Jachtartikelen
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NAAM | MAILADRES |TELNR

TE KOOP: wildkoelcel voor 2-3

• Johannes Reijmer

reeën maat hoogte buiten 2m,

• janreijmer@hotmail.nl

breedte 0,75m hoogte binnen

• 06-25454629

DATUM
06-01-2021

1,70m, koeling werkt super
zit wel roest plekken op
bodem verder goed.
vr.pr.125,- foto,s op
aanvraag
TE KOOP:fretteer netten, de

• Fredrik Kikkert

netten zijn van katoen of

• fkikkert@online.nl

nylon 60 cm breed en 80 cm

• 06-50526271

28-12-2020

lang.
TE KOOP: 2 gebruikte

• M. Veenstra

geweerkolven voor het merk FN

• mj_veenstra@hotmai.com

Browning en Miroku

• 06-8571452

GEVRAAGD: Rusian adapter 58mm

• Peperkamp

17-12-2020

14-12-2020

• Peperkamp1954@gmail.com
• 06-55557622
TE KOOP: verrijdbare
kantelbare kanzel, super

• Dennis Voortman
• d.voortman3@chello.nl

ding, geheel geïsoleerd van

• 06-13384937

binnen, onderhoudsvrij
plaatmateriaal. Kan door 1
persoon worden opgezet.
Interesse laat iets van je
horen .

08-12-2020
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TE KOOP:Bent u niet tevreden

• Marcel

met de prestaties van uw

• IR-miracle@outlook.com

gen2+ of digitale voorzet in

• 06-33611028

DATUM
03-12-2020

het donker? Een IR-miracle in
850 nm of 940 nm brengt uw
nachtzicht opnieuw tot leven.
Bereik tot 350 m. Probeer en
overtuig uzelf!
TE KOOP: schilderij Hans

• Kees Roosenburg

Bulder zwijnen bij zoel in

•

bos en schilderij reebokkop.

k.roosenburg@kpnplanet.nl

Foto’s en prijs op aanvraag
per email.

• 06-10412778

TE KOOP:

• C Kooijman

25-11-2020

19-11-2020

• spullen1954@live.nl
— Olieverf schilderij- vos

• 06-23968676

met haas, 70×80 cm cpl. met
lijst
— Olieverf schilderijopvliegende eenden 68×59 cm
met lijst
TE KOOP: Drainagebuis, niet

• Eddy ten Dolle

geperforeerd (dicht) 20cm

• egbtendolle@xs4all.nl

doorsnede ideaal voor een

• 06-25252255

kunstbouw voor vossen of
dergelijke. 2 rol op
voorraad. per rol € 200,00 (a
20 meter)

14-11-2020
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• Eddy ten Dolle

DATUM
14-11-2020

• egbtendolle@xs4all.nl
• 06-25252255

TE KOOP:
Wildcamera Uovision 595 3GGSM, enkele weken getest.
Camera kan foto’s naar uw
mobiele telefoon verzenden en
email.
• Eddy ten Dolle
• egbtendolle@xs4all.nl
• 06-25252255

TE KOOP:
Uovision – Wild Trail camera
UM785-3G – GSM Wild camera
stuurt de foto’s naar uw
mobiele telefoon en email,
Black light / Led

14-11-2020
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• M van der Sluis

DATUM
14-11-2020

• dutchiemo@gmail.com
• 06-43986099

TE
KOOP:Wapenkluis
(gecertificeerd) voor 5
wapens met afsluitbaar
munitie-vak kleur zwart, alle
sleutels aanwezig en
ongebruikt (te klein) prijs
150 euro
TE KOOP:

JSA IR-400

• Johannes Reijmer

Warmetebeeldkijker, als

• jtemreijmer@gmail.com

nieuw, warmtebeeld kijker met

• 06-25454629

29-10-2020

voorzet vergroting lens, de
lens is ook apart te koop die
heeft een diameter van 35mm
past ook op andere kijkers.
vr pr 1750, voor foto’s, even
een mail sturen
AANGEBODEN: Hallo wie wil er
een 18ender schieten zeer

• Roger
• roger-laura@live.nl

mooi trofee?

• 06-25450530

TE KOOP: Twee mooie dure

• J.Brinkman

jacht truien,

• jbrinkman@ziggo.nl
• 0548-518802

• Härkila mt XL Annaboda
bruin.
• Barbour mt L groen.
Härkila trui is bijna niet
gedragen Barbour trui ziet er
ook netjes uit

13-10-2020

11-10-2020
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• Polmans
• fam.polmans24@gmail.com
• 06-22571047

TE KOOP: Innomount EAW
zwenkmontage. Kort gebruikt
voor een Pulsar 455.

DATUM
11-10-2020
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TE KOOP: Schitterende ruime
kanzels! Alle platen zijn 18 mm dik en
zijn van binnen en buitenzijde gelakt
met weerbestendige lak (grijs-groen),
waardoor een lange levensduur is
gegarandeerd. De kanzels bezitten 3
grote luiken aan de voorzijde, linkeren rechterzijde. De luiken kunnen
middels steunen naar buiten worden
opengezet. Zo is er naar drie zijden
maximaal zicht. De kanzels zijn van de
binnenzijde bekleed met hoogwaardig
tapijt (autobekleding) hierdoor worden
geluiden tot een minimum gereduceerd.
Tevens zijn de kanzels van binnen en
buiten afsluitbaar. De inwendige maten
LxBxH 1180 x 1180 x2000. Het dak is in
6 mm kunstof uitgevoerd.Kanzels worden
als eenvoudig zelfbouwpakket
aangeboden (met
beschrijving).Uiteraard kunnen deze
ook kant en klaar bij ons worden
opgehaald. prijs
p/st

Kansels

€ 549,-

volgens afbeelding, excl.

transport kosten .voor meer info tel

Ook is het mogelijk om op bestelling
een slaapkanzel te bestellen.
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•

Alouis Schulpen

•

06-24894224/0654296539

DATUM
06-10-2020

