
L.S. 

 

Beste partner in het CPO van De Witte Wilgen (CPODWW). 

 

Daar mijn vrouw en ik principeel geen deel uitmaken van facebook, willen wij via deze 

weg contact met u leggen. 

Graag willen mijn vrouw en ik onszelf aan u voorstellen: 

Wij zijn 2 gepensioneerde, vitale ouderen, met 3 kinderen en 5 schoolgaande 

kleinkinderen op het primair onderwijs, waarvan 3 in Arnhem op de Parcival school. 

Wie zijn Gerry en Harrie? 

Gerry (73) is actief in haar vriendenkring als gediplomeerd (Hatha)yoga docente. Zij is 
enerzijds erg creatief maar tegelijkertijd ook realistisch. Zij richt zich vooral op mode, 
textiele vormgeving en interieur decoratie. Een uitstekende moeder, grootmoeder en 

opvoeder. Zij is een ook een bomemienne pur sang.  

Ik (77) ben in 1968 afgestudeerd aan de TU Eindhoven, faculteit Scheikunde. Daarna 

vele functies in het bedrijfsleven mogen vervullen waarbij laatste 25 jaar als 
interimmanager. 

We houden veel van de natuur en willen daar graag in blijven wonen.  

We hebben eerder in ons leven huizen verbouwd en ook wel laten bouwen. We weten 
goed waar we aan gaan beginnen. We staan nog volop in het leven en gaan met veel 

energie en enthousiasme aan de realisatie van onze droom beginnen. 

Wij wonen tot 06 juli 2021 in een verbouwde woonboerderij in Bemmel nabij het Park 
Lingezegen. Ons huis is nu definitief verkocht en eigenlijk willen we meteen aan de 

realisatie van onze droom gaan werken. 

Dat is een bouwkavel van 400 a 500 m2 te bemachtigen in de regio Arnhem (waar 

onze zoon en zijn gezin met 3 kinderen woont) en daar een duurzaam (houten) huis 
op te gaan bouwen van ca 500 m3.  

Wij staan er voor open om ons aan te melden als partner in het CPODWW. Willen 

daarom met andere partners in het CPODWW in contact komenom om dit te 
bespreken.  

Met vriendelijke groet, 

naam: Harrie en Gerry van de Westelaken 

E mailadres: hvandewestelaken@live.nl en gvandewestelaken@live.nl 

 

met vriendelijke groet, 

 

Harrie en Gerry van de Westelaken 

 


