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Activiteitenkalender 
vr 18 aug.  Officiële opening van het nieuwe centrum in Vessem, met daarbij veel aandacht voor 

archeologie en aansluitend, gedurende twee weekenden,  een door de Heemkundekring 
verzorgde tentoonstelling. Meer informatie onder 'Presentaties en tentoonstellingen'.  

za. 26 aug.   Opening Tentoonstelling Schijndel in de Gouden Eeuw. Meer informatie onder. 'Presen-
taties en tentoonstellingen' 

vrij. 15 sept. Theatervoorstelling Het Marcus Mysterie (Parktheater Eindhoven). Voor medewer-
kers (dus ook de vrijwilligers) zijn nog enkele gratis toegangskaarten beschikbaar. Op is 
op. Voor liefhebbers,: mail archeologie@eindhoven.nl   

za. 16 sept Bijeenkomst correspondenten AVKP-actueel en bestuur.  Aansluitend een bezoek aan 
de tentoonstelling Schijndel in de Gouden Eeuw. De correspondenten hebben hier reeds 
een uitnodiging voor ontvangen. 

zo. 24 sept. Afsluiting van de Tentoonstelling in Schijndel. Op die dag zullen we ons als AVKP pre-
senteren. Hiervoor wordt nog een programma gemaakt. Wie aan die dag mee wil werken 
kan zich melden.via  awnafdeling23@wanadoo.nl of via de intekenlijst op het prikbord.  

wo 27 sept.  Lezing door Jan Roymans over Cultuurhistorische Waarden in Beekdalen. Aanvang 
2015 uur  in de werkruimte van het Archeologisch Centrum.  

za. 7 okt. Excursie naar het NISA (Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheolo-
gie) in Lelystad en de Bataviawerf. Verder een bezoek aan onder andere Schokland en 
Almere. Aanmelden via archeologie@eindhoven.nl of via de intekenlijst op het prikbord.  

za. 14 okt. Bezoek AWN-afdeling 17 aan het Archeologisch Centrum (met aansluitend een bezoek 
aan HOME en een opgravingslocatie). Meer informatie onder "Van het bestuur'.  

wo. 18 okt Cursus  'het menselijk skelet' door Steffen Baertsen. fysisch antropoloog. Aanvang 
20.15 uur in de werkruimte van het Archeologisch Centrum  

za. 28 okt. Booronderzoek in Breugel in het dal van de Dommel (datum nog onder voorbehoud). 
Doel is te boren naar een mogelijke gracht. Belangstellenden kunnen zich reeds melden via 
awnafdeling23@wanadoo.nl of tzt via een intekenlijst op het prikbord. Zij krijgen dan tij-
dig informatie over juiste datum en locatie.  

 Ria Berkvens heeft de leiding van het booronderzoek. 
wo. 1 nov Vervolg cursus Menselijk Skelet. Aanvang 20.15 uur in de werkruimte van het Archeo-

logisch Centrum. Aanmelden voor beide cursusavonden via awnafdeling23@wanadoo.nl 
of de intekenlijst op het prikbord.  

9 en 10 nov. Reuvensdagen (het nationale congres van Nederlandse archeologen) in het Muziekcen-
trum  in Eindhoven. Vaste vrijwilligers van het Archeologisch Centrum Eindhoven heb-
ben gratis toegang. Men kan zich tot 20 oktober per mail opgeven bij 
archeologie@eindhoven.nl . 

do. 16 nov. Eendaagse cursus praktische archeologie voor gemeenteambtenaren uit ons werkge-
bied. Meer informatie onder 'Archeologie en overheidsbeleid'.  

zo. 19 nov. Studiedag archeologie in Tilburg, georganiseerd door de Sectie Archeologie van het 
Noord Brabants Genootschap (nadere gegeven in de volgende AVKP actueel)  

za. 25 nov.  Excursie (nadere gegevens in de volgende AVKP actueel)  
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Het Archeologisch Centrum is in juli en augustus op alle woensdagavonden open.  
Er is dus geen vakantiesluiting.  
 
VELDWERK 
Vanaf medio augustus zal in Eindhoven de opgraving Meerhoven weer opnieuw worden opgestart. Tege-
lijkertijd zullen twee opgravingen in de stadskern plaatsvinden, namelijk naar de Woenselse Poort (onder 
het huidige 18 Septemberplein) en langs het Stratumseind. In of kort na oktober zal worden gestart met 
een grootschalig proefsleuvenonderzoek in Brandevoort (gemeente Helmond), waar uiteindelijk in totaal 
bijna 11 km sleuf zal worden gegraven. Op alle opgravingen is plaats voor vrijwilligers. Er wordt over-
wogen periodiek ook op zaterdagen (10-16u) te graven, bijvoorbeeld 1x of 2x per maand. Personen die 
hier interesse voor hebben, die meer informatie willen of die zich reeds willen aanmelden kunnen terecht 
op archeologie@eindhoven.nl en (meestal) op woensdagavonden bij Nico Arts.   
 
 
PRESENTATIES EN TENTOONSTELLINGEN  
 
Vessem: expositie opgraving in het centrum 
Op vrijdag 18 augustus zal het nieuwe centrum van Vessem officieel worden geopend. Het gaat hierbij 
om nieuwbouw van het gemeenschapshuis D’n Boogerd en van de basisschool Sint Lambertus, en ook 
om een hernieuwde inrichting van de openbare ruimte.  
Voor de start van de herinrichting werden delen van het centrum archeologisch onderzocht. Zo werden 
sporen aangetroffen van zogenaamde bootvormige boerderijen uit de 11de eeuw, waterputten uit diverse 
perioden en spectaculaire restanten van een vrij complete, in 1726 gebruikte, klokkengieterij. Om het be-
lang van deze vondsten te onderstrepen zullen tijdens de opening bronzen plaquettes van de bootvormige 
boerderijen en de klokkengieterij worden onthuld. Ook zijn de contouren van de Middeleeuwse boerderij 
in de bestrating van het plein voor D’n Boogerd aangebracht. 
Heemkundevereniging De Hooge Dorpen neemt de gelegenheid te baat een tentoonstelling te houden 
onder de titel ‘Klinkende sporen’, waarbij alle vondsten in een bredere context worden getoond. Het leven 
van de vroegere Vessemnaren aan de Servatiusstraat zal aan de hand van kaartbeelden, foto’s en vondsten 
worden verteld. Er zal worden uitgelegd hoe klokkengieter Jean Petit in 1726 te werk ging bij het gieten 
van twee Vessemse en een Middelbeerse kerkklok. 
De tentoonstelling in gemeenschapshuis D’n Boogerd, Servatiusstraat 6 te Vessem, is toegankelijk op de 
volgende dagen: vrijdag 18, zaterdag 19, zondag 20 (braderie), zaterdag 26 en zondag 27 augustus van 
10.00 tot 18.00 uur. 
(corr. Mat Theunissen, Heemkundekring De Hooge Dorpen) 
 
Tentoonstelling Schijndel  
Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9, 5482 WN, Schijndel, 
Van 27 augustus t/m 24 september 2006. 
Dagelijks open van 10.00 tot 23.00 uur (niet op zo. 3 en 10 sept.) 
 
Zowel in AVKP actueel als in de Nieuwsbrief is al een aantal malen bericht over de opgravingen en aan-
sluitende activiteiten in Schijndel. Over de opgraving en de resultaten komt nu een tentoonstelling. Deze 
wordt samen met de heemkundekring georganiseerd, onder de titel 'Schijndel in de Gouden Eeuw'. 
Er komt een historisch deel (met o.a. aandacht voor het beleg van Den Bosch en de gevolgen voor de re-
gio en voor Jan van Amstel, een uit Schijndel afkomstige zeekapitein in dienst van de Amsterdamse Ad-
miraliteit. 
Laurens Mulkens en Jacques Gerritse zijn al een tijd druk doende het archeologisch deel vorm te geven.  
Er komen informatiepanelen over de opgraving. De meest bijzondere vondsten zullen te zien zijn, waar-
onder de inmiddels gerestaureerde bierkuip die als putbasis was gebruikt. Door medewerkers van Arche-
Service wordt, ook voor deze tentoonstelling, een maquette van een bierbrouwerij gemaakt. De elders in 
Schijndel in 2003 gevonden muntschat zal ook op de tentoonstelling te zien zijn.  
In samenwerking met de basisscholen en het voortgezet onderwijs in Schijndel worden lesprogramma's 
ontwikkeld en worden per school bezoeken aan de tentoonstelling gepland. Een puzzeltocht en andere 
'doe-activiteiten' zorgen voor een actieve betrokkenheid van de jeugd.  
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Zondag 24 september staat in het bijzonder in het teken van de archeologie. Er zijn dan, van 10.00 tot 
16.00 uur, leden van de AVKP aanwezig. We geven uitleg over de opgravingen, de vondsten en het be-
lang van gemeentelijk archeologisch beleid . 
We hebben nog graag vrijwilligers voor het mee inrichten van de tentoonstelling (in de week voor 
26 augustus) en voor de presentaties op 24 september. 
Meer informatie hierover en aanmeldingen via onze e-mail  awnafdeling23@wanadoo.nl of bellen 
naar Jacques Gerritse (06 - 229 359 28). 
 
Boek  'Goud in Schijndel' 
Met trots melden we dat bij de opening van de tentoonstelling ook een boek uit zal komen. We hebben dit 
boek als AVKP samengesteld. Het wordt uitgegeven door Matrijs, in samenwerking met de Archeologi-
sche Dienst Eindhoven. Met financiële steun van de gemeente Schijndel, een aantal fondsen en van de 
eigenaar van de muntschat, Roel Praagman. 
Het boek heeft (waarschijnlijk) als ondertitel 'Archeologie en historie van een Brabants dorp in de 17e en 
17e eeuw' en bevat vier hoofdstukken: 
- Schijndel en de Meijerij (Tonnie van de Rijdt) 
- Archeologisch onderzoek in Schijndel (Ria Berkvens) 
- Schatten in Schijndel. Potten vol munten aan de Gemondse weg (Arend Pol en Jan Pelsdonk, beiden 
verbonden aan het Geldmuseum) 
- De muntpotten en hun vindplaats  (Nico Arts en Janneke Bosman). 
Met een voorwoord en 'tot besluit' van Ria en Tonnie, die ook de eindredactie hebben.  
Het wordt een mooie uitgave, met veel illustraties, in de reeks waarin ook 'Marcus van Eindhoven' en De 
Vleeschhouwerij van boven tot onder' zijn uitgekomen. Alle vrijwilligers die meegewerkt hebben aan de 
opgravingen in Schijndel en/of de uitwerking krijgen gratis dit boek.Overige AVKPleden en andere 
AWN-ers kunnen het kopen tegen de gereduceerde prijs van  € 5,-. De winkelprijs wordt € 12,50. 
Wie belangstelling heeft voor het boek kan dat alvast aan ons melden.  
 
 
ARCHEOLOGIE EN OVERHEIDSBELEID 
 
Expertgroep Ruimtelijke Ordening van start 
In de ledenvergadering van maart j.l is besloten een expertgroep in te stellen. Dit zijn AVKP-leden die 
zich in het bijzonder gaan verdiepen in alle wettelijke regelingen en procedures voor ruimtelijke ordening 
in relatie tot archeologie. Die kennis gaat de expertgroep gebruiken om: 
- leden te informeren over alle wettelijke regelingen en procedures bij ruimtelijke ordening 
- lokale werkgroepen en individuele leden te adviseren en ondersteunen bij vragen over het gemeente-

lijk archeologiebeleid en/of het beleid van provincie en rijk. 
- een beoordeling van verzoeken om als AVKP op te treden als 'belanghebbende' bij bezwaar en be-

roepsprocedures, de expertgroep adviseert het bestuur hierover.  
De groep is 21 juni voor het eerst bijeengeweest. We hebben toen een inventarisatie gemaakt van knel-
punten in de huidige ro-praktijk, zoals het archeologisch beleid van de provincie (wat zijn hun richtlijnen 
en criteria), gang van zaken rond zandwinning, archeologisch onderzoek in beekdalen, maar ook zaken 
als inzagerecht in onderzoeksrapporten en subsidiemogelijkheden voor onderzoek. 
We gaan nu eerst zelf een en ander uitzoeken. Daarna horen jullie meer van ons. We gaan regelmatig over 
dit onderwerp in de ledenbrief publiceren en in deze brief vinden jullie daar al voorbeelden van.  
Wie vragen op dit terrein heeft kan die aan ons voorleggen. De leden van de expertgroep zijn: Bart Beex, 
Ria Berkvens, Jacques Gerritse, Fokko Kortlang, Woud Nort, Jan Timmers en Tonnie van de Rijdt.  
 
Overleg met SRE 
In mei jongstleden hebben we samen met SAS (Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband regio 
Helmond) een brief aan de SRE geschreven (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven). In die brief heb-
ben gewezen op de steeds grotere rol van gemeenten in het archeologisch beleid en hebben we voorge-
steld archeologie ook op de 'agenda' van SRE te plaatsen. Daar is positief op gereageerd. Onze vraag is 
besproken in het portefeuillehouders overleg Ruimtelijke Ordening (dat is een overleg van alle wethou-
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ders RO uit de aangesloten gemeenten), Tonnie van de Rijdt kon daar een korte toelichting houden. SRE 
zal een enquête gaan houden onder alle aangesloten gemeenten over wat men gezamenlijk t.a.v. archeolo-
gie wil gaan doen. We hebben onze diensten aangeboden bij het opzetten van die enquête en dit is met 
dank aanvaard. We houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.  
 
Eendaagse cursus archeologie voor ambtenaren 
Het idee voor deze cursus is ontstaan bij de nabespreking van het symposium vorig jaar in Helmond (Ver-
leden wordt Heden). We moesten concluderen dat we helaas weinig gemeente ambtenaren hadden be-
reikt. Dus daarom op zoek naar een heel andere aanpak. Wellicht is er wel interesse voor kennismaking 
met archeologie 'in het veld'. Nico Arts heeft alle medewerking voor zo'n cursusdag toegezegd en Jeanne 
Beex en Ine Pulles hebben dit samen met hem verder vormgegeven.  
De dag zal o.a. bestaan uit veldlopen en meehelpen bij een opgraving. Het is de bedoeling dat ook een 
aantal vrijwilligers op die dag meedoen. Bij voorkeur uit gemeenten van de aanwezige ambtenaren, zodat 
ook directe contacten kunnen worden gelegd. 
In september gaat de publiciteit voor deze cursusdag van start. We hopen dat AVKP-leden er in hun eigen 
gemeente ambtenaren ook op willen attenderen en hen er warm voor maken. 
Wie meer informatie over deze cursusdag wil kan dat ons melden.  
 
Waterstaatswerken: archeologievrije natuurontwikkeling 
Ontgrondingen kunnen gevolgen hebben voor de archeologische kwaliteiten van een gebied. Als regel zal 
daarom, bij het verlenen van een vergunning, vooraf archeologisch onderzoek worden gevraagd. Echter, 
niet voor alle ontgrondingen is een vergunning nodig. Soms kan volstaan worden met het melden van de 
werkzaamheden. In de Provinciale Ontgrondingenverordening, daterend uit 1998, is na te gaan of voor 
een afgraving of ontgronding een vergunning nodig is of dat meldingsplicht geldt. De verordening is te 
downloaden via www.brabant.nl. Ontgrondingen die vrijgesteld zijn van vergunnings- en meldingplicht 
en waarbij geen bodemspecie van de locatie wordt afgevoerd, zijn ondermeer de zg. ‘waterstaatswerken’. 
Dat kan bijvoorbeeld bij natuurontwikkelingen in beekdalen het geval zijn. 
Beekdalen zijn tot voor kort stiefmoederlijk behandeld en staan veelal gekarteerd als archeologisch wei-
nig interessant. Bij natuurontwikkeling in en rond beken gaat het om zaken als ‘hermeandering’, ver-
schraling van de bouwvoor en aanleg van vistrappen. Vistrappen vallen onder de noemer ‘waterstaats-
werken’. Een archeologische toets komt daar niet aan te pas. 
Vistrappen worden echter niet willekeurig geplaatst. Vaak vervangen zij een stuw. De plaats van de stuw 
in een beek  was grotendeels historisch en landschappelijk bepaald. Geschikte plaatsen vallen bijvoor-
beeld samen met plekken waar een zandrug doorliep tot aan de beek. Dit zijn juist vanuit de archeologie 
interessante zones voor het inzicht in de menselijke activiteiten als vestiging en contacten. Illustratief is 
de vondst van middeleeuwse bewoning en beekovergang bij de aanleg van vistrappen in Westelbeers in 
2005. De aanleg van de vistrappen was daar, onder de noemer ‘waterstaatswerk’,  uit de (provinciale) 
concept-ontgrondingsvergunning gehaald en afgegeven voor de natuurontwikkeling van de Groote Beer-
ze; met alle desastreuze gevolgen van dien. Opletten dus. 
Jan Roymans (van adviesbureau RAAP)  zal in zijn lezing op 27 september ingaan op de cultuurhistori-
sche waarden in beekdalen.  
(corr. Bart Beex) 
 
Vooraf toestemming van ROB vragen voor opgraven door vrijwilligers 
Onder de rubriek 'Uit de regio' staat een verslag van een succesvolle opgraving door vrijwilligers in 
Hooge Mierde. Er is echter één probleem. Door onbekendheid met alle wettelijke regels bij de heemkun-
dekring (begrijpelijk) en bij de gemeente (minder begrijpelijk) is er opgegraven zonder vooraf toestem-
ming te vragen aan de ROB. Die vraag om toestemming is wettelijk verplicht. Achteraf zal in dit geval, 
zo zijn de signalen, een en ander nog geregeld worden.  
We willen, naar aanleiding van dit voorbeeld, alle locale groepen nog eens nadrukkelijk wijzen op de 
verplichting om bij een opgraving vooraf toestemming aan de ROB te vragen. Onze ervaring is dat, waar 
opgraving niet wettelijk kan worden opgelegd, vrijwilligers ook die toestemming krijgen. Alle informatie 
over het vragen van toestemming is te vinden in het AVKP-boek. 'Verleden wordt Heden. Dit boek is 
zowel voor AVKP-leden als voor heemkundekringen binnen ons werkgebied gratis aan te vragen bij het 
secretariaat van de vereniging. 
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Website Erfgoedinspectie 
De Erfgoedinspectie is de nieuwe toezichthouder, op nationaal niveau, voor een belangrijk deel van het 
Nederlandse erfgoed. De Erfgoedinspectie omvat vier sectoren: Archeologie, Archieven, Collecties en 
Monumenten en is ontstaan uit een fusie tussen de vier inspecties die op deze gebieden actief waren. 
Op de site www.erfgoedinspectie.nl is per sector informatie te vinden over de inspectie zelf en over de 
betreffende sector. Bijvoorbeeld uitleg over wet- en regelgeving, maar ook gepubliceerde inspectie- en 
onderzoeksverslagen. Je kunt er terecht met vragen en er is ook een mogelijkheid om incidenten te mel-
den. De site van de voormalige Inspectie voor de Archeologie en ook die van de andere bij de fusie be-
trokken inspecties zijn niet meer beschikbaar.  
 
 
UIT DE REGIO  
 
Nuenen: Klankbordgroep “Landgoed Gulbergen” 
De eerste vergadering van de klankbordgroep is gehouden op 13 juni 2006. Het doel is actualistie van de 
MER van 1999 en het opstellen van het voorontwerp-bestemmingsplan voor het Nuenense deel van het 
Landgoed. 
Het plan is in grote trekken hetzelfde als in 1998/1999 met de volgende nieuwe elementen: 

1. Extra bos ten oosten van en aansluitend op de huidige bossen op de Refelingse heide. 
2. Ontsluiting vanuit het noordoosten vanaf de A270, die een 80 km weg wordt. 
3. De waterpartij rondom de Luchense loop (=Hooidonkse beek) wordt uitgebreid en zal historische 

percelering laten zien. 
4. Het oorspronkelijk geplande villapark is niet genoemd. 

Het evenemententerrein voor 50.000 + 20.000 mensen blijft in het plan. 
De cultuurhistorische en archeologische aspecten worden opnieuw bekeken en zijn: 

1. Archeologische monument: Bronstijd grafheuvels ten westen van de vuilnisstort. 
2. Verwachte vindplaatsen Steentijd artefacten. Oorspronkelijk documentatie weer inzenden. Actie 

Kees samen met HKK ‘De Drijehornick’. 
3. Voorstel reconstructie historische boerderij ‘Oud Vaarle’ tot een cultuurhistorisch monument. 

Actie Leo e.a. De heer C. Roest Heiderschoor 12 heeft veel archiefonderzoek gedaan! 
(corr. Kees van Baaren, Heemkundekring ‘Myerle’) 
 
Hooge Mierde 
In Hooge Mierde lag een terrein al een tijd braak. Er zijn bouwplannen maar die zullen pas in 2008 star-
ten. Uit een oude kadasterkaart was bekend dat daar vroeger een schuurkerk heeft gestaan. De locatie zelf 
wordt reeds in 1393 in de archieven vermeld. De Heemkundekring wilde daar dus graag onderzoek doen 
en wist bij gemeente en bouwbedrijf daar toestemming voor te krijgen (en daarbij is dus verzuimd de 
ROB toestemming te vragen). 
Er is een sleuf aangelegd van zo'n 20 meter lang en ca 1.50 meter breed. Er zijn in die sleuf drie waterput-
ten aangetroffen, twee plaggenputten en een gemetselde put. Boven op een van de plaggenputten lag de 
fundering van een later gebouw. 
De bodem van een van de plaggenputten werd gevormd door een karrenwiel en nog daaronder zijn twee 
nog gave aardewerk kruikjes uit het begin van de 16e eeuw aangetroffen en een scherf van een vetvanger 
uit de 15e eeuw. Zeer waarschijnlijk heeft hier het middeleeuwse dorp gelegen. De vraag is wat er nu ver-
der met het terrein gaat gebeuren. Een volledige en door professionals uit te voeren opgraving is duidelijk 
gewenst. De gemeente moet daar nu over beslissen. De hele procedure tot nu toe is bepaald niet 'in de 
geest van Malta' verlopen (geen archeologische onderzoek vooraf). Het terrein ligt in de bebouwde kom. 
Er is daardoor geen archeologische verwachtingswaarde aangegeven. Een verplichting tot archeologisch 
onderzoek was er dus ook niet. Maar hopelijk gaat er door deze actie van de heemkundekring nu toch iets 
gebeuren.  
(corr. Riny Rovers)  
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VAN HET BESTUUR  
 
Speerpunten voor het bestuur 
Doelen en speerpunten voor het bestuur zijn in de jaarvergadering van maart jl. vastgesteld. Veel tijd en 
energie is in de afgelopen maanden uitgegaan naar alle activiteiten in Schijndel (tentoonstelling en boek) 
en  het beleid van de overheid. Deze ledenbrief geeft daar de neerslag van. 
 
 Kandidaat gevraagd voor de Activiteitencommissie 
De Activiteitencommissie zoekt een of meer nieuw leden. Dit omdat Jeanne Beex zich door een studie 
voorlopig voorlopig niet of nauwelijks actief zal kunnen inzetten. 
De eisen zijn reëel: het mag een vrouw of een man zijn. Betrokkenheid met onze vereniging en creatief 
meedenken is vereist. We vergaderen 1 x per 2 a 3 maanden (bij voorkeur op een woensdagavond). We 
houden niet van formeel gedoe; resultaten tellen. 
Voel je je uitgedaagd? Stel je kandidaat. Bel Jacques Gerritse: 06 - 229 359 28; mailen mag ook: 
j.gerritse@ons.nu 
  
Bezoek AWN-afdeling 17 
Deze afdeling brengt 14 okt. een bezoek aan Eindhoven. Tussen 10.00 en 12.00 uur worden de deelne-
mers ontvangen op het Archeologisch Centrum. Ze krijgen een rondheid en Nico Arts zal een toelichting 
geven op de opgraving Catharinakerk en ander lopend onderzoek. 
Bij deze ontvangst zullen namens onze vereniging enkele bestuursleden aanwezig zijn. Andere leden die 
het leuk vinden met een andere afdeling kennis te maken, zijn die zaterdagachtend ook van harte welkom. 
Afdeling 17 gaat 's middags naar HOME en zal daarna nog een opgraving of archeologisch monument 
bezoeken.  
 
Beterschap voor Jacques Govers  
Jacques Govers, al jaren lang een zeer actief lid, zal enige tijd verstek moeten laten gaan.  
Hij heeft een ernstig auto-ongeluk gehad en heeft daarbij heel wat botbreuken opgelopen. 
Hij ligt nu nog in het Maxima Medische Centrum in Veldhoven maar hoopt zo spoedig mogelijk aan huis 
te kunnen. Dat kan zodra er thuiszorg beschikbaar is. 
Gelukkig heeft hij zijn optimistische aard behouden en hij wil snel weer 'aan het werk'. 
We wensen Jacques heel veel beterschap en we hopen hem over een tijdje weer in ons midden te kunnen 
begroeten.  
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