
Toespraak ter ere van het gouden huwelijksfeest van Echtpaar Maas - Vermeulen

Harrie Maas; Geboren in Hulsel op 17 april '1925 (77 jaar )
Jo Vermeulen; Geboren in Netersel op 22 januari 1930 (72 jaar )

Beide groot geworden in de zaligheden van de Kempen.
Mevr. Maas in een gezin van 10 kinderen, en Dhr. Maas in een gezin van 8 kinderen.

Dhr. Maas heeft in zijn jonge jaren al eerder kennis gemaakt met Eersel. Hij ging hier
namelijk 2 jaar naar de landbouwschool, tot hij 14 jaar was. Toen de leerplichtige leeftijd
voorbij was ging ook Dhr. Maas met gezwinde spoed aan het werk.
Eerst de sigarenfabriek, toen bij Veron op de boerderij ( om niet naar Duitsland te hoeven),
toen weer thuis, toen bij Philips, en toen . in dienst.
Met de boot naar Nederlands lndië, 1 maand duurde de reis.
Na 3 %jaar keerde hij weer terug op Nederlandse bodem.
(ln die tijd overigens wel veel gecorrespondeerd met zijn "vriendin"Jo Vermeulen)
Maar er moest weer gewerkt worden.
Br1 Philips kon hij niet terug komen vanwege nierstenen. Dan maar naar de gemeente als
bosarbeider, toen weer naar de "cultuur technische werken", daarna naar "de waterleiding"
sleuven graven en in 1952 naar d'n Dijkman in Bladel.
ln augustus van 1952 vonden Jo en Harrie dat ze maar eens moesten gaan trouwen. Ze
moesten niet, maar ze wilde dat graag ll.
12 augustus voor de wet, en 13 augustus voor de kerk (anders duurde het feest niet lang
genoeg zeker ?) En dat is vandaag precies 50 jaar geleden !!.
Toen ... hadden beide eigenlijk geen tijd, het ging er even tussendoor, maar vandaag
hebben ze alle tijd, en kan het niet lang genoeg duren.

Dhr. Maas is na zijn trouwen in '1956 bij DAF gaan werken, en heeft dit tot zijn pensionering
in 1990 volgehouden. Dat is 34 jaar en 0us geen geringe prestatie.
Een andere presiatie is het halen van zijn rijbewijs op 48 jarige leeftijd. Zrjn zoon Jac was
voorgeschoten, en dat kon hij niet zetten.
Verder is hij altijd zeer actief geweest in de sport, vooral voetbal als speler, en als
bestuurslid. Zingen ..... kan hij ook als geen ander !. Tuinieren, wandelen, fietsen, kaaden
en biljarten, allemaal bekende activiteiten voor dhr. Maas.

Mevr. Maas heeft in haar jonge jaren op veel plaatsen "gediend" zoals ze dal toen noemden.
(Zelfs nog bij mijn peetoom heb ik gezien in de stukken.) Het was hard werken in die tijd, en
weinig vakantie / ADV I of lange weekencien.
Ze heeft gediend in Netersel, in Reusel, in Hilvarenbeek, in Tilburg, en daarna weer thuis
gewerkt in de zandstraat in Netersel.
En toen kwam haar grote vriend terug uit het verre lndië.
Ze trouwden, en gingen wonen op de Hoef in Netersel in een aanbouw van een boerderij. De
dag na het trouwen werd er al geïnformeerd of 'HEï" wel gelr:kt was. Toen, of niet lang
ciaarna in iecier gevai wel, daar kan zoon Jac wel iets over vertellen.
Na de geboorte van nog 4 kinderen zijnze verhuisd naar Steensel. Daar een twee onder een
kap woning gebouwd, nog twee kinderen gekregen en 36 jaar naar volle tevredenheid
gewoond.
De hobby's van mevr. bestonden onder andere uit het verzamelen van diverse dingen. Noem
het maar en het werd verzameld. Winkelen was ook een welkome afleiding voor mevr. zoals
ook het zgn. bussen door Nederland met een dagkaart. Dorpen en steden zien, ergens op
een bankje zitten te picknicken, de geneugten van het leven ervaren, dat deden ze graag.
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Maar ja, de kinderen de deur uit, het huis wordt te groot, dus iets kleiner gezocht, en
gevonden op de Postelse Bocht in Eersel. Hier zijn ze naartoe verhuisd in november 1997
beide nog in blakende gezondheid.
ln de laatste 4 jaar is de gezondheid wat minder geworden, en was het met name mevr.
Maas die het meeste moest inleveren. Die omstandigheden noodzaakte jullie om te gaan
kijken naar een andere woonomgeving, wat uiteindelijk een indicatie voor een
verzorgingshuis werd. En sinds 15 November 2001 , precies 4 jaar na de verhuizing naar de
Postelse bocht, wonen jullie beide in de Wiekenborg.
Mevr. krijgt haar zorg op afdeling Bergmolen, dhr. gaat haar zoveel mogelijk bezoeken, en
probeert daarnaast voor zichzelf een nuttige dagbesteding te vinden. Biljarten is nog steeds
een hobby van hem die hij graag uitoefent.
Het bestuursbloed zit hem overigens ook nog steeds in de aderen, want hij heeft
ondertussen zitting genomen in de bewonerscommissie, en wie weet stoot hij nog wel door
naar de cliëntenraad.

Heer en mevrouw Maas, heel hartelijk gefeliciteerd met jullie gouden huwelijksfeest. lk wens
jullie en jullie kinderen en kleinkinderen een hele fijne dag toe.


