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Jammer, de verkoop van Nieuw Venhorstink gaat niet door.
Beste buren,
Het is in de buurt bekend dat boerderij Nieuw Venhorstink mogelijk binnen de familie Regelink verkocht zou worden. Met deze buurtbrief
maken we bekend dat deze verkoop niet doorgaat.
Vorig jaar zijn we met onze neef Johannes in gesprek gegaan over
de verkoop van de boerderij. Daarmee zou de boerderij overgaan in
de 4e generatie van onze familie. Dat vonden we een fijn idee.
Echter we zijn er als verkoper en koper niet uitgekomen. Dat vinden
we heel jammer. Hoewel we het eens waren over de financiën,
lukte het niet om het ook eens te worden over andere
voorwaarden.
Wij voelen ons sterk om de komende jaren zelf met de boerderij
door te gaan.
We wensen Johannes en Joanne veel succes met het voortzetten
van hun plannen elders.
Tonnie en Garrit Regelink

Toen Tonnie en Garrit mij vroegen om de boerderij over te nemen,
kreeg onze droom kans van slagen. Onze droom is om een andere
manier van landbouw in praktijk te brengen. We gingen aan de slag
met de opzet van Burgerboerderij De Patrijs.
We hebben veel geleerd van Tonnie en Garrit op de vele dagen dat
we hen op de boerderij hebben mogen helpen. Ons enthousiasme
om Nieuw Venhorstink over te nemen groeide.
Wat in de verkoop van de boerderij voor Tonnie en Garrit belangrijk
is en wat voor ons belangrijk is om De Patrijs daar te kunnen
vestigen, hebben we niet samen kunnen brengen. Dat vinden we
erg jammer.
We gaan nu op zoek naar een andere boerderij in de buurt van
Vorden om onze ambitie in praktijk te brengen.
We zijn Tonnie en Garrit dankbaar voor de tijd die ze aan ons
besteed hebben en de ruimte die ze ons hebben gegeven om De
Patrijs te kunnen starten. We gunnen hun nog vele jaren
levensgeluk met en op de boerderij.
We danken de buurtgenoten voor de fijne contacten die we met
jullie gehad hebben en die we graag voortzetten.
Johannes Regelink en Joanne Malotaux

