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Honderd jaar Bouwbedrijf P. Dirks & Zn :

“De bouw? Dat moet in je zitten
Van ambachtelijke eenmanszaak
tot aannemerij met visie: er is veel
gebeurd in maar liefst honderd
jaar Bouwbedrijf P. Dirks & Zn. timmerman Simon Blaauboer startte
in 1916 onder andere met het maken van wagenwielen en lijkkisten.
Later kwamen daar kleine woningen bij. Het was de tijd waarin Wieringen volop werd ontwikkeld.

Piet Dirks ging er in loondienst en in 1948
nam hij het bedrijf over. Na de onderwaterzetting van de Wieringermeer tegen
het einde van de Tweede Wereldoorlog,
viel de polder eind 1945 weer droog. De
wederopbouw kon beginnen. Dirk Dirks:
“M’n vader breidde uit en verlegde zijn
werkzaamheden langzamerhand naar
woningbouw en onderhoud. Hij heeft
vanaf de jaren ’50 van de vorige eeuw
tientallen sociale woningen gebouwd in
Slootdorp, Hippolytushoef en Den Oever.
Dat ging aan één stuk door. In 1961 besloot hij een deel van het bedrijf te verkopen. Hij wilde geen massaproductie meer
doen. Wat bleef was particuliere nieuwbouw, de bouw van stallen en graandrogerijen en onderhoud.“

Maatschap en
avondschool
Dirk zelf was vijftien toen hij van school
af bij z’n vader in de zaak ging. In 1963
vormden ze een maatschap. “Overdag
werkte ik, ’s avonds en op zaterdag ging
ik naar school. Allerlei papieren gehaald,
o.a. aannemersdiploma B en U en GWW.
Nee, het was niet vanaf dag één mijn
grote passie. Ik heb nog een poosje gedacht dat het grote avontuur in Amerika
te vinden was. Daar bleek mijn omgeving het niet mee eens te zijn. Toen heb
ik dat afgeketst. Eerst baalde ik behoorlijk, maar al snel zette ik mijn zinnen op
de toekomst hier op Wieringen. Op een
vrijdagavond in 1968 hoorde ik dat het
bouwbedrijf van Willem Stadig te koop
was. Dat leek me een mooie uitbreiding.
De volgende ochtend trok ik de stoute
schoenen aan. Nog voor het middaguur
was de koop beklonken. Het pand, het
huis, de auto, het personeel - alles zat
erbij. En m’n vader wist van niks. Toen
hij het nieuws hoorde was -ie- dan ook
kort maar krachtig: “Het wordt nooit
geen licht meer voor jou“. Maar gelukkig: het werd wél weer licht. Vader Piet
en zoon Dirk werkten nog een paar jaar
samen, totdat het bedrijf begin jaren ’80
volledig in handen van Dirk kwam. Sa-

B o u w b e d r i j f P. D i r k s & Z n

men met zijn vrouw Tiny en hun team
werd er volop gewerkt, veelal slechts
een paar kilometer van thuishonk de
Akkerweg vandaan.

Staan voor je werk
Helaas heeft Piet Dirks deze ontwikkelingen niet meer van dichtbij kunnen
volgen wegens gezondheidsproblemen,
maar ongetwijfeld was hij trots geweest
toen kleinzoon René begin negentiger
jaren toch voor het timmermansvak
koos. Even leek het erop dat hij meer
liefde voor auto’s had dan voor de bouw,
maar de tekentafel en de hamer wonnen het van de krik en de startkabels.
René: “M’n vrouw Simone werkte hier
al toen ik in 2000 formeel in de zaak
ging. Ik had echt het idee automonteur
1
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te worden, maar ergens bleef de bouw
trekken. Als aannemerij leggen we ons
toe op nieuwbouw, verbouw, renovatie
en restauratie. Dan denk je natuurlijk
aan woningen, schuren en projecten,
maar we hebben ook veel voor de offshore gedaan. Dekken van schepen bijvoorbeeld.“
Wie de mannen vraagt naar het geheim
van maar liefst honderd jaar ondernemerschap, krijgt een eensluidend antwoord: “De bouw, het ondernemen; het
moet gewoon in je zitten. Je moet staan
voor je werk. Het beste visitekaartje is
het leveren van kwaliteit. In het werk
zelf, maar ook in de aandacht die je besteedt aan je klant en je team. Op die
manier kun je samen een mooi resultaat
neerzetten dat je met trots presenteert.“

Proficiat!
Met 100 jaar
BouwBedrijf P. dirks & Zn.

NOOIT GEWETEN
DAT ZELF BOUWEN
ZO EENVOUDIG
KAN ZIJN
De heer Weeda

Timmerfabriek Doedens B.V. is producent van
houten kozijnen, ramen en deuren. Wij produceren
op moderne machines voor nieuwbouw en
renovatie. Met onze kennis en ervaring welke tot
uitdrukking komt in de diverse keurmerken zijn wij
een betrouwbare partner voor zowel bedrijven als
particulieren.
Livingstone feliciteert
bouwbedrijf P. Dirks & Zn
met het 100-jarig jubileum!
Bouwbedrijf P. Dirks & Zn

TIMMERFABRIEK

“Omdat wij geen idee hadden hoe het bouwproces zou verlopen, wilden wij aan de hand meegenomen worden. Livingstone
heeft onze verwachtingen overtroﬀen en heeft er zelfs voor
gezorgd dat het een feestje werd.” Gehele recensie lezen?
www.livingstone.org/familie-weeda

't ZAND TEL: 0224 591324

Laat u inspireren! www.livingstone.org Welkom Thuis.

DOEDENS B.V.

www.timmerfabriekdoedens.nl

Samen bouwen
aan de toekomst!
Bouwbedrijf P. Dirks & Zn. kennen wij
als een betrouwbaar bouwbedrijf waar
je met recht op kan bouwen.
Nu het tijd is om een feestje te bouwen
feliciteren wij jullie hartelijk met het
100-jarig jubileum!

Herenbosstraat 2, Schagen, 0224 - 21 74 00
www.vandervoortgroep.nl

Nieuwlanderweg 3, 1779 GM Den Oever
Tel: 0227-510440 Mobiel: M.S. 06-53377689 D.J. 06-51075750

Herbouw Wieringer

Colofon

stolpboerderij
Marga Duijnker: “Het herbouwen

van een authentieke stolp is een
uitdaging. Er zijn zoveel factoren
om rekening mee te houden. En
dan de keuzes die gemaakt moeten
worden…tot in de kleinste details.
Toen mijn man Jan Stoof en ik in
2008 deze oude boerderij op Smerp
op Wieringen kochten, was het
niet meer bewoonbaar. Niet alleen
door de staat van het pand, maar
ook doordat er helemaal geen
bruikbaar woonhuis meer was.

Verschijning: 2 maart 2017

Via een vriend werd ons Bouwbedrijf
P. Dirks & Zn aangeraden. We hebben
heel wat gesprekken gevoerd om elkaar beter te leren kennen en om onze
wensen kenbaar te maken. Ik denk dat
het hebben van hart voor de zaak en
het scheppen van vertrouwen de belangrijkste criteria zijn bij het kiezen van
een aannemer. Voor ons in elk geval wel.
Tot op de dag van vandaag zijn we meer
dan blij met onze keuze en het resultaat: een prachtige herbouwde boerderij
die van buiten haar originele uitstraling
heeft behouden. Dat komt onder andere
doordat het op precies hetzelfde oppervlak is herbouwd. Ook zijn de originele
stenen hergebruikt en de goothoogte
is hetzelfde gebleven. In totaal heeft de

bouw zo’n anderhalf jaar geduurd. Daar
is een lange voorbereiding aan vooraf
gegaan, waarbij Bouwbedrijf P. Dirks
& Zn veel uit handen heeft genomen,
bijvoorbeeld een deel van het vergunningentraject. Kijk, het bouwen is één
ding, maar er komt veel regelwerk bij
kijken. Het is prettig als je daarin goed
wordt begeleid. Net als het zoeken naar
slimme én mooie oplossingen van vragen die tijdens de bouw ontstaan. Dit
zijn projecten die je doorgaans maar
eenmaal in je leven doet om er vervolgens heel lang plezier van te hebben. En
daarin zijn we samen met Bouwbedrijf
P. Dirks & Zn meer dan geslaagd.“

Eenmalig uitgave ter gelegenheid
van het 100-jarig bestaan van
Bouwbedrijf P. Dirks & Zn

Oplage

22.000 ex.

Uitgever

Bouwbedrijf P. Dirks & Zn
Akkerweg 6, 1779 GK Den Oever
www.dirks.nl

Concept, vormgeving,
acquisitie, fotografie,
druk en verspreiding

Zeeman Reclamegroep BV
www.zrgbv.nl

Teksten

ZINNIGS tekst en communicatie
www.zinnigs.nl
Niets uit deze uitgave mag op welke wijze
dan ook worden gekopieerd of verveelvuldigd
zonder schriftelijk toestemming van de
uitgever. Bouwbedrijf P. Dirks & Zn aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor mogelijke
gevolgen die zouden voortvloeien uit het
gebruik van de in deze uitgave opgenomen
informatie.

B o u w b e d r i j f P. D i r k s & Z n
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PontMeyer Zwaag
De Factorij 23, Zwaag
tel. 0229 - 21 23 00
zwaag@pontmeyer.nl
Geopend:
maandag t/m vrijdag: 7 tot 17 uur
zaterdag: 7 tot 15 uur
www.pontmeyer.nl

Gefeliciteerd
met jullie
jubileum!

IJzersterk werk,
oplossingsgericht en
behulpzaam.

Dat is al 100 jaar
de kracht van
de familie Dirks.

Accountmanager Edwin van Benten is trots op Bouwbedrijf P. Dirks & Zn

Een aandeel in elkaar

O pz ic ht er W im Bra a k:

“Stormschades, die waren het ergst
Wim Braak uit Middenmeer was tot

2013 bouwkundig opzichter bij de
Dienst der Domeinen. Samen met
twee collega’s was hij verantwoordelijk voor het onderhoud
van de -toen- ruim vijfhonderd
boerderijen in de Wieringermeer.
Een groot deel van dit onderhoudswerk werd uitgevoerd door

de verjaardagskalender die op het toilet
hing. En dan kreeg -ie- later op z’n verjaardag nog een kaart ook van die mensen. Dat is humor.“

Bouwbedrijf P. Dirks & Zn.

Wim: “Elke opzichter werkte samen met
een andere aannemer. Toen ik in 1979
startte, kreeg ik Bouwbedrijf P. Dirks &
Zn zogezegd toegewezen. Piet werkte
toen nog vanaf Westerland. Hij had
een piepklein kantoortje met een heel
groot bureau, dat beeld vergeet je niet.
Samen met Piet deden we jaarlijks het
onderhoud van zo’n tachtig, negentig
boerderijen. Later deed ik dat samen
met Dirk en ook met René. De boerderijen kregen om de vier jaar een kleine
beurt en om de acht jaar werd er groot
onderhoud gedaan. Alles wat met houtwerk te maken had werd uitgevoerd

Bouwkundig geheugen
ren gaat. Maar het was fantastisch dat
dan in elk geval meteen de handen uit
de mouwen werden gestoken. Door de
jaren is Bert Nieuwenhuizen altijd mijn
vaste timmerman geweest. We hebben
ontzettend veel gelachen. Bij groter onderhoud werkte Bert en z’n collega vaak
tot twee weken lang op één boerderij.
Dan wordt het al snel een beetje eigen
en een grapje hoort daar ook bij. Bert
schreef dan gewoon z’n eigen naam op

door Bouwbedrijf P. Dirks & Zn. En dan
waren er nog de stormschades, die waren het ergst. Begin jaren ’90 is er een
storm geweest waarbij van elke boerderij wel honderden dakpannen werden
weggeblazen. Daags na de storm werd
door Bouwbedrijf P. Dirks & Zn dan alles op alles gezet om dit zo snel mogelijk te herstellen: overal werden mensen
vandaan getrommeld. Harstikke zonde
natuurlijk, zoveel materiaal dat verlo-

“Toen ik met pensioen ging, heb ik de tekeningen meegenomen van de boerderijen die niet meer onder de staat vallen.
Dat zijn er inmiddels zo’n 450. Zo nu en
dan vraagt René voor een klus om een
tekening van een bepaalde boerderij.
Dan kijk ik in mijn archief of ik die heb.
Kleine moeite om het dan even langs te
brengen. Ik heb altijd met plezier met ze
samengewerkt en op kleine schaal doe
ik dat nu nog steeds.“

Project uitgelicht

verbouwing woonhuis

De dakpannen van hun woning aan
de Zwinstraat in Den Oever waren
zonder twijfel aan vervanging toe.
En dus zocht Arie de Visser naar
een geschikte aannemer om dit
werk uit te voeren.

stenen nergens meer te krijgen. In overleg met Bouwbedrijf P. Dirks & Zn hebben
we besloten om de opbouw te voorzien
van cement gebonden gevelbekleding
met houtmotief. Een goede oplossing die
bovendien doet denken aan de vroegere
wierschuren die ook zwart waren. Het
geeft een heel mooie uitstraling. Er komen zelfs regelmatig mensen even kijken
wat het resultaat is omdat ze zelf ook

Arie: “Ik heb meerdere offertes opgevraagd en uiteindelijk Bouwbedrijf P. Dirks
& Zn uitgenodigd om een kijkje te nemen.
Zij adviseerden ons om niet alleen de
dakpannen te vervangen, maar om ook
meteen het dak te isoleren. Vervolgens
besloten we om op onze aanbouw extra
ruimte te creëren. Ons huis is gebouwd
in de jaren ’50. In de jaren ’70 werd de
aanbouw neergezet. Van beide waren de
B o u w b e d r i j f P. D i r k s & Z n
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overwegen dit materiaal toe te passen.
Voor ons was het mooi meegenomen dat
dit geheel onderhoudsvrij materiaal is: als
visser ben ik vaak van huis dus hoe minder werk ons huis vraagt, hoe prettiger
dat is. Tijdens de verbouwing zelf hadden
we geluk - het is toen acht weken lang
prima weer geweest. Ze konden dus aan
één stuk doorgaan. Hiermee kunnen wij
weer jaren vooruit.“
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WAT?!
Full colour
spandoeken
19,- per m2

Den HelDer

Den HelDer

SCHAGen

Industrieweg 27
T. +31 (0) 223 52 30 06
denhelder@zrgbv.nl

Pastoor Koopmanweg 21
T. +31 (0) 223 66 88 38
frans@zrgbv.nl

Witte Paal 212
T. +31 (0) 224 29 60 07
schagen@zrgbv.nl

www.zeemanreclamegroep.nl

B er t N ie u w en h u izen :

“Ik ben in de werkplaats opgegroeid
Wie Bouwbedrijf P. Dirks & Zn kent,
kent Bert: dat kan niet anders.
Bert Nieuwenhuizen kwam als jongetje van acht al in de werkplaats.
Inmiddels is hij 67 jaar en gepensioneerd, maar nog bijna elke dag pakt
hij wat klussen op. Bert: “Als klein
jochie schepte ik elke zaterdag de
houtmot op een open vrachtwagentje. Dat werd vervolgens op
de talud van de dijk in brand gestoken. Nu kan dat natuurlijk niet
meer, maar toen verdiende ik daar
elke zaterdag vijftig cent mee. Van
het geld kocht ik mijn eerste fiets.“

In 1966 kwam Bert officieel in dienst.
Zijn leermeester was Wim Roossien.
“We werkten goed samen, ik leerde veel
van hem. Tot de dag dat hij van een steiger viel, bij het toenmalige Domeinenkantoor in Wieringerwerf. Ik was die dag
ziek thuis, anders had het ongeluk mij
ook getroffen. Ik ‘bofte met de Bof’, om
het zo maar te zeggen.“ Van zoveel jaren
zijn het vanzelfsprekend de verdrietige
en de leuke momenten die het meest
bijblijven. “We hebben heel wat afgelachen. Een keer vonden we liefdesbrieven verstopt in een schuur. Duidelijk van
een verboden liefde. De man om wie het
ging verongelukte helaas, maar via een
omweg zijn de brieven toch bezorgd bij
zijn minnares. Ze was er erg blij mee.
We haalden ook grappen uit. Dan legde
ik een handje draadnagels in bed bij een
van onze klanten. Het duurde natuurlijk
niet lang voordat de aap uit de mouw
kwam…daar kon iedereen gelukkig om
lachen. Later vroeg men zich nog af hoe

ik wist aan welke kant de man sliep. Met
een stalen gezicht vertelde ik toen dat ik
eerst in de laadjes van de nachtkastjes
had gekeken: rechts lag een strip van
een anticonceptiepil. Niet moeilijk te raden dus.“

lega’s: “De onderlinge verhouding was
eigenlijk altijd zo goed, dat we elkaar ook
hielpen met onze eigen verbouwingen
thuis. Eén daarvan is Johan Koole, met
wie ik ruim twintig jaar heb gewerkt.
Je maakt gewoon heel wat mee als je
dag in, dag uit samen optrekt. Er was
zelfs een moment dat we echt moesten rennen. Het dak van een huis waar
we werkten bleek door en door verrot.
Ineens kwam het naar beneden. We
mochten van geluk spreken dat we daar
heelhuids wegkwamen, op een kleine
verwonding na. Het is niet zo gek dat de
veiligheidseisen door de jaren heen zijn
veranderd. Het blijft toch mensenwerk.“

Rennen!
“Het meeste werk heb ik gedaan op
boerderijen in de Wieringermeer. Daar
deden we onderhoudswerk in opdracht
van de domeinen van de -toen- Staat
der Nederlanden. Elke dag kwam de opzichter bij ons werk kijken. Daar hadden
we goed contact mee. Met de meesten
boeren ook, trouwens.“ Bert lacht: “Het
was vaak een wisselwerking: was de
koffie goed, dan was de service ook uitstekend. Vaak kreeg ik een zak piepers
of uien mee. Of we rookten samen een
sigaartje.“ De beste herinneringen heeft
Bert aan de samenwerking met zijn col-

naar m’n zin gehad. Nu doet René nog
regelmatig een beroep op mij en dat doe
ik met veel plezier. De werkplaats is toch
echt een beetje mijn tweede thuis, hè.“

Tweede thuis
“Met zowel Dirk als René is de verstandhouding goed. Je kunt alleen maar
ergens vijftig jaar blijven als je het naar
je zin hebt, en ik heb het ontzettend
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De zekerheid van
BouwGarant

Sinds kort is onze nieuwe website

Een huis bouwen, een bedrijfspand uitbreiden of een grote verbouwing zijn
projecten die aandacht en deskundigheid verdienen. Het is belangrijk om
daarbij te kiezen voor vakmensen bij
wie het werk in goede handen is. Dirks
is daarom aangesloten bij BouwGarant:
u kiest hiermee voor optimale zekerheid. We voldoen aan alle gestelde
kwaliteitseisen en worden hier regelmatig op getoetst. Wilt u meer weten
over BouwGarant? Neem dan een kijkje
op www.bouwgarant.nl.

online! Op www.dirks.nl vindt u
een overzicht van recente projecten en informatie voor particulieren en bedrijven. En wilt
u echt meer van ons weten? Dan
verwelkomen we u graag voor een
persoonlijke kennismaking op ons
kantoor aan de Akkerweg. De koffie staat klaar!

B o u w b e d r i j f P. D i r k s & Z n
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Wij feliciteren

Bouwbedrijf
P. Dirks & Zn
met het

100 jarig
jubileum

www.uythofstucadoors.nl
info@uytstucadoors.nl
T. (0227) 591 382

Schildersbedrijf
HEIMENSEM

Feliciteert
Bouwbedrijf P. Dirks & Zn
met het jubileum!

ME-2 architecten
bna feliciteert
Bouwbedrijf
P. Dirks & Zn.
met haar 100
jarig jubileum.

heimensem@ziggo.nl
06 - 512 903 59
Tjatting 13
1777 AZ Hippolytushoef
0227 - 59 29 15

Boschjesstraat 59
1541 KE Koog a/d Zaan
075 - 63 55 944

www.me-2.nl

Project uitgelicht

Viscentre ‘t Wad

partijen. Op die manier houd je het contact open en weet je wat je aan elkaar
hebt. Uiteindelijk hebben ze ook de gevels gerestyled met onderhoudsvrije
beplating. Alles bij elkaar geeft het een
prachtig eindresultaat.

Eind 2015 besloten de eigenaren van Viscentre ‘t Wad aan de dijk in Den

Oever tot een flinke verbouwing en uitbreiding. “De zaak bestond uit
veertig zitplaatsen. Daaraan grensde onze visgroothandel. Maar veertig
zitplaatsen was al gauw te weinig. En omdat het werk in de groothandel

Inmiddels draaien we alweer ruim een
jaar met maar liefst 120 zitplaatsen. En

minder werd, hebben we ervoor gekozen om een deel van die ruimte bij de

ook die zijn dagelijks goed bezet, daar
zijn we hartstikke blij mee. Vanuit de
voorkant maken we de broodjes en aan
de achterkant van de zaak is de keuken
die uitkijkt op het restaurant. Het is leuk
om op deze manier contact te hebben
met onze klanten. Zij kunnen genieten
van de heerlijkste vis en daar genieten
wij dan weer van!“

horecazaak te betrekken.

Een architectenbureau heeft toen een
tekening gemaakt van de nieuwe zaak.
Vervolgens heeft een interieurontwerper uit Amsterdam de inrichting uitgedacht. Voor het aannemerswerk hebben
we verschillen partijen om een voorstel
gevraagd en uiteindelijk kozen we voor
Bouwbedrijf P. Dirks & Zn.“ De verbouwing was een flinke klus, mede door
het winterseizoen en de wens om 1
januari 2016 te openen. “Vóór 15 oktober moest de fundering van het nieuwe
gedeelte gereed zijn. Die datum staat

bekend als de start van het stormseizoen en dan mag er hier bij de dijk niet
in de grond worden gewerkt. Dat lukte.
Vervolgens is er wekenlang continu gewerkt. Ondertussen bleef de zaak deels
doordraaien: we hadden een viskraam
van waaruit we toch onze klanten konden bedienen. Het is Bouwbedrijf P.
Dirks & Zn gelukt om de strakke planning aan te houden. De samenwerking
is goed verlopen. Ik denk dat het vooral
belangrijk is dat je kunt zeggen waar het
op staat. Dat geldt trouwens voor beide

25 jaar actief in duurzame energie
Al vanaf begin jaren 90 houdt installatiebedrijf
Smit zich bezig met duurzame energiesystemen.
In de jaren daarna heeft het bedrijf voorop
gelopen in de ontwikkelingen in deze branche.
Het aantal mogelijkheden voor toepassingen in
woningen en bedrijven is ondertussen nagenoeg
onbeperkt. Zon-thermische systemen, warmtepompsystemen, hout-cv-installaties en warmteopslag kunnen, vooral in combinatie met elkaar, zorgen voor
het terugbrengen van het gasverbruik naar nul.
PV-systemen
Voor het terugbrengen van het stroomverbruik
kan men een PV-installatie laten installeren. Ook
dit is maatwerk. Iedere situatie vereist een specifieke aanpak. Bijvoorbeeld bij een ongunstige oriëntatie of maat van het dakvlak, of (gedeeltelijke)
schaduwval. Met de juiste middelen kan men toch
vaak tot de gewenste stroomopbrengst komen.
Warmtepompen
Een lucht/water-warmtepomp is dé perfecte oplossing voor duurzaam verwarmen en koelen. Met
behulp van energie uit de buitenlucht produceert
het energiezuinige warmtepompsysteem warm
water voor radiatoren en/of vloerverwarming. Een

B o u w b e d r i j f P. D i r k s & Z n
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perfecte warmtebron naast of ter vervanging van
een cv-toestel op gas.
Warmteopslag
Met één of meer buffervaten en een goede
regeling krijgt altijd de goedkoopste warmtebron
voorrang en kan deze desgewenst later gebruikt
worden. Bijvoorbeeld ‘s zomers de zonnecollectoren, ’s winters het hout-cv-systeem. In samenwerking met Bouwbedrijf P. Dirks & Zn heeft Smit
installatietechniek al een groot aantal woningen
kunnen voorzien van duurzame installaties.
Betrokkenheid en affiniteit met techniek is ook
voor een aannemer belangrijk. Met het 100-jarig
jubileum van Bouwbedrijf P. Dirks & Zn heeft dit
bedrijf zijn eigen ‘duurzaamheid’ al bewezen.
We willen Bouwbedrijf P. Dirks & Zn hiermee van
harte gelukwensen.

Wij feliciteren

Restaurant

De Dikke Bries

Bouwbedrijf
P. Dirks & Zn

Jachthaven Marina Den Oever

met het
100 jarig jubileum

Iets te vieren,
of gewoon gezellig uit eten.

Wij verzorgen het graag!
Bannewaard 132 | 1824 EE Alkmaar | tel 06-53568964

0227 511986

www.dedikkebries.nl

Op het kleinschalige Waterrijk Den Oever kunt u een
eigen plek bemachtigen, waar u optimaal kunt genieten
van rust, water en zilte lucht. Een tweede woning op een
eiland in het IJsselmeer, direct gelegen aan de
Waddenzee. Hier kunt u recreëren in één van de
mooiste natuur- en watersportgebieden van Europa, in
een woning om van te dromen.

• Max. inhoud 286 m³
• Max. woonoppervlakte 110 m²
• Max. perceelgrootte 350 m²
• Vraagprijs excl. BTW vanaf 160.500,- v.o.n.

Voorstraat 7, 5324 AT Ammerzoden 085 - 30 32 841

www.vakantiehuiswinkel.nl

Win een n!
timmerma

Wie jarig is, trakteert. Speciaal ter
gelegenheid van ons honderdjarig jubileum organiseren we de
actie ‘Win een timmerman’! Kent u
iemand in uw omgeving die vier uur
lang de hulp van een timmerman
goed kan gebruiken?

Stuur dan een berichtje naar info@
dirks.nl met een korte motivatie: waarom verdient uw buurvrouw, broer of
collega onze timmerman? Uit alle reacties selecteren we één winnaar die we
samen met u verrassen met dit praktische cadeau!

• Uw eigen naam, adres en telefoonnummer
• Naam van de persoon die u opgeeft
• Korte motivatie
• Eventueel een voorbeeld van klusjes
die gedaan kunnen worden
De prijs bedraagt de inzet van onze timmerman exclusief materiaal. Vanzelfsprekend zullen de werkzaamheden in
overleg worden uitgevoerd.
Houd onze Facebookpagina in de gaten
voor de uitslag of like onze pagina nu
alvast via
Facebook.com/Bouwbedrijf-P-Dirks-Zn.

Uw reactie kan uiterlijk 15 maart worden ingestuurd. Vermeld in uw reactie
het volgende:

Project uitgelicht
Jachthaven Marina Den Oever is
bekend terrein voor Bouwbedrijf
P. Dirks & Zn. Eerder bouwde het
bedrijf al het pand van restaurant De Dikke Bries en onze grote
havenloods. Momenteel is Bouwbedrijf P. Dirks & Zn partner in het
plan voor veertig recreatiewoningen op het eiland Wierhooft. Haveneigenaar en ontwikkelaar Theo
Paddenburg vertelt, mede namens
zijn collega-eigenaren Arnoud Laterveer en Hans de Jonge, over het
project tot nu toe.

Theo: “In 2015 hebben ze voor ons een
modelwoning gebouwd. Deze woning is
bedoeld om belangstellenden een goede indruk te geven van het ontwerp, de
mogelijke inrichting en natuurlijk de beleving van deze prachtige plek. Inmiddels
hebben we diverse gegadigden voor een
recreatiewoning. Het fijne aan dit project
is dat er geen veertig geïnteresseerden
hoeven te zijn voordat de bouw van
start gaat: de woningen worden stuk
voor stuk neergezet. We kijken er naar
uit om dit project samen met Bouwbedrijf P. Dirks & Zn. verder vorm te geven.
Ze staan garant voor goede ideeën en
zijn betrokken. Er wordt echt de tijd genomen om alles tot in de puntjes uit te
werken. En dat is zeker bij een project
als deze zeer belangrijk. Wij willen graag
dat toekomstige bewoners jarenlang
met plezier van deze woningen kunnen
genieten. Met een aannemersbedrijf dat
staat als een huis gaat dat zeker lukken.“

Jachthaven

Marina Den Oever

Meer weten? Kijk op www.wierhooft.nl
B o u w b e d r i j f P. D i r k s & Z n
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Viscentre ‘t Wad
feliciteert

Bouwbedrijf
P. Dirks & Zn
met hun

100-jarig jubileum

BOUWMATERIALEN
WAAR EN WANNEER JE MAAR WILT

BMN Bouwmaterialen feliciteert
Bouwbedrijf P. Dirks & Zn
met haar 100-jarig jubileum!
BMN I Hoorn I Schelphoek 2 I 1621 MK Hoorn

Beste service

Flexibele logistiek

Juiste voorraad

Vakkundig advies

Haventerrein 4 | 1779 GS Den Oever
0227 510 405 | www.viscentrehetwad.nl

Timmerman Alkmaar
Bouwtechniekk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Toegangstechniek

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Raam- en deurtechniek
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Gefeliciteerd,
op naar de
volGende 100!

Westparts BV De Stek 7 | 1771 SP, Wieringerwerf
The Netherlands | telefoon 0227 - 601 500
Kkkkkkkkkk Okkkkkkkkkk 2 • 1821 BP Akkkkkk • 072 511 86 11
kkk.�kkkkkkkkkkkkkkk.kk • kkkk@�kkkkkkkkkkkkkkk.kk

www.westparts.com

Bouwbedrijf P. Dirks & Zn

100 jaar in verbinding
Honderd jaar, dat is de leeftijd van de allersterksten.

Daar is gezondheid en uithoudingsvermogen voor nodig,
ofwel doorzettingsvermogen. Want onvermijdelijk zijn er
naast goede ook slechte periodes. De mensen van Bouwbedrijf P. Dirks & Zn hebben ze al een eeuw meegemaakt en
zelfs de crisis van de afgelopen jaren overleefd.

Zo is er continuïteit gebleven, vanaf het begin in 1916. Die verbondenheid met elkaar is er niet alleen binnen het bedrijf. Die is
er ook met de klant. Want om goed te bouwen, moet er meer zijn
dan alleen een zakelijke relatie. U weet dat het zo veel prettiger is
voor iedereen - en efficiënter! De relatie is er ook met het mooie,
open Noord-Hollandse landschap. Wat je bouwt, moet daarin
passen, ook minstens 100 jaar lang. Ook binnen het grotere
geheel van de bouwsector kiest Bouwbedrijf P. Dirks & Zn voor
verbinding: via het lidmaatschap van Bouwend Nederland. Honderd jaar geleden was dat de Nederlandsche aannemersbond en
patroonsbond, later de NVOB, dat begin deze eeuw BouwNed
werd, een directe voorloper van Bouwend Nederland. Lid zijn van
je branchevereniging was vanzelfsprekend. Nu niet meer, we leven in tijden waarin verandering de enige vanzelfsprekendheid
is. We leven in een tijd waarin ook Bouwend Nederland laat zien
wat we betekenen voor onze leden - en daar zijn we voortdurend
mee bezig. De leden, dat zijn ondernemers zoals Bouwbedrijf P.
Dirks & Zn. Samen zijn wij deze vereniging. We hebben elkaar no-

“Dank voor de
jarenlange
inzet
Bouwend Nederland is de branchevereniging van bouwen infrabedrijven. Al sinds 1948 is de familie Dirks actief
in het bestuur van de organisatie. Voorzitter Klaas
de Leeuw (afdeling Bouwend nederland NHN) spreekt
namens de vereniging zijn dank uit naar Dirk en Tiny
en René en Simone.

Klaas: “Toen Piet Dirks in 1948 het bouwbedrijf van Simon
Blaauboer overnam werd hij al snel bestuurslid in de rechtsvoorganger van Bouwend Nederland, namelijk de Nederlandse
Aannemers- en Patroonsbond. Dirk Dirks nam meteen in 1982
dit bestuurlijke stokje van zijn vader over. Samen met zijn vrouw
Tiny bouwde hij het solide bedrijf verder uit. Tot ver over de gemeentegrenzen was men bekend met de kwaliteit van Dirks.
Dirk is maar liefst dertig jaar actief geweest bij Bouwend Nederland, waarvan 27 jaar als penningmeester, en ook was hij vele
jaren bestuurslid bij Stichting Bouwbelangen NHN. Toen in 1992
René Dirks formeel tot het bedrijf toetrad, bracht hij het bewustzijn van het belang van een actieve brancheorganisatie met
zich mee. Inmiddels is hij alweer jaren penningmester van onze
organisatie. Juist in deze tijd waarin het lidmaatschap van verenigingen en organisaties onder druk staan, is het van bijzonder
belang dat er ondernemers zijn zoals de familie Dirks die naast
hun drukke bestaan toch tijd willen vrijmaken voor het collectief.

Toekomst vol vertrouwen
De jaren 2016 en 2017 zijn feestelijke jaren voor zowel het bedrijf als de familie: Dirk is reeds 55 jaar aan het bedrijf verbonden

dig. Graag gaan we samen de toekomst verder tegemoet - mét
de rijke ervaring van 100-jarige bouwers, geleid door energieke
ondernemers!
Proficiat!
Maxime Verhagen
Voorzitter
Bouwend Nederland

De zekerheid van BouwGarant

Met een BouwGarant-aannemer heeft u de volgende zekerheden:
1 Juiste diploma’s en verzekeringen

Iedereen kan zich aannemer noemen. Maar BouwGarantaannemer word je alleen als je over de juiste diploma’s en
verzekeringen beschikt. U weet dus zeker dat u een ervaren
vakman inschakelt die zijn zaken op orde heeft.

2 Aantoonbare ervaring

BouwGarant-aannemers hebben aantoonbare ervaring in
de bouw. Daardoor weten zij welke aanpak tot het beste
resultaat leidt en kunnen ze u goed adviseren.

3 Duidelijke afspraken

De BouwGarant-aannemer zet samen met u alle afspraken
op papier. Van offerte tot en met de oplevering. U komt dus
niet voor verrassingen te staan.

4 Kwaliteitscontroles

BouwGarant-aannemers worden regelmatig getoetst door
een onafhankelijke instantie. Alleen bedrijven die aan alle
eisen voldoen, mogen het BouwGarant-keurmerk dragen.

5 Garantie

U kunt kiezen voor extra zekerheid door garantie af te sluiten.
Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van
deze garantie.

6 Uitgebreide klachtregeling

BouwGarant kent een uitgebreide regeling waarbij het
snel en adequaat oplossen van de klacht centraal staat.
De BouwGarant Quick Scan is hier een voorbeeld van, hierbij
doet een onafhankelijk deskundige op locatie een bindende
uitspraak.

7 Geschillencommissie

Samen met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis
heeft BouwGarant de Geschillencommissie Verbouwingen
en Nieuwbouw opgericht. Heeft u een probleem met uw
aannemer? En u komt er samen niet uit, ook niet na bemiddeling door BouwGarant. Dan kunt u terecht bij deze onafhankelijke geschillencommissie.

T 0900 224 2242 E info@bouwgarant.nl I www.bouwgarant.nl F facebook.com/bouwgarant T twitter.com/bouwgarant

en René alweer 25 jaar - en daarbij moet uitdrukkelijk worden
vermeld dat Tiny en Simone zonder meer dé vrouwen achter de
man zijn. In honderd jaar heeft het bedrijf ook haar mindere momenten gekend, maar gesteld kan worden dat Bouwbedrijf P.
Dirks & Zn vol vertrouwen uitkijkt naar de toekomst. Opdrachtgevers waarderen de hoge kwaliteit en wie weet komt ooit zelfs
de vierde generatie aan bod… Namens het bestuur en alle collega’s van Bouwend Nederland NHN willen we jullie heel hartelijk danken voor het jarenlange lidmaatschap en jullie inzet. We
wensen jullie alle goeds voor de toekomst!“
Klaas de Leeuw
Voorzitter Bouwend
Nederland afdeling
Noord-Holland Noord
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100 jarig jubileum uitgave

Uw AFICOM-adviseur doet meer

Voel je thuis bij

Laat je verrassen
in de winkel!

Wij feliciteren

Bouwbedrijf P. Dirks & Zn.
met het 100-jarig bestaan!

Bij inlevering van
deze advertentie ontvangt u

10% KORTING
op uw aankoop bij Decorette

Multimate Anna Paulowna
Smidsweg 55
1761 BH Anna Paulowna

T 0223-531427 F 0223-533162
e-mail: annapaulowna@multimate.nl
www: annapaulowna.multimate.nl

Haventerrein 3-A 1779 GS Den Oever
(0227) 51 15 29 | info@aficom.nl | www.aficom.nl
Met vestigingen in Amsterdam, Callantsoog, Haarlem & Purmerend

Multimate-Decorette algemeen 127x190 v2.indd 1

Namens het
team van Gomes
Noord-Holland
gefeliciteerd met het
100 jarige bestaan!

01-02-17 16:47

IT-Solution feliciteert Bouwbedrijf P. Dirks & Zn
met zijn 100-jarig bestaan! Wij zijn verheugd dat
wij al een aantal jaar de automatisering realizeren.
Wij hopen op een voorspoedige samenwerking in de
toekomst!
Wij zijn een no-nonsense automatiseringsbedrijf
dat midden- en kleinbedrijven in alle branches
ondersteunt. Dit doen wij 24/7: al onze klanten
verwachten snel en eﬃciënt te worden
geholpen. Ze vinden in IT-Solution een ICT-partner
die meedenkt vanuit hun eigen situatie.
Wij houden namelijk wel van uitdagingen.
De klant staat bij ons centraal. Wij spelen
met innovatieve oplossingen in op
ontwikkelingen waarvan we zien dat deze
een grote rol gaan spelen voor onze klanten.
T: 0223-521686
E: info@it-solution.nl
I: www.it-solution.nl
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Elegant en degelijk
in één keuken!

BOUWBEDRIJF
P.DIRKS & ZN.
gefeliciteerd met jullie
100-jarig bestaan!

Nu extra voordelig!

STUNT
PRIJS!

Wat een pluspunten

• Energieklasse: A++ Aquastop
• Afmeting: 82,0 x 59,5 x 54,0 cm • 60 cm
• Volledig geïntegreerd
• 13 couverts
• 44 dB(A)
• 8 programma’s
• Start uitstel

Hoogste kwaliteit, scherpste prijs. Dat
vinden we belangrijk. We vernieuwen
voortdurend om in te spelen op uw
wensen. Daardoor onderscheiden onze
keukens zich in kwaliteit en vormgeving.

Zo hebben onze keukens een hogere
kwaliteit. Wat dacht u van een robuustere
randafwerking, stevigere dikke panelen en
uiterst solide scharnieren en ladegeleidingen. Daarnaast hebben we een
zeer rijke keuze in vele front- en werkbladkleuren, maar ook het binnenwerk van de

kasten is in kleur verkrijgbaar. Daarnaast
hebben we een ruime variatie aan kasten
en indelingen. Zo hebben we kasten met
grote breedtes tot 180 cm! Maar ook onze
hogere en diepere meubellijn biedt een
betere ergonomie en meer bergruimte voor
dezelfde prijs. Als dat geen pluspunten zijn...

399,-

KEUKEN-HOF KEUKENS
WIERINGERWERF

www.keukenhofkeukens.nl

ELKE
ZONDAG
OPEN
12.00 t/m
16.30 uur

DE GROOTSTE KEUKENZAAK IN DE REGIO
70 VOORBEELD KEUKENS IN DE SHOWROOM

