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VOORUITBLIK

Het afgelopen jaar 2017 is een goed jaar geweest voor de
Jacobushoeve. Het aantal mensen dat onze hoeve heeft bezocht
voor gezelligheid en ontmoeting bij een kopje koffie en eventueel
een rondleiding is sterk gegroeid. De Jacobushoeve is inmiddels in
wijde kring kennelijk positief bekend en wordt in toenemende
mate aantrekkelijk gevonden als een plaats, waar het goed is om te
verblijven en andere mensen te ontmoeten.
De omzet van de winkels is weer gestegen waardoor het in 2018
opnieuw mogelijk zal zijn een mooi bedrag aan Goede Doelen te
besteden. De omzet kon stijgen mede doordat het aanbod van
gebruikte goederen sterk steeg. Maar, dat is minder plezierig, ook
het aanbod van goederen, dat voor ons niet echt bruikbaar is,
steeg. We zullen voor dat probleem een oplossing moeten gaan
vinden.
In het afgelopen jaar zijn vijf collega’s waarmee we plezierig en
vruchtbaar samenwerkten ons door overlijden ontvallen. Elke keer
is een overlijden en afscheid weer een trieste ervaring, die ons ook
steeds weer bepaalt bij het tijdelijke in dit leven. In een groep
mensen als de onze is het niettemin onvermijdelijk en een realiteit
waarmee we moeten leven.



WOORD VAN DE REDACTIE
Het Klein Hoefblad is er weer. Met Kerst hadden we al
een aantal artikelen voor een prachtige uitgave. Helaas
viel er een belangrijke schakel in ons toch klein bezette
redactieteam uit. Gezondheidsproblemen waren de
oorzaak hiervan. En helaas, dat moet gezegd worden,
van uitstel kwam bijna afstel. We hebben de draad weer
opgepakt. Maar intussen is de winter gevlucht voor de
lente. De Kerstman is op reis en ook de
najaarsvergadering is weer ‘lang geleden’. Vandaar dat
enkele artikelen aangepast moesten worden of zelfs
niet geplaatst.
Dat is jammer, vooral voor degene die het geschreven
hebben. Onze oprechte excuses hiervoor.

Wij hopen dat u allen fijne paasdagen achter de rug
heeft en tijd heeft om in het Hoefblad te lezen,
bijvoorbeeld over het afscheid van Broeder Fons. Hij is
de grondlegger, de trekker, de reisleider geweest die de
Jacobushoeve heeft gemaakt tot een ontmoetingsplaats, voor velen, voor iedereen. Hij heeft er met
energie en geestdrift aan gewerkt. We hopen hem nog
vaak te ontmoeten. Zijn werk wordt door de vele
vrijwilligers voortgezet!
De redactie

VOORUITBLIK (vervolg)

In 2018 ligt weer veel werk op ons te wachten. Het
‘gewone werk’ maar ook nieuwe activiteiten, omdat
er ook steeds weer nieuwe vragen zijn. Vragen als:
“Hoe ver kunnen en willen we doorgaan met
groeien?” En: “Hebben we op den duur voldoende
ruimte voor alles wat we willen?” En: “Welke
activiteiten behoren wel bij de hoeve en welke
minder?”

Voldoende werk en voldoende vragen. Voldoende
uitdagingen ook. Als we kans zien dezelfde motivatie
en dezelfde geest van samenwerking als in
voorgaande jaren ook in 2018 en volgende jaren
voort te zetten, dan zal het waarachtig wel goed
blijven gaan.

Onvermijdelijk komen we dan weer voor de vraag te
staan naar de identiteit die de Jacobushoeve heeft
en wil hebben. Waar willen we echt voor staan en
werken? We moeten in het voor ons liggende jaar
ermee beginnen aan deze vragen opnieuw aandacht
te besteden.

Met die gedachte wens ik allen zowel in de
persoonlijke sfeer als ook in het werk op de hoeve
een fijn en vruchtbaar jaar toe in plezierige
samenwerking en fijne onderlinge verhoudingen. En
moge het een jaar worden waarin we er opnieuw in
slagen om een mooie bijdrage te realiseren ten
behoeve van diegenen in deze wereld die ook onze
hulp nodig hebben.

ZELFS BROEDER FONS WORDT OUDER
Voordat ik bij de Jacobushoeve betrokken raakte, kende ik Broeder Fons
voornamelijk uit het boek dat over hem is geschreven. Pas na mijn benoeming
tot voorzitter heb ik het genoegen mogen smaken nader en uitgebreider met
hem persoonlijk kennis te maken. Ik mag gerust zeggen, dat die kennismaking
mij uitstekend is bevallen.
Broeder Fons blijkt een imposante man en ook een vriendelijke en zeer
onderhoudende man. Hij heeft zeker, met een modern woord, charisma. Dat
was natuurlijk ook wel te verwachten, gezien de prestaties die hij in zijn leven
heeft neergezet en de sporen die hij heeft nagelaten. Onze Jacobushoeve mag
daar een glanzend voorbeeld van zijn.
Nu Broeder Fons heeft aangekondigd dat hij gaat verhuizen en daardoor op grotere afstand zal wonen, ligt
het voor de hand te verwachten dat hij minder vaak op de Jacobushoeve zal zijn. Dat zal een gemis
betekenen, dat voelbaar zal zijn. Hij moet zijn groot geworden geesteskind voor een gedeelte loslaten en
zijn kind moet omgekeerd meer op eigen benen gaan staan en zelf richting kiezen en besluiten nemen.

Natuurlijk blijft het hopelijk nog vele jaren mogelijk zo nu en dan bij Broeder Fons advies te vragen en zijn
inzichten met betrekking tot vraagstukken te horen. We moeten daar zoveel als mogelijk gretig gebruik van
maken en we zullen dat ook zeker doen.
Broeder Fons is in de jaren sinds de oprichting van de Jacobushoeve een motor geweest achter alle
belangrijke ontwikkelingen van en binnen de hoeve, maar heeft nimmer een bestuurlijke functie gewild. Het
bestuur heeft gemeend hem door een benoeming tot Ere Voorzitter te eren voor zijn functie als sturende
motor en te symboliseren dat we gaarne van zijn inzichten gebruik willen blijven maken. Broeder Fons moet
zijn nieuwe waardigheid zeker niet zien als een nieuwe verplichting.
Namens het bestuur
Bernard Wagemakers
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EEN JONGENSDROOM

en dan kun je mij helemaal links in de ingang zien
staan, om foto's van het geheel te maken.
Bijgevoegd een tweetal foto's van onze trotse
geslaagde op de trappen van het stadion.
Alle vrijwilligers van de Jacobushoeve en vooral Piet
en Lies, heel hartelijk dank voor het waarmaken van
een jongensdroom...!!
Houdoe,
Henk
Meeuwis
Na een dikke zes jaar wachten is het dan eindelijk zo
ver: Joe Mendy uit Gambia heeft in het stadion,
samen met 1200 andere studenten, zijn
universiteitsdiploma gekregen.
Joe vond het geheel erg onwezenlijk, maar hij en wij
hebben ervan genoten om van deze ceremonie
getuige te mogen zijn. Hoewel er ontzettend veel
mensen op de been waren, was het aantal blanken
beperkt tot een stuk of tien. We hebben dus iets
heel bijzonders mogen bijwonen op 15 januari…
De televisie was ook aanwezig en de uitreiking werd
live op televisie uitgezonden. Als je googlet op
‘convocation in The Gambia in 2018’ krijg je op
YouTube een samenvatting van ruim een uur te zien.
Na tien minuten krijg je dan het eerste publieksshot
IN MEMORIAM: PIETA HARBERS
Pieta werd in 1932 geboren op een boerderij in Wintelre. Als jong meisje werkte ze als dienstbode bij de
baron op de Baesthoeve. Samen met haar man Jo woonde ze in Oostelbeers en ze kregen twee kinderen:
Ans en William en later ook kleinkinderen.
In 2001 kwamen ze samen twee dagen per week werken op de Jacobushoeve. Jo in de tuin en Pieta eerst
bij de koffie en later bij de kleding. Hier kreeg ze vriendinnen; in het bijzonder met Paula Vriends kreeg ze
een sterke band die bleef tot haar dood.
Jo en Pieta zorgden beiden goed voor poes Minoes van de Jacobushoeve. Nadat Jo was overleden bleef
Pieta trouw wekelijks één dag komen, vaak opgehaald door een vrijwilliger, die even een stukje omreed. Ze
had altijd iets lekkers bij de hand voor de chauffeur. Als het mooi weer was sprak ze op zondag af met Paula
bij de hoeve om de poes te voeren, de meegenomen koffie te drinken en bij te praten.
Bij het ouder worden kreeg ze last van diabetes, slechtere ogen en ook haar nieren lieten het afweten.
Daarom lag ze enkele keren per week een halve dag aan een dialyseapparaat. Ondanks haar vermoeidheid
bleef ze werken in de winkel en was ze een sympathieke collega en een positief ingesteld mens, die heel
goed kon omgaan met de klanten. Ze verbleef de laatste jaren in St. Joris in Oirschot.
Na een kort ziekbed overleed ze op de leeftijd van 85 jaar.
Annie van Liere
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VERKORT FINANCIEEL VERSLAG

De gegevens in dit verslag zijn
ontleend aan de jaarrekening
2016. Deze is vastgesteld en
goedgekeurd
in
de
bestuursvergadering
van
8
november 2017. De vermelde
bedragen zijn in euro's en afgerond
op honderd.
Batig saldo
Het batig saldo, zijnde het
voordelig verschil tussen alle
opbrengsten en kosten, kwam in
2016 uit op
€ 24.100, dat is
lager dan 2015
(€ 29.800), maar
is te verklaren door de eenmalige
extra
uitgave
voor
het
jubileumfeest.
De opbrengsten bleven nagenoeg
gelijk. Wel traden er enkele
verschuivingen op. De grootste
verschillen zaten in een stijging van
de omzet van de kringloopwinkel
van ca. € 5.800, terwijl de
opbrengst van de kleding daalde
met ca.
€ 3.600.
De kosten bleven ongeveer op
hetzelfde niveau, met uitzondering

De begroting 2017 is opgesteld in oktober 2016 en door het
bestuur vastgesteld in de bestuursvergadering van 2 november
2016.
Alle bedragen zijn in euro's en afgerond.
Bij het samenstellen van de begroting is voor zover mogelijk
uitgegaan van de boekhouding tot juli 2016.
Evenals vorige jaren is 30.000 euro opgenomen voor goede
doelen.
Lasten

2017

2016

Onderhoud gebouwen / schoonmaak / afvalverwerking
Gas / water / electra
Verzekeringen / beveiliging / belastingen

19.000
11.000
11.500

19.000
11.000
11.500

5.000
9.800

3.000
10.600

3.500
13.000
8.500
18.000
30.000

4.300
13.500
8.000
17.500
30.000
5.000

Toevoeging voorziening groot onderhoud
Overige kosten (incl. aanschaf kleine inventaris)
Afschrijvingen
Kosten activiteiten
Kosten vrijwilligers
Kilometervergoedingen
Giften goede doelen
Viering 25-jarig bestaan (eenmalig)
Pelgrimeren Jeugd

Batig Saldo

1.600

-

130.900
28.750

133.400
28.600

Onderhoudsfonds
In de jaarrekening 2016 is een reservering van € 3.000 ter vorming van een voorziening voor groot
onderhoud van de gebouwen opgenomen. Deze voorziening bedroeg per 31 december 2016 € 14.340. De
toevoeging aan de reservering is met ingang van 2017 verhoogd naar € 5.000.
KUNST AAN DE MUUR: RIEKIE DE BRESSER

BESTUURSWISSELING

Op 3 april zal Riekie de Bresser haar kunstwerken
ophangen. Riekie komt uit Best en is al ruim
twintig jaar aan het schilderen. Zij is een familielid
van een van onze vaste koffiegasten. Zij volgde de
Kunstacademie (schilderen) in Arendonk. In haar
werk gebruikt zij vooral veel kleur in alle variaties.
Ze werkt in verschillende technieken zoals olieverf,
acryl, pastelkrijt en textiel. Al
eerder heeft zij geëxposeerd in
het Oude Kerkje en het
Kruijsenhuis
Museum
in
Oirschot en in de gemeentehuizen van Oirschot en Best.

In maart heb ik mijn laatste bestuursvergadering
als secretaris bijgewoond.
De afgelopen 8 jaar heb ik met plezier als secretaris
gewerkt en de Jacobushoeve mogen leren kennen
als een plek waar iedereen zich thuis kan voelen.
Heel fijn dat ik dat allemaal met jullie heb mogen
delen.
Maar ik ben niet weg bij de Jacobushoeve! Anneke
Maas - van Bommel en ik ruilen min of meer van
functie. Zij is nu secretaris en ik zal me voortaan
voor het Klein Hoefblad inzetten.
Kirsten van den Borne - Vieweger
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van de eenmalige extra uitgave voor het jubileum.
Financiële positie
De financiële positie van de stichting is gezond te noemen.
Afgezien van enkele overlopende posten waren er per 31
december 2016 geen schulden en lopende verplichtingen.
Het eigen vermogen van de stichting bedroeg per 31 december
2016 € 899.737. Het batig saldo 2016 werd geheel aan het eigen
vermogen toegevoegd.
Vessem, 10 november 2017
Baten
Netto opbrengsten kringloopwinkels
Netto winst Wereldwinkel
Overige opbrengsten (verhuur, giften, oud ijzer etc.)
Rentebaten

2017

2016

144.000

144.500

10.900
4.500

10.900
5.600

250

1.000

Geachte mensen,
Hier nog een berichtje
van de Kerstman, nu ik
na alle drukte weer
geruime tijd op de
Noordpool
ben
neergestreken.
Op 9 december jl.,
omstreeks 10:30 uur,
kwam ik aan op de
Jacobushoeve, waar al
een warme fijne sfeer
hing met veel mensen
en kleine kinderen.
Voor de kinderen had
ik iets lekkers bij me
om te trakteren.
Iedereen was blij en
vrolijk. Ik dacht even
bij mezelf: “Zo moest
het altijd zijn!”

159.650

162.000

VAN DE COÖRDINATOREN...
Sinds oktober vorig jaar hebben we de volgende activiteiten gehad:
de Kerstmarkt, diverse malen brood bakken, de Nieuwjaarsreceptie
met het afscheid van Fons van der Laan en diverse filmavonden.
Er is de laatste maanden door de tuinploeg hard gewerkt om een
mooie nieuwe aanplant van bomen en planten gereed te hebben
voor het nieuwe seizoen. Ook de regeninstallatie wordt op orde
gebracht.

De voorbereidingen voor de komende
Jacobuswandeling op 25 juli a.s. zijn weer van
start gegaan, vanuit de Jacobushoeve is Matt
Theunissen na jarenlange inzet gestopt, hij
wilde het stokje graag aan anderen overgeven.
Ans van Aaken en Ad Janssen zijn nu de
werkgroep komen versterken.
De wereldwinkel gaat dit jaar het vrijwilligersuitstapje regelen.
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Het was een drukte
van
jewelste;
er
werden
veel
kerstspullen gekocht.
Al met al was het een
gezellige dag.

De Kerstman

NAJAARSVERGADERING

Er is me gevraagd of ik iets wil schrijven over de
najaarsvergadering in november. Een sfeerimpressie
werd gezegd. Voor ik er erg in had, had ik “ja”
gezegd en dat was meteen het gemakkelijkste deel
van de opdracht. Want wat moet je vertellen over
een vergadering, waar een groot deel van de
vrijwilligers bij aanwezig is?

velen gedeeld worden. Fijn dat er zoveel vrijwilligers
een bestemming wisten.
Ik kan ook vertellen, dat Maaike een prima verslag
gemaakt had. Ondanks haar, naar eigen zeggen,
onervarenheid met de mores van de Jacobushoeve
zag het er prima uit. We zijn financieel gezond en
dat is goed om te horen.
Ik kan ook vertellen, over het duidelijke verslag dat
Bram Vreke gaf over de veiligheid op de
Jacobushoeve. Natuurlijk is ieder systeem en iedere
maatregel zo goed als
zijn gebruiker, maar
gelukkig hebben we
alleen
verstandige
vrijwilligers.

Ik kan natuurlijk vertellen, dat de groep van de
gastvrijheid weer prima werk geleverd heeft. Als je
weet hoe de tafels en stoelen normaal staan en je
ziet hoe de opstelling bij de vergadering is, als je de
lekkere koffie en thee proeft, als je na je eerste stuk
cake naar een tweede zit te lonken, tja, dan weet je
dat er weer veel werk is verzet. En na afloop nog
verzet moet worden.
Ik kan ook vertellen, dat ik niet blij was dat Fons
ging vertellen dat zijn interim-voorzitterstijd er op
zit. Dat hij de voorzittershamer overdraagt aan
Bernard verzacht de pijn. Ik hoop dat de grootte van
de hamer tegengesteld is aan het vele werk dat
Bernard voor de Jacobushoeve gaat doen. Ik heb er
alle vertrouwen in.
Ik kan ook vertellen, dat bekend gemaakt werd hoe
dit jaar de € 30.000,00 voor de Goede Doelen
besteed wordt. Als altijd voor veel doelen een
welkome schenking, al moest het geld wel met

Maar gelukkig moest het een sfeerimpressie zijn en
hoef ik dit allemaal niet te vertellen. Over de sfeer
kan ik wel iets zeggen: die was prima!
Op zo’n dag zie én voel ik, waarom ik graag op de
Jacobushoeve kom.
En
ik
kijk
uit
naar
de
volgende
vrijwilligersvergadering. Deze wordt gehouden op
maandag 7 mei 2018 om 14.00 uur. Het is dan volop
lente!

Anneke Maas – van Bommel

VRIJWILLIGER IN BEELD
Hallo: mag ik mij even voorstellen?
Ik ben José van der Elsen-Sengers, geboren op 11
januari 1951 in Eindhoven. Sinds 1972 woon ik in
Bladel. Ik heb een zoon en een dochter en zes
kleinkinderen. Eerst heb ik altijd thuis gewerkt bij
Sengers Textiel “De Gang” in Eindhoven. Later is de
zaak verhuisd naar Bladel “Sengers Textiel” op de
Posthof.

Wijncertificaat, slijterijpapieren en Sociale Hygiëne
gehaald. Dit was verplicht. Ik heb daar ongeveer
twee jaar gewerkt en ben toen overgestapt naar de
Wijnafdeling bij Albert Heijn. Begonnen met drie
keer per week van 7 tot 12 uur, later werd dat twee
en vervolgens een keer per week en daarna alleen
nog op afroep. Met 65 jaar ben ik helemaal gestopt.
Met Jo Stassen heb ik gewerkt bij de AH en samen
zijn we gaan kijken bij de Jacobushoeve. Het leek
ons leuk en daardoor zijn wij ongeveer twee jaar
geleden hier begonnen; ik natuurlijk bij de kleding
en Jo bij de huishoudelijke artikelen. Op
dinsdagmorgen met Jo en Cis Schoonen was het
heel gezellig en nu met Lia, Jacqueline en Cecile
ook.
En op donderdagmiddag zijn we met een hele leuke
club: Gini, Rietje, Anjo, Corry, Ans en Dina. Dat lijkt
misschien veel, maar Corry, Ans en Dina staan bij de
aanname en Gini, Rietje, Anjo en ik in de

Toen mijn vader stopte met de zaak, ben ik bij
‘Hotel Cocagne’ bij de afdeling Housekeeping gaan
werken: eens iets anders, maar heel leuk. Je
ontmoette er allerlei mensen: van Shirley Bassey en
Andrea Bocelli tot Hardrockers van Dynamo Open
Air. Diverse PSV-voetballers woonden bij ons in de
appartementen.
Maar na circa drie jaar op en neer reizen ben ik
daarmee gestopt. Ik had toen de kans om bij Gall &
Gall te gaan werken en heb daar mijn
6

EEN KIJKJE IN DE KEUKEN BIJ ...

Deze keer krijgen we een kijkje achter de deuren
van de afdeling kleding.

Baby- en kinderkleding die niet verkocht wordt gaat
naar een project in Afrika.
Kleding die dan nog overblijft wordt opgehaald door
een stichting die het verder verwerkt.
Slaapzakken en dikke truien gaan dikwijls naar de
daklozen projecten. Zo komt alles op een goede
plek terecht.

We werken met 33 dames: de meesten een halve
dag en een paar werken een hele dag of twee keer
een halve dag. Vooral op de zaterdagen is het
moeilijk om genoeg dames te vinden. Dus bij deze:
als u denkt “Dat is iets voor mij!”, loop rustig een
keer binnen en meld u aan.

In de winkel hebben wij afdelingen voor dames-,
heren- en kinderkleding, alsook een afdeling met
schoenen, laarzen en tassen. Dan hebben we nog de
kast met kleedjes, handdoeken enz. En nog een
hoek met lakens en dekbedhoezen.

Wij nemen de kleding in ontvangst en controleren
deze: zijn ze nog heel, zijn er knopen af of ritsen
kapot. En of er geen geur aan hangt: rook, vettig of
gewoon muf. Voor wat betreft bed-, bad- en
ondergoed zijn we heel kieskeurig: zo goed als
nieuw is de regel.
Wij ontvangen ooit dozen vol kleding en
huishoudtextiel: dikwijls omdat ouders of
grootouders verhuizen of overlijden.

Op de zolder zijn we zomergoed aan het sorteren.
En na de kerst komt altijd weer de carnavalskleding
in de winkel. Zo gaan we met alle seizoenen mee. In
de zomer willen we nog een keer een modeshow
houden. Daar hoort u nog meer van.

Kleding die wij niet in de winkel hangen wordt niet
weggegooid. Onze vrijwilligers hebben zelf ook
weleens een project waar ze bij betrokken zijn, zoals
bijvoorbeeld voor daklozen of vluchtelingen en die
zijn minder kieskeurig.

José van der Elsen

kledingwinkel.
Gini en Rietje werken er al meer dan 25 jaar en
kennen dus veel mensen. Anjo komt uit Vessem en
is bij de toneelclub en zij kent nog meer mensen.
Ik werk er iets meer dan twee jaar, maar veel van
de gasten kennen mij van de AH en/of de Gall &
Gall. En soms van nog langer geleden van de zaak
op de Posthof, of van mijn vorige vrijwilligerswerk
op de Floriaan op de gesloten afdeling Dementie.
Dat werd te zwaar toen mijn moeder ook dement
werd. Ik ging liever voor haar zorgen, dan voor de
bewoners van de Floriaan. Later was ik nog
mantelzorger voor mijn vader. Daarna heb ik even
niets gedaan, maar sinds mei 2015 dus als hulp bij
de kleding en later als ondersteuning van Fenneken.

er problemen zijn
deze samen op te
lossen.
Ik vind dat het heel
goed
loopt
ondertussen. Eerst
wat
opstart
problemen gehad,
maar dat hoort er
bij.
Als er iets is, weten
ze mij te vinden en
lossen wij het
samen zo goed
mogelijk op.
Ik hoop het nog
lang en met veel
plezier te doen.

Nu ben ik coördinator van de afdeling kleding. Dat
klinkt heel interessant, maar ik ben gewoon het
aanspreekpunt en doorgeefluik voor mijn team
dames; momenteel 33.
Het is de bedoeling alles een beetje te sturen en als

Hartelijke groetjes
José van der Elsen
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Hand in Hand Community
Ghana
Jan Kruit
Het project van de Hand in Hand
Community in Ghana is gericht op
het renoveren en nieuwbouw
plegen van huisjes, waar de
geestelijk en vaak ook lichamelijk
gehandicapte kinderen en jong
volwassenen leven. Dit is een
jarenlang proces. De Ghanese
caregivers (verzorgers) leven en
wonen in kleine geschakelde
huisjes, waarbij de caregiver in
een kamer en twee of soms drie
kinderen in de andere kamer
leven en slapen. De caregivers zijn
24 uur per dag verantwoordelijk
voor ‘hun’ kinderen.
Er wordt hard gewerkt om de
bijna
100
kinderen
een
menswaardig bestaan te geven.

De commissie Goede Doelen van de Jacobushoev
van € 30.500,00 verdeeld over 24 projecten in binn
De verdeelsleutel wordt berekend o.b.v.
zelfredzaamheid, betrokkenheid van de vrijwilliger
onderwijs aan vrouwen en kinderen.
Doelen uit westerse landen worden op andere c
doelen in ontwikkelingslanden.
Stichting Pomosjtsj (hulp) Minsk
Wit Rusland
José Backbier

www.handinhandcommunity.com

Stichting Pomosjtsj is een stichting die mensen in Minsk helpt. Het
project beoogt het zichtbaar maken van ouderen, die een hulpc.q. ondersteuningsvraag hebben.
De stichting gaat zich in 2017 en 2018 inzetten voor ‘vergeten
ouderen in Minsk’. De directie van een huis / internaat voor
ouderen en invaliden heeft de stichting gevraagd, om mee te
werken aan het opzetten van een vorm van huiskameropvang
voor ouderen, die tijdelijk hulp nodig hebben.

€ 1.360,00

€ 1.220,00

Fundacion Venezolana Alianza de Pacto
Venezuela
Jenny Acuña
Deze zelfstandige stichting organiseert activiteiten voor
gehandicapte kinderen in Venezuela en ondersteunt het onderwijs
aan deze kinderen. Daarnaast zorgt zij voor medicijnen, cadeautjes
voor kerstmis, sportactiviteiten en bekijkt de mogelijkheid voor
extra hulp.
De donatie zal worden gebruikt voor het opsturen van
hulpgoederen naar Venezuela. De hulpgoederen bestaan uit
kleding en medicijnen. Daarnaast worden medicijnen in Colombia
gekocht omdat deze niet meer beschikbaar zijn in Venezuela.
www.facebook.com/
Fundacion-Venezolana-Alianza-de-Pacto-427052210737758
€ 1.255,00
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Wensambulance Brabant
Nederland
Lies Meurkens

Mensen in het terminale levensstadium no
brengen. De zieke is dusdanig beperkt, dat
Wensambulance Brabant.
De donatie zal worden gebruikt voor armla
betalen.
www.wensambulancebrabant.nl

ve heeft in 2017 een bedrag
nen- en buitenland.
diverse criteria, zoals
r bij het project en zorg voor

criteria beoordeeld, dan de

Lunches voor schoolkinderen
Zuid Afrika
Jos van der Gaag
In Machaba Soup Kitchen in township Aqua Park in Kirkwood
krijgen zo’n 300 schoolkinderen een goede basismaaltijd als lunch.
En na schooltijd kunnen ze er terecht voor hulp bij hun huiswerk.
Careworkers / mantelzorgers geven er voorlichting over en
begeleiding bij hiv / aids en tbc.
De donatie wordt gebruikt voor de aanschaf van meelproducten,
bonen, rijst e.d. voor de bereiding van de eenvoudige, maar
voedzame, maaltijden voor de kinderen van het township.
€ 1.360,00

Goede doelen

Hoe we te jonge moeders leren moeder worden
Ethiopië
Mat Theunissen
Jonge moeders in Ethiopië worden uitgenodigd voor een
programma waar voor tientallen kinderen een stevig fundament
gelegd kan worden voor een betere toekomst.
Ondervoeding is een van de belangrijkste oorzaken van
kindersterfte; ondervoeding ontstaat als de ouders geen geld
hebben om voldoende (gevarieerd) eten voor hun kinderen te
kopen. De moeders leren dat met beperkte producten van de
lokale markt zeer goed en gevarieerd voedzaam eten is te
bereiden.
www.goedewerkenglorieux.nl/projectentejongemoeders.htm

og één keer met een ambulance naar een voor hen favoriete plaats
t zittende vervoer niet meer mogelijk is. Dit is de doelstelling van

astige mensen om hen een consumptie aan te bieden en entreegelden te

Project Wonderful Plus
Ethiopië
Carla Merkx

Er is nu voor twaalf kinderen de
mogelijkheid geboden om nog
verder van huis naar een hogere
school te gaan. Wonderful Plus wil
hen hierbij helpen door hen de
noodzakelijke
kosten
te
vergoeden. Dat is o.a. voor
schrijfwaar, aankoop van boeken,
etc. Een bijkomende kostenpost is
het vervoer naar de diverse
scholen. Dit twee jaar hoger
onderwijs is voor deze kinderen,
met hun capaciteiten, de enige
manier om uiteindelijk te bereiken
waarvoor ze willen studeren.
De donatie zal mede worden
gebruikt om dit project te
bekostigen.
www.goedewerkenglorieux.nl/
wonderful.htm

€ 1.116,00
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€ 952,00

Dovenschooltje
India
Minush Pijnenburg
Dit is een school in midden-India waar dove kinderen voor dag en
nacht opgevangen worden. Een aantal van deze kinderen is ook
geestelijk gehandicapt.
Het dovenschooltje is onderdeel van Connecting Hearts, dat zich
inzet voor het welzijn van kinderen die in de maatschappij
achtergesteld zijn.
Het geld van de donatie zal besteed worden aan alles wat in deze
school nodig is om deze kinderen op te leiden voor een
zelfstandige plek in de maatschappij.

www.connectinghearts.nl
€ 952,00

2017

Vereniging Kans voor Kinderen
Burkino Faso
Jos Vermeulen
Alle kinderen hebben recht op
onderwijs.
Duurzame
ontwikkeling begint met scholing.
Er zijn nog veel kinderen die geen
kans hebben om naar school te
gaan, omdat hun ouders het niet
kunnen betalen. Naast de zorg
voor kinderen wordt er ook
aandacht
besteed
aan
de
verbetering van de leefsituatie
van de inwoners van een dorp in
Doulougou.
De donatie zal worden gebruikt
voor verlichting op zonne-energie
voor de kraamkliniek. Verder
wordt de algemene verlichting
aangepast.
www.kvkbf.nl

Families in Gambia
Gambia
Piet Meurkens
De gezinnen zijn arm en kinderrijk. Hun toekomstperspectief is
niet al te best. Door scholing en cursussen te betalen wordt
geprobeerd dit te veranderen. Het project is zelfstandig en wordt
sinds 1995 geleid door Henk en Hennie Meeuwis. De donatie
wordt gebruikt voor de aanschaf van schoolmaterialen, kleding,
schoenen, gereedschap en rijst.
www.helpthegambia.com

€ 1.151,00

Happy Child Home
India
Minush Pijnenburg
In Zuid India staat een kinderweeshuis met 45 kinderen van 3 tot
16 jaar. Het is een kleinschalige stichting, die kansarme kinderen
de gelegenheid biedt om door middel van diverse projecten te
voorzien in levensbehoefte en onderwijs. Het kinderweeshuis is
onderdeel van Connecting Hearts.
Elk jaar wordt bekeken waar en in hoeverre hulp nodig is in de
diverse weeshuizen. De donatie van 2017 zal besteed worden aan
studiemateriaal voor de school en soms aan voedsel, omdat de
scholen daarin niet kunnen voorzien.
www.connectinghearts.nl
€ 952,00
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Stichting Inloophuis ’t Hemeltje
Nederland
Dirk van Liere

Stichting Malang
Java - Indonesië
Cocky van de Laar

't Hemeltje is een gastvrije, open
plek in Eindhoven voor dak- en
thuisloze mensen. Een plaats waar
ruimte is, waar je met je verhaal,
je zorgen en vragen een luisterend
oor kunt vinden. Het is een
huiskamer waar je een ander kunt
ontmoeten en waar je mag zijn
wie je bent. Je mag een gezicht en
een naam hebben; ieder is de
moeite waard. Wederkerigheid is
voor ons belangrijk, we zijn bij
elkaar te gast.
In dit huis komen mensen uit
verschillende leefwerelden elkaar
tegen, de maatschappelijk meer
geslaagden en de mensen die aan
de rand leven, de wereld van de
straat. In deze ontmoetingen
wordt iets zichtbaar van wat er
leeft achter het verhaal van de
ander.
De donatie zal gebruikt worden
voor aanschaf van kasten, planken
en bakken voor de kledingkamer
en voor de kamer van de
straatarts.

Weeskinderen in Java een opleiding laten volgen, zodat ze 'n goede
toekomst tegemoet kunnen gaan en waardoor zij voor zichzelf een
menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Dit is de doelstelling van
stichting Malang in Hoogeloon. Het geld van de donatie zal
uitsluitend worden besteed aan lesgeld voor de kinderen.

www.inloophuishemeltje.nl
€ 1.438,00

www.stichting-malang.nl
€ 1.220,00
Stichting Duofiets Vessem
Nederland
Ans van Aaken
Er wordt op duofietsen gefietst met ouderen uit Vessem en
Wintelre, bewoners van de Bolle Akker en bewoners van
Groenendaal. Het voorkomt eenzaamheid, bevordert de integratie
én sociale contacten tussen vrijwilliger en gast.
Het eerste jaar is buitengewoon succesvol en de gasten zijn erg
enthousiast. Bij acht bedrijven in de regio zijn de fietsers welkom
om een stop te maken en daar te genieten van een gratis kopje
koffie of thee.
De donatie zal worden gebruikt voor het dekken van de kosten
van het onderhoud, de verzekering en stalling, inclusief electra en
reservering voor nieuwe fietsen in de toekomst.
€ 1.534,00

Goede doelen

Casa Amanecer (Fracarita)
Nicaragua
Peter Boerekamp
Casa Amanecer is een opvangcentrum voor straatkinderen in Granada, Nicaragua. In het centrum worden
kinderen opgevangen die niet naar school gingen, op straat leefden en zich daardoor in risicovolle situaties
bevonden. Veel kinderen zijn lijmverslaafd en/of zijn getraumatiseerd door misbruik, mishandeling of
kinderprostitutie. Casa Amanecer biedt hen een veilige omgeving waarin ze stap voor stap leren omgaan
met zichzelf en met elkaar. De donatie wordt gebruikt voor de bouw van een klaslokaal.
www.fracarita-netherlands.org
€ 1.246,00
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Home of Change Nederland
Tajikistan
Annie van Liere - van Wijk
Home of Change biedt vrouwen en kinderen, die risico lopen verhandeld te worden of gevangen zitten in
het web van mensenhandel en hedendaagse slavernij, veiligheid en vrijheid in hun eigen omgeving.
Het project in Tajikistan, Doma Mera, is een opvanghuis voor vrouwen en kinderen die vrijgekomen zijn uit
de gedwongen prostitutie. De vrouwen krijgen medische zorg, psychische hulp en ondersteuning om een
nieuw leven op te bouwen.
Het geld van de donatie wordt besteed aan ondersteuning van Doma Mera, voor huur, eten, kleren,
medische zorg en scholing.
www.homeofchange.nl
€ 1.220,00

Stichting Veldwerk
Nepal
Els Wagenmakers

St. Tumaini Children’s Foundation
Tanzania
Lia Gerdingh

Dit project is begin augustus 2017
gestart en verzorgt de dagelijkse
lunch voor 35 leerlingen van de
Janajagriti Primary School Nalang.
De leerlingen van deze school
komen uit de laagste kaste
(sociaal economisch laag). De
verzorging en financiering van de
lunch stelt de leerlingen in staat
het onderwijs gedurende de
gehele dag te volgen. Het blijkt
dat de aangeboden lunch een
motief is voor de ouders om de
kinderen naar school te sturen.

De stichting heeft als doel de
kinderen, die in het weeshuis
Tuchifo in USA River in Tanzania in
armoedige
omstandigheden
leven, te helpen. De stichting
biedt hen een kans op een leven
met veilig onderdak, gezonde
voeding, medische zorg en
toegang tot onderwijs.
De donatie wordt gebruikt om
kinderen te laten studeren.

www.stichting-veldwerk.nl
€ 1.316,00

Goede doelen

www.tuchifo.com
€ 1.299,00

Dove kinderen
Oeganda
Jos Vermeulen
De stichting zorgt voor dove kinderen in Oeganda met eten, hygiëne en
simpel de eerste levensbehoeften. Het is een kleinschalig, zelfstandig,
project.
De donatie zal worden gebruikt voor het maken van een overkapping.
12
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Stichting Kansarmen
Sri Lanka
Jan Meeuwsen
De
Nilamba
school
Central Province Sri Lanka
telt 800 kinderen en 40
leerkrachten in de klassen
1 tot en met 13.
De school staat op een
berg. Er is onvoldoende
druk om het water vanuit

Anbu Thondu Nilayam
India
Dick de Ruiter
Anbu Thondu Nilayam: 26
mannen en 14 vrouwen,
oude lepra patiënten, die
een gezamenlijk onderdak
hebben
naast
een
landelijk
lepra
onderzoekinstituut.
Ze
kunnen zich de thuisreis
niet veroorloven of er is
geen thuis meer.
Deze
kolonie
wordt

SWO Doofblindheid
Nederland
Lia van Limpt

Stichting Foyes des Amis
Haiti
Fons van der Laan

Gentherapie is een veelbelovende therapie voor mensen met het
syndroom van Usher. Mensen met het syndroom van Usher
hebben een combinatie van doofheid / ernstige slechthorendheid
én blindheid / ernstige slechtziendheid.
De combinatie van doof en blind maakt, dat het een heel grote
impact heeft op alle facetten van het dagelijks zelfstandig kunnen
functioneren.
De donatie zal worden besteed aan het meefinancieren van het
vervolgtraject van de gentherapie om de achteruitgang van het
netvlies te stoppen.

In het straatmeisjeshuis wonen
jonge meisjes met hun kind(eren).
Deze meisjes hebben geen thuis
en zwierven over straat. Vaak zijn
ze verkracht en getraumatiseerd.
Er zijn nu ongeveer 15 jonge
moedertjes met hun kind(eren).
Naast wat theoretische scholing
gaan ze ook in praktische zin aan
de slag met schooluniformen
naaien, koekjes bakken e.d. voor
de verkoop. Zo beschikken ze over
een eenvoudig naaiatelier, een
theorieruimte en een keuken. Het
streven is dat de straatmeisjes in
het huis een vak leren, zodat ze na
een verblijf van maximaal vier jaar
weer kunnen terugkeren in de
Haïtiaanse maatschappij en een
zelfstandig
bestaan
kunnen
opbouwen. Op deze manier
kunnen ze, voorzien van een
staatsdiploma en een gering
geldbedrag,
een
toekomst
opbouwen voor zichzelf en hun
kind(eren).

www.swodb.nl
€ 1.299,00
de communityleiding bergopwaarts te pompen. Daarnaast is er in
het droge seizoen regelmatig geen water. De kwaliteit van het
water is onbetrouwbaar en verontreinigd. Op een afstand van 400
meter ligt een waterput, waarvan de school gebruik kan maken.
Deze put valt nooit droog en is daardoor uitermate geschikt. Er
moet een waterleiding aangelegd worden en het water kan dan de
berg opgepompt worden, naar school. De ouders en kinderen
helpen mee: ze vervoeren materialen vanaf de poort naar de
bouwlocatie en doen het graafwerk voor de waterleiding.
www.kansarmensrilanka.nl
€ 1.386,00

geholpen
om
de
verblijfplaats van de
patiënten te verbeteren,
door een bestaand afdak
te verhogen en te
ommuren, waardoor een
nieuwe
slaapzaal
ontstaat.
De patiënten worden zo
gestimuleerd om door te
gaan op het ingeslagen
pad:
zelfvoorzienend
willen zijn en het vinden
van bevestiging dat ze wél
wat waard zijn.

www.broedergerard.com

Stichting weeshuizen Afrika
Ghana
Joke Verhoeven – Timmermans
Redemption Children’s Home is een weeshuis in Damongo,
in het noorden van Ghana, voor meer dan 40 kinderen.
Velen zijn al opgevangen als baby; er is zorg voor de
opvoeding, voldoende maaltijden, scholing en vooral het
hebben van echte familie.
Daarnaast is er de Redemption Academy: een school die plaats biedt aan
kinderen uit veelal kansarme gezinnen voor een geringe schoolbijdrage.
Het geld is hard nodig voor het afmaken van de schoolgebouwen, zodat er
extra kinderen uit de omgeving kans op scholing krijgen.
weeshuisdamongo.wordpress.com
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€ 1.255,00

BROEDER FONS NEEMT AFSCHEID

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Jacobushoeve
heeft broeder Fons afscheid genomen van de
Jacobushoeve. Dit ‘afscheid’ moet niet te letterlijk
worden opgevat, want ongetwijfeld zal Fons in ‘zijn’
Hoeve nog eens binnenlopen.
Maar de 87-jarige broeder Fons gaat door zijn
verhuizing van Vessem naar het broederhuis in
Eindhoven toch een nieuwe levensfase in. Als we nu
in Vessem over broeder Fons spreken moet dat
voortaan in de verleden tijd. Fons zelf zal zowel de
Pelgrimshoeve als de Jacobushoeve meer vanaf een
afstand gaan beschouwen. Zijn inbreng in beide
projecten was de laatste dertig jaar erg groot. Hij
stond eigenlijk aan de wieg.

paar is net Oma en Opa geworden en vieren dit
heugelijk feit samen met hen, de toevallige
wandelaars naar Santiago.
Zelf heb ik broeder Fons in 1989 leren kennen toen
hij enkele maanden terug was van zijn voettocht
naar Santiago. De heemkundevereniging vroeg Fons
om in een zaaltje van ‘D’n Boogerd’ wat te vertellen
over zijn tocht. We schatten toentertijd in dat er
zo’n 30 á 40 personen op de lezing zouden
afkomen. Daarom werd het kleine zaaltje gehuurd
waar plaats was voor maximaal 60 personen. Het
werden er uiteindelijk 125, waarbij een gedeelte van
de toehoorders vanuit de hal de lezing moest
volgen. De lezing zelf ging aanvankelijk ook niet
soepel. In die dagen werd er nog met dia’s gewerkt,
die je op de goede volgorde in de slede moest
zetten. Door de spanning van de grote opkomst
rolden plotseling de dia’s over de vloer. Ze werden
er snel weer ingezet maar niet in de logische
volgorde van de tocht. Fons zat er niet zo mee. “Op
elke dia staan belangrijke mensen” wist hij te
melden. Naarmate de lezing verstreek nam de
bezieling bij Fons toe. Het werd een boeiende lezing,
waarbij Fons de toehoorders beurtelings naar
Spanje en Frankrijk nam, om dan weer terug te
keren bij het vertrek of de aankomst.

Tijdens zijn afscheidsspeech gaf Fons nog eens aan,
hoe tijdens het lopen naar Santiago het idee van de
Jacobushoeve geboren werd. De Jacobushoeve zou
vooral een plek moeten zijn voor mensen die tijd
voor elkaar hebben, die elkaar willen ontmoeten,
die interesse in elkaar hebben en die samen een kop
koffie willen drinken. Daarnaast is de Jacobushoeve
een plek om spullen te brengen die opnieuw
gebruikt kunnen worden. En met de opbrengst
hiervan kunnen kwetsbare groepen, elders in de
wereld, geholpen worden. Op zijn eigen
kenmerkende wijze gaf Fons aan, hoe belangrijk de
mens kan zijn, als hij andere mensen ontmoet.
Een ouder echtpaar in Frankrijk schenkt een glas
wijn in voor Fons en zijn loopmaat Bart, want het

Vanaf 1999 ging ik zelf op de Hoeve werken als
bestuurslid/vrijwilliger. Het was een periode waar
veel mis ging, omdat de juiste bestuursstructuur nog
niet gevonden was. Fons kreeg, als projectleider van
het eerste uur, veel kritiek over zich heen. Pas toen
de structuur van ‘bestuur op afstand’ en
coördinatoren voor het dagelijks beheer werd
geïntroduceerd, ging het beter en kon Fons dingen
gaan doen waar hij echt goed in was. Zoals het op
weg zenden van pelgrims, begeleiden van
jeugdgroepen en jeugdpelgrimages, ontvangen van
groepen etc. Het was ook in die tijd dat het
stiltecentrum
intensief
werd
gebruikt.
Rondleidingen op de Hoeve waren zeer gebruikelijk.
Intussen groeide de Hoeve door de inspanningen
van velen.
Het afbranden van de historische Vlaamse schuur in
2008 was verdrietig, maar de samenwerking tussen
de vrijwilligers om alles weer op de rails te krijgen,
was voorbeeldig. Er kwam een nieuw gebouw met
nieuwe mogelijkheden. Fons legde de eerste steen.
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Intussen had Harrie Wenting, die Fons al wat langer kende,
besloten de pelgrimage en het verhaal van de
Jacobushoeve en Pelgrimshoeve eens goed uit te zoeken
en op papier te zetten. Hij interviewde veel personen die
Fons van nabij hadden meegemaakt, of die een rol
speelden in zijn levensverhaal. De biografie over broeder
Fons van der Laan kreeg als titel: ‘Onderweg met vele
anderen’. Het boek gaat eigenlijk niet alleen over de
pelgrimage van broeder Fons in 1989, maar ook over zijn
leven als broeder bij de Congregatie O.L. Vrouw van
Lourdes. Natuurlijk ook over de stichting van de
Jacobushoeve en de groei van huize Kafarnaüm naar de
Pelgrimshoeve Kafarnaüm.

Het ‘onderweg’-zijn hield niet op na zijn voettocht; in
tegendeel. Fons bleef anderen inspireren om mee te
werken aan iets moois. Een mooi voorbeeld van motiveren
geeft Fons tijdens de jaarlijkse Jacobuswandeling op 25
juli. Deze gezamenlijke activiteit van de Jacobushoeve en
de Pelgrimshoeve is inmiddels uitgegroeid tot een
wandelbijeenkomst van zo’n 160 wandelaars uit heel
Brabant. Fons spreekt alle vertrekkende groepen toe en
onderstreept het gezamenlijk belang.
De draagwijdte van zijn woorden mag niet onderschat worden.
Voor veel mensen in de regio staat Vessem te boek als een dorp waar Jacobus een Jacobushoeve en een
Pelgrimshoeve heeft gesticht en daarbij werd hij geholpen door een broeder. Zijn naam is broeder Fons.
Mat Theunissen
IN MEMORIAM
In de winter periode hebben we afscheid moeten nemen van dierbare vrijwilligers die zich vele jaren met
enthousiasme hebben ingezet voor de Jacobushoeve.
Leo van Bommel was sinds 1997 actief als vrijwilliger binnen de groep onderhoud. Zijn zorg was voor
de vele bouwkundige werken op de Hoeve.
Harry Vermeulen was de trouwe privé chauffeur voor Miet, zodat zij toch iedere dinsdag de koffie in de
Gastvrijheid kon verzorgen. Harry maakte zich ondertussen nuttig bij het verwerken van het afval bij de
aanname.

Ad Hurkmans was sinds 2004 betrokken bij de Hoeve. Eerst als vrijwilliger in de
onderhoudsploeg, later als coördinator van diezelfde groep en tot slot de zorg voor
het computersysteem, de telefoon en de energievoorziening.
Pieta Harbers was sinds 2001 vrijwilligster bij de kledingwinkel en was de laatste
jaren niet meer actief. Wel bleef zij sterk betrokken bij het wel en wee op de Hoeve.
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Afscheid is een eerste stap
tot een weerzien.

VERJAARDAGEN
April
1
3
6
9
13
22
23
25
28
29

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

Mei
2
Els Wagemakers
9
Nelleke Bergmans van Helvoirt
14 Miet Vermeulen
17 Riet de Wit
18 Ruud Snoeren
20 Frans Theuns
23 Fons van der Laan
24 Wouter Doornekamp
27 Diena Everts
29 Mieke Jansenv.d.Heijden
Juni
2
6
9
11
12
15
17
18
19
23
27

Anita Teeuwen - Nauta
Addy Janssen
Patsy Smit
Jeanne Eltink
Br. Henk Gal
Sjan van Doormaal
Jan van Vliet
Jos van der Gaag
Marie-Louise Dirks
Annie van Liere
Tonny Heeren

( Werner Lauber, Duiste schrijver, geboren 1929)

AGENDA

COLOFON

Filmavond: ‘De Helleveeg’
12 april 2018 - 20:00 uur

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

Filmavond:
‘Een man die Ove heet’
10 mei 2018 - 20:00 uur
Voorjaarsvergadering:
7 mei 2018 - 14.00 uur
Wereldwinkeldag:
12 mei 2018

Bij deze stel ik mijzelf voor als vrijwilligster van
de Jacobushoeve. Ik ben Tonny Heeren en ik
werk bij de inname op zaterdagmiddag.
Zoals jullie wel gehoord hebben, ben ik op 5
september jl. in elkaar geslagen en is er bij mij
ingebroken. Ik heb vijf dagen in Tilburg in het
ziekenhuis gelegen en ben van daar uit naar
Bladel, in de verzorging geplaatst. Ondertussen
probeer ik de draad op te pakken en woon ik weer
in mijn appartement. Maar de schrik zit er nog
wel in. Vandaar dat ik de mensen van de
Jacobushoeve wil bedanken voor het medeleven,
de kaartjes en de bloemen. Het heeft mij goed
gedaan.

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

Redactie:
Henny Houben
Jeanette Bolle
Kirsten van den Borne
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 2018
Dringend gezocht:

Bedankt!
Tonny Heeren
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Betrokken vrijwilligers die geregeld
een artikel voor het Klein Hoefblad willen
schrijven of een vast rubriek onder hun hoede
willen nemen...

