FABRIEK ANDIJK
Archiefbeelden van de bouw en opening van

>>
>>

Pompstation Andijk. Foto rechtsonder: de opening
werd verricht door prins Claus in 1968.

bedenken, en zo niet dan
toch. ‘Dat ging niet altijd
goed, natuurlijk’, aldus
Post. Dan grijnzend: ‘Ik heb
vaak moeten rennen.’
HELIKOPTER

‘Het was gewéldig!’
Pompstation Andijk bestaat vijftig jaar. Om dat te vieren
werden oud-medewerkers Dik Mulder (79), Pier Post (76) en
Nico Lute (74) bij PWN uitgenodigd voor een lunchpauzelezing.
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