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EEN NIEUWE LENTE, EEN NIEUW GELUID
In de nieuwjaarsbijeenkomst hebben
we afscheid genomen van Henny
Houben als voorzitter van de Jacobushoeve. Henny heeft acht jaar op
een voortreffelijke wijze leiding gegeven aan de hoeve en heeft een lijn
uitgezet, met respect voor alle vrijwilligers, waarvan we nog vele jaren
plezier kunnen hebben.
Jos Vermeulen heeft dit, namens de
vrijwilligers, op een mooie wijze samengevat en haar bedankt voor alles
wat ze voor de hoeve gedaan heeft.
Als bestuur zijn we op zoek naar een
nieuwe voorzitter. We zoeken iemand die, zoals Henny dat deed, het
gevoel in de hoeve kan leggen, maar
die zeker ook een eigen stempel kan
zetten op het beleid. We zoeken een
nieuw geluid, met mooie klanken.
Totdat we die opvolger gevonden
hebben zal ik, als interim voorzitter
samen met mijn collega bestuursleden, de coördinatoren en alle vrijwilligers de hoeve (be)sturen. En verder
werken aan het belang dat de hoeve
heeft voor vrijwilligers én onze bezoekers.
Het voorjaar staat voor de deur; over
enkele weken is het pasen. Pasen
staat voor een nieuwe begin na het
donker van de winter, het nieuwe
leven in het voorjaar en het genieten
van al het moois dat de wereld ons
geeft. Ook op de hoeve begint het

voorjaar. De tafels en stoelen gaan
naar buiten en de tuin wordt mooi
opgeknapt. Er komen blaadjes aan
de bomen en de wandelaars en fietsers weten de hoeve weer goed te
vinden. Dat brengt voor de gastvrijheid de nodige drukte met zich mee.
Bij de activiteiten die gehouden gaan
worden klinkt zowel oud bekend, als
nieuw geluid. De grote uitschieters
zijn dit jaar de Wereldwinkeldag op
13 mei en de Camino van de Kempen
op 25 juli a.s. Dit jaar hebben we een
nieuwe activiteit; op zaterdag 24 juni
a.s. wordt een informatiemiddag gehouden over de Goede Doelen die
we in 2016 gesteund hebben. Een
mooie gelegenheid, waarbij iedereen
kan zien wat er met de steun van de
Jacobshoeve gedaan wordt.
Maar de hoeve is meer dan deze activiteiten. Het belangrijkste op de
hoeve is en blijft de ONTMOETING. Ik
hoop dat de nieuwe lente ook een
nieuw begin is voor vele mooie en
inspirerende ontmoetingen op onze
hoeve. En laat het me weten als de
nieuwe lente ook voor jou een nieuw
begin is.
Geniet er allen van!
Fons Spieringhs
Interim voorzitter

AFSCHEID VOORZITTER HENNY HOUBEN—SIPMAN TIJDENS NIEUWJAARSRECEPTIE
Aan het begin van het nieuwe jaar maken wij tijd om
elkaar te ontmoeten, een gelukkig nieuwjaar te wensen en weer eens bij te kletsen. Want op een doordeweekse dag zijn we niet met alle 130 vrijwilligers
tegelijk aanwezig op de Jacobushoeve.

o.a. haar bevlogenheid, haar warme persoonlijkheid
en haar gulle lach. Met een mooie bos bloemen en
een persoonlijk lied werd Henny tenslotte bedankt
voor acht jaren voorzitterschap.

Fons Spieringhs gaat vooralsnog als interimHet is ook goed om even stil te staan bij hoogte- en voorzitter aan de slag.
dieptepunten van het afgelopen jaar en vooruit te
blikken op wat er gaat komen in het nieuwe jaar.
Op maandagmiddag 9 januari jl. was het echter voor
het laatst dat onze voorzitter Henny Houben de
nieuwjaarsrede uitsprak.
Na twee bestuurstermijnen treedt zij af en wordt zij
een ‘gewone’ vrijwilliger.
Door coördinator Jos Vermeulen werd er teruggekeken op haar bestuursperiode, met als meest ingrijpende gebeurtenis het afbranden van de monumentale tiendschuur in 2008. Ook bestuurslid Fons Spieringhs haalde wat herinneringen op en benoemde

AFSCHEID VRIJWILLIGER THEO DERKS
jl. nog een bezoek gebracht aan de Jacobushoeve om
informeel afscheid te nemen.
Theo was ruim zes jaar een trouwe en gewaardeerde
vrijwilliger, die iedere woensdag actief was in de
elektrische werkplaats. Vooral de vrijwilligers van de
woensdag zullen hem missen.
Theo ging rustig zijn gang; hij had niet zoveel
praatjes. Toch zal het stil worden daar op zolder in
de werkplaats.
Dick de Ruiter

Helaas werd het allemaal een beetje te veel voor
Theo. Hij is nu gestopt en heeft op woensdag 1 maart

BINNENKORT VOORJAARSVERGADERING
UITNODIGING VOLGT MET DEFINITIEVE DATUM
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VERBOUWING SCHOP
Het kan je bijna niet ontgaan zijn: de verbouwing van
de Schop is begonnen. Peter Boerekamp geeft een
kleine toelichting op de bouw.

plaat. De buitenwand is gemaakt van rabatdelen.
Het dak bestaat uit balklagen, underlayment plex
plaat, isolatie en een dakbedekking van EPDM (dit is een
rubber materiaal). Dit wordt
voor het aanbrengen geföhnd, wat vooral wordt gedaan om het brandgevaar
voor het rieten dak te verminderen.
De verwarming wordt aangebracht als vloerverwarming.

Na een periode van voorbereiding zijn we in februari
gestart met de werkzaamheden in onze werkplaats.
Alle werkzaamheden zijn zoveel mogelijk als prefab
voorbereid, waardoor de overlast op de Jacobushoeve kan worden verminderd.
Op 11 maart zijn we gestart met het grondwerk en
de infra. Op 16 maart is de vloerplaat gestort en op
20 maart een aanvang met de opbouw gemaakt. De
constructie van het gebouw is een betonplaat, die
geïsoleerd is en voorzien van vloerverwarming en diverse leidingen voor de installaties.
De wanden bestaan uit een houten framewerk met
isolatie en een binnenwand van underlayment plex

Als de verbouwing gereed is, zal de aanname
van goederen vanaf die tijd plaatsvinden in het

foto boven:
Br. Fons en Peter in een technisch
onderonsje
foto’s links:
diverse stadia van de verbouwing

3

VRIJWILLIGER IN BEELD
Ik ben opgegroeid in een klein dorp (Laren, N.H.),
met spelen in bos, hei en water. In mijn werkende
leven (vanaf 13 jaar) moest ik eerst werken in de weverijen in Laren. Verder leren na de oorlog ging niet
(er was geen geld voor).
Na mijn diensttijd kwam ik te werken bij Therapeuticon / Mepros als magazijnmeester/etaleur.
Dit werk heb ik 35 jaar gedaan.
Na het beëindigen van mijn werk heb ik mij bij jullie
aangesloten, tot volle tevredenheid. Ik werk het
meest samen met Jan Kerkhofs en zo zou ik het nog
jaren vol kunnen houden.
Willem Schoone

JACOBUSBROODJES
Onze bakkers Frank Henst en Peter Adams, alsmede
onze stokers Piet Meurkens en Jos Geerts gaan weer
aan de slag met het bereiden van het deeg, het opbollen en het stoken van de oven. Met als eindresultaat het bakken van het bekende broodje.
Jos Vermeulen zorgt als altijd in overleg met het
WVK dat we voldoende mutserds hebben om de
oven te kunnen stoken. Henk van Mosseveld die al
jaren actief was met het broodbakken is momenteel
door ziekte niet in staat om mee te doen: wij wensen
voor hem het allerbeste.
Voor dit jaar hebben we een viertal dagen gepland
om te bakken, te weten tijdens de Wereldwinkeldag
op 13 mei en het feest van Jacobus op 25 juli met de
Jacobuswandeling (i.s.m. Kafarnaüm) En vervolgens
nog op 16 september en op 18 november van dit
jaar.
Cor Oppers

Het bakkersgilde van de Jacobushoeve heeft de voorjaarskriebels gekregen en heeft een planning gemaakt om de oven eens goed op te stoken met als
eindresultaat het alom bekende en gerenommeerde
Jacobusbrood.

Ik dacht zo vaak: “Waar is die sneeuw gebleven?”
als het warme voorjaar weer begon.
“Is al die kou nou eensklaps weggedreven?”
“Welnee, de sneeuw ligt lekker in de zon!”
4

Toon Hermans

GOEDE DOELEN DAG 2017
September is bij de Jacobushoeve de maand van de
Goede Doelen. Vrijwilligers kunnen dan een organisatie voordragen die zich waar ook ter de wereld inzet voor de ander.

Door het jaar heen zijn er organisatie die zich bij wijze van bedankje komen presenteren. Jullie herinneren je de muziekgroep uit Minsk vast nog wel, die op
kwam treden op het feest van het 25-jarig bestaan.
De commissie gaat dit jaar een ‘Goede Doelen dag’
organiseren op zaterdag 24 juni a.s.
We hebben alle inzenders, de vrijwilligers en de contactpersonen van de organisaties uitgenodigd om
zich te komen presenteren in en om de Jacobushoeve. Muziek, dans, klederdracht, eten of verkoop van
producten. Alles mag, als het maar te maken heeft
met de organisaties en het werk dat zij doen.
Dertien organisaties hebben zich aangemeld. Hoe ze
zich gaan presenteren wordt op dit moment geïnventariseerd: we hopen op een bonte verzameling van
activiteiten en op veel belangstelling van de vrijwilligers en de gasten.
GOEDE DOELEN 2016

GIRO 555
Enkele jaren geleden heeft het bestuur van de vrijwilligers het mandaat gekregen om bij rampen in de
wereld een bedrag te kunnen schenken aan de Samenwerkende Hulporganisaties.
Medio maart is er een bedrag van € 1.500,00 overgemaakt aan Giro 555 voor de actie ’Help slachtoffers hongersnood’.

Na de toekenning aan de diverse goede doelen kregen wij zoals gebruikelijk de nodige bedankjes binnen en werden we genoemd in Social Media berichten. Altijd fijn om te weten dat onze bijdrage gewaardeerd wordt en dat er zoveel goede dingen
mee gedaan kunnen worden. Met toegestuurde foto’s wordt het doel nog meer zichtbaar voor ons als
vrijwilligers.
Op bovenstaande foto enkele bewoners van Woonzorgboerderij D’n Bolle Akker in Vessem bij de
schommel waar wij als Jacobushoeve een steentje
aan bij gedragen hebben.
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EEN KIJKJE IN DE KEUKEN BIJ ...
Om van elkaar te horen waar de
dagelijkse werkzaamheden uit
bestaan, vragen we de komende
uitgaven alle werkgroepen zichzelf aan jullie voor te stellen.
De spits wordt afgebeten door de
groep onderhoud.

De afdeling onderhoud is onderverdeeld in algemeen onderhoud
en tuinonderhoud.
Algemeen onderhoud is alle onderhoud, behalve de tuin. Arie
zorgt dat het tuinonderhoud goed
uitgevoerd wordt. Hij doet dat
met een groepje tuinmensen. In
deze mannengroep draait ook een
vrouw mee, waar we trots op zijn.
Een harde werkster met veel kennis van planten en tuinieren. Arie
heeft in principe elke week overleg met mij over de werkzaamheden en de benodigde materialen.
Op dit moment ligt er een kostenplaatje voor nieuwe planten en
middelen zoals meststoffen. We
proberen de tuin zo onderhouds-

vriendelijk te maken, zonder de
sfeer van de tuin aan te tasten.
We kijken ook naar de herbeplanting bij de nieuwe “ontvangst”,
die spoedig gerealiseerd zal worden. We hebben dit jaar veel
plantschade gehad, doordat daar
grote plassen water langdurig
gestaan hebben. Ik ga in
overleg met Peter kijken of
we met de bouw van de ontvangst iets kunnen doen aan
afwatering, omdat op die
plaats de leemlagen het water niet doorlaten.
Ook wil de tuingroep graag
een paar bankjes in de tuin
zien, zodat mensen rustig van
onze mooie tuin kunnen genieten. Onze onderhoudsgroep overweegt om deze
bankjes zelf te maken; dat
scheelt veel in de kosten. Een
bankje dat € 600,00 kost,
kunnen wij maken voor ongeveer € 150-200,00. We denken aan drie bankjes van 2,4 meter. Het is bovendien leuk werk,
zeker als we even tijd hebben om
iets leuks te maken.
Een grote taak van onze onderhoudsgroep is vooral te
zorgen dat het onderhoud
van gebouwen en terreinen
goed op orde blijft. De verlichting, de verwarming, het
houtwerk, de deuren, alle
computer- en telefoonzaken,
ga zo maar door, alles wat de
beheerder in de gaten houdt
moet in goede staat blijven.
De beheerder zal alle problemen met onderhoud afstemmen en dat wat we bij onderhoud kunnen doen zullen we
in onze onderhoudsgroep
zelf aanpakken. Het overige
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regelt de beheerder met externe
bedrijven. Omdat daar vaak meer
geld mee gemoeid is, zal dat gebeuren in overleg met het bestuur.
Het is verder van groot belang, dat
alle vragen voor klussen en alle
mogelijkheden van onze onderhoudsgroep via de coördinator
lopen. Deze is verantwoordelijk
voor het goed functioneren van de
groep en voor de planning van de
klussen. Omdat de beheerder en
de coördinator onderhoud dezelfde persoon is, kan een en ander
snel geregeld worden. Maar in de
toekomst kunnen dat twee verschillende personen zijn. De coördinator onderhoud moet bij voorkeur een persoon zijn met uitgebreide vakkennis. De beheerder
moet naast zijn goede externe
contacten beschikken over de juiste opleidingen in verband met de
benodigde technische kennis van
alle technische faciliteiten.
Jos Vermeulen

VEEL VOLK OP DE BEEN BIJ DE CAMINO IN DE KEMPEN (2016)
De Jacobuswandeling, de Camino
in de Kempen, werd in 2016 alweer voor de tiende keer gehouden. De meer dan 170 wandelaars kregen op de pelgrimshoeve
Kafarnaüm dan ook een herinneringsbutton opgespeld, alvorens
ze vertrokken. “10e Jacobuswandeling Vessem” luidde de tekst
rond de schelp.
Er waren door de organisatie elf
groepen gevormd van ongeveer
15 personen, die gefaseerd aankwamen en vertrokken. Elke groep
werd geleid door een Santiagoveteraan of –veterane. Tijdens de
tocht werden herinneringen opgehaald aan de pelgrimstocht naar
Santiago de Compostela. De voorbereidingsgroep bestond uit vrijwilligers van drie organisaties: de
Jacobushoeve, de pelgrimshoeve
Kafarnaüm en het Nederlands Genootschap van Sint Jacob (afdeling
zuidoost). Zij zorgden ervoor dat
de wandelaars niets tekort kwamen. Om 7 uur ’s ochtends kwamen de boterhamsmeerders op
Kafarnaüm al in actie.

Tijdens de lunch was er koffie en
thee en waren er broodjes. Op het
eindpunt, de Jacobushoeve, werd
voor de deelnemers het bekende
Jacobusbrood gebakken en trad
het Kempisch Senioren Orkest op.
Werden de wandelaars in 2015
nog door de heilige onthaald op

een fikse regenbui, in 2016 was
het een mooie zonnige dag. De
overvloedige regen van een paar
weken geleden had er echter wel
voor gezorgd, dat de Kleine Beerze
buiten zijn oevers was getreden
en een modderig dal had gevormd. De wandelaars bleven
daarom hier op de hoge
oever. In het Loons bos
bleven de voeten ook
droog door de vlonders en
het trappenpad te volgen.
Broeder Fons stuurde de
wandelaars op pad. “Die
vlag hangt er vandaag voor
jou, want jij alleen bent
belangrijk”. Deze keer
werd begonnen met de
noordlus die tussen het
Klein- en het Grootmeer
doorliep en uitkwam bij de Bosschuur. Hier konden de deelnemers even uitrusten met een kop
koffie of thee.
Uitlegger en natuurkenner, Harrie
Hoppenbrouwers, nam met de
deelnemers het belang van het
vroegere boerenbedrijf door en de
waardering van de natuur door de
boeren. “Ons vádder zéé
alte: van unne vlinder kunde ge niet ééte, jongen.”
De vroege interesse voor
de vlinders en voor de natuur heeft bij Harrie en anderen geleid tot de oprichting van de Bosschuur. Deze stichting probeert de
hedendaagse jeugd te betrekken bij de natuur. Het
verhaal van Harrie had dan ook
veel aandacht bij de deelnemers.
Het wandelpad voerde ook nu
weer door een afwisselend landschap.
De passage over de vlonder tussen
het Groot- en Kleinmeer en het
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‘klimpad’ in het Loons bos waren
nieuwe elementen in de wandeling. Het Grootmeer met zijn roepende meerkoeten lag er weer
prachtig bij, dankzij de hoge waterstand.
De elf groepen kwamen na het
ronden van de noordlus allemaal

terecht in de tuin van Kafarnäum,
waar de lunch werd uitgereikt. Na
een half uur vertrokken de eerste
16 km-lopers (acht groepen) voor
hun tweede ronde rond het dal
van de Kleine Beerze. Op de Bolle
Akker werden de ‘credencials’ gestempeld door de daar gehuisveste bewoners, een taak die enthousiast werd uitgevoerd. De 8 kmlopers sloten de wandeling na de
lunch af door het werpen van een
steentje bij het ‘Cruz de Ferro’ in
de tuin van de Jacobushoeve.
Symbolisch wierpen zij een last
van hun schouders om vervolgens
weer met goede moed verder te
gaan.
Intussen had men op de Jacobushoeve niet stilgezeten. De stokers begonnen om acht uur ’s ochtends al met het warm stoken van
de bakoven. Daarna schoven de
bakkers het deeg in de hete oven
om de broden af te bakken. Voor
alle wandelaars was er immers

CAMINO IN DE KEMPEN (vervolg)
ook nu weer een Jacobusbrood.
De dames van de Gastvrijheid kregen het druk, want behalve de

wandelaars en de bezoekers waren er de leden van het Kempisch
Senioren Orkest, die een concert
gaven op het grasveld achter de hoeve.
De muzikanten speelden er
vrolijk op los. Ze werden
o.m. door de voorzitter van
de voorbereidingscommissie
Jacobuswandeling,
Frans Berkers, bedankt
voor hun bijdrage. Buiten

onder de kastanjeboom werd er
nog lang nagepraat over de wandeling door de organisatoren en
begeleiders. Dankzij de gemeenschappelijke inzet van velen was
de wandeling ook dit jaar weer
een succes. Jacobus kan tevreden
zijn.
Mat Theunissen

KERSTMARKT

Gezellige drukte tijdens de kerstmarkt op zaterdag 10 december 2016. Vele bezoekers vonden iets van hun
gading tussen de talrijke kerstartikelen die in het Praathuis waren uitgestald.
Het duo ‘LEFF’ zong sfeervolle kerstliederen. Velen gasten bleven nog plakken voor een bakje koffie en een
praatje. En ook de heerlijke goedgevulde snert van Lies vond gretig aftrek.
Aan de actie ‘Samen voor de Voedselbank’ en de Jacobushoeve was ‘s morgens aandacht besteed op de radio bij Omroep Brabant: de inzameling verliep daardoor deze dag ook goed.
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DE REDACTIE STELT ZICH VOOR
Het Klein Hoefblad heeft nu na vele jaren een geheel
vernieuwde en enthousiasten redactie gekregen. Dat
betekent dat ook de inhoud, wel voor een gedeelte,
niet precies hetzelfde stramien volgt. Tenslotte geldt
ook hier: een nieuwe lente een nieuw geluid.

hiervoor mensen uitnodigen of interviewen. Het allerbelangrijkste is echter, dat iedereen die zich daartoe geroepen voelt een stukje schrijft over het werk,
over een belangrijk onderwerp, of zomaar iets gezelligs.
Laat maar horen of liever gezegd: schrijf maar op!

Het team heeft op dit ogenblik vier leden: Anneke
Maas - van Bommel, hoofdredactrice, Henny Houben, Marianne Som, leden en Jeanette Bolle heeft de
coördinatie en de lay-out op zich genomen.

Wij wensen u veel leesplezier en vooral veel plezier
in het werk wat u voor de hoeve en voor onze gasten
doet.

Wij willen graag een Klein Hoefblad maken voor en
door vrijwilligers. Dat betekent dus, dat iedereen
uitgenodigd wordt een bijdrage te leveren. Wij zullen

Het redactieteam

Al een jaar of zes ben ik vrijwilliger op de Jacobushoeve.
Ik ben begonnen als inval-vrijwilliger bij de boeken
en dat bevalt prima. Inmiddels ben ik daar coördinator.
En verder voorzitter van de commissie Goede Doelen en nu dus ook lid van de redactie van het Klein
Hoefblad.
Allemaal hele leuke bezigheden.

Bij mijn afscheid na acht jaar, als voorzitter van het
bestuur van de Jacobushoeve, heb ik aangegeven
dat ik graag de relatie met de hoeve wil blijven houden.
Dus wat lag er meer voor de hand dan een van de
aftredende redactieleden van het Klein Hoefblad te
gaan vervangen?
Ik vind het Klein Hoefblad belangrijk voor de binding
van alle bij de hoeve werkende vrijwilligers. Bovendien heb ik als redactielid (zo denk ik tenminste) een
ingang om van het wel en wee van de hoeve op de
hoogte te blijven.

Anneke

Mijn naam is Marianne Som. Ik ben woonachtig in
Eersel.
Al meer dan vijf jaar werk ik op vrijdagmiddag met
veel plezier bij de kleding. Ik houd van wandelen,
zwemmen, op vakantie gaan en aandacht geven aan
de kinderen en kleinkinderen.
Verder besteed ik graag tijd aan het lezen van boeken en aan alles wat met taal te maken heeft. In het
team van de redactie voel ik mij dan
ook bijzonder prettig.
nne

Jullie kennen mij. Mijn naam is Henny Houben en ik
ben naast redactielid van het Klein Hoefblad actief
als voorzitter in een aantal besturen van stichtingen
die zich bezig houden met mensen onder de armoedegrens en met kwalitatieve hoogstaande concertuitvoeringen. Met mijn tien kleinkinderen en
mijn hobby, in de tuin te werken,
kom ik makkelijk de week door.
enny
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Ruim 12 jaar geleden ben ik begonnen met werken
in de Wereldwinkel en nu zet ik mij al weer een aantal jaren in bij de gastvrijheid.
Daarnaast ben ik coördinator en gastvrouw bij huwelijken, verantwoordelijk voor pr– en communicatie en nu ook nog redactielid van het Klein Hoefblad.
Tot nu toe goed te combineren activiteiten, waar ik met veel plezier tijd
e
Jeanett
en energie in steek.

te vertellen?
weten!
Laat het ons
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INGEKOMEN POST
Dat niet alleen onze actieve vrijwilligers het Klein Hoefblad lezen, maar ook oud-vrijwilligers nog graag op de
hoogte blijven van het wel en wee op de Jacobushoeve blijkt uit onderstaand berichtje dat wij per post ontvingen.

NIETS IS WAT HET LIJKT
In mei vormt de Jacobushoeve het
decor van de voorstelling ‘Niets is
wat het lijkt’ door Toneelgroep Vessem. Deze voorstelling wordt opgevoerd op vier verschillende plaatsen
in Vessem, waarvan een scène bij
ons wordt gespeeld.
In 'Niets is wat het lijkt' volgen we de
familie de Waal. Letterlijk, want we
gaan wandelen van de ene speelplek
naar de andere. In de eerste eenakter maken we kennis met de omhooggevallen gezinsleden. Het lijkt
allemaal heel wat, maar niets is wat
het lijkt. In het vierde bedrijf worden

ze dan ook (keihard) op hun plek gezet.
De voorstellingen worden gegeven
op 12, 13, 14, 19 en 20 mei 2017.
T.z.t. zal op de website meer informatie van Toneelgroep Vessem over
de voorstelling of kaartverkoop te
vinden zijn:
www.toneelgroepvessem.nl
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IN HET NIEUWS
In december wist de pers ons
bij verschillende gelegenheden
te vinden.
Het Eindhovens Dagblad besteedde in de editie van vrijdag
16 december jl. aandacht aan
onze goede doelen.
Verslaggever Ad Adriaans had
een interview met Anneke
Maas - van Bommel, als voorzitter van de commissie en Jeanette Bolle, als PR verantwoordelijke.
Dat wij inzamelpunt waren voor
de actie Samen voor de Voedselbank was ook niet onopgemerkt gebleven bij de radio en
TV van Omroep Brabant.
Vijf minuten voor opening van
de kerstmarkt op zaterdag 10
december werd een kort radiointerview uitgezonden met
Fons Spieringhs, als aanspreekpunt voor deze actie en Hilde
de Bresser, presentatrice.

Op 31 maart jl. heeft de Jacobushoeve acte
de présence gegeven op de Vrijwilligersmarkt voor de Kempen in De Muzenval in
Eersel om nieuwe vrijwilligers te werven.
De Vrijwilligersmarkt voor de Kempen is er
voor alle bewoners, vrijwilligersorganisaties en verenigingen en wordt georganiseerd door Steunpunt Vrijwilligerswerk
Eersel / Eerselvoorelkaar, Vrijwilligersorganisatie Bergeijk, Vrijwilligersbureau Bladel, in samenwerking met o.a. GOW Welzijnswerk en Gemeente Eersel.
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Op woensdag 14 december
kwam reporter Twan Spierts
langs voor opnames. ‘s Avonds
werd de reportage van een krap
minuutje uitgezonden in het
journaal.
Ans van Wijk maakte haar filmdebuut en was die dag hardwerkend te bewonderen in
een filmpje op Twitter.
Voor de eindshow van de actie
op donderdag 15 december
kwam verslaggever Noël van
Hooft met cameraman en technicus naar Vessem. Tijdens de
live-uitzending werd verschillende keren geschakeld met de
tijdelijke studio van Omroep Brabant in Tilburg.

VERJAARDAGEN
April
1
3
6
9
13
22
25
28
29

Hannie Maas
Piet van Velthoven
Janet Vonk
An Philippe
Jan Kerkhofs
Fenneken Haas
Chris Vonk
Jacqueline Liebregts
Marianne Som

Mei
2
9
14
17
18
20
22
23
27
29

Els Wagemakers
Nelleke Bergmans
Miet Vermeulen
Riet de Wit
Ruud Snoeren
Frans Theuns
Marjo Hobbel
Fons van der Laan
Diena Everts
Mieke Jansen

Juni
6
9
11
12
12
13
17
18
19
23
27

Addy Janssen
Patsy Smit
Jeanne Eltink
Henk Gal
Henk van Mosseveld
Pieta Harbers
Jan van Vliet
Jos van der Gaag
Marie-Louise Dirks
Annie van Liere
Tonny Heeren

Het mooiste aan jezelf ben jij!
AGENDA

COLOFON

Vrijwilligersmarkt De Kempen
31 maart - 16:00-19:00 uur
De Muzenval - Eersel

Klein Hoefblad is het contactblad voor de vrijwilligers van de
Jacobushoeve en wordt circa
vier keer per jaar uitgegeven.

Voorjaarsvergadering
mei (uitnodiging volgt)
Filmavonden 2017
13 april
11 mei

Jacobushoeve
Jan Smuldersstraat 4
5512 AZ Vessem
telefoon: 0497 592 059
e-mail: info@jacobushoeve.nl
www.jacobushoeve.nl

Wereldwinkeldag
13 mei
Goede Doelen dag
24 juni
Camino van de Kempen
25 juli

Redactie:
Anneke Maas - van Bommel
Henny Houben
Jeanette Bolle
Marianne Som
Lay-out:
SpiBo Productions Vessem

SLUITING JACOBUSHOEVE
april
14 Goede Vrijdag
15 paaszaterdag
27 Koningsdag
mei
25 Hemelvaartsdag
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Als je een bijdrage hebt voor
het volgende nummer dan
graag inleveren bij een van de
redactieleden, in het postbakje
op kantoor of insturen via mail:
info@jacobushoeve.nl
Uiterlijk binnen bij de redactie:

15 juni 2017

