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Van de bestuurstafel

Bent u nog geen donateur en wilt u er verzekerd van zijn dat u in de toekomst 
ons blad blijft ontvangen, sluit u dan aan en neem hiervoor contact op met de 
penningmeester die u graag een machtigingskaart bezorgt. 

Donaties zijn altijd welkom op één van de volgende bankrekeningnummers:

 Rabobank:  NL37 RABO 0121 531 465      
 Regiobank:  NL50 RBRB 0667 732 292

 t.n.v. Stichting Informatievoorziening Bergharen e.o.

Gaat u binnenkort verhuizen en wilt u een postabonnement of wilt u iemand 
het blad toesturen? Laat het ons even weten, bel: 0487-532537

Heeft u klachten over de bezorging, bel: 0487-531875

UITERSTE DATUM INLEVERING KOPIJ VOLGEND NUMMER:

15 februari 2021

op de hoogte

WAT TE DOEN BIJ
ERNSTIG HARTFALEN?
  
Het AED-apparaat, bestemd om het hart 
weer te laten functioneren, is in Bergharen 
beschikbaar bij:
De Zandloper  De Weem 1
Garage Coppes  Hogeveld 2
In de portiek van De Weem 15

AED APPARATEN IN HERNEN:

In Hernen zijn  3 AED-apparaten 
beschikbaar:
• Bij “Caféesterij De Toekomst”, 
 Dorpsstraat 20;
• Bij Kremers Accountantskantoor, 
 Batavierenweg 14;
• In De Mijlpaal, Tunnelpad 3 
 (tijdens openingsuren)
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Column: Ander leven?

Ik ben er steeds meer van overtuigd dat we niet alleen anders gaan leven, maar dat 
ook moeten. Na de uitbraak van het coronavirus begin vorig jaar zagen we al dat 
veel mensen gezonder, rustiger, knusser en duurzamer gingen leven.

Dat leverde grote gedragsverande-
ringen op vergeleken met de tijd vóór 
de pandemie. Zo besteden we nu veel 
meer tijd aan het gezin, gaan we va-
ker wandelen, sparen we meer, stoten 
we minder CO2 uit, versturen we veel 
meer post, vissen we meer en zijn we 
gemiddeld niet dikker geworden. Toch 
is de pandemie voor veel Nederlan-
ders een uitzonderlijk zware en trieste 
tijd. En het is ook maar de vraag of we 
onze positieve gedragsveranderingen 
kunnen vasthouden ná de pandemie. 

Mensen zijn overigens best in staat 
zich tijdelijk aan te passen aan gewij-
zigde omstandigheden, maar zodra die 
achter de rug zijn, vallen ze vaak terug 
in hun oude gewoontes. Om gedrags-

veranderingen vol te houden, moet je 
er diep in je binnenste in geloven, niet 
omdat het je aangepraat wordt. Door 
corona zitten we nu massaal in een an-
dere context dan normaal. 

Als de context straks weer grotendeels 
terugkeert naar het oude normaal, zul-
len daarin dus ook weer dezelfde prik-
kels en beloningen optreden. Wie het 
veranderde gedrag wil vasthouden, 
moet zichzelf insnoeren en de omge-
ving aanpassen, zodat die je ’n duwtje 
in de goede richting geeft i.p.v. in de 
verkeerde.

Bovendien moeten we bij gedragsver-
andering niet te veel rekenen op onze 
wilskracht. Een zo concreet mogelijk 

Het Plein van de Hemelse Vrede in Peking.
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Annemarie Gooiker-Loeffen 
theoloog en reli-ondernemer 

 
♥ Voorganger bij uitvaarten 
♥ Voorganger bij huwelijksceremonies (ook als BABS) 
♥ Geestelijk verzorger bij levensvragen 

 
06-15255718  annemarie.gooiker@animamea.info  www.animamea.info 

 Professionele 
 haarbehandelingen 
voor hem & haar

Visagie

Workshops

Accessoires

Molenweg 32 A, Bergharen  |  0487 - 560062  |  lotsofbeautybergharen.nl

Genieten van nét dat beetje meer ...
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plan maken is veel betrouwbaarder 
dan je op je wilskracht te verlaten.

Hoe staat het nou met mijzelf? Gaat 
het bovenstaande ook voor mij op? Ik 
leef wel volgens de coronavoorschrif-
ten van de regering en breng mijzelf en 
anderen niet nodeloos in gevaar. Daar 
doe ik tenminste mijn uiterste best voor. 
Maar leid ik nou ook ’n ander leven? 
Gedeeltelijk wel ja. Zo krijgen wij veel 
minder mensen op bezoek en wij be-
zoeken ook weinig vrienden. Dat geldt 
ook voor vrienden te eten vragen en 
gevraagd worden, voor cafébezoek en 
restaurantbezoek, voor bioscoopfilms, 
voor bezoek aan musea, muziekuit-
voeringen, dierentuinen, openlucht-
parken en ga zo maar door.

Daarnaast probeer ik los van de co-
ronapandemie rond nieuwjaar altijd ’n 
aantal zaken te bedenken waar ik niet 
tevreden over ben en die m.i. wel wat 
beter kunnen. Het frappante is dat ik 
dit elk jaar met nieuwjaar enthousiast 
doe, maar dat het nooit veel oplevert.

Er zijn wel ’n aantal dromen die elk jaar 
rond nieuwjaar in mijn hoofd spoken , 
waarvan ik vind dat ik ze onderhand 
eens moet realiseren.

Elk jaar dat ik langer wacht, verkleint 
de haalbaarheid van die onderneming. 
Op mijn leeftijd moet je snel initiatieven 
nemen, of het is te laat. Mijn grootste 
droom, al jaren, is een grote reis te 
maken, hetzij naar China, hetzij naar 
Zuid-Afrika, hetzij naar de Verenigde 
Staten, hetzij naar Zuid-Amerika, hetzij 
naar Japan. Is dat trouwens in dit nare 
tijdsgewricht nog wel verantwoord?

Corona maakt het er voor de enthou-
siaste reiziger niet eenvoudiger op. De 
Verenigde Staten en Zuid-Afrika kun je 
nu wel vergeten. Veel te gevaarlijk met 
die pandemie. Hoe veilig zijn China, 
Zuid-Amerika en Japan? 

Het ziet er naar uit, dat we misschien 
het hele jaar niet naar deze landen 
kunnen reizen. Jammer natuurlijk, 
maar dan schuiven we het gewoon 
weer een jaar op. Dat deed ik toch al. 
Misschien ben ik me sinds de uitbraak 
van de coronapandemie veel bewus-
ter geworden van de kwetsbaarheid 
van de aarde en van ons bestaan en 
van het feit dat we het leven met beide 
armen moeten omhelzen, zolang het 
kan, omdat het leven niet eeuwig is.

Lambrecht 

(geïnspireerd door het artikel “Leven” 
uit de Volkskrant van 2 januari 2021)
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Ingrid de Groot-
Toonen Dekkers
Elzendweg 7
6617 AV Bergharen
Tel: 0487-532139

•   Voetreflexzonetherapie  

•   Spatader therapie

•   Bach Bloesem Therapie

www.toucher-genezen.nl

Hier had uw advertentie kunnen staan!
Informeer naar de mogelijkheden
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Hent Hopman en Theo van Kessel: 
belastinginvullers en ouderenadviseurs,
ook in Coronatijd

Een jaar geleden wisten we nog niets van het onheil dat ons boven het hoofd hing. 
We konden gaan en staan waar we wilden. Het leven was overzichtelijk en we 
hadden veel zekerheden. Verenigingen draaiden op volle toeren en hielpen ons 
door mogelijkheden tot contact en informatie het leven aangenamer te maken. En 
ineens werden door Corona ons allerlei beperkingen opgelegd. Met name trof dit 
de ouderen onder ons. Seniorenverenigingen moesten al hun activiteiten stil leg-
gen. Alle activiteiten die er toe bij droegen het leven van senioren aangenamer te 
maken en inwoners met elkaar te verbinden moesten gestaakt worden.

Natuurlijk komt er weer een leven na 
Corona. Dan zullen zonder twijfel de 
krachten verzameld worden, om weer 
een bloeiend verenigingsleven op te 
bouwen. Maar hoe het er precies uit 
gaat zien, weet nog niemand. Mensen 
zijn weggevallen. Verenigingen zijn uit 
overkoepelende organen gestapt. Heb-
ben zich weer verbonden met andere. 
Hoe dat er allemaal uit gaat zien? De 
toekomst zal het leren.

Maar één zekerheid hebben we. De 
belastingformulieren moeten weer in-
gevuld worden. Coronatijd of niet. Er 
kunnen en moeten toeslagen aange-
vraagd worden. Verzoeken om aan-
passingen in huis en huishoudelijke 
hulp gaan gewoon door. En daarom 
willen Hent Hopman en Theo van Kes-
sel door middel van dit artikel in ”Op 
de Hoogte” er de aandacht op vestigen 
dat hun activiteiten gewoon doorgaan.
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Ze willen zich nogmaals aan u voor-
stellen. Hent Hopman is de coördinator 
van de vrijwillige belastinginvulhulpen 
in de kring Wijchen. Hij heeft een gede-
gen achtergrond bij de belastingdienst. 
Na zijn pensionering heeft hij zijn vaar-
digheden vanaf 2011 in dienst van de 
KBO gesteld. Hij is de fiscale adviseur 
van de belastinginvullers geworden. 
Senioren die hulp zoeken bij het in-
vullen en voor het krijgen van huur- en 
zorgtoeslagen, kunnen bij hem terecht. 
Bel of mail naar 0487531249 of mail 
hopmanhent@gmail.com en Hent 
zorgt ervoor dat er een belastinginvul-
ler contact opneemt en u helpt bij uw 
aangifte. Er staat een onkostenvergoe-
ding van 7.50 euro tegenover.

Theo van Kessel heeft een financiële 
achtergrond. Hij werkte bij de GGD in 
Den Bosch en bij de gemeente Nijme-
gen op de financiële administratie. Hij is 
sinds 2013 ook belastinginvuller maar 
daarbij ook ouderenadviseur. Want bij 
het ouder worden komen er vaak meer 
problemen op ouderen af. “Ik kan mijn 
huishouden niet meer alleen af. Zou 
ik hulp kunnen krijgen? Ik had graag 
aanpassingen in mijn huis. Hoe moet 
ik die aanvragen? Doe ik er verstandig 
aan kleiner te gaan wonen? Ga ik mijn 
huis eventueel verkopen? Heb ik recht 
op een huurhuis?” De ouderenadviseur 
kan u daarbij de weg wijzen.

Het initiatief van de vrijwillige oude-
renadviseurs en belastinginvulhulpen 
wordt ook ondersteund door de ge-
meente en er is samenwerking met 
MeervoorMekaar. Door het inwerking 
stellen van de wet op privacy mag de 
gemeente hulpvragers niet meer in 

contact brengen met ondersteunen-
de instanties. Mensen worden verwe-
zen naar MeervoorMekaar en deze 
instantie brengt ze in contact met het 
“Formulierenteam” waarvan Theo van 
Kessel ook deel uitmaakt. Dan kan er 
samen bekeken worden wat er aan de 
hulpvraag gedaan kan worden. En wat 
er aan hulp geboden kan worden bij 
het invullen van de complexe formulie-
ren. Theo is ook persoonlijk te bereiken 
0487532537. Hij zal u de weg wijzen 
wat u in uw speciale geval het beste 
kunt doen. 

Door toedoen van de KBO’s van kring-
beraad Wijchen waar de KBO’s van 
Bergharen/Hernen/Leur Alverna en 
Batenburg onder vallen, hebben onze 
senioren al jarenlang gebruik kunnen 
maken van de diensten van deze uit-
stekend op hun taak berekende men-
sen. Zij volgden daar ook trainingen en 
opleidingen voor. De vrijwillige belas-
tinginvullers vormen een team van 16 
mensen. MeervoorMekaar wil dit gaat 
uitbreiden en de dienstverlening open-
stellen voor alle inwoners. De organi-
satie heeft daarvoor een advertentie 
in de Wegwijs geplaatst voor vrijwillige 
belastinginvulhulpen. Mocht u belang-
stelling in die richting hebben, dan 
kunt u Hent Hopman bellen of mailen. 
Hij geeft u alle inlichtingen.

En nogmaals, hebt u vragen op belas-
tinggebied, toeslagen en alle andere 
vragen waarvoor u bij zorgloketten 
moet zijn, wend u tot Theo of Hent. Zij 
kunnen u de weg wijzen op dit voor ve-
len van ons lastige traject.

Truus Aalbers
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Belastingservice aan senioren

Het jaar 2020 is weer voorbij en dus ontvangt u mogelijk binnenkort de aangifte-
brief inkomstenbelasting in de bekende blauwe envelop. Vanaf 1 maart a.s. kunt u 
aangifte doen. 

Als u moeite hebt met het zelf invul-
len van uw belastingaangifte, kunt u 
mogelijk een beroep doen op een be-
lastinginvulhulp van een van de seni-
orenverenigingen binnen de gemeente 
Wijchen. Deze belastinginvulhulp kijkt 
ook of u in aanmerking komt voor huur-
of zorgtoeslag.

Ook als u geen blauwe envelop heeft 
ontvangen, kan het interessant zijn 
toch aangifte te doen. Ook in die situ-
atie bestaat de mogelijkheid dat u in-
gehouden belasting terug krijgt of dat 
de zorg- en/of huurtoeslag moet wor-
den aangepast. Het kan hierbij om be-
hoorlijke bedragen gaan!. Als blijkt dat 
u geld terug krijgt, is het interessant om 
ook even te kijken of over oudere jaren 
recht bestaat op teruggaaf. U kunt in 
2021 nog belasting terugvragen vanaf 
het jaar 2016!

Voorwaarden om in aanmerking te 
komen voor hulp bij het invullen van 
uw aangifte
De belastingservice van de senioren-
verenigingen is in principe bedoeld 
voor leden en niet-leden van een Se-
niorenvereniging waarvan het inko-
men bestaat uit AOW en aanvullende 
pensioenen tot plm. € 50.000,- voor 
fiscale partners of € 35.000,- voor al-
leenstaanden. De hoogte van inkom-
sten uit box 3 (vermogen) kan ook tot 
gevolg hebben dat u buiten de doel-
groep valt.

Werkwijze
Als u voorgaande jaren hulp hebt ont-
vangen bij het invullen van uw belas-
tingaangifte, ontvangt u binnenkort een 
speciale machtigingscode (bij fiscaal 
partnerschap voor beide partners). Als 
bij het invullen van de aangifte 2019 ge-
bruik is gemaakt van uw eigen DigiD 
ontvangt u deze code niet. Na ontvangst 
van de machtigingscode kunt u contact 
opnemen met uw belastinginvulhulp. 
In verband met Corona zal het waar-
schijnlijk niet mogelijk zijn op 1 maart 
a.s. te starten met de aangiftecampag-
ne. De termijn voor het doen van aan-
gifte loopt tot 1 mei. Mocht deze termijn 
niet haalbaar zijn dan kan om uitstel 
worden verzocht, waarschijnlijk zal de 
Belastingdienst dit uitstel zelfs auto-
matisch verlenen in de situatie dat u 
een machtigingscode heeft ontvangen. 
Vraagt u voor het eerst hulp bij het in-
vullen van uw belastingaangifte, neem 
dan contact op met Hent Hopman. 
In de volgende uitgave kunt u aan-
vullende informatie tegemoet zien, 
met name waar het betreft maat-
regelen in verband met Corona. 
 
Voor eventuele vragen kunt u contact 
opnemen met de volgende belastingin-
vullers:
- Theo van Kessel 0(487)-532437;
- Hent Hopman 0(487) 531249;
- Toon Zoetekouw 0(487) 532108

Hent Hopman
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Het Hoge Rot 10
6616 DB  Hernen
06 12 55 51 10
micheldegrootschilderwerken.nl

Binnen- en buitenschilderwerk, plafond- en 
wandafwerking, houtrotreparaties, behang, 
glasweefselbehang, verwarmd airless 
spuiten en kleur- en technische adviezen.
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Familiebedrijf aan de Laarsdijk

Eind 2012 hebben de gebroeders Coppens het melkveebedrijf aan de Laarsdijk 
overgenomen van de familie Reijs. Peter, Sabine en inmiddels drie kinderen wonen 
vanaf die tijd op de boerderij. Klaas, zijn vrouw Liesbeth en hun twee kinderen wo-
nen sinds 2018 in de Ploegstraat. De beide families hebben het prima naar hun zin 
in Bergharen. Ze zijn uitstekend ingeburgerd, kunnen we wel stellen, met dank aan 
hun Brabantse gemoedelijkheid en enorme gastvrijheid.

Ze hadden al heel lang plannen om uit 
te breiden. Door continu wisselende re-
gelgeving moesten de plannen echter 
verschillende keren uitgesteld en bij-
gesteld worden. Maar nu is de nieuwe, 
ultramoderne stal klaar. De bestaande 
schuur wordt nog gerenoveerd en als 
laatste fase wordt het straatwerk aan-
gepast.

Bij alle keuzes die gemaakt moesten 
worden voor de bouw, stond het die-
renwelzijn boven aan de lijst. Daarom is 
het nieuwe onderkomen voor de melk-
koeien groot en hoog. Koeien houden 
namelijk van ruimte en licht en hebben 
behoefte aan ventilatie. Een koe gedijt 
het beste bij een temperatuur rond de 
5 graden, vandaar dat de stal ook open 
is. De vloer is gemaakt van rubberen 
matten wat aangenaam is voor de 
hoeven en de koeien kunnen gaan lig-
gen op een soort matrassen van diep 

strooisel. Het melken is volledig geau-
tomatiseerd. De twee nieuwe robots 
houden, door het uitlezen van de chip 
om de nek van de koe, alles bij over 
de hoeveelheid en de kwaliteit van de 
melk en de voeding. 

Er staan nu 125 melkkoeien van het 
ras Holstein in de ruime stal. Het is ge-
bouwd op de groei,zodat er in de toe-
komst eventueel nog 50 melkkoeien bij 
kunnen.

Maar gaan de koeien in het voorjaar 
dan nog wel naar buiten? “Dat is zeker 
de bedoeling, maar het gaat niet meer 
zoals voorheen,” vertelt Peter. “Eerst 
werden alle koeien gemolken en dan 
gingen ze allemaal tegelijk naar buiten. 
Nu bepaalt de robot of de koe naar bui-
ten mag, of dat ze eerst op haar melk-
beurt moet wachten. Sommige koeien 
worden twee keer per dag gemolken 
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en andere wel vier keer. Bovendien is 
het afwachten of de dames nog wel 
naar buiten willen of toch liever in hun 
luxe onderkomen blijven,” grapt Peter.

De jonge kalveren tot 12 maanden 
en de 25 koeien die droog staan, ko-
men in de bestaande schuur. De term 
“droog” legt Sabine als volgt uit:” Een 
koe is net als een vrouw negen maan-
den zwanger en bij koeien noemen 
ze dat drachtig. Na de bevalling, het 
kalveren, kan ze pas melk produce-
ren. Maar na verloop van tijd loopt de 
melkproductie terug. De koe wordt, na 
ongeveer 100 dagen, opnieuw geïn-
semineerd. Ongeveer 40 dagen voor 
de uitteldatum krijgt de koe een soort 
zwangerschapsverlof. Ze wordt niet 
meer gemolken waardoor de melkpro-
ductie stopt en de koe “droog”staat. Na 
het kalveren komt de melkproductie 
weer op gang. Vandaar dat de ene koe 
meer en vaker melk geeft dan de an-
dere koe.”

“Buiten de bouw en verbouw van de 
stallen voldoet het bedrijf aan alle ei-
sen om in aanmerking te komen voor 
het keurmerk On the way to Planet- 
Proof. Een keurmerk dat strenge richt-
lijnen hanteert op dierenwelzijn en 
gezondheid. Maar ook op bodem- en 
landschapsbeheer en milieu. 

We beheren voldoende hectares om 
genoeg ruwvoer, gras en mais,te pro-
duceren voor het aantal koeien dat we 
hebben, voldoende oppervlakte om de 
mest uit te rijden en het beheer van de 
weilanden voldoet aan alle eisen. Tien 
procent van de boeren gebruiken het 
keurmerk en op dit moment is er een 
wachtlijst. Wij willen ons graag aanslui-
ten, want de duurzame bedrijfsvoering 
die wij belangrijk vinden sluit heel goed 
aan bij het keurmerk en het levert een 
betere melkprijs op,” legt Klaas uit.

Iedere dag wordt er ontzettend hard en 
met heel veel plezier gewerkt. Zowel 
Sabine als vader Frans assisteren de 
gebroeders dagelijks. Maar ook doch-
ter Yvon laat zich graag buiten zien en 
staat het liefst tussen de koeien. Je 
kunt dus wel spreken van een hecht 
familiebedrijf. De hele familie is ontzet-
tend trots op hun mooie bedrijf en dat 
is meer dan terecht.

Succes familie Coppens! 

Annemieke van den Hurk
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Wij leveren gekwalificeerd personeel 
voor o.a. de volgende branches:

• machinebouw • scheepsbouw • constructiebouw

Op zoek naar werk ? Op zoek naar personeel ?
Loop eens binnen ! Hogeveld 5 Bergharen

NEN 4400-1 gecertificeerd

liber-td.com NBBU

Gratis bezorgservice vanaf € 25,00

. Dagelijks vers brood en banket van
  Bakkerij 't Kraayennest
. Vleeswaren en kaas vers van 't mes
. Verse groenten en fruit
. PostNL Servicepunt en Pakketpunt
. Stomerij Odinette

  

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag:
8.30-12.15 en 13.15-18.00
Vrijdag: 8.30-12.15-13.15-19.00
Zaterdag: 8.30-17.00

John en Annemieke's Dagwinkel
Sportlaan 5 
6631 BD Horssen   
Tel.: 0487-542904    
E-mail: dagwinkelhubers@outlook.com  

Voor al het lekkers moet u bij ons zijn!
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Piet Basten en “zijn Kapelberg” 

Het was in december dat zoon Pierre Basten onze redactie tipte om eens te schrij-
ven over het 40-jarige vrijwilligers werk van zijn vader Piet Basten. Begin januari 
maakte ik telefonisch een afspraak met Piet en we zouden samen aan de koffie 
gaan terwijl hij zou vertellen. Ik keek ernaar uit en was beduusd toen ik vlak voor 
onze afspraak van Pierre hoorde dat zijn vader plotseling was overleden. 

Het was Piet die zo’n 40 jaar lang met 
toewijding en enthousiasme gezorgd 
heeft voor de Kapelberg in Bergha-
ren. Het was bijna zijn geboortegrond. 
De Berg en de Molen waren zijn ver-

trouwde beeld en het was al vroeg in 
zijn leven en dat van zijn vrouw dat ze 
betrokken raakten bij het kerkwerk. En 
toen op een dag pastoor Meuleman 
hem vroeg of hij niet iemand wist die 
de Kapelberg kon opknappen en bij-
houden heeft Piet daarop gezegd dat 
hij het, samen met zijn vrouw, wel wilde 
doen.

Hij zorgde voor de kaarsen in de kapel, 
de bloemen op het altaar en daar rond 
omheen, het bijhouden van de statie-
weg. Op het hoogtepunt van het jaar op 
15 augustus, Maria-Hemelvaart, bracht 
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Piet dan vroeg in de ochtend de kleren 
voor de Pastoor naar de Berg, de kel-
ken en soms zelfs het orgel voor het 
koor. Veel mensen trokken in het ver-
leden vanaf de Rooms-katholieke kerk 
St.Anna aan de Dorpsstraat in een gro-
te stoet naar de Kapelberg om daar de 
mis bij te wonen. In de tuinen aan de 
Molenstraat stonden beeldjes en kaar-
sen en versierde bogen met bloemen. 
Tegenwoordig gaan de Maria-Hemel-
vaart bezoekers rechtstreeks naar de 
Berg en is de stoet in de Molenstraat 
een herinnering uit het verleden. 

Elke dag was Piet op zijn Berg te vin-
den en hij ontmoette er mensen die er 
kwamen om te bidden, te geloven of te 
hopen op een wonder. Voor velen was 
hij ook een luisterend oor, zittend op 
de bankjes onder de Lindeboom waar 
vroeger papiertjes met wensen in wer-
den gehangen. Niet voor niets deed 
men dat, er was altijd een stille hoop 
dat Maria de wensen zou verhoren.

De grote oude Lindeboom kon je met 
drie man omspannen. Tijdens een 
zware storm is hij omgewaaid, maar 
uit de restanten zijn nieuwe scheutjes 
ontstaan en uitgegroeid tot de prachti-
ge boom die er nu weer staat. Voor ve-
len nu een rustplek om te gedenken, te 
mijmeren en ook te genieten van onze 
mooie Kapelberg.

Piet, dank je wel voor al je goede 
zorgen. Nu branden wij voor jou een 
kaarsje in de Mariakapel van “jouw” 
Kapelberg. 

Marijke Stuiver

In de hieronder opgenomen link is 
het interview te lezen dat Piet een tijd 
geleden bij leven heeft gegeven aan 
landschapsbeheer Gelderland. Zeer 
de moeite waard. 

https://landschapsbeheergelderland.
nl/geloven-in-gelderland-ik-zeg-te-
gen-maria-ik-heb-u-altijd-geholpen-
je-moet-mij-ook-maar-eens-een-keer-
helpen/
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Seniorenvereniging verrast haar leden met kerst

Normaliter wordt er voor de leden van de Seniorenvereniging Bergharen, Hernen 
en Leur in de dagen rond kerstmis een gezamenlijke viering georganiseerd. Deze 
viering wordt over het algemeen massaal door de leden bezocht. Men keek er echt 
naar uit. 

Helaas gooide het Coronavirus het 
afgelopen jaar roet in het eten. Alle 
grootschalige bijeenkomsten waren 
van overheidswege geannuleerd. Zo 
ook deze kerstviering. Dat is jammer. 
Het bestuur heeft gemeend de leden 
in plaats daarvan iets aan te reiken om 
toch het kerstgevoel in huis te brengen.
Zij heeft daarom besloten om alle leden 
persoonlijk een kerstpakket te overhan-
digen. De bestuursleden hebben, sa-
men met hun partners, deze 334 pak-
ketten stuk voor stuk bij de KBO-leden 
aan huis bezorgd. Dit was zeer verras-
send. De inhoud van het pakket viel bij 
iedereen letterlijk in de goede smaak.

Getuige een aantal reacties:
Dankjewel voor het gezellige pakket 
gaf hierbij een soort nostalgisch ge-
voel.

Hartelijk dank voor het mooie pakket. 
Het was een echte verrassing. We wa-
ren aangenaam verrast met het mooie 
kerstpakket. Bij deze onze dank voor 
het gezellige pakket.

Onze hartelijke dank voor het uitge-
reikte kerstpakket, wij waren zeer ver-
rast en konden deze surprise zeer wel 
waarderen!

Henk Adams

Foto: Jacqueline Zunnebeld
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Ingezonden stukken

Uitslag Enquête september/oktober 2020

De inwoners van Hernen/Leur werden in mei 2020 opgeschrikt door (opnieuw) 
plannen voor een windpark. In het gebied Hernen/Leur/Flerde/Lienden/Niftrik 
staan 6 turbines gepland met een tiphoogte van 245m. Een aantal grondeigena-
ren hebben dit initiatief opgestart. Zij trekken samen op met Windunie en Energie 
samen. 

In juni/juli 2020 werden door grondeigenaren/ontwikkelaars een aantal voorlich-
tingsavonden gehouden.

Er bleek heel veel weerstand te bestaan (vooral direct omwonenden, later vanuit 
het hele dorp), zorgen m.b.t.: geluid, slagschaduw, verpesten van het landschap, 
maar vooral ook gezondheidsklachten. Vanuit Niftrik en Batenburg komen dezelf-
de bezwaren. Er is onderling overleg met o.a. actiegroepen, direct omwonenden 
en de leefbaarheidsgroepen.

Om in Hernen/Leur “Draagvlak te meten” heeft de Leefbaarheidsgroep een en-
quête gehouden, “wat is uw mening”, voor/tegen of geen mening.

Er werden op 375 adressen in Hernen/Leur enquêtes verspreid, hiervan werden 
329 formulieren opgehaald, waarvan:
- 296 tegen (90%) - 14 voor (4,3%) - 19 geen mening (5,7%)    
                                               
Met 90% tegenstemmers blijkt er totaal geen draagvlak te bestaan voor de ont-
wikkeling van dit windmolenpark.

De leefbaarheidsgroep zal deze cijfers, als neutrale spreekbuis van de inwoners, 
onder de aandacht brengen van B&W Wijchen, de Raad, alle politieke partijen 
alsook daar waar mogelijk de media benaderen.

Verder zal de leefbaarheidsgroep toezien op de verdere ontwikkelingen, vooral 
daar waar het de leefbaarheid, de gezondheid van de inwoners en de teloorgang 
van onze mooie woonomgeving aangaat. 

ps. Zie aanvullende info op de website: www.bergharenhernenleur.nl                        

De Leefbaarheidsgroep Hernen/Leur 

Windpark Wijchen Spoor A50 
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Adverteerdersregels 
Op de Hoogte 2021 

Adverteerders betalen een jaar-
lijkse bijdrage aan Op de Hoogte 
en verkrijgen hierdoor ook de 
mogelijkheid maximaal 1x per jaar 
een kort redactioneel ingezonden 
stukje te plaatsen over het wel en 
wee van hun bedrijf zoals jubilea, 
veranderingen, nieuwtjes etc. 
Hiervoor staat een halve tot max 
hele pagina ter beschikking, ech-
ter altijd in overleg met redactie 
en/of een vertegenwoordiger van 
het bestuur. 

Email: opdehoogte@live.nl
of telefonisch bij Theo 0487-
532537 / Emile Poos 06-11381177

Het bestuur
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(Gast)voorganger Wilma Blaak en pastoraal werker Jack Steeghs zijn samen 
voorgegaan in de jaarlijkse oecumenische gebedsviering in Bergharen. Deze 
zondag, 17 januari 2021, in een bijna lege protestantse kerk aan de Veldsestraat. 
Het kan verkeren. We zitten met elkaar in lockdown in coronatijd. Een tijd die 
kansen biedt.

Als voorgangers vanuit twee geloofstradities vinden wij het belangrijk, dat we 
vanuit deze goede gewoonte met elkaar op zoek gaan naar nieuwe wegen: hoe 
die eeuwenoude verhalen en tradities (nog) meer van betekenis kunnen worden 
in ons persoonlijk leven en in de dorpsgemeenschappen van Bergharen, Hors-
sen en Hernen-Leur. 

Deze viering richtten we ons op de doop van Jezus en van daaruit op het met 
elkaar gaan staan in de doop die velen door hun ouders aangereikt hebben ge-
kregen. Juist in de huidige coronatijd liggen er veel vragen op ieders bordje, met 
vragen naar wat jíj wil in het leven. Het is daarom een goede tijd om stil te staan 
bij de betekenis van de doop.

Doop, zegen voor het leven
De doop is een grote kracht en een belofte ineen, een zegen voor het leven, niet 
voor niets een sacrament in zowel de protestantse als de katholieke geloofstra-
ditie. Maar de kracht die uit de doop spreekt komt niemand blijvend aanwaaien. 
Net als bij studie, sport en werk is regelmatige oefening belangrijk. Dat betekent 
stilstaan bij je leven, zoals het nu is, in het licht van God en in het licht van de 
geloofsgemeenschap. Het ‘samen’ staat tegenwoordig onder druk, niet alleen in 
coronatijd. Als je meer wil weten, behoefte hebt aan contact of met ons mee wil 
doen: neem dan contact op met een van beide kerken (zie elders in dit blad).

Doopgesprek op Kapelberg
Na de gebedsviering in de protestantse kerk 
gaan Wilma en Jack naar de andere kant van 
het dorp, naar de Kapelberg en nemen spon-
taan een filmpje op (te zien via de website van 
de protestantse kerk: https://www.pkn-bergha-
ren-horssen.nl/ en via de Facebookpagina van 
de Sint-Anna kerk Bergharen.

Voorganger Wilma Blaak en pastoraal werker 
Jack Steeghs

‘Mijn zegen heb je!’
Start gebedsweek voor de eenheid in Bergharen 
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Helaas heeft het publiek 
ons dit seizoen nog 

nauwelijks zien spelen 
in de tenues met jullie 

logo’s. Bedankt dat jullie 
ons toch blijven steunen.

BEDANKT 
Kledingsponsors
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Nadat korfbalvereniging Fortuna ’74 in de kerst-
vakantie haar lege-flessenactie heeft afgeblazen, 
wordt nu ook de slaatjesactie uitgesteld. Al 45 
jaar houdt de club haar slaatjesactie op de dag 
voor Carnaval, maar door COVID-19 is alles an-
ders dan anders. Dit jaar zal korfbalvereniging Fortuna ’74 de vrijdagmiddag voor 
Pinksteren (21 mei) langs de deuren gaan met slaatjes. 

We gaan er vanuit dat we rond Pinksteren weer veilig en verantwoord langs de 
deuren kunnen gaan in Bergharen en Hernen. Natuurlijk bezorgen we dan ook 
weer de bestellingen bij bedrijven in de gemeenten Wijchen, Beuningen en Dru-
ten. Hopelijk kunnen met Pinksteren velen weer van onze slaatjes genieten.

Voor vragen en/of opmerkingen: info@fortuna74.nl

Fortuna ‘74

Fortuna ‘74 stelt acties uit

Op woensdag 4 november 2020 werd ik verrast met een Koninklijke Onderschei-
ding.

Ik ben hier erg blij mee en wil hierbij iedereen hartelijk bedanken. Voor de kaar-
ten, de felicitaties, de bloemen, telefoontjes, de versiering bij thuiskomst etc.
 
Ook de moeite die is gedaan om de ceremonie tot het laatste moment voor mij 
geheim te houden.

Het was geweldig. Nogmaals dank voor alles! 

Bart van de Pol
Joke Avezaat

Dankbetuiging

Helaas heeft het publiek 
ons dit seizoen nog 

nauwelijks zien spelen 
in de tenues met jullie 

logo’s. Bedankt dat jullie 
ons toch blijven steunen.

BEDANKT 
Kledingsponsors
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www.senangsamengezond.nl06 -10 64 64 87
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Samen zorgen we voor  
een goed georganiseerde 
administratie, een heldere  
planning en al uw 
belastingaangiftes. 

www.ellefinancieelsupport.nl
024 - 645 33 35
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De voormalige hervormde pastorie 
aan de Dorpsstraat, kan niet aan je 
aandacht ontsnappen, als je vanuit 
Hernen ons mooie dorp binnenkomt. 
Na mijn stukje over het hervormd kerk-
je wil ik het nu hebben over de voorma-
lige Hervormde Pastorie. 

Door Monumentenzorg wordt hier-
over geschreven: ‘Het huis maakt de 
indruk uit de eerste helft van de 19de 
eeuw te dateren, hoewel delen van het 
muurwerk oudere baksteen vertonen.’ 
Dat het huis ouder is, blijkt uit de gro-
te muurankers van de balkenlaag tus-
sen de beneden- en bovenverdieping, 
maar ook uit stukken die in 1971 nog 
‘ter secretarie’ van de N.H. Gemeente 
door D. Hogenkamp bewaard werden. 
Het oudste stuk is een ‘koopbrief’, een 
soort koopakte. Deze brief is op perka-
ment gesteld en er staan zes zegels op. 
Uit de koopbrief blijkt dat Peter Gerrits 
en Enneke Peters in 1670 een huis met 
anderhalve morgen grond verkochten 
aan Derk Knipppinck en Willeke Jans-
sen. ( Een morgen grond is zoveel land 
als op een morgen omgeploegd kon 
worden. Ongeveer 3180 m2). 

De prijs is jammer genoeg niet meer 
te lezen. Derk en Willeke verkochten 
dit huis met grond in 1720 aan do-
minee Nicolaas van Wayfort, die het 
privé kocht voor f. 700,- . Hij overlijdt 
in 1727 en zijn vrouw blijft in het huis 
wonen en verkoopt op 8 september 
1747 het huis aan de N.H. Kerk voor 
f.1.419 en 10 stuivers. Bij deze koop 
was ook Dominee Van Erpers betrok-
ken. Door zijn kerkmeesters Hendrik 
van Beem en Hendrik van Aken werd 
echter een klacht tegen hem ingediend 
bij de Ambtman (een soort kantonrech-
ter) van “Tusschen Maas en Waal” te 
Druten, omdat hij de gelden die voor 
de bouwvallige kerk waren bestemd, 
zou hebben gebruikt voor de pastorie 
en ook nog ten eigen bate. Hij had, zo 
lezen wij in de brief van de kerkmees-
ters,  f. 154,50 opgeknapt aan de pas-
torie en teveel ‘opgebeurt’. Hoe het met 
de ingediende klacht is afgelopen, we-
ten we niet. 

Door deze klaagbrief weten we wel 
dat Dominee Erpers eerst ergens an-
ders woonde, maar die woning beviel 
hem niet en daarom had hij ook zelf 
zich al eens tot de Ambtman van Maas 
en Waal gericht met het verzoek een 
nieuwe pastorie te mogen bouwen. De 
oude pastorie die ergens op de Weem 
moet hebben gestaan, was door de 
Fransen in het rampjaar 1672 in brand 
gestoken. (Weem betekent oorspron-
kelijk predikantenwoning en wat later 
werden ook kerkelijke goederen zo ge-
noemd.) Het bouwterrein de Weem is 
indertijd door de gemeente Bergharen 
ook aangekocht van de N.H. kerk.

Over de oude hervormde pastorie in Bergharen 
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Vóór 1851 bestond het huis nog uit 
één verdieping en een lage zolder met 
daar het dak bovenop. In 1851 werd er 
een verdieping opgezet. De onderver-
dieping is gebouwd met kloostermop-
pen en de nieuwe verdieping werd 
gebouwd met waalstenen. Dat kunnen 
je binnen nog zien bij twee muren die 
niet gepleisterd zijn. Op één van de 
zolderbalken heeft Wouter van den 
Akker, toen hij in1897 het dak opnieuw 
met riet dekte, zijn naam met het jaar-
tal 1897 gekrast. 

In 1935 vond onder dominee Eijbers 
ook een grote verbouwing plaats. Gert 
Buijs sloopte het lage achterhuis, waar-
door het boerderij model verdween en 
Wim Loderus, die toen 80 jaar was en 
met een stok liep, schilderde in hetzelf-
de jaar het hele huis op.

In 1968, toen het huis in particulier 
eigendom kwam, werd de voorge-
vel zoveel mogelijk in de oude staat 
terug gebracht. De oude balkenpla-
fonds, nog van rond 1650, werden in 
hun oude glorie hersteld. Het gips en 
het behang dat er tegen aan gewerkt 
was, werd verwijderd en er versche-
nen grenen gedisselde balken, die nog 
volkomen gaaf waren. De vloer van de 
vroegere consistoriekamer waarop de 
christelijke vrouwenvereniging nog ge-
gymd had, werd vervangen door een 
vloer, afkomstig van het altaar van de 
oude Bredase Kathedraal die in 1968 
werd afgebroken.

Veel van de oude bomen van de vroe-
gere pastorie tuin die vroeger aan de 
voorkant liep tot aan de Veldsestraat 
en aan de achterkant tot aan waar 
vroeger garagebedrijf Max Coppes/ 
café Verheijen was, zijn verdwenen. 
De meer dan 250 jaar paardenkastan-
je, een 150-jarige oude acacia zijn er 
niet meer. De sieres is 25 jaar gele-
den door een storm geveld. De oude 
rode beuk van meer dan 150 jaar is 
bezweken aan de reuzenzwam, maar 
gelukkig staan de tamme kastanje en 
de oude veredelde esdoorn (op de foto 
links van het huis) van dezelfde leeftijd 
er nog. 

En leuk om te weten: In 1770 vond een 
Herrese bouwvakker onder de vloer 
tijdens reparatiewerkzaamheden een 
munt met de opdruk GRON en OM-
MEN. 

De oude hervormde pastorie is door 
de eeuwen heen verbonden met het 
N.H. Kerkje door een door de ruilver-
kaveling nu onherkenbaar kerkenpad. 
Samen vormen zij een belangrijk on-
derdeel van het culturele erfgoed van 
Bergharen, dat aan onze zorgen is toe-
vertrouwd.

Harjet Robben

Veel informatie heb ik gevonden in het 
boek Het Land van Maas en Waal en 
in het blad Hier en Ginder van Jan van 
Gelder. 
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Zoals de meeste lezers van dit 
blad wel zullen weten, bevindt 
zich in de Zandloper het archief 
van de Jan van Gelder Stichting.  
Ook in 2020 heeft de Jan van Gelder 
Stichting weer mooie aanvullingen op 
de collectie verworven. Het betreft oude 
archiefstukken van Caritas en KVO. 
Deze aanvullingen worden in de loop 
van 2021 beschreven en toegevoegd 
aan het archief, zodat deze stukken 
in 2022 geraadpleegd kunnen worden 
in de Zandloper. Om alvast een klein 
voorproefje te geven, volgt hierna een 
kort verhaal over het Caritas archief. 

In Bergharen en Hernen zijn Parochiële 
Caritas Instellingen(PCI) actief. Caritas 
is de katholieke (internationale) hulp-
organisatie die vertegenwoordigd is in 
165 landen. Deze landelijke organisa-
ties vormen samen Caritas Internatio-
nalis, met hoofdzetel in Vaticaan-stad.

De organisatie richt zich op het lenigen 
van armoede en bestrijden van soci-
ale onrechtvaardigheid. Ze is bekend 
vanwege haar programma’s voor het 
geven van noodhulp, het ondersteunen 
van projecten van hulporganisaties en 
het beheren van instellingen en voor-
zieningen in de gezondheids- of wel-
zijnszorg.

De Bergharense organisatie van Cari-
tas heeft een lang (gedocumenteerd) 
verleden. De oudste stukken gaan 
terug tot ver in de 19e eeuw, toen de 
organisatie nog bekend stond als het 

Roomsch Katholiek Armenbestuur van 
Bergharen. Uit de archiefstukken blijkt 
dat de organisatie zich op allerlei ma-
nieren bezig hield met het ondersteu-
nen van mensen die dat nodig hadden. 
Dat kon bestaan uit het verstrekken 
van leningen, het tijdelijk verschaffen 
van een woonplek tegen gereduceerde 
huur maar ook uit het betalen van de 
kosten van verpleging en verzorging of 
de uitvaart (afbeelding 1), waarbij de 
barbier voor de laatste scheerbeurt 3 
dubbeltjes rekende.

In het begin van de 20e eeuw werden 
veel juridische zaken door het Armen-
bestuur geregeld met notaris Stepha-

Nieuwe aanwinsten voor de Jan van Gelder 
Stichting!
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Nieuwbouw 

Verbouw 

Renovae 

Onderhoud 

Grotestraat 10 
6617 AJ  
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www.vinkbouwbergharen.nl 
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E  info@vinkbouwbergharen.nl 
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6616 AR  Hernen
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Sterk in persoonlijk bloemwerk
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nus Roes uit Winssen. Notaris Roes 
had in de jaren 30 al de beschikking 
over Telefoon met het nu ondenkbare 
nummer 3 (afbeelding 2). De plaatse-
lijke huisarts, Leo de Sonnaville, was 
hem kennelijk voorgegaan want die 
had nummer 2… 

Er is dan ook veel correspondentie 
tussen Roes en de “Armmeester” A.W. 
Hendriks. Kennelijk wist de postbode 
goed de weg te vinden naar de Arm-
meester, want de enkele vermelding 

van naam en functie op de envelop 
was zo’n honderd jaar geleden vol-
doende om de post te bestellen (af-
beelding 3).
 
Als u over een archief of nalatenschap 
met documenten en/of foto’s beschikt 
dat betrekking heeft op activiteiten in 
de voormalige gemeente Bergharen 
en u weet niet wat u er mee moet 
doen, gooi het dan svp niet weg maar 
neem contact op met onze Stichting, 
zie www.janvangelderstichting.nl dan 
kan het wellicht een plaatsje krijgen 
in de Zandloper en zo voor het nage-
slacht worden bewaard. Het al dan niet 
openbaar maken van de stukken ge-
schiedt natuurlijk in overleg met u.

Buby den Heeten,
voorzitter Jan van Gelder Stichting 
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De Nieuwe Wetering, gefotografeerd door Wim Mourits

van de
maandKiek
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Geloofsgemeenschap Sint Anna Bergharen
Weekeinde 30/31 januari. 4e Zondag door het jaar.
5e Zondag van de maand. Geen viering.
Weekeinde 6/7 februari. 5e Zondag door het jaar.
Zaterdag 6 februari: 19.00 uur. Woord- en Communieviering. 
Voorganger J. Steeghs.
Weekeinde 13/14 februari. 6e Zondag door het jaar. CARNAVAL.
Geen viering.
Woensdag 17 februari: ASWOENSDAG. 19.00 uur. Aswoensdagviering. 
Voorganger J. Steeghs.
Weekeinde 20/21 februari. 1e Zondag van de 40dagentijd.
Zaterdag 20 februari: 19.00 uur. Eucharistieviering. Voorganger M. Claes.   
Weekeinde 27/28 februari. 2e Zondag van de 40-dagentijd.
Geen viering.
Weekeinde 6/7 maart. 3e Zondag van de 40-dagentijd.
Zaterdag 6 maart: 19.00 uur. Woord- en Communieviering. Voorganger J Steeghs.

Geloofsgemeenschap H. Judocus Hernen-Leur
Weekeinde 30/31 januari. 4e Zondag door het jaar.
5e Zondag van de maand.
Zondag 31 januari: 11.00 uur. Gebedsviering.
Weekeinde 6/7 februari. 5e Zondag door het jaar.
Zondag 7 februari: 11.00 uur. Woord- en Communieviering. 
Voorganger J. Steeghs. Ensemble Parochieel Zangkoor.
Weekeinde 13/14 februari. 6e Zondag door het jaar. CARNAVAL.
Zaterdag 13 februari: 19.00 uur. Eucharistieviering. 
Voorganger M Claes. Ensemble Parochieel Zangkoor.
Woensdag 17 februari: Aswoensdag: 10.00 uur. Aswoensdagviering. 
Voorganger J. Steeghs. Ensemble Parochieel Zangkoor.
Weekeinde 20/21 februari. 1e Zondag van de 40-dagentijd.
Zondag 21 februari: 11.00 uur. Woord- en Communieviering. 
Voorganger H. Witsiers. Ensemble Parochieel Zangkoor.
Weekeinde 27/28 februari. 2e Zondag van de 40-dagentijd.
Zaterdag 27 februari: 19.00 uur. Eucharistieviering. 
Voorganger M. Claes. Ensemble Parochieel Zangkoor.
Weekeinde 6/7 maart. 3e Zondag van de 40-dagentijd.
Zondag 7 maart: 11.00 uur. Woord- en Communieviering. 
Voorganger J. Steeghs. Ensemble Parochieel Zangkoor.

Protestantse Gemeente Bergharen - Hernen
Zondag 31 januari: Bergharen.  10.00 uur. Voorganger Ds. E. Laseur.
Zondag 7 februari: Horssen. 10.00 uur. Voorganger Ds. M. Soethout.
Zondag 14 februari: Bergharen. 10.00 uur. Voorganger Ds. R. Baars.
Zondag 21 februari: Horssen. 10.00 uur. Voorganger Ds. J. de Koster.
Zondag 28 februari: Bergharen. 10.00 uur. Voorganger Ds. K. van Veen.
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Hoe komt u in contact met de dorpsondersteuners? 

Niny en Els zijn onze dorpsondersteuners. Zij ondersteunen jong en oud  graag 
met vragen op het gebied van welzijn, zorg en wonen. Ze hebben geen vaste plek 
maar zijn actief in Bergharen, Hernen en Leur. Spreek ze gerust aan om een af-
spraak te maken. Bij u thuis, in het dorpshuis of op een andere locatie. 
 
Contactgegevens:

Niny Baltissen                                                                                                              Els Wilmink 
06-28399446                                                                                                               06-48633587 
n.baltissen@meervoormekaar.nl              e.wilmink@meervoormekaar.nl

Hier had uw advertentie kunnen staan!
Informeer naar de mogelijkheden
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INLOOP SPREEKUUR
Het inloop spreekuur is vooralsnog uitgesteld vanwege het coronavirus. 
Het is tijdelijk niet mogelijk om zonder afspraak ons kantoor binnen te lopen. 
Wij adviseren u graag, maar dan op afspraak in ons kantoor te Wijchen.

Bel ons voor een afspraak:  

024-6454623
Wij staan voor u klaar!

POOS 
ASSURANTIËN BV
Woeziksestraat 692
6604 CH Wijchen
024-6454623
info@poosassurantien.nl
www.poosassurantien.nl

Poos 
Assurantiën b.v.

Persoonlijk 
advies 

op maat 

SPECIALIST IN ZORGVERZEKERINGEN
Poos Assurantiën is de specialist in uw regio op het gebied van (zorg)verzekeringen. 
Eerlijk, duidelijk en persoonlijk contact staat bij ons centraal. Elke situatie is anders en wij 
adviseren u graag een zorgverzekering die het beste bij u past. Verzekeren is tenslotte 
maatwerk! Het aanbod van zorgverzekeraars is divers en daarbij de vraag, betaalt u niet te 
veel? Vraag ons ook naar de collectieve mogelijkheden.

BESPAAR OOK OP UW OVERIGE VERZEKERINGEN
Wij bieden u een vrijblijvend vergelijk aan voor al uw overige verzekeringen! Denk hierbij 
aan uw Woonhuis, Inboedel, Aansprakelijkheid, Rechtsbijstand, Auto/Motor etc. Wilt u weten 
hoeveel u kunt besparen? Wij helpen u graag. 
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