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De tiid hâld gjin skoft. Met dit motto hebben wij begin 
dit jaar ons 25 jarig jubileum samen met onze relaties 
uitgebreid mogen vieren. 
 

Bedrijfsfilm 
Speciaal ter gelegenheid van het jubileum hebben we 
een bedrijfsfilm laten maken. Mocht u het leuk vinden klik 
dan op <bedrijfsfilm>. Wel waarschuwen we u alvast er 
even voor te gaan zitten en een kop koffie bij de hand te 
hebben, want hij gaat zeker een half uurtje van uw tijd in 
beslag nemen.  
.  

Jubileumfeest 
Van 26 tot 28 januari hebben we stil gestaan bij 25 jaar 
Mijno van Dijk Mechanisatie, teruggekeken maar ook 
vooruit geblikt op de toekomst en nieuwe ontwikkelingen.  
Burgemeester Krol heeft de, samen met buurman Faber 
Audiovisuals tot stand gekomen nieuwe hal geopend. 

 
En tevens hebben we stil gestaan bij het feit dat onze 
‘magazijnman’ Sipke Boorsma, 25 jaar aan ons bedrijf 
verbonden was. Klik ook op <jubileumshow>. 
 

Noord Friese brandweer oefent bij Mijno van Dijk 
In het kader van een z.g. 'oefencarrousel' met de Vrijwil-  
lige Noord Friese Brandweerkorpsen, vond eind maart  
in Sint Annaparochie een grote, maar beetje ongewone 
brandweeroefening plaats: Het bevrijden en stabiliseren 
van een, in een aardappelrooier, bekneld geraakte  

 

 

 

 

persoon. Helaas een situatie die ieder jaar weer 
voorkomt en ernstig letsel (of erger) tot gevolg heeft. Van 
de brandweer mochten wij de complimenten ontvangen 
over de leerzame dag. Klik op <brandweeroefening>.  
 
Ook bij korpsen in andere regio heeft het inmiddels na-
volging gekregen. Daarnaast heeft ons initiatief mede 
geleid tot een breed overleg platform met alle betrokken 
partijen, (fabrikanten, dealers, akkerbouwers, loonbedrij-
ven, arbo-organisaties, hulpverleners maar ook politie en 
wegbeheerders om samen te kijken of er op gebied van  
preventieve veiligheid nog een verbeterslag is te maken.  
 

Personalia 
-Eind januari hebben wij afscheid genomen van onze 
chauffeur Klaas Dijkstra, die naar wederzijdse tevreden-
heid vele kilometers in Nederland maar soms ook in het 
buitenland heef afgelegd en vele machines bij tevreden 
gebruikers heeft mogen afleveren! Klaas bedankt voor je 
inzet en nog vele, net zo plezierige kilometers met Grietje 
toegewenst, in je camper! 
 

-Begin mei werd binnen ons bedrijf een nieuwe vacature  
‘Medewerkster Verkoopondersteuning en Communicatie’ 
ingevuld door Femke Bergsma. Als loonwerkersdochter 
had Femke zich al snel ingewerkt in het wereldje van 
boeren, business en glimmend staal! Het is ons doel een 
open communicatie na te streven met onze klanten en 
relaties. Hierbij willen we nog meer gebruik maken van 
de nieuwe moderne media die ons daarvoor ter 
beschikking staan.     
 

-Begin september is onze leerling monteur Sjoerd-Watze 
Jensma ‘beëdigd’ als 1e monteur ‘Mobiele Werktuigen’, 
zoals dat tegenwoordig heet. Half november is Sjoerd 
voor een half jaartje naar Australië en Nieuw Zeeland 
vertrokken. Hij wilde heel graag ervaring opdoen in het 
buitenland. Uiteraard willen wij een dergelijke wens niet 
in de weg staan, en hebben Sjoerd en zijn vriend Niels, in 
contact gebracht met een paar mechanisatie- en 
klantenrelaties ter plaatse. Ergens in mei volgend jaar zal 
hij zich weer bij ons aan de Hemmemaweg melden, met 
ongetwijfeld heel veel kennis en een schat aan ervaring 
rijker! 

   

                      2012 
Facebook & Twitter 
De ontwikkelingen op het gebied van media volgen 
elkaar snel op en zoals u van ons gewend bent gaan wij 
graag mee met de verandering in de huidige tijd. Vandaar 
dat Mijno van Dijk Mechanisatie nu actief is op de ‘Social 
Media’ zoals Twitter en Facebook. De accounts worden 
natuurlijk beheerd door onze nieuwe PR medewerkster 
Femke! Dus: Volg ons en Like ons op:  
 
Reclamespot Omrop Fryslân 
Ter gelegenheid van het programma "Doch it foar dyn 
doarp" heeft Omrop Fryslân bij Mijno van Dijk 
Mechanisatie een korte reclamespot opgenomen met als 
figuranten "Fryslâns Sterke Man" Jitse Kramer en 
natuurlijk onze eigen PR-medewerkster Femke!!! Bekijk 
het filmpje op <reclamespot>. 
 
Bildtse Aardappelweken 
Samen met APH-Group en APH-Noord waren we deze 
zomer sponsor van de Bildtse Aardappelweken. In deze 
weken werden er allerlei activiteiten georganiseerd rond-
om de Bildtse aardappel. Naast het economische en 
maatschappelijk belang van de (poot)aardappelteelt voor 
Nederland, werd er ook veel aandacht besteed aan 
raakvlakken met kunst en cultuur. Een onmiskenbaar  
hoogtepunt was in die zien het Drieluik. Klik voor een 
sfeervolle impressie op <Drie Morgen>. 

WIFO neemt pootmachine activiteiten Koning en 
Cramer over 
Het grote nieuws van APH-Noord was dit jaar toch wel  
de overname door WIFO uit Ferwerd van NP Konings´s 
Koningsplanter en de pootmachine afdeling van Cramer. 
Met de overname heeft deze bekende Friese fabrikant in 
één klap een complete serie aardappel en uienplanters in 
huis. 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=nieuws&sub=nieuws&item=163&taal=nl
http://www.youtube.com/watch?v=PkKzfMSmrvU&feature=player_embedded
https://twitter.com/
https://www.facebook.com/pages/Mijno-van-Dijk-Mechanisatie/400367223341626
http://www.youtube.com/watch?v=lPlgcs_VRvg
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=nieuws&sub=nieuws&item=163&taal=nl
http://www.youtube.com/watch?v=KDQTjVVA-SI&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=Uf4QCjDNhLI
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=nieuws&sub=nieuws&item=178&taal=nl
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=nieuws&sub=nieuws&item=178&taal=nl
http://www.youtube.com/watch?v=6CCi9vS5CYA
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=nieuws&sub=nieuws&item=153&taal=nl


Spinazievreter 
Grote “spinazievreter” in actie bij Joute Miedema in Oude 
Bildtzijl voor de oogst van 12 hectare biologische 
spinazie voor de conserven industrie. De Spinazie 
Ploeger is afkomstig van Laarakker Groenteverwerking 
uit Well (Lb). Klik op <spinazievreter>. 
 
Arcusin Multipack 
Loonbedrijf Sjoerd van Gunst had voor het nieuwe 
seizoen geïnvesteerd in een nieuwe Arcusin 
balenbundelaar. De machine is geschikt om kleine hooi, 
stro of kuil baaltjes te wikkelen in bundels van 10, 12 of 
14 stuks. De grote balen-bundels kunnen daarna 
eenvoudig met de voorlader worden geladen en later op 
het erf gelost worden. Deze machine vervangt veel 
spierkracht die normaal gesproken bij het hooi - en 
stroseizoen nodig is. Klik op <multipack>. 

 
 

Jitse Kramer 5de sterkste man van Nederland 
Na maanden lang hard trainen en 4 pittige 
kwalificatiewedstrijden is Jitse Kramer er afgelopen jaar 
in geslaagd om in Kerkrade als 5de te eindigen in de 
finale van de ‘Sterkste Man van Nederland’ Jitse wil net 
als wij ook ‘Sterk in Trek’ zijn en gaat, hoe kan het ook 
anders, voor de hoogste Friese Roem! Bovendien is hij 
het komend jaar vast van plan om bij de Nederlandse 
top-3 te eindigen. Wij van Mijno van Dijk Mechanisatie 
wensen hem daarbij alle succes.   

 
 

Perswikkelcombinatie 
John Deere 744 Pers/Wikkelcombi met nieuwe R 6140. 
Deze superpers combineert een hoge rij-snelheid en 
capaciteit met harde balen! Dé basis voor ruwvoer van 
topkwaliteit! Klik op <perswikkel>. 
 
Demonstraties met John Deere en Dewulf 2060  
Sjoerd Watze heeft dit jaar heel wat uurtjes gemaakt op 
onze R6125 ‘Demo-Deere’ en de Dewulf 2060! Samen 
met APH-Noord is hij met deze combinatie op tournee 
geweest. Niet alleen in Friesland, maar ook in Groningen 
heeft hij zich daarbij van zijn beste kant laten zien, mede 
waardoor we bij verschillende belangstellenden een 
serieuze aanvraag in een order hebben weten om te 
zetten. Klik ook op <demo>.  

 
 
Cruise 
Onder het motto “Eens in de 25 jaar moet kunnen” , 
hebben we dit jaar met elkaar en mét aanhang een 
buitenlandse reis gemaakt. Met z’n allen hebben we 
begin november een 5-daagse Cruise over de Middel-
landse zee gemaakt, waarbij we Barcelona, Marseille, 
Milaan en het eiland Ibiza hebben aangedaan! Een 
onvergetelijke ervaring! U vindt wat foto’s op <cruise>.  

 
 

Interpom 2012 
25 t/m 27 november was APH Noord vertegenwoordigd 
op de Interpom Primeurs beurs in Kortrijk. Onder andere 
de Tolmac, Farmovac en veegmachines van Dulevo 
waren tentoongesteld. Er was ongekend veel belang-
stelling voor de nieuw ontwikkelde Tolmac frontrooiers.  

 
 
Sipke 50 jaar 
Voor u een bekende en een vast baken bij Mijno van Dijk 
Mechanisatie: Sipke Boorsma, onderdelen specialist bij 
uitstek. Sipke is onze medewerker ‘van het eerste uur’ en 
met een dienstverband van meer dan 25 jaar, waarderen 
we zijn inzet enorm. Als servicegerichte onderdelenman 
staat hij zijn klanten altijd vriendelijk en meestal met een 
humoristische kwinkslag te woord! Ondanks dat hij nog 
aardig jong van geest is, heeft hij nu toch Abraham 
ontmoet!!!  Met zijn allen hebben we er voor gezorgd dat 
hem dat zeker niet ontgaan is! 

 
 

http://www.laarakker.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=e-18XrBN8Kk
http://www.youtube.com/watch?v=K3M1aaSszXU&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=CNsofPxKvYY
http://www.youtube.com/watch?v=bXpxQ5gsDTQ&feature=player_embedded
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=nieuws&sub=nieuws&item=180&taal=nl
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=home&sub=fotos&taal=nl


29-12-12: Wandeltocht Vuur&Licht 
Een fantastische afsluiting van ons jubileumjaar: Een 
prachtige wandeltocht over 12 km van St.Jacobiparochie 
naar Oudebildtzijl over de sfeervol verlichte Oudebildtdijk. 
Alle Boerderijen in de schijnwerper, maar bovendien: 
samen met meer dan 2000 wandelaars, te kunnen 
bijdragen aan de strijd tegen borstkanker geeft een goed 
gevoel… Meer dan € 30.000 werd bijeengebracht! Mijno 
van Dijk Mechanisatie bedankt haar sportieve relaties 
voor hun bijdrage! Klik ook op <Vuur&Licht> en 
<bewegenvooroverleven>. 
 
Donaties 
Ter gelegenheid van ons 25 jarig jubileum hebben veel 
relaties gehoor gegeven aan onze wens een eventueel 
jubileumgeschenk in de vorm van een bijdrage voor een 
goed doel aan ons te doneren. Op onze speciale 
sponsorrekening hebben we tot nu toe bijna € 4500,- 
ontvangen! Net als u vinden wij het belangrijk onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en waar 
mogelijk een bijdrage te leveren aan een stuk welzijn en 
gezondheid. De doelen die wij hierbij voor ogen hadden, 
Oxfam Novib, KIKA, KWF Kankerbestrijding, Parkinson 
fonds en de Nederlandse Hartstichting kunnen dus mede 
dankzij u rekenen op een mooie bijdrage! 
 
Gelukkig Nieuwjaar! 
 
 

 

 

 

 

 

 

Het hele team van Mijno van Dijk Mechanisatie en 
APH-Noord: Mijno, Pytsje, Sipke, Anne, Romke, 
Dirk, Jelle, Sjirk, Herman, Gerard, Jos, Hein, Jarne, 
Sybe, Sjoerd Watze, Yke Jelmer, Sietze, Jaap en 
Femke wenst u een hele fijne jaarwisseling en een 
gezond en in alle opzichten Voorspoedig 2013! 
 

Een greep uit onze voorraad gebruikte machines: 
John Deere 6420 Autopower  
John Deere 6320 MFWD 
John Deere 6510 MFWD  
John Deere 6620 Pr+  
John Deere 6100 MFWD 
Massey Ferguson 3055 
Fiat 580 
Grimme GZ 1700 2-rijige wagenrooier 
Dewulf RA 3060 zelfrijdende aardappelrooier 
Dewulf RA 2060 Verstek-bunkerrooier 
Wuhlmaus 2411 Wagenrooier 
AVR ARB230 zelfrijdende aardappelrooier 
Dewulf RDT 952 Aardappelrooier 
AVR Accent 1700 bunkerooier 
AVR CL80 verstekrooier 
Areco L 650 kipwagen 
Miedema HST 120 Tandem kipwagen 
Miedema HST 125 kipwagen 
Miedema HS 60 kipwagen 
Vaia kipwagen 
Vicon SF 753 kunstmeststooier 
Structural 2RPB pootmachines 
Nordsten NS 1030 zaaimachine 
Kuhn Venta EC 300 zaaimachine 
Kverneland UN 3175 H Pootmachine 
Rabe 3006 combidigger 
Lely 300-22 rotorkopeg 
Baselier 4FKV31 Volleveldfrees 
Struik 3F rijenfrees 
Baselier LKB 310 combi 4 rijige loofklapper 
Rabe Albatros 3-schr. Wentelploeg 
Deprez Elevatorband  
Drimac 63x240 Vlakke band 
Deprez Vlakke band transportbanden 
Compas AB 350X 230X200 2-Vaks bunker 
De Lignie B2B EL FREQ Opvoerband 
Schouten Kistenvulband met knik 
Compas EB 80x 90 Egelband 
Symach / De Feijter FSP 500 palletiseermachine 
Bijlsma Hercules 9000 afweger 
De Lignie B2 Afweger 
Schouten RW 275/60 Leescabine 
Grisnich / Dijkstra AT 2 Sorteerinstallatie 
Bijlsma Hercules 30.000/5 Kistensorteerinstallatie 
Demco Dubbele voorsorteerder 
Dulevo 120 EH Elite Veegmachine 
Lely Centerliner SL 1600  
Bijlsma Hercules telescoopband 2x 8 mtr 

APH NOORD NIEUWS 
 

Nieuwe servicepartner: Geertsema B.V. Munnekezijl  
Per 1 september heeft APH-Noord B.V., Geertsema B.V. 
in Munnekezijl, als haar nieuwe servicepartner 
verwelkomd. Geertsema staat bekend als goed 
geoutilleerd en toonaangevend mechanisatiebedrijf aan 
de Fries-Groningse grens. Met name op gebied van 
akkerbouwtechniek en mechanisatie van 
(poot)aardappelteelt is er veel kennis en ervaring 
aanwezig. 
 
Tolmac MT 14 
Servicepartner van APH Noord B.V. Tol Mechanisatie uit 
Slochteren is dit jaar druk bezig geweest met de 
ontwikkeling van een nieuw model frontrooier. De MT 12 
was eind vorig jaar al in productie, maar er was veel 
vraag naar een frontrooier die rij 1 en 4 rooide, die in 
combinatie met een een normale  bunker- of wagenrooier 
te gebruiken is. Berg Landbouw heeft in augustus het 
spits afgebeten met nieuwe Tolmac frontrooier. Klik op 
<Tolmac MT14> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Show Tol Mechanisatie 
Op vrijdag 4 en zaterdag 5 januari wordt er bij Tol 
Mechanisatie uit Slochteren een show georganiseerd. Er 
zullen machines tentoongesteld worden van een aantal 
leveranciers van Tol en APH-Noord. Namens APH Noord 
B.V. willen wij u van harte uitnodigen. Op vrijdag bent u 
welkom van 10.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur aan de Korenmolendreef 9 te 
Slochteren.  

 
 
 
 

http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=Producten&rubriek=2&item=1083&type=gebruikt&taal=nl
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=Producten&rubriek=2&item=1058&type=gebruikt&taal=nl
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=Producten&rubriek=2&item=882&type=gebruikt&taal=nl
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=Producten&rubriek=2&item=815&type=gebruikt&taal=nl
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=Producten&rubriek=2&item=78&type=gebruikt&taal=nl
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=Producten&rubriek=9&item=1082&type=gebruikt&taal=nl
http://www.youtube.com/watch?v=s-H_MK6VBAk
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=Producten&rubriek=9&item=1070&type=gebruikt&taal=nl
http://bewegenvooroverleven.nl/
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=Producten&rubriek=9&item=1055&type=gebruikt&taal=nl
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=Producten&rubriek=9&item=1040&type=gebruikt&taal=nl
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=Producten&rubriek=9&item=1029&type=gebruikt&taal=nl
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=Producten&rubriek=9&item=897&type=gebruikt&taal=nl
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=Producten&rubriek=9&item=735&type=gebruikt&taal=nl
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=Producten&rubriek=11&item=1076&type=gebruikt&taal=nl
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=Producten&rubriek=11&item=1045&type=gebruikt&taal=nl
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hHe0peUymQg
http://www.oxfamnovib.nl/
http://www.kika.nl/
http://www.kwfkankerbestrijding.nl/Pages/Home.aspx
http://www.parkinsonfonds.nl/
http://www.parkinsonfonds.nl/
http://www.hartstichting.nl/
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=Producten&rubriek=7&item=1043&type=gebruikt&taal=nl
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=Producten&rubriek=7&item=859&type=gebruikt&taal=nl
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=Producten&rubriek=7&item=800&type=gebruikt&taal=nl
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=Producten&rubriek=6&item=1056&type=gebruikt&taal=nl
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=Producten&rubriek=8&item=879&type=gebruikt&taal=nl
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=Producten&rubriek=14&item=1075&type=gebruikt&taal=nl
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=Producten&rubriek=14&item=923&type=gebruikt&taal=nl
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=Producten&rubriek=14&item=539&type=gebruikt&taal=nl
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=Producten&rubriek=12&item=1084&type=gebruikt&taal=nl
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=Producten&rubriek=12&item=1079&type=gebruikt&taal=nl
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=Producten&rubriek=12&item=873&type=gebruikt&taal=nl
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=Producten&rubriek=12&item=826&type=gebruikt&taal=nl
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=Producten&rubriek=12&item=754&type=gebruikt&taal=nl
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=Producten&rubriek=12&item=814&type=gebruikt&taal=nl
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=Producten&rubriek=12&item=748&type=gebruikt&taal=nl
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=Producten&rubriek=13&item=1057&type=gebruikt&taal=nl
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=Producten&rubriek=13&item=847&type=gebruikt&taal=nl
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=Producten&rubriek=13&item=881&type=gebruikt&taal=nl
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=Producten&rubriek=13&item=1073&type=gebruikt&taal=nl
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=Producten&rubriek=24&item=1039&type=gebruikt&taal=nl
http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=Producten&rubriek=21&item=900&type=gebruikt&taal=nl

