
door Peter de Bruijn

! n de verte is het geluid van

I een modelbouwvliegtuigje te
Ihoren. Het doet Mark van der
Lee (S0 denken aan een van ziin
vrijwilligerstaken.,,Ik onde rhoud
even verderop namens Heem-
kundevereniging Vinckel een oor-
logsmonumentj e op Kaathoven",
zegthii.,,Ik ga er afen toe met een
spons overheen om het een beetie
netjes te houden. In juni ry4zis
daar twee dagen achter elkaar
's nachts een vliegtuig door Duitse

Als iemand anders schik
heeft, heeft N/ ark ook lol
Ze ziin bescheiden, maar zetten zich met hart en ziel belangeloos in
voor de gemeenschap. Het Brabants Dagblad plaatst ze op een
voetstuk. Vandaag staat Mark van der Lee uit Vinkel er.
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a Mark van der Lee: ,,lk ben
belangstel lend." Foro ruARC BoLSrus

i achtvliegtuigen nee rgeschoten.
Daarbij kwamen dertien geallieer-
den om het leven. Ik heb wel iets
met de TWeede Wereldoorlog."
Mark probeert bii de heemkunde-
kring foto's te 'ontciiferen'. r,Een
oude klassenfoto bijvoorbeeld;
wie staat erop? In 1995 hebben ze
van iedere voorgevel in Vinkel een
foto gemaakt. Ik heb uitgezocht
wie er toen achter die gevels
woonde. Ik ben echt in het dorp op
zoek gegaan en heb ze biina alle-
maal gevonden. Ik ben niet
nieuwsgierig, wel belangstellend.
Een geboren en getogen Vinkelaar.
Van mijn generatie en de generatie
van mijn ouders ken ik bijna ie-
dereen. Wat het karakter van een
Vinkelaar is? Niet lulIen, maar
poetsen, denk ik.'
Híi zetzíchvooral in voor het car-
naval in Kafland, zoals Vinkel tii-
dens die dagen heet.,,Ik zit onder
meer in de commissie die stiekem
de nieuwe prins zoekt,zitin het
bestuur, zoÍgvoor sponsoring, sta
in de ton en regel de optocht. Car-
naval verbroedert. Wii proberen in
Vinkel voor de kleuters, maar ook
voor de ouderen iets te organise-
rerr. Ik vind het mooi om te zien
als iemand anders'schik' heeft.
Dan heb ik die lol ook."
,,Vinkel heeft vriiwilligers nodig.
Een dorp moet leefbaar blijven,
hè? Het ziinvaak mensen uit de-
zelftle viiver. Ik zie dat het steeds
lastiger wordt om vrijwilligers te
vinden. We kriigen het met z'n
allen steeds drukker. Het dorpse
gaat er wel een beetje af,ia."
Hij vervolge ,,Ik ben iemand die
moeiliik'nee' kan zeggen. Dat-zit
in de familie. Mijn broers zitten of
zaten ook in het verenigingsleven.
Ons mam en pap hadden we het
niet breed. Toch zat iedereen altiid
bij ons binnen. Het was een zoete
inval bii ons thuis."


