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Zie je dit icoontje in een artikel staan, dan is 
er een filmpje van het betreffende item op 
Facebook te bekijken. 

Over het algemeen heeft verslaving een negatieve betekenis. In 
Wikipedia staat verslaving als volgt omschreven: Verslaving is een 
toestand waarin een persoon fysiek en/of mentaal van een gewoon-
te of stof afhankelijk is, zodanig dat hij/zij deze gewoonte of stof 
niet, of heel moeilijk los kan laten. Het gedrag van de persoon is 
voornamelijk gericht op het verkrijgen en innemen van het middel, 
of het handelen naar de gewoonte, ten koste van de meeste andere 
activiteiten. Als het lichaam deze stof of gewoonte dan moet losla-
ten kunnen er ernstige ontwenningsverschijnselen optreden bij deze 
persoon. 
 
De afgelopen weken heb ik diverse vrijwilligers gesproken, die mij 
vertelden dat zij verslaafd zijn aan onze Jacobushoeve. Als gevolg 
van ziekte of persoonlijke omstandigheden was het voor hen niet 
mogelijk om naar de hoeve te komen om hun dienst te draaien. 
Voor deze vrijwilligers voelde het als een groot gemis; het ontbre-
ken van de contacten met klanten en andere vrijwilligers. Deze 
‘verslaafden’ konden, gelukkig, na enkele maanden weer aanschui-
ven bij de hoeve en volop meedraaien. Het geluksgevoel, van er bij 
horen, kreeg de overhand. Hoe mooi is het eigenlijk dat je kunt zeg-
gen, dat je verslaafd bent. En dat dit dan geen negatieve klank hoeft 
te hebben. Hoe mooi is het dat je je ziel en zaligheid kunt leggen in 
het vrijwilligerswerk op de hoeve.  
 
Op zaterdag 24 juni jl. hebben we op de Goededoelendag kunnen 
zien, wat de gevolgen zijn van deze verslaving. Jaarlijks kunnen wij   
€ 30.000,- schenken aan goede doelen die aangedragen zijn door 
onze vrijwilligers, onze verslaafden. Op die dag hebben 15 van deze  
goede doelen zich gepresenteerd aan de bezoekers van onze hoeve. 
Hierdoor konden de bezoekers zien wat er met het geld gebeurt, dat 
ze uitgeven in de winkels en in het Praathuis. Het was dan ook goed 
om te zien, dat deze doelen ook vertegenwoordigd werden door 
onze vrijwilligers of dat de aandrager van het doel een kijkje kwam 
nemen . 
 
Een van de criteria voor de toekenning is dat de goede doelen die 
wij steunen, in zowel binnen- als buitenland, gerund worden door 

VERSLAVING 
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vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn 
net zo verslaafd aan hun doel, als 
wij zijn aan onze hoeve. Het enthou-
siasme dat deze vrijwilligers, samen 
met onze vrijwilligers uitstraalden, 
gaf een dusdanige positieve energie 
dat dit soort verslavingen de mens 
niet afbreekt. Maar dat er zo ge-
werkt wordt aan verbetering van de 
leefomgeving van veel mensen over 
de gehele wereld. 
 
Vele vrijwilligers gaan de komende 
weken afkicken en lekker vakantie 
houden. Maar na deze afkickperiode 
geeft het weer een goed gevoel om 
verslaafd te zijn. 
 

Fijne vakantie! 
Fons Spieringhs 
Wnd. voorzitter 

VERSLAVING (vervolg) EEN AANGENAME VERGADERING 

Een groot aantal vrijwilligers 
kwam naar de voorjaarsvergade-
ring. ‘Een volle bak”, zoals ik ie-
mand hoorde zeggen. Als er 
stoelen bijgezet moeten worden, 
weet je dat er belangstelling is 
voor het wel en wee en voor el-
kaar op de hoeve. 
 
Voordat de voorzitter, in dit ge-
val vice-voorzitter Elly Vrins, de 
vergadering opende, had men 
elkaar al heel wat ‘bijgepraat’. De 
sfeer was vanaf het begin tot het 
einde prima. Een belangrijk punt 
op de agenda was het naar voren 
halen van een flink aantal jubila-
rissen.  Maar eerst werd er stil-
gestaan bij het overlijden van 
Theo Derks.  
 

Daarna volgden de normale en 
elke vergadering terugkerende 
vaste agendapunten: ingekomen 
stukken, notulen, mededelingen. 
Vervolgens presenteerde de pen-
ningmeester gezonde financiële 
cijfers voor 2017. Van het jaar 
daarvoor is het financiële beeld 
nog niet geheel duidelijk omdat 
Maaike, die Leo heeft opgevolgd, 
hiervan nog geen totaal overzicht 
heeft. 
 
Het volgende onderwerp betrof 
de veiligheid op de hoeve. Dis-
cussie hierover is van belang, 
omdat er op de hoeve veel men-
sen werken en er grote groepen 
komen. Er werd goede informa-
tie gegeven. Ook kwamen er 
nogal wat vragen en werden na-

De dingen die je erg graag wilt, die komen op den duur, 

ze komen vroeg of laat, maar meestal laat, dat is zo zuur. 

Wanneer je jong bent heb je doorgaans nooit een cent in kas 

en áls je eind'lijk geld hebt voor een hele dure jas, 

dan staat ie je niet meer. 

 

Wanneer je jong bent heb je vijfenveertighonderd plannen, 

je komt alleen nooit verder dan de potten en de pannen, 

je wordt je hele leven al bedisseld en bedild 

en als je eind'lijk tijd hebt om te doen wat je graag wilt, 

dan wil je het niet meer. 

 

Wanneer je jong bent doe je alles hopeloos verkeerd, 

je hebt nog geen ervaring en je hebt nog niks geleerd. 

De liefde? en de kinderen? wie doet het dadelijk goed? 

En als je eindelijk wijs bent en precies weet hoe het moet, 

dan hoeft het niet meer. 

 

Annie M.G. Schmidt 

uit: 'Tot hier toe' (1988) 

ALS EINDELIJK ... 
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dere afspraken gemaakt. Een agen-
dapunt dat zeker nog eens aan de 
orde zal komen. 
 
Een voorstel om de openingstijden 
wel of niet te veranderen kwam in 
stemming. Het resultaat was dat 
niets gewijzigd wordt. De Goede-
doelendag is op 24 juni. Hopelijk 
gaat deze dag veel belangstelling 
opleveren. 
 
Toen was het zover, dat een aantal 
vrijwilligers voor hun jarenlange 
trouw en inzet in een stralend zon-
netje werd gezet.  
 
Het waren Diena Everts, Piet van 
Velthoven en Jan Janssen die al 25 
jaar tijd en energie in onze hoeve 
steken.  

Daarnaast Dirk van Liere, Sjaan 
Verbakel, Diny van den Brand, Lia 
Gerdingh, Cocky van de Laar, Ad 
Hurkmans, Minush Pijnenburg,  
Jeanette Bolle en Elly van Kampen, 
met inmiddels 12½ jaar op hun 
conto.  
 
Elly was verhinderd, maar de ande-
re jubilarissen kregen naast een 
kleurrijk boeket bloemen, elk af-
zonderlijk een enthousiast, vrien-
delijk en soms cabaretesk woordje 
van de voorzitter. Dat was aange-
naam om mee te maken. Wat een 
geweldige score voor de hoeve.  
Getuige de foto’s werd er heel wat 
af gelachen tijdens de huldiging. 
 
 
 

De hoevevlag kan uit! We hebben 
een nieuwe die deze middag werd 
gepresenteerd. Goed opletten dus 
wanneer die wappert. 
 
Bij de rondvraag werden vragen 
van diverse aard gesteld. Na som-
mige antwoorden kwam er een 
discussie op gang. Met deze in-
breng kan het bestuur weer aan 
het werk. 
 
De vergadering liep, zoals dat heet, 
op rolletjes. Na de sluiting liep ie-
dereen al pratend en met goede 
zin richting de borrel. 
 

Henny Houben 
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Op 24 april jl. was er een bijeen-
komst voor nieuwe vrijwilligers die 
vanaf december 2015 bij ons zijn 
komen werken. De opzet was o.a. 
om wat te vertellen over de Jaco-
bushoeve en elkaar beter te leren 
kennen. 
 
Elly Vrins heette namens het be-
stuur iedereen welkom en daarna 
stelden de deelnemers zich voor. 
De ontstaansgeschiedenis van de 
Jacobushoeve werd belicht. Een 
initiatief dat ruim 25 jaar geleden 
genomen werd door Br. Fons van 
der Laan. En nu uitgegroeid tot een 

organisatie met zo’n 135 vrijwil-
ligers. Het geheim van de hoeve 
ligt vooral in de verbondenheid en 
saamhorigheid; het gevoel van je 
‘thuis voelen’. 
Cor Oppers, als algemeen coördi-
nator, vertelde over de diverse 
werkgroepen en de activiteiten die 
er plaats vinden. Anneke Maas 
mocht een boekje open doen over 
de Goede Doelen die door de Jaco-
bushoeve worden ondersteund en 
welke criteria en regels daarbij gel-
den. 
De vrijwilligers kregen het vrijwil-
ligershandboek uitgereikt met 

daarin de belangrijkste informatie 
over de hoeve. Vervolgens kregen 
zij de gelegenheid om hun stem te 
laten horen en er volgde een le-
vendige discussie over het werken 
op de hoeve. Er waren volop vra-
gen en ook werden zinvolle sug-
gesties gedaan.  
 
De conclusie van deze middag kan 
niet anders zijn, dan dat deze nieu-
we groep vrijwilligers een aanwinst 
is voor de Jacobushoeve. Dat we 
daar blij mee zijn is vanzelfspre-
kend.  

Cor Oppers 

VRIJWILLIGER IN BEELD 

Jenny Acuña - van Avendonk werd 
geboren in Caracas (Venezuela).  
 
Toen Jenny tien was, is zij door 
haar oom gestimuleerd om aan 
atletiek / snelwandelen te gaan 
doen. Daarbij is Jenny inmiddels 
regelmatig in de prijzen gevallen. 
Zo is zij in maart van dit jaar twee 
keer tweede geworden bij de we-
reldkampioenschappen in Zuid-
Korea. In 2009 heeft Jenny in Fin-
land deelgenomen aan de wereld-
kampioenschappen master. Daar 
heeft zij Jack, haar man leren ken-

nen. Jack is ook fanatiek beoefe-
naar van atletiek. 
  
In 2002 heeft Jenny de stichting 
‘Alianza de Pacto’ opgericht. Jenny 
is lerares voor gehandicap-
te kinderen. Daarom besloot Jenny 
om zelf gehandicapte kinderen te 
helpen. Haar specialiteit is het wer-
ken met blinden. 
 
Venezuela verkeert op dit moment 
in een politieke en economische 
crisis. Elke maand stuurt Jenny 
daarom een doos met voeding, 

kleding en medicijnen naar een 
ziekenhuis voor kinderen in pro-
bleemsituaties en blinde kinderen. 
 
Jenny is christen en haar geloof in 
God is sterk. Jenny en Jack doen 
vrijwilligerswerk in de Protestante 
kerk in Bladel en Jenny is vrijwillig-
ster in de kledingwinkel op onze 
Jacobushoeve. 

Jenny Acuña 

BIJEENKOMST NIEUWE VRIJWILLIGERS 
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Ook dit jaar had de gemeente Eersel 
een vrijwilligersmarkt georgani-
seerd, om instellingen en verenigin-
gen de gelegenheid te geven zich te 
presenteren.  
 
De Jacobushoeve, met een constan-
te behoefte aan nieuwe vrijwilligers, 
was de middag van 31 maart jl. in de 
Muzenval aanwezig. Evenals ruim 
40 andere standhouders, die alle-
maal de bezoekers probeerden te 
verleiden om bij hen vrijwilligers-
werk te komen doen. Als Jaco-
bushoeve waren we met een flinke 
delegatie, waarbij Jan Kruit in zijn 
Peruaanse outfit de aandacht trok 
om daarmee de Vessemse Wereld-
winkel te promoten.  
 
In de gesprekjes die we met bezoe-
kers hadden viel op, dat de Jaco-
bushoeve bij hen zeer goed bekend 
was. Dat de meesten er toch ook 
regelmatig kwamen en dat ze het 
zeker als een goede optie voor vrij-
willigerswerk wilden meenemen. 
Maar er waren nog zoveel andere 
opties! Sommige standhouders von-
den dat de belangstelling van 
‘nieuwe’ vrijwilligers wat tegenviel 
en dat de vraag het aanbod wel heel 
ver overtrof!  
 
Onze conclusie aan het eind van de 
dag was wel, dat niet te voorspellen 
was hoeveel mensen zich nu bij ons 
als vrijwilliger komen aanmelden. En 
dat wij ons in ieder geval duidelijk 
hadden gepresenteerd en dat er 
toch voor vrijwilligers een heel 
groot en breed scala aan mogelijk-
heden ligt om zich zinvol in te zetten 
voor instellingen en verenigingen. 
 

Elly Vrins 

VRIJWILLIGERSMARKT EEN KIJKJE IN DE KEUKEN BIJ ... 

Om van elkaar te horen waar de 
dagelijkse werkzaamheden uit 
bestaan, vragen we alle werk-
groepen zichzelf aan jullie voor 
te stellen. Deze keer de afdeling 
‘potten en pannen’. 
 
Mijn naam is Dirk van Liere en ik 
ben de coördinator van de kring-
loopwinkel van o.a. huishoudelij-
ke spullen. Ik zie het als mijn taak 
om een prettige sfeer te schep-
pen, zodat medewerkers met 
een goed gevoel hun werk kun-
nen doen. Om dat te bereiken 
heb ik een luisterend oor en 
soms ben ik bemiddelaar. 
 
Ik vind het belangrijk dat spullen 
ordelijk en schoon in de winkel 
staan; dan wordt er ook beter 
verkocht dan wanneer het rom-
melig is. Zo krijgt ieder verkocht 
artikel een tweede kans. 
Medewerkers in de winkel heb-
ben een bepaalde taak, maar 
springen bij waar het nodig is. 
Er zijn ook mensen die in ver-
schillende groepen werken; het 
is fijn als helpers op verschillende 
plaatsen inzetbaar zijn. 
 
Het is noodzakelijk dat er ten-
minste twee medewerkers in de 
winkel aanwezig zijn om de klan-
ten te helpen en het overzicht te 
bewaren. Het is belangrijk om 
kopers erop te wijzen dat zij 
spullen uitvoerig kunnen bekij-

ken, maar garantie geven op arti-
kelen kunnen en doen we niet. 
Ook geld terug geven is geen op-
tie. 
 
Wie wel eens op de Jacobushoe-
ve door de winkels loopt heeft 
kunnen zien dat onze winkel gro-
ter is geworden. Dat wil niet zeg-
gen dat er meer ‘rommel’ in ge-
zet gaat worden. Wel krijgen we 
een overzichtelijke plaats voor 
koffers en tassen en andere gro-
tere spullen.  
 
Eén keer per maand hebben we 
een poetsdag op maandag; dan 
worden overtollige of onver-
koopbare artikelen uit de winkel 
gehaald en wordt er grondig ge-
poetst. De regelmatige bezoeker 
zal het niet zijn ontgaan dat we 
steeds meer klanten krijgen en 
dat dit veel drukte geeft voor de 
medewerkers. 
 
We hebben 18 medewerkers in 
de winkel; sommige komen een 
halve dag per week helpen, an-
deren twee hele dagen. Vervan-
ging bij vakantie of ziekte is soms 
best lastig, omdat verschillende 
mensen ver weg wonen. U be-
grijpt het: we zullen nieuwe me-
dewerkers met grote blijdschap 
begroeten. 
 

Dirk van Liere 

vrijwilligersuitstapje 

maandag 11 september a.s. vanaf 9:00 uur 

 

opgeven kan tot 25 augustus 
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GOEDEDOELENDAG 2017 

Natuurlijk was het goed weer op 
de Goededoelendag, maar geluk-
kig was het geen 30°C meer. We 
wisten niet wat we verwachten 
konden. De standhouders waren 
enthousiast, maar of we dat en-
thousiasme over hadden kunnen 
brengen op de bezoekers wisten 
we niet. Het was voor ons de 
eerste keer dat we zo’n dag orga-
niseerden. Er waren artikelen in 
diverse weekbladen gezet, het 

stond op de website en Face-
bookpagina. En op verschillende 
plaatsen in de omgeving waren 
posters opgehangen. Aan onze 
pr kon het niet liggen en inder-
daad was het gezellig druk.  
 
Het was ook merkbaar als het 
even iets rustiger werd. Want Jan 
Kruit maakte dan meteen van de 
gelegenheid gebruik om klanten 
te lokken met zijn Afrikaanse 
drums. Als ik zeg dat we hem ge-
lukkig niet vaak gehoord hebben, 
heeft dat niets te maken met de 
muzikale talenten van Jan. Inte-
gendeel: het gaf een gezellige 
aanvulling. 
 
Als ik de dag in een woord moet 

benoemen dan is het kleurrijk. 
Het opvallende geel van de 
wensambulance, de prachtige 
Afrikaanse kleding van Gambia, 
de mooie schilderijen gemaakt 
bij Inloophuis ’t Hemeltje en alle 
leuke, grappige en mooie hebbe-
dingetjes, die in de kramen te 
koop waren, maakten het een 
aantrekkelijk geheel. 
 
Drie duofietsen stonden klaar 

om, met iedereen die dat wilde, 
een tochtje door de Vessemse 
straten te maken. Natuurlijk 
stond ik vooraan, want het gaf 
me de gelegenheid om te infor-
meren naar de belangstelling 
voor de fietsen. Behalve gegadig-
den mét vrijwilliger, kunnen ook 
mensen zonder vrijwilliger zich 
aanmelden. Zij komen op een 
wachtlijst en voor hen wordt een 
vrijwilliger gezocht. 
 
In het Praathuis hielden afge-
vaardigden van vijf organisaties 
een extra presentatie over hun 
werkzaamheden. Extra opvallend 
was het verhaal van SWO: We-
tenschappelijk Onderzoek naar 
Doof-blindheid. Een aandoening 

EEN KRUISKE ALS BRUG TOT ... 

waar weinig over bekend is, maar 
die steeds vaker voorkomt omdat 
mensen steeds ouder worden. De 
mensen kwamen speciaal vanuit 
Amersfoort om ons er over te ver-
tellen.  
 

Anneke Maas – van Bommel 
vz. Commissie Goede Doelen 

 

Met veel plezier heb ik de Goede-
doelendag op 24 juli jl. meege-
maakt. Mijn aanvankelijke verwach-
tingen waren niet hoog. Zouden er 
wel mensen op af komen? Zeker, er 
hingen posters op de hoeve en in De 
Hint stond een klein artikeltje over 
deze gebeurtenis. De vermelding op 
de website dat het ging om de eer-
ste Goededoelendag was niet juist, 
want zo’n tien jaar geleden stond ik 
hier ook al in een kraam met het 
‘Tio Loiro project’. 
 
Om half elf die ochtend moesten we 
aanwezig zijn om de kramen in te 
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EEN KRUISKE ALS BRUG TOT EEN GOED GESPREK 

richten. Die kramen stonden er al, 
maar nog zonder zeil en het regen-
de zacht. Het duurde niet lang of 
de kramenverhuurder uit Eersel 
arriveerde met zijn zeilen. Zijn vak-
manschap leidde er toe, dat de 
acht kramen allemaal konden wor-
den ingericht onder droge omstan-
digheden. Inmiddels waren de 
meeste vertegenwoordigers van 
de projecten al begonnen met het 
inrichten. Verschillende projecten 
waren vertegenwoordigd door per-
sonen die geboren waren in het 
land waar de hulpvraag vandaan 
kwam. Was zo iemand niet be-
schikbaar, dan was het belangrijk 
dat de outfit er wat exotisch uitzag. 
Zo had het Gambia-project van 
Piet en Lies Meurkens presentato-
ren, die zo uit het land afkomstig 
leken te zijn. Alleen door de onmis-
kenbare Bergeijkse “rerr” vielen ze 
door de mand. De Vessemse Stich-
ting Duofietsen was ook aanwezig 
met hun fietsen, evenals de Wens-
ambulance Brabant met een am-
bulance. 
 
 

Wij, Carla Merkx en ondergeteken-
de, vertegenwoordigden twee pro-
jecten van de Stichting Goede Wer-
ken Glorieux, opgericht in 2007 
door de Broeders van Onze-Lieve-
Vrouw van Lourdes. Deze stichting 
ondersteunt lokale kleinschalige 
initiatieven, onder meer in Ethio-
pië. Directe vertegenwoordigers 
van de projecten bevonden zich in 
Addis Abeba. Het project 
‘Wonderful’ helpt jongeren en HIV-
getroffenen en ‘Leren moeder te 
zijn’ is er voor de jonge meisjes die 
moeder worden. Bij dit laatste pro-
ject wordt samen met de kind-
moeders op de plaatselijke markt 
groenten en melkproducten ge-
kocht voor de bereiding van het 
babyvoedsel. Bij de inrichting van 
de kraam konden we enkele Ethio-
pische producten, zoals sjaals, kra-
len en tekeningen op geitenleer, te 
koop aanbieden.  
 
Bezoekers van de Goededoelendag 
waren vooral vaste bezoekers van 
de Jacobushoeve en we vonden 
het aanvankelijk lastig om ze voor 
de goede doelen te interesseren, 
totdat we overgingen tot het aan-
bieden van kruisjes. Deze kruisjes 
waren maar enkele centimeters 
groot en helemaal met de hand 
gemaakt in Ethiopië. Nadat Carla 
alle kruisjes had ontward, boden 
we ze de bezoekers aan. Die waren 
er erg blij mee en ze stonden open 
voor een gesprek over het project. 
Sommigen gingen zo ver dat ze iets 
kochten of wat geld achterlieten 
voor het project. Door het aanbie-
den van het kruisje werd er een 
brug geslagen voor een goed ge-
sprek. Eén keer werd het gewei-
gerd door een mevrouw met 
hoofddoek. “Ik ben moslima”, zei 
ze beslist en daar had ik vrede 
mee. 

Nog beter werkte het contact, als 
we de bezoekers de kruisjes om-
hingen. Daar was je wel even mee 
bezig en ondertussen had je het 
project al half uitgelegd. Als er 
daarna wat muntgeld in de doos 
roffelde, wisten we dat het goed 
zat met ons kruisje. 

Behalve de presentatie in de 
kraampjes was er ook een presen-
tatie met beelden en geluid in het 
Praathuis; kundig begeleid door 
Kirsten. Nadat Anneke Maas – van 
Bommel verzocht had om stilte 
werden de beelden vertoond, 
waarbij het begeleidende com-
mentaar ons meenam naar het 
land waar het zich allemaal af-
speelde. Deze stilte tijdens de pre-
sentaties wees op een grote be-
trokkenheid van de aanwezigen.  
 
Rest me nog de vrijwilligers van de 
Gastvrijheid te bedanken voor de 
goede verzorging die we de hele 
dag hadden. 
 

Mat Theunissen 
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GOEDEDOELEN 2017 

Nu de Goededoelendag goed en 
succesvol is afgesloten, wordt 
het langzaamaan tijd om voorbe-
reidingen te treffen voor het in-
dienen en beoordelen van de 
projecten van dit jaar. 
 
In september staat daarvoor de 
gele bus in het Praathuis. Iedere 
vrijwilliger wordt in de gelegen-
heid gesteld een goed doel aan 
te dragen. Dat een project alleen 
door vrijwilligers aangemeld kan 
worden, is een eerste vereiste. 
En meteen ook de enige waaraan 
geen concessies gedaan worden. 
We krijgen het hele jaar door 
verzoeken van organisaties, maar 
die worden altijd afgewezen.  
 
Een andere regel is dat het aan-
vraagformulier de basis vormt 
voor de beoordeling. Het formu-
lier kan aangevuld worden met 
algemene informatie, zoals jaar-
verslagen en folders. Zonder een 
volledig ingevuld aanvraagformu-
lier wordt de voordracht niet in 
behandeling genomen. Het for-
mulier is niet veel veranderd 
t.o.v. vorig jaar. In 2016 heeft de 

commissie Goede Doelen veel 
tijd besteed aan het herschrijven 
van de voorwaarden. We hebben 
dat zo gedaan, dat we denken 
dat ze nog wel even mee kun-
nen. 
 
De eerste aanmeldingen voor dit 
jaar zijn reeds binnen, maar dat 
is niet de bedoeling. Dit jaar zul-
len we ze nog bewaren. Volgend 
jaar geven we ze echter terug en 
mag de indiener ze opnieuw in-
dienen, op het moment dat de 
bus er weer staat. 
 
Als iemand het aanvraagformu-
lier per mail wil ontvangen, kan 
dat bij mij aangevraagd worden. 
Ze worden pas in september ver-
stuurd. Papieren exemplaren lig-
gen dan in het Praathuis. 
 
In de algemene ledenvergadering 
in het najaar zal verslag worden 
gedaan over de beoordeling van 
de projecten en de toekenning 
van de bedragen. 
 

Commissie Goede Doelen 

ONTHULLING DUOFIETSEN 

Op zaterdag 1 april jl. werden de drie fietsen van de 
Stichting Duofiets Vessem op ludieke wijze onthuld. 
Dit project is in 2016 aangedragen door Ans van 
Aaken en heeft een bijdrage ontvangen van de Jaco-
bushoeve. Namens de hoeve waren Anneke Maas - 
van Bommel en Fons Spieringhs aanwezig bij dit fees-
telijke gebeuren.  
Na een wedstrijdje band oppompen door o.a. burge-
meester Anja Thijs - Rademakers en wethouder Ria 
van der Hamsvoord - Huijbers ging het hele gezel-
schap in optocht door het dorp. Voorafgegaan door 
het gilde met muzikanten en vendeliers werden 
woonzorgboerderij D’n Bolle Akker en verzorgings-
huis Groenendaal aangedaan. Hier konden belang-
stellenden samen met een van de vele vrijwilligers 

van de stichting een proefrondje maken op de fonkel-
nieuwe fietsen. 
Ook op de Goededoelendag was de stichting aanwe-
zig om haar activiteiten te promoten. 
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 Vanaf de weg zag de Jacobushoeve 
er feestelijk uit op die bewuste 
Wereldwinkeldag, zaterdag 13 mei 
jl.  De wind deed de opgehangen 
vlaggetjes vrolijk wapperen. Aan 
één van de partytenten, die door 
het ijverige team van het onder-
houd al eerder waren neergezet, 
hing een mooie banner van een 
Peruaanse man in poncho.  
 
In alle vroegte was de oven op tra-
ditionele wijze aangestoken door 
Piet van de Ven zodat de, inmid-
dels beroemde, overheerlijke Jaco-
busbroodjes in de middag uit de 
oven konden rollen.  

‘Dé BigBang’ percussieband trad 
die middag op voor onze bezoe-
kers. Percussie betekent letterlijk: 
slag of stoot. Terwijl de negen 
bandleden hun schitterende instru-
menten in gereedheid brachten 
voor hun optreden, had de oven 
inmiddels de perfecte temperatuur 
bereikt en brak het zonnetje door.  
 
Toen de eerste ritmische klanken 
klonken, stroomde het terrein van 
de Jacobushoeve vol. Het geluid 
van de enthousiast trommelende 
bandleden werkte aanstekelijk op 
het publiek. Enkele bezoekers 
waagden het hun ietwat vastgelo-
pen heupen los te schudden op de 
vrolijke muziek, terwijl anderen 
enthousiast begonnen te klappen 

vanaf het terras.  
 
Verder stond er 
een kraam met 
boeken, die werd 
bemand door onze 
drie wijze mannen: 
Harry, Mat en 
Hein. Hun buren, 
Jos en Nol, hadden 
de taak om bot ge-
raakt gereedschap 
weer gebruiksklaar 
te maken; een klus 
die zij behendig en vakkundig uit-
voerden. 
In een mum van tijd was onze bak-

ker, vrijwilliger Peter 
Adams, van zijn bollen af.  
 
De vrijwilligers van de gast-
vrijheid, kringloop, kleding 
en boeken hadden er hun 
handen vol aan, om alle 
bezoekers van dienst te 
kunnen zijn. Velen bezoch-
ten onze Wereldwinkel en 
kochten een origineel ca-
deau of (h)eerlijke levens-

middelen.  
 
We hebben veel complimenten 
gekregen over onze originele win-
kel. Het is fijn, dat wij op deze ma-
nier een afzetmarkt kunnen zijn 
voor de producten, die gemaakt 

zijn door de mensen in ontwikke-
lingslanden. En dat wij daarmee 
een bijdrage leveren aan hun wel-
zijn en zelfredzaamheid.  
 
De uitstekende PR werkzaamhe-
den van Jeanette Bolle in samen-
werking met Jan Kruit hebben er-
toe geleid dat velen de Jaco-
bushoeve wisten te vinden en heb-
ben bezocht. We kunnen terug kij-
ken op een zeer geslaagde dag. 
 

Debora Stuiver  
namens team Wereldwinkel 

WERELDWINKELDAG UITBUNDIG EN SUCCESVOL 
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CAMINO IN DE KEMPEN 

Op dinsdag 25 juli a.s. voert de Ca-
mino in de Kempen de deelnemers 
voor de elfde keer door de mooie 
natuur van Vessem, Wintelre en 
Hoogeloon. De deelnemers kunnen 
bij het inschrijven kiezen tussen een 
tocht van 8 of 16 km.  
 
De tocht wordt georganiseerd door 
vrijwilligers van drie organisaties: de 
Jacobushoeve, de Pelgrimshoeve 
Kafarnaüm en het Nederlands Ge-
nootschap van Sint Jacob (afdeling 
zuidoost). Zij zorgen dat de wande-
laars niets te kort komen.  
 
Het belangrijkste van deze dag is het 
met elkaar wandelen. Als extra wor-
den er tijdens deze tocht herinne-
ringen opgehaald aan het pelgrime-
ren naar Santiago de Compostela. 
Ook plaatselijke bezienswaardighe-

den spelen een rol tijdens het lopen.  
 
Op het eindpunt, de Jacobushoeve, wordt voor de deelnemers het 
bekende Jacobusbrood gebakken en wordt er muziek gemaakt.  
Het zal weer een gezellige drukte teweeg brengen op onze hoeve. 

In 1995 werd door Les Jaquettes een loflied gezongen 
op de Jacobushoeve. Het trio trad o.a. jarenlang op 
tijdens de Spekstruifse zittingsavonden en ging later 
als duo verder onder de naam College van B&W. 
Met dank aan de makers van het lied publiceren wij 
hiernaast de tekst.  
 
Voor wie het zelf eens wil zingen: de melodieën zijn 
ontleend aan achtereenvolgens ‘Old Mc Donald’, ‘De 
klok van Arnemuiden’, ‘Ik heb eerbied voor jouw grij-
ze haren’ en ‘Aan de Amsterdamse grachten’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Vessum stî ‘n schon gebouw (Hi-ja-hi-ja-ho) 
Daor is veul werk vur al ons ouw (Hi-ja-hi-ja-ho) 
Sorteren hier, verkopen daor 
Ouwe kast, rieten stoel 
Alles vur ’t goeie doel 
In Vessum stî ‘n schon gebouw (Hi-ja-hi-ja-ho) 
 
Heur ik ’s mèrgens de vogels fluiten 
Nou dan gaoi ik gèr naar buiten 
Mer wa doe-de de godsganselijken dag? 
‘k Zij zo blij da ’k naar de hoeve mag 
 
Ik heb eerbied vur al die daor werken 
Ja vur Bertha en vur Pietje Schoen 
Piet van Aaken en vur Hendrik Sterken 
En al die ander die ’t ôk willen doen 
 
As ge ’s efkes bij wilt praote 
Ja dan kunde bij Jacobus terecht 
Ge hoeft ’t nergens vur te laote 
Ja zo is het ons gezegd 
Is ’t mer um de krant te lezen 
Of te zitten rond de platte buis 
Moete bij Jacobus wezen: 
Iedereen voelt zich daor thuis 

JACOBUS-MEDLEY - LES JAQUETTES 
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In de afgelopen maanden hing 
er kunst van Rikie Erken aan de 
muur in het Praathuis. Zij stelt 
zichzelf aan jullie voor. 
 
Mijn naam is Rikie Erken, gebo-
ren te Bergeijk in 1949. Mijn 
huidige woonplaats is Geldrop. 
Ik ben op latere leeftijd gaan 
schilderen; voornamelijk bloe-
men.  
 
Na een reis naar Indonesië is 
een serie Indonesische schilde-
rijen ontstaan; veelal figuratief. 
Daarna kwam het Afrikaanse op 
mijn weg. Na een paar dagen 
van het Afrikaanse te hebben 
geproefd kwamen de schilderij-
en, voornamelijk vrouwen. 
Maar ook beelden en maskers 
van klei, veelal intuïtief ge-
maakt. 
 
Verder werk ik veel met restma-
terialen, zoals oud hout, wol, 
stofjes en touw. 
De mooie kleuren inspireren mij 
telkens weer om aan een nieuw 
project te beginnen. 
 
Verder werk ik als vrijwilligster 
bij kasteel Geldrop, waar ik ie-
dere week de bloemstukken 
maak. En bij de Sprong, cen-
trum voor vorming en ontwik-
keling, waar de exposities door 
mij geregeld worden. 
 

Vriendelijke groet! 
Rikie Erken 

KUNST AAN DE MUUR 

PS:  
Bij het ter perse gaan van dit blad hangen er inmiddels tekeningen 
van onze eigen vrijwilliger Peter Adams. 

De laatste maanden 
kwam het geregeld voor 
dat de goederenont-
vangst overliep en de 
spullen buiten stonden 
opgestapeld.  

 
 
 
 
 

Inmiddels is de nieuwe 
schob in gebruik geno-
men. 
  

VERBOUWING SCHOB 
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VERJAARDAGEN 
 
Juli 
 
 2 Leo van Bommel 
 6 Tiny van Hoof 
 6 Ton Licht 
 6 Jacques Peeters 
 7 Noor Adams 
12 Gini Snoeren 
14 Corrie Lathouwers 
19 Pieter de Laat 
19 Ellie Voorwald 
21 Arie van der Eijk 
24 Lucie van Aaken 
29 Harry Kort 
29 Gerrie Le Gros 
 
Augustus 
 
 1 Liesbeth Roovers 
 2 Ditty ten Boske 
 6 Dick de Ruiter 
 7 Ans van Aaken 
10 Cor de Jong 
11 Jaqueline van Rooy 
11 Sjaan Verbakel 
12 Ben Alberts  
12 Ad Janssen 
14 Ad Verbakel 
16 Jopie van de Vuurst 
18 Elly van Kampen 
21 Riet Sanders 
22 Jo Stassen 
23 Ad Hurkmans 
24 Loes van de Ven 
25 Toos Oppers 
27 Jenny Acuña 
28 Anjo van der Heijden 
29 Lia Sanders 
30 Anneke Maas-v Bommel 
 

COLOFON 
 
Klein Hoefblad is het contact-
blad voor de vrijwilligers van de 
Jacobushoeve en wordt circa 
vier keer per jaar uitgegeven. 
 
Jacobushoeve 
Jan Smuldersstraat 4 
5512 AZ  Vessem 
telefoon: 0497 592 059 
e-mail: info@jacobushoeve.nl 
www.jacobushoeve.nl 

 
 

 
Redactie: 
Anneke Maas - van Bommel 
Henny Houben 
Jeanette Bolle 
 
Lay-out: 
SpiBo Productions Vessem 
 
 
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 september 2017 

AGENDA 
 
Camino van de Kempen 
25 juli  - 9:00 uur 
 
Vrijwilligersuitstapje 
11 september- 9:00 uur 
 
Najaarsvergadering 
13 november 

Als je dicht bij jezelf blijft 

kun je ver komen! 

September 
 
 1 Lenie van Balkom 
 3 Annelies Janssen 
 4 Wim van de Wal 
13 Nol Castelijns 
16 Huub Veltman 
18 Anja van Ulden 
23 Jan Janssen 
23 Hein Sanders 
24 Fons Spieringhs 
24 Debora Stuiver 
25 Jos Vermeulen 


