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Hoi allemaal, 

 
Ze hebben het tegenwoordig steeds over spuiten, nou vandaag 
heb ik iemand bezig gezien met een spuit, daar kunnen ze bij 

de GGD nog veel van leren. 
Dieën mens hanteerde de spuit als een volleerd kunstenaar, 

Astra Zeneca, Pfizer, het maakt hem allemaal niet uit, hij zorgt 
ervoor dat alles netjes verloopt. 
Ik heb het over Willy, de spuitkoning van Lierop, hij bracht 

vanmiddag al zijn apparatuur mee en spoot dun 
alligne stoep voor de Boules  baan schoon, van 

gruun noar zoiver, laat dat maar aan Willy over. 
Ik mocht af en toe ook zijn spuit even vastpakken, 
maar daar was ik niet zo kapot van, ik heb andere voorkeuren, een kleiner 

spuitje oid, kortom: Willy heeft ervoor gezorgd dat die stoep er weer picco 
bello bij ligt, hij wilde er eerst niets voor hebben maar zijn spuit draait op 

diesel en ik stel voor dat we die wel betalen, met jullie toestemming. 
Morgenvroeg om 09.30 uur gaan we even kijken hoe de stoep eruit ziet en 
eventueel nog wat invegen, ook de baan heeft wat onderhoud nodig, de put 

nakijken, etc. 
In de bijlage zitten wat foto's, met grooooote dank aan Willy. 

 
 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

Hans Verrijt 
 
Hoi allemaal, 

 
In deze tijd van ( Boules ) stilte ff een berichtje: gisteren het dak van de fietsenstalling 

weer schoongemaakt, dat was me toch smerig, met Willy overlegd om binnenkort met zijn 
apparatuur de stoep schoon te maken, is erg groen nu, tevens even in ons 
hokske gekeken of alles nog in orde was, er moeten helaas wat kuukskes weggegooid 

worre, euwige seunt, maar ja. En verder wachten we maar af wanneer we weer kunnen 
boulen, dat is de minste zorg, maar het zou toch wel weer leuk zijn om wa te kunnen 

gooien en bakkesen...... 
We zien wel. 
 

 
Met vriendelijke groeten, 

 
Hans Verrijt 
 

Namens het bestuur willen we Hans en Willy ook hartelijk bedanken en we hopen weer 
snel aan het boulen te kunnen. 

 
De werkgroep is in ieder geval weer druk aan de slag. 


