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Voorwoord
Beste leden/fokkers,
Nu we in het vierde kwartaal zitten, denken de meeste fokkers
alweer aan het tentoonstellingsseizoen 2014/2015.
Enkele fokkers van onze vereniging hebben de eerste show er
al op zitten, namelijk die van de landelijke speciaal club. De
eerste resultaten zijn veelbelovend en geven hoge
verwachtingen voor de rest van het seizoen.
Jongdierendag ,de eerste show van onze vereniging, samen met
sportfokkers Doetinchem is op 4 en 5 oktober in de kantine van
het AOC te Doetinchem.
De tweede show is de club show op 31 oktober en op 1 en 2
november, hebben wij voor de zesde keer ondergebracht bij de
van Pallandt show van V.P.K.V. te Varsseveld.
Het bestuur hoopt dat de leden veel goede dieren inzenden op
deze twee shows.
De jaarlijks terugkerende najaarsbeurs bij tuincentrum Steentjes
in Silvolde, vindt plaats op zondag 26 oktober 2014. Onze
kleindier- vereniging is aanwezig met een uitgebreide
dierenstand. Ook is er een hoofdprijs van € 10,00 te winnen
met een vragenpuzzel.
De najaarsbeurs met zijn vele verschillende stands, die jaarlijks
duizend bezoekers trekt, is echt een bezoekje waard.
De redactie van Klein Spöl probeert bij de totstandkoming van
iedere uitgave, zoveel mogelijk inbreng van de leden, waarvoor
onze dank.
Tot slot wens ik iedereen een goed tentoonstelllingsjaar toe.
Met een sportieve fokkersgroet,
Chris Wijsman, oktober 2014.
5

Het begin van KPV Silvolde?
Hieronder een bericht uit het vak- en weekblad “Klein Veeteelt”
van 1925. We kregen het van collega-fokker Bennie van Hal uit
Ulft. Hij is lid van DPKV Dinxperlo en heeft meerdere van deze
oude exemplaren in zijn bezit.

Gelders Achterhoek.
Zondag 4 October begaf zich het bestuur van ,,Gelders
Achterhoek “ per fiets naar Silvolde om eens poolshoogte
te nemen, hoe het daar ging met de oprichting van een
afdeling van deze vereniging.
Het eerst bezochten wij den heer B. Lelivelt, die ons
vertelde, dat reeds alles in orde was. 33 leden zijn
toegetreden, aldus de heer Lelivelt, en er volgen er meer.
Voorwaar, een mooie aanwinst voor ,,Gelders Achterhoek”,
waarmede het ledental tot boven de 200 is gestegen. De
aanstaande tentoonstelling wordt dus nu definitief te
Silvolde gehouden.
Einde October hoopt het bestuur nogmaals naar Silvolde te
gaan, teneinde met de nieuwe afdeling kennis te maken en
reeds enige voorbereidingen voor de a.s. tentoonstelling te
regelen.
De zaal van den heer M. Kolks te Silvolde, waar de
tentoonstelling zal worden gehouden, werd even in
ogenschouw genomen en bleek voor dit doel zeer geschikt,
biedt n.l. ruimte voor ongeveer 600 nummers en is voorzien
van schitterend homogeen licht. Met hoop op welslagen
gaan wij deze tentoonstelling dan ook weer tegemoet.
Nu nog iets voor de leden te Winterswijk van ,,Gelders
Achterhoek”. In het laatst dezer week hoopt de secretaris de
afdeling nog eens bijeen te roepen om nog eens het een en
ander te bespreken. Indien het hem moge gelukken een
spreker te kunnen krijgen, zal deze een lezing over
pluimvee houden. Mag hij op aller medewerking rekenen?
De convocatie wordt u dezer dagen toegezonden. Leden,
houdt dus Donderdag- of Vrijdagavond hiervoor vrij.
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Interessante excursie op de Veluwe
Begunstigd door fraai voorjaarsweer togen 12 leden van
onze vereniging op 3 mei naar Loenen, waar een bezoek
werd gebracht aan de familie Haverkamp. Daar werden
we ontvangen door een enthousiast gezin, dat als hobby
het fokken van enkele kippen- en konijnenrassen heeft.
Opvallend is de betrokkenheid van alle vijf gezinsleden bij
deze hobby.
Hans Haverkamp neemt ons allereerst mee naar de
verblijven van de Hollanders en de Russen. Van beide
rassen vertelt hij wat het fokken van deze konijnen zoal
met zich meebrengt. Hij vindt dat sommige keurmeesters
een ras lijken kapot te keuren door te veel het accent op
een onderdeel te leggen.
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Hier vertelt hij ook dat een natuurlijke behandeling van
dieren voor hem voorop staat. Hij voert zijn konijnen veel
wat de eigen tuin oplevert, bijv. aardpeer, een knolgewas
waarvan de blaadjes aan de konijnen gevoerd worden.
Van het enten van dieren, bijv. tegen RHD of
myxomatose is hij geleidelijk afgestapt. Hans geeft
ruiterlijk toe dat je wel wat meer angst voor een uitbraak
van o.a. RHD overhoudt. Bij de bestrijding van bloedluis
hanteert hij een koker met plantaardige olie onder de
zitstokken.
In het
uiterste
geval
wordt
gebruikt
gemaakt
van
Finecto,
overigens
ook een
product op
natuurlijke
basis.
Eerst
wordt dus
gezocht
naar een
natuurlijke oplossing.
Wat de diervoeders betreft is Hans niet gebonden aan
een vast merk. Momenteel gebruikt hij Havens voer.
Omdat hij in ploegendienst werkt, voert hij de dieren
gewoonlijk maar een keer per dag, 's avonds. Dieren
krijgen niet meer dan ze op een dag gebruiken.
9

Vervolgens gaan we naar de kippenverblijven,
schaduwrijk gelegen tussen bomen en struiken. Met
eenvoudige middelen zijn heel goede hokken en rennen
aangelegd. Daar worden de kippen gehouden, bijv.
Welsumer krielen. Maar de absolute blikvangers zijn hier
de Groninger Meeuwen, een inmiddels zeldzaam ras (zie
foto boven). Wie de schoonheid van dit ras wil ervaren
moet bij Hans Haverkamp een kijkje nemen. Tot in details
vertellen hij en zijn zonen erover en ze krijgen de volle
aandacht van iedereen.
Aan het eind van dit bezoek worden we getrakteerd op
een lekkere kop koffie. Intussen wordt er gepraat over
veel zaken die verband houden met onze hobby.Daarna
bedankt Chris voor de gastvrijheid die we genoten
hebben en biedt een attentie aan.
We vervolgen onze trip naar Klarenbeek en stoppen voor
een poort die door een afstandsbediening voor ons
opengaat en worden verwelkomd door Stephanie Man in
't veld, die ons vertelt dat we op een terrein zijn waar
dieren voor commerciele doeleinden worden gehouden.
Hier is een bedrijf gevestigd dat bestaat van de in- en
verkoop van allerlei dieren. Op een terrein van plm. 5 ha.
worden allerlei dieren gehuisvest, in schuren, rennen,
waterplassen, e.d. Ook verzorgt men het transport van
dieren, zoals t.b.v. dierentuinen.
Dit is geen bedrijf voor particulieren, maar echt voor de
(groot)handel. Een partij van 1250 duiven zou zo maar
kunnen worden afgevoerd.
Er zitten ook veel vleesetende dieren, zoals vossen,
dingo's, wilde katten en meerdere roofvogels en uilen.
Deze worden rijkelijk gevoerd met dierlijke produkten:
kuikens, kippen, enz. Dit voer wordt geleverd door een
bedrijf in de buurt. De kadaverlucht kun je bij deze dieren
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goed ruiken, want soms zijn de prooidieren nog maar
gedeeltelijk opgegeten.
De dierenverblijven zien er goed uit, ruim en schoon. Als
hobbyfokker is het wel even wennen aan deze grote
opzet.
Ook de grootte van de dieren varieert, van klein tot groot:
duiven, kippen, eenden, maar ook stekelvarkens,
stokstaartjes, vossen, wasberen, wallabies, alpaca's en
paarden.
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De honderden watervogels, van klein tot groot, zitten
buiten, in aparte gedeeltes. Het water in de geul wordt
opgegrondeld door de zwanen en daarna afgevoerd naar
een rietveld en daar gefilterd.
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Zoals dat in de internationale handel gaat, liep Stephanie
tegen verschillende regels aan. Daar heeft ze nog al eens
moeite mee. Als in 2018 het verbod op het leewieken van
watervogels ingaat, zal ze hiertegen ageren en er niet
aan meewerken.
In een van de grote schuren zitten alpaca's, kangoeroes
en een paar manenschapen. Deze laatsten klimmen zo
tegen de wand omhoog.
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In jet laatste hok zit een secretarisvogel, die wacht nog op
een mannetje. Of op iemand die €8000 voor haar over
heeft!
Het bedrijf heeft 4 ruime schuren, met veel tussenruimtes,
zodat je er met grote vrachtwagens tussendoor kunt.
Voor particulieren is dit bedrijf niet te bezichtigen, omdat
mensen zich zouden kunnen ergeren aan het voeren van
dode dieren. Voor ons heeft ze een uitzondering
gemaakt. In elk geval was het wel bijzonder dat we hier
mochten zijn.
Henk van Hagen.

Jo Bosman.

AANBIEDING!

Bij inlevering van
deze bon in
onze
boerderijwinkel
ontvangt
u dit vleespakket
voor

€ 20,-

4 Rund.hamburgers – 2 Kogel Biefstukken
±500 gr Schenkel – 300 gr Roerbakreepjes
300 gr Verse Worst h/h 500 gr Gehakt 70/30 .
Voor info: www.vleesboerderijdieker.nl
Oude IJsselweg 5b, Terborg (ETTEN)
Tel: 0315-326832

WIJ WETEN WEL WAAR ONS VLEES
VANDAAN KOMT
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Dierbespreking tijdens de
ledenvergadering van 18 aug jl.
Door de voorzitter chris Wijsman werd mij gevraagd of ik
samen met Hans Rabeling en Henk Schwartz de vlaamse reus
wilde bespreken tijdens de ledenvergadering. In onderling
overleg werd besloten dat ik deze taak op mij nam.
Na de pauze was het zover, er werd een grote tafel in het
midden geplaatst. Hierdoor kon een ieder dat goed zien en
horen. Op de foto is te zien hoe ik vertel over type en bouw van
de Vlaamse reus.
Deze dient een gestrekte lichaamsbouw te laten zien bij een bij
passende breedte. Van bovenaf gezien een rechthoek, brede
schouderpartij rechtlopende rugbelijning met een mooi
afgeronde achterhand. Bij onze reuzen hoort ook een goed
beenwerk, voorbenen voldoende zwaar met goede bespiering
om zo een goede stelling te kunnen aannemen en zware
achterbenen.
Tevens een krachtig ontwikkelde kop, met een breed
voorhoofd, mooi gebogen neus been. Brede snuitpartij en goed
ontwikkelde onderkaak en wangen. Op de kop staan forse oren,
lengte graag 19 cm of meer. Structuur van de oren goed vlezig
en aan de toppen mooi lepelvormig afgerond.
De oren dienen nauwsluitend V-vormig gedragen te worden.
Een volwassen dier welke je laat keuren dient in een beste
conditie te zijn. Wat houdt dat in: het lichaam goed bevleesd,
gespierd, met andere woorden zo hard als een bikkel. Slappe ,
magere of te vette dieren komen hiervoor niet in aanmerking.
De nagels worden regelmatig evenwijdig met het loopvlak,
zonder het leven te raken geknipt, vergeet niet de duimnagels.
Het konijn moet schoon , zonder mest aan de nagels of elders in
de pels en vrij van haarklitten worden voortgebracht. Ook het
oog moet helder zijn, tintelend van levenslust. Een dier dat ter
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keuring wordt aangeboden is goed getraind, zodat rasadel door
een goede stelling wordt getoond.
Tijdens deze avond heb ik de twee kleuren besproken welke
onze jeugdleden nu gaan fokken. Thomas Post de geel
gekleurde en William van Berkum de ijzergrauwe kleur. Henk
Schwartz had voor deze avond een prachtig gebouwde ijzer gr.
Ram meegebracht. Heb daar het een en ander over vertelt. Hoe
moeilijk het is om de juiste kleur hierin te fokken. De juiste
pelslengte, structuur en pelsconditie. Ook de nagelkleur en de
oogkleur werden niet vergeten. Deze moeten allebei zeer
donker zijn.
Hierna kwam er een gele ram 4SF- 137 op tafel. Al een mooi
dier voor de gele kleurslag. Vertelde over hoe de dekkleur deze
dient zuiver geel, van neuspunt tot staarteinde egaal, met
uitzondering van de kaakranden, de oogringen, alsook de
binnenkant van de achterbenen welke wit zijn. De gele kleur is
vrij van ticking, de oorranden mogen geen zwarte omzoming
tonen. De snorharen zijn lichtgeel. De buikkleur is wit, tot aan
de haarwortel, ook de onderkant van de staart is wit. De nagels
zijn hoornkleurig. De oogkleur is bruin. De tussenkleur volgt de
dekkleur zo ver mogelijk. Hoe dieper zich het geel naar de
wortel uitstrekt, hoe beter. De grondkleur is roomkleurig.
Ik heb naar aanleiding van de kleur, type en bouw nog een
jongere ram van Maart dit jaar naast elkaar gezet. En over de
verschillen nog nadere uitleg gegeven. Er werden door de leden
nog enkele vragen gesteld. We waren ook erg blij dat de beide
jeugdleden hierbij aanwezig waren. Het was een positieve en
gezellige vergaderavond.
Tom Hendriks
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Jeugd middag
Op 14 Juni 2014 werden wij om half twee in de middag op de
boerderij van familie te Brinke te Halle heide verwacht. Aangekomen
op de boerderij werden wij getrakteerd op frisdrank en een gevulde
koek. Na een welkomstwoord door de organisatie van de
jeugdmiddag van het achterhoeks verband werden wij en de overige
kinderen opgedeeld in drie groepen. Deze groepen gaan rouleren
over de drie activiteiten :

Broederij, Hierover gaf Yorick ten Brinke uitleg over het uitbroeden
van eieren. De ontwikkeling van het kuikentje in het ei werd
uitgelegd. Het schouwen van de eieren kwam ook aan bod. De lamp
ging uit en de schouwlamp ging aan en we mochten zelf schouwen.
We konden het verschil zien tussen een bevrucht ei en een
onbevrucht ei. Na het schouwen werden de eieren in de uitkomst
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lade ter hand genomen. In de uitkomstlade zaten al enkele net
geboren kuikentjes en enkele eieren waren aangepikt. Yorick
vertelde dat het kuikentje met het knobbeltje op de snavel de schaal
van binnenuit stuk maakt. Hierna gingen wij verder de schuur waar
veel kuikentjes nog onder een warmtelamp zaten. Yorick vertelde
hierover de verdere opfok en de verschillende rassen.
Kippen Bij de kippen kregen we uitleg van de keurmeester Ronnie
Siemes. Ik, Thomas had een Hollandse kriel meegenomen en Ronnie
heeft die gekeurd. Hij legde uit hoe ik de kriel het beste kon
vasthouden en waar ik op moet letten. Hij legde uit over de kleur,
poten, kam en het ringetje om de poot en nog veel meer. Tevens
had hij nog “oude” boeken liggen die we mochten inkijken. In deze
boeken staat waar de verschillende rassen aan moeten voldoen en
dat de keuringseisen in de loop van de tijd kan wordt aangepast.
Tevens had hij nog enkele kuikentjes op sterk water.
Konijnen Hier werd tekst en uitleg gegeven door Arend Dijkstra. Hij
is tevens keurmeester. Nadat hij een konijn en een cavia van andere
jeugdleden had beoordeeld werd mijn (thomas)meegnomen Gele
Vlaamse reus door Arend beoordeeld. Hij vertelde wat je moest
doen om het konijn zo mooi mogelijk te krijgen. Je moet zorgen dat
de poten en oren schoon moeten zijn en hoe je de nagels moet
knippen.
Mijn konijn stond niet goed op de voorpoten en hij vertelde hoe je
met het konijn moet oefenen om het beter te krijgen.
Tussendoor hebben we nog rondgekeken op de boerderij waar veel
dieren rondliepen zoals Alpaca’s, schapen , koeien, eenden en nog
veel meer. Op het erf stond op een kar enkele hele kleine kippetjes
die je zo op je hoofd kon zetten.
Op het eind kregen we nog een broodje knakworst of een broodje
hamburger met frisdrank. We hadden nog een prijsvraag waar we
vragen moesten beantwoorden. Veel van de antwoorden wist ik wel
omdat die tijdens de activiteiten zijn geven. Bij enkele vragen heeft
mijn vader geholpen.
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Het was een hele leuke middag,
Groetjes,
William van Berkum en Thomas Post
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Even voorstellen
Mijn naam is Bas van Berkum. De leeftijd is 32 jaar dus nog jong zat.
Ik heb de tijd om dit stukje te schrijven na menigmaal gevraagd te
zijn. Dus Johan bij deze.
De naam is nu bekend. Ik ben geboren in Arnhem en vrij vlot daarna
verhuisd naar de Achterhoek, namelijk Hummelo, via de vriendin
ben ik nu 3 jaar woonachtig op Sinderen. Daar leef ik met mijn twee
zonen William en Nicky van 7 en 4 jaar oud en met Melanie mijn
vriendin.
Ik ben lid geworden in maart 2013 dus ergens werd het weleens tijd
om dit stukje te schrijven. Thuis hebben wij zitten Rusdwergen,
Roodoogpolen, Figurita’s en William heeft de Vlaamse reuzen. Ook
huizen er nog twee katten en de hond. Naast deze dieren hebben we
nog hobby’s zat zoals bijvoorbeeld de moestuin waar menig uurtje
per dag aan op gaat. Ook lopen er nog een paar kippen rond maar
daar zijn geen ambities mee.
Werkzaam ben ik in de wegenbouw en dan nog hoofdzakelijk
tegenwoordig in het asfalt. Eerder ook riolering en straatwerk
gedaan. Door dit werk heb ik eigenlijk weinig tijd voor de dieren
over. Maar Melanie en de kinderen helpen ijverig om alles in goede
banen te lijden. Dus er is veel aan hun te danken.
Met vriendelijke groet,
Bas van Berkum
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Even Voorstellen
Mijn naam is Thomas Post en ik ben 11 jaar. Ik zit in groep 8 op de
basisschool in Halle. Mijn vader is begonnen met Gele Vlaamse
reuzen en ik neem de hobby over. Ik wil er graag mee naar de
tentoonstelling en ik ben ook naar de jeugdag geweest.
Hier ben ik veel te weten gekomen. Tevens heb ik enkele Hollandse
krielkippen in het voorjaar aangeschaft. Daar heb ik nu enkele
kuikentjes van.
Ook met deze Hollandse kriel wil ik graag een keer mee doen met
een tentoonstelling.
Verder hebben wij thuis nog enkele Parelhoenders, legkippen,
katten en een aangevlogen postduif.
Groetjes,
Thomas Post

V.l.n.r: William,
Thomas en Nicky

V.l.n.r: William, Thomas en Nicky

De huisvesting voor de gele
Vlaamse reuzen bij Thomas
Post
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1997: een goed jaar met droevige momenten
Op 16 november overlijdt geheel plotseling onze
voorzitter Joop Slomp, net terug van de Drenatoshow te
Hoogeveen. Hij was 64 jaar. Een groot verlies.
Eveneens overleed, eerder dit jaar, op 4 februari, Jan
Scholl. Hij werd 74 jaar.
Jan Scholl bracht bij een familiebezoek in Australie broed
eieren mee van het Croad Langshanhoen.
Afstammelingen van deze dieren zijn nog steeds binnen
onze vereniging aanwezig. Momenteel worden ze gefokt
door Martijn Klompenhouwer.
Dit jaar is het thema: begeleiden van jeugden nieuwe leden.
Verder het opnieuw uitgeven van een
informatieboekje.
De kascontrole geschiedt in het vervolg op alfabetische
volgorde. Joop Slomp en Gert Straub zijn de
tatoueerders.
Op de vergadering van het Achterhoeks Verband wordt
meegedeeld dat de Achterhoekshow dit jaar niet
doorgaat. Ook wordt bekend dat de van Pallandtshow niet
doorgaat.
Voor het volgend jaar rekent men op 2000 dieren.
Fokkers met een NHDB fokkerskaart worden individueel
rechtstreeks lid van de NHDB, waarover nog een
bijeenkomst zal worden gepland.
KPV Silvolde koopt van Sportfokkers Doetinchem 50
bakken kooien voor fl.3000, onder voorwaarde dat de
Sportfokkers gratis van deze kooien gebruik kunnen
maken.
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Keurmeester en NHDB voorzitter W. van Dommelen
houdt voor ons een lezing over het houden, verzorgen en
tentoonstellen van hoenders. Vooraf heeft hij met enkele
bestuursleden een paar hoenderfokkers bezocht en
voorzien van goede voorlichting.
Ir. Wesselius deed dit bij enkele fokkers van
dwergkonijntjes, ook met goede tips.
Onze jeugdleden gingen naar Pels en Pluim te Laren,
waar de jeugdjongdierendag werd gehouden. Het vervoer
werd verzorgd en betaald door de vereniging.
Herman Kemperman wint de jongdierendag te Zutphen
met een Rode Nieuwzeelander.
Onze jongdierendag wordt op 27 september gehouden in
het cultureel centrum 't Pakhuis. Het wordt weer een
uitgebreide jongdierendag. Er zijn meerdere
voorbereidingscommissies: kontakt Pakhuis: Joop Slomp,
verloting: mevr. Coerman,
p.r.: Tom Hendriks,
kooien: Gert Spekking,
administratie/ financien: Theo Gerritsen, Henk van Hagen
Ook zal er een caviabak komen en kunnen kinderen hun
troeteldiertje laten beoordelen.
Er worden 192 dieren ingeschreven, t.w. 140 konijnen, 21
hoenders, 27 dwerghoenders en 4 sierduiven van de
combinatie Perebolt. Keurmeester K. Monsjou vond een
witte King het fraaiste dier.
D. Kuiperij biedt een wisselbeker aan voor de sierduiven
om de duivenfok te promoten.
D. B. Lammers keurt de hoenders en dwerghoenders. Bij
de hoenders wordt Wim Klompenhouwer eerste met een
Croad Langshan, 2e wordt een New Hampshire van de
Vos/Beek.
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Een Ancona kriel van H.van Hagen wint bij de dwerghoen
ders, voor een Hollandse kriel van Gilbert van Hagen.
Uitslag keuring konijnen door G. Lenselink:
1e: Rode Nieuwzeelander van H. Kemperman,
2e: ijzergrauwe Vlaamse Reus van Tom Hendriks,
3e en 4e: konijngrijze Vlaamse Reus van H. Schwartz.
Uitslag kleine rassen door J. Boesing:
1e: Witte Wener van Samantha Wijsman,
2e: Thuringer van H. Holthausen,
3e: Deilenaar van G. Spekking,
4e: kleurdwerg van H. van Hagen.
De damesprijs gaat naar H. Freriks voor een Vlaamse
Reus. Voor elk jeugdlid is er een prijsje. Samantha, Safira
en Paul Wijsman, Gert Jan Bekker en Adriaan
Breunissen zijn de gelukkigen.
Onze clubshow was ondergebracht bij Oude Rijn, Lobith.
Er waren 126 dieren, t.w. 80 konijnen, 12 hoenders, 18
dwerghoenders en 7 sierduiven. De wisselbekers werden
als volgt toegekend:
konijnen: H. Holthausen met Thuringer 1e F
hoenders: W. Klompenhouwer met Croad Langshan 1e U
, tevens fraaiste grote hoen van de gehele show,
dwerghoenders: Gilbert van Hagen met Hollandse kriel 1e
F,
Rassenprijzen:
konijnen groot: 1e pr. Tom Hendriks met Vlaamse Reus 1
e F,
。
2e pr. Henk Schwartz met Vl. Reus 3e F,
konijnen midden: 1e H. Holthausen, Thuringer 1e F,
。
2e H. Kemperman, Witte Wener 1e F.
konijnen klein: J. Derksen met Hollander 1e ZG,
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dwerg: G. Spekking met roodoog Pool 1e F.
Een witte King van comb. Perebolt was de fraaiste
sierduif. De algehele jeugdprijs was voor Samantha
Wijsman met een Witte Wener, 1e F.
Prima resultaten dus voor onze club.
Het aantal leden steeg dit jaar van 47 naar 51. Het
overlijden van voorzitter Joop Slomp had grote gevolgen
voor zowel het bestuur als voor de verschillende
commissies. In overleg binnen het bestuur wordt besloten
dit te regelen in de jaarvergadering en hier met een
voorstel te komen. Tot die tijd zal 2e voorzitter Henk van
Hagen de vergadering voorzitten en e.e.a. regelen met de
overige bestuursleden.
。

Henk van Hagen.
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Huisvesting
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Mij is gevraagd om een stukje te schrijven over ons bedrijf:

Rougoor tuin en erf.
Dit bedrijf wordt gerund door Herbert Rougoor en mij
Het bedrijf is van oorsprong een boerenbedrijf. Mijn schoonouders
runden dit samen. Koeien, varkens, kippen… Vanaf 1955 kwam daar
handel bij. Onder andere Ladders, voerwagens en spoorbielzen. De
handel werd langzaam verder uitgebreid. In 1973 werden we dealer
van Hillhout. Daarna ook nog van andere merken als Gardival,
Collstrop, Woodvision.
In 1990 kwam Herbert (de jongste zoon) meewerken in het bedrijf.
Hij zette een paar tuinhuisjes op het showterrein . Dit is in de loop
der jaren uitgebreid met verschillende merken standaard tuinhuizen.
Daarnaast kwam steeds vaker de vraag naar maatwerk. Sinds een
jaar of 10 is dit onze grote kracht en zien we de verkoop van
standaard modellen steeds verder terug lopen. Van tuinkast tot
grote schuur, van kippenhok tot paardenstal, of een mooie veranda.
Wij kunnen uw ideeën realiseren.

Wij maken samen met de klant een ontwerp. De wensen van de
klant worden besproken en daarna werken wij dit verder uit in een
offerte en schets en in een later stadium evt. met 3D tekeningen.
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Wij werken met verschillende materialen. Geïmpregneerd vuren- en
grenenhout, lariks/douglas, eiken, red cedar en verschillende
soorten hardhout.
Lariks, Douglas en Eikenhout zijn op dit moment zeer populair. De
mooie natuurlijke uitstraling en de duurzaamheid spelen daarin een
grote rol.
Naast tuinhuizen verkopen we nog steeds los tuinhout, maar ook
meubels, picknicktafels, speeltoestellen en omheiningmaterialen.
Inmiddels werken wij met ca 14 mensen op ons bedrijf. We hebben
een verkoopteam, planner, 2-3 personen vast in de werkplaats voor
de prefab montage en twee tot 3 teams die de bouwwerken
plaatsen bij de mensen thuis.
Mocht u uw wensen en ideeën met ons willen bespreken, of
gewoon een kijkje komen nemen, dan bent u van harte welkom op
ons bedrijf.
Als laatste wil ik nog vermelden dat huisstijl opgefrist wordt.
Hieronder ziet u alvast ons oude en het nieuwe logo
Mvg Bianca Rougoor
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