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Advertorial

Heelweg / Aalten – Joop 
Hogenkamp (53) van 
Aannemersbedrijf Jan 
Hogenkamp bv en Peter 
Wisselink (34) van Tim-
mer- en Aannemersbedrijf 
De Horste bv zijn een 
samenwerkingsverband 
aangegaan om hun krach-
ten te bundelen. „Het 
was een soort boer zoekt 
vrouw, maar dan aan-
nemer zoekt aannemer”, 
zegt Hogenkamp 
lachend. „Ik zocht een 
samenwerking voor de 
toekomst. Ik heb geen 
opvolger en als straks de 
recessie voorbij is, heb 
ik opvolging nodig om 
verder te kunnen.”

„Onze werkgebieden, Heel-

weg en Aalten, liggen tegen 

elkaar aan”, vertelt Wisselink. 

„We nemen samen opdrach-

ten aan, maar het blijven 

twee aparte bedrijven die sa-

menwerken. Je ziet wel meer 

bedrijven met meerdere bv’s.” 

Zowel Aannemersbedrijf Jan 

Hogenkamp als Timmer- en 

Aannemersbedrijf De Horste 

zijn allround bedrijven.  Ze 

nemen alles aan, van dakka-

pel en badkamer tot villa met 

zwembad. „We werken onder 

meer in de woningbouw, 

verbouw en de agrarische 

sector”, vertelt Hogenkamp. 

„We hebben alle specialisme 

in huis. Bij extreme drukte 

huren we onderaannemers in. 

We willen het terrein waarop 

we werkzaam zijn zo breed 

mogelijk houden, want je 

weet nooit welke kant de 

markt opgaat. In deze tijd is 

specialisatie gevaarlijk, want 

het is niet makkelijk in de 

bouw. Daarom hebben we 

veel aspecten waar we een 

graantje van meepikken. Dat 

is het voordeel van niet speci-

aliseren.” Wisselink en Hogen-

kamp verzorgen de bouw van 

A tot Z, van bouwvergunning 

tot oplevering. „Onze klanten 

stellen dat op prijs”, laat 

Hogenkamp weten. „Ze heb-

ben één aanspreekpunt. We 

houden van korte lijnen. Bij 

meer en minder werk wordt 

meteen de rekening aange-

past. Zo weet de klant wat er 

bespaard kan worden of wat 

een extra toevoeging kost. 

We houden van duidelijkheid. 

Zo weet de klant precies waar 

hij aan toe is. Vertrouwen is 

heel belangrijk. Ik kom bij 

bepaalde mensen al meer dan 

dertig jaar over de vloer.” De 

aannemersbedrijven werken 

vooral in de regio. Wisselink 

werkt soms wat verder van 

huis. „Oude klanten bren-

gen nieuwe klanten, en die 

wonen soms wat verder weg.” 

Hogenkamp zit al tweeënder-

tig jaar in het bedrijf, dat hij 

van zijn vader overgenomen 

heeft. Jan Hogenkamp is ach-

tenveertig jaar geleden met 

het aannemersbedrijf gestart. 

Aannemersbedrijf De Horste 

bestaat tien jaar. Peter Wis-

selink heeft dit bedrijf samen 

met zijn vrouw Karin opgezet. 

Enkele bijzondere opdrachten 

die Hogenkamp gerealiseerd 

heeft, zijn een tuinmuurtje in 

de stijl van Gaudi en een ener-

giearm huis dat verwarmd 

wordt met een warmtepomp. 

„Dat energiearme huis met 

een epc van 0,7 hebben we 

tien jaar geleden gebouwd”, 

zegt Hogenkamp. „Voor die 

tijd was de toepassing van 

aardwarmte en een lage epc 

revolutionair.” Wisselink heeft 

als bijzonder project een hou-

ten huis gebouwd in Zwitserse 

stijl (zie website). 

Aannemer zoekt aannemer… en vindt

Aannemersbedrijf Jan Hogenkamp bv is gevestigd aan de Vierde Broekdijk 
55, 7122 JD Aalten. Telefoon: 0543 – 473352. 

Timmer- en Aannemersbedrijf De Horste is gevestigd 
aan de Entinkweg 12A, 7055 BT Heelweg. 

Telefoon: 0315 – 653731, 

website: www.dehorste.nl 
en 

www.dehorstedakkapellen.nl

AGENDA
SEPT - DEC

Vergaderen, congressen of een jubileum- 
feest? Ook dat kan in GelreDome. Vele 
mogelijkheden van 1 tot 40.000 gasten. 

GELREDOME.NL

VITESSE - HERACLES
www.vitesse.nl

22
SEPT

VITESSE - HEERENVEEN
www.vitesse.nl

7
OKT

ILSE DELANGE
www.ticketpoint.nl

14
SEPT

NITRO CIRCUS
www.ticketmaster.nl

01
DEC

MONSTER JAM
www.monsterjam.nl

29
SEPT

30
SEPT

SYMPHONICA 
IN ROSSO MET 
DOE MAAR
www.ticketservice.nl

13
OKT

17
OKT

19
OKT

20
OKT

MEGA PIRATEN 
SLOT FESTIJN
www.megapiratenfestijn.nl

15
DEC

SNUFFELMARKT
www.vlooienmarkten.nl

03
NOV

04
NOV

KOOP T/M ZO 
OP SWEETDEAL.NL

JE KUNT ONS OOK VOLGEN OP TWITTER : @SWEETDEALNL
FACEBOOK: /SWEETDEALNL

MAANDAG 10 
T/M ZONDAG 16 SEPTEMBER
4-pack baddoekset Walra van hoogwaardige kwaliteit. 100% Katoen, 
baddoek 50x100cm. Verkrijgbaar in 4 kleuren; offwhite, olijfgroen, 
antraciet en zand. Inclusief verzendkosten! 

MAANDAG 10 
T/M ZONDAG 16 SEPTEMBER
Barbecueset/ Kookset Enjoy. Bestaande uit schort, ovenwant en pannenlap 
in 2 kleurstellingen: antraciet en taupe. Dat maakt koken nog eens leuk en 
aangenaam! 

VOOR
!16,50

VOOR
!34,95

VOOR
!16,95

MAANDAG 10 
T/M ZONDAG 16 SEPTEMBER
De handzame Bellagio handstoomreiniger is een lichtgewicht en is 
binnen enkele seconden klaar voor gebruik. Het apparaat verwijdert 
eenvoudig en snel kreukels en vieze geurtjes uit alle stoffen. Of het 
nu gaat om kleding, gordijnen, een tafelkleed of beddengoed, met de 
Stoomreiniger is alles in een handomdraai kreukvrij en ruikt het weer 
heerlijk fris.


