
Persbericht: Perspresentatie Kaatsferening St.-Anne Drie Spul is út .  

Met ingang van het nieuwe kaatsseizoen is KF St. Anne Drie spul is út voor de komende 
drie jaar een nieuwe sponsorovereenkomst  aangegaan met Mijno van Dijk Mechanisatie 
B.V. en Agritronics, beide uit St. Annaparochie.  
 
Als hoofd- en shirtsponsor hebben de beide bedrijven de afdelingsparturen van de KF in   
een nieuw tenue gestoken.  

Op zaterdag 6 april vindt vanaf 17.00 uur een presentatie plaats op de bedrijfslocatie van 
beide bedrijven aan de Hemmemaweg, waarin twee parturen de nieuwe outfit aan de pers 
zullen tonen. Tevens worden dan de overeenkomsten tussen de kaatsclub en de 
betreffende sponsoren ondertekend. 

Mijno van Dijk Mechanisatie BV is actief in de Agrarische sector en sterk servicegericht. 
Ondanks dat het bedrijf zijn vleugels steeds meer uitslaat naar andere regio’s en landen, 
voelt het bedrijf zich sterk verbonden met Het Bildt en met het Noord Friese platteland: een 
belangrijke regio voor de kaatssport. Hier liggen de roots van het bedrijf dat afgelopen jaar 
haar 25 jarig jubileum vierde. De mechanisatie van akkerbouw met aardappelteelt als 
belangrijkste gewas is een van de belangrijkste activiteiten. Maar ook veehouders weten 
hun weg naar het bedrijf te vinden. Mijno van Dijk Mechanisatie voert wereldmerken zoals 
John Deere, waarvan ze naast tractoren en combines, ook het particuliere Tuin en Park 
programma in hun leveringspakket hebben. In een samenwerkingsverband met een aantal 
andere bedrijven worden Bijlsma Hercules sorteer- en inschuurapparatuur en Dewulf 
aardappelrooiers verkocht. 

Agritronics is een onderneming die zich bezig houdt met automatisering en besturing van 
machines en apparatuur in de agrarische sector. Het bedrijf is met name sterk in het 
ontwikkelen van specialistische en toegepaste elektronica in logistieke lijnen, zoals sorteer-,  
verwerkings, verpakkings- en palletiseerlijnen. De apparatuur wordt vooral geleverd aan 
landbouw- en industriële bedrijven op het gebied van de aardappelverwerking. De nog 
jonge onderneming is in 2010 als VOF opgestart. Naast de vennoten Jouke Kloosterman en 
Mijno van Dijk is er per 1 april een nieuwe vennoot toegetreden: de oorspronkelijk uit 
Oudebildtzijl afkomstige Jan Zijlstra. De dagelijkse leiding is in handen bij Jouke 
Kloosterman. Door een verregaand specialisme te combineren met een grote 
servicegerichtheid, liggen er goede kansen voor de toekomst. 

Beide ondernemingen willen door middel van de sponsoring de band met de thuisbasis, St.-
Anne, versterken en het wederzijdse belang in een stuk plattelandsontwikkeling en 
leefbaarheid onderstrepen. 

U bent van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst op zaterdag 6 april vanaf 17.00 uur, de 
koffie staat klaar! 

Voor meer informatie:KF St.-Anne Drie spul is út: Teun de Jong,  mob. 06-5365679  

Agritronics: Jouke Kloosterman, mob. 06-16043086 

Mijno van Dijk Mechanisatie: Mijno van Dijk, mob. 06-53201983 


