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EEN VERTROUWD STRAATBEELD VERDWIJNT:

Wout Hilhorst
weg bij* tante Pos
ANKEVEEN -Vanaf vandaag zal Wout Hilhorst niet langer deel
uitmaken van het Ankeveense en zo nu en dan ook 's-Gravelandse
of Kortenhoefse, dorpsbeeld. Hij neemt een weekje vakantie, en
gaat dan op en neer reizen naar Amsterdam, want zijn nieuwe
werkgever is de Nederlandse Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Met ingang van 1 november hangt postbesteller
Hilhorst definitief zijn postzak in de wilgen.
Hij heeft zelf niet veel behoefte aan
publiciteit rond zijn afscheid van
,,tante Pos'. Vier jaar geleden, bij zijn
zilveren jubileum stond Ankeveen
ncg bol van de feestelijkheden en
was iedereen te inden op de receptie
die in het Polderhuis gegeven werd..
Over de redenen van zijn plotselinge
afscheid, na bijna dertig jaar, van de
PTT wil hij niet veel kwijt..
,,Laten wij maar zeggen, dat ik het
wel eens wat makkelijker wilde krijgen", wil hij tenslotte loslaten. ,,Als
je dertig jaar door weer en wind
langs de weg bent geweest, heb ik
dacht ik weleens recht op een geregelder leven".

Boswachter
In het dorp gaat het gerucht al
rond, dat Wout boswachter wordt.
maar dat zou een al te grote over-

gang zijn. Ver van zijn oude vak gaat
Wout Hilhorst niet. Hij krijgt de
postverwerking van Natuurmonumenten onder zijn hoede en als hij niet
weet hoe post verwerkt moet worden,
wie dan wel.
,,De belangrijkste reden van deze
overstap is, dat ik de avonden voor
mijzelf wilde hebben. Nu krijg ik
voor het eerst van mijn leven geregelde kantoortijden, van negen tot
vijf. Niet meer in het holst van de
nacht opstaan om aan het werk te
beginnen en gekoppeld daaraan erg
vroeg naar bed".
De eerste tijd moet hij echter nog
op en neer naar Amsterdam. Wanneer Natuurmonumenten zijn hoofdkantoor van de Amsterdamse Herengracht naar het statige Sclaep en
Burgh verplaatst, keert Wout Hilhorst
terug naar de gemeente.

zo bullen wij hem ,tiet meer zien .

