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Nigtevechtse Achterklap: Kees Neervoort
Hoe ben je in Nigtevecht terecht gekomen?
Bij toeval eigenlijk, in 1985 konden we met
enig geluk aan de achterkant van
Zwaanwijck een bouwkavel kopen en ons
eigen huis bouwen, een hele mooie plek.
Er gaat haast geen dag voorbij dat we
tegen elkaar zeggen dat we erg bevoorrecht zijn.
Wat is je favoriete plek in Nigtevecht
Da's een moeilijke, ik heb er beslist meer dan
één, dus dan wordt het één van mijn favorieten.
Het terras aan de zuidkant van ons huis, hier
kun je vanuit één punt het landgoed én de
Aetveldse polder overzien. Het grote contrast
van een bosachtige omgeving met monumentale bomen en de weidsheid van de polder.
Wat is voor jou het Nigtevechtse gevoel?
Dat gevoel hebben we pas gekregen toen we
kinderen kregen, als ze naar school gaan integreer en leer je vanzelf het dorp kennen. Het is
volgens mij een mix van saamhorigheid, ouderwetse gezelligheid en ons kent ons, zaken die je
in de stad mist. Het Nigtevechtse gevoel komt
het best tot uiting tijdens het Oranjefeest.
Hoeveel geef je uit bij de Spar per week?
Wij houden er geen huishoudboekje op na dus
bedragen weet ik niet. We proberen een balans
te vinden tussen kopen bij Hans van de Bosch
en de bio winkel. Ik vind overigens dat iedereen
in Nigtevecht zich bewust moet zijn dat het
openhouden van de Spar voor het behoud van
de leefbaarheid van dit dorp een voorwaarde is
en dat schept verplichtingen.
Waaraan erger je je het meest (in Nigtevecht of
ergens anders?)
Het verkeersgedrag op de Klompweg, als wandelaar en fietser ben je praktisch vogelvrij.
Automobilisten die zonder vaart te minderen
met 50 km per uur ( en soms meer ) wandelaars, spelende kinderen en fietsers passeren (
buurman Jort valt in dat opzicht erg mee ). Mijn
persoonlijke wens is dat het een 30 km zone
wordt, óók voor racefietsers overigens, die kunnen er ook wat van.
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Óók dat is weer een moeilijke, er zijn al zoveel
mooie momenten geweest. Maar het is allemaal begonnen toen ik verkering kreeg met
Margriet, ruim 40 jaar geleden.( met zo'n antwoord scoor je thuis veel punten !)

Arie van der Meent
lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

Wat is je favoriete nummer?
Vanaf mijn 14e jaar ben ik fan van Van
Morrison, hij heeft zoveel goede muziek
gemaakt dat kiezen ook nu weer een probleem
is maar van "Brown eyed girl" krijg ik nog
steeds kippenvel, 't zal wel jeugdsentiment zijn.
Wat houdt je nu bezig in het nieuws?
Laat ik het beperken tot het lokale nieuws. Als
inwoner en dorpsraadlid maak ik mij al enige
tijd zorgen over de gang van zaken omtrent de
bouw van de samenwoonschool. Als Dorpsraad
hebben wij dit onderwerp hoog op de agenda
staan, er wordt nu al meer dan 10 jaar over
gesproken maar concreet is er nog helemaal
niets zichtbaar. Wat mij persoonlijk zeer stoort
is het feit dat deze discussie vooral wordt
bepaald door bestuurders en directies die kennelijk het eigen belang stellen boven het belang
van de ouders en de kinderen waar de school
voor bedoeld is. Juist dit gedoe is er de oorzaak
van dat planvorming keer op keer vertraagt.
Schande!
Je bent 1 dag burgemeester: wat ga je veranderen in Nigtevecht?
Na bovenstaand antwoord kun je het wellicht
zelf wel invullen.
Aan wie uit Nigtevecht gaan we deze vragen de
volgende keer stellen en waarom?
Aan Henk Jan Soede, die ik zeer waardeer
omdat hij als relatief jonge inwoner bewust
bezig is met de leefbaarheid van dit dorp. Als
voorzitter van de Oranjevereniging is hij hét
gezicht van het Oranjefeest en zoals gezegd dat
vind ik het feest waar het Nigtvechtse gevoel
het beste tot uitdrukking komt en wat bijdraagt
aan de leefbaarheid van ons mooie dorp.
Daarnaast is hij als bio boer én voorzitter van de
Agrarische Natuurvereniging Vechtvallei heel
bewust met natuur en milieu bezig en dat
aspect ligt mij nauw aan het hart, vandaar.
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Nummer 50!
Wat in 2000 een beetje begon als een
bevlieging, bestaat nog steeds en wordt
keer op keer met bevlogenheid gemaakt.
Met trots presenteren wij u de 50e editie
van Sleutel 2000.

Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 16 augustus 2008
Verschijningsdatum: 29 augustus 2008

Op zondag 15 juni 2008 nam Arie van der Meent tijdens de kerkdienst afscheid als ouderlingkerkrentmeester. Arie was 27 jaar verbonden aan de kerk in diverse hoedanigheden, de laatste
jaren als voorzitter. Verassend was dat op het einde van de kerkdienst Burgemeester Boekhoven
naar voren kwam en Arie en Bia (want zonder haar steun……..juist!) naar voren verzocht te
komen. Een uitgebreide speech over zijn "bereidheid betrokken te willen zijn bij de Nigtevechtse
gemeenschap" volgde. Hij roemde zijn ruime staat van dienst; 27 jaar verbonden aan de kerk;
20 jaar brandweer "als de haan kraait en de bel luidt op welk moment dan ook, 24 uur paraat
willen zijn", ook in de politiek, het CDA is Arie actief geweest, de kopersvereniging en de voetbalvereniging DOB van bestuurslid tot jawel 6 jaar de Napoleon van DOB. Arie werd de versierselen omgehangen die behoren bij de titel "lid in de orde van Oranje Nassau".

Zes
amateurs
bliezen de
dorpskrant destijds nieuw leven in en gingen
van start vanuit een overtuiging dat er nog
steeds behoefte was aan een Nigtevechts huisaan-huis blad. En dat doen we nog altijd met
heel veel plezier. Door uw bijzondere bijdragen
in de vorm van kopij en foto's kunnen wij elke
twee maanden acht pagina's vullen. Door de
financiële bijdragen van onze sponsors kunnen
wij deze keer op keer vermenigvuldigen en verspreiden. De vormgeving is veranderd, professioneler geworden en door internet hebben we
inmiddels een wereldwijde dekking. Als u
zaken mist, ideeën ter verbetering hebt, klachten of complimenten wilt uiten, spreek ons dan
aan, bel ons of stuur ons een email. Als het aan
ons ligt gaan we nog jaren door.
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Wat was het mooiste moment in je leven?
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Gymwedstrijden van D.A.W.

Onwelkome gasten op Curaçao
dend zijn overwinning. Hij vreet een hoop

Op 8 juni werd het seizoen voor de kinde-

stroom en water, maar zet tenminste niet zijn

ren van D.A.W. afgesloten met onderlinge

tanden in mijn kleding.

wedstrijden. In het Dorpshuis stonden in

Tropische stortbuien. Gelukkig ook zo weer

de gymzaal diverse toestellen opgesteld.

voorbij. Wel vervelend als je net de honden uit-

De kleuters en de wat oudere kinderen

laat of de kinderen naar school brengt. Geen

konden onder toeziend oog van ouders,

paraplu die hiertegen helpt. Je wordt nat tot op

grootouders en andere supporters laten

het bot. Alleen Nederlanders zijn zo dom om in

zien wat ze de afgelopen maanden van

de regen te lopen of rijden. Alles ligt hier

"juf" Tonny en Lotte hebben geleerd. En er

prompt stil als het regent. Dan blijf je binnen of

was voor de kinderen een heuse beker en

ga je schuilen tot het voorbij is. Regen is ook

een diploma te winnen. En dat alles onder

een legitieme reden om te laat te komen of

de bezielende leiding van het aanwezige

helemaal niet te verschijnen. Het regent toch?

bestuur van D.A.W. en een aantal vrijwilli-

Doktersbezoek. Heel normaal om een paar uur

gers.

te moeten wachten voor je aan de beurt bent.
Ook als je een afspraak hebt. Hetzelfde geldt

D.A.W. staat voor "De Aanhouder Wint" en is

voor het ophalen van formulieren bij een

de binnensportvereniging van Nigtevecht, zo

instantie. Daar kun je het beste een halve dag

staat te lezen op hun internetsite www.daw-

voor uittrekken. Ik overdrijf niet!

nigtevecht.nl . De vereniging telt circa 150
leden en richt zich op sporters van alle leeftij-

Kakkerlakken, termieten, suikermieren, giftige

den. De thuisbasis is het Dorpshuis Nigtevecht,
waardoor naast het sportieve element, gezelligheid en gemeenschapszin voorop staan. Je kan
er naast gymnastiek ook aan streetdance, badminton, biljart en aan volleybal doen.
In Nigtevecht gymmen ze in vier leeftijdsgroepen: de kleuters, van 5 tot 7 jaar, van 8 tot 10
jaar en de kinderen van boven de 10. Naast de
lessen kunnen de kinderen een paar keer per
jaar meedoen aan individuele recreatieve wedstrijden in de regio. Dit seizoen was dat in
Nederhorst, Wilnis en nu dus onderling in
Nigtevecht.
Als ik de gymzaal van het Dorpshuis binnenstap
zijn de jongste kinderen geconcentreerd bezig
op verschillende toestellen. Er staat een evenwichtsbalk, een brug met ongelijke leggers,
twee dikke matten met een trampoline er voor
en een lange dunne mat. Er staan aan het
begin van de zaal een paar rijen met stoelen
voor het publiek en op de jurytafel prijken een
rij bekers met daarbij ook de hoofdprijs: de wisselbeker. Die bokaal is voor diegene die het in
punten het allerbeste heeft gedaan vandaag.

duizendpoten… Allemaal lastpakken. Maar de
Het is dus menens.

meest onwelkome gasten zijn toch wel de

hier groot. Niet alleen bij de kinderen, maar ook

schorpioenen. Maandelijks komen er een tot

met de ouders. Ze helpen vaak spontaan. Maar
Wat is het toch een heerlijk gezicht om die

extra hulp kunnen we altijd gebruiken hoor,"

kleintjes zo te zien sporten. Terwijl ik een paar

zegt Tonny lachend.

twee van die gasten in ons huis op bezoek. Mijn
eerste ontmoeting staat nog vers in mijn geheugen. Gillen en het op een lopen zetten.

foto's neem zie ik de meiden en één jongen
hun oefeningen doen. Als ik later Tonny van Hal

In de zaal zitten inderdaad die spontaan hel-

spreek, één van de twee gymleraressen van

pende ouders als juylid. Ze beoordelen de kin-

D.A.W., vertelt ze dat de kinderen in deze wed-

deren en leveren na afloop de uitslagen in bij

strijden goed kunnen laten zien in hoeverre ze

de jurytafel. Steven Enters deelt vervolgens de

de oefenstof beheersen die ze tijdens de lessen

prijzen uit aan de kinderen. Iedereen verdient

zijn aangeleerd. Het maakt het extra spannend

een diploma en een bekertje. Alleen de top 3

voor ze dit in competitieverband te laten zien.

krijgt een extra bokaal met een mooie Oranje

Tegenwoordig reageer ik correct: oogcontact
houden en meteen pletten die engerd. Helaas
geen foto van een schorpioen. Als ik met ze
afgerekend heb zijn ze niet zo fotogeniek meer.
Discriminatie. Gelukkig voor mij persoonlijk
geen dagelijkse kost maar gezien de geschiede-

kleur. Zal dit iets met het EK te maken hebben?
"Het geeft dan ook wel iets extra's dit ook met
wat discipline te doen," aldus Tonny. Ze doelt

Na afloop zit het bestuur onder het genot van

op de verplaatsingen van het ene naar het

een drankje nog even na te kaarten. De geur

andere toestel. Dat gebeurt op muziek, hand in

van lavendel komt me tegemoet. Iedere vrijwil-

hand en op de maat van het applaus van het

liger krijgt een mooie plant mee naar huis. En

publiek. "En met het groeten naar de jury voor-

inderdaad,

af en na de oefening." Tonny is naast voor

Sportiviteit stond voorop en nu de gezelligheid.

D.A.W. ook actief voor DOS in Vreeland. "In

Een prima cluppie, dat D.A.W.

missie

geslaagd

vandaag.

Vreeland turnen we op een hoger niveau, maar
hier in Nigtevecht is het leuk om te zien hoe
iedereen elkaar opzweept. De saamhorigheid is

Pieter Tammens
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Afgelopen keren hebben jullie kunnen

ons drie keer per dag met agressieve lokale

nis wel een gevoelig onderwerp. Merken dat je

genieten van mooie en bijzondere verha-

muggenolie insmeren. Smeren, smeren en nog

een andere kleur hebt. Dat je anders behandeld

len over wonen en werken in de tropen.

eens smeren. Zo niet dan zit je onder de dikke

wordt omdat je blank bent. Meer moet betalen.

Dit keer een relaas over onwelkome gasten

rode jeukende bulten die - na krabben - uit

Nog langer moet wachten. Onvriendelijk beje-

en huis-, tuin- en keukenongemakken in

kunnen groeien tot besmettelijke apenpok-

gend

de tropen.

ken…

Makamba. Goed om te ervaren. Doormaken

wordt.

Uitgescholden

wordt

voor

Wasmachines. Mijn eerste reactie: fijn zo'n

wat

Allereerst de muggen. Iets dat nooit zal wen-

grote Amerikaanse machine waar je kilo's tege-

Nederlanders in Nederland helaas wel dagelijk-

nen. Na de eerste avond op Curaçao had ik

lijk in kwijt kan. Lekker snel klaar ook. Maar de

se kost is. Als onwelkome gast gezien worden.

maar liefst zestig muggenbulten op twee

was wordt niet schoon! En die joekels vreten je

benen… Ha lekker, vers vlees uit Nederland! En

kleren op! Echt waar, de gaten vallen er spon-

Bon weekend,

ook al zijn we minder 'vers' (anderhalf jaar

taan in. De Amerikaan staat nu in een donker

Charlotte, Olaf, Imre en Jurn.

tropen zit er op) het gezin wordt nog steeds

hoekje van de garage weggestopt. Onze

dagelijks belaagd door muggen. We moeten

Europese machine viert al dansend en schud-

voor

sommige

gekleurde

mede-
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TV Nigtevecht 1978-2008

HISTORISCH

Passe partouts
De passe-partouts van het cabaret zijn bij mij

Om u een indruk te geven hoe de Dorpsstraat in

Op zondag 15 juni werd er stilgestaan bij

en een stukje haring met een glaasje korenwijn

Nigtevecht eruit zag rond 1900, dus de vorige eeuw, wil ik

het 30-jarig bestaan van de TVN. Het was

vonden gretig aftrek.

thuis af te halen in de dorpstraat nummer 3.

u door middel van deze twee briefkaarten laten zien. De

een uiterst succesvolle jubileumdag.

eerste kaart geeft aan het begin van de Dorpsstraat

Een tennis clinic, verzorgd door de tennis-

Er was ook een moment om even stil te staan

het afgelopen seizoen die opnieuw gereser-

genaamd "De Punt", met ongeplaveide straat waar veel

school, voor de jeugd, de dames en de heren

bij het feit dat de TVN 30 jaar geleden nooit

jeugd aanwezig was. Aan de bomen is te zien dat deze

gingen vooraf aan een gezellig en zonnig

was opgericht als er geen enthousiaste vrijwilli-

toen zo'n 20 à 30 jaar oud waren. Onder het kruisje boven

"happy hour". Tijdens de tennis clinic werden

gers waren geweest. En dat ook nu het succes

het huis was de brandweergarage, daarnaast een open

de opdrachten van de 3 aanwezige tennislera-

van de tennisvereniging wordt bepaald door de

ruimte waar men ca. 1925 met bebouwing is begonnen.

ren door zowel de kids als de volwassenen met

inzet en de bijdrage van enthousiaste vrijwilli-

De tweede kaart is het vervolg in de Dorpsstraat. Aan het

veel inzet uitgevoerd.

gers.

delijk nog passe-partouts beschikbaar zullen

Vonk, waar de begroeiing links stond staat nu ons

De kinderen ontvingen na hun clinic een ver-

Bekijk de foto's op onze website www.tvnigte-

Dorpshuis. Vooraan rechts de schuur met twee

frissend ijsje. Voor de volwassenen was het na

vecht.nl

de clinic lekker snacken. De broodjes beenham

Johan Hübner

Cor Rensebrink

openslaande deuren, staat nu de woning van de fam. E.

eind ziet men de nog bestaande woning van de fam. J.

Valkenburg, daar voorbij de Taverne van de fam. Westland

Dit geldt alleen voor passe-partouthouders van
veerd hebben. Nieuw ingeschrevenen ontvangen telefonisch of via de mail bericht als er een
passe-partout beschikbaar komt. En voor wie
nog geen bericht heeft ontvangen leert de
ervaring dat er in de loop van de tijd vermoekomen. Ben Goes

Bij deze willen wij iedereen hartelijk bedanken
die het afscheid van Cor en zijn pont tot een

waar men voor weinig geld een gesneden borrel (half

Nigtevechtse Quirine
Brinkman succesvol
in Poëziewedstrijd.

water/half genever) kon kopen.
Door deze twee kaarten te tonen, hoop ik u iets aangereikt te hebben over de historie van het dorp.
Ome Henk

"Doe Maar Dicht maar" organiseert sinds

De Tandarts

1985 jaarlijks een poëziewedstrijd voor

Oude knarren op de weg

jongeren van 12 tot 19 jaar uit Nederland

Na school,

en Vlaanderen.

Een smalle, kleine, langwerpige wachtkamer

Dit jaar werden er maar liefst meer dan 6000
gedichten ingezonden. De jury van dit festival,

Daarna een grote groen getinte kamer

een vakjury en een jongerenjury, kozen hieruit

Een grote stoel in het midden

onvergetelijke gebeurtenis hebben gemaakt.
De versiering van het ponthuisje, de muziekband, de speech, de hapjes en de drankjes, het
was allemaal geweldig goed georganiseerd.
Echt een complete verrassing. Cor en Sonja,
maar ook wij van de familie, waren enorm
geroerd door alle belangstelling en moeite die
er genomen was om dit tot een feestelijke gelegenheid te maken. Dat Cor ook nog de voorpagina van de Sleutel heeft gehaald vond hij
helemaal geweldig. Namens de gehele familie
Rensenbrink willen wij iedereen die zich ingezet heeft, enorm bedanken. Het was hartverwarmend.

de honderd beste gedichten. Deze zullen worden gebundeld in een boekje. En van die hon-

Twee mensen in het wit gekleed

derd werden de tien beste poëten uitgenodigd

Witte handschoenen aan

om hun winnende gedicht voor te dragen tij-

De instrumenten klaar

dens het 23e festival in de Oosterpoort in
Groningen.

Ga maar zitten
Zo wat scheelt d'r aan

Onder de tien finalisten bevond zich ook de 16
jarige Quirine Brinkman uit Nigtevecht met

Niks

haar gedicht "De Tandarts". De wedstrijd werd

We zullen zien

afgesloten met een festival waarbij de winOns dorp wordt in de zomermaanden vaak aangedaan door wandel-, motor-, fiets- en oldtimerclubs. De Vecht route langs de Klomp-

naars hun gedicht op het podium voordragen,

Twee mensen in het wit gekleed

en Vreelandseweg is populair onder vele dagtoeristen. Het gebeurt echter niet vaak dat Nigtevecht het startpunt is van zo'n toertocht. Dat was

naast professionele dichters en muzikale acts.

Daar heb ik een hekel aan.

het geval op maandag 12 mei. Vanaf het brandschone terrein van Piet Nagel vertrok er een bonte stoet van ongeveer 40 old-timers in verschillende

De redactie feliciteert dit jeugdig poëzie talent

vormen en maten van erg oud tot stokoud. Ank en Piet Nagel hadden voor leden van de old-timerclub een route in de Gooi en Vechtstreek uitge-

en plaatsen bij deze met trots haar winnende

stippeld. Aan de tocht deden 3 Nigtevechtese Old Timers mee van de familie Visser (Gogomobiel), familie Nagel (Mercedes) en familie Douma.

gedicht.

6

3

Quirine Brinkman (16)

Bekijk het
archief op
sleutel2000.nl
ook nr. 50...
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Onbezoldigd ambtenaar

Oranjefeest groot succes
De feestweek ligt alweer een tijdje achter ons.

Van Zadelhoff een zware longontsteking, maar

Het weer was goed, het bier was nat en de acti-

het sterke gestel en gezonde geest van de 86-

viteiten zijn allemaal zeer geslaagd. Ons hoog-

jarige heeft hem er weer bovenop geholpen. De

tepunt was de Vossenjacht. Hulde aan Kim

recente liesbreukoperatie zorgt er voor dat hij

Meijer voor het maken van de prachtige kos-

het even wat rustiger aan moet doen, maar het

tuums. Hierbij nog een paar laatste puntjes om

tuingereedschap (krabber, schoffel, hark en

de week goed af te sluiten.

bezem) staan al klaar om binnenkort weer
dienst te gaan doen. Van Zadelhoff: "Ik begrijp

Uitslag van de ballonnenwedstrijd.

niet goed dat mensen zeggen dat ze geen tijd

Er zijn 36 kaartjes teruggestuurd . De ballonnen

hebben om hun tuintje te onderhouden. Met

zijn in een spoor van Blaricum, via Amersfoort,

een halfuurtje per dag houd je het onkruid weg

erg veel in Lunteren, via kasteel Doorwerth bij

en doe je niet alleen jezelf, maar ook je omge-

Arnhem naar Duitsland gevlogen. De top 3:

ving een groot plezier. Je blijft in beweging en
dat houd je op de been. Ik veroordeel echter

1. Gemmy Wiskerke. Haar ballon landde in

niemand, want ieder mens heeft recht op zijn

Grevenbroich na 230km, Duitsland

eigen eigenaardigheden." Van Zadelhoff kan
veel tuinen opnoemen, die wel een opknapbeurtje kunnen gebruiken, maar wil geen

2. Chantal Tammens. Haar ballon landde in

ook terecht gekomen is ??? Afzender De Kidz

- een zilveren bedelarmbandje met 4 bedeltjes

Kamp-Lintfort, Duitsland

van "De Tweemaster".

- een aantal kledingstukken

Zyfflich, Duitsland

Gevonden voorwerpen

Namens de Oranjevereniging bedanken we alle

De winnares heeft inmiddels haar prijs, een ijs-

Onderstaande spullen zijn gevonden en blijven

deelnemers aan de activiteiten, de vrijwilligers,

bon van Nelis, ontvangen!

hangen in de feesttent terug te halen bij Pierre

de sponsors en de geduldige buurtbewoners

Spronk, Ambachtsheerensingel 14, tel. 254907

rondom de tent. Tot volgend jaar.

3. Eva Kiela (Weesp). Haar ballon landde in

namen noemen. Op de vraag wie dan een compliment verdient, antwoordt Van Zadelhoff
onmiddellijk: "Daan van de Velde in de
Oostzijdsestraat, die verdient een grote pluim."
We zijn gaan kijken en inderdaad: een modeltuin.

P.S We hebben nog een kaartje terug gehad uit

- een zilveren ringetje

Woollahra, Australië maar of de ballon daar

- bedel in de vorm van een laarsje

De Oranjeverenig

Dit jaar zijn de heer en mevrouw Van Zadelhoff
60 jaar getrouwd en ze zijn dankbaar voor een

Niet één, maar twee platte karren

mooi en gelukkig leven met kinderen en kleinkinderen. "Tijdens het feest ter gelegenheid
van de diamanten bruiloft heb ik gezegd mijn

Het jeugdseizoen van DOB is zondermeer

vrouw voor te willen dragen voor een lintje: de

succesvol te noemen. Maar liefst 4 jeugd-

hoogste onderscheiding, Ridder in de Orde van

teams zijn dit jaar kampioen geworden.

de Nederlandse leeuw, dat verdient ze. Met een

Eén platte kar was niet genoeg dus trok er op

vriendelijk woord bereik je veel. Ik bel wel eens

13 mei een bonte stoet van twee platte kar-

met de gemeente. Niet om te klagen, maar om

ren met daarop de D, E, F1 en F2 pupillen van

te vragen of ze wat snoeiwerk kunnen oprui-

DOB. Elk team was voorafgaand aan de zege-

men of een paar stoeptegels rechtleggen.

tocht in de bloemen gezet en elke speler ont-

Binnen een paar dagen wordt het dan geregeld.

ving een herinneringsmedaille van de jeugd-

En dat is mijn ervaring in de gezondheidszorg
In 2007 zijn de heer en mevrouw Van

voortuin er pico bello bij. En het werkgebied

Zadelhoff

de

van de heer Van Zadelhoff is uitgebreid naar

Vreelandseweg verhuisd naar het dorp en

omringende stoepen en parkeerplaatsen.

wonen zij in één van de seniorenwoningen

"Adam en Eva kregen de opdracht de aarde

in de Oostzijdsestraat. En dat heeft de

netjes te houden en ik doe met ze mee", aldus

buurt geweten. Want sinds die tijd staat de

Van Zadelhoff. Begin van het jaar trof de heer

van

de

boerderij

aan

bestuursleden Laura Koningen en Dick

ook. Er wordt veel negatief geschreven over de

Verwey. Na afloop werden de spelers getrac-

medische wereld, maar mijn persoonlijke erva-

teerd op chips en limonade. De verwachting is

ring is dat die mensen heel erg hun best doen

gezet voor het komende

en mij altijd prettig en met respect behande-

seizoen.

len."
De redactie
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