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Op 5 april om 11.00 uur vertrekt
Bert van der Kroft, al dertig jaar
lid van Kiwanis Valkenswaard/
Dommelland, vanaf de VVV aan
de Valkenswaardse Markt voor
een fietstocht van ongeveer 17.000
kilometer. Dat zijn 5 miljoen trap-
pen, 75 per minuut, 4.500 per uur
en dat ongeveer 1.100 uren lang.
Dat heeft Van der Kroft (62) nodig
om in ongeveer tien maanden tijd
vanuit Valkenswaard het zuiden
van Thailand te bereiken. „Dat doe
ik als een sportieve uitdaging en
voor twee goede doelen: Future
Kids Ghana en Stop Tetanus van
Kiwanis/Unicef”, legt hij uit.
Het langeafstandsfietsen ontdekte
Van der Kroft tijdens een eerste
fietsreis naar Santiago, in 2010. Dat
was naar aanleiding van het overlij-
den van zijn echtgenote, op 57-jari-
ge leeftijd in 2008. „Ik wilde ge-
woon even alleen zijn en alles
weer een beetje op een rijtje zet-
ten.” Sinds een jaar is hij gestopt
met werken.
Met ongeveer 25 kilo aan bagage,
een voor de klus toegeruste fiets,
moderne navigatie- en communi-
catiesystemen en een budget van
ongeveer 30 euro per dag hoopt
hij zijn bestemming te bereiken
voordat hij in december – per vlieg-
tuig – terugkeert.
„Voor mijzelf moet de opbrengst
vooral bestaan uit een onvergetelij-
ke ervaring en heel veel foto’s. En
hopelijk zitten daar een paar top-
pers tussen voor het vullen van
een paar voor verkoop bestemde

boeken en een kalender. Wat be-
treft de goede doelen hoop ik veel
aandacht te krijgen en natuurlijk
een mooi bedrag binnen te halen
door middel van directe sponso-
ring.
Tijdens zijn 17.000 kilometer lange
fietstocht trekt Bert van der Kroft
door zeventien landen en over de
hoogste bergpassen in de Himala-
ya. De tocht voert hem door Duits-
land en Oostenrijk langs de Do-
nau naar de Zwarte Zee en Istan-
bul. Na Turkije volgen landen als

Krukken en badje
Monique Peeman (040-2858252)
van kinderboerderij Geldrop
zoekt hoge krukken waar kinde-
ren op kunnen zitten tijdens het
schminken. Wie heeft er een
over? Voor de ganzen op de boer-
derij zouden ze graag een blauw
schelpenbadje hebben. Die wor-
den ook wel gebruikt als zand-
bak.

Keukenspulletjes
Studente C. Clemens uit Berg-
eijk (06-22838868) gaat volgende
maand in Schotland wonen en
zoekt nog allerlei keukenspulle-
tjes: kop en schotels, blikken, be-
stek, borden en schaaltjes zijn al-
lemaal welkom. Het liefst oude
stijl en aardewerk uit Engeland.

Therapeutische gym
Mensen die niet meer mee kun-
nen met reguliere gymnastiek,
maar toch willen bewegen, kun-
nen in het Eindhovense wijkcen-
trum De Uitwijk terecht bij the-

rapeutische gymlessen.
Er zijn groepen op zowel
dinsdag- als woensdag-
ochtend. A. Swaans
(040-2510472) heeft meer
informatie.

Oude blaasin-
strumenten
K&D orkest Ut Toeternie-
toe uit Maarheeze vroeg
onlangs om oude, niet of
vrijwel niet meer bespeel-
bare blaasinstrumenten
voor het jubileum van het
orkest. Jammer genoeg is
daar een foutief mailadres
bij vermeld: het juiste is:
jgmvalkenburg@hetnet.nl

Afhalen
� Deze buxusstruik (zie foto),
ongeveer 1 meter hoog en met
een doorsnee van eveneens 1 me-
ter, mag worden afgehaald bij A.
van Heukelom in Aarle-Rixtel
(06-23194715). De liefhebber
moet die wel zelf even uit de
grond spitten.
� Een tuinliefhebber kan bij In-
ge van den Broek in Eindhoven
(ivandenbroek@planet.nl) te-
recht om vijf mappen Succesvol
Tuinieren af te halen. Daarin
komen onder meer de onderwer-
pen basiskennis, bomen & hees-
ters, creatieve containers, diver-
se planten, weekendprojecten en
tuinontwerpen aan de orde. Er
zitten veel mooie foto’s en goede
uitleg bij.
� M. Hasselbach uit Valkens-
waard (040-2015878) wil graag ie-
mand een plezier doen met een
gebruikte, blank beuken klikla-
minaatvloer. Er is genoeg voor
een oppervlak van ongeveer 30
m2 en is compleet met een on-
dervloer van isolatieplaten, 1 cm
dik. De vloer mag op 30 april of
1 mei worden meegenomen.
� Een wandrek van rookglazen
platen (8 mm dik), compleet
met muursteunen en dragers,
mag worden afgehaald bij M.
van de Kerkhof in Eindhoven
(040-2417704). Ook een 14 inch
televisie met videorecorder mag
weg.
� Bij J. Kuyken in Luyksgestel
(0497-541436) staat een kleine
aanhangwagen klaar om afge-
haald te worden. Daarvan zijn
banden en onderstel nog in or-
de, maar voor de rest heeft die
wel een opknapbeurtje nodig.

Gevonden
Piet van den Hurk (06-13392270)
heeft in de buurt van de Fellen-
oord in het Eindhovense stads-
deel Woensel een smartphone
van Samsung gevonden. Wie is
die kwijt?

Handcitruspers
M. van den Heuvel uit Leende
(040-2062706) zoekt voor een
vriend uit Gambia een handcit-
ruspers met hefboom. Die
vriend verkoopt vruchtensappen
op het strand, maar nu is zijn
pers kapotgegaan. Wie helpt de
man weer aan het werk?

Sprei
Gusta van Dingenen uit Duizel
(06-49124224) zoekt deze sprei
(zie foto). Die werden tot twee
jaar geleden verkocht bij Blok-
ker. Wie heeft er een en ge-
bruikt die niet meer?

Eetlepel
Hetty de Bok uit Best

(06-15284072) kocht ongeveer
zeven jaar geleden deze bestek-
set (zie foto), maar ontdekte
onlangs dat er een eetlepel is
verdwenen. Ze heeft al navraag
gedaan bij fabrikant Amefa,
maar het model is uit het assorti-
ment. Wie heeft nog zo’n lepel
voor haar? Op de achterkant
staat ‘Monogram 18/10’, de steel
is 19,5 cm lang.

Vaste gast in
de tuin

Twee doelen,

Deze fazant is al enkele jaren een regelmatige bezoekster van onze tuin. In het
vroege voorjaar geniet ze van de jonge gele krokusbloemen en scharrelt ze on-
der de morsende mezen en groenlingen samen met de merels en het rood-
borstje. Als het zonnetje schijnt, geniet ze in een kuiltje in het zand onder een
heester. Soms krijgt ze bezoek van een mannetje, maar dit jaar nog niet. Afge-
lopen vrijdag, op de eerste lentedag, zocht ze beschutting voor een felle regen-
bui in de klimop op de schutting onder de prunus. Helaas was het bladerdak
nog niet gevuld. Toch leek ze te genieten.

Frans van den Boom, Eindhoven
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� Deze buxusstruik mag in Aarle-Rix-
tel worden afgehaald.

� Bert van der Kroft tijdens een van

DOEL
Komt u in actie met een 
goed doel voor ogen?
mijned@ed.nl
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� Wie heeft zo’n sprei voor
Gusta van Dingenen uit
Duizel?

� Wie heeft zo’n lepel voor Hetty de
Bok uit Best?

Een bijzondere belevenis, 
een aparte verzameling, 
een compliment uitdelen? 
Dat kan bij MijnED. Ook 
tips, foto’s en vragen zijn 
welkom. Stuur uw bijdrage 
naar Annette Tromp en 
Hans Wagenaars via 
mijned@ed.nl, of via 
ed.nl/mijned, of schrijf 
naar MijnED, Postbus 534, 
5600 AM Eindhoven.  
De redactie behoudt zich het 
recht voor om inzendingen 
in te korten of te weigeren.
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VRAAG & AANBOD
Op zoek naar dat speciale kopje, 
of wilt u iets (gratis) aanbieden?
Eindhovens Dagblad, 
Vraag en aanbod
Postbus 534, 5600 AM Eindhoven.
e-mail: vraagenaanbod@ed.nl
Alleen inzendingen met voorletter, 
achternaam, woonplaats en 
telefoonnummer of e-mailadres van de 
contactpersoon worden in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich het 
recht voor om inzendingen te weigeren.
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Iran, Turkmenistan, Uzbekistan,
Tajikistan en Kyrgyzstan om – vol-
gens planning – in september het
meest westelijke gedeelte van Chi-
na te bereiken.
Bert van der Kroft is te volgen via
zijn weblog bert.kroft.nl. Daar is
nog meer informatie over zijn ge-
plande route te vinden.
Met het project Stop Tetanus geeft
Kiwanis Nederland de komende ja-
ren invulling aan het internationa-
le Eliminate-project waarin Kiwa-
nis International en Unicef hun

krachten bundelen om een eind te
maken aan tetanus bij moeders en
pasgeborenen. Deze dodelijke ziek-
te eist jaarlijks het leven van
60.000 baby’s en een groot aantal
vrouwen.
Future Kids Ghana is een kleine or-
ganisatie, opgezet door de Ghane-
se Shirley van der Kroft-Smart
Ashley, samen met haar man Do-
rus. Zij hebben zich ten doel ge-
steld om een goede omgeving te
creëren voor onderwijs voor kinde-
ren in vooral de wat meer afgele-

gen gebieden van Ghana. Zo’n om-
geving bestaat uit schoolgebou-
wen, bibliotheken en leercentra
voor ICT. Daarnaast wordt onder-
wijs ondersteund in de vorm van
boeken, pennen, potloden en kle-
ding.
....................................................................
Meer informatie: Bert van der Kroft,
040-2075816 of: 06-54657467; bert@
k r o f t . n l .
http://bert.kroft.nl/benfietsen/
http://www.stoptetanus.nl
http://www.futurekidsghana.org

Vanmorgen om 11.00 uur wordt
in de Petruskerk aan de Kloos-
terdreef in Eindhoven afscheid
genomen van Eppo Stam. De
markante, aan alcohol verslaaf-
de Stam werd vorige week dood
gevonden in zijn flatje. Hij werd
slechts 51 jaar oud.

Onderstaand stukje werd geschre-
ven door Eppo’s vriendin Ans.
Zijn ‘maatje’ zal het stukje van-
morgen tijdens de uitvaart voor-
dragen. „Net als Eppo is Ans een
bijzonder mens”, zegt Ernst Vos.
Hij is initiatiefnemer van de uit-
vaart voor Eppo Stam, voor wie
bij gebrek aan familie of een uit-
vaartverzekering een gemeentelij-
ke uitvaart voor de hand lag. On-
dernemers rond het Cassandra-
plein sloegen de handen ineen om
Eppo Stam toch een beter afscheid
te bezorgen.

Eppo
Wij zullen Eppo gaan missen
daar bedoel ik mee iedereen
Want iedereen kende Eppo
Eppo met zijn honden en met zijn
hoed

Ik vroeg wel eens
Eppo hoe gaat het met je
Dan was het antwoord goed
Want als het niet goed was was ik
wel thuis

En hij bleef thuis
met zijn honden boven op zich
Eppo bedankt dat ik je heb mogen
kennen
en vele met mij

Je was een Spontaan mens
Bedankt Eppo

Naam: Geert en Thea Daamen
Leeftijd: 68 en 63
Lid sinds: 1972
Woonplaats: Nuenen

Geert Daamen, die onder meer als
bedenker van ‘het Fritske’ al eens
de krant haalde, is overal in geïnte-

resseerd en leest het ED helemaal.
„Maar ook onze kleindochter Fen-
ne, 6 jaar, gaat ervoor zitten. Als zij
bij ons is, leest ze ook de krant. Dat
wil zeggen, dat ze allemaal woord-
jes zoekt, ook heel moeilijke. En ze
oefent ermee. Het ED is voor haar
een stimulans om te gaan lezen!”

Mevrouw
Rooyakkers-
Damen (84) uit
Budel wil graag
een compli-
ment geven aan
haar kleinzoon
Leon van Exel.

Leon (25), eveneens woonachtig
in Budel, is oud-leerling van het
Bisschoppelijk College in Weert
en hij studeerde vorige week vrij-
dag af aan de Technische Universi-
teit in Eindhoven, nadat hij lang
uitgevallen is geweest door de ziek-
te van Pfeiffer.
Leon studeerde Operations Mana-
gement and Logistics aan de TU/e
en deed daarnaast ook de master-
opleiding Finance aan de Universi-
teit van Tilburg. Voor beide mas-
ters slaagde hij cum laude. Dat is
een welgemeend compliment
waard, vindt zijn oma.
Mevrouw Rooyakkers was bij de
presentatie en het afstuderen in
Eindhoven en kon weliswaar niet

precies volgen waar het nou alle-
maal over ging, maar dat hoefde
ook niet. Het was voor haar een ge-
weldige dag en ze is heel trots op
Leon!

„Google gerust op ‘knimpels’”,
adviseerde Rachel Yilmaz bij de-
ze column, die ze naar Mijn ED
stuurde. „Echt, ze bestaan!”

Het tuinpak is weer hip en happe-
ning en daar had ik mijn zinnen
opgezet. In de paskamer kwam ik
tot een pijnlijke ontdekking. Ik lijk
er niet alleen dik in, ik ben er ge-
woon dik in!
Wie in godsnaam bedacht heeft
dat je tuinpakken ook moet verko-
pen boven maatje 158, die spoort
écht niet. En als er dan één mo-
ment in je leven is dat je wenst dat
de verkoopster geen eerlijk advies
geeft, dan was het nu wel geweest!
Toen ik nog een kittig mini-jurkje
met blote benen paste, ging het te
ver. Mijn uitgeputte benen wer-
den door twee ongeïnteresseerde
pubers, die een goed gesprek met

hun wrijftelefoons aan het voeren
waren met god weet wie, direct
veroordeeld als te oud en putterig.
Terwijl ik het hokje in vluchtte, be-
dacht ik nog net dat ik op die leef-
tijd in ieder geval wél in die skin-
ny jeans had gepast en dat we ver-
der zouden praten als zij veertig
waren.
Het vervelende is, dat mijn knim-
pels nu waarschijnlijk op Insta-
gram staan met
#Helpisditmijntoekomst? erachter.
Toen ik later in de Libelle weer dat
tuinpak voorbij zag komen, deed
het me toch weer even pijn.
Maar met of zonder tuinpak, ik
voel me nog best hip en happe-
ning. Hoewel? Waarom ben ik in
godsnaam de Libelle aan het le-
zen?

Rachel Yilmaz, Eindhoven

Hoe kan een gedicht ontstaan
Door een eeuwig licht
Bij mij gebeurt dat spontaan
Niet uit discipline of plicht
Het is alsof een hand mij bege-
leidt
Als ik lees of naar een foto kijk
Woorden komen dan geheid
Dat gevoel maakt mij erg rijk

Zou het van mijn vader zijn
Ik zie hem nog zitten aan de ta-
fel
Waar hij verzen schreef voor
moeder mijn
Bij een kop koffie met een wafel

Fern van de Vorst,
Eindhoven

(Uit de bundel Kronkelende
Krakelingen)

Oorsprong

vijf miljoen trappen

Knimpels en
tuinpakken

‘Bedankt Eppo’

ED, stimulans om te gaan lezen

Supertrots op kleinzoon
Leon: 2 keer cum laude

zijn eerdere fietstochten, vorig jaar op de Arlbergpass in Oostenrijk.

� Eppo Stam

� Leon van Exel in de bloemen.

PLUIM

G E D I C H T

GASTCOLUMN
MijnED nodigt lezers uit een 
gastcolumn te schrijven. 
mijned@ed.nl
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