Nieuwsbrief december 2015
In deze nieuwsbrief:
Einde jaar 2015
50 jarig Jubileaum
Verloop Seizoen
Investeringen 2016

De Tsjollen 4
9216 XG OUDEGA
Tel. 0512-371582
info@firmatoering.nl
www.firmatoering.nl

December 2015

Einde jaar 2015
Opnieuw is er bijna weer een jaar voorbij. Soms lijkt het wel of de tijd steeds maar
sneller gaat en de dagen, weken en maanden trekken door onze gehaaste manier van
leven een in razend tempo aan ons voorbij. We zijn vaak met de toekomst bezig, hoe
moet het verder, wat staat ons allemaal nog te wachten en hoe kunnen wij ons daar
nu alvast goed op voorbereiden.
We zijn hier soms zo door in beslag genomen dat we vergeten om in het hier en nu te
leven. Want druk, druk, druk is bijna een modegril geworden, zelfs oudere en
gepensioneerden hebben het druk. Je lijkt bijna niet meer mee te tellen in de
maatschappij als je niet druk bent. Misschien moeten we het komende jaar allen wat
proberen te onthaasten, meer te genieten van het moment. Dan zie je soms de
mooiste dingen, heel dichtbij. Parels, die anders zo maar aan je voorbij gaan.
We hopen u met deze nieuwsbrief weer te informeren over het reilen en zeilen van
ons bedrijf het afgelopen en in het komende jaar.

50 Jarig jubileum en overige jubilea
Op 1 mei 2015 bestaat Toering Loon- en Grondverzet 50 jaar. We willen dit niet
ongemerkt voorbij laten gaan maar dit met onze relaties vieren. U zult t.z.t. een
uitnodiging ontvangen voor een feestelijke avond op vrijdag 1 mei 2015. Op 2 mei
zullen we voor een breder publiek nog een Open huis organiseren.
In het afgelopen jaar werkte Wander Toering 45 jaar bij ons bedrijf. Dit is een hele
bijzondere mijlpaal. In de herfst van 2015 zal hij dan ook met welverdiend pensioen
gaan. Wij willen Wander dan ook hartelijk bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid.

Verloop seizoen
We begonnen dit jaar met een zachte winter, waardoor we al vroeg in het voorjaar
los konden met onze werkzaamheden. Het bemesten verliep voorspoedig. Maar
aangezien wij zelf nog niet geheel tevreden waren over de nieuwe sleepslang
bemester, moest deze helaas terug naar de fabrikant voor diverse aanpassingen. Dit
duurde al met al veel langer dan verwacht waardoor we na de eerste snee niet
konden sleepslangen. Om voldoende capaciteit te kunnen bieden hebben we toen nog
in een gebruikte tank geïnvesteerd.
Ook de mais teelt en oogst verliepen in het afgelopen jaar voorspoedig.
Door het mooie groeizame weer werd bij een aantal klanten de eerste snee gras nog
geoogst, om daarna in het desbetreffende perceel nog mais in te zaaien. Goede
opbrengsten en hele beste gehaltes werden aangetroffen in de mais. De percelen
konden na de oogst nog volop aangepakt worden om te ploegen, egaliseren en in te
zaaien. Het was al met al een erg drukke periode, maar ook hebben we ontzettend
kunnen genieten van het prachtige najaarsweer.
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De grasoogst verliep ook uitstekend met veel opbrengst. Tot laat in het najaar werd
nog gras ingekuild. We konden zien dat na de eerste snee de her groei van het gras
snel uiteen zette. Dit maakte de grasmat echter zeer kwetsbaar voor rijschade aan
het gras zelf (Grasbreuk) en niet zozeer voor structuurschade aan de grond zelf, wat
we eerst wel dachten. Na de tweede snee was daar dan ook niets meer van terug te
zien.
Het werk in de weg en waterbouw begon dit jaar ook weer wat aan te trekken. In
april mochten we beginnen met het uitgraven van het MFC in Oudega. Het is altijd
mooi om zo’n project in het eigen dorp uit te mogen voeren. Verder hebben we
diverse herverkavelingsprojecten m.b.t. de aanleg van de Centrale As voor de
Provincie Fryslân verricht. Samen met de Grontmij hebben we diverse sportvelden
aangelegd en onderhoud gepleegd aan de speelvelden.
Ook hadden we dit jaar het maaikorven van de Gemeente Smallingerland voor 1 jaar
terug, i.o.v. Jelle Bijlsma BV.
Bij Van der Wiel Planontwikkeling hebben we diverse werkzaamheden verricht zoals
o.a. bij Kielstra Beton. Momenteel zijn we nog volop bezig een aantal werken af te
ronden samen met onze opdrachtgevers. Inmiddels is ook het snoeien voor
Gemeente Tytsjerksteradiel weer begonnen, voor ons een mooie winterklus.
Dankzij het bijzonder mooie weer en het positieve sentiment afgelopen seizoen
kunnen we terugkijken op prachtig jaar voor onze sector.

Investeringen 2016
Voor 2015 hebben we geïnvesteerd in een nieuwe Veenhuis Premium Quad tank met
een inhoud van 11 m3. De Veenhuis Tandem tank hebben we hierop ingeruild.
Verder is nog een nieuwe trekker aangeschaft een New Holland T 7.200.

Tevens zijn we ons aan het oriënteren hoe wij GPS kunnen toepassen in onze
werkzaamheden. Wij onderzoeken of we drijfmest in de rij kunnen toepassen in de
mais teelt. Maar ook voor sleepslangen, het uitzetten van percelen, greppelvrezen
ect. kan GPS een toegevoegde waarde zijn.

Wilt u op de hoogte blijven van onze laatste ontwikkelingen, volg
ons dan ook op Facebook en Twitter
Rest ons nog u allen Sfeervolle Feestdagen en een Gezond en Succesvol 2016 te wensen.
Hartelijke groet Peter en Gretha Toering

Moge uw kerstdagen

