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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. 

Zoals ik jullie eerder heb laten weten heb ik in oktober, vol 
vertrouwen, het voorzitterschap overgedragen aan Bernard 
Wagemakers. Op deze plek wil ik jullie nog bedanken voor het 
vertrouwen, dat jullie mij in deze tien maanden gegeven hebben. 
Zowel de vrijwilligers als mijn collega-bestuursleden en de 
coördinatoren. 
 
In onze ‘Jacobusgemeenschap’ gebeuren er dingen die in het 
‘normale’ leven ook voorkomen. We hebben 135 vrijwilligers en 
dan moet er wel eens overlegd worden om tot besluiten te komen. 
Soms ben je het er mee eens en soms zou je het anders willen.   
Wij, bestuur en coördinatoren, doen wat ons het beste lijkt voor de 
Jacobushoeve. Gelukkig blijkt uit de ontwikkelingen dat het goed 
gaat met de hoeve. De uitstraling van de hoeve, de sfeer die er bij 
ons heerst en de gastvrijheid die jullie laten zien, blijft niet 
onopgemerkt in de omgeving. Vele mensen praten positief over de 
Jacobushoeve en het blijkt ook uit het aantal bezoekers. 
 
Het belangrijkste is dat deze bezoekers de ontmoeting meemaken, 
zoals die ons voor ogen staat. Maar deze gasten zorgen ook voor 
de inkomsten, die wij gebruiken voor het onderhoud van de hoeve, 
maar vooral voor de Goede Doelen, die weer ruim € 30.000,00 
tegemoet kunnen zien. Daarnaast hebben we een bijdrage 
gegeven aan landelijke acties: voor Hongersnood in Afrika, 
Watersnoodramp in Nepal, India en Pakistan en de gevolgen van 
de orkaan op Sint Maarten. Buiten deze financiële steun nemen we 
in december weer deel aan de actie ‘Samen voor de Voedselbank’. 
Op deze manier kunnen wij ook hulp verlenen aan medemensen 
die het nodig hebben. 
 
Net de grote wereld en die grote wereld helpen we met z’n allen. 
Het lijken druppels op een gloeiende plaat, maar alles wat we doen 
helpt echt mee om te zorgen dat het leven voor andere mensen 
meer dragelijk wordt. Als vrijwilligers van de Jacobushoeve mogen 
we daar trots op zijn! 

Vriendelijke groeten 
Fons Spieringhs 

BEDANKT 
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BERNARD WAGEMAKERS: NIEUWE VOORZITTER DAGELIJKS BESTUUR 

De redactie van het Hoefblad vroeg mij om een 
stukje, waarin ik vertel wie ik ben.  
 
Welnu: om te beginnen ben ik Opa en wel een 
trotse Opa. Ik ben getrouwd met Els, die meer dan ik 
bekend is op de hoeve. We hebben samen een 
dochter en een zoon en verder vijf kleinkinderen. En 
we beleven daar veel plezier aan. 
 
Ik vul mijn tijd tegenwoordig voornamelijk met het 

maken van foto’s en het bewerken daarvan, met 
lezen, met bridge en met veel fietsen. Daarnaast 
heb ik nog slechts één maatschappelijke taak: 
voorzitter van de Stichting Behoud Lambertuskerk. 
Dit is een stichting die klassieke concerten 
organiseert in de kerk van Vessem.  
 
Ik ben geboren in 1941 in Eindhoven. Na mijn 
doctoraalexamen in Tilburg ben ik samen met Els 
naar Amsterdam verhuisd, vanwege een baan bij de 
KLM. Wij zijn later voor mijn werk vaker moeten 
verhuizen: Hoofddorp, Groningen en Baarn. Na mijn 
pensioen zijn we teruggekeerd naar het Brabantse 
land, naar Vessem en sinds juli 2016 wonen wij in 
Oirschot. 
 
Naast mijn werk, dat zich steeds afspeelde in de 
sociale sector van grote ondernemingen, heb ik 
altijd advieswerk gedaan in meerdere 
ondernemingen en organisaties. De laatste 
werkzame jaren heb ik in verschillende bedrijven als 
interimmanager gewerkt. In de maatschappelijke 
sfeer heb ik meerdere bestuursfuncties vervuld. 
Eenmaal met pensioen heb ik nog de studie Rechten 
voltooid in Amsterdam. 
 
Ik hoop en verwacht van mijn kant een bijdrage te 
kunnen leveren aan het welzijn van de 
Jacobushoeve. Ik ben vereerd door de uitnodiging 
toe te treden tot het bestuur en verheug me op de 
samenwerking met alle vrijwilligers. 
 

VRIJWILLIGER IN BEELD 

Ans zat naast mij (Henny). Wij hadden een drankje 
en wachtten op onze beurt om naar het buffet bij 
Smaeckvol te gaan. Zij vertelde mij over haar 
prestatie: de vierdaagse van Nijmegen lopen. Vooral 
de ontmoeting met andere mensen en hun verhalen 
hadden haar geraakt. Zij vertelt ons hierover. 
 
Tijdens het wachten voor de start kwam een man 
naast me staan en vroeg of ik wat op wilde schuiven, 
zodat hij het dranghek vast kon houden omdat hij 
last had van evenwichtsstoornis. Op mijn vraag of hij 
daar geen last van had tijdens het wandelen 
antwoordde hij, dat hij daar dan geen last van had. 

Vervolgens begon hij te vertellen dat hij al drie keer 
geopereerd was aan een hersentumor. Het was 
warm en hij had graag alle dagen vroeg willen 
starten. Veel wandelaars willen vroeg starten, zodat 
ze voor de hitte weer ‘binnen’ zijn. Hij wilde graag 
vroeg starten, omdat hij van de warmte erge 
migraine kreeg. Daarom was hij bij de administratie 
binnengelopen met dit verzoek. Dit werd geweigerd; 
hij moest een brief van de oncoloog laten zien. Dat 
kon hij niet, omdat de regeling van de vroege start 
niet bij hem bekend was. Hij zou volgend jaar, als hij 
dan nog leefde, ervoor zorgen dat hij zo’n brief van 
zijn oncoloog bij zich had.  
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Daarna tilde hij zijn pet op. Zijn kale schedel was 
bedekt met littekens van de operaties en was 
bedekt met donkere vlekken. Er zat een deuk op de 
plaats waar een stukje schedel niet meer 
teruggeplaatst was. Hij zette zijn pet weer met een 
glimlach op, we wensten elkaar een fijne wandeling 
en opgewekt begon hij aan de 30 km. 
 

Op de eerste dag wandelde ik samen op met een 
jonge soldaat. Het was warm en hij had daar 
duidelijk last van. Op een bord had hij gezien 
hoeveel kilometer hij zou hebben gelopen en het 
viel hem erg tegen dat hij zo ver moest. 
Uitleg: soldaten hebben hun kamp in Heumen. Ze 
moeten de eerste dag eerst naar Nijmegen lopen en 
daarna dezelfde route lopen als de 30 km 
wandelaars. En daarna moeten ze nog van Nijmegen 
terug naar hun kamp lopen. De volgende drie dagen 
kunnen ze onder Nijmegen beginnen en kunnen ze 
een stuk van de 30 km route afsnijden. 
Samen begonnen we te brainstormen hoever hij al 
had gelopen en hoeveel hij nog te gaan had. Dat viel 
hem toch mee. We praatten verder over allerlei 
uitzendingen die hij had gedaan. Hij wilde ook heel 
erg graag de Vierdaagse uitlopen. Het was voor hem 
de eerste keer en zijn vriendin zou op de laatste dag 
in Nijmegen op de Via Gladiola staan. Daar was hij 
van plan om haar ten huwelijk te vragen. Hij zag erg 
naar deze dag uit. 
Nadat we een uurtje samen hadden gewandeld 
kwam ik bij een voor mij bekend rustpunt aan. Na 
dertien jaar ken je de rustplaatsen, waar ze lekkere 
koffie of soep hebben. Ik zwaaide af en hij bedankte 
me, dat ik hem over zijn dip had heen geholpen. Ik 
hoop dat het hem is gelukt! 
  
Tijdens het wandelen liep ik een tijdje met een 
vrouw, die hetzelfde wandeltempo had als ik. We 
begonnen een gesprekje over wandelingen in onze 
vrije tijd. Ze vertelde dat ze erg in twijfel had 
gestaan of ze wel mee zou kunnen doen. In de tijd 
dat ze moest inschrijven (februari) werd bij haar 
borstkanker geconstateerd. Ze wist niet hoe haar 
toekomst er uit zou zien. Ze was nu blij dat ze de gok 
had gewaagd. Ze had een operatie en 

belichtingskuren achter de rug en was voldoende 
hersteld om de vierdaagse uit te kunnen lopen. 
 
Op een van de vier dagen zag ik een oudere heer die 
op een muurtje zat uit te rusten. Ik ging naast hem 
zitten voor een kleine pauze. Na even gepraat te 
hebben, vertelde hij dat hij voor de zevende keer 
meeliep, maar voor de eerste keer alleen. Alle 
voorgaande jaren had hij met zijn vrouw gewandeld, 
maar die kon niet meer mee doen omdat ze ziek 
was. Hij miste haar erg tijdens het wandelen. 
  
Dit waren enkele ontmoetingen van het laatste jaar. 
Het lijken trieste verhalen, maar toch is dat niet zo 
op me over gekomen. De mensen waarmee ik 
praatte waren vol goede moed en met grote 
wilskracht aan het wandelen. 
 

Ans van Aaken 

maandag 13 november a.s. - 14:00 uur 

najaarsvergadering voor alle vrijwilligers met aansluitend borrel 

in het Praathuis van de Jacobushoeve 
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EEN KIJKJE IN DE KEUKEN BIJ ... 

In iedere uitgave presenteert een 
andere werkgroep zichzelf aan 
jullie. Onderstaand een impressie 
van de afdeling boeken. 

Vaak hoor ik op de Jacobushoeve 
dat er een doorlopend tekort is 
aan vrijwilligers. Iedere groep kan 
altijd aanvulling gebruiken. Als ik 
dat hoor, ben ik altijd verbaasd. 
Wij, van de afdeling Boeken, 
hebben daar nooit last van; 
integendeel. ’t Is niet dat we 
elkaar in de weg lopen, maar te 
weinig mensen? Nee, dat hebben 
wij niet. 
Toen ik begon bij de Boeken was 
er eigenlijk niet eens ruimte. Ieder 
dagdeel was bezet en niemand 
had een assistent nodig. Dus 
begon ik maar als invaller. En dat 
bevalt best, want zo kom je nog 
eens op een andere dag. 
 
Als het over boeken gaat heb je 
vier soorten mensen.  
De eerste groep zijn de 
passanten; zo noem ik ze maar bij 
gebrek aan een goede naam. Ze 
komen binnen, omdat hun man 
bij het gereedschap staat of niet 
weg te slaan is bij de lp’s. Ze 
kijken rond met een blik in de 
ogen van: “Zijn dát nou boeken?” 
En als je iets aanprijst zeggen ze: 
“Ja maar, ik héb al een boek.” Ze 
zijn duidelijk uit hun normale 

koers geraakt en weten niet hoe 
snel ze de uitgang moeten vinden. 
Ze hebben wel verhalen, maar die 
gaan vaker over het weer en de 
voetbalwedstrijd, dan over 
boeken. 
 
De tweede groep zijn de 
verzamelaars. Ze komen voor 
specifieke boeken, bijvoorbeeld 
de oorlog, bomen of Pinkeltje. 
Mensen uit deze groep komen 
soms wel iedere dag of toch zeker 
iedere week. Ze lopen rond, 
kijken uitsluitend naar boeken uit 
hun interessegebied en kopen 
slechts af en toe iets. Ze hebben 
lijstjes van wat er al is en wat ze 
nog missen. Vaak hebben ze 

prachtige verhalen over hun 
aanwinsten, want verhalen 
kleuren de verzameling. 
De derde groep komt binnen met 
een wanhopige blik van de 
verslaafde. Ik koop niks, want ik 
heb thuis nog zó’n stapel die ik 
nog moet lezen. Sommigen zijn 
hard voor zichzelf en gaan met 
niks weg (al gaat dat nooit van 
harte). Maar de meesten 
verdubbelen hun stapel van nog 
te lezen boeken. Ze hebben hun 
voorkeuren voor genres en 
schrijvers en ik praat graag met 
ze, want ze brengen me altijd 

weer op ideeën. Ik heb al 
verschillende nieuwe favoriete 
schrijvers aan deze groep te 
danken. 
En dan de vierde groep, de 
brengers. Ze hebben geruimd. 
Hun eigen boeken of die uit een 
nalatenschap. Allebei is moeilijk. 
Een boekenliefhebber zal alleen in 
uiterste nood ruimen. Er moet 
plaats gemaakt worden voor 
nieuwe aanwinsten. Hierdoor 
maken ze dan ook meteen een 
nieuwe start en soms gaan ze met 
meer boeken weg, dan ze 
gekomen zijn. Als ze boeken 
brengen die van vader of moeder 
geweest zijn, gaat dat samen met 
de verhalen over pa of ma en de 

boeken waar ze zo van genoten 
hebben. Het is voor ons zaak om 
zorgvuldig met deze boeken om 
te gaan, oog te hebben voor de 
emoties die bij het afscheid 
horen. Het zijn de verhalen die 
het werken bij de Boeken zo 
interessant maken. Ze gaan 
ergens over. 
  
Ik werk nu al jaren bij de Boeken 
en nog steeds als invaller. Er is 
nog steeds geen ruimte, want 
iedereen die er is blijft ook. En 
eigenlijk wil ik ook geen vaste dag 
meer. Zo zie ik veel meer 
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In 2015 ging onze vrijwilligersreis 
naar Omroep Brabant en Vincent 
van Gogh. Vorig jaar hebben we 
geen reisje gemaakt en in plaats 
daarvan ons 25-jarig bestaan 
gevierd, met een feestweek vol 
activiteiten met als afsluiting een 
grandioze dag bij de Biestheuvel. 
 
Dit jaar stond de reis dus weer op 
de planning. De afdeling Boeken 
was deze keer de organisator van 
dit altijd vrolijke evenement. 
In de gehele voorbereidingsfase 
zijn ze toch in staat geweest niets 
los te laten over het programma. 
En hebben ze, zoals het hoort, de 
vrijwilligers welke wel erg 
nieuwsgierig waren om de tuin 
kunnen leiden. 
 
Het is inmiddels de gewoonte om 
te verzamelen bij restaurant 
Smaeckvol, om vandaar uit deze 
keer met circa 84 deelnemers de 
reis naar het onbekende te 
starten. Om half tien was het 
zover: de dubbeldekker stond 
klaar om ons naar het eerste 
adres te brengen. Koffie bij 
Smaeckvol zat er niet in. Met de 
mededeling van Anneke, dat we 
over 15 minuten aan de koffie 
met vlaai zouden zitten; dus geen 
wereldreis als start. 

De eerste stop was Vencomatic in 
Eersel. Waar we inderdaad op het 
beloofde lekkers werden 
getrakteerd. Vervolgens werden 
we vanuit de kantine naar het 

auditorium geleid, waar een 
presentatie over het bedrijf werd 
gegeven. De Venco Campus is een 
uniek concept in vele opzichten. 
Duurzaamheid, innovatie, 
flexibiliteit en transparantie liggen 
aan de basis van dit moderne 
gebouw. Het bedrijf is actief in 
oplossingen voor huisvesting, 
eieren verzamelen en 
klimaatbeheersing voor alle 
soorten pluimveebedrijven. Na de 
presentatie volgde een 
rondleiding door het bedrijf.  
 
Om 12:00 uur was het tijd om 
onze reis te vervolgen. Op deze 
doorreis vanuit Eersel werd druk 
gespeculeerd over de volgende 

bestemming.  
Dit werd het Klok en Peel 
Museum in Asten. De ontvangst in 
het restaurant van het museum 
was ‘hartverwarmend’ met een 
kop soep en belegde broodjes. 
Vervolgens werden we in groepen 
verdeeld voor begeleide 
rondleidingen door het 
klokkenmuseum en het museum 
over de flora en fauna van de Peel 
door de jaren heen. Tussen de 
rondleidingen door was er 
voldoende gelegenheid om met 
elkaar te babbelen, onder het 
genot van een kopje koffie of 
andere drankjes. 
 
Aan het eind van de middag werd 
de terugreis aanvaard richting 
restaurant Smaeckvol in Vessem. 

Traditiegetrouw was er een 
uitstekend buffet in gereedheid 

gebracht en hebben we kunnen 
smullen van al het lekkers. 
Het was een leuke dag, waarop 
veel is bijgepraat en gelachen. Het 
is steeds weer fijn om op zo’n dag 
andere vrijwilligers te ontmoeten, 
die we normaal gesproken niet 
tegenkomen omdat ze op andere 
dagen werkzaam zijn. Klaar staan 
voor onze gasten en klanten is 
een fijne bezigheid, maar deze 
vrijwilligersdag met elkaar 
doorbrengen schept toch ook een 
speciale band welke we moeten 
koesteren. 
 
Graag wil ik namens alle 
vrijwilligers de dames en heren 
van de afdeling Boeken hartelijk 
danken voor deze mooie dag in 
september.  
 

Cor Oppers 

VRIJWILLIGERSUITSTAPJE 11 SEPTEMBER 
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Op de feestdag van Jacobus, op dinsdag 25 juli jl., 
heeft de Camino in de Kempen weer 
plaatsgevonden met een wandeling door de mooie 
natuur van Vessem, Wintelre en Hoogeloon. De 
deelnemerslijst vermeldde liefst 153 wandelaars. De 
laatkomers en ‘slinkse’ aanmelders ontbraken zelfs 
nog op deze lijst.  
 
Het voorbereidende comité, bestaande uit 
vrijwilligers van drie organisaties: de Jacobushoeve, 
Pelgrimshoeve Kafarnaüm en de afdeling Zuid-Oost 
van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, 
slaagde er ook dit jaar weer in voor een 
goedlopende organisatie te zorgen. Onmisbaar 
hulpmiddel daarbij is het draaiboek, waarin alle 
activiteiten zijn beschreven. Laten we dat draaiboek 
maar eens volgen. 
 
Op de dag voorafgaande aan de wandeling duiken er 
op Kafarnaüm uit alle hoeken vrijwilligers op met 
een specifieke taak: het markeren van de route met 
rood-wit lint, het aanvegen van de binnenplaats, het 
klaarzetten van stoelen voor de wandelaars en het 
inrichten van de registratiebalie.  
De volgende ochtend vroeg komt de 
broodjessmeerploeg opdagen, een koffiezetteam 
biedt al koffie aan, de registratiebalie wordt 
bemand, groepsbegeleiders ontvangen de laatste 
instructies en raadgevingen en de vroege vogels 
onder de wandelaars worden vriendelijk ontvangen.  
 
foto 1: Groepsbegeleiders ontvangen de laatste instructies 

 
Om de dokterspost niet te blokkeren worden de 
auto’s van de wandelaars naar het parkeerterrein en 
aangrenzend grasveld achter de kerk verwezen. Ook 
daar is een vrijwilliger drie uur mee bezig. Dan 
stromen de wandelaars binnen met opgewekt 
gekeuvel. Er hangt een positieve stemming en er is 
koffie en cake voor iedereen. 
 
foto 2: Wij hebben er zin in 

 
Een belangrijke factor dit jaar is: wat doet het weer. 
Ondanks ‘buienradar’ en ‘weer-on-line’ is het steeds 
weer Jacobus zelf, die bepaalt welk weer hij wil op 
zijn feestdag. Daarvoor is hij wijs genoeg. Hij wordt 
niet voor niets Jacobus de Meerdere genoemd. Zijn 
schoonbroer Jacobus de Mindere zou dit 

bijvoorbeeld niet kunnen. Om de invloed van de 
heilige op de lunch te verminderen heeft Frans 
Berkers, heel slim, D’n Boogerd ingehuurd, 
waardoor de wandelaars tijdens de lunch droog 
kunnen blijven. Een goede actie; want een groep is 
al binnen, als de wandelaars van groep 2 tot en met 
groep 11 een korte maar felle bui over zich heen 
krijgen. De stemming lijdt er gelukkig niet onder; in 
tegendeel. De Camino-anekdotes van de 

groepsleiders winnen alleen maar aan 
geloofwaardigheid. 
Alle groepen vertrekken nadat broeder Fons ze 
toegesproken heeft. Fons wijst op het belang van 
het vertrekritueel en op het feit dat de vlag 
uithangt: “Die vlag hangt er ook voor jou!” De 
wandelaars gaan op weg via het dal van de Kleine 
Beerze. Voordat ze het riviertje bereiken, krijgen ze 

EEN WANDELFEEST OP 25 JULI 



7 

een plakzegel op hun stempelkaart van een ‘clown’ 
bij de Bolle Akker; later volgen er nog meer 
stempels. 
foto 3: De eerste stempel op onze stempelkaart is een 
plakzegel. De clown heeft ons mooi te pakken. 

 
Het traject langs de Kleine Beerze is, ondanks een 
persoonlijke laatste controle van ondergetekende, 
door de laatste regenbuien flink verslechterd. Enkele 

plassen zijn zo diep dat de meeste wandelschoenen 
niet meer droog blijven. Enkele moeilijk ter been 
zijnde wandelaars moeten ondersteund worden.  
 
foto 4: Langs de Kleine Beerze 

 
Dit schept een band en het sluit goed aan bij die 
Camino-verhalen, die gaan over pelgrimeren onder 

barre omstandigheden. Bij de Kabouterberg worden 
we onthaald op enthousiaste kabouterverhalen door 
Jo Brans. Sommigen concluderen na afloop: 
“Kabouters hebben echt bestaan!”  
Na de lunch gaan de 16 km-lopers op weg naar het 
Groot- en Kleinmeer richting Wintelre. Bij de 
stempelpost aan het Grootmeer vertelt Jac Naus 
waarom er de laatste acht jaar bijna geen water 
meer staat in dit prachtige ven. Met de nieuwste 
plannen is er weer hoop op een spoedig herstel van 
dit natuurlijke ven.  
 
Zoals altijd sluiten de wandelaars hun tocht af met 
het werpen van een steentje bij het ijzeren kruis, het 
Cruz de Ferro. De goede intenties stapelen zich op 
rond het kruis in de tuin van de Jacobushoeve. De 
laatste stap voordat de groep ontbonden wordt, is 
het ophalen van het traditionele Jacobusbrood.  
 
Daarna geniet iedereen nog van de vrolijke klanken 
van het Kempisch Seniorenorkest, dat optreedt 
onder leiding van Christiane Celis. De vrolijke muziek 
brengt iedereen in een positieve stemming. Jacobus 
zelf zorgt voor een warme middagzon. Vrijwilligers 
van de drie organisaties hebben elkaar vandaag 
ontmoet. Deze ontmoeting groeit uit tot een gezellig 
samenzijn met een toast op Jacobus. De heilige was 
op deze dag weer erg dichtbij. 
 
foto 5: We heffen het glas op Jacobus (foto Cor Oppers) 

 
Het laatste deel van de dag heeft schrijver dezes niet 
meer meegemaakt. Maar dat het een fijne dag is 
geweest, daar twijfelt niemand aan. 
 

Mat Theunissen 

EEN WANDELFEEST OP 25 JULI (VERVOLG) 
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PELGRIMEREN VOOR DE JEUGD VIERT TWEEDE LUSTRUM 

ervaren ze, dat je kunt nadenken - ook stil kunt zijn. 
Op de Pelgrimshoeve worden de kinderen ‘ingewijd’ in de wereld van 
de pelgrimage, het gastheerschap, het labyrint. Ze mogen de 100 jaar 
oude boerderij bekijken en krijgen een mooi glanzend steentje en een 
kaars. Symbolen van licht en positieve energie.   
 
In dit schooljaar 2017-2018 gaan we weer op weg met bijna 35 
groepen uit de Kempen. Een hele organisatie, die veel vrijwilligers 
vergt. Vooral volwassenen die met een groepje kinderen meelopen 
als begeleider. We zoeken nog mensen … Ook de leerlingen van het 
Pius X College doen weer mee met meerdaagse tochten. 
 
Tien jaar pelgrimeren in de Kempen is nu wel een begrip geworden. 
Naast de initiatieven in Vessem wordt dit project al op zeven andere 
plaatsen in Nederland gerealiseerd. 
 

Jac Naus 
Kafarnaum 

 
 

Bij deze wil ik eenieder bedanken voor de belangstelling en opbeurende woorden vóór, tijdens en na mijn ziekenhuisopname (en wat langere 
nazorg thuis). 
 
Ik ben er weer klaar voor om samen met m’n collega’s op dinsdag (en eerste maandag) weer alles in goede aan– en afvoerbanen te leiden. 

Henk van Dal 

In 2008 gingen we met de 
basisschool uit Hulsel voor het 
eerst op pelgrimage van school 
naar Vessem. Gelukkig ging de 
enthousiaste directeur mee. Hij 
vertelde in het regionale 
directeurenoverleg over zijn 
positieve ervaringen. Al gauw werd 
er op de scholen gesproken over 
ons project: “Pelgrimeren voor de 
jeugd”. 
 
Dan maar met meer scholen op 
weg. Wandelend door de 
Kempische natuur, in kleine 
groepjes. Begeleiders uit het hele 
land kwamen helpen. Ze waren 
vaak zelf pelgrim geweest. Praten 
over de levensweg die wij allemaal 
gaan; ook kinderen van groep 8. Zij 
staan op het punt een grote 
overstap te maken naar het 
middelbaar onderwijs. Een 
volgende etappe op hun 
levensweg!  
Nadenken en praten over de 
onderwerpen die ze aangeboden 
krijgen. Wat voor bagage heb je 
meegekregen van je ouders en je 
omgeving? Heb je veel hulp gehad 
om zelfstandig te worden? Durf je 
te laten zien wie je bent?  
 
De kinderen nemen soms een stok 
mee en dragen een Jacobsschelp. 
Maar de steen met opschrift 
bewaren ze voor de Jacobushoeve. 
Bij het Cruz de Ferro leggen ze hun 
wens, hun vraag, hun verlangen, 
opgeschreven op de steen, plechtig 
neer. Ook in het stiltecentrum 
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Bovendien was het doek, waar de 
speculaas op valt als deze uit de 
machine komt, helemaal vies en 
versleten. Het doek heb ik 
vervangen, zodat de 
speculaasmachine er weer als 
nieuw uitziet en nog jaren mee 
gaat. 
Het is een mooie aanwinst voor de 
ruimte bij de oven, waar het brood 
gebakken wordt. En wie weet, als 
er volgende keer brood gebakken 
wordt, wordt er misschien ook 
speculaas gemaakt. 
 
Iedereen is van harte welkom op 
de dag dat er weer brood 
gebakken wordt. Dan kun je de 
speculaasmachine eens komen 
bekijken. 

SPECULAASMACHINE 

De speculaasmachine stond voor mijn gevoel al wel zeker tien jaar in 
de ruimte, waar geregeld brood gebakken wordt. Daar ik al diverse 
jaren de oven warm stook voor het broodbakken, had ik die 
speculaasmachine al zo vaak aan de kant gezet, dat ik bij mijzelf 
dacht: “Waarom wordt daar niets mee gedaan?” 
 
Al diverse keren had ik aan de vorige broodbakker, Henk van 
Mosseveld gevraagd of wij ook speculaas zouden kunnen maken. 
Maar Henk was daar niet zo’n voorstander van en dus is er al die tijd 
geen speculaas gemaakt. 
Maar wij hebben nu een nieuwe broodbakker, Peter Adams en ik 
heb meteen aan hem gevraagd om speculaas te bakken. Daar had 
onze nieuwe bakker wel oren naar. Maar de speculaasmachine 
draaide eigenlijk niet meer rond, zat bijna vast geroest en zag er niet 
uit.  
 
Peter stelde voor om de speculaasmachine eens op te knappen. 
Daarom heb ik de speculaasmachine mee naar huis genomen 
en helemaal uit elkaar gehaald. Alles is nu mooi geschuurd en 
van een nieuw 

kleurtje 
voorzien. 

 

Even puzzelen ... … en weer zo goed als nieuw! 
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KUNST AAN DE MUUR 

Het idee voor exposities is eigenlijk ontstaan tijdens de nieuwbouw, 
na de brand in 2008. In eerste instantie werd voorgesteld dat er 
alleen door eigen vrijwilligers of door mensen van buiten, die een 
relatie met de hoeve hebben, werk tentoongesteld zou worden. 
 
Toen we eenmaal gestart waren, kwamen er steeds meer aanvragen 
van onze eigen mensen. Zij kenden wel iemand (broer, zus, tante etc.) 
die ook mooi kon schilderen, tekenen of iets dergelijks. Zelfs via 
enkele vaste bezoekers van Het Praathuis kwamen suggesties en 
aanvragen. Soms, als het aanbod van onze eigen mensen niet zo groot 
was, ben ik zelf op de mensen afgestapt met de vraag: “Heb jij geen 
kunstwerken om hier op te hangen?”  
 
Het maakt eigenlijk niet uit waar ze vandaan komen. Als een 
kunstenaar interesse heeft komt hij of zij even praten en laten zien 
wat het werk is. Er worden dan ook afspraken gemaakt over de tijd, 
wanneer en hoe. Er zijn ook enkele voorwaarden zoals het 
verzekeringsaspect en over het door hen zelf ophangen en weer 
verwijderen van hun eigendommen.  
 
Wat er tot nu toe het meest is tentoongesteld zijn schilderijen. We 
hebben ook een prachtige collectie quilts gehad en een paar 
fototentoonstellingen. De tekeningen van Peter Adams, die er tot 
eind september hebben gehangen zijn uniek; in zo verre dat dit de 
eerste kunstwerken met potlood zijn. 
 
Er wordt aan de artiest wel gevraagd om op de kast in het Praathuis 
een boekje of schrift neer te leggen met hun verhaal. Maar het is ook 
een mogelijkheid van belangstellenden om eventueel hun reactie te 
kunnen geven. Elke collectie roept reacties op en het is zo mooi om te 
zien en te horen, hoe verschillend men reageert op wat er aan de 
muur hangt. Het is ook heel leuk om te horen wat de kunstenaars 
vertellen, hoe enthousiast ze zijn, wat hun verhaal erbij is en hoe fijn 
ze het vinden om in de Jacobushoeve hun werken tentoon te mogen 
stellen. We komen met hen overeen dat ze drie maanden de tijd 
krijgen om hun kunst te laten zien. 
 

Toos Oppers 

In het Praathuis hangen momenteel kunstwerken van de jong 
overleden Maren van Riedhoven (60 jaar). Zij is van Duitse origine en 
volgde in Duitsland enkele schildersopleidingen. Zij werd vooral 
geïnspireerd door spirituele onderwerpen. 
Deze werken zijn in eerste instantie door haar man Rob in bewaring 
gegeven aan Jos Vermeulen.  
 
In overleg zijn de kunstwerken nu te koop. De opbrengst is ten bate 
van de goede doelen. 
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Van maandag 4 t/m vrijdag 15 december a.s. 
organiseert Omroep Brabant de actie ‘Samen voor 
de Voedselbank’.  
De Jacobushoeve is evenals voorgaande jaren 
inzamelpunt voor Vessem en omgeving. Tijdens 
onze openingstijden kunnen etenswaren worden 
ingeleverd.  
 
Uitgebreidere informatie volgt t.z.t. Maar nu al 
zijn we op zoek naar vrijwilligers die een of 
meerdere dagdelen het inzamelpunt willen 
bemannen om de goederen in ontvangst te 
nemen, te tellen en in te pakken. 
 
Je kunt je hiervoor opgeven tijdens de 
najaarsvergadering bij Fons Spieringhs. Ook zal 
er naderhand een planning liggen, waarop je 
je naam kunt noteren.   

SAMEN VOOR DE VOEDSELBANK 

Afgelopen jaar hebben twee redactieleden helaas 
aangegeven dat ze stoppen met het werk  voor het 
Klein Hoefblad. 
 
Om jullie van informatie te kunnen blijven voorzien 
middels dit vrijwilligersblad, moet de redactie z.s.m. 
weer op sterkte gebracht worden. 
 
Wij hebben mensen nodig die zelf artikeltjes 
kunnen schrijven, maar die ook collega-
vrijwilligers kunnen ‘interviewen’ of anderen 
willen aansporen een stukje in te leveren. 

 
Meer informatie of aanmelden kan bij: 
Henny Houben 
Jeanette Bolle 
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VERJAARDAGEN 
 
Oktober 
  2  Petra Box - der Kinderen 
  3  Diny van den Brand - 
  Timmers 
  3  Cecile van de Wauw 
  7 Anneke Stas 
11 Jan van Rooij 
12 Hannie van Nunen 
19 Leo Fernig 
20 Lies Meurkens 
21 Mieke van der Valk 
  
November 
  4 Carla Merkx - de Gier 
  6 Kirsten van den Borne -
  Vieweger 
  6 Jan Kruit 
  9 Elly Vrins 
13 Jacobus Hems 
16 Lia van Limpt - Mollen 
26 Martien van Aaken 
 
December 
  5 Roelie Franse 
  5 Mart Huijbregts 
12 Mary Kort 
14 Ine Meulders 
14 Corry Platzbeecker 
17 Nellie Gooren 
23 Maria van der Wal 
25 Marianne Lindhout 
29 Annie Antonis - Smets 

COLOFON 
 
Klein Hoefblad is het 
contactblad 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: 

1 december 2017 

AGENDA 
 
Filmavond: ‘Youth’ 
9 november - 20:00 uur 
 
Najaarsvergadering 
13 november - 14:00 uur 
 
Broodbakken  
18 november 
 
Samen voor de Voedselbank 
4 t/m 15 december 
 
Kerstmarkt 
9 december - 11:00 uur 
 
Filmavond: ‘Human’ 
14 december - 19:30 uur 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
8 januari 2018 - 15:00 uur 
 
Filmavond: ‘Fils de l’autre’ 
11 januari 2018 - 20:00 uur 
 
Filmavond: ‘Spotlight’ 
8 februari 2018 - 20:00 uur 
 
Filmavond: ‘Marie Heurtin’ 
8 maart 2018 - 20:00 uur 
 
Filmavond: ‘De Helleveeg’ 
12 april 2018 - 20:00 uur 
 
Filmavond:  
‘Een man die Ove heet’ 
10 mei 2018 - 20:00 uur 

Je kunt alleen tijd verspillen 

als je vergeet er van te genieten! 


