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Aannemer zoekt aannemer… en vindt
Heelweg / Aalten – Joop
Hogenkamp (53) van
Aannemersbedrijf Jan
Hogenkamp bv en Peter
Wisselink (34) van Timmer- en Aannemersbedrijf
De Horste bv zijn een
samenwerkingsverband
aangegaan om hun krachten te bundelen. „Het
was een soort boer zoekt
vrouw, maar dan aannemer 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.”
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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

