Veilingweg, om de helft van de son T Lampen te vervangen voor ledlampen. We zien in de proeven dat dit een forse productieverhoging oplevert met gelijkblijvende energiekosten. Dit is voor ons dus erg interessant en hierdoor nemen wij dit zeker
in overweging.
Ook hebben we een nieuw gezicht in ons midden. Mitchel Brionus is dit jaar begonnen als Assistent Teelt op de locatie
Scheeweg. Wij zijn blij met zijn aanwinst en hopen dat hij het erg naar zijn zin zal hebben in ons team.
Ik wens iedereen een fijne zomer toe, met hopelijk meer vrijheid dan we nu gewend zijn!

Groeten Jack Groenewegen,
Greenweetjes...

Wist je dat...

Scholierenactie 2021
Scholieren kunnen ook dit jaar weer een leuk
cadeau verdienen Bij Greenway. Als zij 250 uur of
meer bij ons werken krijgen zij een mooi cadeau.
Deze uren kan je maken tot en met 31 december
2021.
De scholierenactie van 2021 is het verdienen van
een Greenway JBL
Go2 Muziekbox!
Dus wil jij een te
gekke Greenway
JBL box? Zorg dat
je dit jaar 250 uur
of meer werkt!

Jessy Zwaard van de Scheeweg alweer 1 jaar in
dienst is...
Wij hebben 16 hectare teeltoppervlakte!..
We vanaf eind maart weer aan het oogsten zijn...
Wij valentijn hebben gevierd met heerlijke
chocolade hartjes in de kantines...
Je veel kan komen werken aankomend jaar om een
Greenway JBL box te verdienen...

Teelt!

Op het moment van schrijven kleuren de snoeptomaatjes in de onbelichte kas weer. Wat is dit toch een
mooie tijd van het jaar, door het toenemende licht
worden de planten sterker en kunnen we meer temperatuur gaan voeren. Hierdoor gaat ook de snelheid in
het gewas omhoog. Anders dan in de onbelichte kas is
dat in de belichte kas de snelheid al eerder opgevoerd
kan worden. Hier gaan we juist makkelijker afschakelen met de belichting als het licht buiten toeneemt.
Zouden we maximaal door belichten dan wordt het
gewas te generatief. Dat wil zeggen dat het teveel op
het vrucht komt te staan en te weinig blad krijgt. Dit
lijkt heel mooi maar kan naar het echte voorjaar met
hele scherpe weersomstandigheden buiten averechts
werken. Dan hebben we op korte termijn meer productie maar dat verspelen we naar de zomer toe.
Ook mooi in deze tijd is de opbouw van de biologie.
De belangrijkste is voor ons de roofmijt Macrolophus.
Deze eet alles op wat voor ons een bedreiging vormt.
Dat zijn hoofdzakelijk de witte vlieg, rupsen en eventueel tuta. Na het uitzetten van de Macrolophus voeren
we deze wekelijks bij met eitjes. Hier zitten veel voedingsstoffen in waardoor de Macrolophus meer eieren
af zet waardoor we sneller op oorlogssterkte staan. Als
dus alles goed verloopt hoeven we eigenlijk bijna nooit
te spuiten.
Komende periode gaat de drukte toenemen waardoor
er steeds meer werk komt. We zijn weer begonnen met
werken op zaterdag met scholieren. Daar is gelukkig
veel animo voor en we hopen dat dit steeds meer
wordt waardoor het zaterdagwerk standaard wordt
met uitzondering van de vakanties.
Ondanks dat het lijkt alsof alles net begonnen is zijn we
al weer druk aan het kijken voor volgend seizoen. Met
alle virusdruk is het belangrijk om daar goede keuzes
in te maken. Al met al is het bij ons nooit saai.

Eric Volkering,

BOUW!
De verbouwing op Greenway I aan de Scheeweg zit er zo
goed als op. We wachten nog op de laatste kleine puntjes
op de i, de ruimtes zijn al in gebruik en we hebben er nu
al veel plezier van. Iedereen kan weer genieten van een
mooie kantine, kleedruimte, wasruimte en toiletten.

Volg ons op

Bijbaan gezocht?
Voor onze locaties zijn wij nog
op zoek naar extra scholieren!
Heb jij een vriend, vriendin, zoon, dochter of buurkind die op
zoek is naar een bijbaantje?
Voor op de zaterdagochtend en in de schoolvakanties.
Solliciteren kan via onze website www.kwekerijgreenway.nl

Even voorstellen..
Mitchel Bronius

Junior Teeltspecialist Greenway I

Dit vind ik het leukste aan mijn functie:
Het leukste aan mijn functie vind ik de verschillende
werkzaamheden die ik kan doen. Ook kan ik binnen mijn
functie nog groeien en zou dit willen. Ik heb een gezellig
team om mij heen en de sfeer is ook goed.
Waarom de tuinbouw een leuke sector is om in te werken?
De tuinbouw sector vind ik leuk om in te werken omdat elke dag weer anders is en het werken met planten
maakt het leuk.
Favoriete film/boek:
Ik heb geen speciale film die ik het leukst vind maar ik
hou wel van films zoals pirates of the caribbean, lord of
the rings en the hobbit.
Wat eet je het liefst?
Bloemkool schotel, pizza en patat.
Wat doe je graag in je vrije tijd?
Voetballen, kijken naar voetbal en Netflixen.
Welke klus vind je echt vreselijk om te doen?
Ik heb eigenlijk nergens een hekel aan. Alleen als 1 van
de schoonmaakster er niet is en ik moet een keer de
toiletten doen, dan sla ik die het liefst even over.
Zie je doorgroei mogelijkheden in je functie?
Er zijn zeker doorgroeimogelijkheden. Zelf hoop ik
uiteindelijk de teelt over te kunnen nemen en wellicht
daarin nog door te groeien.
Leukste vakantie die je ooit hebt gehad?
Mijn leukste vakantie is Curaçao geweest.
Dit vind ik een lekker recept met tomaten?
Gewoon een lekker simpel tomatensoepie.
Hier kan ik van genieten op/tijdens mijn werk:
Als de planten goed groeien en er lekkere tomaten aan
komen. Dat ongedierte bij de planten ver uit de buurt
blijft. Ook vind ik het schitterend als we de Macrolophus
hebben uitgezet en er na een tijdje veel te vinden zijn in
de beplanting.
Ik ben fan van:
PSV, Eindhoven de gekste
Waar zie je jezelf over 10 jaar? Ik hoop als een goede
teeltman. Alles op orde. Een leuk huisie, wellicht iemand
aan mijn zijde.

@KwekerijGreenway

@KwekerijGreenway

