Medewerkers
Dit voorjaar is ons team tevens
aangevuld met een nieuwe medewerker Jelle de Haan uit Earnewâld,
velen van u hebben inmiddels al
kennis met hem gemaakt.

Nieuwsbrief december

2017

Passie voor Groen, Grond & Infra
De Tsjollen 4
9216 XG OUDEGA
Tel. 0512-371582
info@firmatoering.nl
www.firmatoering.nl

Einde jaar 2017
De feestdagen staan weer voor de deur. Dat betekend dat er alweer een jaar voorbij is.
Gelukkig is het jaar 2017 voor de agrariërs wat positiever verlopen dan de voorgaande
jaren. De melkprijs is opgelopen tot een mooi en werkbaar niveau en dat schept toch
Kraanmachinist Sjouke Mulder gaat
voor een heleboel mensen weer wat ruimte. Hierdoor was de stemming onder de boeren
ons na 15 jaar verlaten, hij heeft een duidelijk beter dan in het jaar 2016. We hopen nu het economisch overal weer wat beter
nieuwe uitdaging aangenomen bij
gaat dat deze tendens zich doorzet. We hebben weer een nieuw kabinet met een eigen
Wetterskip Fryslân. Wij wensen hem minister van landbouw, dus ook op dat vlak lijkt alles weer wat gunstiger.
daar veel werkplezier.
Zo vertrouwen wij ook het komende jaar samen met u verder te mogen groeien en vol
goede moed de uitdaging aan te gaan in het jaar 2018.

2017 in vogelvlucht

Tevens vierde Willem Hoekstra in
2017 zijn 12,5 jarig dienstverband.

Nu de markt weer volop aantrekt
wordt er ook overal om ons heen
aan goede medewerkers getrokken.
Het blijft daarom steeds weer een
uitdaging om een goed en efficiënt
team bij elkaar te houden.
Bart Jacobi volgt momenteel een
machinistenopleiding en zal ons team
komen versterken, evenals Jan Auke
de Boer die zijn opleiding dit voorjaar
verwacht af te ronden. Beide
enthousiaste jongens die tevens nog
veel moeten leren, maar daartoe in
onze ogen wel de kans voor moeten
krijgen.

Het jaar 2017 begon overwegend rustig, zoals o.a het bemesten, van overvolle
mestkelders zoals we die in 2016 kenden was het afgelopen jaar geen sprake. Ook in de
weg- en waterbouw kwam het werk tot eind maart nog maar nauwelijks los. Pas in april
toen het eindelijk voorjaar werd konden we aanvangen met de agrarische
werkzaamheden. Als het weer, wat in onze sector zo belangrijk is, een beetje meewerkt,
gaan de werkzaamheden een stuk makkelijker en is ook alles eenvoudiger in te plannen.
Dit gold ook voor het gras seizoen. Over het algemeen was het een prachtig grasjaar
met goede kuilen met prima waardes. Wat een verschil met 2016!
Nadat bijna alle medewerkers met vakantie waren geweest in bouwvakperiode konden
we ons opmaken voor het laatste gras inkuilen, grasland verbeteren en maaikorven. ook
het werk in de weg- en waterbouw kwam eigenlijk pas na de zomer op dreef. Door de
aanhoudende regen werd het laatste gras uiteindelijk niet meer ingekuild. Ook het
scheuren van grasland viel letterlijk en figuurlijk in het water. De mais deed het zeer
goed dit jaar, Het was een echt maisjaar. Helaas waren er wel enkele maisrassen die
door de harde septemberstorm plat kwamen te liggen. Wat het hakselen van deze
stukken er niet gemakkelijker op maakte. Gelukkig konden we deze mais uiteindelijk toch
nog redelijk van het land krijgen. Wegens de natte omstandigheden zijn er tot op heden
nog steeds sloten die geschoond dienen te worden. Hopelijk laten de omstandigheden
tot binnenkort nog toe. Al met al zijn we tevreden met het verloop van het afgelopen
jaar.

Sponsoring
De volgende organisaties hebben wij in het afgelopen jaar o.a. gesponsord:
Voetbalvereniging ONT, Tennisvereniging De Kreilen, Korfbalvereniging Quick
Volleybalvereniging RSO, Korfbalvereniging V&V Garijp, It Earnewâldster Skutsje, St.
Opkikker, St. Edukans, Dienst Landelijk Gebied SBNL, Kalverfokvereniging Foarut is us
doel, MV Looft den Heer, Dorpskrant De Bakbrogge, Kika en Gospelgroep In His Name.

Wij wensen u allen Fijne Feestdagen en een Gezond, Liefdevol & Vredig 2018
Peter & Gretha Toering en medewerkers

Wilt u op de hoogte blijven van onze laatste ontwikkelingen, volg ons dan ook op Facebook

