Nieuwsbrief december
In deze nieuwsbrief:

Passie voor Groen, Grond & Infra

Einde jaar 2016

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

2016 in vogelvlucht
Investeringen 2017
Sponsoring

2016

Einde jaar 2016
Nu december weer is aangebroken, blikken we graag even terug op het afgelopen jaar.
Alweer is er een jaar voorbij. Het was voor de veehouders een lastig jaar met o.a. een
lage melkprijs, een nat voorjaar en onzekere wetgeving. Toch konden de veehouders
het jaar goed afsluiten met een mooi najaar en een aantrekkende melkprijs.
Naar ons idee trekken ook de werkzaamheden buiten de landbouw weer aan. Zo hebben
we weer vele mooie projecten mogen realiseren samen met onze opdrachtgevers.
Ook hebben dit jaar een aantal van onze relaties een verdrietig jaar achter de rug,
waarin zij een dierbare verloren. Vele anderen ervaren stress en hoge werkdruk, wat het
werk er niet gemakkelijker opmaakt. Wij willen dan ook met name deze families sterkte
toewensen in deze periode.
Ondanks dit alles willen we 2017 toch weer met een positieve blik tegemoet zien.

2016 in vogelvlucht


Halverwege januari aflevering New Holland T6.160, gebruikt bij Gemeente
Tytsjerksteradiel voor o.a. versnipperwerkzaamheden.



Januari opbouw GPS systeem door Broekens op de New Holland T7.270, dit systeem
dit jaar al veel naar tevredenheid kunnen gebruiken, precisielandbouw!



Vanaf februari mochten we een nieuwe sleufsilo aanleggen bij De Bokkesprong van
de fam. Bouma te Nijega.



15 februari start mestseizoen. Mede door aanschaf van een lichtgewicht Roelama
tank konden we toch ondanks de zeer natte omstandigheden de mest uitrijden. Dit
bleek achteraf een goede investering, deze tank heeft de meeste m3 uitgereden.



Begin maart werd onze nieuwe graafmachine Liebherr A914 afgeleverd. Onze
machinist mocht hiermee gelijk i.o.v. Van der Wiel Infra & Milieu naar Assen om op

het parkeerterrein van de TT Assen 932 funderingen en staanders te plaatsen
voor 21.500 zonnepanelen. Duurzaamheid ten top!


Ook mochten we dit voorjaar de riolering aanleggen op camping de Stjelp t.b.v.
hun nieuwe Glampingtent.



Peter volgde een cursus Bodemveldkunde bij onze brancheorganisatie Cumela.



In april volgenden enkele leerlingen van het Nordwin college enkele praktijklessen
op ons bedrijf.



In april werd onze nieuwe Krone Tripplemaaier afgeleverd door Broekens Gorredijk



Vanaf 10 mei begonnen we met maaien, gevolgd door de grasoogst, een zeer late
start dit jaar vanwege de natte en koude omstandigheden. Hierdoor werd het een
zware 1e snee die lastig liet plannen.
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Tevens begon gelijktijdig het inzaaien van de mais, dit met onze nieuwe
maiszaaimachine.



I.o.v. Successie Natuurzaken mochten we hele mooie klus uitvoeren in Warga. Het
herinrichten van de omliggende percelen bij een nieuw aangekochte boerderij met
hernieuwde bestemming.



Begin mei zijn we gestart met een prachtig project voor Sweco met de aanleg van
diverse sportvelden op het sportcomplex Gorredijk.



Voor A-Hak zijn we het gehele seizoen bezig geweest met het renoveren van
diverse oude gasleidingen tussen Eastermar en Kootstertille en Noardburgum. Voor
een dergelijk project gelden strenge veiligheidsmaatregelen, ons bedrijf is hier al
jaren voor gecertificeerd.



Voor Enk Groen & Golf BV mochten we ook diverse projecten uitvoeren aan diverse
sportterreinen, o.a. in Blauhûs



Voor Provincie Fryslân hebben we nog veel kavelwerkzaamheden uitgevoerd t.g.v.
de aanleg Centrale As.



Ook legden we het Dutch Solar Challenge terrein aan in Drachten i.o.v. Van der
Wiel Infra & Milieu



Half september werden er nogmaals hooipakjes geperst, uniek!



Op 27 september ging onder prachtig mooie omstandigheden de maisoogst van
start, helaas was de opbrengst dit jaar bijzonder gering wegens het koude en zeer
natte voorjaar.



Hierna begon het berm en slootonderhoud. Voor J. Bijlsma mochten we het gehele
buitengebied van de gemeente Smallingerland maaikorven. Verder ook een deel
maaikorven voor Tytsjerksteradiel uitgevoerd, voor Staatsbosbeheer en onze
agrarische klanten. Geweldig mooie droge omstandigheden dit jaar.



Verder mochten we nog diverse nieuwe stallen uitgraven, Voor familie Arendsz
Oudega, voor familie De Vries te Garijp en voor familie Sibma te Wartena.



Al met al kunnen we terugkijken op een zeer bijzonder jaar met een groot en
divers werkaanbod.

Investeringen voor 2017
Voor het nieuwe seizoen hebben we de volgende investeringen gedaan
 New Holland T7.210 2 stuks
 Veenhuis tandemtank lichtgewicht
 Bos maaikorf installatie
 Takeuchi midigraver

Sponsoring
De volgende doelen 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,
Agrarische vrouwen Tytsjerksteradiel, Agrarische jongeren Tytsjerksteradiel,
Stichting Edukans, Dienst Landelijk Gebied SBNL, Kalverfokvereniging Foarut is us
doel, Muziekvereniging Looft den Heer, Dorpskrant De Bakbrogge, Bouwen aan
Israël CVI, Kerk in actie, Kika. De opbrengst van deze kerstbroden komt ten goede
aan Gospelgroep In His Name.
Wij wensen u allen fijne Feestdagen en een Gezond, Liefdevol & Vredig 2017
Peter & Gretha Toering en medewerkers

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

