4 Samen de oude

10 Fris bloed bij

12 In 2022 opera-

en nieuwe N18
vormgegeven

Twee “R” Recycling
Noord en Oost

tioneel: Recycling
Maatschappij
Doetinchem

PuinRecycling
BLAD 44
DECEMBER 2021

IN 2022
OPERATIONEEL
RECYCLING
MAATSCHAPPIJ
DOETINCHEM

PuinRecycling 44 - December 2021

Onyxstraat 20, 7554 TP Hengelo (OV)
T 074 - 243 26 57
e-mail: trm@puinrecycling.nl

Inhoudsopgave

Gideonweg 10, 9723 BM Groningen
T 050 - 318 28 18
e-mail: rmg@puinrecycling.nl

B. Diasstraat 10, 7825 VN Emmen
T 0591 - 63 00 33
e-mail: drm@puinrecycling.nl

Zuidwending 134, 9644 XN Veendam
T 0598 - 62 64 39
e-mail: rmv@puinrecycling.nl

4

Samen de oude en
nieuwe N18 vormgegeven

8

Reorganisatie Twee “R”
Recycling Groep, nog
slagvaardiger en efficiënter

10

Fris bloed bij Twee “R”
Recycling Noord en Oost

12

In 2022 operationeel: Recycling
Maatschappij Doetinchem

14

Willem te Marvelde zwaait af

15

Samantha Laamers,
nieuw gezicht bij de DRM

15

Marlies Kor-Wekema,
12,5 jaar in dienst bij de RMV

Steenweg 6, 7604 PX Almelo
T 0546 - 58 15 55
e-mail: rma@puinrecycling.nl

2

Buitenhaven Oostzijde 12, 7604 PJ Almelo
T 0546 - 58 15 55
e-mail: rma@puinrecycling.nl

RECYCLING
MAATSCHAPPIJ
DOETINCHEM BV

RECYCLING
DUITSLAND BV

Havenstraat 70, 7005 AG Doetinchem
e-mail: rmd@puinrecycling.nl
ssss

Welbergweg 71, 7556 PE Hengelo
T 074 - 255 80 10
e-mail: info@puinrecycling.nl

Welbergweg 71, 7556 PE Hengelo
T 074 - 255 80 10
e-mail: info@puinrecycling.nl

Colofon
Redactie
Jan Schuttenbeld, Hendrik Folkers en Marcel van Rijnbach

Fotografie
Jan Schuttenbeld, Hendrik Folkers en Marcel van Rijnbach

Drukwerk
Lulof, experts in gedrukte communicatie, Almelo

Vormgeving en lay-out
Morskieft Ontwerpers Strategische Identiteiten

Twee “R” Recycling Groep
Welbergweg 71, 7556 PE Hengelo
T 074 - 255 80 10
info@tweerrecyclinggroep.eu

Wilt u reageren op de artikelen in deze
uitgave of wilt u dit blad ook ontvangen,
bel dan even met Marion Roolvink of
Saskia van Hierden 074 - 255 80 10 of mail
naar: info@tweerrecyclinggroep.eu

Twee “R” Recycling Groep BV

Voorwoord

TWEE
“R”
RECYCLING
VAN
LINEAIRE
GROEP
PRODUCEERT
NAAR
CIRCULAIRE
PRODUCTEN MET
ECONOMIE
KWALITEIT
Van 1 tot 12 november 2021 heeft de 26ste
Conference of Parties (COP) van de United Nations
Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) plaats gevonden in Glasgow. Tijdens
deze klimaattop hebben de deelnemende landen
de afspraken uit het akkoord van Parijs (dec 2015)
verder uitgewerkt en nieuwe afspraken gemaakt.

Een belangrijk doel is, naast het beperken van de mondiale stijging
van de gemiddelde temperatuur, dan ook om de aarde te beschermen
tegen de vervuilingen die wij als mens produceren. De weggooimaatschappij is moeilijk te stoppen. Het behouden van welvaart
is nog steeds belangrijker dan de impact die deze welvaart heeft
op het milieu.

Wij zullen versneld moeten stoppen
met de weggooi maatschappij en

Het dreigende grondstoffen tekort speelt daarbij een belangrijke rol.

zullen de grondstoffen meer bewaard

Het circulair gaan werken en produceren ligt meer bij de bedrijven

moeten worden voor de volgende

onderling, dan bij de overheid. Voor onze branche is het betonak-

generaties. Innovaties zullen

koord een belangrijke mijlpaal geweest. Deze is opgemaakt door

aangejaagd worden. Dit is ook de

o.a. de rijksoverheid in samenwerking met de recyclingbranche en

reden dat Twee “R” Recycling Groep

de betonproducenten. Van beton moet weer beton gemaakt worden.

veel tijd investeert in innovaties.

Om van een lineaire economie naar circulaire economie te transfor-

Niet alleen in de producten, maar

meren, zal de overheid meer moeten investeren zoals ze dat ook bij

ook in de technieken.

de energie transitie hebben gedaan en nog steeds doen. De overheid
zou bijvoorbeeld de primaire grondstoffen extra kunnen belasten,

Ik wens u veel leesplezier en hele

waardoor secundaire grondstoffen (financieel) aantrekkelijker

fijne feestdagen. Tot in 2022.

worden. Verder zal er efficiënter en duurzamer omgegaan moeten
worden met de primaire grondstoffen die steeds schaarster worden.

Anton Reef
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SAMEN DE OUDE
EN NIEUWE N18
VORMGEGEVEN
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KWS INFRA ZWOLLE EN
TWEE “R” RECYCLING GROEP
Voor de aanleg van de Rotonde en reconstructie van de N317 in het
Achterhoekse buurtschap Bontebrug is maar liefst 4.400 ton Agrac
toegepast voor de fundering. Twee “R” Recyclinggroep heeft de
juiste materiaalkwaliteit met behulp van een uitgekiende logistiek
geleverd. De verwerking van het milieuvriendelijke asfaltgranulaat
met 1,5% cement luistert namelijk zeer nauw in de uitvoering.

Uitvoerder Jurien Leferink
van KWS en Mark Hofman van
Twee “R” Recycling Groep.

Vanaf de kop van Usselo tot aan de gemeentegrens met

Freesasfalt verwerkt tot granulaat

Haaksbergen wordt over ruim vier kilometer de asfaltweg

Intussen is 7000 ton oud asfalt uit de hoofdrijbaan

verkeersluw gemaakt. Dat houdt onder meer in dat de

uitgefreesd en naar de vestiging van Twee “R” Recycling

weg optisch versmald wordt met markeringsblokjes en

in Hengelo gebracht om daar gerecycled te worden tot

de maximum snelheid wordt verlaagd naar 60 km p/u

asfaltgranulaat dat weer ingezet kan worden. Daarnaast

(was 80 km p/u). Het infrabedrijf legt negen kruisings-

heeft het puinrecyclingbedrijf 1100 ton betonpuin

vlakken aan met drempels om de verkeersnelheid te

ingenomen dat ook verwerkt wordt tot betongranulaat.

temperen. In de bebouwde kom van Usselo wordt het

In de fundering van de vernieuwde N18 heeft Twee “R”

asfalt vervangen door rode staatklinkers in dikformaat

Recycling 3000 ton menggranulaat 031,5 en 150 ton

en wordt er een nieuw riool aangelegd.

gestabiliseerd betongranulaat voor onder de betonbanden geleverd.

Het nieuwe asfalt voor de N18 is afkomstig uit de eigen
asfaltcentrale van KWS en bestaat uit een AC 11 surf,
een zeer gangbaar mengsel dicht asfaltbeton voor 60 km
wegen. “Het is een sterk mengsel dat goed bestand is
tegen draaiend verkeer, bijvoorbeeld zware landbouwvoertuigen die nogal eens van deze weg gebruik maken”,
licht uitvoerder Juriën Leferink van KWS toe.

Twee “R” Recycling Groep BV
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Optimale benutting transport

uitbraak van de coronapandemie voor vertraagde leveringen van

De bovengenoemde aantallen zijn uiteraard niet te vergelijken

de grondstoffen. Dat leidde ertoe dat KWS later dan gepland kon

met de aanleg van de nieuwe N18 toen de tonnages van het

beginnen. “We zijn na de bouwvak gestart en voor de Kerst moet de

aan- en afgevoerde puinmateriaal vele malen hoger lagen. Ook

hoofdrijbaan weer open zijn voor het verkeer. Dat is de belangrijkste

toen trokken Twee “R” Recycling en KWS met elkaar op. “Onze

wens van onze opdrachtgever, de gemeente Enschede.”

bouwkeet stond toen 500 meter verderop”, zegt Leferink lachend
tegen commercieel manager Mark Hofman van Twee “R” Recycling
Groep. De huidige keet staat tegenover de kerk in Usselo op het
erf van een boerderij, vlak naast het werk dat op het moment
van dit schrijven nog volop bezig was. Vrachtwagens rijden af en
aan om puin aan te voeren en afval weer mee terug te nemen.
“Op deze manier gebruiken we het transport optimaal zodat
er geen onnodige vrachtbewegingen ontstaan”, zegt Juriën.
“Dat is ons voordeel: we hebben het transport in eigen beheer.
Financieel en milieutechnisch een win-win situatie.”

De grootste uitdagingen van dit project is de logistiek en de
fasering van het werk. De continuïteit van de aanvoer van
materiaal is van groot belang en daarnaast moeten we dealen
met de beperkte werkruimte en er voor zorgen dat aanwonenden
en bedrijven bereikbaar blijven. Verder zorgt onder andere de
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CIJFERS
& FEITEN
6.000 ton
asfalt
4,2 km weg buiten
bebouwde kom
5.500 m2 gebakken
straatsteen
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REORGANISATIE TWEE
“R” RECYCLING GROEP,
NOG SLAGVAARDIGER
EN EFFICIËNTER
Twee “R” Recycling Groep is bezig met een reorganisatie.
Mede ingegeven door het feit dat enkele medewerkers
van hun oude dag gaan genieten of de pensioengerechtigde leeftijd binnenkort bereiken vond de
leiding van het bedrijf het tijd om het management
tegen het licht te houden. Dat resulteert in een
afslanking, waarbij er een afdeling Noord en Oost
ontstaat met twee kersverse bedrijfsleiders die elders
in deze uitgave worden voorgesteld.

De vestigingen RMV in Veendam, RMG in
Groningen en DRM in Emmen vallen dan
uiteraard onder Noord en de TRM in Hengelo en
de RMA in Almelo ressorteren onder Oost. Ook
de binnenkort te openen vestiging, Recycling
Maatschappij Doetinchem in Doetinchem valt
onder Oost (zie ook elders in deze uitgave).

De grootste verandering is dat niet elke
vestiging een bedrijfsleider krijgt, zoals vroeger
het geval was. Twee “R” Recyclinggroep heeft
gesproken met een aantal adviseurs en zij
hebben de leiding geadviseerd om het management te verkleinen om nog slagvaardiger en
efficiënter te kunnen opereren. En uiteraard
betekent een kleiner management ook
automatisch minder kosten. Voor de
operationele en ondersteunende afdelingen
verandert er niets qua personele bezetting.
Naast de directie vormen drie afdelingen
het hart van het bedrijf: bedrijfsvoering/

Twee “R” Recycling Groep BV
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administratie, commercie/marketing en

Digitalisering

productie/innovatie. Noord en Oost vallen onder

Zowel in Noord en Oost zal de boekhouding en administratie

verantwoordelijkheid van laatstgenoemde afdeling.

verder worden gedigitaliseerd. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om

Bedrijfsvoering/administratie zal worden aan-

werkbonnen, maar ook de facturering. Alle producten en processen

gestuurd door Marleen Tijink-Wilens, commercieel/

worden vastgelegd in een beveiligd softwareplatform, zodat alle

marketing door Mark Hofman en productie/

bedrijfsinformatie die nodig is voor een soepel lopend proces, op één

innovatie door Wim Ekkelenkamp.

centrale plek staat. Dit digitale systeem wordt ingevoerd in de
nieuwe vestiging in Doetinchem die volgend jaar operationeel wordt.

Gemeenschappelijke werkwijze

Zodra het systeem daar is opgetuigd, zal het uitgerold worden naar

Door deze reorganisatie hoopt Twee “R” Recycling

de andere vestigingen.

Groep dat Noord en Oost meer (over)zicht krijgen
op het dagelijks reilen en zeilen van de vestigingen

De nieuwe organisatiestructuur is daarmee gereed voor de toekomst

en dat er onderling meer kennis en personeel

en ziet er als volgt uit.

wordt gedeeld. Tot voor kort was het zo dat elke
vestiging de gang van zaken op een eigen manier
organiseerde, maar dat gaat meer een gemeenschappelijke werkwijze worden. Zo had bijvoorbeeld

Directie

elke vestiging een andere benaming voor bepaalde
granulaten; dat wekte verwarring. De bedoeling is

Kwaliteit, Arbo en
Milieu (KAM)

dat de producten zowel bij Noord als Oost
hetzelfde genoemd en geregistreerd worden.
Commercie/
Marketing

Bedrijfsvoering/
administratie

Productie/
Innovatie
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FRIS BLOED BIJ
TWEE “R” RECYCLING
NOORD EN OOST
Nieuwe bedrijfsleider Oost

machinepark en verdergaande digitalisering en

Vanwege de reorganisatie van Twee “R” Recycling

modernisering van het bedrijfsproces. Ze hebben

Groep (zie elders in deze uitgave) kwamen er

in elk geval heel veel zin in hun nieuwe functie!

vacatures beschikbaar voor twee bedrijfsleiders
van Noord en Oost Nederland. Wij stellen aan u

Gerrit Bloem, geboren en getogen in Almelo, doet in

voor: Gerrit Bloem gaat de vestigingen in Oost

het kantoor van de Recycling Maatschappij Almelo

Nederland aansturen, terwijl Rik Geertsema

enthousiast zijn verhaal. De 50-jarige Twentenaar is

datzelfde gaat doen voor Noord Nederland. Beide

afkomstig uit de petrochemie, waar hij bij de

kersverse managers staat een interessante periode

Braziliaanse vestiging van Moxba verantwoordelijk

te wachten met toekomstige investeringen in het

was voor de recycling van petrochemisch afval. In
die hoedanigheid kende hij commercieel manager
Mark Hofman van Twee “R” Recycling Groep en had

Gerrit Bloem (rechts)

hij al enige affiniteit met het puinrecyclingsbedrijf.
Nadat hij in Brazilië was gestopt bij Moxba, las hij
de vacature van Twee “R” Recycling Groep. “Ik had
geen specifieke kennis van puinrecycling, maar toen
ik deze vacature zag heb ik zelf contact gezocht om
te mogen solliciteren.”

Directeur Jan Schuttenbeld is aandachtig
toehoorder. Volgens Jan is Gerrit aangenomen
vanwege zijn ervaring met afvalrecycling en in het

Twee “R” Recycling Groep BV

bijzonder het managen van pro-actief

vacature van bedrijfsleider bij Twee “R” Recycling Noord. “Mijn vrouw

onderhoud van zeef- en breekinstallaties.

zei dat deze functie op mijn lijf geschreven. Recycling, leidinggeven,

Dat laatste is een niet onbelangrijke vaardigheid

afvalscheiding…. Allemaal relevante elementen waar ik ervaring mee

die Twee “R” Recycling Oost nodig heeft voor

had opgedaan.” Als salesman was hij naar eigen zeggen niet op zijn plek,

de nabije toekomst. “Begin februari zal er in

als bedrijfsleider bij zijn huidige werkgever voelt hij zich helemaal in

Hengelo en Almelo gedurende drie à vier

zijn element. “Ik pendel heen en weer tussen de vestigingen in Noord

weken groot onderhoud plaatsvinden aan de

Nederland; daar zit een bepaalde dynamiek in. Ik houd er niet van om

installaties. Alle onderdelen worden gecheckt,

voortdurend achter de computer te zitten. Ik ben nog bezig om de

geïnventariseerd en eventueel vervangen door

mensen, de machines en installaties beter te leren kennen, maar dat

nieuwe onderdelen die ook energiezuiniger zijn

gaat wel lukken. Het leidinggeven vind ik erg interessant. Tot dusver

in het gebruik”, vertelt Bloem.

ben ik nog elke dag met plezier naar mijn werk gegaan.”

Een andere verbeterslag wil Gerrit maken in
het delen van kennis en personeel tussen de
vestigingen in Twente. “Dat betekent een
actieve uitwisseling van personeel tussen
Almelo en Hengelo. Het is van belang dat de
medewerkers inzicht krijgen in elkaars belangen
en dagelijkse problemen waarmee ze te maken
krijgen. Dat is goed voor de motivatie en
arbeidsvreugde.” Een andere uitdaging is dat
de backoffice op elke vestiging op dezelfde
manier werkt; dat geldt trouwens ook voor
Noord. “De inkoop van materiaalonderdelen,
uitwisselen van materialen, onderhoudsschema’s,
voorraadbeheer…al deze data wordt in een
nieuw gemeenschappelijk beveiligd softwareplatform ondergebracht en staat dus op één
centraal punt die altijd toegankelijk is.”

Nieuwe bedrijfsleider Noord
Rik Geertsema (42) gaat de vestigingen in

Rik Geertsema

Emmen, Veendam en Groningen aansturen en
volgt daarmee Wim Ekkelenkamp op die zich in

Net als in Oost-Nederland liggen er ook tal van uitdagingen voor de

zijn laatste anderhalf jaar focust op met name

ontwikkeling van Twee “R” Recycling Noord. Het machinepark moet

innovatie en productontwikkeling. Geertsema,

(op termijn) gemoderniseerd worden en een pro-actieve onderhouds-

afgestudeerd HTS werktuigbouwkundige, was

planning is wenselijk. Op de vestiging in Groningen komt er een

voorheen sales manager bij een machinefabriek

was-installatie bij. Verder is het van belang dat elke vestiging op

van afvalscheidingsinstallaties in Emmen.

dezelfde manier gaat werken. Geertsema geeft een praktisch

Daarbij ging het om een breed spectrum van

voorbeeld: “Iedere vestiging deed monstername van het materiaal

afval, maar geen puinrecycling. Dat deerde hem

op een andere wijze en de productcodes werden op elke vestiging

allerminst om enthousiast te reageren op de

anders aangeduid. Daar moet een standaardisatie plaatsvinden.”
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IN 2022 OPERATIONEEL

RECYCLING
MAATSCHAPPIJ
DOETINCHEM
Wij zijn ontzettend blij dat wij u nu kunnen vertellen dat onze
koop van een terrein aan de Havenstraat in Doetinchem een feit is.
Wij hebben in oktober de koopcontracten definitief getekend en
in januari 2022 wordt de grond overgedragen.

Twee “R” Recycling Groep BV

13

“OP DIT MOMENT
ZIJN WE DRUK
BEZIG MET DE WMVERGUNNINGEN”

De verwachting is dat wij op deze locatie
voldoende elektriciteit kunnen opwekken
waardoor wij hier voor 100% in onze eigen
behoeft kunnen voorzien.

De nieuwe vestiging in Doetinchem is een
buitenkans om verder te kunnen groeien.
Er blijkt in de Achterhoek bij sloopbedrijven
een grote behoefte aan een puinrecyclingIn het afgelopen voorjaar kregen wij een tip dat het terrein, waarop de asfalt-

bedrijf die dichtbij is gevestigd. Daar zal Twee

molen van KWS stond, te koop werd aangeboden. Wij hebben daarop direct

“R” Recyclingbedrijf een nog breder scala aan

contact gezocht met KWS en waren het zeer snel eens. Daarom willen wij,

puinfracties aanbieden dan klanten al gewend

langs deze weg, nogmaals onze dank uitspreken richting KWS voor hun zeer

zijn. Het puin wordt met een mobiele breker

constructieve opstelling.

gebroken. De werf zal verder uitgerust worden
met een meng-, zeef- en wasinstallatie.

Op dit moment zijn we druk bezig met het schrijven van de WM-vergunningen
en hebben hiervoor al contact met de provincie Gelderland.

Meer nieuws over de inrichting en ingebruikname van de nieuwe werf in Doetinchem

Het terrein, gelegen aan de Havenstraat 70 te Doetinchem, is geheel verhard,

ongetwijfeld meer in de volgende uitgaves

voorzien van diverse vakken, een 70 tons weegbrug, kantoorruimte, en een

van Puinrecycling!

werkplaats. Daarnaast staat op dit terrein ook nog een grote, aan 3 zijden
gesloten overkapping met op het dak een groot aantal zonnepanelen.

Wij hebben er zin in.

PuinRecycling 44 - December 2021

WILLEM
TE MARVELDE
ZWAAIT AF
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Na 40 dienstjaren (!!) zwaait Willem
Te Marvelde af bij de vestiging RMA in Almelo
van Twee “R” Recycling Groep. Tot 1 december
bedient hij nog de breker-zeef installatie en is
hij het technische manusje-van-alles, maar
dan zit het er toch echt op.

In oktober 2021 heeft Willem de pensioengerechtigde

fysiek krijg ik te maken met ongemakken.” Al in 1981,

leeftijd bereikt, maar Willem wilde graag de 40 dienstjaren

toen alleen de Twentse Recycling Maatschappij bestond,

volmaken. Een bijzondere mijlpaal toch? Daarom is zijn

werd Willem ingehuurd.

contract met 2 maanden verlengd.
“Ze zochten in eerste instantie iemand bij de uitleesband
“Ik heb hier altijd met plezier gewerkt, maar het is wel

en daarna bediende ik de meng-installatie. Later werd ik

mooi geweest. Geestelijk kan ik het nog prima aan, maar

verantwoordelijk voor het onderhoud van de menger en
de breker. Dat deed ik in samenwerking met de toenmalige
technische dienst van Reef Infra. Het repareren en
ontwikkelen van dit soort installaties was mijn lust en

Willem te Marvelde
en Jan Schuttenbeld

mijn leven. Dat een machine beter ging functioneren…
dat gaf de ultieme voldoening”.

Op 1 december heeft de directie op gepaste wijze afscheid
genomen van Willem en zijn vrouw en op 3 december heeft
Willem afscheid genomen van zijn directe collega’s en enkele
relaties waarmee hij veel heeft samengewerkt.

Willem, namens het hele bedrijf, dankjewel voor jouw inzet,
dankjewel voor het plezier dat we samen hebben gehad.
We gaan jou missen.

Twee “R” Recycling Groep BV

SAMANTHA LAAMERS,
NIEUW GEZICHT BIJ DE DRM
Per 1 oktober is Samantha Laamers
werkzaam bij de Drentse Recycling
Maatschappij in Emmen. Zij is daar 3 dagen
in de week het gezicht van het bedrijf.

15

Samantha is afkomstig uit een totaal andere
bedrijfstak; in eerste instantie werkte ze in de

de vele klantcontacten en de administratieve kant. Daarnaast vind

horeca en later actief als montagemedewerker

ik een relatief klein bedrijf met korte lijntjes heel prettig.”

van CV-ketels. Later vervulde ze bij het zelfde
bedrijf een combinatiefunctie tussen

Ze had totaal geen kennis van puin en het recyclingproces, maar die

bedrijfskantoor en HR. Haar functie kwam

‘achterstand’ haalt ze rap in. “Ik vind het een interessant vakgebied.

te vervallen en vervolgens reageerde ze met

Ik heb best veel taken: behalve de visuele controle van het puin en

succes op de vacature van acceptant bij de

begeleiding van de chauffeurs naar de juiste locatie verwerk ik ook

vestiging van Twee “R” Recycling Groep in

de nodige administratieve documenten. Ik werk hier zelfstandig en

Emmen. “De functie sprak mij aan vanwege

draag eigen verantwoordelijkheid; dat vind ik erg aangenaam.”

MARLIES KOR-WEKEMA,
12,5 JAAR IN DIENST BIJ DE RMV
Sinds 1 februari 2009 is Marlies bij ons (opnieuw) aan het werk als
acceptante bij de RMV in Veendam. Van 2001 tot 2004 heeft ze ook al
bij ons gewerkt als acceptante, maar is er enkele jaren tussen uit geweest.
Al 12,5 jaar is Marlies, samen met Karen, het gezicht van onze vestiging in
Veendam en sinds enige tijd op de woensdag het aanspreekpunt op onze
vestiging in Groningen, de RMG. Voor de regelmatige bezoeker bij de RMV
heeft ze altijd een vriendelijk woord. “Geen zin” of “chagrijnig” komen
niet voor in het woordenboek van Marlies.

Daarom is de directie in september naar Noordbroek getogen. Daar
hebben we, samen met Marlies en Wubbo, haar man, onder het genot
van een kop koffie en Twents gebak, stilgestaan bij dit feestelijk moment.
Marlies, nogmaals dank.

ONBEKEND
VOORWERP
Met het pensioen gaan van Frans Smellink
(zie PuinRecycling nr. 43) stopt ook onze
rubriek Onbekend Voorwerp.

Antwoorden op het voorwerp van
de 43e editie van dit blad:
Een afsluiter van o.a. een giertank of mestbassin.

Het goede antwoord werd gegeven door: Johnny Romensen/Renewi,
Ewald Hartman/Lycens, Rene Oude Nijhuis/Strukton, Remco Wissink/
Timmerhuis Groep, Paul Volker/Volker BV, Gerrit Pauw/Vepa BV,
Ronald van der Kooij/P. van der Kooij Groep en Hans Janssen/Admifa
Accountants en Adviseurs.
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