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PRIKBORD

DE BOER OP TEGEN KANKER

Wie wil er een
kaartje sturen?
Rieky Knoops - Van de Mortel zou het leuk vinden als
mensen een kaartje willen
sturen naar haar zusje.
„Voor mijn zusje die erg
ziek is ben ik op zoek naar
mensen met een groot hart,
die haar een kaartje willen
sturen, in deze zware periode. Ze woont in Amerika en
mist de mensen van vroeger
uit Heusden en Neerkant”,
laat ze weten. Een kaartje
kan worden gestuurd naar:
Gerry Sieben - Van de Mortel,
160 Pacostreet,
Ventura C A 93001
U.S.A. (airmail)

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.

Een hippe ‘Ruton’ dankzij ram

Dat levert niet minder dan 824.397 euro op voor onderzoek tegen kanker.
Bij een indrukwekkende bijeenkomst kwamen fietsers, supporters en
vrijwilligers dinsdag samen op de top van Alpe d’Huez om hun dierbaren te gedenken. Onder aanvoering van Maarten Peters, die het lied
‘Dichterbij de hemel kom ik niet’ live zong, werden honderden rode en

Smakelijk dineren:
hoofdgerecht naar keuze nu €18,50 voor
2 personen bij Eethuys Het Seizoen

Gezellig met het gezin naar de Beekse
eekse
Bergen, shoppen in Tilburg of
samen fietsen in de prachtige
VAN € 37,omgeving van Hilvarenbeek? Off
gewoon zin in een heerlijk diner? Maak je dag compleet met
e
een heerlijk gerecht naar keuze
BESPAAR 5
bij Eethuys Het Seizoen!
0%

NU € 18,50

Schrijf je nu gratis in op www.sweetdeal.nl
l l
@sweetdealehv
facebook.com/sweetdeal.eindhoven

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.

EINDHOVEN – Nog even en dan

weten duizenden eindexamenkandidaten of ze zijn geslaagd.
Voor iedereen die nagelbijtend
afwacht, maar ook voor ouders,
familie en vrienden is er nu de
website www.wijzijngeslaagd.nl.
Dat is hét platform waar alle
geslaagden straks in het zonnetje
kunnen worden gezet!
De site wijzijngeslaagd.nl is een initiatief van het Eindhovens Dagblad. Het ED brengt jaarlijks een
speciale geslaagdenkrant uit waarin de namen van alle geslaagden
uit de regio Zuidoost-Brabant
worden vermeld. Deze krant staat
voor dit jaar gepland op 19 juni.

FELICITATIEREGISTER
Met het nieuwe online platform
gaat het ED een stap verder. Het
brengt geslaagden, familie en
vrienden op ludieke wijze samen.
Ook de scholen kunnen zich
presenteren met een eigen profielpagina met informatie over de
school, een digitaal felicitatieregister én een online overzicht
van de geslaagden.
Wie al zeker is van een diploma,
kan alvast aan de slag op
www.wijzijngeslaagd.nl. Op een
persoonlijke pagina kan een
verlanglijstje worden gemaakt.
Wanneer het heuglijke feit van
geslaagd zijn officieel is, zijn de
wensen eenvoudig te vervullen.
Zo kunnen de cadeaus direct
worden besteld via EasyGiven.
Dat kan alleen, of samen met
anderen. Het is een nieuwe, leuke
manier om een groepscadeau te
organiseren!

RAAG*

NBOD
AA

Geslaagd voor het eindexamen?
Vier het op wijzijngeslaagd.nl!

groene ballonnen losgelaten. Die kleuren symboliseren het logo van BIG Challenge, een actie vanuit de Nederlandse veehouderij in de strijd tegen kanker.
Het is de zesde keer dat varkens-, pluimvee- en rundveehouders, dierenartsen,
voerleveranciers en andere betrokkenen onder de naam BIG Challenge aan
Alpe d’ HuZes deelnemen. In totaal bracht BIG Challenge al 4 miljoen euro op.
Dat bedrag is volledig gedoneerd aan het Alpe d’HuZes/KWF-Fonds.

*V

Nederlandse varkens-, rundvee- en pluimveehouders gunnen zichzelf
maar zelden een weekje vrij vanwege de zorg en verantwoordelijkheid
voor hun dieren. Deze week laten ze die zorg voor één keer over aan
een ander.
Vandaag beklimmen ruim 150 afgevaardigden uit de veehouderij, waarvan 28 uit de regio’s Eindhoven en Helmond, zes keer de Alpe d’Huez.

*

Veehouders
beklimmen
Alpe d’Huez

Naam cabaretier
I. van Duijn uit Eindhoven
(irenevanduijn@planet.nl) is op
zoek naar de naam van een cabaretier en zijn show. Het enige dat ze
van hem heeft gezien, is het moment dat hij zich op het podium
helemaal uitkleedt. Hilarisch en
adembenemend is op dat moment de reactie van het publiek.

Bevrijding Eersel
Kempenmuseum De Acht Zaligheden in Eersel opent in september de tentoonstelling 70 Jaar Bevrijd. Daarvoor worden nog foto’s
en voorwerpen gezocht die met

ORIGINEEL CADEAU
Een geslaagde feliciteren? Tik een
bericht op zijn of haar persoonlijke pagina. Hem of haar eeuwige
roem bezorgen? Via wijzijngeslaagd.nl kan eenvoudig een
felicitatie voor in de geslaagdenkrant worden besteld.
Daar krijg je dan bovendien een
eigen persoonlijke voorpagina
van de krant bij. Een origineel
cadeau.

䡵 Deze achthoekige tafel mag wor-

den afgehaald in Acht.

oorlog en bevrijding te maken
hebben. Niet te groot, liefst uit de
Kempen en, als het kan, ook met
een verhaal erbij. Ze willen de
spullen alleen maar lenen, iedereen krijgt die weer terug. Wie
hieraan wil meewerken, neemt
even contact op met Jos Castelijns
(0497-517569), Harrie Grielen
(0497512.897) of rechtstreeks met
het Kempenmuseum (0497515649).

Oude camera’s
Verzamelaar Pierre van Hout uit
Valkenswaard (040-2018862, na
17.00 uur) zoekt analoge camera’s
om zijn verzameling uit te breiden. Hoe ouder hoe liever, dus
die moeten toch wel 40 jaar of
ouder zijn. Het merk is niet belangrijk, maar hij heeft wel het
liefst toestellen die nog werken.
Hij komt ze graag ophalen.

Als men vandaag de dag ook maar
denkt iets nieuws, een auto of een
ander luxeartikel nodig te hebben,
dan verhoogt men gewoon de ‘onderwaterhypotheek’ met een
emmertje of zo, en men gaat het
morgen halen.
Pakweg zestig jaar geleden, toen ik
nog een klein menneke was met
mijn derdehands pofbroekske aan,
dacht men daar nog efkes heel anders over. Toen was het namelijk
eerst sparen en dan na twee keer
denken pas kopen.
Zo was dat ook bij ons thuis met
die luxe Ruton-stofzuiger. Als
mijn bruurke er mee aan het zuigen was, huppelde die hypo door
de kamer alsof het een konijn was.
Deze stofzuiger was namelijk door
onze konijnenram gulden voor
gulden bij elkaar gewipt. Wij hadden vroeger elk jaar wel vijftig konijnen en rond de kerstdagen werden deze bijna allemaal geslacht
en verkocht. Dit was toen voor
een doorsnee gezin een luxe kerstmaaltijd.
De ram wist er altijd aan te ontkomen. Die moest voor het nageslacht zorgen. Bij ons thuis, maar
ook tegen betaling bij konijnen uit
de buurt als die eraan toe waren.
Ze kwamen dan met hun konijn-

䡵 Terwijl de ram tevreden toekijkt, wordt in huize Box dankbaar gebruik

gemaakt van de luxe Ruton-stofzuiger.
tje bij ons en dat werd dan neergezet bij onze ram. Die daarop de
paardrijdhouding aannam.
Als het wat langer duurde, ging
men naar binnen koffiedrinken en
dan moest ik blijven opletten tot
hij een halve achterwaartse salto
maakte. En als het zo ver was,
moest ik dat meteen komen zeggen. Hierna werd het konijn weer
in de zak gestopt en na het doneren van een gulden in het spaarpotje weer mee naar huis geno-

men. Zo kwam ons spaarpotje vol
en kon een luxe Ruton-stofzuiger
worden aangeschaft.
Tevens heb ik hier mijn voorlichting gekregen, over het hoe en
waarom van zijn activiteiten. Maar
één ding snap ik nog steeds niet:
die halve achterwaartse salto waarbij je wel de omgeving moest zien
heel te houden. Maar ja, dat zal
wel aan mij liggen.
Ad Box, Valkenswaard

KANJERS

‘Stadgenoten’
Wie helpt E. van Lierop uit Eindhoven (040-2430548) aan de boeken Stadgenoten Groot Woensels
Memoriaal, deel 1 en 2?

Afhalen

쐌 Deze achthoekige,
grijs-wit-zwart gespikkelde tafel
(zie foto) met een doorsnede van
178 cm mag worden afgehaald bij
Rina Kremers in Acht
(rinakremers@hotmail.com). Het
bovenblad kan losgemaakt worden van de holle onderkant.
쐌 Bij Wil van Beek in Dommelen
(06-30005153) kunnen gordijnrails met runners worden
afgehaald. Het gaat om zogenoemde Gefi-rails in diverse
lengtes. Wel alles in een keer
meenemen.
쐌 Bij Eindhovenaar Paul van
Doornewaard (06-11457871) liggen de complete jaargangen 1996
t/m 2003 van het tijdschrift Reizen klaar om afgehaald te worden.

Dank aan
Zuidzorg

Ad Kil uit Eindhoven wil een groot compliment geven aan zorgaanbieder
Zuidzorg. Hij wil via Mijn ED graag het volgende laten weten:
„Hallo Lieve Mensen, ik ben Zuidzorg zeer dankbaar, want ik word al meer
dan een jaar liefdevol verzorgd. Jullie zijn Kanjers!! En ik hoop dat dat in de
toekomst zo mag blijven. Dank je wel hiervoor.”
Ad Kil, Eindhoven

