
(Prijslijst 5-8-2020)   

Ergonomisch tuingereedschap, Holle schoffels, Bezems 
  
 (Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.)  
De prijzen zwart: verzendkosten 10kg 1000x500x500 € 7.25 (+btw)  
De prijzen rood: verzendkosten 30 kg 1760x780x580 € 13.50 (+btw)  
(Koop met iemand samen.) Het bestellen is gratis als u voor meer dan € 60,- bestelt. 

 
Stuur uw op naar  gerhardjannink@hotmail.com    
 
Naam : 
Adres : 
Telefoonnummer : 
het telefoonnummer is makkelijk voor eventuele vragen. 
 

Het BTW nummer (BTW - id.) : 
voor bedrijven die de rekening zonder Duitse BTW hebben willen. 

Gerhard Jannink    Tel. 0049-5948990328  
Blaaschendiek 8   49847 Itterbeck  Duitsland. 
www.agriculture-of-tomorrow.eu 
 
Voor corona word de hele wereld op zijn kop gezet. 
kijk op youtube hoe ons milieu verandert. Niemand maakt zich daar zorgen om.  
De bomen zijn iedere keer opnieuw gefilmd, zodat u verandering kunt zien.  
De filmbeelden zijn nog met lage resolutie gefilmd. Nadat youtube de resolutie nog lager heeft gemaakt zijn de 
beelden wat onduidelijker.  
www.youtube.com/gerhardjannink 

De groen gemarkeerde producten zijn aanbevolen en het meest verkocht. 
 
No.1   € 22,-   (4 cm)   zonder steel                
No.2   € 27,-   (4 cm)   met rechte steel               
No.3   € 37,-   (4 cm)   met gebogen ergonomische steel rechtshandig              
No.4   € 37,-   (4 cm)   met gebogen ergonomische steel linkshandig                                                           
No.5   € 47,-   (4 cm)   met gebogen ergonomische steel linkshandig en rechtshandig                                                          
No.6   €29,-    (4 cm)   mini schoffel. (Geschikt om mee vanuit een rolstoel te werken.) 

 
   
No.7   € 26,-    (8 cm)   zonder steel                
No.8   € 35,-    (8 cm)   met rechte steel               
No.9   € 45,-    (8 cm)   met gebogen ergonomische steel rechtshandig              
No.10 € 45,-    (8 cm)   met gebogen ergonomische steel linkshandig                                                           
No.11 € 55,-    (8 cm)   met gebogen ergonomische steel linkshandig en rechtshandig                                                         
sf 067 
No.12  €37,-     (8 cm)   mini schoffel.   

 
No.13 € 30,-    (8 cm)   zonder steel                
No.14 € 37,-    (8 cm)   met rechte steel               
No.15 € 47,-    (8 cm)   met gebogen ergonomische steel rechtshandig              
No.16 € 47,-    (8 cm)   met gebogen ergonomische steel linkshandig                                                           
No.17 € 57,-    (8 cm)   met gebogen ergonomische steel linkshandig en rechtshandig                                                          

mailto:gerhardjannink@hotmail.com
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No.18  €38,-     (8 cm)   mini schoffel.   
 
No.19 € 30,-    (12 cm) zonder steel                
No.20 € 37,-    (12 cm) met rechte steel               
No.23 € 47,-    (12 cm) met gebogen ergonomische steel rechtshandig              
No.24 € 47,-    (12 cm) met gebogen ergonomische steel linkshandig                                                           
No.25 € 57,-    (12 cm) met gebogen ergonomische steel linkshandig en rechtshandig                                                          
 
 

 
no.26  € 32,-   (12 cm) zonder steel               
No.27 € 39,-   (12 cm) met rechte steel               
No.28 € 49,-   (12 cm) met gebogen ergonomische steel rechtshandig              
No.29 € 49,-   (12 cm) met gebogen ergonomische steel linkshandig                                                           
No.30 € 59,-   (12 cm) met gebogen ergonomische steel linkshandig en rechtshandig                                                          
 
                                                               
 

 
De meest verkochte schoffels:   
No.15 € 47,-    (8 cm)   met gebogen ergonomische steel rechtshandig              
No.16 € 47,-    (8 cm)   met gebogen ergonomische steel linkshandig                                                           
No.17 € 57,-    (8 cm)   met gebogen ergonomische steel linkshandig  
                                         en rechtshandig                                                          

 
schoffel met Gebogen ergonomische schoffelsteel  
 
De schoffel werkt het beste met een trekkende beweging. 
Door het trekken trekt u het onkruid omhoog. Dan komen de 
wortels mee omhoog. 
En u gebruikt uw spieren en niet uw gevrichten. 
Dit maakt het werk veel plezieriger.  

Als u duwt met een schoffel, dan drukt u het onkruid naar beneden.De krachten komen op 
uw gevrichten. 
 

=========================================================== 
Handschoffel Dubbelwerkend 
 

                
 

     No.40 € 17,-               No.41 € 19,-               No.42  € 21,-        



Dit handschoffeltje wordt door klanten ook wel het lievelingsschoffeltje genoemt.    

============================================================ 
De Voegenkrabber 

 
 

                                                    
                                     No.100                                             No.101                                    
●past zich automatisch aan naar de breedte van de voeg. 
●U kunt met een rechte rug werken en veel kracht zetten. 
 
Voegenkraber zonder steel   No.100 € 16,-  
Voegenkraber met steel    No.101 € 18,- 
Voegenkraber met steel    No.101 € 22,- 
 
Voegenkrabber mesjes per stuk   No. 110 € 5,-  
Voegenkrabber mesjes per 5 stuk  No. 111 € 20,-  
 
Graskant steker     No.120 € 12,- 
==================================================================================== 

De ergonomische bezem 
 
●Door de gebogen steel werkt u met recht schouders. 
●De stand van uw rug is daardoor ook recht. 
●Door de vlakke stand van de borstel op de stoep maakt het de weerstand van  
   het vegen minder.  
●De bezem met de ergonomische steel veegt veel schoner. Ook het Fijne stof,   
door de harde en zachte haren. 
●Een goede borstel aan de bezem met conisch gat, is van belang voor het goed 
vegen. Het conische gat zorgt er voor dat de bezem goed vast zit. 
 



 
 
 
Ergonomische bezem hard / zacht. 30 cm   korte steel    No.200   €19,-  
Ergonomische bezem hard / zacht. 30 cm   lange steel      No.201   €19,-  
Ergonomische bezem hard / zacht. 30 cm   korte steel met ronde knop No.202   €24,-  
Ergonomische bezem hard / zacht. 30 cm   lange steel met ronde knop No.203   €24,- 
 
Ergonomische bezem hard / zacht. 40 cm   korte steel    No.210   €22,-  
Ergonomische bezem hard / zacht. 40 cm   lange steel      No.211   €22,-  
Ergonomische bezem hard / zacht. 40 cm   korte steel met ronde knop No.212   €27,-  
Ergonomische bezem hard / zacht. 40 cm   lange steel met ronde knop No.213   €27,- 
 
Ergonomische bezem hard / zacht. 50 cm   korte steel    No.220   €27,-  
Ergonomische bezem hard / zacht. 50 cm   lange steel    No.221   €27,-  
Ergonomische bezem hard / zacht. 50 cm   korte steel met ronde knop No.222   €32,-  
Ergonomische bezem hard / zacht. 50 cm   lange steel met ronde knop No.223   €32,- 
 
Ergonomische bezem hard / zacht. 60 cm   korte steel    No.230   €27,-  
Ergonomische bezem hard / zacht. 60 cm   lange steel    No.231   €27,-  
Ergonomische bezem hard / zacht. 60 cm   korte steel met ronde knop No.232   €32,-  
Ergonomische bezem hard / zacht. 60 cm   lange steel met ronde knop No.233   €32,- 
 
Ergonomische bezem hard / zacht. 100 cm   lange steel met ronde knop No.240   €59,- 
 
Opzij veeg heksen bezem        No.245   €25,- 

 
Lange handstoffer kokos, lange steel 43 cm     No.250   €7,- 
Lange handstoffer kokos , lange steel 60 cm    No.251   €9,- 
Lange handstoffer, lange steel Arenga 43 cm    No.252   €7,- 
Lange handstoffer, lange steel Arenga 60 cm    No.253   €9,- 
 
============================================================= 

De dubbele hark 
 
●De dubbele hark heeft veel minder weerstand in de grond.  



●De dubbele hark neemt het onkruid mee en laat het zand liggen.  
●Met de dubbele hark kun je beter egaliseren en een goed zaaibed maken. 
●Ideaal voor grint en ruig martiaal. 
●Het spaart afval en veel minder kilo’s zand die u hoeft af te voeren. 

 

                      
 

                                                          Dubbele hark 34 cm                                                                                                gewone hark 

Dubbele hark 17 centimeter breed: 
Hark zonder steel smal 17 cm (voor rechte steel )             No.300   € 22,- 
Hark met rechte steel smal  17 cm                     No.301   € 24,- 
Hark zonder steel smal 17 cm (voor gebogen ergonomische steel )     No.302   € 27,- 
Hark met gebogen ergonomische steel smal 17 cm                  No.303 €34,- 
Hark met gebogen ergonomische steel smal 17 cm met knop No.303 €39,- 
 
 
Dubbele hark 34 centimeter breed: 
Hark zonder steel  breed 34 cm (voor rechte steel )            No.310   € 22,- 
Hark met rechte steel breed  34 cm       No.311  € 24,- 
Hark zonder steel breed 34 cm (voor gebogen ergonomische steel )     No.312  € 27,-
Hark met gebogen ergonomische steel smal 34 cm                  No.313 €34,- 
Hark met gebogen ergonomische steel smal 34 cm met knop No.314 €39,- 
================================================================ 
Egalisatie hark 90 centimeter breed  zonder steel    No.350   € 42,- 
Egalisatie hark 90 centimeter breed  met steel en grip.   No.351   € 49,- 
Egalisatie hark 100 centimeter breed   zonder steel    No.352  € 45,- 
Egalisatie hark 100 centimeter breed  met steel en grip.   No.353  € 52,- 
 
Bladhark met korte steel (smal 37 cm ) met knop    No.360  € 17,- 
Bladhark met lange steel (smal 37 cm ) met knop    No.361  € 19,- 
Bladhark met lange steel (smal 37 cm ) met grip    No.363  € 19,- 
 
Bladhark met korte steel (breed 67 cm) met knop   No.365  € 20,- 
Bladhark met lange steel (breed 67 cm) met knop   No.366  € 22,- 
Bladhark met lange steel (breed 67 cm) met grip     No.367  € 22,- 
 



=============================================================== 

   No.700        € 17,-   (€ 19,- met verzendkosten) 
 

Boek: Als de Bossen sterven dan sterft de aarde. 
Veel bomen en planten zijn ernstig ziek. Veel mensen weten dit maar hebben niet in 

de gaten hoe ernstig dit is.  

Als de bossen sterven dan komt onze voedselproductie ook in gevaar.  

Al jaren filmt en fotografeert Gerhard Jannink de sterfte van de bossen. Een 

langzaam proces waar nog weinig kennis over is.  

Een niet alledaags verhaal. Na het lezen van dit boek kunt U zelf duidelijk zien waar 

je op moet letten.  Het veranderen van de bomen en planten is vastgelegd op film en 

de oorzaken beschreven in dit boek. 

(U kunt zich opgeven voor de tweede druk) 
 

No.701        € 17,-   (€ 19,- mit versandkoste) 
Wie reagieren die Pflanzen… 
Der Einfluss der Umwelt auf die Natur. (Das langsam ändern von unserer Umwelt.) 

Vorne im Buch sind die Umweltsachen beschrieben und die Folgen davon, 
Umweltpflanzenkrankheiten und Waldsterben. (Mit viele Bilder.) 
Viele Leute sehen nicht warum es nicht in Ordnung ist, da viele Pflanzen normal grün 
aussehen. Wenn die Pflanzen schlecht aussehen dann werden diese gleich beseitigt, 
ohne darüber nachzudenken warum die Pflanzen krank sind. Man bemerkt dann 
nicht mehr, dass so viele Pflanzen krank sind 
Hinten in Buch sind die schönen Sachen. Wie pflanzen Sich bewegen mit dem    
sonnen Untergang und wie sie reagieren auf Wärme und Kälte. Wie pflanzen Wasser 

sammeln aus der Luft, bei trockenem Wetter. 
 

      No.702     € 27,-                 

 

Die unsichtbare kraft in Lebensmitteln. 
Het verschil van biologische en niet biologische 
producten in beeld gebracht door kristallisatie. 
Het is verrassend om te zien hoe duidelijk het verschil is 
tussen biologische producten en producten die 
biologisch niet zijn! 


