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Bouwbedrijf Dflkers

het timmeren van dc
als kinderen nog he.
gespeeld. Spannend.

200jaar in Kockenqen
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Bouwbedrijf Dijken

renovatie en onderhr
Veel groter wil hij n
zonder extra hulp op
voldoende werk na t
overheidsmaatregel
gedeeltelijk te verla:
onder particulieren-'

Bart, Aart, Gijs,.Jan, Kees en .Jos: bouwbedrijf Drykers uit Kockengen is
200 jaar oud. Het bedrryf ging van vader op zoon. ln '1810 startte Bart.

ln 2010 een gesprek met zijn achterachterachterkleinzoon Jos.
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'We zitten nog steeds op dezelfde locatie aan de
Wagendijk. Het bedrijf is vergroeid met deze plek. Het
is hier zo mooi. Hier wil je niet weg.' Het ruikt naar
houtkrullen in de historische werkplaats van Jos
Dijkers (52), het oudste bedrijf in Kockengen. 'Zie je
de spanten? Dat zljn gewoon kronkelige
boomstammen. Het is vroeger de stal van een boerderij
geweest.'
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Over boeren gesproken. Dat waren vroeger de
belangrijkste klanten van het bedrijf. 'Alles was toen
van hout h6. Mijn voorvaders bouwden stallen, schuren
maar ook pramen. En de boeren kwamen met hun
karren naar ons toe voor reparatie.' Maar Jos herinnert
zich ook de verhalen van zijn vader over mindere
tijden, dejaren dertig. 'Toen werd alles aangepakt, ook

De band met Kocker
maar is volgens Jos

doordeweeks tegen.
schept de verplichtir
kunnen. Ik hecht dar
generaties Dijkers le
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