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MODESHOWS
KOOPZONDAG 30MAART

WINKELS OPENVAN 12.00 - 17.00 UUR

ELKEKOOPZONDAGGRATISPARKEREN!

Gestelsestraat 59 Aalst-Waalre
Tel. 040 - 22 22 042 www.lineo.nl

MODERN DESIGN IN MEUBELEN EN KARPETTEN
T O P M E R K E N D E S I G N

In 8 kleuren leder

2,5 + 3 zits Nu€ 4.495,--
In zwart leder uit voorraad leverbaar,
dus snel in huis

Vrijdagavond koopavond tot 21.00 uur
Gratis parkeren voor de deur

Elke zondag open
van 12 tot 17 uur!

Lavendel
Heeft een prachtige
blauwe bloei in de

zomer, is geurend en
is winterhard.
In 14cm-pot.

2.49

Aanbieding
geldig

van
27

t/m
30

m
aart2014

ofzolang
de

voorraad
strekt.

1.49

www.coppelmans.nl

Alleen tijdens
showdagen
€ 1.000,-
EXTRA inruil!*

27-28-29 maart

bij Van Mossel 
Valkenswaard

Overzicht openingstijden 
Donderdag  09 - 18 u
Vrijdag 09 - 20 u
Zaterdag 09 - 17 u

Occasionshow

*Vraag naar de actievoorwaarden in onze showroom.

Van Mossel Volkswagen is gevestigd in
Valkenswaard. Tevens vindt u ons in Hapert,
Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk en Weert.

vanmosselacties.nl

Hapert, 

Onderdeel van de Van Mossel Groep

Vergeet dit weekend niet om de klok een uur vooruit te zetten. Want in de nacht van 29 op 30 maart gaat de zomertijd in. De 
lente is offi  cieel al begonnen op 20 maart om 17.57 uur, maar dat verschil hebben we bijna niet gemerkt. De winter bracht ons 
soms temperaturen die niet bij de tijd van het jaar pasten. Iedereen die slecht tegen kou kan heeft dit jaar geluk gehad. Rest 
ons de vraag wat dan de komende zomerperiode gaat brengen. Hopelijk kunnen we genieten van een lekker zonnetje.

Klok mag weer een uur vooruit 
om de zomertijd in te luiden

Kinderen sturen hun slimste ideeën in

VALKENSWAARD - “Onze kin-
deren wonen in een regio 
die wereldwijd beroemd is 
om innovatie. Het is belang-
rijk dat zij weten en ervaren 
hoe bijzonder het is dat zij 
daar deel van uitmaken. 
Want voor hen liggen er la-
ter, op alle niveaus, volop 
kansen bij de innovatieve 
bedrijven in hun eigen om-
geving. Gelukkig vinden de 
meeste kinderen techniek 
en innovatie erg leuk, vooral 
als ze de rol en waarde voor 
de samenleving en voor 
henzelf herkennen.” De 
burgemeester en wethou-
der roepen al hun jeugdige 
inwoners tot en met 12 jaar 
op om met een slim idee te 

komen: “Een uitvinding die 
je handig, nuttig, goed of 
mooi vindt”. Alle kinderen 
mogen hun ideeën plaatsen 
op een speciale website: 
www.jouwslimsteidee.nl. 
Daarna kunnen ze stemmen 
werven voor hun ideeën. 
De beste inzendingen met 
de meeste stemmen maken 
kans op een plek in de fi -
nale in De Ontdekfabriek in 
Eindhoven. Daar mogen de 
bedenkers op 19 mei, tijdens 
de Dutch Technology Week, 
hun ideeën presenteren. Ge-
lukkig hoeven de fi nalisten 
uit Valkenswaard dat niet 
alleen te doen: ze worden 
daarbij gecoacht door hun 
burgemeester of wethouder.

Valkenswaard doet mee aan de wedstrijd ‘Jouw 
Slimste Idee’. Deze talentenjacht voor jongeren 
met innovatieve ideeën wordt gehouden in de 
hele Brainport regio Eindhoven. Burgemeester 
Anton Ederveen en wethouder Mart Wijnen zijn de 
kartrekkers van het project.

Talentenjacht 
van start

OP DE FIETS 
NAAR THAILAND
Het is zo’n 17.000 kilometer 
fi etsen, maar Bert van der 
Kroft gaat het doen.

2/3»

THEATER OP 
ROLLETJES
De leden van de Valkens-
waardse Rollerclub brengen 
weer een Voorjaarsshow.

5»

OSCHKAR 
UITREIKING
Tijdens het Halfvastenbal in 
Dommelen wordt de Osch-
kar weer uitgereikt.

17»

Uitbreiding zonnepanelen
VALKENSWAARD - Het college 
van B&W van Valkenswaard 
wil zonnepanelen plaatsen 
op negen panden. Het gaat 
dan om 20% van het ge-
meentelijk dakoppervlak. 
Het college geeft met deze 
eerste stap uitvoering aan 
het milieubeleidsplan 2014-
2015. Het college vraagt de 
Raad om een krediet van 
ruim 120.000 euro voor het 
plaatsen van zonnepanelen 
op buurt- en clubhuizen en 
gymzalen. 
“De investering verdient 
zichzelf binnen de levens-
duur van de zonnepanelen 

dubbel en dwars terug en 
levert aan het einde van de 
rit zelfs ruim 160.000 euro 
op”, aldus wethouder Mar-
cel Bax. 
Het college baseert deze 
verwachting mede op het in 
2013 uitgevoerde pilot met 
een klein zonne-energiesy-
steem op de gymzaal aan 
de Hertog Hendrikstraat. 
Dat systeem leverde na elf 
maanden met slechts acht 
panelen al 2.000 kilowatt-
uur op. Ter vergelijking: dat 
is 60% van het jaarverbruik 
van een gemiddeld huis-
houden.

Vrijwilligers in het zonnetje
VALKENSWAARD - De vrijwil-
ligers van de bibliotheek 
Valkenswaard worden op 
maandag 31 maart in het 
zonnetje gezet. De biblio-
theek maakt dankbaar ge-
bruik van vrijwilligers om 
haar dienstverlening aan 
de man te brengen en ex-
tra service te verlenen aan 
gebruikers van de bieb. De 
taken van de vrijwilligers 
bestaan uit het uitzoeken 
en bezorgen van boeken 
aan huis, het open houden 
van de leeszaal op vier extra 
ochtenden en voorlezen aan 
kinderen of ondersteunen 

bij de activiteiten voor de 
jeugd. Deze extra service en 
dienstverlening kan zonder 
de vrijwilligers niet geboden 
worden. De meeste vrijwil-
ligers doen dit werk al vele 
jaren en hebben een sterke 
band opgebouwd met hun 
klanten. Dat wordt door het 
team en de directie gewaar-
deerd en daarom wordt dat 
onder de aandacht gebracht. 
Op 31 maart worden ze ge-
eerd en getrakteerd tijdens 
een feestelijke bijeenkomst 
met een officieel tintje. Ook 
wordt er afscheid genomen 
van twee vrijwilligers.



Dommelseweg 28, 5554 NR Valkenswaard
Tel. (040) 208 25 55 � Fax (040) 208 25 59
e-mail: info@theunssandersadvocaten.nl

www.theunssandersadvocaten.nl

iedere donderdag van 14.00 tot 17.00 uur

gratis inloopspreekuur *
echtscheiding, alimentatie, omgang,
ontslag, incasso, huurconflict et cetera

* Tijdens een gesprek van ongeveer vijftien minuten wordt bekeken of wij u verder kunnen helpen
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Praxis Eindhoven megastore met tuincentrum de Hurk
Hurksestraat 27, Eindhoven

elke zondag open van 10-17 uur

Het voorjaar
is begonnen!

elke zondag open van 10-17 uur

25%kortingop alle
hogedrukreinigers,tuintegels, tuin- envlonderplanken entuinschermen(gratis thuisbezorgd)

Eindhoven de Hurk

Valkenhof College Tour over mantelzorg
VALKENSWAARD - Valkenhof 
houdt dinsdag 1 april de 
eerste van een nieuwe reeks 
College Tours, waarvan er 
dit jaar vier gaan plaatsvin-
den. 
Deze eerste College Tour 
heeft  als thema ‘Mantel-

zorg – het samenspel tussen 
professionals en familie’. De 
gastspreker is professor Mia 
Duijnstee. Zij heeft meer 
dan 40 jaar ervaring in di-
verse takken van de gezond-
heidszorg en heeft een groot 
aantal publicaties over man-

telzorg op haar naam staan. 
De bijeenkomst vindt plaats 
van 14.00 tot 15.30 uur in 
het Auditorium van locatie 
Kempenhof aan de Ant-
werpsebaan 3 in Valkens-
waard. Iedereen is welkom 
en de toegang is gratis.

Onderhoud 
Wilhelminapark 
afgerond
VALKENSWAARD - Het Wilhel-
minapark en de omliggende 
straten kunnen er weer jaren 
tegen. De gemeente voerde 
in dit gebied onderhoud uit 
dat al in 2012 begon met het 
vernieuwen van de riolering 
en de huisaansluitingen. 
Ook de gas- en waterlei-
dingen werden vervangen. 
In 2013 zijn alle trottoirs 
herstraat,  werden par-
keerplaatsen aangepast en 
plantsoenstroken opnieuw 
ingeplant. De gemeente 
voerde de werkzaamheden 
uit in overleg met de wijk-
commissie Hoge Akkers en 
vertegenwoordigers van de 
bewoners. Laatstgenoemden 
zijn erg tevreden over het re-
sultaat.

Raadslid mee op 
horecadienst
VALKENSWAARD - De politie 
van Valkenswaard nam tij-
dens de uitgaansavond van 
14 op 15 maart het Valkens-
waardse raadslid François 
Smits mee tijdens de hore-
cadienst. Op deze manier 
kreeg hij een kijkje achter 
de politieschermen. Af-
delingschef Terry Houben 
introduceerde het raadslid 
binnen het horecateam en 
ging samen met hem en het 
horecateam op pad. Smits: 
“De politie sprak veel met 
bezoekers en horecamede-
werkers en waren aanwezig 
zonder overheersend te zijn. 
Op het moment dat er een 
opstootje plaatsvond merkte 
ik pas hoeveel agenten er in-
eens aanwezig waren.”
Het meedraaien met het 
horecateam heeft bij het 
raadslid het gevoel van vei-
ligheid vergroot. Smit: “Je 
kunt veilig in Valkenswaard 
stappen. De agenten zijn 
vooraf goed geïnformeerd 
en blijven dat ook tijdens 
de avond. Ik realiseerde me 
ook hoe belangrijk dat is. Sa-
menvattend heb ik de avond 
ervaren als bijzonder inte-
ressant. Het was een mooie 
inkijk op een gedreven team 
dat voor ons klaar staat om 
Valkenswaard veilig te hou-
den. Ook voor gevaren waar 
we ons als burgers niet di-
rect bewust van zijn.”

Uitbreiding van 
urnenveld
VALKENSWAARD - De gemeen-
te Valkenswaard breidt nog 
vóór 2018 het urnenveld op 
de gemeentelijke begraaf-
plaats Eikenhof aan de Sil 
uit. Ook wordt er een her-
inneringsbos aangelegd. 
Dit bos moet er vanaf me-
dio 2014 zijn. Een eerder 
geplande uitbreiding van 
de begraafplaats blijkt niet 
meer nodig te zijn. Dat is de 
conclusie uit een onderzoek 
van bureau KYBYS. 
Voor de uitbreiding van het 
urnenveld is een herinrich-
ting van de begraafplaats 
nodig. De overblijvende 
ruimte zet de gemeente in 
om herinneringsbomen te 
planten. Een gedeelte van 
de begraafplaats wordt hier-
voor gereserveerd. De ko-
mende jaren moet blijken 
hoe groot de behoefte in Val-
kenswaard is aan deze vorm 
van gedenken.

VALKENSWAARD - Kring-
loopwinkel Het Goed aan 
de Goorkes 2 in Valkens-
waard komt tijdens de op-
haaldienst op vrijdag 28 
maart overbodige kleding, 
schoenen en woningtex-
tiel ophalen in Valkens-
waard. De textielzak moet 
deze dag voor 8.30 uur 
aan de straat staan. Bij 

het onverhoopt ontbreken 
van de textielzak, kan een 
vuilniszak gebruikt wor-
den. Als de textielzak niet 
opgehaald wordt, bel dan 
naar tel.: 040-2010750. 
De kringloopwinkel is ge-
opend op maandag tot en 
met vrijdag van 10.00 tot 
18.00 uur en op zaterdag 
tussen 10.00 en 17.00 uur.

Textielinzameling door Het Goed
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COLOFON
Wie regeert met wie?

De verkiezingen zen aachter de rug en 
nouw is ‘t afwochten welke ‘win-
nende partijen’ gaon samenwerken. 

Ik hoop da de goei mensen op de gemin-
telijke stoelen komme zitten. Mensen die 
de kommende vier jaoren proberen um un 
bietje op èèn lijn te zitten. Want aon gesteg-
gel daor hedde niks aon, da is allemaol 
verloren tèd. Natuurlijk mag ieder partij un 
eige mening hebbe mar probeer op zunne 
tèd un bietje watter bij de wijn te doen.  
 
Vraogt oew de kommende vier jaor òk us af 
hoe burgers over sommige zaken denken 
en luistert us nar hun mening.  
 
Alleen moette wel nie handelen zoas de 
geminte Waalre. Daor mochtte de burgers 
hun mening gève wor het nieuwe geminte-
huis zouw moette komme. Het merendeel 
van de burgers wilde da ’t gewoon wir op 

de ouw plèk moes komme. Mar wa blijkt, 
de geminte ha al un andere locatie vur òge. 
Ja, warrum vraogde dan un mening aon 
oew burgers as ge toch al wit da ut nieuw 
gemintehuis nie op de ouw plaots komt. 
Op die manier verliesde toch ut vertrou-
wen van oew burgers.  
 
Regeren in de gemintelijke politiek is nie 
’t hèndigste baantje. De wethouwers en 
raodsleje doen ’t nie altèd zo as sommige 
willen. Felle kritieken vliegen dan um hun 
oren en daor moette wel tège kennen. In 
die felheid wordt dik vergeten datter òk 
goeie dingen gebeuren.  
 
Ik wens de nieuw gekozen wethouwers en 
raodsleje veul succes en wijsheid. Blèft wie 
ge bent en zurgt goed vur ons Valkenswirt. 

treeske4@gmail.comÂ

KOLLUM TREESKE VAN DE ZEELBERG

Het is vijf miljoen keer 
trappen. Dat zijn er 75 
per minuut en 4500 per 
uur. Hou dat 1100 uren 
vol en je zit aan de 17.000 
kilometer. Dat is de 
afstand die Bert van der 
Kroft uit Valkenswaard 
gaat fietsen, naar 
Thailand. Voor het goede 
doel.

Door: Ton van Helvoort

VALKENSWAARD - “Vergis je 
niet”, zegt Bert, “maar er 
zijn veel mensen op de fiets 
onderweg. Zelf heb ik voor 
het eerst het lange afstand 
fietsen ontdekt tijdens een 
fietstocht in 2010 naar San-
tiago de Compostella in 
Spanje. Dat was na het over-
lijden van mijn echtgenote. 

Ik wilde gewoon even alleen 
zijn om alles weer een beetje 
op een rijtje te zetten. Ik ben 
nu 62 jaar, sinds een jaar 
gestopt met werken, en heb 
dus de tijd om meer met het 
fietsen bezig te zijn. Inmid-
dels ben ik al een paar keer 
naar Zuid Frankrijk gefietst, 
heb in 2011 de Alpe d’Huzes 
beklommen en ben in de 
zomer van 2012 op de fiets 
naar Rome geweest.” 
“In tegenstelling tot wat 
vaak wordt gedacht is dat 
fietsen op zich geen kost-
bare gelegenheid is en zeker 

buiten Europa. Met een bud-
get van 30 euro per dag kom 
ik al een eind. Maar waarom 
fiets ik door 17 landen en 
over de hoogste bergpassen 
in de Himalaya? Om aan-
dacht te vragen en geld in te 
zamelen voor het Stop Teta-
nus Project van Kiwanis en 
Future Kids Ghana. Tetanus 
bij moeders en pasgeboren 
kinderen eisen jaarlijks het 
leven van velen. Future Kids 
Ghana is een kleine organi-
satie die als doel heeft om 

onderwijs voor kinderen in 
Ghana te organiseren in de 
meer afgelegen gebieden.” 
De tocht van Bert gaat door 
Duitsland via Oostenrijk 
langs de Donau naar de 
Zwarte Zee en Istanboel. 
Na Turkije volgen landen 
als Iran, Turkmenistan, 
Oezbekistan, Tajikistan en 
Kyrgyzstan. “In september 
verwacht ik dan het meest 
westelijke gedeelte van Chi-
na te bereiken. Ik wil onder-
weg veel foto’s maken zodat 

Bert van der Kroft uit Valkenswaard op een eerdere fietstocht in acti  e. zaterdag 5 april vertrekt hij vanaf de Markt in Valkenswaard om 
11.00 uur voor zijn monsterrit en dat allemaal voor een goed doel. Via Kiwanis Dommelland steunt hij onder meer het Stop Tetanus Project.

“FIETSEN IS NIET 
DUUR, MET ZO’N 30 
EURO PER DAG KOM IK 
AL EEN EIND”

Niet te geloven: mee r dan 17.000 
kilometer op de fiets naar Thailand

ik met de verkoop van foto-
boeken en een kalender een 
mooi bedrag voor genoemde 
doelen kan binnenhalen. 
Daarbij heb ik de ondersteu-
ning van Kiwanis Dommel-
land waar ik al bijna dertig 
jaar lid van ben. Natuurlijk 
is daarnaast elke sponso-
ring van harte welkom. En 
vanzelfsprekend ga ik voor 
deze reis op weg met uit-
stekend materiaal. Zo heb 
ik een achterwiel voorzien 
van een Rohloff naaf. De 

ketting is vervangen door 
een getande carbon riem die 
100.000 kilometer mee moet 
gaan. Daarnaast heb ik vol-
doende mogelijkheden om 
dagelijks contact te houden 
met mijn achterban dankzij 
de moderne communicatie-
middelen.” 
Via de weblog bert.kroft.
nl is hij tijdens zijn reis te 
volgen. Bert vertrekt op za-
terdag 5 april om 11.00 uur 
vanaf de VVV aan de Markt 
in Valkenswaard.



ALLES COMBINEREN OP ÉÉN ADRES VOOR HET MOOISTE RESULTAAT

,-049€
combinatievoordeel*

Nu tot

op bedbodem, matras,
dekbed èn kussen

*vraag naar de voorwaarden

Gestelsestraat 59 Aalst-Waalre Tel. 040 - 22 13 922

RAAMDECORATIE:

op maat gemaakte
gordijnen, vitrages,
jaloezieën, paneel-,

vouw- en rolgordijnen,
inbetweens en

shutters.

‘s LENTE ACTIES

A C T I E

Elk 4e Luxaflex artikel
gratis

Elke 2e Luxaflex hor
40% korting

TOPMERKEN�WONEN,�SLAPEN�èn�STOFFERING

vovouw- en rolgordijnen,vouw- en rolgordijnen,

www.profita.nl

RELAXFAUTEUIL EN CLUBFAUTEUIL

RELAXFAUTEUILS

KEUZE UIT VARIANTEN:
2 zittinguitvoeringen
3 rugleuningen
3 armleuningen
In stofgroep 15

Nu € 1.299,--

LUXAFLEX BINNENZONWERING EN HORREN

AUPING COMBINATIE VOORDEEL

CLUBFAUTEUILS

Kokon Club en
Peel Club

Nu € 1.395,--

laatste week

Valkenhof College Tour over mantelzorg
VALKENSWAARD - Valkenhof 
houdt dinsdag 1 april de 
eerste van een nieuwe reeks 
College Tours, waarvan er 
dit jaar vier gaan plaatsvin-
den. 
Deze eerste College Tour 
heeft  als thema ‘Mantel-

zorg – het samenspel tussen 
professionals en familie’. De 
gastspreker is professor Mia 
Duijnstee. Zij heeft meer 
dan 40 jaar ervaring in di-
verse takken van de gezond-
heidszorg en heeft een groot 
aantal publicaties over man-

telzorg op haar naam staan. 
De bijeenkomst vindt plaats 
van 14.00 tot 15.30 uur in 
het Auditorium van locatie 
Kempenhof aan de Ant-
werpsebaan 3 in Valkens-
waard. Iedereen is welkom 
en de toegang is gratis.

Onderhoud 
Wilhelminapark 
afgerond
VALKENSWAARD - Het Wilhel-
minapark en de omliggende 
straten kunnen er weer jaren 
tegen. De gemeente voerde 
in dit gebied onderhoud uit 
dat al in 2012 begon met het 
vernieuwen van de riolering 
en de huisaansluitingen. 
Ook de gas- en waterlei-
dingen werden vervangen. 
In 2013 zijn alle trottoirs 
herstraat,  werden par-
keerplaatsen aangepast en 
plantsoenstroken opnieuw 
ingeplant. De gemeente 
voerde de werkzaamheden 
uit in overleg met de wijk-
commissie Hoge Akkers en 
vertegenwoordigers van de 
bewoners. Laatstgenoemden 
zijn erg tevreden over het re-
sultaat.

Raadslid mee op 
horecadienst
VALKENSWAARD - De politie 
van Valkenswaard nam tij-
dens de uitgaansavond van 
14 op 15 maart het Valkens-
waardse raadslid François 
Smits mee tijdens de hore-
cadienst. Op deze manier 
kreeg hij een kijkje achter 
de politieschermen. Af-
delingschef Terry Houben 
introduceerde het raadslid 
binnen het horecateam en 
ging samen met hem en het 
horecateam op pad. Smits: 
“De politie sprak veel met 
bezoekers en horecamede-
werkers en waren aanwezig 
zonder overheersend te zijn. 
Op het moment dat er een 
opstootje plaatsvond merkte 
ik pas hoeveel agenten er in-
eens aanwezig waren.”
Het meedraaien met het 
horecateam heeft bij het 
raadslid het gevoel van vei-
ligheid vergroot. Smit: “Je 
kunt veilig in Valkenswaard 
stappen. De agenten zijn 
vooraf goed geïnformeerd 
en blijven dat ook tijdens 
de avond. Ik realiseerde me 
ook hoe belangrijk dat is. Sa-
menvattend heb ik de avond 
ervaren als bijzonder inte-
ressant. Het was een mooie 
inkijk op een gedreven team 
dat voor ons klaar staat om 
Valkenswaard veilig te hou-
den. Ook voor gevaren waar 
we ons als burgers niet di-
rect bewust van zijn.”

Uitbreiding van 
urnenveld
VALKENSWAARD - De gemeen-
te Valkenswaard breidt nog 
vóór 2018 het urnenveld op 
de gemeentelijke begraaf-
plaats Eikenhof aan de Sil 
uit. Ook wordt er een her-
inneringsbos aangelegd. 
Dit bos moet er vanaf me-
dio 2014 zijn. Een eerder 
geplande uitbreiding van 
de begraafplaats blijkt niet 
meer nodig te zijn. Dat is de 
conclusie uit een onderzoek 
van bureau KYBYS. 
Voor de uitbreiding van het 
urnenveld is een herinrich-
ting van de begraafplaats 
nodig. De overblijvende 
ruimte zet de gemeente in 
om herinneringsbomen te 
planten. Een gedeelte van 
de begraafplaats wordt hier-
voor gereserveerd. De ko-
mende jaren moet blijken 
hoe groot de behoefte in Val-
kenswaard is aan deze vorm 
van gedenken.

VALKENSWAARD - Kring-
loopwinkel Het Goed aan 
de Goorkes 2 in Valkens-
waard komt tijdens de op-
haaldienst op vrijdag 28 
maart overbodige kleding, 
schoenen en woningtex-
tiel ophalen in Valkens-
waard. De textielzak moet 
deze dag voor 8.30 uur 
aan de straat staan. Bij 

het onverhoopt ontbreken 
van de textielzak, kan een 
vuilniszak gebruikt wor-
den. Als de textielzak niet 
opgehaald wordt, bel dan 
naar tel.: 040-2010750. 
De kringloopwinkel is ge-
opend op maandag tot en 
met vrijdag van 10.00 tot 
18.00 uur en op zaterdag 
tussen 10.00 en 17.00 uur.

Textielinzameling door Het Goed

Correspondentieadres Redactie
Tormentil 1, Postbus 90, 5680 AB  Best
T (088) 013 57 14
E redactie.valkenswaardsweekblad@
wegenermedia.nl
W www.valkenswaardsweekblad.nl
Kopij voor de redactie dient vóór maan-
dag 09.00 uur binnen te zijn.

Uitgever
Erik van Gruijthuijsen
Commercieel directeur
Albert Smeitink
Eindredactie
T (088) 013 57 14
Algemeen redactiechef
R. Spoor

Bezorgklachten
www.deweekkrant.nl/verspreidklachten
T (0900) 424 57 26

Contactgegevens media-advies en 
advertentieverkoop
Informatie over advertentiemogelijkhe-
den? Neem contact op met uw account-
manager of bel met (088) 013 99 98
E adverteren.oost-brabant@wegener-
media.nl

Familieberichten
E familieberichten@wegenermedia.nl
T (088) 013 72 68
Zelf een familiebericht opgeven kan via 
www.familieberichtenonline.nl
Rubrieksadvertenties
E telesales.rubrieks@wegenermedia.nl
T (0900) 674 38 36
Zelf een rubrieksadvertentie opgeven 
kan via www.duos.nu
Druk
Wegener Nieuwsdruk

Algemene voorwaarden en overige 
informatie (zoals advertentie-tarieven 
en oplage)
www.wegenermedia.nl
Valkenswaards Weekblad is een uitgave 
van Wegener Media BV.
Deze fysieke uitgave wordt integraal 
opgenomen in het digitale archief van 
www.valkenswaardsweekblad.nl.
Aangeboden kopij kan zowel worden 
geplaatst in de gedrukte als digitale 
uitgaven van Wegener Media BV

© Wegener Media BV

COLOFON
Wie regeert met wie?

De verkiezingen zen aachter de rug en 
nouw is ‘t afwochten welke ‘win-
nende partijen’ gaon samenwerken. 

Ik hoop da de goei mensen op de gemin-
telijke stoelen komme zitten. Mensen die 
de kommende vier jaoren proberen um un 
bietje op èèn lijn te zitten. Want aon gesteg-
gel daor hedde niks aon, da is allemaol 
verloren tèd. Natuurlijk mag ieder partij un 
eige mening hebbe mar probeer op zunne 
tèd un bietje watter bij de wijn te doen.  
 
Vraogt oew de kommende vier jaor òk us af 
hoe burgers over sommige zaken denken 
en luistert us nar hun mening.  
 
Alleen moette wel nie handelen zoas de 
geminte Waalre. Daor mochtte de burgers 
hun mening gève wor het nieuwe geminte-
huis zouw moette komme. Het merendeel 
van de burgers wilde da ’t gewoon wir op 

de ouw plèk moes komme. Mar wa blijkt, 
de geminte ha al un andere locatie vur òge. 
Ja, warrum vraogde dan un mening aon 
oew burgers as ge toch al wit da ut nieuw 
gemintehuis nie op de ouw plaots komt. 
Op die manier verliesde toch ut vertrou-
wen van oew burgers.  
 
Regeren in de gemintelijke politiek is nie 
’t hèndigste baantje. De wethouwers en 
raodsleje doen ’t nie altèd zo as sommige 
willen. Felle kritieken vliegen dan um hun 
oren en daor moette wel tège kennen. In 
die felheid wordt dik vergeten datter òk 
goeie dingen gebeuren.  
 
Ik wens de nieuw gekozen wethouwers en 
raodsleje veul succes en wijsheid. Blèft wie 
ge bent en zurgt goed vur ons Valkenswirt. 

treeske4@gmail.comÂ

KOLLUM TREESKE VAN DE ZEELBERG

Het is vijf miljoen keer 
trappen. Dat zijn er 75 
per minuut en 4500 per 
uur. Hou dat 1100 uren 
vol en je zit aan de 17.000 
kilometer. Dat is de 
afstand die Bert van der 
Kroft uit Valkenswaard 
gaat fietsen, naar 
Thailand. Voor het goede 
doel.

Door: Ton van Helvoort

VALKENSWAARD - “Vergis je 
niet”, zegt Bert, “maar er 
zijn veel mensen op de fiets 
onderweg. Zelf heb ik voor 
het eerst het lange afstand 
fietsen ontdekt tijdens een 
fietstocht in 2010 naar San-
tiago de Compostella in 
Spanje. Dat was na het over-
lijden van mijn echtgenote. 

Ik wilde gewoon even alleen 
zijn om alles weer een beetje 
op een rijtje te zetten. Ik ben 
nu 62 jaar, sinds een jaar 
gestopt met werken, en heb 
dus de tijd om meer met het 
fietsen bezig te zijn. Inmid-
dels ben ik al een paar keer 
naar Zuid Frankrijk gefietst, 
heb in 2011 de Alpe d’Huzes 
beklommen en ben in de 
zomer van 2012 op de fiets 
naar Rome geweest.” 
“In tegenstelling tot wat 
vaak wordt gedacht is dat 
fietsen op zich geen kost-
bare gelegenheid is en zeker 

buiten Europa. Met een bud-
get van 30 euro per dag kom 
ik al een eind. Maar waarom 
fiets ik door 17 landen en 
over de hoogste bergpassen 
in de Himalaya? Om aan-
dacht te vragen en geld in te 
zamelen voor het Stop Teta-
nus Project van Kiwanis en 
Future Kids Ghana. Tetanus 
bij moeders en pasgeboren 
kinderen eisen jaarlijks het 
leven van velen. Future Kids 
Ghana is een kleine organi-
satie die als doel heeft om 

onderwijs voor kinderen in 
Ghana te organiseren in de 
meer afgelegen gebieden.” 
De tocht van Bert gaat door 
Duitsland via Oostenrijk 
langs de Donau naar de 
Zwarte Zee en Istanboel. 
Na Turkije volgen landen 
als Iran, Turkmenistan, 
Oezbekistan, Tajikistan en 
Kyrgyzstan. “In september 
verwacht ik dan het meest 
westelijke gedeelte van Chi-
na te bereiken. Ik wil onder-
weg veel foto’s maken zodat 

Bert van der Kroft uit Valkenswaard op een eerdere fietstocht in acti  e. zaterdag 5 april vertrekt hij vanaf de Markt in Valkenswaard om 
11.00 uur voor zijn monsterrit en dat allemaal voor een goed doel. Via Kiwanis Dommelland steunt hij onder meer het Stop Tetanus Project.

“FIETSEN IS NIET 
DUUR, MET ZO’N 30 
EURO PER DAG KOM IK 
AL EEN EIND”

Niet te geloven: mee r dan 17.000 
kilometer op de fiets naar Thailand

ik met de verkoop van foto-
boeken en een kalender een 
mooi bedrag voor genoemde 
doelen kan binnenhalen. 
Daarbij heb ik de ondersteu-
ning van Kiwanis Dommel-
land waar ik al bijna dertig 
jaar lid van ben. Natuurlijk 
is daarnaast elke sponso-
ring van harte welkom. En 
vanzelfsprekend ga ik voor 
deze reis op weg met uit-
stekend materiaal. Zo heb 
ik een achterwiel voorzien 
van een Rohloff naaf. De 

ketting is vervangen door 
een getande carbon riem die 
100.000 kilometer mee moet 
gaan. Daarnaast heb ik vol-
doende mogelijkheden om 
dagelijks contact te houden 
met mijn achterban dankzij 
de moderne communicatie-
middelen.” 
Via de weblog bert.kroft.
nl is hij tijdens zijn reis te 
volgen. Bert vertrekt op za-
terdag 5 april om 11.00 uur 
vanaf de VVV aan de Markt 
in Valkenswaard.


