PEP-TALK
nieuwsbrief
Nr. 1, jaargang 2018, mei 2018

Stichting PEP-projecten Bernheze
website

www.pepbernheze.nl

Secretariaat: Nelson Mandelastraat 3
5384 BK Heesch
T: 0412- 452208 e.theunissen44@ziggo.nl
Rabobank NL84 RABO 0120 027 313

de laatste nieuwtjes……
-Hebt u nieuwtjes voor de volgende
uitgave? Wilt u iets vertellen over uw
vrijwilligerswerk? Neem dan contact op
jvanzeeland@zonnet.nl

wijzigingen doorgeven:
Geef wijzigingen (adres, Dat
telefoonnummer, e-mailadres) a.u.b.
voortijdig door. kan via de eigen
werkgroepcoördinator of via Joop van
Zeeland. Deze houdt de lijst actueel.
(jvanzeeland@zonnet.nl)

Dank weer aan alle mensen die op
enigerlei hebben mee gewerkt.

Roemenië –reis
Waarschijnlijk heeft u al het een en
ander meegekregen over de reis die door
een aantal oud-brandweermannen uit
Heesch en enkele Pep-leden is gemaakt.
Twee brandweerwagens (van de
bedrijven Unipol en Aspen Oss), zijn
door vrijwilligers in topconditie gebracht,
gekeurd en naar twee dorpen in
Roemenië gebracht.

Sponsordiner voorjaar 2018
Met rond de 90 deelnemers is deze
activiteit goed verlopen. Prima sfeer,
prima diner! Dank aan alle deelnemers
en natuurlijk de vrijwilligers die hebben
meegewerkt aan dit gebeuren.

boekenbeurs in de dagkerk van
Heesch en in Liempd.
De twee brandweerwagens staan klaar
om te worden overgedragen.
In goed overleg met de regionale
brandweer aldaar, zijn twee dorpen
uitgekozen, waar een brandweerwagen
voor meer veiligheid kan gaan zorgen.
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In maart was weer de boekenmarkt in
Heesch. De opbrengst was lager dan in
2017. Er waren beduidend minder
bezoekers. Moeilijk te achterhalen wat
daarvan de oorzaak is.
Tijdens de boerenmarkt in Liempd werd
er voor een redelijk bedrag verkocht.
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De reis verliep voorspoedig en de
wagens zijn met enig feestelijk vertoon
overgedragen aan de twee gemeentes.

Op bezoek bij de beestestal in Klein
Rosmalen.
Inzegening van de brandweerwagen

agenda 2018

Naast deze acties werden ook bezoeken
gebracht aan enkele projecten waarbij
Stichting Pep is betrokken.
Op de website (www.pepbernheze.nl)
kunt u onder de kop ‘foto’s’ kijken naar
een fotoverslag van de reis. Ook staan
de krantenartikelen (die in de Mooi
Bernheze krant hebben gestaan) op de
site.

-boekenmarkt in De Wis te Loosbroek:
27 en 28 oktober
-kerstactiviteit in De Wis te Loosbroek:
15 en 16 december.

Naast bovengenoemde acties heeft het
dagelijks bestuur van de Stichting ook
uitvoerig gesproken met Rodica, onze
Roemeense partner van het Rode Kruis.
Het Rode Kruis heeft daar uit de
nalatenschap van een echtpaar een (oud
en vervallen) huis verkregen. Daar wil
Rodica een sociaal-medisch centrum
gaan opzetten. In dit armoedig,
afgelegen gebied is dat geen overbodige
luxe. Stichting Pep gaat medewerking
verlenen aan dit project. Financieel,
maar indien mogelijk ook door zelf de
handen uit de mouwen te steken.
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We werden onthaald door schoolkinderen
in traditionele kledij.
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