
Hoi allemaal!  Er staan weer leuke verhalen  
en mooie foto's in Maggezegd. Steffie vind het 
superleuk om te werken in de foodtruck. In het 
dorpshuis van Werkendam zijn de medewerkers 

van SOVAK onmisbaar. Kees houdt van zijn 
geboorteplaats Klundert. En op de Tuinderij is dit
seizoen weer volop activiteit!  Veel plezier 
met kijken en lezen! 
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Steffie is trots!
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op de Tuinderij 
in Sleeuwijk
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Steffie werkt in de SOVAKfoodtruck. 's Morgens fietst ze naar de Schans. Ze zet ze samen met de 
begeleider alles in de foodtruck op zijn plek. 

Ze maakt het terras klaar. Met parasols en de 
kussentjes op de bank. De eerste pot koffie is al 
aan het pruttelen en de klanten kunnen komen! 
 

Steffie: 
"De mensen genieten van koffie 

met appeltaart op het terras. 
Daar ben ik trots op. Dat maakt 

mijn werk superleuk."



Een belangrijke taak
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Dit is Kees

Kees woont op de Beatrijsweg in Klundert. 
Kees is dol op dieren. Hij verwent zijn 
papagaai Koko en de kippen met lekkere 
hapjes. De herten in het parkje krijgen 
brood van Kees.

Kees verzamelt souvenirtjes uit 
Lourdes en allerlei dieren die hij 
leukt vindt. Die staan allemaal 
in zijn kast. Uit Oostenrijk 
heeft hij een grote koeienbel 
meegenomen als souvenir.

Vlechtwerk
Vlechtwerk is een dorpshuis in Werkendam. 
Daar gebeurt van alles. Er zijn twee scholen 
en een bibliotheek. En ook een sportzaal en 
opvang voor kleine kinderen.
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Hij verzamelt 
souvenirtjes
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Kees is geboren in Klundert. Hij tekent 
graag de mooie plekjes in Klundert na in zijn 
tekenboek. Als er iets verandert in Klundert, 
dan weet Kees dat meteen. Dat ziet hij 
allemaal tijdens zijn wandelingen. 

Karin, Stefan, Berdina, Anne Rina, Gea, Johan 

en begeleiders Mandy en Kees hebben een 

belangrijke taak bij Vlechtwerk! 


