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De stellen Van
de Heuvel, Ver-
hoeven, Van
der Vleuten
en Wuijts ko-
men vandaag,
8 april, al veer-
tig jaar bij el-

kaar. Daar zit een stukje echte
Eindhovense historie achter.

„We zijn nog steeds trouwe ‘Phi-
lips-vrienden’ die altijd samen
werkten bij de draadtrekkerij van
Philips aan de Emmasingel. Helaas
is die helemaal weg, maar wij zijn
blijven bestaan”, mailt Mieke Heij-
mans Wuijts uit Valkenswaard na-
mens hen. „Altijd heerlijk ge-
werkt. Eerst spiraalmaken, het ma-
ken van het binnenwerk van aller-
lei lampen. Echt productiewerk.
Toen dat vertrok naar Turnhout,
werkten we in de draadtrekkerij.
De meesten van ons wogen de
wolfraam-draad, van zeer dikke
naar heel dunne draad, en Pietje
van de Heuvel deed meestal de

eindcontrole. ‘Veul plezier’ gehad,
hard gewerkt, dikwijls kloven in
onze handen. ‘Maar dat mog de
pret nie drukken’. Daarna is alle
productie naar het buitenland ver-
trokken. Jammer”, schrijft ze. En
ze maakte er onderstaand rijmpje
bij.

Met zijn allen werken bij Philips, op
de draadtrekkerij,
wat waren we toch blij.

Vier stellen, echt waar???
Ja, en op 8 april komen we al 40
jaar bij mekaar.

Elke maand aan het sparen, en ze
doen allemaal mee
dus vliegen we misschien met zijn
allen dit jaar nog wel over zee.

we hopen dat we zo nog een tijdje
door kunnen gaan.
en nog lang kunnen genieten, in goe-
de gezondheid!!!
want 40 jaar is toch een hele tijd.

H ij is nu bijna vier dagen
onderweg en heeft inmid-
dels zo’n 300 kilometer

afgelegd. Dat lijkt best wel wat
maar is bijna niets, want Bert van
der Kroft heeft een fietstocht van
ruim 17.000 kilometer voor de
wielen.
Van der Kroft (62) vertrok zater-
dagochtend vanaf de Markt in Val-
kenswaard voor de mega-reis. El-
ke vier weken hoopt hij gemid-
deld 1800 kilometer af te leggen
om volgend jaar februari aan te ko-
men in het zuiden van Thailand.
Dan heeft hij zeventien landen
doorkruist. Van der Kroft is me-
dio juni overigens nog even terug
in Nederland. Dan heeft hij Euro-
pa verlaten en laat hij zijn fiets
even achter bij een vestiging van
Kiwanis/Unicef in Turkije om bij
de negentigste verjaardag van zijn
moeder en de geboorte van zijn
tweede kleinkind te kunnen zijn.
Met zijn fietstocht hoopt Bert van
der Kroft geld in te zamelen voor
twee goede doelen: Future Kids in
Ghana en Stop Tetanus van
Kiwanis/Unicef. De laatste heeft
zich bij het project ten doel ge-
steld om in vier jaar wereldwijd

100 miljoen euro op te halen; Ne-
derland levert daarvan 1 miljoen
als streefbedrag. Uit handen van
Henny Beuving, Gouverneur van
het Kiwanis District Nederland,
kreeg Van der Kroft zaterdag voor
zijn vertrek een cheque uitgereikt
van 510 euro. Van der Kroft zegt
zelf geen zicht te hebben op wat
zijn ‘vijf miljoen trappen naar

Thailand’ aan sponsoring zal op-
brengen. De sponsoring loopt via
de penningmeester van
Kiwanis/Unicef.
Tijdens zijn reis schrijft Bert van
der Kroft elke maand over zijn
reis in Mijn ED. Hij is te volgen
via bert.kroft.nl/benfietsen. Daar
is alle actuele informatie te vin-
den over zijn route.

Deze ode aan de asperge stuur-
de Monique Beukema uit Hee-
ze naar Mijn ED.

Voor A. Sperge

Wat bleek het gul genieten
toen jij opnieuw de kop opstak
door slankheid, smaak, mijn hart
weer brak
je wint van flens of frieten!

Na zeer zorgvuldig steken,
bij een triootje met ham en ei
goed glaasje witte wijn erbij
zal menig maal verbleken.

Ik blijf altijd aan je denken...
prei, peul of peentje laat me koud
JIJ bent het lekkerst witte goud
dat men mij ooit kan schenken!

Monique Beukema, Heeze.

Gul genieten

Nog 17.000 kilometer
voor de wielen

Draadtrekkers van
de Emmasingel

ed.nl/webwinkel
Vragen? Bel 0900 - 2021352 (€0,45 p.g.)
Let op: verwerking van een bon order duurt tot 5 werkdagen.
Uw bestelling sneller in huis, bestel online!
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Ook geschikt
voor inductie!

Koken met minder olie of boter!
Vetvrij en tegelijkertijd smakelijk koken? Dat is voor deze Ceramic Pro pannen 
van Excellent Houseware geen probleem: de tweevoudige keramische af-
dichting zorgt ervoor dat niets kan aanbranden. De pannen zijn makkelijk te 
reinigen. 

U bestelt drie pannen in de diameters 20, 24 en 28cm.

Voordelen van keramische pannen:
- Kan zonder problemen tot 450 graden worden verhit.
-  De pan is voorzien van een bodem met honingraat voor snelle opwarming en 
hogere temperaturen.

- De pan is heel makkelijk schoon te maken.
-  Geschikt voor alle warmtebronnen zoals gas, inductie en elektrisch.
- Vaatwasmachinebestendig

Keramische pannenset 
van Excellent Houseware

Lezersprijs € 29,95

€ 59,95
€ 29,95

Bon qep70vam 
Keramische pannenset van Excellent Houseware

Hierbij bestel ik __ x Keramische pannenset  à €  29,95*

                 *Excl. verzendkosten €  3,95
Voornaam:    

Achternaam:    m¡ v¡

Straat:       Nr:     

Plaats:                            Postcode:

Telefoon:    

E-Mail:    

■■■■ ■■

Ik machtig Buckaroo Payment Services in opdracht van Wegener Media 
éénmalig het verschuldigde bedrag te incasseren van: 

IBAN: NL________________

 of Bankrekening: _________

Stuur deze bon in een envelop naar:
Webwinkel, Postbus 1090, 5004 BB Tilburg Handtekening:

� Bert van der Kroft wordt bij het St. Janskapelletje in Leenderstrijp uitgezwaaid door familie en vrienden. Links en
rechts van hem staan zijn zoons Dorus en Hans.

� Vlnr. Sjoerd Timmermans, (Stop Tetanus Project), Bert van der Kroft, Har-
ry Vendric (Kiwanis), Henny Beuving (Kiwanis). foto Ton Smeets

� Staand vlnr Chris Heijmans, Cor van der Vleuten en Ad Verhoeven.
Zittend vlnr Piet en Jeanne van de Heuvel, Everdien en Dinie van der Vleu-
ten en Mieke Wuijts.
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