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Dirkshorn, 3 september 2017.
Achterban op bezoek bij hoofdsponsor FB hout.
Op 2 september is de Achterban met een groep van 65 leden op bezoek geweest bij FB hout.
De hele groep verzamelde om 15.00 uur bij de voetbalvereniging en grotendeels per fiets
werd verplaatst naar de Banne.

Hier werden we met open armen opgevangen door Frank, Maik en Jos. De heren redden dit
natuurlijk niet alleen en in een later stadium kregen de heren versterking van Karin, Wendy
en Marion.
De in tweeën gedeelde groep werd in eerste instantie rondgeleid door de geheel vernieuwde
productiehal en na een korte koffiepauze werd de rondleiding vervolgd door het
splinternieuwe kantoor en experience centre.
De lijfspreuk van grondlegger Frank wordt hier letterlijk en figuurlijk tot leven gebracht: “Er
is maar een manier, en dat is de goede”
Op de locatie op de Banne en de Dijken kom je, zeker als leek, bij FB hout werkelijk ogen te
kort. Het in 1986 opgerichte bedrijf is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een
toonaangevende onderneming op het gebied van houten vloeren, wanden en plafonds. Met
vestigingen in Nederland, Duitsland,
Litouwen en de Oekraïne en ruim 150 medewerkers worden maatproducten op kwaliteit
gemaakt die over vrijwel de hele wereld worden verkocht. Een bedrijf waarop de Directie en
medewerkers, maar ook Dirkshorn trots op mag zijn.

Aan het eind van de avond heeft voorzitter Henk Rijs stil gestaan bij de rol van FB hout bij de
voetbalvereniging Dirkshorn. Al meer dan 20 jaar is FB hout hoofdsponsor van onze club.
Voor de leden van de Achterban was het de tweede keer dat we het bedrijf hebben bezocht.

Het zal duidelijk zijn dat zowel de voetbalvereniging als de Achterban heel erg blij zijn met de
ondersteuning van FB hout. We bedanken Frank en Karin, Mike en Marjon en Jos en Wendy
heel bijzonder voor de voortreffelijke ontvangst en verzorging. We hopen dat jullie nog heel
lang bij onze voetbalvereniging betrokken zullen blijven.

Genoemd moet zeker nog worden dat er weer een voortreffelijk buffet verzorgd is door
Karin’s Catering. Karin en Oeds verzorgen al jaren de innerlijke mens tijdens de Achterban
uitjes. Ook dit jaar weer puik voor elkaar!

De commissie Achterban kijkt terug op een meer dan geslaagde avond !
Tom Mooy heeft aangegeven de commissie Achterban te gaan verlaten. We danken Tom voor
de jarenlange bijdrage aan de Achterban!
Hebben jullie creatieve ideeën of suggesties? We horen het graag.
Lida, Wilma, Frank, Dirk en Sjaak.
Reacties: Achterban@vvdirkshorn.nl

