
Beste Mensen, 

Hierbij wil ik me voorstellen als kersverse voorzitter van buurtvereniging ’t Huufke.                                                                                                         

Allereerst dank jullie wel voor het vertrouwen in mij als voorzitter.                                                          

Wie is François,                                                                                                                                                         

Ik woon sinds 2003 in de valkenburgstraat 30,  ben zelfstandig ondernemer in alles wat met 

veiligheid te maken heeft. Om een paar voorbeelden te noemen; Docent en Coach in de EHBO, BHV, 

machine beheer en betreding, Teambuilding en evenementenondersteuning. Daarnaast kleine 

klusjes bij mensen in en rondom het huis en zo af en toe toer ik rond in een grote touringcar.                                                                 

En verder woon ik samen met mijn jongste dochter Renate, mijn hond Dex, papagaai joepie en 

valkparkiet Finnie.                                                                                                                                                 

Op zijn tijd en onder het genot van een drankje maak ik het vaak gezellig met vrienden, buren of in 

de kroeg. Werken hoort erbij, maar vrije tijd en gezellig thuis is zeker mijn ding.                                                                             

Ik ben een zeer fanatiek fan van de racerij, zowel auto- als motorsport, ga ook graag regelmatig een 

circuit onveilig maken. Hou van snelle auto’s en motoren en ben er graag mee onderweg.                                                                                                                                                                    

Ik ga me door het bestuur, maar ook door de leden laten inlezen, in het wel en wee van de 

buurtvereniging, om zo een goed beeld te krijgen wat er allemaal te doen is en staat in ons mooie 

buurtschap, waar ik al jaar en dag met heel veel plezier woon.                                                                       

Zijn er zaken die jij graag bespreekbaar wilt maken  of al op de plank liggen, schroom niet met mij in 

gesprek te gaan of er een ingezonden stuk van te maken. Dan gaan we met zijn allen er een blik op 

werpen om zo te komen tot een mooi resultaat in onze buurt.  We spreken elkaar snel en ik ga er 

mijn best er voor doen om functioneel, gezellig, waakzaam en respectvol met elkaar een mooie 

buurtvereniging te leiden. 

Groetjes François Watervoort  


