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Loon- en verhuurbedrijf Van der Heiden viert 20-jarig jubileum! 
 

Misschien ken je ze wel omdat je op de Lekdijk wel eens achter de imposante kranen van hen aanrijdt of omdat je ze in de buurt 

aan het werk hebt gezien bij grote en kleine projecten. 

Dit bedrijf, Loon- en verhuurbedrijf Van der Heiden, bestond op 1 april jl. alweer 20 jaar! 

Tijd voor een gesprek met de enthousiaste ondernemers achter dit bedrijf; Bram en Carolien van der Heiden, beiden 43 jaar, 

wonend op Lekdijk nr. 7, waar ook hun prachtige bedrijf is gevestigd. 

 

Bram begint enthousiast te vertellen. ‘Het begon eigenlijk in 1997. Ik werkte toen zo’n 7 jaar met veel plezier bij Loonbedrijf Henk de 

Leeuw”” en had altijd al een droom om voor mezelf te beginnen’. Carolien vult aan; ‘Toen Bram aan mij vroeg wat ik ervan vond heb ik 

hem gelijk voor de volle 100% gesteund. “Het is jouw droom en dromen moet je waarmaken!” 

‘Mijn vader had een akkerbouwbedrijf en fruitteelt’ gaat Bram verder. ‘De eerste tijd hielp ik m’n vader mee op het bedrijf maar al snel 

groeide het loonwerk en de aanvragen enorm en kregen we steeds meer werk waardoor ik 

regelmatig m’n vader in moest schakelen voor de diverse voorkomende werkzaamheden. Op 

een gegeven moment was hij elke dag bij mij aan het werk’. ‘Dat was een mooie tijd en ik ben 

er trots op dat ik dit samen met mijn vader heb mogen beleven’ aldus Bram. ‘De akkerbouw 

en fruitteelt deden we ernaast’.  

 

De eerste aankoop die we deden was een tweedehands trekker met minigraver en de  

dieplader die erachter zat laste ik zelf in elkaar. 26.000 gulden betaalde ik voor de 

minigraver. Een enorm bedrag voor die tijd! In vergelijking; afgelopen jaar kochten wij een 

nieuwe mobiele kraan voor maar liefst € 200.000. Een enorme investering, maar zoals mijn 

vader altijd zei; “als je er werk voor hebt kan je hem gerust kopen”.  

Kraan(tje) 1998 

Hoeveel mensen werken er nu voor jullie bedrijf? 
‘In onze branche werken we veel met zzp-ers. Wij hebben een vaste fijne groep mensen die we regelmatig inhuren. In 2005 hebben we iemand 

vast in dienst genomen. Pieter de With. Hij is inmiddels de 12,5 jaar dienstverband gepasseerd! Pieter en ik waren bij Henk de Leeuw al 

collega’s, dus dat werkt prettig.  In 2007 kwam daar nog een werknemer bij. Jesse Ariaans begon zijn carrière als stage loper en daarna in 

vast dienstverband. En verder hebben Bram en Pieter een vroegere buurjongen Matthijs van Raaij van jongs af aan begeleid. Hij begon met 

trekkers wassen en tegenwoordig bedient hij meerdere machines en doet hij zijn werk met veel plezier.  Carolien werkt naast haar huidige 

baan twee en halve dag in de week op kantoor en regelt de administratie. Schoonvader Bert wordt ook regelmatig ingezet voor bijvoorbeeld 

het halen van diverse onderdelen en materialen. We hoeven hem maar te bellen en hij is er voor ons!’ 

 

Is er veel veranderd in de 20 jaar dat jullie bestaan? 
 ‘Ja er is ontzettend veel veranderd in al die tijd…  

Uiteraard persoonlijk omdat we in de tussentijd 2 geweldige kinderen hebben gekregen, Nick en Britt en zijn we verhuisd van Culemborg 

naar Everdingen waardoor we nu naast ons bedrijf wonen. Maar ook op administratief gebied. Er moet veel meer bijgehouden worden. 

Machines, projecten, medewerkers moeten aan allerlei wettelijke eisen en keuringen voldoen. 

Ook in de opdrachten is er veel veranderd. In het begin deden we veel kleinere aanbouw en uitgraafprojecten en agrarisch werk. Dit doen we 

nog steeds, maar inmiddels werken we ook veel in de aannemerij grond-weg en waterbouw, bouwlandbewerking, grond, zand en 

grindhandel. Ook leveren wij straatwerk en betonplaten Daar hebben we dan ook het nodige materiaal voor’ aldus Bram. 

De werkomstandigheden zijn zeker veranderd. Waar wij vroeger werkten in een kleine schuur en veel werkzaamheden buiten plaatsvonden, 

hebben wij sinds 2 jaar een prachtige nieuwe loods met veel werkruimte en een mooie werkplaats. Een volgend gedeelte van onze droom werd 

hiermee werkelijkheid.’ 
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Welke projecten zijn jullie het meest trots op? 
We zijn op meerdere projecten trots…dochter Britt roept enthousiast: ‘Ik vind het gaaf dat wij zulke mooie en grote machines 

hebben’. Carolien: ‘Britt heeft een spreekbeurt op school gehouden over het bedrijf. Bram zorgde voor een kraan en Britt heeft zelf aan haar 

klasgenoten laten zien hoe je daarmee moet werken. Dat maakte wel indruk’ 

 

Bram geeft intussen ook een antwoord waar hij -bescheiden als hij is- trots op is; ‘Eigenlijk zijn we op heel veel projecten trots. Wij 

ontzorgen mensen en bedrijven door onderdelen tot en met het gehele project uit handen te nemen. Maar als je toch iets wilt noemen dan is 

de dijkverzwaring in Everdingen van 2005 t/m 2008. Een gigantisch project, hierbij hebben wij iedere dag veel machines en mensen ingezet. 

Maar ook de aanleg van Landgoed Everstein in 2016 met de kas, waterpartij en jeu de boulesbaan’ was erg leuk om te doen’. 

Het nieuwbouwproject van Lamotec in Culemborg was een ontzettend mooi en uitdagend project waarin we konden laten zien wat we 

allemaal in onze mars hebben. En met een goed en tevreden resultaat! Al het graaf en grondwerk, beschoeiing, aanleg riool, leveren en 

aanbrengen straatwerk en betonplaten etc. hebben we daar mogen uitvoeren. Was erg mooi om te maken’. 

Verder zijn wij op het moment ook veel te vinden op nieuwbouwproject “Hoef en Haag” en “Helsdingen” waar wij diverse werkzaamheden 

uitvoeren. Leidsche Rijn Centrum het grote nieuwe winkelcentrum van Utrecht biedt ook de nodige uitdaging op dit moment, zoals 

voorbereiding straatwerkzaamheden. 

 

Zijn jullie alleen druk met het bedrijf en gezin of hebben jullie ook nog tijd voor andere zaken die betrekking 

hebben op jullie werk? 
Bram is naast zijn drukke werkzaamheden ook nog actief in het bestuur van Brancheorganisatie Cumela Nederland. ‘Enerzijds 

om in vroegtijdig stadium op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen en anderzijds omdat ik met mijn achtergrond en ervaring wat kan 

betekenen voor anderen. Ik vind het leuk om me hiermee bezig te houden’ 

Ook doen Bram en Carolien veel aan lokale sponsoring, zoals het sponsoren van wegracer Ryan van de Lagemaat, Everstein, De 

Oranjevereniging en Vitaal Dorp. Dit gebeurt in de vorm van advertenties, reclameborden etc., maar zeker zo belangrijk als er 

iets moet gebeuren dan steken zij ook belangeloos de helpende hand toe! 

 

Wat zijn jullie ambities voor de komende 20 jaar? 
Bram: ‘Wij willen heel graag op dezelfde manier doorgaan, in alle gezondheid. Wij hebben geen ambitie om enorm te groeien, want het 

belangrijkste is dat we PLEZIER en UITDAGING hebben in ons werk en dat we de klant persoonlijk kunnen benaderen en mogen adviseren. 

Daarbij vind ik het uitvoerende werk op de kraan nog veel te leuk om te blijven doen Natuurlijk staan we altijd open voor vernieuwing’. 

 

En zijn jullie kinderen ook geïnteresseerd om het bedrijf wellicht in de toekomst over te nemen? 
Grote glimlach bij Bram en Carolien ‘Onze kinderen zijn nog jong. Onze zoon Nick (14) kan al heel goed met een kraan overweg. Maar 

hij is ook de manager op werkvlak in ons gezin. Op zeer jonge leeftijd gaf hij de volwassen Gerrit den Hertog al een goed advies. Gerrit nam 

even een korte pauze waarop Nick zei ‘Je kunt gerust doorgaan hoor!’ 

Onze dochter Britt (10 jaar) wil alleen hetzelfde werk als mama gaan doen’. 

 

Met deze opvolging lijkt het met de continuïteit van 

Loon- en verhuurbedrijf Van der Heiden dus wel goed te 

zitten. Dit duurt echter nog wel even en tot die tijd gaan 

Bram en Carolien er vol voor om verder vorm te geven 

aan dit mooie bedrijf. 

 

Bij deze feliciteren wij Bram en Carolien nogmaals voor 

het 20-jarige jubileum en bedanken wij hen voor het 

leuke en openhartige gesprek! 

 

 

 

Nieuwe kraan 2018 
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   En er was licht 

Kroniek 

 
Rechts Lekdijk 16 en 18 

Deze twee met Lekdijk nummer 14 samengevoegde panden 

waren ooit twee aparte kleine arbeiderswoningen. De familie 

Verrips en later Eikelenboom die op nummer 14 woonden, 

waren eigenaar van deze woningen en verhuurden ze meer 

dan een halve eeuw lang.  

Op nummer 16 woonde Cornelis Dubbers (geb. 1882) en diens 

vrouw Johanna Hendrika Reusen (geb. 1878) met hun 

kinderen Arnoldus Philippus (1906), Maaike (1908) en 

Pieternella Johanna (1909). Kees werkte 's zomers als dijk- en 

wegwerker voor het Polderschap. In de herfst strooide hij 

grind uit over de wegen. ‘s-Winters verkocht hij sinaasappelen, 

of appelesiene zoals hij ze noemde; dat deed hij ook op de 

ijsbaan bij Fort Everdingen.  

Na Dubbers woonden hier Kees Kers en diens vrouw Jo. Kees 

was werkman en ventte ook met zaden, die hij verkocht uit een 

krantje. Verder woonden op dit adres achtereenvolgens de 

families Van de Ent, de familie Hol (omstreeks 1956) en 

bouwvakker Bertus Vroege. 

Op nummer 18 woonde kort na 1900 de bode Dirk Bouwman 

(1864), die met paard en wagen op Culemborg, Zijderveld, 

Hagestein en Vianen reed. Zijn vrouw ‘ouwe Neel’ (van de 

Gun, 1865) stond 's winters op de ijsbaan van de fortgracht met 

warme chocolademelk en chocoladerepen. Ze hadden drie 

zonen en drie dochters. 

Later woonde hier woonde Chiel, of 'Vlekkie' Mink, de 

rietdekker. Zijn bijnaam had het kleine mannetje te danken aan 

een donkere vlek op z'n gezicht. Ook woonde hier de timmer-

man Bertus Vroege, die getrouwd was met Jannie van de Ent. 

In 1939 huisde hier ene Loch, die werkbaas was in de 

wegenbouw. In de oorlogsjaren Steven Meydam en Teuntje 

den Hertog; Teuntje overleed bij een bevalling op 23-jarige 

leeftijd. In het laatste oorlogsjaar woonde hier Aart den 

Hertog, handelaar in fruit en aardappelen. De laatste bewoner 

was Prijs. Tussen Lekdijk 18 en Lekdijk 20 lag centraal op het 

dorp een toegangspad naar de uiterwaard en de Lek. Dit pad 

waar veel dorpsbewoners in de zomer gebruik van maakten 

om in de Lek te gaan zwemmen, werd ook wel ‘het Waterpad’ 

genoemd. 

CW 
 

De kleding gaat naar So Grade. 

So Grade is hét sociale textielsorteercentrum van Curitas 

en Restore Kringloop in Nederland. Het sorteercentrum 

biedt werk aan 20 medewerkers met afstand tot de 

arbeidsmarkt in de regio Ede. De medewerkers vinden 

hier een leuke vaste baan of doen werkervaring op in een 

leerwerktraject waarna zij doorstromen naar een baan in 

de reguliere arbeidsmarkt. Daarnaast is Curitas de 

hoofdsponsor van PAX Kinderhulp. Een deel van de 

opbrengst van de ingezamelde kleding is bestemd voor 

deze stichting.  

Behalve dat we dat alleen al een pré vinden, krijgen we 

ook nog eens €0,10 per kilo ingeleverde kleding. In het 

afgelopen kwartaal was dat €57,84!  

Elders in deze krant vindt u een stukje over wat we doen 

met oa deze opbrengst. 

 

Curitas 
Voor wie het nog niet weet: bij de 

winkel staat een blauwe 

kledingcontainer. De kleding die 

hierin gaat, wordt opgehaald door 

Curitas, een professioneel 

inzamelaar van gebruikt textiel.  
 

Het heeft even geduurd, maar nu is 

het dan ook wel prachtig! De 

streekproducten-hoek heeft mooie 

spotjes, waardoor de producten even 

extra in de schijnwerpers staan. In de 

streekproducten-hoek vindt u onze 

zelf gebrande nootjes, de biertjes van 

Duits en Lauret, de sappen van de 

Natuur- en Vogelwacht, de 

producten van de Witte schuur en de 

honing van de Landgoedbijen. 

 

 

 

Of heb je ideeën over onderwerpen die 

ons dorp en/of de directe omgeving aan 

gaan: laat het weten via de mail: 

everdingsecourant@gmail.com, of scan 

de QR-code en vul het formulier in! 

 

Wat wilt u lezen? 
De Everdingse Courant wordt met plezier en enthousiasme 

gemaakt én gelezen. Maar er zijn vast ideeën over wat er 

nog meer in de krant zou kunnen. Ken je iemand waarvan 

je denkt: die heeft een leuk verhaal te vertellen, of iemand 

die leuke strips kan tekenen, of zoveel grappigs mee maakt 

dat 'ie wel een column zou kunnen maken.... 

 

mailto:everdingsecourant@gmail.com
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Voor het dorp, hoe ziet dat er eigenlijk uit? 
Toen we als “Vitaal dorp” plannen maakten hoe we met de financiën zouden omgaan was al snel duidelijk dat we geen 

winstoogmerk wilden. Het idee was dat we, als we positieve resultaten zouden behalen, dit op wat voor manier dan ook weer 

terug te laten vloeien naar het dorp.  
Door de jaren heen kunnen we zeggen dat we een financieel gezond draaiende stichting zijn. Daar zijn we uiteraard super trots 

op en blij mee. Maar u denkt misschien; maar wat zien we er als dorpsbewoners dan van terug?  
Zo is er bijvoorbeeld om de week de uitgave van de Everdingse Courant. Deze komt kosteloos bij u in de brievenbus, maar u 

zult begrijpen dat het drukken maandelijks een paar honderd euro kost. Elke keer opnieuw staan er leuke artikelen in te lezen 

en met de actuele agenda achterop de krant bent u volledig op de hoogte van alle plaatselijke activiteiten. 

 
Daarnaast is er elke woensdagmiddag een actieve haakclub in de winkel. Naast de gezelligheid die dat met elkaar geeft zijn 

deze dames ook aan het haken voor het goede doel. Zij maken overigens ook gebruik van de wol en/of katoen wat door u aan 

ons wordt gegeven. Onder het genot van een kopje koffie hebben deze dames een gezellige middag met elkaar; de koffie wordt 

hen aangeboden door Vitaal Dorp! 

 
Ook bij het landgoed is er intussen een koffiezetapparaat aangeschaft. Wanneer u het leuk vindt om een kijkje te nemen op het 

Landgoed, te zien hoe alles groeit en bloeit en daar de meewerkers met hun begeleiders aan het werk te zien is er ook daar te 

allen tijde gelegenheid om een kopje koffie mee te drinken. 

 
Bij het project “Samen Ouder” is de wens om samen te koken diverse keren bij de gesprekken met de ouderen gehoord. We zijn 

drukdoende om dit concreet invulling te kunnen geven. In elk geval is inmiddels duidelijk dat het landgoed hiervoor gratis 

gebruikt kan worden en zullen we de prijzen voor de maaltijd laag kunnen houden omdat alles tegen inkoopprijs gebruikt kan 

worden. 

 
Als laatste zijn er de werkgroepen “deelauto” en “glasvezel”. Er wordt druk nagedacht over op welke manier dit concreter 

gemaakt kan worden voor ons dorp. Uiteraard zijn hier ook financiële middelen voor nodig en het plan is om als stichting 

Vitaal Dorp een substantieel aandeel te leveren in de onkosten om deze beide projecten ook echt van de grond te kunnen laten 

komen.  

 

Samen Ouder in Everdingen  
Films gezocht! 
Bijna alle Everdingers kennen ze wel: de films van Arie Versluis met inmiddels historische bewegende beelden van o.a. 

Everdingse feesten en schoolactiviteiten. Maar er moeten veel meer filmbeelden bewaard zijn onder Everdingers en oud 

dorpsgenoten. Daarom is Mariejanne Degenkamp op initiatief van Vitaal Dorp, in het kader van het ‘samen ouder-project’ een 

werkgroepje gestart om in de loop van het jaar voor de ouderen in ons dorp een aantal gezellige filmbijeenkomsten te 

organiseren. Samen met Qrien van de Kerkhof, Fred Dijkstra, Chris Will en 

Arie Versluis is Mariejanne inmiddels gestart met de voorbereidingen. De 

dvd’s van Arie worden geïnventariseerd, evenals ander oud filmmateriaal en 

videobanden. Zo nodig worden de beelden opnieuw gemonteerd en van 

commentaar voorzien. Maar er moet veel meer zijn. Daarom hierbij een 

oproep aan een ieder die films heeft of adressen weet waar films zijn, zich te 

melden bij Mariejanne Degenkamp. Met het ‘samen ouder-project’ wil Vitaal 

Dorp de onderlinge sociale contacten te versterken en de samenhang in ons 

dorp te vergroten. 

U kunt Mariejanne bereiken op mailadres samenouder@vitaal-dorp.nl en telefoonnummer 06-28959746 

 

  

mailto:samenouder@vitaal-dorp.nl
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Gemeente Vianen komt naar Everdingen 
Vanaf nu regel je je gemeentezaken in ons eigen dorp. Met “Vianen dichtbij” komt de gemeente naar ons toe voor onze vragen 

en meldingen over de woon- en leefomgeving, zorg, burgerzaken en werk. 

 

Iedere eerste donderdag van de maand, te beginnen op 3 mei, is een vertegenwoordiger van de gemeente te vinden in de 

koffiecorner van Winkel &Zo. Tussen 16:00 en 18:00 uur gaat de gemeente graag met u in gesprek om u te helpen bij praktische 

vragen. Wilt u bijvoorbeeld weten wat het sociaal team voor u kan doen? Of wilt u iets melden over de openbare ruimte? Of 

misschien heeft u vragen over de fusie? Al dit soort vragen kunt u kwijt aan de medewerker. Deze medewerker, in de persoon 

van Dennis van Straalen, helpt u direct of brengt u in contact met iemand die u verder kan helpen. Vianen Dichtbij is een 

proefproject, dat door de gemeente is gestart na sterke aandrang van verschillende kanten, ook vanuit Vitaal Dorp, om het 

directe contact tussen bewoners en de gemeente te vergemakkelijken. 

Dus voor al uw vragen aan de gemeente: 

Koffiecorner van Winkel &Zo, eerste donderdag van de maand, van 16:00 – 18:00 uur. 

Meer achtergrondinformatie is te vinden op Vianen.nl onder Toekomstvisie Sociaal Domein 

 

Nieuws van het Landgoed 
In de kas gaat alles voorspoedig. We zijn begonnen aan het tweede zaaisel voor de gemengde sla, de radijs was heerlijk (en er 

komt nog meer) en prachtige kroppen sla en andijvie. De aardbeien bloeien goed en de eerste aardbeien zijn al zichtbaar. Twee 

keer per week bestuiven we de aardbeien met een kwastje omdat er nog weinig insecten zijn voor de bestuiving. De perziken 

hebben we ook met kwastje gedaan en daar kunnen we nu al zien dat de vruchten gezet zijn en groeien. Ik was bang dat dat 

zou mislukken omdat het nog een paar keer -4 graden in de kas is geweest toen ze al volop bloeide. Buiten liggen we een paar 

weken achter, maar ik denk dat de natuur dat wel weer inhaalt. Grote stukken zijn nu gespit door Henk en door ons ingeplant. 

De laatste wintergroenten moeten we nog opruimen en dan kan daar de laatste mest over en spitten. 

  

Asperges ruggen 
De witte asperges hebben we voorzien van ruggen. Het heuveltje van grond, de rug, zorgt ervoor dat de asperge wit blijft en 

niet groen. Dit is het tweede jaar en dan mag de rug nog maximaal 10 centimeter hoog zijn. Ook mogen we nog maar 1 week 

oogsten. Daarna moet de plant uitgroeien zodat de wortelstok kan groeien voor de komende tien jaar. 

De groene asperges krijgen geen rug en mogen we ook 1 week oogsten. Ik weet nog niet of dit jaar de oogst al voldoende is voor 

de verkoop in de winkel. Er zal in ieder geval genoeg zijn voor aspergesoep. 

  

Broeiveur 
In de kas maken we broeiveuren voor de paprika’s en komkommers. We graven een sleuf van 1 spa diep en breed en vullen 

deze met verse koeienmest, mest met stro. Deze mest wordt goed nat gemaakt en daarna afgedekt met de grond die uit de sleuf 

gegraven is. De mest gaat broeien en na twee weken mag je dan de planten erop zetten. De broeiveur zorgt voor een hoge 

bodemtemperatuur en dat willen paprika en komkommer graag. We hopen dat de planten daardoor goed weggroeien en niet 

eerst een paar weken staan te kwarren en allerlei ziektes zoals luis krijgen. 

  

Gezocht; Klusjes mannen/vrouwen. 
We hebben regelmatig kleine en wat grotere technische klusjes die nu helaas blijven liggen doordat we het druk hebben met de 

groenten. Er zijn allerlei nieuwe dingen die we willen maken maar hebben ook diverse onderhoudsklusjes. 

Heeft u af en toe een uurtje tijd? Of weet u iemand met wie u dat samen wil doen? Of wilt u eerst meer informatie? Komt eens 

langs op het landgoed en dan kunnen we erover praten. 

 

Planning komende twee weken: 
Binnen: radijs zaaien, Spitskool, meiraap, sperzieboon, snijboon, tomaten, 

paprika en komkommer 

Buiten: aardappels poten, uien geel en rood, bloemkool, sla, zaaien wortels, 

bieten, stengelui, 

Oogst Nu van het landgoed in de winkel: Andijvie, Gemengde sla, krop sla, 

prei, raapstelen, radijs, spinazie, zuurkool. tuinen@landgoedeverstein.nl 

 

mailto:tuinen@landgoedeverstein.nl
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Agenda 
Iedere eerste maandag van de maand: Buurtzorg in Winkel & Zo (ontmoetingsruimte) voor al uw vragen op het gebied van 

zorg. De volgende keer is dus maandag 7 mei. 

Iedere eerste donderdag van de maand: Dennis van Straalen namens gemeente Vianen Buurtzorg in Winkel & Zo 

(ontmoetingsruimte) voor al uw vragen op het gebied van gemeentezaken. Voor de maand mei is dat dus donderdag 3 mei. 

 

Tm 11 april  Rabobank Clubkascampagne.  

  Ben je lid van de Rabobank breng dan je (gratis) stem uit op Oranjevereniging Everdingen, Muziekvereniging  

  DES, LTV Gouwenes of voetbalvereniging Everstein. Hoe meer stemmen onze Everdingse verenigingen krijgen 

  des te meer geld zij krijgen uit de Clubkascampagne van de Rabobank! Kijk op www.clubkascampagne.nl/av  

  voor meer informatie of om je stem uit te brengen 

13 april  Drie dorpentoernooi op Everstein van 18:00 tot 20:30 uur voor iedereen (lid of geen lid, meisjes en jongens) van  

  groep 1 tm 6. Opgeven via school of via de website van Everstein. www.everstein.nl 

13 april  ’s avonds worden de spullen voor de rommelmarkt op Hemelvaartsdag in Everdingen bij u thuis opgehaald. 

14 april  vanaf 16:30 uur, na de wedstrijd Everstein-Driebergen, 3e party in de kantine van sc Everstein 

14 april  Dj Rietje verzorgt een dansavond in 't Knooppunt. Aanvang: 20.00 uur. Toegangsprijs € 3,50. Hiervoor krijg je 1  

  koffie/thee en een snack. Het is geen probleem als je niet wilt of kunt dansen. Het geluidsvolume is zodanig dat  

  men ook gezellig met elkaar kan praten.' 

15 april  Bloesemrit georganiseerd door De Jawa/CZ Club. Inschrijven vanaf 10.00 uur. Start 11:00 uur 

  Inschrijfgeld € 5.00 incl. koffie en aandenken. Er wordt gereden met voorrijders, lengte route ca.95 km.  

  Inlichtingen Q.J.v.d.Kerkhof   0347-351432 

16 april  Vriendinnenavond op Everstein. 

19 april  Open eettafel van Everdingen. Opgeven bij Goverdien van de Berg 0347-320908 of bij Areke Liefhebber  

  0347-351736. Kosten € 7,50 per persoon 

20 april  Bingo bij sc Everstein. Aanvang 20:30 uur.  

  Prijzen 1 boekje € 10, 2 boekjes € 15 en 3 boekjes € 17,50. 

21 april  Jamsessie op Poppodium The River in Dorpshuis ’t Knooppunt.  

Aanvang 20:30 uur. Toegang; gratis. Meer informatie www.jampop.nl 

26 april               19:00 uur; Pyjamaparty in de feesttent.  

  21:30 uur; Feestavond met Capo en Partybeukers. Kaartjes in voorverkoop in de 

  Winkel&Zo. Kosten kaarten in de voorverkoop € 3,50. Aan de tent; leden € 5,00  

  en niet leden € 7,00 

27 april               Koningsdag in de tent op het veld. Zie voor programma het jaarboek van  

  de Oranjevereniging. 

27 april  d’Ouwe Beat Van 16:00 tot 22:00 uur; 50s/60s/70s/80s Revival Party in Dorpshuis 

‘t Knooppunt met diverse bands waaronder ‘The crazy rockers’, ‘Chards’ en 

‘Smooth opeators’. Entree € 15 
 

Ze trouwden uit liefde het was een arme tijd. 

Maar hij was haar held en zij de allermooiste meid. 

Geen geld voor een jurk van zijde of satijn. 

Maar het ging om de belofte, voor altijd samen zijn. 

Er was geen eigen woning maar een uitbouw van de ouders van de bruid. 

En na een tijdje was daar hun eerste spruit. 

Ze spaarden en werkten hun sobere leven werd beloond. 

Ze kochten het huis waar ze al die jaren fijn hebben gewoond. 

Ze doorstonden de oorlog en de armoede daarna. 

Maar ze bleven altijd samen want ooit zeiden ze ‘Ja’ 

.  

Nu zoveel jaar later hun kinderen al bejaard. 

Pakt ze de enkele foto die ze altijd heeft bewaard. 

Op de zwart witte foto ziet ze het jonge stel. 

Als hij zachtjes fluistert die twee redden het wel. 

Dan pakt hij haar handen zoveel rimpels, al zo oud. 

En streelt het dunne ringetje ooit vervangen door 

echt goud. 

Ze geeft hem een kus en dan zijn ze even stil. 

Ooit is het begonnen met een liefdevol ‘ik wil’. 

 

Dam 

 

http://www.clubkascampagne.nl/av
tel:0347%20320%20908
tel:0347%20351%20736
http://www.jampop.nl/

