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Vaste
activiteit

Dag

Aanvang

Plaats / Start

Biljarten

ma. t/m do.
woensdag

09.30 uur
14.00 uur

De Zandloper
De Mijlpaal

Bridgen

dinsdag

13.30 uur

De Zandloper

Dutch Tennis
Info: 531249

dinsdag
woensdag
vrijdag

08.45-09.45
08.15-09.15
08.30-09.30

De Mijlpaal

Fietsen

dinsdag

18.30 uur

RK Kerk Bergharen

Gymmen

woensdag
maandag

08.45 uur
13.30 uur

De Zandloper
De Mijlpaal

14.00 uur

De Zandloper

Jeu de Boules

donderdag
woensdag
maandag

14.30 uur
14.30 uur
19.00 uur

De Zandloper
De Mijlpaal
De Mijlpaal

Rikken

dinsdag

13.30 uur

De Zandloper

Skip-bo

dinsdag

13.30 uur

De Zandloper

Wandelen

woensdag

10.00 uur

De Zandloper

Yoga

maandag
donderdag

09.30 uur
11.00 uur

De Zandloper
De Mijlpaal

Inloopmiddag dinsdag

Eerste dinsdag van de maand om 10.00 uur gebedsdienst in De
Mijlpaal te Hernen en de eerste vrijdag van de maand 10.00 uur
gebedsdienst in Bergharen.
Na afloop van beide diensten is er koffie of thee.
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Personalia
Overleden:
Hent van As
Riet Steeg- van Merwijk

Tunnelpad 13, Hernen (78 jaar)
Meander, Wijchen (82 jaar)

Nieuwe leden:
Renée Arntz-van Dijk
Burg. Luskestraat 17, Bergharen
Mia Peters
Aalsburg 3111, Wijchen
Jan Gosselink
Neerveld 4, Hernen
Piet en Rita Hendriks-van Gruijthuijsen, De Dreef 15, Hernen
Marijke Stuiver-op den Akker
Aaldert 12a, Bergharen
Gerrit en Wladyla de Loijer
Burg. Luskestraat 13, Bergharen
Hugo van Capelleveen
Van Balverenlaan 8, Leur

Nieuwe aanwinst
Wij hebben n.a.v. ons jubileumboekje er veel nieuwe leden
bijgekregen.
Ook ons huidige programma aanbod heeft hier aan bijgedragen.
Wij wensen de nieuwelingen een fijne tijd bij de vereniging en hopen
dat ook onze andere leden nog lang bij onze vereniging kunnen blijven.
Geniet van het samen zijn.
Bestuur KBO Bergharen Hernen Leur

Website: www.kbobhl.nl
Nieuw op de website:
• KBO-PCOB lobby pneumokokken leidt tot positief resultaat
• Patiënten weinig positief over contact met gemeente
• Oproep aan Tweede Kamer: Maak overheid toegankelijk voor
iedereen
• Informatiebulletin ledenraadsvergadering KBO/PCOB
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Ledenvoordeel
Leden van onze vereniging kunnen op vertoon van de ledenpas korting
krijgen bij de volgende bedrijven:
• Multimate Hormes, Nieuweweg 145-147, Wijchen (10-15%)
• Poos Assurantiën (zorgpremie)
• Sportschool Vivelli
• Zwembad De Meerval (10% extra korting op de halfjaar- en
jaarabonnementen)
• De Wel-Fit Seniorenclub
• Bioscoop Wijchen Euro Cinema Roma (speciale voorstelling
voor senioren)
Blijvend goedkope energie: ga naar www.kbo-nestorvoordeel.nl
Korting op ZKV Zilveren Kruis Achmea: meer informatie te vinden op
www.uniekbo.nl onder “Speciaal voor leden”.

Jeu de Boules
Vanaf donderdag 5 april gaan de Jeu de Boulers weer buiten spelen op
het terrein van de Uitloper Bergharen. Vanaf 13.30 bent u welkom. Dit
geldt ook voor Jeu de Boulers uit Hernen en Leur. De start van het
buitenseizoen is een mooie gelegenheid om kennis te maken met deze
leuke activiteit. Er wordt gespeeld tot ongeveer 16.00 uur met een
mogelijke uitloop tot 16.30 uur. Tussendoor maken we het gezellig
met een koffie/thee pauze.
Kom dus naar de Uitloper en speel mee.
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Rijbewijskeuring
Voor senioren vanaf 75 jaar is het
verplicht bij een rijbewijsaanvraag
een medische keuring te
ondergaan. Er is een aantal
mogelijkheden om deze keuring te
laten uitvoeren.
Voor een voordelige
rijbewijskeuring kunt u terecht bij
Regelzorg op het adres: Langstuk 2,
6651 HZ te Druten.
Een afspraak maken kan tijdens kantooruren van Regelzorg met het
landelijk afsprakenbureau via tel. 088-23 23 300 of via
www.regelzorg.nl
Er dient altijd van tevoren een telefonische afspraak te worden
gemaakt. Verder dient men er rekening mee te houden dat de gehele
verlengingsprocedure, zeker bij een eventuele herkeuring, lange tijd
kan duren.
Het advies is dan ook om tijdig met deze verlengingsprocedure te
starten. De medische verklaring blijft één jaar geldig.
Ook automobilisten onder de 75 jaar die om medische redenen voor
het rijbewijs B/E gekeurd moeten worden, kunnen bij Regelzorg
terecht. U kunt ook terecht bij een huisarts, niet zijnde de eigen
huisarts. Deze kan het voorgeschreven tarief van € 75,00 in rekening
brengen.
Op de website van KBO Gelderland www.kbogelderland.nl, onder de
knop “ledenservice”, zijn meerdere adressen van keuringsartsen met
een laag tarief te vinden (ook hier in de buurt). Ook op de site van de
Unie KBO www.uniekbo.nl vindt u een aantal adressen.
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In Memoriam Hent van As
Geboren in Nijmegen op 14 december 1939
en gestorven in Ewijk op 14 februari 2018.
In Neerbosch, aan de Smalle Steeg, groeide
Hent op samen met zijn broers en zussen.
Hier had hij een onbezorgde jeugd.
Zwemmen in de Wetering, samen muziek
maken en genieten van de zorg van hun
moeder. Die mooie jeugd werd de basis
voor Hent’s verdere leven.
Hij trouwde met Annie de Groot, die hij in
1961 op de Wijchense kermis had ontmoet.
Samen met haar heeft hij meer dan 52 jaar
lief en leed gedeeld. Zij woonden eerst aan
de Loffertweg in Hernen en later aan het
Tunnelpad. Zij kregen een zoon en 4
kleinkinderen.
Op zijn zestigste stopte hij met het werken als metselaar (een echte
vakman) en genoot hij van zijn vrijheid. Zijn volkstuin bracht hem veel
plezier. Veel contact met mensen en hij vond het prachtig om zijn
mooie tomaten en andere groenten naar zijn zoon Rick en Claudia te
brengen. Niet alleen voor groenten kwam hij langs, want als er ook
maar iets was waar hij bij kon helpen dan was hij er, zoals verbouwen
van het huis van zijn zoon.
Hij genoot van fietsen, biljarten, eropuit met familie en vrienden. Als
vrijwilliger van de Mijlpaal was hij lid van de “kant en klaar” groep. Bij
het biljarten was hij een graag geziene speler met de bij hem horende
humor. Hij maakte graag een praatje en was heel betrokken. Ook het
voetballen had zijn interesse, vroeger zelf actief bij toentertijd Hernani
in Hernen en zijn belangstelling voor NEC.
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De laatste jaren keek hij samen met Annie uit naar de activiteiten en
de reizen van de KBO. Dit jaar naar Frankrijk zat er niet meer in.
Vorig jaar in oktober, tijdens het winkelen bij een Tuincentrum in
Wijchen, scheurde de aorta van Hent. Na een aantal weken in het
ziekenhuis ging hij herstellen. Dat was niet gemakkelijk. Zijn lijf kon
niet meer wat Hent graag wilde, op wilskracht knapte hij op. Begin
januari kwam hij naar huis en met hulp van Annie ging het stapje voor
stapje beter. Toen kleinzoon Dries jeugdprins werd en de steek moest
worden gezet, kon Hent met zijn rollator er toch bij zijn. Hij genoot hier
enorm van.
Daarna kreeg Hent een tweede dreun. Op 23 januari werd hij getroffen
door een herseninfarct. Maar deze klap kwam hij niet meer te boven.
Hent was sinds 1 januari 1995 lid van de KBO.
Het bestuur van KBO BHL (Bergharen, Hernen en Leur) wensen Annie,
Rick en Claudia en de kleinkinderen Chris en Luuk, Dries, Rick jr., Wieke
zeer veel sterkte met dit grote verlies.

Dankbetuiging
Graag wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling, kaartjes,
bloemen en lieve woorden na het overlijden van Hent.
Het gemis is groot, maar het is fijn dat jullie met mij, Rick en Claudia en
de kleinkinderen meegeleefd hebben.
Hartelijke groet van Annie van As.
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Vooraankondiging “Hap en Trap” op 22 april 2018
Het project “Gemeenschappelijke Voorzieningen” Bergharen, Hernen
en Leur organiseert op 22 april aanstaande van 10.00 tot 16.00 uur een
“Hap en Trap” fietstocht.
“Hap en Trap” wordt een fietstocht door de dorpen Bergharen, Hernen
en Leur met als doel om op ludieke wijze het project
“Gemeenschappelijke Voorzieningen” onder de aandacht van de
bewoners te brengen. Tevens wordt het een mooie kans om inwoners
erbij te betrekken en mee te laten denken over de leefbaarheid in
onze dorpen.
Alhoewel het programma nog niet geheel is uitgewerkt wordt er aan
meegewerkt door:
• Locatie Schaarweide: Sport en bewegen;
• Locatie Bergharen: Dorpshuis De Zandloper en basisschool de
Wingerd: Zorg/Welzijn en onderwijs;
• Locatie Hernen: Dorpshuis De Mijlpaal en H.H.-school: Toekomst
De Mijlpaal en onderwijs;
• Locatie Leur: De Hagert: Wonen en zorg.
Daarnaast worden bedrijven benaderd een bijdrage te leveren in de
vorm van het aanbieden van “Streekproducten” aan de deelnemers.
Ook worden er activiteiten voor de jeugd georganiseerd.
Tevens zal “Festina Lente” haar beste beentje voorzetten.
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.
Nadere informatie volgt.
Een aanrader!
Vergeet niet, nu reeds de datum van 22 april in uw agenda of op de
kalender te zetten.
Henk Beaart
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Primeur Welzijnsbezoeken aan 70+ers
in Bergharen, Hernen en Leur
In april start MeerVoormekaar in de gemeente Wijchen met
Welzijnsbezoeken aan huis bij 70+ers.
Een welzijnsbezoek is een éénmalig bezoek bij u thuis. Een vrijwilliger
van MeerVoormekaar komt bij u langs en gaat met u in gesprek over
uw welzijn, gezondheid en uw kwaliteit van leven. U kunt in dit
gesprek aangeven wat uw wensen, behoeften of problemen zijn. Alles
wat met u besproken wordt, blijft vertrouwelijk. De vrijwilliger die bij u
thuiskomt heeft een legitimatiebewijs bij zich, dat aan de voordeur aan
u wordt getoond.
Hoe kunt u deelnemen aan het Welzijnsbezoek?
U krijgt een brief van de gemeente Wijchen waarin de
Welzijnsbezoeken worden aangekondigd. Daarna wordt u gebeld door
een medewerker van MeerVoormekaar.
U beslist zelf of u een Welzijnsbezoek wilt. Als dat zo is dan maken we
met u een afspraak. Wilt u graag een vervolggesprek met een
professionele medewerker van MeerVoormekaar? Dan kunt u dit
tijdens het Welzijnsbezoek bij de vrijwilliger aangeven.
Belangrijk!
In sommige gevallen kan MeerVoormekaar geen contact met u
opnemen. Bijvoorbeeld als u geen vast of een geheim telefoonnummer
heeft of als u staat ingeschreven in het bel-me-niet-register. Is dat het
geval, en wilt u toch graag een Welzijnsbezoek ontvangen? Of heeft u
eind april nog steeds geen telefoontje van ons gekregen? Neem dan
zelf contact op via MeerVoormekaar, telefoon: 024-6418459 of stuur
een mail naar m.bugter@meervoormekaar.nl
Privacy
MeerVoormekaar krijgt uw contactgegevens van de gemeente Wijchen
om éénmalig contact met u op te nemen.
Deze gegevens worden daarna weer verwijderd.
-10-
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Eettafel
Er is weer voldoende ruimte om gezellig aan te schuiven bij de
eettafels.
De volgende eettafels vinden plaats op:
Woensdag
4 apr, ’t Zandlopertje, De Zandloper in Bergharen
Vrijdag
27 apr ’t Onderonsje, De Mijlpaal in Hernen.
Voor Bergharen aanmelden bij:
Voor Hernen aanmelden bij:

Natasja Loeffen,
Ria Hopman,
Hannie v. Nuland,

tel. 531668
tel. 531249
tel. 531725

Fietsclub
Beste fiets liefhebbers,
Wij hebben er weer zin in om onze spieren los te krijgen, daarom
beginnen we met de avond fietstochten op 17 april.
We vertrekken om 18.30 uur vanaf het kerkplein in Bergharen.
Iedereen die lid is van de KBO kan mee fietsen.
Ons tempo is ongeveer 15 km per uur, dus ook zonder snelle fiets kun
je rustig mee doen.
Tijdens de tochten in april moet je zelf voor drinken of iets anders
zorgen. Vanaf de maand mei gaan we samen ergens wat drinken, dan
worden de tochten ook wat langer.
De eerste dagtocht is op 15 mei, hier volgen nog nadere gegevens
over, noteer deze datum maar alvast in je agenda.
Hopelijk tot ziens tijdens een van onze gezellige tochten
Voor vragen tel. 531213
De fietscommissie:
Gerard Geurds, Gerrie Peters, Lies Zoetekouw en Willemien Roetert
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KBO Filmclub 19 april 2018
Onze vaste filmliefhebbers hebben op 15 maart jongstleden genoten
van de film: “The World’s fastest Indian”.
Op 19 april aanstaande (alweer de laatste filmavond van dit seizoen)
vragen wij uw aandacht voor de bijna twee en een half uur durende
klassieker:

“Zorba de Griek”
Korte beschrijving van de film:
Een Engelse schrijver erft op Kreta een
verlaten mijn van zijn Griekse vader. Hij
trekt er naar toe en ontmoet Alexis
Zorba, een wat gekke Griek van
middelbare leeftijd. De schrijver werft
Zorba aan om voor hem te werken. De
immer opgewekte Griek brengt de
Engelsman levenslessen bij in het met
hindernissen en tegenslagen bezaaide
bestaan op Kreta.
Zorba de Griek is een Brits-Griekse film
uit 1964 gebaseerd op een roman van
de Griekse schrijver Nikos Kazantzakis
met als hoofdrolspeler de bekende acteur Anthony Quinn.
De muziek is van de bekende componist/zanger Mikis Theodorakis.
De film heeft maar liefst drie Oscars gewonnen.
De film is te zien in de Zandloper te Bergharen, aanvang 19.30 uur.
Het bijwonen van de film is gratis.
Reserveren is niet nodig.
Henk Beaart
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Uitnodiging voor “Muziekmiddag”
op woensdag 25 april 14.00 uur.
De Zonnebloem afdeling Bergharen nodigt u uit voor
een gezellige en muzikale middag in de Zandloper in
Bergharen.
Met het duo “Zijenzij”.
Dit zijn :
Ans van Zetten
Ingrid Mook

Keyboard
Accordeon

Sinds 2007 vormen Ans en Ingrid een muzikaal duo, na eerst in diverse
gezelschappen te hebben gespeeld en begeleidingen te hebben
verzorgd.
Regelmatig treden zij op in ouderencentra, verzorgingsinstellingen en
bij festivals. Hun muziek bestaat voornamelijk uit liedjes van “vroeger
en nu,” die gemakkelijk te herkennen en mee te zingen zijn.
Het programma van deze middag:
14.00 uur:
Ontvangst met koffie en iets er bij.
Optreden duo “Zijenzij”.
Pauze
Met drankje en hapje.
Optreden duo “Zijenzij”.
Afsluiting
Met soep, een uitgebreid broodje Jos en toetje.
17.30 uur:
Einde muziekmiddag.
KBO leden Bergharen Hernen Leur zijn ook van harte uitgenodigd.
Wij vragen van hen hiervoor een eigen bijdrage van € 15,00.
Opgeven door middel van inleveren onderstaand strookje met geld
vóór 8 april bij Myriam Arntz, Molenweg 27A, Bergharen
……………………………………………………………………………………………………..
Mevrouw/meneer:
geeft zich graag op voor de muziekmiddag van de Zonnebloem.
Telefoonnummer:
-13-
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Terugblik op een geslaagd Lentefair
Op 18 maart jongstleden heeft in De Zandloper voor het eerst in de
geschiedenis een lentefair plaatsgevonden.
Ruim 800 bezoekers hebben we mogen begroeten.
Door de werkgroep,
bestaande uit
afgevaardigden van de
Zandloper, Brede school,
KBO en de hobby-groep, was
De Zandloper in een lentesfeer ingericht. Ook de hobbyisten en
overige exposanten hadden hun beste beentje voorgezet om een
gezellige sfeer te creëren.
Als gevolg van de winterse weersvoorspelling voor 18 maart, een
krachtige noord-oostenwind en een gevoelstemperatuur van 15
graden onder nul moest de werkgroep noodgedwongen besluiten de
geplande activiteiten op het buitenterrein “De Uitloper” met oude
tractoren, bromfietsen, moestuin/plantenkas, boomfiguurzagen,
springkussen en paaseieren zoeken, te laten vervallen.
Ondanks de winterse kou was dit voor velen geen reden om thuis bij
de kachel te blijven zitten, maar de Lentefair te bezoeken.
Al vóór 11.00 uur mochten we de eerste bezoekers begroeten.
Dorpshuis “De Zandloper”, inclusief sportzaal, was tot in de kleinste
ruimtes vrijgemaakt om de vele hobbyisten en overige exposanten uit
Bergharen, Hernen en Leur een plekje te geven. Een mêlee van
hobby’s was tentoongesteld en of werd gedemonstreerd. Een kleine
greep uit de vele activiteiten: schilderkunst, beeldhouwen, handwerk,
keramiek, modelbouw, food, enz…
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Daarnaast werden er verschillende workshops gegeven.
Ook waren er diverse optredens zoals het Kioskoor met “Masterclass”,
Accordeon-orkest “Orkest Buker”, zangkoor “Hullie” en de “Muzanna
/Anneke band”.
Bovendien was er voor de jeugd een kinderplein ingericht.
En niet te vergeten, een gratis tombola met maar liefst 75 prijzen.
Dit alles met als doel de nog niet actieve dorpsgenoten te
enthousiasmeren om ook een hobby uit te gaan oefenen. Daarnaast
was er volop gelegenheid, onder het genot van een drankje, een
praatje te maken.
Henk Beaart

Fietsvakantie
Dit jaar gaan we 3 dagen op fiets vakantie in De Moorselse Hoeve in
Lierop.
We hebben nog één 2 persoons slaapkamer over voor een echtpaar of
twee mannen of twee vrouwen.
De datum van deze vakantie is 5-7 juni.
De aanbetaling is € 100,00 p.p.
Opgave bij Lies Zoetekouw, tel. 531213.
Dus wil je nog mee, reageer dan snel, de eerste mag mee.
Groeten de fietscommissie van de KBO.
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KBO-koks kookten voor echtgenotes
Op 22 februari is door de 10 KBO-koks in opleiding bij “Kookstudio
Tijssen”, onder leiding van docente Anne Veens een diner voor de
partners verzorgd.
Het voorstel van Harrie Derks om voor één
keer voor onze eega’s het geleerde in
praktijk te brengen werd door de groep
met enthousiasme ontvangen. Ook de heer
Jan-Willem Tijssen en Anne Veens vonden
het een prima idee.
Op 22 februari was het dan zo ver. Ieder van ons was zeer gemotiveerd
om een culinair hoogstandje te presenteren.
Om u als lezer een idee te geven van onze prestaties hierbij het menu:
Voorgerecht:
Serranoham met meloen en aceto-balsamico;
Hoofdgerecht: Verse zalm met penne-pasta, wokgroenten en
dillesaus;
Nagerecht:
Griekse yoghurt met blauwe bessen, walnoten en
honing.
De dames werden ontvangen in de sfeervolle studio met koffie. thee of
cappuccino. Ook de tafel was volgens de geldende etiquette (ook dat
hebben we geleerd) door de cursisten feestelijk gedekt.
Onder het genot van een (of meerdere) glazen wijn werd met smaak
genoten van onze kookkunsten. Dat de sfeer en gezelligheid “top” was,
behoeft geen betoog. Opmerkingen als “dit mogen jullie vaker doen”
waren dan ook niet van de lucht.
Na de koffie met bonbons en de nodige calorieën rijker werd de avond
afgesloten.
Een happening waar we met voldoening op terug kunnen zien.
Henk Beaart.
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De moestuin van “de Uitloper” is flink uitgebreid
De moestuin van “de Uitloper” heeft dit jaar een flinke uitbreiding
gekregen. Wij hebben de moestuin kunnen uitbreiden met een stuk
grond waar voorheen de kerstbomen van Rinus van Summeren
stonden. Het gedeelte is ontdaan van een betonnen pad, wortels,
steenpuin en nog enkele bijzondere opgravingen. Verder is het nieuwe
gedeelte bemest, omheind en globaal geëgaliseerd. Daarnaast hebben
wij een prachtige tuinkas van 5 bij 6 meter kunnen realiseren. Met de
komst van de kas wordt de tijd dat er gezaaid en geplant kan worden,
met zeker een maand naar voren geschoven en kunnen er nu tomaten,
paprika’s en aardbeien onder glas geteeld worden.
Buitenstaanders zullen zich afvragen: “Hoe hebben ze dat toch voor
elkaar gekregen”?
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Het is ook niet zonder slag of stoot gegaan. Onze plannen ervoor zijn in
goede aarde gevallen bij de stuurgroep van “de Uitloper”, die het
financieel hebben verwezenlijkt. Deze medewerking en toestemming
hiervoor was gestoeld op de uitstraling die de moestuin sinds de
aanvang in 2015 heeft gehad. De moestuinmannen van de KBO, die
voor het onderhoud en voor de exploitatie zorgdragen, hebben ervoor
gezorgd dat de moestuin vanaf de start er keurig bij lag.
Jo Straten, een van de tuinmannen van het eerste uur, die wij toch
even willen noemen, heeft er mede voor gezorgd dat het een lust voor
het oog is als je door de moestuin loopt. Nergens is er een spoor van
onkruid te bekennen en zelfs voetstappen tussen de groentes en
bessenstruiken worden zorgvuldig weg geharkt.
Sinds Klaas Zijlstra de moestuinwerkgroep is komen versterken,
bestaat de groep uit 5 personen. Het was even wennen met een Fries
erbij, maar hij heeft inmiddels al een flinke bijdrage aan de moestuin
geleverd en wordt alom gewaardeerd.
Er is flink gewerkt de laatste tijd om het nieuwe stuk grond te
bewerken en de plaatsing van de tuinkas mogelijk te maken. Op de
plek waar nu de tuinkas staat, hebben we naast de asperges ook de
beukenhaag en omheining moeten verplaatsen.
Met meer grond en dus ook meer werk, heeft de werkgroep van
tuinmannen behoefte aan uitbreiding. Inmiddels hebben Piet Timmer
en Ger Peters toegezegd de groep te komen versterken. De komende
tijd als de moestuin op stoom komt, willen wij ook deze een dagdeel
openstellen, waar dorpsbewoners dan groenten kunnen halen tegen
een vrijwillige bijdrage, maar ook om te kijken hoe alles groeit en
bloeit of gewoon om een praatje te maken of om kennis en ervaring
uit te wisselen. Daarnaast worden kinderen van de Wingerd en de BSO,
daar waar kan, ingeschakeld. Ook de eettafel of andere projecten
kunnen van de groentes, fruit en kruiden gebruik maken.
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Wij telen alles biologisch, niemand heeft ons nog met een gifspuit zien
lopen. Zelfs niet toen onze asperges door de aspergekever werden
aangevallen. Maar biologisch telen houdt toch meer in dan wij
dachten. Daar zijn wij achter gekomen toen wij ons oor te luister
hebben gelegd bij Tonny Reijs en Peter van der Loop (van de
biologische tuin in Brabant). Ook de zaden en plantjes moeten
biologisch geteeld worden. Ook de grond moet op een bepaalde
manier bewerkt worden. Regenwormen spelen een belangrijke rol in
het verbeteren van de bodemstructuur. De regenworm graaft lange
tunneltjes waarin atmosferische lucht kan doordringen, zodat de
bodem wordt belucht. Rond de tijd dat het volle maan is komen de
regenwormen naar boven en dan moet je niet de grond omwoelen
door een frees die gehakt maakt van de wormen. Het omwoelen van
de grond heeft nog meer nadelen, zo zal onkruid weer eerder
ontkiemen en wordt telkens de rust in het bodemleven verstoord.
Wij als tuinmannen kunnen nog veel leren.
Harrie Derks.

Sociale kaart Bergharen, Hernen en Leur
In het weekeinde van 4 maart jongstleden is op alle adressen in
Bergharen, Hernen en Leur de “Sociale Kaart” (boekje) verspreid.
Zowel van bewoners, als van verenigingen en organisaties heeft de
werkgroep Zorg en Positieve gezondheid veel positieve reacties mogen
ontvangen. Reden voor de werkgroep om zich sterk te maken om
jaarlijks een geactualiseerde “Sociale Kaart” te presenteren.
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Als de liefde niet bestond
Als de liefde niet bestond
Zullen ze stilstaan, de rivieren
En de vogels en de dieren
Als de liefde niet bestond
Als de liefde niet bestond
Zou het strand de zee verlaten
Ze hebben niets meer te bepraten
Als de liefde niet bestond
Als de liefde niet bestond
Zou de maan niet langer lichten
Geen dichter zou meer dichten
Als de liefde niet bestond
Nergens zouden bloemen staan
En de aarde zou verkleuren
Overal gesloten deuren
En de klok zou niet meer slaan
Als de liefde niet bestond
Dan was de hele vrijerij bedorven
De wereld was gauw uitgestorven
Als de liefde niet bestond
Als de liefde niet bestond
Zou de zon niet langer stralen
De wind zou niet meer ademhalen
Als de liefde niet bestond
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Geen appel zou meer rijpen
Zoals eens in het paradijs
Als wij elkaar niet meer begrijpen
Dan is de wereld koud als ijs
Ik zou sterven van de kou
En m'n adem zou bevriezen
Als ik je liefde zou verliezen
Er is geen liefde zonder jou
Toon Hermans (1916-2000)

Zelfreflectie
Vakantie als een verworven recht
Vliegreisjes voor de prijs van een joetje
Te vroeg arriveren of te laat terecht
Genoegdoening als extra melkkoetje
De aarde moet worden gered
Inleveren op onze overdaad
Vergeving vragen in ons gebed
Gefaald door eerzucht en verraad
Shoppen en speuren naar koopjes
Tegen dumpprijzen op de markt gezet
Kinderhandjes sorteren de knoopjes
Nou en, het past binnen mijn budget

-21-

Jaargang 26 – nr. 4, apr 2018

De status ziet er gelikt uit op 4 wielen
Asbakken bij gelegenheid op de kop
Afval weggegooid door deze debielen
Want dat ruimen de gemeenten wel op
Goede ideeën niet op prijs gesteld
Pro actief ook niet gewaardeerd
Je kop boven het maaiveld gemeld
Door ‘de baas’ vervolgens af geserveerd
Een goed bedrijf gebruikt de kennis
Van haar onderdaan als kapitaal
Ziet men het als persoonlijke schennis
Dan wordt het bedrijf dat juist fataal
Bazen en bazinnen zonder competentie
Proberen hun status in stand te houden
Zij hebben een gebrek aan eminentie
En delven het onderspit zonder te rouwen
Profiteurs en graaiers hebben niet in de gaten
Dat alle praktijken worden doorzien
Zij gedragen zich als eerzuchtige idolaten
En werken mee aan de afgrond bovendien
De president gekozen in goed vertrouwen
Eist meer zeggenschap door zijn veldtocht
Als bindmiddel fabrieken, huizen en wegen bouwen
Kiezers hebben uiteindelijk hun ziel verkocht
Schrijver: Nol Macleane, 21-03-2018

-22-

Jaargang 26 – nr. 4, apr 2018

Colofon
KBO Seniorenvereniging Bergharen Hernen Leur
opgericht 27 maart 1955
Bestuur
Henk Beaart
Theo van Kessel
Hent Hopman
Annie Peters
Marijke van den Berg
Jacqueline Zunnebeld
Ineke Tonen

kbobhl@gmail.com
0487-531678 voorzitter
0487-532537 penningmeester
0487-531249 secretaris
0487-531688 lid
0487-531708 lid
0487-532137 lid
0487-531603 lid

Ouderenadviseurs
Toon van Duifhuizen
Hent Hopman
Theo van Kessel
Toon Zoetekouw

0487-531419
0487-531249
0487-532537
0487-532108

Belastinginvullers
Hent Hopman
Theo van Kessel
Toon Zoetekouw

0487-531249
0487-532537
0487-532108

Website

www.kbobhl.nl

Redactie
Corrector
Corrector
Coördinator
Fotografie
Lay-out

redactieseniorenbhl@gmail.com
Will Schilleman
Norbert van Weert
Ineke Tonen
Anton Tonen
Wim de Klein (Azn)

Bankrekening NL32RABO0107950294, t.n.v. KBO Bergharen, Hernen en Leur.
De redactie behoudt zich het recht voor, artikelen te redigeren of in te
korten. Anonieme inzendingen worden niet geplaatst.
-23-

Jaargang 26 – nr. 4, apr 2018

Aanleveren kopij:
E-mail: redactieseniorenbhl@gmail.com

-24-

