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Nieuwsbrief

Voorwoord

Met een groot gevoel van ongeloof
hoorde ik op een zaterdagochtend
van het overlijden van onze zeer
gewaardeerde medewerkster
Sophie.
De verslagenheid was groot onder
de collega’s. Veel mensen zochten
troost en ondersteuning bij elkaar.
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We hebben op een hele mooie
wijze afscheid mogen nemen van
Sophie.
Sophie zal altijd in onze
herinnering blijven als een vrolijke
meid met hart voor tomaten.
Ik wens Martien, Joke en haar zus,
Anneke, heel veel kracht toe om
dit grote verlies een plaats te
kunnen geven.

Het einde van het seizoen komt
langzamerhand in zicht. De eerste
voorbereidingen voor de
teeltwisseling zijn getroffen. De
planten voor het nieuwe seizoen
zijn inmiddels gezaaid. Evenals
dit jaar is de raskeuze weer de
“Komeet”. Tuin III wordt
14 december geplant, tuin I op
21 december en tenslotte tuin II
op 30 december.
Alvast wat terugkijkend op dit
jaar kunnen we concluderen dat
we een productief jaar hebben
gehad met een goede kwaliteit
tomaten. De opbrengst van de
tomaten is tot op heden nog
steeds matig tot slecht. De reden
hiervoor is het vele aanbod, de
kredietcrisis en de ongunstige
verhouding valutakoersen.
Het eerste jaar van de uitbreiding
zit er bijna op. In het najaar ga ik
met het kaderpersoneel en de
taakverantwoordelijken om de
tafel zitten om het jaar te
evalueren en te bepalen waar
efficiency slagen zijn te behalen
en waar kosten bespaard kunnen
worden.
Groeten Martin Bouwman
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Ik geef de pen aan…………..
Hallo ik ben André de Vette
Ik heb vier dochters en ik woon in
Steenbergen en ik plan de arbeid in
bij KBB HOLLAND.
Ik ben 50 jaar en dat hebben we in
tuin III gevierd met een surprise
party. Ik was echt verrast dat er
zoveel mensen waren. Ik kreeg van
jullie een bon voor een rondvlucht
met een vliegtuig. Dit heb ik met
mijn dochter, Rachel, zondag
5september gedaan. Dit was de 1e
keer vliegen voor ons!

en Steenbergen en omgeving. De kassen zagen we in de verte al liggen
want de zon schitterde op het glas.
Het was een mooi gezicht.
Na een paar foto’s gemaakt te hebben
moest ik het stuur maar overnemen en
zelf vliegen! Daar voelde Rachel zich
niet lekker bij want het hobbelde
nogal in de lucht (en dat zonder drempels). Na een uur te hebben gevlogen
moesten we landen. Dat hebben we de
piloot maar laten doen ze zit er toch
anders maar voor niets.

Ik was niet helemaal gerust op wat
er komen zou maar de piloot zou
geen loopings maken en rustig
vliegen. Met knikkende knieën ben
ik ingestapt en heb gewacht wat er
komen zou. Alles werd nagekeken
en daar ging de motor aan. Die
maakte meer herrie dan mijn Volvo!
De landingsbaan op en de lucht in!
Ik kneep hem wel maar het ging
goed. De bestemming was de kassen

Het was een mooie rondvlucht en
daar wilde ik jullie allemaal voor
bedanken.
O ja ik geef de pen door aan Piotr
Kopec
Groetjes André

Geboren
Op 20 juli is Floor geboren!
Floor is de dochter van Martin en Georgette Bouwman
en het zusje van Charlotte.
Van harte gefeliciteerd.

Even voorstellen

Hallo toekomstige collega’s,
Mijn naam is Dennis Timmermans, ik
kom uit ‘s-Gravenmoer en op 1 december
begint voor mij een nieuwe uitdaging bij
KBB Holland. Samen met Kees en Brian
mag ik mij gaan richten op de teelt. Kees
zal zijn kennis en jarenlange ervaring in
de tomatenteelt over gaan brengen op
Brian en mij. We worden met zijn drieën
verantwoordelijk voor de teelt, waarbij
Kees eindverantwoordelijke blijft.
School / loopbaan
Thuis hebben wij geen tuinbouwbedrijf.
Toch ben ik met de
agrarische sector
opgegroeid. Dit komt
doordat mijn opa
melkveehouder was.
Mijn ouders
woonden naast mijn
opa en ik was samen
met mijn broer
dagelijks op de
boerderij te vinden.
Na de basisschool
ben ik naar de Lagere Agrarische School
in Andel gegaan. De leukste vakken vond
ik plantenteelt en gym. Op de LAS is dan
ook mijn interesse voor de tuinbouw en
met name de glastuinbouw gewekt. Na de
Lagere Agrarische School in Andel ben ik
naar de Middelbare Agrarische School
(tegenwoordig het Prinsentuincollege) in
Breda gegaan. Hier heb ik de opleiding
‘Plantenteelt’ gevolgd. Ik wilde na deze
studie gaan werken, maar mijn ouders
hebben mij gestimuleerd om verder te
leren. Hieraan heb ik dan ook gehoor
gegeven en hier heb ik tot op heden nog
geen spijt van gehad. Na de MAS ben ik
naar de Hogere Agrarische School (HAS)
in Den Bosch gegaan en heb er de
opleiding ‘Bedrijfskunde & Agribusiness’
gevolgd.
Werkervaring
Na de gevolgde opleiding aan HAS Den
Bosch ben ik gaan werken. Ik werk nu
zo’n 1 ½ jaar voor HAS KennisTransfer
in Den Bosch. HAS KennisTransfer is een
advies- en onderzoeksbureau voor de
agrarische sector. Het bedrijf is verbonden
aan HAS Den Bosch. Tijdens deze baan
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ben ik er achter gekomen dat ik iemand
ben die het liefst in de praktijk op een
glastuinbouwbedrijf werkt en hierdoor
ben ik in contact gekomen met Martin en
Georgette.
In mijn vrije tijd heb ik ongeveer 9 jaar
voor Gerberakwekerij van Gurp gewerkt.
Daarnaast heb ik door de vele stages,
gelopen tijdens de verschillende
opleidingen, veel werkervaring opgedaan
binnen verschillende tuinbouwbedrijven.
Vriendin en vrije tijd
Ik ben 25 jaar, niet getrouwd, maar heb
wel trouw / samenwoonplannen met mijn
vriendin Thérèse. Op 28 mei 2010 zullen
wij elkaar het ja-woord geven. Thérèse is
24 en werkzaam bij touroperator
KRAS.NL in Ammerzoden.
Mijn grootste hobby is wielrennen en
daarnaast ook nog wat andere sporten.
Ook vind ik het erg leuk om in de zomer
op een terrasje te zitten of iets leuks met
mijn vriendin te gaan doen, zoals naar
concerten van Amstel Live of Rowwen
Heze.
Ik kijk nu al uit naar 1 december en hoop
vanaf dan ook kennis te maken met mijn
nieuwe collega’s.
Ik hoop dat het een hele leerzame, leuke
en lange tijd mag gaan worden bij KBB
Holland. De eerste indrukken door de
gesprekken met Martin, Georgette, Kees,
Brian en de rondleiding door het bedrijf
heb ik in ieder geval als zeer positief ervaren!
Tot 1 december!!
Groeten Dennis
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Kerstborrel

Op donderdag 17 december zijn jullie allemaal uitgenodigd voor
de jaarlijkse kerstborrel van KBB Holland.
Deze wordt gehouden in de kantine van tuin III vanaf 16.00 uur.
Tot dan!
Martin en Georgette Bouwman

Afscheid Sophie van Gaans

Op 21 oktober hebben wij afscheid moeten nemen van Sophie
van Gaans.
Sophie is, samen met haar vriend, Guido op 16 oktober
omgekomen bij een verkeersongeval.
Sophie is maar 20 jaar geworden…..
Sophie heeft meerdere jaren gewerkt bij KBB Holland. Wij
herinneren haar als een vrolijk en goedlachs persoon.
Wij zullen Sophie zeker missen.
Wij wensen haar zus, Anneke en de ouders heel veel sterkte om
dit verlies een plaats te geven!

