


Administraties & Belastingen 

t 0313-482407

m 06-53179661

e  administraties@henkbarends.nl

i  www.henkbarends.nl

Roomstraat 2 

6996 DX Drempt

Administratieve dienstverlening

- Financiële administraties

- Adressen- en ledenadministraties

- Loonadministraties

- Inrichting administraties

- ICT advies

Belastingen

- Inkomstenbelasting

- Vennootschapsbelasting

- Omzetbelasting

- Loonheffi  ng

Advies

- Financiële organisatie

- Ondernemingsvormen

- Bedrijfsoverdracht

- Stamrecht BV

Nieuwbouw

Verbouw

Onderhoud

Renovatie 

Timmerwerken

Roy Bremer   Molenweg 10   6996 DN Drempt   T: 0313-472394   M: 06-13380622   www.bremerbouw.nl   info@bremerbouw.nl
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Wij hebben een ruime keus aan fietsen(400 nieuwe en 150 gebruikte).
Ook voor huurfietsen kunt u bij ons terecht.

Wij zijn opgericht in 1903 en behoren ook tot de club van bedrijven die meer 
als 100 jaar oud zijn. Sonneveld Rijwielen staat dus voor kwaliteit en service

Gasthuisstraat 20
6981 CS  Doesburg
Tel: 0313-472778

Openingstijden:
maandag gesloten
dinsdag van
woensdag van 
donderdag van
vrijdag van 
zaterdag van 

9.00 tot 18.00
9.00 tot 18.00
9.00 tot 18.00
9.00 tot 18.00
9.00 tot 17.00 6996 DA  Drempt

Mob. 06 50502168
Fax. 084 2269615

. bemuco .n l

www.bemuco .n l

Webcreatie, Pc onderhoud, verkoop nieuwe Pc’s,

randapparatuur en installeren (draadloze) netwerken

Veldweg 5

4
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Een gezellige, knusse winkel met een mix van 

brocante en woonaccessoires in landelijke stijl.

Bekijk ook eens  

onze webwinkel!

Dorpsstraat 30  |  6999 AD  Hummelo  |  T 06 - 13 43 46 71
info@homesweethomeandgarden.nl

www.homesweethomeandgarden.nl

openingstijden:
wo - do - vr - za 

van 10.00 tot 17.00 uur

Een gezellige, knusse winkel met een mix van 

brocante en woonaccessoires in landelijke stijl.

Bekijk ook eens  

onze webwinkel!

Dorpsstraat 30  |  6999 AD  Hummelo  |  T 06 - 13 43 46 71
info@homesweethomeandgarden.nl

www.homesweethomeandgarden.nl

openingstijden:
wo - do - vr - za 

van 10.00 tot 17.00 uur

eethomeandgarden.nl

Dorpsstraat 30  |  6999 AD  Hummelo  |  T 0314 - 74 50 40

info@homesweethomeandgarden.nl  |  M 06 - 13 43 46 71

www.homesweethomeandgarden.nl

ELEKTROTECHNISCH BEDRIJF

  
 

      
     

    


 Beken kleur.
Ontdek de nieuwe Connect ID.

1 televisie. 12 kleuruitvoeringen. 2.160 varianten.

Combineer kleuren, beeldschermformaten en opstel-

lingsmogelijkheden tot uw persoonlijk uniek stuk. 

Slechts één ding hebben wij voor u bepaald: 

een briljant beeld en een perfect geluid. 

Nu exclusief bij uw Loewe-vakhandelaar.

nten.

Dealer_ConnectID_groen_NEW_ziggo_260x190_NL.indd   1 12/06/12   11:05

Expert Eliesen  | Nieuwstad 45  | Zutphen  | (T) 0575 - 54 32 02  | www.expert.nl

Expert Eliesen  | Zutphen-Emmerikseweg 46  | Baak  | (T) 0575 - 55 10 00  | www.expert.nl

nten.

Dealer_ConnectID_groen_NEW_ziggo_260x190_NL.indd   1 12/06/12   11:05
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www.tuincentrumbloemendaal.com

Tuincentrum Bloemendaal
Rijksweg 14 6996 AC Drempt tel. 0313 - 473033  fax 0313 - 473343

Tuincentrum
• kamerplanten
• snijbloemen 

• gelegenheidsbloemwerk 

• potterie 

• serviesgoed

Hoveniers
•  aanleg en  

onderhoud
• winterbeurten 

•  tuinonderhoud  
op contractbasis

Kwekerij
•  coniferen

• bomen 

•  laurier

• kerstbomen

Bloemisterij
•  violen
• zomerbloeiers 

• vaste planten
• bolchrysanten

8
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Bar-Resto ,,De IJsselwaard’’
Uniek stukje paradijs op het water!

Party boot

Openingstijden:   do: 09.00 - 20.00

di:  09.00 - 18.00  vrij: 09.00 - 20.00

wo: 09.00 - 18.00  za: 09.00 - 15.00

 
A a l d e r i n k

Wij stoff eren al uw meubelen: modern, klassiek en antiek. Ruime keuze in 
meubelstoff en, waaronder JAB, Chivasso en Ploeg. 

Ook voor nieuw binnenwerk.

Al meer dan 

25 jaar 

ervaring!

Jan en Diny Aalderink | Lichtenvoordseweg 5
7051 GN | VARSSEVELD | 0315 - 242500

Marktweg 3 6883 JL Velp Tel. 026 36 12 800 www.gerritsengrafmonumenten.nl

v a n  b e g i n  t o t  h e t  e i n d e

Gespecialiseerd in 

- glas/natuursteen/rvs

- urnen (voor thuis of begraafplaats)

- restauratie en onderhoud

Gerritsen

Grafmonumenten
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Landlustweg 30  
7221 BS Steenderen 
Telefoon 0575-451288 
E-mail gosselink@colorsathome.nl

VOOR UW INTERIEUR
Aan de Landlustweg in Steenderen vindt u een eigentijdse woondecoratieve 

winkel met een uitgebreid assortiment. Bezoek snel onze winkel en laat u 

inspireren en adviseren! 

woonmode en 
zonweringspecialist

14
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Hekwerken en Omheiningen

 

Dorpsstraat 4 – 6999 AC – Hummelo –  tel. 0314-381674 
info@autobedrijfoverbeek.nl     www.autobedrijfoverbeek.nl 

 













Tot ziens bij Autobedrijf Overbeek 
 

16
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Dimmendaal 
Installatietechniek verzorgt 
onder andere:
• gas
• water
• electra
• centrale verwarming 
• zinken of koperen goten 
• dakbedekking 
• onderhoud aan u cv ketel /

vervangen cv ketel 

ook voor het verhelpen van 
storingen bent u bij ons aan 
het juiste adres.

Zomerweg 36
6996 DR Drempt
0313 471192
06 51713567
dimmendaal@upcmail.nl

vraag VRIJBLIJVEND naar de mogelijkheden

Actie

Tzerra-ketel
NAJAARSACTIE

€100,- retour 
Wegens succes verlengd tot 30 maart 2013

Haal meer rendement uit de zon!  

De vraag naar zonnepanelen stijgt. Alles wijst erop dat deze schone 

en onuitputtelijke bron van energie voor u een belangrijke nieuwe 

bron van inkomsten kan worden. Immers door subsidies, dalende 

grondstofprijzen, stijgende energieprijzen en de toegenomen 

aandacht voor duurzame energie, biedt de markt voor zonne-energie 

volop nieuwe mogelijkheden. Zowel overheid, bedrijven als 

particulieren zijn met deze verduurzaming bezig. In tegenstelling tot 

wat veel mensen denken is het toepassen van zonne-

energiesystemen in Nederland uitermate geschikt. Ter vergelijking 

zonnepanelen aan de Franse Rivièra leveren slechts 1,5 keer meer op.

Wilt u ook graag gratis energie? 

Zonne-energie

U kunt nu ook bij ons terecht voor ePdm 

dakbedekking met als voordeel een zeer lange levensduur en 

geen risico van brandgevaar

Eigenschappen van EPDM dakafdichting 

• Blijvend elastisch van -35 graden Celcius tot +
  120 graden Celcius
• Ongevoelig voor UV en Ozon
• Chemisch bestand tegen vele logen, zuren en zouten
• Hoge elasticiteit +/- 400%
• Wortelvast en rotbestendig
• Zeer lange levensduur
• Bestand tegen micro-organismen en atmosterische 
   invloeden (zure regen).

EPDM

18
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Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel. 0314 381248
www.devrieshummelo.nl - info@devrieshummelo.nl

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries 
is een traditierijke onderneming met 
meer dan 130 jaar ervaring in de bouw. 
Kennis en vakmanschap van generaties 
heeft ons een grote voorsprong gege-
ven.

Kunde en kennis over oude en nieuwe 
technieken in nieuwbouw, verbouw, 
renovatie, restauratie en onderhoud 
sluiten soepel aan bij de specifieke 
wensen van de opdrachtgever.
Het beste bewijs daarvan is ons werk!

atelier Zepp gerritsen
rijkSWeg 25, 6996 aC dremPT

T: 0313-472601 

m: 06-13572476

e: fransgerritsen@zeppgerritsen.nl

i: www.zeppgerritsen.nl

Zepp gerritsen verzorgt workshops, cursussen en 

bedrijfsuitjes in beeldhouwen, boetseren, 

bronsgieten en keramiek.

Zomerweg 28
6996 DE  Drempt
0313 - 482 257

www.gasterijdebult.nl
info@gasterijdebult.nl

S P E L E N  B I J

DE BULT
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AnyTyme d‛Olde ScholeAnyTyme d‛Olde ScholeAnyTyme d‛Olde Schole

Rijksweg 88, Laag-Keppel

Tel.: 0314-380050
www.anytymeoldeschole.nl

Altijd
 

lekke
r!!

Henk T
eunisse

n

Roomstraat 11a - 6996 DX Drempt
Tel. (0314) 38 20 09
Mobiel 06-22149011
E-mail: hteunissen@versatel.nl

Restauratie / renovatie
Binnen- en buitenwerk

Wandafwerking
Beglazing, enkel en isolerend

. 
en  

. 
en  

. 
en  

Oo

. 
en  

. 
en  

. 
en  

. 
en  

. 
en  

. 
en  

. 
en  

. 
en  

. 
en  

. 
en  

. 
en  

. 
en  

Ambachtelijk ijs sinds 1997

r. 
en  

ticulier. 
en  

r. 
en  

r. 
en  

. 
en  

. 
en  

. 
en  

. 
en  

200 smaken op maat
diverse ijskarren
rondleidingen

www.ijsvandesteenoven.nl

OPEN DAG 
Zondag 19 mei

Bronkhorsterweg 4
7221 AC  Steenderen
Tel.: 0575 - 45 19 59
Email: info@rtvrutjes.nl
Site: www.euronicsrtvrutjes.nl

Bronkhorsterweg 4

7221 aC  Steenderen 

Tel: 0575-451959

email: info@rtvrutjes.nl 

Site: www.euronicsrtvrutjes.nl
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Glasatelier

Van klassiek

tot modern

Uw adres voor:

Glas in lood - Tiffany - Glasfusing 

Gereedschappen - Glasdecoraties  en workshops

Meipoortstraat 23, 6981 DH Doesburg - Tel. 0313-473080 - info@jevaba.nl 

www.jevaba.nl

Uw adres voor:

Glas in lood - Tiffany - Glasfusing - Glas en

Gereedschappen - Glasdecoraties en workshops

www.jevaba.nl   www.glas-cadeau.nl

TIMMERWERKEN - VERBOUW - ONDERHOUD

BOUWONDERNEMING

M. LEISINK
Strengsche veld 25

6996 dk drempt

Tel. 06 - 12 99 60 05  /  E-mail: dimmedal@upcmail.nl

maurice leisink

profe s s i o n e l e  v o e d i n g  v o o r  d i e r e n

Garvo bv  Molenweg 38  6996 DN  drempt  telefoon +31 (0)313 47 23 21  e-mail advies@garvo.nl  website www.garvo.nl

garvo heeft als doel een bijdrage te leveren aan een wereld waarin mensen en dieren alle ruimte 
hebben om van het leven te genieten. dat is (samen)leven. dit begint met het liefdevol verzorgen 
van dieren. daarom zijn goede diervoeders van wezenlijk belang. Wat dieren eten is  erg belangrijk, 
niet alleen voor hun lichamelijke gezondheid maar ook voor hun gedrag.

(h)eerlijk voor dieren

m
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Kom naar de Garvo fabriek (ingang Bronksestraat)

iedere zaterdag geopend van 8.00 - 12.00 uur 

Alfun Events

Postbus 180
6980 AD Doesburg

Tel: 03 13 - 48 44 98  

w
w

w
.alfu

n
.n

l
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SONNEVELD ADMINISTRATIE-

EN BELASTINGADVIESBUREAU

mr. A.J.C.M. Sonneveld FB

Kerkstraat 4a                                                                                                                             
6996 AH  Drempt

T 0313 48 40 99                                                           

Jaarrekeningen  +  Analyse
Loonadministraties     Belastingadviezen
Bedrijfsadministraties     Belastingaangiften        

E clemens@sonneveld-drempt.nl  I www.sonneveld-drempt.nl

Klassieke reproducties van gietijzeren radiatoren
& Nostalgisch schakelmateriaal (bakeliet en porselein)

• de beste en voordeligste van Nederland •

Rijksweg 85  -  Laag-Keppel  -  0314 - 38 33 02        www.ryans.nl
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Nieuwbouw

Verbouw

Renovatie

Onderhoud

DORPSSTRAAT  14-16      STEENDEREN

1200 m2 Winkelplezier 750 m2 Parkeerruimte

Steenderen

SPIJKER

Meipoortstraat 11a

6981 DH Doesburg

0313-475963

www.etos.nl

DOESBURG
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Ervaar het heerlijke buitenleven bij E&S Zonwering

Wonen doen we allang niet meer alleen in huis. Het liefst betrekken we zowel 

binnen als buiten bij ons dagelijks leven en creëren we ook in onze tuin het 

optimale woongenot. De praktische en comfortabele producten van E&S ma-

ken dit mogelijk. En het prachtige aankomende lenteweer maakt het genie-

ten helemaal compleet.

in hun prachtige showroom vindt u het complete assortiment voor het inrich-

ten van de buitenkant van uw woning en tuin. van zonwering tot horren en van 

rolluiken tot terrasoverkappingen. e&S Zonwering is verano Privilege dealer. dit 

betekent dat ze een uitgebreid en exclusief assortiment aan producten van a-merk 

verano hebben.

Verleng het seizoen met een terrasoverkapping

de ultieme manier om al vroeg in de lente van het buitenseizoen te kunnen genie-

ten, is het realiseren van een terrasoverkapping. met een terrasoverkapping geniet 

u vanaf de allereerste zonnestraal in het vroege voorjaar tot ver in het najaar. Bij 

warm weer zit u heerlijk in de schaduw dankzij de zonweringmogelijkheden die 

een terrasoverkapping biedt. het merk verano heeft diverse terrasoverkappingen, van standaard tot exclusief. ook 

kunt u kiezen uit vele uitbreidingsmogelijkheden zoals zonwering, verlichting, glaswanden en ritz screens. 

Uniek: een sfeervolle tuinkamer

met de twee nieuwste producten van verano haalt u nóg meer uit een terrasoverkapping. de v785-Serena glasafdich-

ting en v790-Solano schuifpui zorgen ervoor dat een terrasoverkapping aan de zijkanten en aan de voorkant wordt 

afgesloten. Zo tovert u een overkapping om tot een sfeervolle glazen tuinkamer, waar u beschut tegen alle weersin-

vloeden kunt genieten van het heerlijke gevoel buiten te zijn. de ideale oplossing voor het voorjaar, aangezien de 

wind dan behoorlijk fris kan zijn.

Het gemak van een zonnescherm

een terrasoverkapping brengt ultiem comfort, maar vergeet de kracht van een traditioneel zonnescherm niet! een 

zonnescherm brengt op een zonovergoten dag schaduw en koelte in uw huis en tuin. Bovendien creëert u een gezel-

lig terras dat tijdens een heerlijke (na)zomeravond langer warm blijft door de beschutting van het zonnescherm. en 

niet te vergeten: met een zonnescherm gaat u verkleuring van uw meubels tegen. Bij e&S Zonwering heeft u ruime 

keus uit het zonneschermen-assortiment van verano, van basic tot super-de-luxe. en net als bij een terrasoverkapping, 

kan ook een zonnescherm worden uitgebreid met extra opties. hierbij kunt u denken aan verlichting of weer-senso-

ren.

Meer inspiratie en advies op maat

voor inspiratie en advies op maat over het nieuwe buitenleven bezoekt u de showroom van e&S Zonwering in 

hummelo. de ervaren medewerkers helpen u graag bij het maken van de juiste keuze. om alvast een voorproefje te 

nemen, gaat u naar www.zonweringachterhoek.nl 

Voor meer informatie:

Showroom e&S Zonwering: Telefoon: 0314-389393    

Torenallee 8 hummelo  e-mail: verkoop@zonweringachterhoek.nl      info: www.zonweringachterhoek.nl
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Dames– &  Herenkapsalon 
Linda Larink kerkplein 2 Drempt 
maandag……..19.00-22.00  
dinsdag………...9.00-15.00 
woensdag…….19.00-22.00 
donderdag……..9.00-15.00 
zaterdag………..8.00-14.00 
 

Wil jij ook wimpers  
die 3 x zo vol zijn en 25-50% langer?  
Dan is de Lash Extender iets voor jou! 
 

30% korting  
tegen inlevering 
van deze bon in de 
maand  
December 2012 

www.lilahairdesign.nl Bel voor een afspraak: 0615340643

Dames- en Herenkapsalon
kerkplein 2 drempt.

Openingstijden:

maandag 19.00 – 22.00 

dinsdag   9.00 – 15.00 

woensdag  19.00 – 22.00 

donderdag 9.00 – 15.00

zaterdag 8.00 – 14.00

model: lynn

Laat je 
advisere

n in de 10
0% 

natuurlijk
e make-up van 

Fresh
 Minerals
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Iedere week 

een vrachtwagen 

varkens naar 

Duitsland

Tekst: Leo Tholhuijsen

Foto’s: Wim van Hof

42



het bedrijf van de gaikhorsten heeft daarnaast 90 hectare ak-

kerbouw. afgezien van 10 hectare suikerbieten staat deze tak 

ten dienste van het varkensbedrijf. 80 hectare tarwe en korrel-

mais worden in het eigen varkensvoer verwerkt en opgevoerd. 

‘dat is goedkoper dan alles aankopen’, vertelt herrold. 

opmerkelijk qua voedering is verder de kaaswei die de var-

kens in hun dagelijkse rantsoen krijgen. Ze kunnen 24 uur per 

dag kaaswei en water drinken via de drinknippels die in de 

hokken geplaatst zijn. iedere ochtend is te zien hoe gerrit met 

de rode massey Ferguson-trekker en de glimmende roestvast-

stalen tankwagen erachter via de Zutphen-emmerikseweg 

naar de Frico-kaasfabriek in Steenderen rijdt om daar de  kaas-

wei op te halen; 14.000 liter per keer. de kaaswei is een goede 

eiwitbron. ‘het is prima voer, het vervangt een deel van het 

krachtvoer en doordat het iets zuur is, heeft het een gunstig 

effect op de darmgezondheid van de varkens. Ze groeien er 

goed van’, vertelt Gerrit.

Behalve dat het bouwland tarwe en mais voor de varkens 

levert, is het ook de plek waar de mest op wordt uitgereden. 

Plus het spuiwater van de luchtwasser van de nieuwste stal 

die dateert van 2011. In die luchtwasser worden ammoniak, 

stof en geur afgevangen en in water vastgelegd, voordat de 

ventilatielucht de stal verlaat. Aan de waswand wordt aan het 

waswater zwavelzuur toegevoegd wat de ammoniak uit de 

stallucht bindt in stikstof. Herrold: ‘Daardoor krijg je  spuiwater 

met een hoog gehalte aan stikstof en dat is weer een prima 

vervanger voor kunstmest.’ 

De manier waarop het bedrijf van de Gaikhorsten tot stand 

is gekomen, kan model staan voor de ontwikkeling van de 

Nederlandse varkenshouderij gedurende de afgelopen 50 jaar. 

De vader van Gerrit had in de jaren zestig van de vorige eeuw 

een gemengd bedrijf met melkkoeien en fokvarkens voor big-

genproductie. Gerrit begon in 1967 met een eigen stal voor 80 

vleesvarkens. Stapsgewijs groeide het bedrijf sindsdien tot de 

huidige omvang van 280 zeugen en 3200 vleesvarkensplaat-

sen aan de Hoefkensestraat en de Roomstraat. 

Maar in de laatste 20 jaar was niet overal sprake van groei. Heel 

wat varkensbedrijven in Nederland hielden het voor gezien. 

Elke 5 à 10 jaar haakte ongeveer de helft af als gevolg van 

steeds strengere milieuwetgeving en het gebrek aan bedrijfsop-

volgers. En per 2013  zijn weer nieuwe welzijnseisen van kracht 

geworden. Ook rondom het  bedrijf van Gaikhorst zaten tot 

twintig jaar geleden nog verschillende varkensbedrijven. Die 

zijn verdwenen. ‘Voor de gezondheid van onze varkens is dat 

een verbetering’, geeft senior aan. ‘Minder varkens in de buurt 

betekent een lagere ziektedruk.’

Intussen is de ziektedruk op het bedrijf laag en ligt het anti- 

bioticumgebruik onder het landelijk gemiddelde, terwijl zowel 

de biggenproductie als de mestresultaten bovengemiddeld 

zijn. Behalve door de lagere infectiedruk van buitenaf via de 

wind, is de ziektedruk omlaag gegaan door strakke manage-

mentmaatregelen. Het feit dat het een gesloten bedrijf betreft, 

betekent dat er in principe geen levende dieren worden aange-

voerd; zij zouden ziektekiemen met zich kunnen meebrengen. 

Het enige leven dat van buitenaf tot het bedrijf wordt toege-

laten is sperma voor de bevruchting van zeugen. Dit om een 

genetisch gezond nageslacht te garanderen.

Binnen het bedrijf geldt voorts dat de varkens volgens een 

strak regime worden verzorgd. Herrold en Jacqueline, de 

eerstverantwoordelijken voor de fokkerij, maken twee keer 

per dag volgens een vast protocol de route door de stallen. 

Herrold: We maken de ronde altijd van jong naar oud, te be-

ginnen bij de jongste, meest kwetsbare dieren en eindigen bij 

de vleesvarkens met de meeste weerstand. Bij iedere overstap 

van de ene naar de andere diergroep kleden we ons om en 

Gerrit en zoon Herrold Gaikhorst hebben een flink varkensbedrijf. Het bedrijf telt 280 zeugen en 

3.200 vleesvarkensplaatsen. Het is, zoals dat wordt genoemd, een gesloten varkensbedrijf. Alle 

biggen die hier worden geboren, worden op het bedrijf zelf afgemest en slachtrijp afgeleverd. 

Namen:  Gerrit en Diny Gaikhorst

Herrold en Jacqueline Gaikhorst en hun kinderen Fleur, 

Lotte en Daan.

Plaats: Hoefkensestraat, Achter-Drempt.

Bedrijf: Landbouwbedrijf met 280 zeugen, 3200 vleesvarkens 

en 90 ha akkerbouw.
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* Post     NL

* (digitale)Fotoservice

* Drogisterij    

* Kopieerservice

* Stomerij   

* Bloemen & Planten

* Bezorgservice  

* Telefoonkaarten

* Gratis parkeren  

* Gratis Pinnen

Janssen Hummelo

Dorpsstraat 20, Hummelo Tel. 0314-381281

Janssen

Mijn buurt, mijn parS

    etrekt u een nieuwe woning, appartement  

of gaat u verbouwen, bent u toe aan een  

nieuwe inrichting? Wij kunnen u daarbij helpen.

B
Stationsstraat 2

Stationsstraat 2

7031 BP Wehl

B

Telefoon: 0314-681393

E-mail: tenbrundelwonen@online.nl

Website: www.tenbrundelwonen.nl

44



gebruiken we ander gereedschap. in de kraamafdeling is de 

kleur van kleding en gereedschap blauw, in de biggenafde-

ling is die geel, bij de drachtige zeugen en de opfokgelten 

is groen de kleur en bij de vleesvarkens zijn gereedschap en 

kleding rood. (gelt is een zeug die voor het eerst biggen heeft 

gekregen, red.). Bij onze rondes gaat het voor een belangrijk 

deel om controle. voeren hoeven we niet zelf te doen, dat gaat 

automatisch.’ 

de vleesvarkens worden gevoerd door middel van een 

computergestuurde droogvoerinstallatie die exact voert op 

de energiebehoefte van het varken en die voor elke leeftijds-

groep de juiste samenstelling maakt, zodat er geen verspilling 

van voer en dus ook geen verspilling van mineralen plaats-

vindt. 

Ter beperking van de infectiedruk geldt ook dat het erf voor 

vreemden verboden terrein is. voor het bedrijfsgedeelte staat 

een hek met een bordje met het nummer van herrolds mo-

biele telefoon. ‘de tijd dat bezoekers op eigen houtje het hele 

erf en zelfs de stallen doorliepen is echt voorbij. is het niet 

vanwege het hek en het telefoonnummer, dan wel vanwege 

de grote hond die daar rondloopt’, glimlacht herrold.

vader en zoon gaikhorst houden Piétrain-varkens, een ras  dat 

als relatief luxe bekend staat, en zij werken binnen het Best 

Schwein-concept van Westfleisch. Dit is opgezet om varkens-

vlees met een welzijnsclaim te kunnen leveren aan de Britse 

supermarktketen Tesco. De vleesvarkens van Gaikhorst wor-

den afgezet naar slachterij Westfleisch in het Duitse Coesfeld, 

zo’n 20 kilometer ten oosten van Winterswijk.

Op het gebied van diervriendelijkheid is varkensbedrijf 

Gaikhorst een voorloper. Wat de nieuwe huisvestingsnormen 

aangaat horen Herrold en Gerrit zonder meer tot de zogehe-

ten early adopters.

Herrold: ‘Dat betekent dat onze drachtige zeugen al tien jaar 

lang gehuisvest zijn in een strostal. Ze lopen los in een grote 

groep  en het lignest is ingestrooid met een strobed van circa 

50 cm.  De zeugen in deze stal worden gevoerd via voerstati-

ons. Verder castreren we de mannelijke biggen niet meer. 

Al met al blijken vader en zoon Gaikhorst tevreden onderne-

mers te zijn. Als familie hebben ze een bijzondere samenwer-

king, ze werken volgens een modern systeem waarin zij hun 

vakkennis goed kwijt kunnen en – wat minstens zo belangrijk 

is – waarmee ze uit elke vierkante meter staloppervlak het 

maximale rendement halen. En dat ondanks de huidige hoge 

veevoerprijzen. Herrold: ‘Met technisch goede resultaten en 

een kwalitatief goed product zie ik ook in de toekomst goede 

kansen voor ons bedrijf.’ Hij sluit daarbij verdere groei niet 

uit maar het is geen doel op zich. ‘De tijd staat na de laatste 

nieuwe stal niet ineens stil.’

De biggenproductie door de zeug

De biggenproductie op het zeugengedeelte van het bedrijf 

gaat volgens een vast schema. Hier getoond vanaf het moment 

van afspenen, het moment waarop de biggen bij de zeug weg-

gaan. Tot een gewicht van 8 kilo zijn de biggen bij de zeug. 

Dag 1 (altijd op donderdag):  afspenen. 

Dag 4 en 5: zeug wordt geïnsemineerd.

Dag 5 t/m 110: zeug verblijft in de groep, op stro. De zeugen 

worden individueel gevoerd in het computergestuurde voer-

station, dat de varkens herkent.

Dag 110: hoogdrachtige zeug wordt via het voerstation gese-

pareerd en gaat vervolgens naar de kraamstal. 

Dag 115 en 116: de zeug werpt biggen.

Dag 140 en 141: op een leeftijd van 25 dagen worden de big-

gen gespeend; ze wegen dan zo’n 8 kilo. Voor de zeug begint 

de cyclus vervolgens weer opnieuw. 

Van big tot slachtrijp vleesvarken

Is de big op een gewicht van 8 kilo eenmaal gespeend, dan moet 

hij of zij verder groeien tot een slachtrijp vleesvarken.

Dag 1: big van 8 kilo wordt gespeend en gehuisvest in de big-

genafdeling. De tomen biggen blijven hier bij elkaar, d.w.z. de 

biggen van dezelfde zeug komen samen in één hok te liggen.

Dag 35: op een gewicht van 23 kilo gaan de dieren door naar de 

vleesvarkensstal.

Daar komen de biggen in hokken van 12 stuks. Beren en gelten 

zijn nu gescheiden, omdat beide een verschillende groei- en 

vleesaanzetcapaciteit hebben. 

Dag 115: in de vleesvarkensstal gaat circa 30% van de zwaarste 

dieren uit de afdeling naar de slachterij. Deze hebben dan een 

levend gewicht van 120 tot 123 kg.

Dag 129: de resterende dieren uit de afdeling gaan naar de 

slachterij, wat erop neerkomt dat elke vrijdagochtend een vracht-

wagen met vleesvarkens vanuit Drempt richting Coesfeld rijdt. 
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Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Kan hij later
wel een huis

kopen?

Marti Bulten
J.F. Oltmansstraat 1
7221 NA Steenderen
T (0575) 45 19 78
E info@bultenregiobank.nl
I www.regiobank.nl

Begin numet EigenHuis Sparen!2,60%*rente.
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Uitvaartverzorging

PaTrimoniUm

( lid nardus)

dag en nacht bereikbaar 

tel.: 0313-474909

www.patrimoniumdoesburg.nl

rouwcentrum:  meipoortstraat 74, doesburg

inlichtingen en administratie: 0313-475787

Antoon Snelder BV \ Zomerweg 37C Drempt \ Tel 0313 472 107 \ www.antoonsnelder.nl

UW ADRES VOOR

SCHILDERWERK 

BINNEN EN BUITEN; 

BEGLAZING EN 

GLASHERSTEL OOK 

MONUMENTAAL; 

BEHANG- EN SAUSWERK; 

SPUITWERK IN SPUITERIJ 

EN OP DE WERKPLEK;

WINKEL RUIM 

ASSORTIMENT GLAS, 

VERF EN BEHANG
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09.00 – 17,30 uur

09.00 – 17.30 uur

09.00 – 20.00 uur

09.00 – 20.00 uur

08.00 – 13.00 uur

Openingstijden

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

Ruurloseweg 16 • Hengelo (Gld)
Tel. 0575 - 46 12 64

HAARWERKBOETIEK

REINTJES

Gespecialiseerd in haaraanvulling op maat.

Het succesvolle systeem “Dynamic” 

(permanente bevestiging)

Totale haaraanvulling voor dames, 

heren en kinderen.

Is bezoek in de Haarwerkboetiek voor u 

niet mogelijk, dan kom ik naar u toe.

Privacy gegarandeerd. 

Behandeling volgens afspraak.

Tel: 0575 - 45 25 24 (Dianne)

E-mail: info@haarwerkreintjes.nl  

Website: www.haarwerkreintjes.nl

Zutphen-Emmerikseweg 6a, 7227 DL Toldijk

Hulsevoortseweg 7 6996 DG  Drempt  Tel: 0313-479002
Kijk op de website voor alle mogelijkheden op het gebied 
van huidverzorging, nagelstyling, kleurenanalyses etc.
www.dinekepelgrom.nl

Shellac wordt op de natuurlijke nagel 
aangebracht en u heeft minimaal 2 weken 
prachtige gekleurde en glanzende nagels.

Uw huid in deskundige handen
• All-round Schoonhiedsspecialiste • Nagelstyliste
• Kleurenconsulente  • Acne Specialiste

voor alle keukens op maat

Bezoekadres : Hoogstraat 29 Toldijk

Postadres : Weth. Campermanstraat 10

  7227 DT Toldijk

Telefoon : 06-1030 3130 / 0575-543 555

Internet : www.renesangersmeubelmakerij.nl

E-mail : info@renesangersmeubelmakerij.nl

Geopend op maandag t/m vrijdag

van 9.00 tot 16.30 uur.

Bezoek bij voorkeur op afspraak.

Zaterdags alleen op afspraak.

RS | adv Keukens op maat fc 94x137_Opmaak 1  08-11-12  12:47  Pagina 1
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Trouwen - Feesten - Airport - Personen vervoer - Zaken Trips - Evenementen - VIP

Vraag een vrijblijvende 
offerte aan:
                                                      
06 - 51 330 743 of 

www.fi vestarlimo.nl

Café - slijterij
d’n Uutkiek

Dorpsstraat 65 - Angerlo

0313 - 475 091

naar Steef

Dorpsstraat 1

6999 AA Hummelo

T  0314 - 380707

M  06 - 30407672

E  info@ff naarsteef.nl

I   www.ff naarsteef.nl

Het adres voor feesten,

partijen en catering!

Bezoek onze locatie in 

Z elhem op 16 maart !

 Datum:	 16	maart	2013
	Tijd:	 	 14.00	uur	tot	16.00	uur
	Plaats:	 Locatie	Zelhem
	 	 Burg.	Rijpstrastraat	5
 	 7021	CP	ZELHEM

Kijk voor meer informatie op

www. degoudenleeuwgroep.nl

Bezoek onze locatie in 

Z elhem op 16 maart !

 Datum:	 16	maart	2013
	Tijd:	 	 14.00	uur	tot	16.00	uur
	Plaats:	 Locatie	Zelhem
	 	 Burg.	Rijpstrastraat	5
 	 7021	CP	ZELHEM

Kijk voor meer informatie op

www. degoudenleeuwgroep.nl
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Geachte heer Kosstede,

Valt u mij alstublieft even niet in de rede.

Afgelopen donderdag bent u benoemd tot erelid van HC’03,

Een hele eer, da’s niet niks, potverdrie.

Van origine bent u een man van wit en groen,

Daar kunnen wij Dremptenaren ook niks aan doen.

Uw inzet als voorzitter van H&K voor de fusieclub is geprezen,

U heeft uw zelf door de jaren heen meer dan bewezen.

Mede door uw inzet kunnen wij hier allen op het voetbalveld staan,

Zo halverwege deze training goed om daar niet zomaar aan voorbij te gaan.

U zorgt nu op zondag voor de wedstrijdbal en hesjes, allen mooi blauw,

Dat de laatstgenoemden altijd zo fris ruiken is vast te danken aan uw vrouw.

Och Henk, laat ons maar zeuren, wat maakt het uit,

Hopelijk kunnen we zo met ons allen nog vele jaren (Drempt) Vooruit.

Dat u ons na de training trakteert op bitterballen en bier is voor ons een grote eer,

Dat waarderen wij veteranen zeer!

Een welgemeend applaus voor Henk, erelid van HC’03
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Doesburg - DruTeN - eDe - geLDerMALseN - HeLMoND - oosTerHouT - reuseL - rosMALeN - VeLDHoVeN - WAALWIJK

Volg only for Men op:

onlyformen.nl

 zondag 24 Maart :  11.00 - 17.00

extra openingstijden

23
maart

24
maart

toys for 

Boys
Op zaterdag 23 en zondag 24 maart kun je als man je jongenshart 

ophalen tijdens Toys for Boys. Wat dacht je o.a. van een paar fan-

tastische snelle auto’s en motoren op ons eigen royale buitenter-

rein. Samen met de nodige culinaire verrassingen en de nieuwste 

gadgets die het evenement compleet maken. Uiteraard zijn ook de 

‘kleine boys’ bij ons van harte welkom! Speciaal voor hen hebben 

we een aantal leuke activiteiten georganiseerd. Puur genieten dus 

en in elk geval reden genoeg om langs te komen!

deelneMers o.a.
Porsche - dartclinic - pitch&putting by Keppelse golfclub - 

rayban brillen by Hillenaar optiek - Hotrod Doesburg - Volvo 

Arendsen - Mountainbikes by Xycle service - simulator by Alpe 

d’Huez - Harley Davidson - geluidsinstallatie by bang & olufsen 

- Playstation race simulator  - American police team - Telecom by 

Decom - Catering: Perfecto, served by De Waag

eVeneMenten

kalender 

barend ubbinkweg 9, 
6981 eC  Doesburg 
Tel. (0313) 20 09 03

openingstijden 

Maandag  11.00 - 18.00 uur 
Dinsdag  11.00 - 18.00 uur 
Woensdag  11.00 - 18.00 uur 
Donderdag  11.00 - 21.00 uur 
Vrijdag  11.00 - 21.00 uur 
Zaterdag  09.30 - 18.00 uur 
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Zomerweg 21, 6996 DP Drempt, Tel.: 0313 - 472 722

Internet: www.seegersdrempt.nl / E-mail: info@seegersdrempt.nl

C. SEEGERS

Rijwielen

Skelters

Electrofietsen v/a € 1299,-

Trampoline’s

WARENHUIS

Véél winkels onder één dak

Markt 7 • Doesburg • Tel. 0313 - 47 23 13

Dames- en Herenkapsalon:

Behandeling volgens afspraak.

Tel: 0575 - 452220

Dorien en medewerksters

Zutphen-Emmerikseweg 6, 7227 DL Toldijk

Openingstijden:

di, do, vr 08.30-12.00 u. en 13.30-17.30 u.

za 08.00-12.00 u. en 13.00-15.00 u.

Ma en wo gesloten

www.
debierkaai.nl

E info@debierkaai.nl

Wichmondseweg 30
7223 LH Baak
T (0575) 44 13 15

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
NIEUWE EN UNIEKE STREEKARRANGEMENTEN

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
MET PRACHTIG ZONNETERRAS

PARTY-CATERING
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Trade Med: snel en compleet 

met medische hulpmiddelen

Trade Med is er aan toe om een volgende stap te 

zetten. Het bedrijf wil laten zien dat het een interessante 

en betrouwbare partner is voor vakgebieden zoals 

Bedrijfshulpverlening, EHBO, fysiotherapeuten, 

huisartsen, verloskundigen, sportverenigingen en 

kinderdagverblijven. Maar ook voor zorginstellingen en 

ziekenhuizen.

Daarbij zetten Henk-Willem Wink, hoofd Verkoop en 

Administratie en drogiste Angela Freriks hun jarenlange 

kennis en ervaring in om de klant optimaal van dienst 

te zijn. “Wij volgen de ontwikkelingen in de markt op 

de voet en spelen in op vragen en wensen van klanten. 

Samen zoeken wij naar de beste oplossingen. Niets is 

onmogelijk. Trade Med beschikt over een groot netwerk 

met goede inkoopkanalen, waardoor wij snel en adequaat 

kunnen reageren.”

Totaalaanbieder

De naamsbekendheid als totaalaanbieder voor 

de professionele markt bouwt Trade Med uit met 

specialisaties op uiteenlopende vakgebieden. Voor 

bijvoorbeeld scootmobiels, rolstoelen en rollators is er een 

eigen technische afdeling. Ervaren medewerkers helpen 

bij technische vragen of bij het oplossen van problemen.

Ontzorgen en informeren op elk vakgebied is het motto 

van Trade Med. Ontzorgen gaat bijvoorbeeld om het 

brede assortiment aan EHBO-artikelen en artikelen voor 

Bedrijfs Hulpverlening (BHV). Verbandkoffers en uw BHV-

hulpmiddelen kunnen op maat worden samengesteld. 

Ook regelmatige controles door Trade Med horen tot de 

mogelijkheden.

Eigen productlijn

Naast de bekende merken biedt Trade Med producten 

van een hoogwaardige kwaliteit in een eigen productlijn. 

De kwaliteit is uitstekend, alleen de prijs is anders. 

Hiermee is Trade Med eveneens de aangewezen partner 

voor zorginstellingen en ziekenhuizen. Flexibiliteit en 

klantgerichtheid staan hierbij centraal. Zo kan Trade Med 

tegemoet komen aan specifi eke wensen over de grootte 

van de verpakking. “In onze steriele verpakkingsruimte 

kunnen bijvoorbeeld kathetersets op maat en naar eigen 

wens worden samengesteld”, zo geeft Henk-Willem Wink 

aan. “Er is heel veel mogelijk!” Wie de proef op de som 

wil nemen kan bij Trade Med vrijblijvend een aanvraag 

neerleggen.

Webshop

Snel schakelen en een goed voorraadbeheer zijn 

kwaliteiten die levering binnen 48 uur na bestelling 

mogelijk maken. Mocht dit om een bijzondere reden niet 

lukken dan wordt de klant daar tijdig per email van op de 

hoogte gebracht.

Voor zowel de particuliere als de professionele markt 

voorziet de webshop van Trade Med in een groeiende 

behoefte. Het overzicht van categorieën toont het brede 

assortiment, waaronder ook AED, alcohol-zelftesten, 

steunzolen en alles voor acupunctuur.

Wie daarnaast behoefte heeft aan persoonlijk advies, kan 

contact opnemen met de medewerkers van Trade Med, 

die graag bereid zijn om verder te helpen.

Trade Med

Weteringstraat 15-1

7041 GW ‘s-Heerenberg 

T: +31 (0)314 674 000

F: +31 (0)314 674 009

E: info@trademed.nl

I: www.trademed.nl

Sportblessure? Ongelukje op het werk? Behandeld door de fysiotherapeut? De kans is groot dat je dan 

geholpen bent met tapes, bandages, zwachtels, braces of warmtezalven van Trade Med. Het jonge bedrijf 

uit ‘s-Heerenberg maakt naam als een van de grootste spelers op de markt van sportverzorgingsmiddelen en 

medische artikelen. 

TRADE MED

M
ED

IC

AL PRODUCTS WORLDW
ID

E

advertorial
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-Yoga- -Tai-Chi-Tao- -Energetische healing-

www.heekenbroek.nl

Terras - Rondleidingen - Proeverijen - Workshops - Bed & Breakfast

Wijnboerderij ‘t Heekenbroek

Tellingstraat 7 Drempt - 0314-381988 - heekenbroek@xs4all.nl

Nacht van de wijngaard
11 Mei 2013 - Aanvang 20.30

Meer informatie over dit jaarlijks terugkerend wijnfeest is te 
vinden op onze website

A.G. Noyweg 53
6997 AN Hoog-Keppel
T. (0314) 38 13 01

huid- en voetverzorgingsinstituut

email info@wildegeest.nl

www.wildegeest.nl

Meipoortstraat	4		•		Doesburg		•		www.ter-steeg.euMeipoortstraat	4		•		Doesburg		•		www.ter-steeg.euMeipoortstraat	4		•		Doesburg		•		www.ter-steeg.euMeipoortstraat	4		•		Doesburg		•		www.ter-steeg.euMeipoortstraat	4		•		Doesburg		•		www.ter-steeg.euMeipoortstraat	4		•		Doesburg		•		www.ter-steeg.euMeipoortstraat	4		•		Doesburg		•		www.ter-steeg.eu
Meipoortstraat	4		•		Doesburg		•		www.ter-steeg.euMeipoortstraat	4		•		Doesburg		•		www.ter-steeg.euMeipoortstraat	4		•		Doesburg		•		www.ter-steeg.eu
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Stadshotel, Brasserie & a la carte restaurant 

Hotel Doesburg aan de IJssel betekent genieten van heerlijke gerechten, Achterhoekse gastvrijheid  
en een schitterende entourage waaronder 24 comfortabele hotelkamers en drie vergaderzalen.  

Of u nu met z’n tweeën bent of met een groot gezelschap, bij ons bent u aan het juiste adres. 

‘Sfeervol eten aan de IJssel’ 
In ons a la carte restaurant, kunt u genieten van een prachtig uitzicht, een goede service en mooie gerechten.  

Wij laten de historie herleven door traditionele (streek)producten op een originele wijze te gebruiken.  
Uiteraard hebben vindt u ook heerlijke wildgerechten op de kaart. 

 
‘Loungen aan de IJssel’ 

Gezellig borrelen of een lekker gerecht van de brasseriekaart, dit kan in onze Brasserie met de mooie winterserre, direct aan de IJssel. 
 

‘Feestje aan de IJssel’ 
Heeft u iets te vieren? Bij Hotel Doesburg bent u aan het juiste adres. Wij bieden gevarieerde programma’s voor de invulling van een onvergetelijke dag.  

Of het nu gaat om een receptie, diner, (barbecue)buffet. 
 

‘Zaken aan de IJssel’ 
Ook voor bijvoorbeeld een (ontbijt)vergadering of zakelijke bespreking kunt u bij ons terecht. Vanaf 7.00 uur is onze deur geopend. 

 
Wilt u meer informatie, neemt u dan rustig contact met ons op of kijk op onze website www.hotel-doesburg. 

 
Contre Escarpe 32 / 6981 BW Doesburg / Telefoon 0313-740 000 / Fax 0313-740 001 / info@hotel-doesburg.nl  

Wilt u meer informatie, neemt u dan rustig contact met ons op of kijk op onze website www.hotel-doesburg.nl
Contre Escarpe 32 / 6981 BW Doesburg / Telefoon 0313-740 000 / Fax 0313-740 001 / info@hotel-doesburg.nl

Stadshotel, Brasserie & a la carte restaurant

‘Heeft u iets te vieren?’
Bij ons bent u aan het juiste adres. Wij bieden gevarieerde programma’s kleine en grotere gezelschappen op een unieke locatie.

Of het nu gaat om receptie, diner of een (barbecue)buffet.
(parkeren geen probleem)

    

                                                                                   

Stadshotel, Brasserie & a la carte restaurant 

Hotel Doesburg aan de IJssel betekent genieten van heerlijke gerechten, Achterhoekse gastvrijheid  
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Stadshotel, Brasserie & a la carte restaurant 

Hotel Doesburg aan de IJssel betekent genieten van heerlijke gerechten, Achterhoekse gastvrijheid  
en een schitterende entourage waaronder 24 comfortabele hotelkamers en drie vergaderzalen.  

Of u nu met z’n tweeën bent of met een groot gezelschap, bij ons bent u aan het juiste adres. 

‘Sfeervol eten aan de IJssel’ 
In ons a la carte restaurant, kunt u genieten van een prachtig uitzicht, een goede service en mooie gerechten.  

Wij laten de historie herleven door traditionele (streek)producten op een originele wijze te gebruiken.  
Uiteraard hebben vindt u ook heerlijke wildgerechten op de kaart. 

 
‘Loungen aan de IJssel’ 

Gezellig borrelen of een lekker gerecht van de brasseriekaart, dit kan in onze Brasserie met de mooie winterserre, direct aan de IJssel. 
 

‘Feestje aan de IJssel’ 
Heeft u iets te vieren? Bij Hotel Doesburg bent u aan het juiste adres. Wij bieden gevarieerde programma’s voor de invulling van een onvergetelijke dag.  

Of het nu gaat om een receptie, diner, (barbecue)buffet. 
 

‘Zaken aan de IJssel’ 
Ook voor bijvoorbeeld een (ontbijt)vergadering of zakelijke bespreking kunt u bij ons terecht. Vanaf 7.00 uur is onze deur geopend. 

 
Wilt u meer informatie, neemt u dan rustig contact met ons op of kijk op onze website www.hotel-doesburg. 
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Zoover Recommended by visitors 2012

Brasserie & 
Restaurant

Doesburg

Gezellig tapas eten in onze brasserie aan de IJsselpromenade
vanaf € 14,50

Of kom genieten van de heerlijke (streek)gerechten van onze menukaart.

De brasserie en het terras zijn dagelijks geopend vanaf 9.00 uur en het restaurant vanaf 12.00 uur. 

Ook voor gezelschappen zijn wij het juiste adres, of het nu gaat om een gezellige borrel 

of een sfeervol diner. 

Nieuwbouw   Verbouw   Onderhoud   Renovatie/Restauratie

www.bouwbedrijf-jolink.nl     tel: 0314-381309

Burg. Flugi van Aspermontlaan 2

Postbus 63, 6980 AB Doesburg

Tel: 0313-48 40 34

Fax: 0313-47 25 43

e-mail: info@notarisdoesburg.nl

De Fylla X1 e-bike
1.449

*  Maximale actieradius.

14 Ah en 17 Ah leverbaar vanaf medio 2013.
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De bouwmarkt met vele specialiteiten.

- Persoonlijke bediening en goede service

- Wij denken met u mee en geven graag advies

- Ook uw adres voor propaangasvullingen

- Hout en Plaat op maat

- Vele artikelen per stuk/ per meter verkrijgbaar

- Ongelooflijk veel materialen tegen scherpe prijzen

Emmerikseweg 17

7227 DG Toldijk

T:  (0575) - 45 16 55

F:  (0575) - 45 26 79

E: detolbrug@12move.nl

www.bouwmarktdetolbrug.com

BLOEMBINDERBERT

WWW.BLOEMBINDER.NL

•	 Bloemwerk

•	 workshops

•	 Rouw	en	trouwbloemwerk

•	 Potterie	o.a.	Dutz,		PTMD,	Erik	Gutter

•	 Bestellen	via	eigen	website	mogelijk

•	 Euroflorist	lid

Keppelseweg 51 

Doetinchem

0314 393918 

info@bloembinder.nl	  	  

Bloemwerk

Workshops

rouw en trouwbloemwerk

Potterie o.a. dutz en michiel drijver

kaarsen van ester en erik

Bestellen via eigen website mogelijk

euroflorist lid

•
•
•
•
•
•
•

www.reisburolensink.nl
Online zoeken & boeken

Omdat uw tijd kostbaar is en wij specialisten zijn!

Meipoortstraat 53

Doesburg

Tel: 0313 472828

Email: info@reisburolensink.nl

 

 

76



77



78



Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo 

Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl www.pelgrom.nl 

PELGROM, uw land- en 
tuinbouwspecialist 
voor verkoop, onderhoud en reparatie...

we zijn o.a. 
dealer van:



DremptDICHTERIJ
DAN U DENKT!

Apeldoorn
± 30 min

Arnhem
± 20 min

Doetinchem
± 10 min

Zutphen
± 20 min


