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Beste vrijwilligers, 

 

25-jarig jubileum 
 

Op zaterdag 18 september kwam een grote schare vrijwilligers, oud-vrijwilligers en andere 

relaties van de SLE bijeen op het terrein van A.Vogel om 

het 25-jarig jubileum van de SLE te vieren. Dankzij de 

recente versoepeling van de Corona maatregelen was 

deze viering nu mogelijk. Het terrein was door de 

medewerkers van A.Vogel ingericht met 2 pagode tenten, 

tafels en banken. Er draaide permanent een 

diavoorstelling met beelden uit heden en verleden van de 

SLE. De spijs en drank werd verzorgd vanuit een 

foodtruck van het restaurant Amuse. En het was, zoals 

gebruikelijk bij SLE-activiteiten, heel mooi weer! Bij 

binnenkomst kreeg iedere bezoeker koffie aangeboden in 

een beker met opschrift Stichting Landschapselementen.  

In zijn welkomstwoord bedankte voorzitter Ad Joost 

Rozeboom de Vries, Johan en Wilfred Schenk van 

A.Vogel en niet te vergeten zijn vrouw Adrie voor alle 

voorbereidende werkzaamheden. 

Na een korte beschrijving van het programma van deze 

middag, waarin hij speciaal wees op de pendelkar voor 

het vervoer van de in sanitaire nood verkerende aanwezigen naar de op geruime afstand 

staande toiletten, gaf hij het woord aan Wilfred Schenk. 

 

Wilfred heette ons namens A.Vogel welkom in de tuinen. Hij kondigde de rondleiding door 

de tuinen aan, waarbij het niet alleen om de geneeskrachtige planten zal gaan maar ook over 

de vele vlinders en insecten die in de tuinen ronddwarrelen. Met drie groepen onder leiding 

van Johan, Joost en Wilfred ging vervolgens de rondleiding van start. 

De groep van Wilfred kreeg eerst enige voorlichting over het ecologisch tuinieren en de 

groenbemesting. Er wordt op deze tuinen gekweekt volgens het eco keurmerk. Dit keurmerk 

wordt afgegeven door Skal Biocontrole. Volgens de regels van het ecologisch tuinieren 

mogen er geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest gebruikt worden. Na het oogsten wordt de 

grond direct bedekt met een mengsel van zaden. De planten die ontkiemen uit deze zaden 

zorgen ervoor dat er veel nieuwe voedingsstoffen aan de bodem worden afgegeven. Dat is ook 

heel goed voor de CO2 compensatie. Onder de plantjes die boven komen zitten o.a. de gele 

mosterd die zorgen voor veel organisch materiaal en verschillende klaversoorten die stikstof 

uit de lucht binden en het aan de bodem afgeven. 
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In het voorjaar worden de plantjes met een spitmachine door de grond gewerkt, dan gaat het 

rotten en krijg je een mooie sponswerking van de bodem. In de loop van de jaren is door deze 

groenbemesting de grond flink in kwaliteit verbeterd. Bij de planten die op deze grond 

gekweekt worden, komen eigenlijk nooit ziektes of plagen voor. 

De planten die nodig zijn om bijv. echinaforce te maken worden in eigen beheer gekweekt. 

Zo weet men precies in welke planten de meeste werkzame stoffen zitten. Jaarlijks worden er 

tussen de veertig en zestigduizend kilo planten gekweekt. Deze planten worden verwerkt in de 

A.Vogel producten. In totaliteit worden 3,5 tot 4 miljoen planten door de tuinlieden verzorgd. 

Voor het zaaien, planten en onkruid wieden bestaat geen strakke planning. Er wordt 

ingespeeld op ideale weersomstandigheden voor elke handeling. 

Wilfred stond even stil bij een veld vol 

met artisjokplanten. Hij vertelde dat deze 

planten met stengel, bladeren en bloem 

over twee weken worden geoogst. Er staat 

een order van ongeveer 600 kilo. 

De artisjokplanten worden in de vroege 

ochtend geoogst. Met een sikkelmes 

worden de stengels bij de grond 

afgesneden, in oogstkooien gedaan en zo 

snel als mogelijk vervoerd naar de fabriek 

in Elburg. Deze snelheid is geboden om 

de werkzame stoffen te behouden. In de 

productieafdeling worden de planten 

verwerkt, versneden en in alcohol 

gedompeld. De alcohol zorgt ervoor dat de werkzame stoffen uit de planten getrokken 

worden. Verder voorkomt de 90% geconcentreerde alcohol dat er geen gistvorming optreedt. 

Vervolgens wordt er geperst en gecentrifugeerd en worden de bewerkte planten verwerkt tot 

o.a. een neusspray of tabletten. Uit de smalle weegbree wordt een oorspray gemaakt. 

Zo staan in de schappen van A.Vogel wel 110 producten. In de loop van de eeuwen is van 

veel planten door ondervinding een heilzame werking ontdekt. Wilfred noemde als voorbeeld 

de wilg. In de bast van de tweejarige wilgentakken zit een stof die we allemaal wel eens 

gebruikt hebben. De werkzaamheid van deze stof is bij toeval ontdekt door de griendwerkers 

in de Biesbosch. Deze arbeiders sneden in drassige gebieden de wilgentenen van 

verschillende soorten wilgen om ze later te gebruiken in het vlechtwerk van stoelzittingen. 

Het was een hard bestaan met veel hak- en snoeiwerk. Deze arbeiders kregen door het harde 

werk vaak krampen in schouders en handen. Een van die griendwerkers ging de pijn verbijten 

op de bast van de wilg. En het bleek dat deze persoon ’s middags geen pijn meer had. Uit 

onderzoek is uiteindelijk gebleken dat de tweejarige bast aspirine bevat. De samenstelling van 

deze aspirine bevattende bast is chemisch nagebootst en leidde tot aspirine in tabletvorm. Om 

de werkzaamheid van één tablet aspirine te bereiken moet men de bast van een halve boom 

eten. Zo zijn er in de loop van de tijd door toevalligheden meerdere geneeskrachtige planten 

ontdekt. Wilfred leidde ons nog langs een veld met salieplanten. Het uit de salieplant 

getrokken middel vermindert de transpiratie en is daardoor effectief bij overgangsklachten. 

Bij luie en daardoor weinig transpirerende personen spreekt met van een Jan Saliegeest. 

Wilfred maakte ons verder attent op de rups van de Koninginnepage, een grote vlinder met 

een spanwijdte tot 75 mm die normaal gesproken voornamelijk in het zuiden van het land 

voorkomt maar nu ook de A.Vogeltuinen gevonden is. 

. 



 
 

In de Oostindische kers zagen we de Tijgerspin zitten. Dit is 

een van de grootste spinnen in West-Europa. Het vrouwtje is 

met haar 15 millimeter lengte en felle kleuren moeilijk over het 

hoofd te zien. Het mannetje is met 5 mm een stuk kleiner en is 

dofbruin gekleurd.  

Na de paring wordt het mannetje door het vrouwtje in het web 

gesponnen en (ondankbaar) vervolgens opgegeten. 

Tot slot van de rondleiding werd de insectentuin aangedaan met 

daarin vlinders, bijen, gaasvliegen en lieveheersbeestjes. 

 

 

 

 

 

 

Na het inschenken van een glaasje prosecco nam Ad weer het woord om een terugblik te 

geven op 25 jaar SLE. 

De SLE is een voortzetting van het succesvolle erfbeplantingsproject van de oudheidkundige 

vereniging Arent thoe Boecop. In twee jaar tijds werden ca. 60 erven heringericht. De plannen 

werden door de werkgroep gemaakt, op het gemeentehuis verder uitgewerkt en tenslotte door 

de Gresbo uitgevoerd. Dit project werd afgerond met het planten van de laatste boom door 

commissaris van de Koningin Jan Terlouw op het erf van de boerderij, gelegen aan de 

Eperweg 1. Door donaties van de Postcode Loterij en Biohorma was er een flink bedrag 

beschikbaar. Er is toen besloten om door te gaan met de activiteiten en de werkgroep op te 

laten gaan in een zelfstandige Stichting Landschapselementen. Ad en Thom Bergstra hebben 

toen samen met mensen van Biohorma, die ervaring hadden in het oprichten van een stichting, 

om de tafel gezeten. Er zijn statuten gemaakt, een bestuur samengesteld en vele andere 

praktische zaken geregeld zoals het aanschaffen van postpapier, het ontwerpen van een logo 

en het maken van een publiciteitsplan. 

Uiteindelijk is op 20 mei 1996 ten overstaan van notaris Overbeeke de oprichtingsakte 

ondertekend. 

In het eerste bestuur zaten naast Ad en Thom Bergstra, Bertus Companjen als 

penningmeester, Annie Groothuis, Henk Bruijnes en Jan Kramer. Deze laatste kreeg later de 

functie van adviseur van het bestuur namens de gemeente. Deze functie werd later vervuld 

door achtereenvolgens Ronald Schipper en tot op heden Cor Duitman. 

De participatie van de gemeente in het bestuur is voor SLE heel belangrijk. Dat levert korte 

lijnen met de gemeente op wat belangrijk is bij zaken zoals het aanvragen van vergunningen 

en het plannen van nieuwe projecten, 

De SLE is nadrukkelijk geen actiegroep die instanties met brieven en commentaren bestookt, 

alhoewel een lichte druk af en toe wel nodig is om dingen voor elkaar te krijgen. Het bestuur 

is in de loop van deze 25 jaar geleidelijk gewisseld van samenstelling. Alleen Ad is als 

voorzitter blijven zitten en vond het nu wel tijd om het voorzitterschap neer te leggen. 

Gelukkig is er een goede opvolger gevonden in de persoon van Sebastiaan Smit. 

 



 
 

Ad noemde 

vervolgens nog de 

namen van enkele 

kleurrijke mensen 

die niet meer kunnen 

meewerken maar 

vandaag aanwezig 

zijn bij het jubileum. 

Anny Groothuis 

heeft jarenlang voor 

koffie en broodjes 

gezorgd in de pauze. 

Veel vrijwilligers 

keken zo rond half 

elf verlangend uit 

naar het kleine 

autootje waar in 

Anny het erf op reed. 

De koffiepauzes zijn 

gezellige momenten 

en belangrijk voor 

het sociaal contact 

onderling evenals de 

jaarlijks uitjes met 

partners. Ook de 

meer dan negentig 

jaren tellende Beert 

Koops (links op de 

foto) en naast hem 

Hendrik Smit waren 

aanwezig. 

 

 

In de loop van de jaren zijn duizenden wilgen geknot, sommige al voor de vierde of vijfde 

keer. We hebben door het planten van staken nieuwe rijen wilgen doen opgroeien, fruitbomen 

aangeplant en onderhouden, houtwallen uitgedund enz. 

Bijzonder projecten zijn het maken en plaatsen van landhekken en steenuilkasten. Grote 

projecten waren het opzetten van een oeverzwaluwenwand en de vogelkijkhut bij de 

rietlanden. Ook biodiversiteitsprojecten worden ontwikkeld door enkele vrijwilligers. 

Al deze activiteiten beantwoorden aan de doelstellingen van de SLE, zoals die in het begin 

geformuleerd zijn. Een uitdaging voor de toekomst van de SLE is om nieuwe vrijwilligers aan 

te trekken, Tot slot van zijn toespraak bood Ad als dank voor de jarenlange ondersteuning van 

de SLE, A.Vogel een paardenkastanje aan. De boom wordt op een geschikte plaats geplant 

met een bordje erbij. Ad sprak de hoop uit dat de kastanjeboom tot volle wasdom mag komen 

zodat vele generaties er nog van kunnen genieten. Frank geloofde daar kennelijke niet zo in; 

hij overhandigde Ad ijlings een emmertje met kastanjes voor heraanplant. 

 

 

 



 
 

 

 

Wethouder Wessel prees in zijn toespraak de werklust van de groep vrijwilligers van de SLE. 

Met deze groep die de handen uit de mouwen steekt zijn veel projecten tot stand gekomen. 

Vertegenwoordigers van de SLE zaten vaak met de gemeente om de tafel als het om visie, 

beleid en inhoud ging. Dat wil niet zeggen dat je het altijd met elkaar eens bent: visionaire 

dingen kosten nog wel eens geld, wat niet altijd voorhanden is. De SLE is voor de gemeente 

van belang geweest voor ontwikkeling van landschapsplannen zoals het 

landschapsontwikkelingsplan en het bermbeheer. Bij dit laatste plan wil de SLE nog wat 

verder gaan dan de gemeente kan en wil. Uit het bijwonen van enkele werkbijeenkomsten is 

de wethouder gebleken dat de SLE ook een belangrijke sociale functie voor de vrijwilligers 

heeft: het is een gezellige club. Dat de wethouder een brede belangstelling wist men al, maar 

dat hij ook adviezen gaf voor anticonceptie van de ooievaars ter beteugeling van de 

ooievaarsstand, verraste de aanwezigen zeer. 

Vervolgens sprak de heer Wessel de vertrekkend voorzitter Ad toe. De gemeente Elburg is 

veel dank verschuldigd voor alles wat Ad in adviserende zin maar ook in praktische zin 

gedaan heeft richting gemeente. Dit is tot op de dag van vandaag zichtbaar in het buitengebied 

van de gemeente Elburg. Als dank hiervoor reikte de wethouder een bos bloemen aan Ad uit. 

Tot slot overhandigde hij namens het gemeentebestuur aan Ad en cheque van € 1000. —voor 

de aanschaf van veiligheidsschoenen voor de motorzagers van de SLE. 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
Namens Arent thoe Boecop biedt Willem van Norel een       De Rotary club Oldebroek-Elburg is altijd op zoek naar    

cheque van € 250.—aan                                                             goede doelen. Ad en Sebastiaan tonen hier de cheque van €  

                                                     500,-- die ze uit handen van voorzitter Harry Thijssen  

                                                                                                      mochten  ontvangen. 

 

 

 

 

 

 
Als gemeentelijk adviseur van de SLE gaf Cor aan Ad een                    Namens bestuur en vrijwilligers van de SLE  overhandigde                   

fotocollage cadeau en een pennenset met inscriptie.                               Gerben de scheidende voorzitter een bon voor een 

                                                                                                                      een verblijf samen met Adrie in een hotel op Texel. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Onderwijl werden er vanuit de foodtruck van restaurant Amuse lekker hapjes geserveerd.  

Toen de desserthapjes op tafel stonden was het moment aangebroken voor de overdracht van 

het voorzitterschap aan Sebastiaan Smit. 

Uit handen van Ad ontving Sebastiaan allereerst een stuk hout, onderdeel van een hek, met 

het brandmerk SLE en de datum 18 september 2021 daarin gebrand. Daarna diepte Ad uit een 

tasje een kloeke voorzittershamer op. Samen met het stuk hout als ondergrond moet deze 

hamer genoeg zijn om het bestuur in het gareel te houden. Ad sprak daarbij de hoop uit dat 

Sebastiaan net zoveel plezier aan de SLE zou beleven als Ad in de afgelopen 25 jaar had. 

In zijn eerste speech als voorzitter sprak Sebastiaan de hoop uit dat hij over 25 jaar nog 

leiding mag geven aan een enthousiaste groep vrijwilligers. Hij heeft zelf een hart voor de 

natuur, is begonnen als boomverzorger in de bosbouw, heeft 13 jaar in de gemeente Elburg als 

milieuambtenaar veel met Cor samengewerkt en is nu na wat bijleren werkzaam als jurist bij 

de gemeente Zwolle, dezelfde gemeente waar Ad vandaan komt. Sebastiaan heeft het volste 

vertrouwen dat hij de vrijwilligers van de SLE goed kan ondersteunen. 

 

 

 

Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd jubileum in een mooi onderkomen in 

een prachtige omgeving en begunstigd door mooi weer. 

 

 

 

 



 
 

 

Voor en na het jubileum hebben er enkele activiteiten plaats gevonden, hieronder volgt een 

verslag. 

 

Het hekkenproject 
 

Op een erf aan de Bovenweg zijn door de hekkenploeg drie hekken gezet. Het eerste 4 meter 

hek is geplaatst op 8 juli (zie Knotpraat 173), het tweede 4 meter hek op 13 augustus en het 

derde tweedelig hek op 31 augustus. Bij het plaatsen van het eerste moest de sleg eraan te pas 

komen om de dampaal recht in de grond te krijgen. Bij de andere hekken ging door een 

ingenieuze uitvinding van Eddy Otten alias Willy Wortel de boor op de millimeter 

nauwkeurig loodrecht de grond in. 

Hij heeft namelijk op de boor met Tie Ribs een kleine waterpas bevestigd die in twee 

richtingen de stand van de boor meet. Twee vrijwilligers bedienen de boor, een derde 

vrijwilliger corrigeert zo nodig de stand van de boor aan de hand van de waterpas. 

 

 
De waterpas is bevestigd op de hendel                         De boor gaat loodrecht de grond in 
 

Op zaterdag 25 

september is 

nog een 4 meter 

hek geplaatst op 

een terrein aan 

de Melksteeg. 

Dit terrein hoort 

bij de nieuwe 

gebouwde 

hofstede die op 

de achtergrond te 

zien is. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

De ooievaarsnesten 

 

Zoals in de vorige Knotpraat vermeld is, is de paal van 

het ooievaarsnest aan de Stoopschaar flink aangetast 

door de Boktor en aan vervanging toe. Op dinsdag 28 

september is de paal weggehaald. Daartoe zijn 

allereerst de bouten en beugels verwijderd waarmee 

de paal vastzat. De paal was voordien gefixeerd met 

lijmklemmen. Vervolgens zijn er enkele kabels 

losgemaakt, de lijmklemmen losgetrokken met een 

voordien aan de klemmen vatgemaakt touw, daarna 

viel de paal, zoals de bedoeling was, spontaan om. De 

paal is in stukken gezaagd en door de eigenaar 

afgevoerd. 

In december wordt een nieuwe paal, die nu nog op het 

terrein van de waterzuivering ligt, met behulp van een 

verreiker geplaatst. Onderwijl vlecht Frank een nieuw 

nest voor deze paal. 

Op maandag 4 oktober zijn de ooievaarsnesten 

achter het gemeentehuis en aan het Bagijnendijkje 

schoongemaakt. Ook het ooievaarsnest gelegen op de 

treurwilg nabij Het Nieuwe Feithenhof is 

schoongemaakt. 
Onbevreesd maken Gerard en Koos op grote hoogte 

het nest achter het gemeentehuis schoon. 

 

 

 

 

 

Veiligheid 
 

Als SLE-vrijwilligers proberen we zo veilig mogelijk te werken. Allereerst is daarvoor nodig 

dat de materialen waarmee we werken in orde zijn. In het voorjaar zijn alle gereedschappen 

met een stekker, machines met een verbrandingsmotor, trappen en ladders gekeurd en 

voorzien van een goedkeuringssticker en een ingevulde keuringslijst. Ook de Knotkar en de 

tandemasser werden gekeurd. 

Ten behoeve van de motorzagers worden veiligheidsschoenen aangeschaft. De zaaglaarzen 

zijn nl. zwaar en niet fijn om mee te werken. 

Op 20 augustus hebben 6 vrijwilligers een opfriscursus motorzagen gevolgd. Op 17 december 

is voor nog eens 6 vrijwilligers een opfriscursus gepland. De cursussen vinden plaats op het 

landgoed Schouwenburg. Het certificaat wat met deze cursus behaald kan worden is 3 jaar 

geldig. Onlangs hebben 12 vrijwilligers een herhalingsles reanimatie gehad en een certificaat 

gekregen dat een jaar geldig is. Gerard en Gerben gaan te zijner tijd een door SLG 

georganiseerde cursus Hulpverlening in het Veld volgen. Ook bij deze cursus is een certificaat 

te behalen. 

 

Natuurwerkdag 
 

Voor de agenda: Op zaterdag 6 november vindt de natuurwerkdag plaats op het landgoed 

Zwaluwenburg. Nader bericht volgt. 



 
 

 

Bestrijding van de Amerikaanse Vogelkers 
 

Bevrijd van de coronaregels die golden voor het werken in het buitengebied zijn we op 

zaterdag 2 oktober met frisse moed op het terrein van de Hokseberg begonnen met de 

bestrijding van de beruchte Amerikaanse Vogelkers. Er was een flinke ploeg bestaande uit 19 

vrijwilligers, 2 stagiaires van het Oostenlicht en de zoon van Sebastiaan. 

Dat was maar goed ook want er waren weer vele uitlopers van de vogelkers, vooral langs de 

paden. Met behulp van de takkenschaar, de EVA en de klapzaag zijn de prunussen bij de 

grond afgeknipt of afgezaagd. De indruk bestaat dat ze in de loop van de jaren toch wel in 

aantal afgenomen zijn. Voor de koffiepauze konden we terecht in de garage van de familie 

Bruin. De broodjes zijn verzorgd door Frank en Hannie, Richard bediende het 

koffiezetapparaat. 
 

 
Harde werkers!                                                                            Als “bijvangst” een foto van houtzwam 

                                                                             op een prunusstronk.  

Knotwilgen Bliksweg                             

 
De eerst knotochtend vond plaats op zaterdag 9 oktober. In 2012 zijn door onze vrijwilligers 

27 staken geplant langs een sloot op het weiland van de familie Bonestroo. In 2016 zijn ze 

voor het eerst geknot. Nu waren de wilgen nodig weer aan een snoeibeurt toe: er waren al zeer 

dikke takken bij. Met de motorkettingzaag konden de laagste takken afgezaagd worden, de 

stokzaag pakte de rest. Op de grond werden de gezaagde takken ingekort. 

Het knotten van de wilgen ging zeer voorspoedig, 

de slepers konden het echter niet meer bijhouden. 

In het weiland en op de weg lagen flinke hopen 

taken kriskras door elkaar. 

Eddie stelde voor om bij de volgende knotochtend 

boom voor boom af te handelen. Dus een boom 

helemaal knotten, klein maken en verslepen en 

eerst daarna de volgende boom aanpakken. Elke 

wilg wordt dan door een team bestaande uit een 

stokzager, een grondzager en enkele slepers 

behandeld. Er zijn 6 staken geoogst. Eén van deze 

is direct op een lege plek gepoot. Verder was Frank 

bezig met het verzamelen van twijgjes voor het 

vlechten van een ooievaarsnest. 



 
 

 

Publiciteit 
 

José Oosthoek, verslaggever van het Huis aan Huisblad, heeft van 27 juli tot en met 28 

september verhalen gepubliceerd over de verschillende projecten die SLE aanpakt. Daartoe 

heeft ze elke week een of meer vrijwilligers geïnterviewd over een project wat hun 

aanspreekt. De verhalen worden t.z.t. gebundeld en onder de vrijwilligers en relaties 

verspreid.  

Via het internetadres  www.huisaanhuiselburg.nl/krantenarchief is de artikelenreeks nu alvast 

te raadplegen. 

 

 
 
José Oosthoek interviewt hier Eddy, Jacob en Joop nabij een door hen gemaakt en geplaatst hek aan de Veldweg in 

Doornspijk. Overigens heeft dit artikel over het hekkenproject al geleid tot verschillende opdrachten van 

particulieren. 
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De stichting Wiel heeft op woensdag 22 

september een “vrijwilligersproeverij” 

georganiseerd. In de kloostertuin presenteerden 

verschillende stichtingen en verenigingen zich aan 

het publiek met de bedoeling om vrijwilligers te 

werven. Zo werd de SLE vertegenwoordigd door 

Frank, Oene en Gerben. De kloostertuin werd die 

middag echter alleen bezocht door toeristen die 

onze kraam, hoe vriendelijk en uitnodigend we ook 

keken, schielijk voorbijgingen. 

Het vissersvrouwenkoor bracht met het zingen van 

Oudhollandse liederen echter de nodige afleiding. 

 

Ter nagedachtenis 
 

Op 21 september jl. is onze trouwe vrijwilliger en SLE-vriend Ad Delen overleden. 

Op Ad kon je altijd rekenen, of het nou ging om nestkasten ophangen of schoonmaken, 

fruitbomen snoeien, hekken plaatsen of het reguliere werk, hij was er vrijwel altijd bij.  

In de loop van de ruim 15 jaar dat hij vrijwilliger bij ons was heeft hij de kennis van natuur en 

landschap en het beheer daarvan zich eigen gemaakt. Als gecertificeerd zager heeft hij menig 

houtwal en knotboom onder handen genomen. Zijn kennis van hoogstam fruitbomen, 

opgedaan in Zuid-Limburg, kon hij hier goed in de praktijk brengen. Samen met Jenny was 

hij ook een enthousiaste deelnemer aan de jaarlijkse uitjes. 

Toen zijn gezondheid het niet meer toeliet, moest Ad helaas stoppen met het 

vrijwilligerswerk. 

Naast zijn inzet voor de SLE was hij vooral een aimabel mens die tijdens het werken en de 

koffiepauze voor iedereen een luisterend oor had. Ad, bedankt voor alles! 

Wij wensen Jenny en kinderen veel sterkte om dit verlies te verwerken. 

 
 

 


