Gastenboek Veerweg 6
Plaats bericht
Aantal berichten: 86
« vorige volgende »
marie-louise uit overloon
Geplaatst op: 17-5-2011 om 14:18:20

Leuk weer eens te zien waar jullie met bezig zijn. Nog volop te doen zie ik. Dan hoeft Marcel zich ook niet te
vervelen. Veel succes en de groetjes.
Edwin en Marie-Louise
Gaitman uit zwolle
Geplaatst op: 13-5-2011 om 15:08:20

wanneer werk je de site weer bij? zo kan ik de vorderingen nie zien! De schuur en de tuin en de hal enzo.
tot zo
Dorry uit overloon
Geplaatst op: 23-3-2011 om 09:26:20

Hoi Marcel en Riet,
Ik heb het eens allemaal bekeken, petje af, wat hebben jullie hard gewerkt.
Erg mooi. Prachtige keuken en badkamer. Knap marcel dat je dat allemaal zelf kan. Ik zou het jullie niet na
kunnen doen en Ron ook niet.
Hoop dat jullie als straks alles klaar is er dan ook echt van kunnen gaan genieten.
Succes nog met de dingen die nog moeten gebeuren.
Groetjes Dorry
Gaitman
Geplaatst op: 22-1-2011 om 07:59:08

En hoe hoog staat de Maas nu? De IJssel is tot aan de dijk gekomen. Ook een prachtig gezicht. Is de slaapkamer
mooi geworden? De badkamer wel!
Zo.....weer een berichtje uit Zwolle
Gaitman uit Zwolle
Geplaatst op: 16-1-2011 om 17:18:05

ik heb weer ff gekeken op jullie site en kan daar goed zien hoe hoog t water staat. t geeft mooie plaatjes!
gegroet maar weer.
Gaitman
marie-louise
Geplaatst op: 13-1-2011 om 13:13:22

Hoi Marcel en Riet
Inderdaad staat de Maas hoog. Hopelijk houden jullie droge voeten.
Groetjes Ed en Wies
Lea en Jan Jansen uit Venray
Geplaatst op: 28-12-2010 om 20:04:42

Wij wensen jullie een goede jaarwisseling en een blij en gelukkig 2011.
Waar staat dit jaar de kerstboom?
Het komt er allemaal fantastisch uit te zien in huis en er buiten.
Groetjes, Lea, Jan.
Wil en Riek uit Ewijk

Geplaatst op: 27-12-2010 om 17:28:15

De badkamer is erg mooi geworden, lekker ruim.
Succes met het opknappen van de slaapkamer. Mooie foto's van de sneeuw en de Maas! De Waal was ook hoog
toen dacht ik nog aan jullie.
Een goed 2011 toegewenst. Wil en Riek.
Gaitman uit Zwolle
Geplaatst op: 19-10-2010 om 20:57:22

gaaf bankje!!!!
Riek en Wil uit Ewijk
Geplaatst op: 16-7-2010 om 21:10:38

Hoi Marcel en Riet.
Wat hebben jullie weer hard gewerkt. De kamer is niet meer de kamer van ons moe! Zo zie je maar wat je van een
oud huis kunt maken. Het ziet er geweldig uit. Geniet er van. De tuin krijgt ook steeds meer vorm. Leuk om te
zien.
Ton & Annemie
Geplaatst op: 27-5-2010 om 13:09:45

Hallo Riet en Marcel,
Wat is het fijn dat jullie nu beneden kunnen wonen.
Het ziet er prachtig uit !!
Ga nu maar eens even genieten van jullie mooie omgeving.
Groetjes,
Ton & Annemie uut Mieëldere.
ronald uit overloon
Geplaatst op: 2-5-2010 om 11:25:28

je moet boven de sauna wel het dak heeeeel goed isolren want anders is het dak in de winter alleen bij de sauna
sneuuwvrij en komt de politie plantjes zoeken
fenny uit zwolle
Geplaatst op: 2-4-2010 om 16:38:45

Laat nou het mooie weer maar komen. Trouwens, er is in Zwolle weer een nieuw eethuis. Kijk maar eens op de
site van Humphreys. Erg lekker en niet duur. Ideetje???? Vrolijk pasen. Groetjes Fenny
Lea Deenen uit Well
Geplaatst op: 3-3-2010 om 15:34:39

Hey Marcel,
Komen we je zomaar tegen bij Nellen!
We hebben natuurlijk ff jullie site bekeken.
Flinke verbouwing, zo te zien. Mooie site trouwens

en mooie keuken!

Leuk je weer eens gezien te hebben,
groetjes Ruud en Lea
Wil en Riek uit Ewijk
Geplaatst op: 30-1-2010 om 17:29:37

Dag Marcel en Riet, Wat is de keuken mooi geworden en wat een ruimte. Kastjes schappen. Je zult de spullen goed
kwijt kunnen en hoogstwaarschijnlijk de kelder niet missen!
je zussie
Geplaatst op: 28-1-2010 om 16:31:53

Hej Marcel en Riet,
WAUW....mooie keuken

Groetjes Wil en Riek Ewijk.

Nu lekker genieten van alle culinaire kook kunsten.
Groetjes en kusje van je (schoon) zusje
fenny
Geplaatst op: 27-1-2010 om 16:37:58

Wat een plaatje!! Heel mooi!
Groeten
Fenny
Annet uit Voassen
Geplaatst op: 26-1-2010 om 13:38:25

Zo hey! Vet mooi die keuken!!!! Moet ik al jaloers worden want het is hier maar behelpen natuurlijk! Gefeliciteerd
met pa en ook alvast met ma en tot zaterdag!
Groetjes Annet.
Martien en Mariet uit Overloon
Geplaatst op: 13-1-2010 om 18:59:25

Hoi Marcel en Riet, wat wordt het mooi bij jullie,leuke foto;s.Wij komen zeker kijken als het wat beter weer is om
te fietsen.Nog veel succes met jullie verdere bouwerij.Groeten Mariet en Martien
Annet en John uit Vaassen
Geplaatst op: 4-1-2010 om 20:18:27

Nog 7 nachtjes slapen.....!! Spannend hoor! Het was gezellig bij jullie onder de kerstboom en achter (voor??) de
kachel. Gelukkig viel het nog mee met de gladheid op de terugweg. Nog de ALLERBESTE wensen en dat jullie maar
lekker op mogen schieten dit jaar.
Groetjes John en Annet.
Lea en Jan uit Venray
Geplaatst op: 4-1-2010 om 18:02:37

Eindelijk weer eens op jullie site. Het schiet geweldig op. De viering van de verjaardag ziet er al gezellig uit.
De kerstboom maakt het helemaal.
We wensen jullie nog verder succes met de werkzaamheden in het nieuwe jaar.
Groetjes.
Riek en Wil
Geplaatst op: 23-12-2009 om 20:02:32

Dag Marcel en Riet.
Bedankt voor jullie beste wensen voor 2010!
Geniet met z'n tweetjes onder de Kerstboom.
Trouwens onze postcode is 6644 AT. De kaart is toch aan gekomen.
Bedankt. Wil en Riek.
Wil en Riek Ewijk
Geplaatst op: 20-12-2009 om 19:47:08

Dag Marcel en Riet. Volgens mij staat de kerstboom op dezelfde plek, waar jarenlang ons moeder de boom had
staan. Ze was altijd erg blij als de boom er weer stond. Jarenlang de taak van Ton! Fijne kerstdagen en de beste
wensen voor 2010! Wil en Riek, Ewijk.
de Stuartjes
Geplaatst op: 15-12-2009 om 21:29:48

Wouw, een echte kerstboom in de kamer!
We komen eind december beslist kijken.
Er is inmiddels weer zo veel veranderd.
Groetjes, de Stuartjes uit Apeldoorn

Annet van Beek uit VaassenGeplaatst op: 1-12-2009 om 20:40:06
Joepie! We hebben weer internet, mede dankzij Marcel. Kan ik dus mooi weer eens even jullie vorderingen
bekijken. Ziet er heel mooi uit. Kan mij niet blauw genoeg zijn! Prachtig die tuindeuren en ook de grijze tegels zijn
errug mooi. Ben heeuul benieuwd naar de (blauwe!) keuken.
Groetjes Annet.
fenny
Geplaatst op: 20-11-2009 om 13:23:51

Wat een gave tegels in de keuken!!!
Wil en Riek, uit Ewijk.
Geplaatst op: 18-11-2009 om 23:21:47

Dag Marcel en Riet. Jullie hebben weer flink geklust! Het ziet er geweldig uit.De kozijnen maakt het huis echt mooi.
Telkens een stapje verder. Wij volgen de verbouwing regelmatig. Tot een volgende keer. Groetjes Wil en Riek.
Ewijk.
fenny
Geplaatst op: 15-10-2009 om 16:16:24

Wat ziet he er mooi uit!!! Super hoor. Jammer van het glas maar dat komt binnenkort dan wel. Groetjes en tot
gauw. Fenny
Christianne uit Overloon
Geplaatst op: 9-9-2009 om 18:11:29

He jullie,
Dat ziet er netje uit. Die nieuwe kozijnen.
En geen rolluiken meer.
Komt allemaal goed, dat zie ik wel weer.
Groetjes Christianne
John Jolly
Geplaatst op: 29-8-2009 om 00:49:48

I see you are getting on very well. You were never afraid of hard work Marcel. Things are looking really good.
Best Wishes
John
Brian
Geplaatst op: 20-6-2009 om 17:49:52

Hallo ome Marcel en tante Riet,
Wat hebben jullie een mooie vloer gekregen.
Mooie foto´s van mijn papa
Zijn jullie ook zo trots, nu het klaar is.
Groetjes van Brian
fenny uit zwolle
Geplaatst op: 7-5-2009 om 11:05:54

Wat een verandering zeg. Ziet er heel leuk uit. We spreken snel af wanneer we dit allemaal live kunnen
aanschouwen.
Tot de 15e.
Groetjes
Fenny
Christianne
Geplaatst op: 29-4-2009 om 20:50:40

He familie,
Dat voortuintje met die stoepjes ziet er goed uit.
Bankje, Bootjes kijken, Biertje, Lekker in de buitenlucht.
Groetjes van je zus
christianne Arts uit Overloon
Geplaatst op: 16-4-2009 om 21:10:04

He Broer en schone zus.
Die berging ziet er puik uit. Ik schaam me wel een beetje dat ik nog steeds geen tijd heb gehad om even aan te
komen waaien. Brian vroeg al hoe ver jullie waren. En of de wc al klaar was.
Maar na dit weekend....dan kom ik effe.
Groetjes je zussie
Janna en Geert
Geplaatst op: 27-2-2009 om 08:22:44

Ondanks zijn drukke werkzaamheden in zijn eigen huis, vond Marcel nog tijd om ons te helpen bij het plaatsen van
onze keuken in Helmond. Een geweldige vent die alle klusjes aankan. Wat dat betreft hoeft ie geen beroepskeuze
onderzoek te ondergaan hoor: Marcel kan zo een eigen klussenbedrijf beginnen.
Van harte bedankt Kerel.
Janna en Geert
Lea en Jan Jansen uit Venr
Geplaatst op: 2-2-2009 om 11:16:31

Leuk dat jullie er weer zijn.
Ga zo verder!!
chris hendrix uit well noord limburg
Geplaatst op: 6-12-2008 om 01:09:48

365 dagen hart werken maar uiteindelijk toch resultaten , en kan er gebivakkeerd worden in een warm huis bij
veerweg 6 . als de tegels van de nooddouche het nu maar houden want op de foto is te zien wie ze aan het
plakken was . een beetje vertrouwen moet je altijd hebben van je huisgenoot . heb je de stoom al gehoord van de
boten op de maas . veel woonplezier aan de veerweg toegewenst
Theo Ineke Ralf en Joris
Geplaatst op: 21-11-2008 om 11:18:40

(vervolg)
Volgend weekend wordt een belangrijke stap gezet
Want voortaan staat in Blitterswijck jullie bed
We wensen jullie ontzettend veel woonplezier
Groetjes uit Apeldoorn van ons alle vier!
Theo Ineke Ralf en Joris
Geplaatst op: 21-11-2008 om 11:16:47

In deze tijd van rijmen en dichten
Herkennen wij onze rechten en plichten
Want ontbreken in het gastenboek willen wij niet
Vandaar deze ode aan Marcel en Riet
Een metamorfose van krot naar paleis
Brengt jullie geheel niet van de wijs
Na liters zweet al zo ver gekomen
In het Maaszichthuis van jullie dromen
fenny uit zwolle
Geplaatst op: 19-11-2008 om 16:11:12

Sorry, ik had te snel op het knopje toevoegen gedrukt!! Over 2 weken is het dan zover!!Jullie gaan over! Veel
succes de komende tijd en we komen echt volgend jaar op de motor, rijstevlaai eten. Garoetjes

fenny uit zwolleGeplaatst op: 19-11-2008 om 16:08:33
Ja, we hebben weer een gast!!!!!
Ginny uit Deventer
Geplaatst op: 2-11-2008 om 17:15:32

Hallo
Wat gaat het u hard zeg! Het wordt al weer een echt huis.
Wat zeg ik: Een nieuwbouw huis.
Marcel petje af hoor wat jij allemaal doet.
Straks als zelfstandig klusserbedrijf aan de slag? Je bent dan zo ervaren!!!
Ik kom het gauw weer eens van dichtbij bekijken.
groetjes Ginny
Anja en Will uit Drunen
Geplaatst op: 31-10-2008 om 09:57:39

Hoi Marcel en Riet,
het ziet er zo al weer een beetje bewoonbaar uit. ben blij voor jullie dat t allemaal naar tevredenheid verloopt.
bij ons schiet t ook al aardig op. de planning is nog steeds om er met kerst in te zitten. t zal dan nog niet helemaal
klaar zijn maar dat komt later dan wel.
Jullie veel succes verder en alvast veel woonplezier op de zolder.
gr. Anja en Will
Geert en Janna uit Maaseik
Geplaatst op: 21-10-2008 om 10:53:01

Jeetje, het gaat nu wel erg hard daarboven... wordt tijd dat we weer eens langskomen om te kijken en event. te
helpen. (maar wat dat laatste betreft moet ik eerst even nog opknappen van mijn operatie ).... maar we komen
gauw weer eens langs.
groetjes
Janna en Geert
Je zusje
Geplaatst op: 19-10-2008 om 21:16:29

He family,
Ik zie en hoor dat het allemaal onder controle is.
Trappie klaar....etc. etc.
Komt allemaal goed...Tot gauw...
Groetjes je zussie
Riek en Wil van Benthum uit Ewijk
Geplaatst op: 2-10-2008 om 22:55:22

Hoi Marcel en Riet. Wat hebben jullie hard gewerkt. Het hele huis gesloopt en weer herbouwd. Hoorde via via dat
jullie er binnenkort al gaan wonen! Of noem je het kamperen. Succes met de verbouwing. Groetjes Wil en Riek.
Gaitman uit Zwolliewood
Geplaatst op: 12-9-2008 om 00:56:36

zo zeg, dat ziet er anders uit dan de laatste keer dat ik t zag. Ik kom t zondag wel ff in t eggie bekijken
Moet ik meteen maar weer wat puin ruimen ofzo? Tot zondag
ps ik kom met t tassie
Geert en Janna uit Maaseik
Geplaatst op: 10-9-2008 om 16:18:18

Dat schiet inderdaad lekker op, we hebben met bewondering weer zitten kijken wat er allemaal in korte tijd
veranderd is. We komen binnenkort weer eens langs.

groetjes
Janna en Geert
Je zusje
Geplaatst op: 25-8-2008 om 20:37:53

He jullie,
Ik zie dat het goed opschiet. Morgen nog even wat platen erop zei onze Ronald. Wij komen gauw effe kijken.
GOOD LUCK en SEE YAH
Je zussie

Truus, Theo, Melanie & Danny Hendrix uit Agia Pellagia
Geplaatst op: 3-8-2008 om 19:43:18

Goedenavond Marcel en Riet,
Vanuit het zeer zonnige Kreta zien we dat jullie de pannen en het hout er vanaf hebben!
Indrukwekkend om te zien! (Wel weer een stukje herinnering weg)
We komen binnenkort e.e.a. wel weer terplekke bekijken!
Maar eerst genieten wij nog van weekje vakantie...........
Je zusje
Geplaatst op: 2-8-2008 om 20:48:43

He familie,
En dak eraf.....of kom van dat dak af.
Ik kom maandag of zo wel kijken. Het is er niet van gekomen.
Willy moet maandag weer werken.
Dus ik bel en ik zie je.
Dikke kus van je zus
Geert
Geplaatst op: 14-7-2008 om 20:01:51

Hoi Marcel en Riet,
Blij om te horen dat jullie de moed er nog in houden.
Goed nieuws dat de vergunning van de verbouwing binnen is.
Als jullie hulp nodig hebben met het dak dan hoor ik dit graag.
Groet,
Geert
Edwin en Marie-Louise
Geplaatst op: 23-6-2008 om 19:59:41

Hoi Marcel en Riet
Gelukkig weer verder gevorderd, ik dacht al, geen berichtjes meer? Ga zo door, dan komt het goed. Werk met zin.
Groetjes Ed en Wies.
Marie-Louise Bouten uit Blerick
Geplaatst op: 19-6-2008 om 15:35:04

Naar alle waarschijnlijkheid moet nu de bouwvergunning binnen zijn. De zes weken zitten erop. Succes verder.
tante Riet uit leersum
Geplaatst op: 11-6-2008 om 09:55:15

Beste Riet en Marcel,
Vandaag, op de compumputerles, hebben we jullie site opgezocht en genoten van het verslag over jullie
toekomstige "home". Het ziet er veelbelovend uit en ik weet zeker dat het een droompaleisje zal worden. Veel
succes met al het werk dat nog verzet moet worden.
Tante Riet.

Rob Noten uit helmondGeplaatst op: 26-5-2008 om 20:52:32
Beste Riet en Marcel,
Ik was even benieuwd hoe het met de verbouwing stond. Jullie hebben al flink wat werk verzet. Nog even
doorbijten en dan is jullie droomhuis een feit.
Met vriendelijke groet,
Rob Noten
Manders BV
rita koetsier
Geplaatst op: 25-5-2008 om 13:22:07

hoi Riet en Marcel,
Ik heb net weer even jullie vorderingen bekeken.
Ik wilde even laten weten dat ik jullie niet vergeten ben.
Zo gauw het mogelijk is kom ik een keer die kant op.
groetjes van Rita.
ps. wat een grote klus zeg. Ik neem mijn petje voor jullie af.
jan en door uit overloon
Geplaatst op: 14-5-2008 om 22:52:07

hallo marcel en riet
heb je de spullen,
aan de deur gevonden?
groetjes van jan en door hendriks
Je zusje uit Overloon
Geplaatst op: 5-5-2008 om 21:12:38

Ha onze Marcel en Riet, Ik heb even de leuke foto's bekeken.
Trouwens nooit geweten dat jij ook het bouwvakkersbloed in je had.
Dat je van alles kunt maken dat wist ik al. Maar een heeeeeeel huis opnieuw opbouwen. PETJE AF. En Riet moet
nog even wachten met al haar ideeen voor de tuin. Veel succes en tot gauw.
Dikke kus van mij
Danny uit Horst....maar ik woon in Meerlo
Geplaatst op: 3-4-2008 om 13:44:08

Heej Rietje en Marcel.....
Nou, dat is wel een mooi pandje hoor....waar jullie nog heel veel aan moeten verbouwen, maar dan wordt het echt
jullie droomhuis hè?
Veel bouwplezier ( al zal t natuurlijk wel eens tegen vallen )en ik kom zeker eens een kijkje nemen.
Nou wij nog hè.......maar dat zal vast en zeker ook wel lukken.
Liefs Danny
marie-louise bouten uit venlo
Geplaatst op: 3-4-2008 om 13:43:58

Wat een moed, om zo een klus aan te pakken. Ik ben nu nog niet jalours. Misschien later wel. Ik wens jullie veel
succes toe.
Veronica Salazar uit Lima, Peru
Geplaatst op: 20-2-2008 om 15:34:03

Dear Marcel and Riet,
Congratulations for your new home, it is so much fun to see you are enjoying your project! Send you both my best
wishes and will come back and see how it develops!
A big hug!
Veronica

marian uit baarloGeplaatst op: 6-2-2008 om 20:11:55
hallo een hoop werk ,ik ken jullie niet ,maar via cris hendriks die daar zijn jeugd heeft doorgebracht.het zal er wel
mooie uitkomen te zien na z'n verbouwing,wens jullie een goed bouw jaar .marian::
Riek en Wil van Benthum. Ewijk.
Geplaatst op: 3-2-2008 om 10:39:22

Hoi Marcel en Riet.
Wij hebben weer op jullie site gekeken. Aardige slooppartij. Maar we hebben nu door de bouwtekeningen een
aardig beeld hoe het eruit komt te zien. Maar dan stroomt er nog heel wat water door de maas. In Ewijk de
Waal!!!! Veel plezier met de carnaval of anders met de bouw. Groetjes Wil en Riek.
marian uit overloon
Geplaatst op: 30-1-2008 om 15:24:16

Hoi Luitjes,
Onder het genot van een lekker bakkie weer eens de site bekeken.
Als de stof gezakt is komen we wel weer eens aan. Ik hoest en proest momenteel toch al genoeg met al die
carnavalsdagen. Als Tom zich verveelt mag je hem wel een dagje lenen. Je weet hij pikt de zwaarste stenen er
tussenuit.
groetjes Marian
Gaitman uit Zwolle
Geplaatst op: 23-1-2008 om 23:29:30

Hè gelukkig, ik kan weer in t gastenboek. Ik wou ff zeggen dat zo`n open kelder wel grappig is maar volgens mij
niet erg praktisch. Je zit er leuk bij hoor, vrouw Bonekamp. Helaas heb ik het nu even te druk met de hort op gaan
maar ik wil wel weer binnenkort een dagje komen klussen hoor.
Anja en Will uit Drunen
Geplaatst op: 21-1-2008 om 14:02:53

Hoi Marcel en Riet,
leuk idee om de verbouwing etc. op het net te zetten.
Brengt me meteen op het idee om met ons "pandje" hetzelfde te doen.
Wij mogen 1 april aan de slag.
Ik wens jullie heel veel "klus"- en daarna "woon"-plezier in jullie mooie optrekje.
Hartelijke groeten uit Drunen.

Ginny uit Deventer
Geplaatst op: 20-1-2008 om 13:07:56

Hallo dan harde werkers. Het gaat hard met slopen. Mooie website zeg. Ik ben weer helemaal op de hoogte. Leuk
om jullie op deze manier te volgen. Maar ik wil het ook wel in het eggie zien dus ik kom ook een keer de handen
uit de mouwen steken. Ik ben wel iemand van het schuren plamuren en schilderen, maar dat duurt nog well ff he.
Succes en tot gauw.
Groetjes Ginny
Christianne uit Overloon
Geplaatst op: 17-1-2008 om 18:12:40

Hallo bouwvakkertjes,
Ik zie dat jullie al aardig opschieten met afbreken, uitbreken en vanalles.
Het is een hele klus, maar als je het een dagje moeilijk hebt, en je denkt nu even niet.
Dan gaan jullie met een koud pilsje voor het huis op jullie nieuwe bankje zitten en ga je genieten van het
geweldige uitzicht.
Groetjes en dikke knuffel van Chris, Willy en Brian
Linda en Han uit Wanssum
Geplaatst op: 13-1-2008 om 18:57:36

Hallo Marcel en Riet,
Volgens ons zal de Veerweg 6 zeker een prachtstekkie (gaan) worden? Heel veel succes met de verbouwing!
Linda en Han

Ronald en Marian uit OverloonGeplaatst op: 10-1-2008 om 15:01:49
Ha Marcel en Riet!
Het ziet er allemaal goed uit!
We zijn heel erg benieuwd hoe het er uit zal gaan zien.
Kunnen we de familie feestjes in de zomer voortaan bij jullie vieren.
Tuin zat!!
Groetjes Ronald en Marian.
Lea en Jan uit Venray
Geplaatst op: 9-1-2008 om 20:31:36

Het gaat vast lukken zo te zien. Nog even "tijdverdrijf" voordat het allemaal klaar is!!! Veel succes verder.
Wil en Riek van Benthum uit Ewijk.
Geplaatst op: 7-1-2008 om 23:12:56

Vanuit Ewijk de beste wensen voor 2008.
Wij hebben gezien dat jullie de boel al aardig aan het slopen zijn!
Wel leuk om alles op internet te zetten,zodat we alles kunnen volgen.
Nog geen antiek gevonden? Je zult maar een pot met gouden munten vinden!!!!
Heel veel succes en tot de volgende keer. Riek en Wil.
Jan en Cobi Veeneman uit Apeldoorn
Geplaatst op: 5-1-2008 om 18:49:57

we hebben het gezien en vinden het mooi. veel succes en geluk ermee. je hebt nog wel veel werk! geen tijd meer
voor kanasta! ok
Jan en Cobi Veeneman
chris hendrix uit well
Geplaatst op: 31-12-2007 om 02:25:32

Beste marcel en Riet goed idee om jullie verbouwing op een site te zetten ,zo kunnen wij die er lange tijd gewoond
hebben het goed volgen . met de foto s erbij krijg je een goede indruk van de aktiviteiten op adres veerweg 6 .
veel succes verder met de verbouwing en de beste wensen voor het nieuwe jaar 2008 .
Fenny uit Zwolle
Geplaatst op: 28-12-2007 om 13:09:05

Ha die slopers.
Jullie houden de vaart er goed in. Wat leuk dat jullie zo verwelkomd zijn. Geeft een warm gevoel toch. Veel suc6
en een prettige jaarwisseling.
Tot gauw.
Marly en Hans Baltissen uit Bl'wijck
Geplaatst op: 27-12-2007 om 12:52:52

Tipje..........................
Wat dacht je van een blokhut op palen ???
Zo laat je het water de vrije loop.
Wel ff bij RWS en de gemeente sjekke. !!
Heel veel suuk6 en we volgen het wel.
Groetjes, Hans en Marly.
Theo Hendrix uit Well
Geplaatst op: 25-12-2007 om 20:42:29

Marcel & Riet,
Allereerst fijne kerstdagen toegewenst,
Fijn dat we op deze manier toch mee kunnen kijken met de verbouwing!
Jullie hebben wel al mijn slaapkamers (ik heb als jongste ze allemaal gehad) al
grondig verbouwd!!!!

Veel succes en voorspoed voor 2008 toegewenst!
Maak er iets moois van............
Theo Hendrix
Gerrit uit Zwolliewood
Geplaatst op: 25-12-2007 om 09:20:04

zalig kerstfeest
Chris en Bets uit Venray
Geplaatst op: 23-12-2007 om 12:18:29

Hoi Marcel en Riet,
Fijne feestdagen en de beste wensen voor 2008!
Succes met jullie verbouwing!
John,Marian en Tom uit overloon
Geplaatst op: 22-12-2007 om 15:59:42

Hoi Luitjes,
Geweldig leuk. Met de huidige vrieskou zal het harde werken jullie goed warm houden
stookkosten.
We zijn benieuwd om jullie stulpje eens in het echt te bekijken.
John Marian Tom

. Scheelt weer

Fenny en Eric
Geplaatst op: 19-12-2007 om 19:25:43

Hé Riet en Marcel
We zullen jullie vorderingen op de voet volgen.
Het ziet er leuk uit en als het klaar is, hebben jullie een kasteeltje.
Groeten
Eric en Fenny
Patricia uit Zwolle
Geplaatst op: 18-12-2007 om 09:24:17

Ha die Riet en Marcel, leuk gedaan de website, heel veel succes met alle werkzaamheden en ik blijf het volgen hoe
de vorderingen gaan.
Edwin en Marie-Louise
Geplaatst op: 18-12-2007 om 08:57:43

Hoi Marcel en Riet,
Leuke web-site, we zullen jullie op de voet volgen, veel succes.
Groetjes Edwin en Marie-Louise
Maria en Will Swinkels uit Venray
Geplaatst op: 17-12-2007 om 19:15:17

Hallo Marcel en Riet.
Leuke site. Wij wensen jullie veel succes.
Groetjes Maria en Will.
Wilma en Wim Flinsenberg uit venray
Geplaatst op: 17-12-2007 om 19:02:16

Leuke site ik zal er vaak op kijken en succes met slopen
groetjes Wilma Wim.

« vorige volgende »

Gratis gastenboek met veel functies? -> PowerGB.com

