
Humberto en Smile zingen
tijdens de hoogmis van de
carnaval ‘Hier heur ik thuis’
van Gerard van Maasakkers.
Als er twee families recht
hebben om dát te zingen, zijn
het de Soetensen en de Van
Diessens. Die families wonen
hier al sinds mensenheu ge -
nis. Huub en René zijn trots
op hun durpke. “Als iemand
wil weten waar ik woon, dan
zeg ik dat ik elke avond naar
het paradijs rijd,” zegt adju -
dant Smile en laat meteen
zien waarom de naam zo
goed gekozen is.

Dit verhaal begint zo’n 12 jaar
geleden in de kantine van de
voetbalvereniging. De beide
heren geven elkaar het erewoord
tijdens de dinsdagmorgen met
carnaval. “Als een van ons ge -
vraagd wordt om prins van
Struif donk te worden, dan wordt
de ander adjudant,” vertelt
 Humberto. “Dus toen Rob de
Koning belde, was een adjudant
snel gevonden.” Zelf moest hij
nog wel een weekje nadenken:
“maar al had ik drie weken na -
gedacht, dan nog was de twijfel
gebleven. Dus heb ik de knoop
maar doorgehakt.” René had iets

minder tijd nodig; 5 minuten
namelijk.
Rob belde trouwens voor een
interview voor het Loeierke.
Omdat alle dames thuis waren,
was het beter dat Huub naar Rob
ging. Oh, ja, er was nog een gast-
interviewer (Erik van Riet). “Ik
had in het begin nog niets door.
Dat verhaal in het Loeierke zal
wel over mijn leiderschap van
het tweede elftal gaan. Ons Lot
rook wel onraad. Die riep me na,
dat ze me gingen vragen. Ja,
toen begon mijn hartje toch wel
wat sneller te kloppen.”
En zo gebeurde het, dat op vrij-
dag 12 januari twee oud-buur-
jongens van de Donk met de pan
staan zwaaien. En geen mens
had dat kunnen raden!

Die vrijdagavond van de ont hul -
ling was de Gouden Koekenpan
goed gevuld. Huub en René
stonden in spijkerbroek op de
dansvloer. CV de Spekstruiven
hadden een leuke ‘opsporing
verzocht’ in elkaar gezet, com -

pleet met plofkraak en achter -
volging. De beide ‘daders’ waren
zo verrassend dat Bert Olislagers
aan René vroeg wie die twee
waren! Prins Humberto kwam
goed voorbereid aan het woord.
Anderhalf kantje (! ) tekst had
hij geschreven. Dat was iets te-
veel van het goede. Voor de
eerste zittingsavond op zaterdag
was de helft geschrapt.
Het zijn wel twee eigenschappen
die van pas komen als prins Car -
naval: een goede voorbereiding
en een snelle leerling. Prins en
adjudant bouwen op de raad van
elf, waar toch ervaren mensen
zijn vertrokken dit jaar. De beide
heren hebben ook veel vertrou -
wen in het bestuur. “Kijk dit
staat ons te wachten de komende
weken,” vertelt René. “Zelfs het
eten is tot op de minuut gere -
geld.” Het is inderdaad een in-
drukwekkende lijst.
“Ik ga proberen te genieten van
élk moment. Ik wil de Vessemse
mensen nog beter leren kennen.
De namen ken ik wel, maar wie

is de man of vrouw achter de
naam. Dat sociale stukje is be-
langrijk,” zegt Huub. “Dit avon-
tuur zijn we met zijn vieren
(Carien en Ellen) aangegaan. We
gaan er voor om straks tevreden
terug te kunnen kijken.”
René vult aan: “Het moet een
feestje worden voor alle leef tij -
den. En het wordt een schón fist-
je als mensen elkaar de ruimte
geven.”

Het lied ‘hier heur ik thuis’
past bij het duo en bij de kijk
op carnaval vieren in hun
dorpke. De tekst begint met:
Hier ken ik de weg, hier leer -
de ik lopen. Vallen en op -
staon en wijdter gaon. De
eerste regel is een feit. De
tweede zal best wel een keer
gebeuren, maar Humberto en
Smile weten waar het naar
toe moet. Ze zullen geen
domme dingen zeggen of
doen. Zo heeft iets meer
levenservaring ook zijn voor-
delen.
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“We hebben een plan!” dacht
men bij Toneelgroep Vessem
en Zanggroep Con Brio. Voor
de komende productie ‘Ja
Zuster, Nee Zuster’ zijn de
handen ineen geslagen.

Humoristisch
Verschillende opties werden
bekeken, maar na goed onder-
ling overleg werd besloten om
de spetterende feelgood-mu-
sical ‘Ja Zuster, Nee Zuster’
op te voeren. Het is een humo -
ris tisch verhaal, met vlotte
dialogen en aanstekelijke lied -
jes. Het verhaal speelt zich af
in de late zestiger jaren, net
als de tv-serie destijds.
Voor u als publiek is het straks
fijn aanschuiven om eens onge -
geneerd bij Zuster Klivia en Boze
Buurman Boordevol achter de
voordeur te kijken. Maar voor
ons zitten er voor die tijd nog
heel wat uurtjes oefenen in. Op
woensdagavond is het zangrepe -
titie en oefent Con Brio op pasjes
en beweging onder leiding van
dirigente Marie-José Mijs. Op
donderdagavond is het spelrepe -
titie bij de Toneelgroep onder
leiding van regisseur Jenny
Maas. Maar met alleen repeteren
heb je natuurlijk nog geen pro -
ductie op de planken. Want
achter de schermen wordt er
hard gewerkt door verschillende
commissies.

Musical in cijfertjes
De hoofdcommissie zet de lijnen
uit in overleg met Jenny en
Marie-José, regelt algemene
zaken en bewaakt de voortgang.
Daarnaast is er een promotie -
commissie, een commissie voor
(aan)kleding, voor financiën,
voor choreografie, voor licht en
geluid, voor grime, voor uitvoe -
ringen en een decorploeg. In
totaal zo’n 35 mensen die zich
bezig houden met de ‘randzaken’.
Door de kruisbestuiving van
beide verenigingen hebben we
diverse toneelspelers die zingen
en verschillende zangers die
toneelspelen. Er zijn veertien
spelers, waarvan drie gast spe -
lers, vijf leden van de Toneel -
groep, vijf leden van Con Brio en
een lid van beide verenigingen.
Het combo van Con Brio bestaat
uit vier muzikanten. De overige
leden van Con Brio zingen en
spelen als figurant en ondersteu -
nen in kleine groepjes de solis -

ten. In de voorstelling zijn 18
liedjes opgenomen.

Kaartverkoop
Wanner u kaartjes bestelt voor
deze musical mag u rekenen op
een leuke avond uit. Maar pas
op: de eerste dagen krijgt u de
liedjes vast niet meer uit uw
hoofd en gaat u met de Kat van
Ome Willem en Hendrik Haan
in een rijtuigie naar Koog aan de
Zaan. Of danst u de Twips
samen met mijn ouwe Opa, in de

regen onder een paraplu.
Vanaf begin maart start de kaart -
verkoop. Bij voorkeur kunt u be-
stellen via de website van de
Toneelgroep. Telefonisch bestel -
len kan eventueel ook. T.z.t. zul -
len we alle relevante informatie
kenbaar maken via dit blad, onze
websites en andere media.

De voorstellingen in Gemeen-
schapshuis D’n Boogerd
staan gepland op: vrijdag 6 &
13 april om 20:00 uur; zater-

dag 7 & 14 april om 20:00 uur
en op zondag 8 april om
14:00 uur.

www.toneelgroepvessem.nl
www.zanggroepconbrio.nl

Voor de tiener en de twen, als je zesentacHtig ben...

’Ja Zuster, Nee Zuster’
mag je niet missen!

Op zaterdagavond 3 februari
a.s. staat het Vessems Carna -
valstheater D’n Boogerd weer
bol van muziek, dans, zang en
sketches. Onze herremenie
en drumband gaan u deze
avond weer verrassen met
een zeer afwisselend carnava -
lesk programma met als
hoofdthema Februari-Fest.

Het thema van deze muzikale
feuilleton moge duidelijk zijn.
Het wordt een complete Duitse
avond met alles erop en eraan.
Lekker genieten van een goed
glas drinken aan lange, uitge -
rekte, tafels en uw eigen com -
pleet laten soigneren.

Na alle voorgaande jaren durven
wij wel te stellen dat het jaarlijkse
carnavalsconcert zeker de moeite
waard is om bij te wonen. Ook dit
jaar hebben wij er als muziekver-
eniging weer alles aan gedaan
om op het podium weer een ge -
varieerd programma te presen -
teren vol met muziek, zang, dans
en sketches.
Twee buitendurpse artiesten
zullen in ieder geval een komisch
stuk verzorgen waarbij succes
gegarandeerd is. Net als voor -

gaande jaren zullen de leden van
de slagwerkgroep en de fanfare
naast hun muzikale kwaliteiten
ook hun acteertalenten weer aan
moeten boren. Natuurlijk gaat
dit weer voor de nodige hilariteit
zorgen. Oude en nieuwe Duitse
schlagers zullen passeren waar-
bij natuurlijk Helene Fischer niet
mag ontbreken…

De Prins met zijn gevolg met
tutti de carnavalsvereniging
kommen ók ammel, dus ge kant
gerust ók kommen.
Na afloop is er nog meer muziek
waardoor ge niet meteen naar
huis hoeft en met ons nog gezel -
lig kunt nabuurten en borrelen.

Ben je nieuwsgierig? Mooi!
Kom dan op zaterdagavond 3
februari (in diesem jahr)
naar gemeenschapshuis D’n
Boogerd, aanvang 20.00 uur
(kostenlos dus gratis vur
niks).

Fanfare en drumband
St. Cecilia

bier und wurst, Hossen, seHen sie an, lederHosen...

Concert carnavalesk
Februari-Fest
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Kom op vrijdag 9 maart
dineren voor Alpe d’Huzes bij
de Gouden Leeuw met een 4-
gangenmenu voor € 35,- p.p.
en u steunt met € 17,50 de
strijd voor een Goed, Geluk -
kig en Gezond leven met
kanker.

Een heerlijk avondje uit en ook
nog het goede doel steunen.
Kom gezellig uit eten met je ge -
liefde, je gezin, je ouders, je
vrien den, je buren, je collega’s of
bijvoorbeeld je voetbalteam. Een
4-gangenmenu kost € 35,- p.p.
en het kindermenu 15,- p.p.
Hiervan gaat 50% naar het
goede doel.
Geniet van het eten en de gezel -

lig heid en ondertussen steun je
de strijd tegen kanker. Een
mooie win-win toch? Want de
strijd tegen deze rotziekte gaat
door. Voor Karin van Box tel, de
grote inspirator van ons hele
team, maar ook voor vele ande -
ren die er mee te maken hebben.

“Niemand meer dood aan
kanker” is het motto van de Alpe
d’Huzes. Dat streven steunen wij
graag, door weer met z’n allen
die berg op te gaan fietsen en
veel geld op te halen voor het
KWF. Ons team bestaat naast
Karin uit Paul van Boxtel, Albert
van der Knaap en Anke Spruit-
Castelijns, allen uit Vessem; de
broer van Paul, Rob van Boxtel

en we hebben zelfs internatio -
nale aanvulling met Andrea,
Alberto en Paolo uit Italië.

Volg ons op facebook K4Life
waar we jullie op de hoogte
houden van onze activiteiten en
voorbereidingen richting Alpe
d’Huzes op 7 juni 2018. Kijk ook
op opgevenisgeenoptie.nl/k4life
voor meer informatie over ons
team. Tot vrijdag 9 maart!

Reserveer tijdig rechtstreeks
bij de Gouden Leeuw o.v.v.
Alpe d’Huzes-diner, tel. 0497-
591252. Geniet van het leven!

Team K4life
Karin, Paul, Albert, Anke, Rob,

Andrea, Alberto en Paolo

DE FOTO VAN VIJF-EN-TWINTIG GULDEN...

Bijgaande foto is gemaakt tijdens het kerstdiner van de aan -
leunbewoners van Groenendaal bij De Gouden Leeuw. Zij die
her ken baar op de foto staan, kun nen zich mel den bij de kassa
van onze Ves  sem se Emté supermarkt. Degene die zich als
eerste meldt, ont vangt daar dan een cheque t.w.v. € 10,-.KNAAGDIEREN • INSECTEN • HOUTVERDUURZAMING • ONTSMETTINGEN

A D V I E S  •  W E R I N G  •  B E S T R I J D I N G

Vessem 
0497 - 59 11 17

www.ansemspdb.nl

gecertificeerd

Voor bedrijven, instellingen en particulieren
aangesloten bij:

Samen uit eten tegen kanker
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� Woningbouw

� Aanbouw & verbouw

� Staal & laswerken

� Kozijnen & beglazing

� Terrasoverkappingen

Knegsel - tel. 040-205 35 05 / 06-51 29 91 31

briefpapier • enveloppen • visitekaartjes • blocs •
offertemappen • sets • printwerk • geboortekaar-
ten • huwelijkskaarten • misboekjes • flyers • pos-
ters • spandoeken • folders • brochures •
consumptiebonnen • briefpapier • enveloppen • vi-
sitekaartjes • blocs • offertemappen • sets • print-
werk • geboortekaarten • huwelijkskaarten •
misboekjes • flyers • posters • spandoeken • fol-
ders • brochures • consumptiebonnen •briefpapier
• enveloppen • visitekaartjes • blocs • offertemap-
pen • sets • printwerk • geboortekaarten • huwe-
lijkskaarten • misboekjes • flyers • posters •
spandoeken • folders • brochures • consumptie •

Kijk voor de diverse mogelijkheden
op onze nieuwe website

www.drukkerij-cyaan.nl

Oranjestraat 1A 5091 BK Middelbeers
Tel. 013 - 514 2182 info@drukkerijcyaan.nl

’U Weet Wel’
de Kuiper

tel. 0497-591951
Mobiel 06-28947685

Cafevandeven@hetnet.nl

– centrale verwarming
– sanitair + waterleiding + riolering
– zinkwerk + dakwerk

Jan Smuldersstraat 12
5512 AZ  Vessem
Tel. 0497-591253

* kinderfeest met boswachter of kabouters
* speelbos
* wandeling met gids of gps
* koffie op zondag
* natuurlijk rustpunt!

www.bosschuur.nl



In het bijna vijftigjarig be -
staan van Zanggroep Con
Brio mochten we wederom
een jubilaris huldigen voor
veertig jaar lidmaatschap.

Anja Willems zingt al veertig jaar
met veel plezier bij de sopranen
mee. Ze is zeer toonvast en daar-
door vaak een steun voor nieuwe

leden. Ook de nummers van de
liedjes weet ze meestal uit haar
hoofd: waarvan de rest van de
sectie dankbaar gebruik maakt.
Maar bovenal is ze een gezellig
en een trouw lid.

Tijdens de jaarvergadering op
woensdag 3 januari jl. werd er
even stil gestaan bij dit jubileum
en werd Anja in het zonnetje
gezet met een bos bloemen en
een geschenk. Het is tekenend
voor de sfeer binnen Con Brio en
we zijn er dan ook trots op dat
Anja al zo lang trouw naar de
wekelijkse repetities komt.

Na de vergadering werd er weer
hard gewerkt aan de voorstelling
Ja Zuster, Nee Zuster, waarvan
de voorstellingen gepland staan
in april.

Voor de elfde maal gaan binnen-
kort de tenniskampioen schap -
pen van de gemeente Eersel
plaats vinden en wel van zondag
18 maart tot en met zondag 25
maart 2018. Dit toernooi is een
uitstekende voorbereiding op het
nieuwe tennisseizoen en biedt de
mogelijkheid om in een gemoe -
de lijke sfeer te tennissen tegen
anderen tennissers uit de ge -
meentedorpen.
Er wordt gespeeld door leden
van TV Vessem, TV Duysel, TV
Steensel, TV Knegsel, TV Eres -
loch (Eersel) en TV De Meppers
(Wintelre). Evenals voorgaande
jaren vinden de wedstrijden
plaats op twee tennisparken. De
voorrondes (zondag t/m vrijdag)
vinden plaats bij T.V Eresloch.
Het slotweekend is dit jaar in
Knegsel.
Voor meer informatie kun je ons
mailen op info@tkge.nl of kijken
op de site www.tkge.nl.

Inschrijving senioren
Het inschrijfgeld bedraagt € 6,-
per deelnemer per onderdeel
(max 2 categorieën). Er wordt
gespeeld in de categorieën HE,
DE, HD, DD en GD 3, 4, 5, 618+,
718+, 818+. Er wordt in poules
gespeeld volgens de regels van
de KNLTB. Wedstrijden worden
gespeeld om twee gewonnen sets
en een eventuele derde set is een

super tiebreak. Deelname is be -
doeld en uitsluitend voor le den
van tennisverenigingen in de ge-
meente Eersel. Inschrijving is
mogelijk tot en met dinsdag 6
maart 2018 op www.toernooi.nl
(zoeken op tkgE).
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U kunt op onderstaande data
weer oud papier depo neren
in de container op de par -
keer   plaats van Piet Becx,
Wilhelminalaan 29:

26 januari
+ 10 februari

Altijd vóór 15.00 uur s.v.p.!
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Zondag 28 januari 10.00 uur
Eersel. Ds H.J. van Haarlem. Ere-
dienst en koffiedrinken.
Zondag 4 februari 10.00 uur
Eersel. Ds M. de Vries. Eredienst en
koffiedrinken.
Zondag 11 februari 10.00 uur
Eersel. Ds B.J. van Haarlem.
Eredienst en koffiedrinken.
Zondag 18 februari 10.00 uur
Eersel. Ds J.J. van der Wal.
Eredienst en koffiiedrinken.

Verspreiding
VBode 2018

Nr.      Verspr.*      Deadline
02     21 febr.     13 febr.
03       21 mrt.         13 mrt.
04      25 apr.         17 apr.
05       30 mei.        22 mei
06      4 juli            26 juni
07       5 sept.          28 aug.
08      10 okt.         2 okt.
09      14 nov.         6 nov.
10       12 dec.         4 dec.

* Kan ook één dag later zijn.
Zie ook onze website:

www.vbode.nl

PROTESTANTSE KERK
HOOGELOON-EERSEL

di. 6 febr. PMD, GFT, Rest
di. 20 febr. GFT, PMD

De afvalkalender en achter -
grond informatie over de afval -
inzameling kunt u vinden via
www.deafvalapp.nl

Klachten en meldingen m.b.t. de
huisvuilinzameling kunt u
doorgeven aan het milieu-infor -
matiecentrum. Ook voor het
aanvragen van containers,
milieuboxen en milieupasjes
kunt u terecht bij het milieu-in-
formatiecentrum, dat be reikbaar
is: www.miconline.nl of via tel.
0800-0230336.
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DANKBETUIGING
graag willen we iedereen bedanken voor de belangstelling en
de vele kaarten die we mochten ontvangen tijdens de ziekte
en bij het overlijden van mijn vrouw, ons moeder en oma

NEL STERKEN-VAN BEERS
jullie aanwezigheid, steun en hartelijkheid heeft ons goed ge-
daan.

Harrie Sterken
kinderen en kleinkinderen

DANKBETUIGING
graag wil ik iedereen bedanken voor de warme belang-
stelling, de vele kaarten, schouderklopjes en troostende
woorden tijdens de ziekte en het overlijden van mijn man,
vader, opa en schoonvader

TON VAN DIJEN
jullie aanwezigheid, steun en hartelijkheid hebben ons goed
gedaan. Hartelijk bedankt.

Carla, Esther, Rob, Arno, Merel en Thijs

Anja Willems 40-jarige jubilaris
bij Zanggroep Con Brio

Reünie van
Lagere school
Mijn naam is Jeroen Slagers,
geboren in 1957 te Vessem en
graag wil ik weer een reünie van
de lagere school organiseren.
Dit hebben we al twee keer ge-
organiseerd in het jaar dat we 40
en 50 jaar waren. Nu dus ook
maar met de 60…
Ik ben op zoek naar e-mail adres -
sen van alle leerlingen van des-
tijds. Tevens ben ik op zoek naar
nog twee personen die dit samen
met mij verder willen organi -
seren.

Jeroen Slagers
Steenovenstraat 34
5464 VV Mariaheide
jslagers@home.nl

Voor elfde keer gemeentelijke
tenniskampioenschappen

DUOFIETS VESSEM
zoekt nog steeds
VRIJWILLIGERS
Tel. 0497-592147
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Voor uw complete haarverzorging

Caroline van Sambeeck-Swalen

Heike 7 Tel. 0497-591496
5512 NJ  Vessem Alleen op afspraak

Administratie- en Adviesbureau

PeTer VAn de Ven
Molenberg 5 – 5512 Be  Vessem
Tel. 0497-591695 – Fax 0497-592233

* administraties

* loonadministraties

* overige belastingzaken
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VESSEM IN HET KORT

Kerstdiner toch nog dicht bij huis
Bewoners van de aanleun wonin gen bij Groenendaal hebben toch nog
kunnen genieten van een kerstdiner in Vessem. Al jaren verzorgt
St. Joris een uitgebreid kerstdiner voor bewoners van Groenendaal
en de aanleunwo ningen. Dit jaar konden laatstgenoemden wel met
Kerst dine ren, maar dan moesten ze naar Oirschot komen. Dat bleek
voor een groot aantal een probleem. Ze kregen het vervoer niet rond.
Daarop is de hele groep in de Gouden Leeuw uitgenodigd en hebben
ze genoten van een heer lijk kerstdiner (voor hetzelfde bedrag).
Volgens initiatiefneemster Carla Soetens-van Veghel heeft Joris
toegegeven dat ze er niet zo goed over nagedacht hadden. Dus is er
een kans dat er volgend jaar gewoon weer in Groenendaal
aangeschoven kan worden. Hoop doet leven niet waar.

Nieuwe tankautoSpuit voor
brandweer post Vesssem
Onder grote belangstelling van
buurtgenoten en familie werd op
zondag 7 januari de nieuwe
tank autospuit van onze brand-
weer ingezegend. De nieuwe
wagen werd met loeiende sirene
naar de kazerne gereden. Daar
maakten de brandweerlieden
van post Vessem een waterboog
met het water uit de oude wagen.
De nieuwe auto heeft o.a. als ex-
tra de mogelijkheid om met
schuim de branden te blussen.
Ook de brandweermannen zelf
waren voor de gelegenheid in het
nieuw gestoken. Voor sommigen
was het wel even wennen. De
felgele pakken vallen in ieder ge -
val meer op dan het oude kloffie.
In februari (waarschijnlijk dins-
dag de 27ste) is er voor belang-
stellenden een open avond met
de mogelijkheid eens een oefe-
ning van dichtbij mee te maken.
Zeer de moeite waard weet ik uit
ervaring.

Het Groot Meer ligt er weer prachtig bij
Na een jaar noeste arbeid en een half miljoen aan onkosten, is het
Groot Meer weer een meer. In november leek het er nog op, dat er
deze winter alleen gekluund kon worden (foto links). Maar in
december zijn de sluizen van het Klein Meer opengezet en staat er
weer water in het Groot Meer. Als het goed is, zijn de proble men met
het overtollige slib en de watercrassula nu opgelost. De watercrassula
is een niet in heem se plant die de zeldzame begroei ing in het meer
overwoekerde. Door het slib af te graven, hoopt de uitvoerder dat
probleem ge tackeld te hebben. Zo kunnen wandelaars nu alweer
genieten van een prachtig stukje natuur. Voor de schaatsfanaten is het
nog wachten op de eerste week vrieskou. Dan kunnen ook zij de
schaatsen al snel uit het vet ha len, want heel hoog lijkt het water nog
niet te staan. De kans op een goede laag ijs lijkt daar mee groter.
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LIEBREGTS

Fundatie- en

Vloertechniek B.V.

Putterstraat 8A – 5512 BM  Vessem

Tel. 0497-591569

Veevervoer en

Veehandel

F. BECX
Mr. de la Courtstraat 17
VeSSeM
Tel. 0497-591446

De Hoefseweg 8
5512 CH Vessem
tel. 0497-591303
fax 0497- 592188
Postbus 1049
5512 ZG Vessem

A. van Riet



De zittingsavonden in Ves -
sem waren al jaren meer van
steeds dezelfde artiesten. En
toen waren daar plotseling de
Jaquettes; drie ‘import’ man -
nen, enorm zenuwachtig,
geen idee of het aan zou
slaan. Na de introductie door
Marc Jansen klinkt het
‘Some where between Vessem
en hier’ driestemmig door de
Koekenpan. Dat klonk als een
klok! Dat was grappig! Hee,
wat gebeurt hier? Voordat je
van de verbazing bekomen
was, ging het in hoog tempo
verder: Felice Amor, Piel in
Polen, Jacobus-medley…

Zeven liedjes later kregen ze van
wijlen Henk van Riet te horen
dat Vessem dit nog nooit had
gehad. Hij vond het geweldig. En
Henk was niet de enige. Les
Jaquettes kwamen op het juiste
moment en hadden succes met
de combinatie van driestemmige
zang en humor in de teksten.
Daarmee legden ze de lat voor
zichzelf hoog. Ze moesten dat
volgend jaar maar weer zien te
evenaren. Verder dan een jaar
wilden ze niet vooruit kijken.
Wisten die drie veel, dat er nog
dertien jaren van succes zouden
volgen. En dat ze twintig jaar
later zouden zeggen, dat ze in het
eerste jaar niet hun beste liedjes
hadden.

Na het debuut in 1995 werden de
teksten kritischer bekeken. Wat
al die jaren overeind bleef: zuiver
zingen en markante dorpsfigu -
ren op de hak nemen zonder te
schofferen. Leon vertelt: “Jos
van de Ven vertelde in die jaren
over zijn Poolse avonturen (Piel
in Polen). Na de maandag-repe -
titie ging ik er elke keer weer
voor zitten. Jos kon het zo smeu-

ïg vertellen, dat het refrein bijna
vanzelf op papier kwam.”
Ook over Jan Henst (en in één
adem Piet Liebregts) zijn veel
liedjes geschreven (dorpspro -
feet). Maarten daarover: “In het
origineel staat de zin ‘ik wou dat
ik jou was’. Jou werd Jan en toen
was het niet zo moeilijk meer
over welke Jan dit lied moest
gaan. Het mooie was dat Jan het
die avond geweldig vond. Hij
had de ironie niet meteen door.”
Ook Lianneke moest er regelma -
tig aan geloven. Leon: “Maar die
vroeg er vaak zelf om. In 2001
zingen we ‘kanjer van een
vrouw’. We zetten de eerste zin
in, -Zij is niet mooi-, bam, de
zaal buldert van het lachen. Ik
dacht: hoe kan dat nou? Ze we -
ten toch niet over wie we het
gaan hebben. Wel dus! We moe -
ten stoppen en doen het daarna
opnieuw. Met hetzelfde resul -

taat! De derde keer besluiten we
door te zingen. De tweede zin,
-en hij een drol-, en de zaal ligt
plat. Dat zijn mooie momenten.”
Maarten vult aan: “De volgende
avond stoppen we na die eerste
zin en wachten op de lach, maar
toen gebeurde er niets. Je kunt
er niks van zeggen.” Kees gaat
verder: “Met ‘gin paniek’ hebben
we zelf het meeste gelachen. Het
kwam tijdens de repetitie maar
zelden voor, dat we serieus het
eind haalden. Toch is het een
van de onbekendere nummers.”
Dat kun je niet zeggen van ‘Win -
telre’. Maarten zegt hierover:
“Als we het buiten de gemeente
zingen begin ik met deze intro -
ductie: Wij hebben met het lied
Wintelre de Brabantse Cultuur-
prijs gewonnen. We zijn er na -
me lijk in geslaagd iets positiefs
over Wintelre te bedenken en
dat in een lied te verpakken.”

Kees vertelt: “Op de video zie je
Kees Soetens in de raad van elf
denken: hoe kunnen ze dit doen?
Aan het eind (bij ‘Wentersul’) is
hij zichtbaar opgelucht. We heb -
ben het ook in het hol van de
leeuw gezongen. Ze hingen aan
onze lippen. Eén klepbroek kon
zich niet inhouden en gooide na
afloop met bier. Daarvoor heeft
de rest zijn excuses aangeboden.
De man is buiten gezet.”

Toch zijn het niet alleen maar
humoristische liedjes in de top
10 van de Jaquettes zelf. In
‘Kees’ wordt Kees van Heijst be-
zongen. Maar… op een zittings-
avond een lied zingen over een
overleden dorpsfiguur, kon dat
wel? Na heel lang wikken en
wegen én met toestemming van
Alda, hebben ze het lied toch ge -
zongen.
Ook ‘d’n Hop’ is zo’n machtige
ballade over een markante mens.
Geen spitse humoristische tekst,
maar zó de spijker op de kop. En
dat driestemmig gezongen met
een hele mooie melodie (‘Per -
haps love’), ja, dan is succes ver-
zekerd.

En zo zijn we alweer aan het
einde van deel 2 gekomen en
moet er nog een laatste deel
achteraan. Dat krijg je, als je
dertien jaar in de top van het
Vessems entertainment ver-
toeft...
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oP VerHaal komen met les jaquettes (2): driestemmig zingen Van HumoristiscHe teksten

Les Jaquettes legden de lat 
ook voor zichzelf hoog
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Ruim 12,5 jaar een begrip in De Kempen!

BOSBOUW
AMBACHTS
ONDERNEMING
BROUWERS

Voor alle voorkomende boswerkzaamheden en
rondhouthandel

BRANDHOUT TE KOOP

D’n Grote Aard 23                           Tel./Fax: 0497-591911
5512 CK Vessem                              Autotel.: 06-51247925



We bezochten met 14 gasten en
de nodige vrijwilligers het win -
ter circus van Arlette Hanson.
Het werd een verrassend uitje
waar de verwengraad hoog was.

Bij aankomst in de Schalm, waar
de circusvoorstelling Fraaie
Fratsen plaatsvond, werden we
hartelijk verwelkomd. Er was
speciaal voor onze gasten een
tafel gereserveerd in de foyer, we
kregen koffie met gebak en de
circusdirecteur Arlette Hanson,
gekleed in een prachtig kostuum,
kwam ons persoonlijk welkom
heten. We voelden ons echte
Vips. In de zaal hadden we
mooie plaatsen, helemaal voor-
aan zodat we er gemakkelijk
konden komen en alles goed
konden zien. Ook tijdens de
pauze stonden de drankjes voor
ons klaar.
Op het toneel was het pretpark
Fratsenland opgebouwd, be -
woond door vele circusartiesten.
Geen circus zoals we gewend
zijn, maar een modern eigentijds
circustheater met artiesten uit
vele landen.
We zagen acrobaten, trapeze -
werksters, een ballonkunstenaar,
lassodraaiers en messenwerpers.
We lachten om de eigentijdse
clowns TinTin en Agustin, twee
obers van niks. We verbaasden
ons om de kunsten in en met het
grote wiel, we zagen een jong -
leur, dit keer niet met ballen
maar met hoedjes. We genoten
van de geiten, we wisten niet dat
zij ook kunstjes kunnen leren en

nog meer van de teckels. Kort-
om, we hebben een fijne middag
gehad en met zijn allen genoten
van een vrolijk en eigentijds
circusspektakel.

Komende activiteiten:
De Carnaval komt er weer aan
met het MaandagMiddag

Matinee. Het is gezelliger om
niet alleen te hoeven gaan, daar-
om gaan we gezamenlijk met een
groep van de Zonnebloem -
gasten. Mocht u geen vervoer
hebben, dan wordt u vanaf 13.00
uur thuis opgehaald en na afloop
weer thuisgebracht. Opgeven
hiervoor kan tot 1 februari bij
Trees van Aaken, tel. 591306.
Op 22 februari gaan we ‘Eten
wat de pot schaft’. Dit is een
eengangmenu in de kerk in Oos-
telbeers. Opgeven kan tot 12

februari bij Trees van Aaken, tel.
591306.

Voor het jaarprogramma van
onze Zonnebloem zie de kalen -
der achterin dit blad.
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Zonnebloem was te gast bij
Wintercircus Arlette Hanson

Circusdirecteur Arlette Hanson, gekleed in een prachtig kostuum,
kwam ons persoonlijk welkom heten.

Filmavond in Jacobushoeve
op donderdag 8 februari
Spotlight is een Amerikaans-Canadese film uit 2015 van regis -
seur Tom McCarthy. De film is gebaseerd op het onderzoek
van The Boston Globe, dat in 2002 een grootschalig kinder -
misbruikschandaal binnen de Katholieke Kerk aan het licht
bracht.

In 1976 wordt priester John Geoghan gearresteerd door de politie.
Niet veel later wordt hij vrijgelaten en overhandigd aan het aarts bis -
dom van Boston (Massachusetts). Meer dan 25 jaar later ontdekt
Spotlight, het onderzoeksteam van de krant The Boston Globe, dat
Geoghan tijdens zijn priesterschap meer dan 80 kinderen mis -
bruikte. Ondanks de weerstand en het stilzwijgen van de lokale
geloofsgemeenschap gaat de krant op zoek naar bewijzen voor de
grootschalige doofpotoperatie van de Katholieke Kerk.
Op 3 september 2015 ging de film in première op het filmfestival van
Venetië. Op het internationaal filmfestival van Toronto behaalde de
film de derde plaats in de People’s Choice Award (publieksprijs). De
film kreeg overwegend positieve recensies en sleepte verscheidene
filmprijzen, waaronder twee Oscars, in de wacht. Ook het Vaticaan
kreeg de film te zien. In een positieve recensie, die in het L’Osser  va -
tore Romano gepubliceerd werd, werd geconcludeerd dat Spotlight
“geen anti-katholieke film is.”

De zaal is open vanaf 19:30 uur en de film wordt gestart om 20:00
uur. De entree bedraagt € 3,- per persoon, inclusief 2x koffie/thee.
Voor vrijwilligers is de entree gratis. Locatie: Jacobushoeve, Jan
Smuldersstraat 4.

De Zjoem 
op de planken
Op 23 maart speelt De Zjoem in
Theater de Schalm in Veldhoven.
Tijdens deze voorstelling kunt u
de band eindelijk eens beluis te -
ren in optima forma: zonder
overlast van een tegenoverlig -
gende frietkraam, voorbijrazend
bestemmingsverkeer of een vage
kennis die er maar doorheen
blíjft ouwehoeren. En dan ook
nog eens puik uitgelicht - ze
kunnen er alleen maar knapper
van worden.
De zeven muzikanten (uit Ves -
sem, Veldhoven, Oerle, Oirschot
en Middelbeers) brengen, een-
maal tezamen in De Zjoem, het
beste in elkaar naar boven. De
bezetting is al bijzonder te noe -
men: met een zanger-gitarist,
een accordeonist en maar liefst
vijf blazers klinkt De Zjoem als
geen enkele andere band. Ze
spelen op geheel eigen wijze mu -
ziek uit het grensgebied tussen
volks en folk.

Info en kaartverkoop via
www.deschalm.com
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Wij regelen n uitvaart met grote betrokkenheid, 
óók als u elders verzekerd bent.

Uitvaartcentrum
Bladel - Rondweg 26 

Uitvaartcentrum
Eersel - Areven 4

Voor meer informatie: 
 (0497) 38 31 93

info@berkenloonen.nl • www.berkenloonen.nl

Voor uw

BROOD EN BANKET

Bakkerij HENST
Wilhelminalaan 7
Vessem - Tel. 0497-591272

De Echte Warme Bakker

Jan Smuldersstraat 36
5512 AZ  Vessem 
Tel. 0497-591231



Wat doe je als je tijdens je
huwelijksreis op Bali gecon-
fronteerd wordt met een aan-
tal mysterieuze gebeurtenis -
sen en een brute moord? Ben
je bereid om jezelf op te offe -
ren voor een hoger doel? En
stel je daarvoor ook het leven
van je geliefde in de waag -
schaal?

Tweede boek
Verder dan de achterflap ben ik
nog niet gekomen, maar hiermee
is wat mij betreft de belangstel -
ling voldoende geprikkeld om de
schrijver van het boek ‘Dodelijk
mysterie op Bali’ te vragen naar
de totstandkoming van deze
thriller.
Joost Vermeulen uit Vessem
schrijft al langer artikelen, ver-
halen en columns; onder andere
een tijdje als redacteur bij de
Vaesheimer Bode. In 2015 ver-
scheen zijn kinderboek ‘Korte
pootjes, natte neuzen!’ 
Het eerste hoofdstuk van zijn
tweede boek was toen ook al ge-
schreven en Joost hoopte des -
tijds dat het boek aan het einde
van dat jaar gereed zou zijn.
Door zijn drukke werkzaam -
heden raakte het schrijven op de
achtergrond, maar het verhaal
zat al die tijd wel in zijn hoofd.

Fictie
Afgelopen jaar kwam Joost via
via in contact met een uitgever,
die zijn boek wilde uitgeven. De
uitgever van onder andere reis-
boeken (? ) wilde zich in eerste
instantie met het boek van Joost
op de markt begeven van de
fictie, maar kwam daar later op
terug. Maar toen was het vuurtje
bij Joost al weer voldoende aan -
gewakkerd en vorderde het ver-
haal nu wel gestaag.
Joost besloot aan te kloppen bij
Boekscout. Deze uitgever biedt
beginnende schrijvers een po -
dium. Eerst werd het manuscript
doorgesproken en de uitgever
zag de mogelijkheden. Met goe -

de begeleiding, waaronder het
redigeren en controleren van het
manuscript en het ontwerp voor
de lay-out, werd het boek in zo’n
zes weken tijd klaarge maakt.

Ervaringen
Het verhaal is fictie, maar wel ge-
deeltelijk gestoeld op eigen erva -
ringen en herinneringen aan
Bali. Samen met zijn vrouw
Monique maakte Joost een reis
naar het Indonesische eiland.

Normaliter is daar veel toerisme,
maar op het moment dat zij er
waren bleven de toeristen weg.
Het was zo’n vijf maanden na de
bomaanslag in Kuta in okt. 2002.
Omdat ze een van de weinige
toeristen waren, maakten ze veel
meer mee van het dagelijkse
leven van de bewoners en de
authentieke en mystieke sfeer
die er heerst.
Maar ook hadden ze een onpret -
tige ervaring met de bevolking
tijdens een bezoek aan een tem -
pel. Dit gegeven was de trig ger
voor het ontstaan van het
verhaal.

Uitwerking
Het idee had nog een paar jaar
nodig om te rijpen en in 2015
schreef Joost het eerste hoofd-
stuk. De rest van het boek stond
op papier als een puntsgewijs
plan. Afgelopen jaar pakte hij de
draad dus weer op en vrij vlot
kreeg hij de zaken op papier. Hij
liet het maar gebeuren en
schreef zoals het in hem op
kwam. Later werden de hoofd-

stukken in chronologische volg-
orde verwerkt.

Ideeën
Tijdens het schrijven heeft Joost
niets laten lezen aan Monique en
kreeg zij ook niets te horen. Hij
wilde zich niet laten beïnvloe den.
Slechts eenmaal zat Joost vast in
het verhaal, toen moest hij zich
wel even tot Monique wenden
om herinneringen op te halen.
Volgens Joost is er meer tussen
hemel en aarde en het mystieke
en de mysterie trekken hem aan.
Gevraagd naar zijn favoriete
schrijvers noemt hij Stephen
King (o.a. thrillers) en Jack Van-
ce (science fiction).
Joost heeft verschillende ideeën,
maar een nieuw boek zit er voor-
alsnog niet aan te komen. Wel-
licht leiden die ideeën binnen-
kort tot korte verhalen.

Boekscout
Joost wil graag veel mensen
bereiken met zijn verhaal. Het
boek is te bestellen bij Boek -
scout: www.boekscout.nl
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Vessemnaar joost Vermeulen komt uit met zijn tweede boek

Barong - dodelijk mysterie op Bali

In het stalletje onder de
kerst boom lagen Maria en
Jozef vredig te slapen. Hun
kindje in zijn bedje ernaast.
Totdat er hard op de deur
werd gebonsd en Maria wak -
ker schrok van de herrie.

Zes jeugdleden van Toneelgroep
Vessem speelden tijdens de
kerstmarkt van Basisschool Sint
Lambertus een kerstverhaal. In
het verhaal komen zowel Jozef
en Maria, als de Kerstman en
zijn rendier voor. Maria wilde
meer van de wijde wereld zien en
klom in de kerstboom naar bo -
ven. Jozef liet ze achter, samen
met hun baby en de Kerstengel,
die mee moest helpen oppassen
en bezoek ontvangen. Tijdens
haar tocht kwam zij een ondeu -
gend Rendier tegen, een behulp-
zame Kerstman, een droevig
Lampje en een bazige Piek.
Al met al een verrassend kerst-
verhaal, waarin Sabine (Maria),
Job (Jozef), Lotte (Kerstengel),
Hannah (Lampje), Daan (Kerst-
man en Rendier) en Floor (Piek)
een rolletje speelden.
Onder leiding van Lisa en David
van de Ven, beiden stagiair op de
basisschool én leden van de
Toneelgroep, hadden zij in de

voorgaande maanden flink
geoefend op het verhaal. Dat was
ook wel te merken: hun teksten
en spel zaten er goed in en de
kinderen lieten zich niet zomaar
van de wijs brengen. Ondanks
dat het geluid niet optimaal was
en de toeschouwers minder aan-
dacht hadden voor hun spel.

In het najaar van 2018 gaat onze
jeugd weer een stuk spelen sa -
men met een aantal volwas se -
nen. De leescommissie is nu op
zoek naar een geschikt stuk. Het
bestuur zoekt nog een regisseur
die dit allemaal in goede banen
kan leiden én onze jongeren op
een nog hoger toneelniveau kan
brengen. 
Na ‘Ja Zuster, Nee Zuster’ hopen
we meer nieuws te kunnen
brengen.

‘Maria in de kerstboom’ door
jeugd van Toneelgroep Vessem

Aan alle ouders
van peuters
Vindt u het belangrijk dat
-   uw peuter creatief bezig kan

zijn?
-   uw peuter contact heeft met

andere kinderen?
-   uw peuter een activiteit met u

samen doet?
Vindt u het prettig als
-   u kennismaakt met knutsel-

activiteiten voor peuters?
-   u handvatten krijgt aangebo -

den voor knutselactiviteiten
voor uw peuter?

Kom dan naar onze Knutsel-
activiteit op dinsdag 30
januari van 9.00-10.00 uur.

De activiteit wordt begeleid door
Suzanne Smolders-Kramer, leer-
kracht op onze school.
Wij nodigen u van harte uit hier-

aan deel te nemen. Alle peuters
uit Vessem zijn welkom, ook
peuters die niet op een kinder-
dagverblijf zitten of aan een
peuterprogramma deelnemen.
De activiteit vindt plaats in de
kleuterklas van de basisschool,
ingang via het grote schoolplein.
We verwachten u en uw peuter
dan om 9.00 uur.
Het wordt een gezellig, creatief
uurtje. Aansluitend is er een
koffiemoment. Terwijl de kinde -
ren vrij kunnen spelen kunt u
met eventuele vragen of opmer -
kingen bij juf Suzanne terecht.
Het is de bedoeling dat de peuter
samen met een volwassene
knutselt.

Aanmelden? Stuur dan vóór
26 januari a.s. een mail naar
Suzanne Smolders-Kramer:
s.smolders@veldvest.nl.



In Vessem valt al regelmatig
te genieten van mooie, pro -
fes sionele optredens in D’n
Boogerd, de kerk, de Kuiper
of de Gouden Leeuw. Maar
wat is er nou mooier dan
genieten van een act van
mensen die je zelf kent. En
talent is er volop in Vessem!
Zang, dans, sketches en
buuts, het is er allemaal tij -
dens de jaarlijkse zittings -
avonden.

Nadat de kersverse Prins Hum -
berto en zijn Adjudant Smile het
startschot hebben gegeven en
hun flink vernieuwde Raad van
Elf hebben voorgesteld, krijgt
het publiek een avond boordevol
topentertainment voorgescho -
teld. Dit alles onder de, inmid -
dels al bijna helemaal vertrouw -
de, bezielende leiding van opper -
spreekstalmeester Ted Blox en
publiekslieveling veldwachter
Marijn van Zoeren. Ze rijgen de
hele avond aan elkaar alsof het
nooit anders is geweest. En wat
is een zittingsavond zonder de
klanken van onze eigen good old
Yellow Band. Alle vertrouwde
nummers passeren de revue.

Het blijkt weer dat dansen ont -
zettend leeft in Vessem. Maar
liefst 51 dansmeiden in de leef-
tijd van 6 tot 23 jaar laten een
prachtige dans zien na bijna een
vol jaar wekelijks te hebben ge -
oefend. We hebben genoten van
de schattigheid van de Mini’s,
het enthousiasme van de Dans-
marietjes, het pronken van de
Showgirls en, weer terug van
weggeweest, de professionaliteit
en uitstraling van Dancizz.
Hierna kunnen de buuts begin -
nen in een fonkelnieuwe ton
waarmee we weer jaren vooruit
kunnen.

Tim van Riet betreedt na een
sabbatical jaar het podium als
Tommie de Tobber. Een angstige
zenuwleider die is aangesloten
bij de Vereniging ‘IQ Wat is dat?’
met als erevoorzitter een bijbe -
horende welbekende Vessem -
naar. Tim komt met een smeuïg
verhaal over zijn lompe Hol land -
se vader en zijn Oost-Duitse
moeder. Als geen ander weet hij
ieder jaar weer te verrassen met
weer een totaal ander typetje.

Tijn Somers is met zijn inmid -
dels 16e deelname niet meer weg
te denken van onze Zittings -
avonden. Dit jaar kruipt hij in de
huid van taxichauffeur Rooie
Rinus. Met zijn eigen kenmer -

kende stijl verhaalt hij over zijn
taxiritjes met allerlei personen
en zijn relatie met Bets en zoon
Tomtom. Ieder jaar weet hij de
zaal weer plat te krijgen met
enkele ijzersterke bakken. Vaak
wat schuin maar je ziet het pu -
bliek genieten.

Humberto, Smile en hun
Raad van Elf weten de dans-
meiden en ook het publiek te
verrassen met een ludieke dans.
Soepel als ze zijn laten ze hun
beste dansmoves zien met hun
Pinguindans.

Na een aantal jaren overgeslagen
te hebben, is iedereen ontzettend
blij met de terugkeer van Mieke
van de Pas. En het is ‘n zeer
vrucht baar optreden! Mieke
komt als Appel Sien met een zeer
mooie buut met een grote lading
woord spelingen en doordenkers.

Ontzettend knap hoe ze deze
kunstige tekst weet te schrijven.
Juist het schrijven van de tekst is
vaak het moeilijkste deel van het
maken van een goede buut.

Niet te temmen is dit jaar Nillis
van Heijst. Als de Hollandse
Leeuw laat hij het publiek zien te
beschikken over een ijzersterke
conditie en een gouden stem.
Met hem gaan we dit jaar alsnog
naar het WK. Het WK voor ver-
liezers welteverstaan. Dit met
een elftal van louter sterspelers.
Zelfs Johan Cruijff speelt mee.
Aanvallend nog steeds onnavolg-
baar maar verdedigend schuwt
hij de overtreding niet.

Een zeer welkome afwisseling
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Zittingsavonden 2018: Volop   

Tijn Somers als Rooie Rinus

Tim van Riet als Tommie de
Tobber.

Mieke van de Pas als Appel Sien.

Nillis van Heijst als Hollandse leeuw.



vormt ieder jaar weer onze
Drumband. Dit jaar laten ze
zien nog steeds een hippe
drumband te zijn ondanks de
deelname van wat oude knarren.
Van dance tot Nederpop, alles
komt voorbij in een zeer strak
tempo. Ieder jaar weten ze het
publiek weer van de banken te
krijgen met enkele aanstekelijke
liedjes die je niet in een drum -
band-jasje verwacht.

Als laatste hebben drie mannen
met een jarenlange ervaring hun
krachten gebundeld. Bart,
Daan en Piet komen zoals al-
tijd met een zeer origineel thema
waarmee ze de zaal plat weten te
krijgen. Als de Drie Eenheid
Horen, Zien en Zwijgen komen

ze met een groot aantal Vessem -
se gebeurtenissen die veel men -
sen gehoord en gezien hebben,
maar waar niemand over praat.
Grootgebracht door Sjef weten
deze aapjes vanuit de etalage van
de Huysmus de mensen te ver-
maken met hun vaak simpele
maar zeer aanstekelijke humor.

Na afloop kon er tijdens de
grote finale weer een staande
ovatie plaatsvinden voor al
deze fantastische acts. Wat al
deze mensen van eigen bo -
dem weten neer te zetten, is
iets wat je eigenlijk gewoon
niet mág missen. Volgend
jaar weer een nieuwe kans
om dit spektakel mee te
maken!
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Tribute Band 
in D’n Boogerd
Liefhebbers van Dire Straits en
Mark Knopfler kunnen bij deze
tributeband hun hart ophalen en
genieten van deze prachtige mu -
ziek. Wie kent de nummers niet?
Sultans of Swing, Brothers in
Arms, Telegraph Road, Money
for Nothing en nog veel meer.
Met een twee en een half uur
durende show neemt Boom, like
that! haar publiek mee van het
prille begin van Dire Straits tot
aan de meer recentere hits van
Mark Knopfler.

Dire Straits (1977-1995) was een
Britse rockband met als veruit
bekendste lid zanger-gitarist-
songwriter Mark Knopfler. De
band kenmerkte zich door het
onmiskenbare karakteristieke
gitaarspel en ‘vertellende’stem
van Mark Knopfler. In 1995
heeft Mark Knopfler de band
verlaten om zich te richten op
zijn solo carrière. Anno nu lijkt
Dire Straits voor het algemene
publiek een beetje in de vergetel -
heid te zijn geraakt en dat is jam -
mer want de muziek van Dire
Straits en Mark Knopfler is tijd-
loos en blijft fantastische muziek
om naar te luisteren. Tribute
band BOOM, like that! brengt
daar gelukkig verandering in! De
band is opgericht in januari 2014
en is in een sneltreinvaart uitge -
groeid tot de beste en meest
succesvolle Dire Straits tribute
band van Nederland en is een
graag geziene band op festivals
en theaters in binnen- en buiten-
land. Met akelige precieze en op
hoogwaardig niveau worden de
prachtige songs van Knopfler
weer tot leven gebracht. De band
is, met een bezetting van maar
liefst zes ervaren topmuzikanten
en oog en oor voor detail, uniek
in Nederland en misschien wel
in Europa! Het kenmerkende
geluid van Dire Straits, het typi -
sche geluid van Knopfler, com-
pleet met alle details, authen -
tieke instrumenten, geluids -
effecten, saxofoon en percussie…
kortom: BOOM, like that!
Kaarten reserveren (noodzake -
lijk) via Tributebandsvessem@
gmail.com. Bestel je kaarten,
maar snel want vol is vol.
Kaarten voor concerten kunnen
tot 1 week voor het concert wor -
den geannuleerd. Bij ziekte of
andere onvoorziene omstandig -
heden binnen 1 week moeten we
helaas de kosten ad € 15,- per
kaart in rekening brengen.

Datum: 25 februari 2018
Aanvang: 14:30 uur
Entree: € 15
Zaal open: 13:30 uur.

  p talent in Struifdonk

Bart van Rijen, Daan Somers en Piet de Laat als de drieeenheid ‘Horen, Zien en Zwijgen’.

De drumband trad op met jeugdleden. Allhoewel een lid toch zeker al wat ouder leek...

Spreekstalmeester Ted Blox.



“Ooit wil ik nog eens” U hebt
dat ook vast wel eens gedacht.
Vincent Rikkink had een
droom om ooit nog eens in
een zeilboot de Atlantische
Oceaan over te steken. Had,
want die droom heeft hij
daad werkelijk kunnen
verwezenlijken.

Londen
In augustus 2015 waren Vincent
en zijn vrouw Sabine 25 jaar ge-
trouwd. Met hun twee zoons
waren ze een paar dagen naar
Londen. In de St. Katharine
Docks vlakbij hun hotel lagen
twaalf zeilschepen, klaar voor
een tocht rond de wereld. Sche -
pen die met louter amateur zei -
lers meededen aan de race ‘Clip -
per round the world’. Voor Vin -
cent een mogelijkheid om zijn
droom waar te maken. Niet veel
later meldde Vincent zich aan en
de eerste gesprekken volgden. In
de eerste trainingsweek volgde
een selectie van de kandidaten
en Vincent mocht door naar de
volgende trainingen.

Stichting
De race wordt eens in de twee
jaar georganiseerd door een
stichting, opgericht door Sir
Robin Knox-Johnston. Deze Brit
was de eerste non-stop solozeiler
die rond de wereld voer. Hij wil -
de ook anderen laten ervaren
wat hij zelf had meegemaakt. Er
zijn verschillende races met pro -
fessionele zeilers, maar ‘zijn’ race
was bestemd voor teams van
amateurzeilers. De enige profes -
sional aan boord tijdens de race
is de kapitein. De stichting heeft
naast vele gerenommeerde be-
drijven ook diverse steden als
sponsor, bijvoorbeeld Liverpool,
Seattle en twee Chinese steden.

Training
De training vooraf, van vier keer
een week aan boord van een
schip, vond plaats in het zuiden
van Engeland in de buurt van
Portsmouth, in de Solent en in
het Kanaal. Eén dag kregen ze
training in een zwembad om met
de reddingsvlotten om te kun -
nen gaan. Ook moest iedereen
elke afzonderlijk taak aan boord
aanleren. Reparatieklussen moe -
ten door de bemanning zelf wor -
den geklaard. Er is bijvoorbeeld
maar een set zeilen aan boord.
Hiervoor gaat een naaimachine

mee, zodat scheuren gelijk ge -
maakt kunnen worden.
Tijdens de tweede trainingsweek
werd het dag- en nachtritme ge -
oefend. Tijdens de race wordt er
24/7 gevaren. De bemanning is
in twee teams verdeeld die el -
kaar afwisselen. ’s Nachts bete -
kent dit om de vier uur wisselen
en overdag is het zes uur op en
af. Tenzij je keukendienst hebt,
dan ben je samen met iemand

van het andere team 24 uur ver-
antwoordelijk.
Tijdens die tweede week was het
bar slecht weer: een zware week
en de enige keer dat Vincent be -
hoorlijk zeeziek werd tijdens het
hele avontuur.

Bemanning
De bemanning bestaat uit 20
mannen en vrouwen van ver -
schillende nationaliteiten. Veel
deelnemers komen uit Groot-
Brittannië, Australië en Zuid-
Afrika. Circa 30% is vrouw en
70% man. Het leven aan boord is
strak georganiseerd. Er kan een
minimale hoeveelheid bagage
mee, dat in waterdichte zakken
wordt opgeborgen. Je moet van
te voren klaarmaken wat je no -
dig hebt en je moet dit blinde -
lings kunnen pakken. Je slaap-
plek moet je altijd opgeruimd
houden. Want als jij dienst hebt,
slaapt er iemand van het andere
team in je kooi.
Als je gedurende zo’n lange tijd
op elkaars lip leeft, geeft dat de
nodige stress en wrijving. Maar
volgens Vincent heerste er, on -
danks de vermoeidheid, onder-
voeding of uitdroging, een goede
sfeer aan boord.

Langste etappe ooit
De race bestaat uit acht etappes
en duurt circa elf maanden. Er

doen twaalf boten aan mee en,
verdeeld over de hele trip, zo’n
700 zeilers.
Deelnemers kunnen inschrijven
voor een of meer etappes, maar
ook voor de hele race. Een hele
klus voor de organisatie om de
juiste teams samen te stellen.
Omdat Vincents droom was om
de Atlantische Oceaan over te
steken, koos hij voor de eerste
etappe: 36 dagen en ± 6.500 zee-
mijlen. Op 20 augustus 2017
ver trokken de boten uit Liver -
pool. Afgelopen jaar was dat
tevens de langste etappe. Nor -
ma liter vertrok die uit Londen,
maar nu was het noordelijker
gelegen Liverpool de startplaats.
Was de finish van de eerste etap -
pe voorheen in Rio de Janeiro,
nu lag die in het zuidelijker gele -
gen Uruguay.

Punten
Tijdens de race zijn er punten te
verdienen. Ten eerst levert de
volgorde van binnenkomst
punten op. Daarnaast zijn er lij -
nen op zee aangegeven, die
punten opleveren voor het eerste
schip, dat die lijn passeert.
Daarnaast kan een schip 24 uur
onzichtbaar voor de andere
schepen varen, de zogenaamde
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Presentatie Vincent rikkink 28 febr. 20.00 uur in d’n boogerd

Clipper round the world: 
een droom wordt werkelijkheid!

LEES VERDER OP PAG. 17
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Uw Vessemse aannemer voor:
- Nieuwbouw - Hallenbouw
- Afbouw - Industriebouw
- Verbouw - Timmerwerken

Donk 7a
5512 NK Vessem
Tel.:  0497-540499 info@nouwensbouw.nl
Mobiel: 06-21993111 www.nouwensbouw.com

woensdag 31 januari 18.00 19.00 uur
Inloop- en inschrijfmoment voor
school, peuters en kinderopvang
Op woensdag 31 januari a.s. organiseren basisschool St Lambertus en
Nummereen Kinderopvang gezamenlijk een moment waarop ouders
en kinderen uit Vessem welkom zijn. Tijdens dit moment kunt u in-
formatie krijgen over de school, het peuterprogramma voor 2,5 tot 4-
jarigen als voorbereiding op de basisschool, dagopvang en de buiten -
schoolse opvang. Ook kunt u uw kind inschrijven voor de basisschool.

Inschrijven basisschool
Tijdens bovengenoemd tijdstip kunt u uw kind aanmelden voor het
schooljaar 2018-2019. Het gaat om de kinderen die 4 jaar worden
tussen juni 2018 en juli 2019. U en uw kind zijn die avond van harte
welkom. De leerkrachten van groep 1 en de directie is aanwezig om u
te ontvangen, informatie te geven over onze basisschool, vragen te
beantwoorden en de school te laten zien. Op de avond zelf ontvangt u
van ons een inschrijfformulier die u op uw gemak thuis verder kunt
invullen en op een later tijdstip afgeven bij de school. Mocht u op 31
januari verhinderd zijn, dan kunt u het inschrijfformulier ook via de
mail opvragen en dan zo spoedig mogelijk ingevuld op school afge -
ven. Eén à twee maanden voordat uw kind naar school komt, maken
we een afspraak voor een persoonlijk intakegesprek. Heeft U nog
vragen? U kunt ons dagelijks bereiken op tel. nr.0497-591598 of via
lambertus@veldvest.nl.

Aanmelden peuterprogramma en kinderopvang
Tijdens de avond is ook een medewerker van Nummereen Kinder -
opvang aanwezig om meer informatie te geven over het peuter pro -
gramma, de dagopvang en buitenschoolse opvang. Aanmelden voor
het peuterprogramma en de opvang kan via de website van Nummer -
een: www.nummereen.com. Ook vindt u hier een rekentool, waarmee
u zelf snel en eenvoudig kunt berekenen wat de netto kosten per
maand zijn in uw persoonlijke situatie.
U bent tijdens deze avond van harte welkom!

stealth mode. De positie van alle
schepen die aan de race mee -
doen wordt door het hoofdkan-
toor weergegeven via een com-
putersysteem. Een keer per etap -
pe kan een schip de stealth mode
aanvragen, waarbij de positie
wordt uitgeschakeld. Hierdoor
kan een schip, dat denkt slim mer
te kunnen varen dan de rest,
voordeel halen uit bijvoorbeeld
de windstroming, zonder door de
anderen te worden gevolgd.
Bij Australië doen de schepen
mee aan de Sydney to Hobart
Yacht Race. Ook dat levert extra
punten op.

Uitputtingsslag
De eerste etappe voert langs
Europa naar het zuiden en vanaf
de Kaapverdische Eilanden
wordt de oversteek gemaakt naar
Zuid-Amerika. Een van de
bemanningsleden had een ver-
wonding opgelopen, die ontsto -
ken raakte. Het was niet verant-
woord daarmee de oversteek te
wagen. Daarom werd aangelegd
in Kaapverdië, zodat deze van
boord kon. Een ander stapte af,
omdat hij door uitdrogingsver-
schijnselen niet verder wilde
varen. De overige bemannings-

leden mochten niet aan wal; dit
zou diskwalificatie betekenen.
Tijdens die trip van 36 dagen
hebben ze zelfs een week geva -
ren, zonder enig ander schip ge -
zien te hebben. Dan ben je dus
echt op elkaar aangewezen.
Dat de race niet zonder gevaren
is, is ook deze editie wel geble -
ken. Tijdens een volgende etappe
liep bij Zuid-Afrika een boot op
de kust. En van Zuid-Afrika naar
Australië sloeg een van de
bemanningsleden over boord.
Deze werd na 36 minuten onder-
koeld uit het water gehaald en
overleed. Dat schip was nog circa
1500 mijlen uit de kust. Omdat
ze nog lang moesten varen,
moest de overledene een zee -
mans graf krijgen.

Avonturen
Over zijn avonturen, de bijzon-
dere momenten en de ontbe -
ringen wil Vincent u graag meer
vertellen tijdens een presentatie
in D’n Boogerd op 28 februari
om 20.00 uur.

Voor het bijwonen van de
presentatie wordt een vrijwil -
lige bijdrage gevraagd. De op-
brengst wordt gedoneerd aan
het team K4Life van Karin
van Boxtel uit Vessem om de
Alpe d’Huzes te beklimmen.
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Hoefseweg 3 - 5512 CH Vessem
Telefoon 0497-591842
www.henkvanherk.nl

VOOR MEERWAARDE IN METAALBEWERKING

De Hoefse Weg 13a, NL-5512 CH VESSEM
Tel.: +31 497-591474, fax: +31 497-592169

kisters@techno-center.nl Reparatie en onderhoud van alle merken auto's
—

Schade taxaties en reparaties
—

In- en verkoop van nieuwe en gebruikte auto's
—

Self-service autowasserette

Verkoop en onderhoud van kampeerauto's

P. SCHENNINK
GLAS- EN SCHILDERWERKEN

VERF & BEHANG
Wintelre

06-53810656
peterschennink@hotmail.com



Op donderdag 1 februari vindt in
de Lambertuskerk weer een con-
cert plaats in de serie Concert in
de Kerk. Het concert begint om
20.00 uur en duurt ongeveer een
uur.

Het concert wordt ditmaal uit-
gevoerd door Ellen Valkenburg
(sopraan) en Adrea Vasi (piano).
Ellen vormt een duo met pianis-

te Andrea Vasi. Samen verzorg -
den zij concerten voor o.a. de
NJO Muziekzomer, het Grach -
ten festival, Opium op Radio 4,
het concertgebouw en het televi -
sieprogramma Vrije geluiden.
In 2011 wonnen zij het Musico-
liedconcours en in het najaar van
2013 werden zij toegelaten tot
het solistenbestand van de ver-
eniging ‘Vrienden van het Lied’.

In september 2014 wonnen zij
de ‘Prijs van de Vrienden van het
IVC’ in de finale van het ‘Inter-
nationaal vocalisten Concours’ te
’s-Hertogenbosch en in het voor-
jaar van 2015 wonnen zij de
tweede prijs tijdens de ‘Interna -
tional Liedduo Competition’ te
Enschede.

De concertserie wordt onder -
steund door het Prins Bernhard
Cultuurfonds en de Vrienden
van de Lambertuskerk Vessem
Vrijwillige bijdrage voor de con-
certkosten na afloop.
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DIENSTEN EN INTENTIES
4e ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 27 januari Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 28 januari Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 28 januari Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Herenkoor
Greg en Ned.
In deze vieringen gedenken wij: overl. fam. Mijs-Ansems; Wim v.d. Ven;
Harrie Lemmens (verj.); Mariëtte Lemmens; Johan en Marie v. Aaken-v.
Heijst.

Maandag 29 januari 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

5e ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 3 februari Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 4 februari Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 4 februari Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Gem. koor.
In deze vieringen gedenken wij:Nel Sterken-v. Beers (2e mndg.); overl.
fam. v. Riet-v. Gerven en Marie-José Slagers. H. Mis uit dankbaarheid;
Jan en Koos Mijs-v.d. Ven en Martien, de zoon; Bert Smolders; fam.
Liebregts-v. Selst (jrgt.); Noud v. Overbeek; uit dankbaarheid.

Maandag 5 februari 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

6e ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 10 februari Knegsel 17.00 uur Carnavalsmis mmv de
Blaarkoppen.
Zondag 11 februari Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 11 februari Vessem 11.00 uur Carnavalsmis mmv de Spek -
struiven en Con Brio.

In deze vieringen gedenken wij: Jo v. Aaken-Liebregts (mndg.); Piet v.
Aaken; Annie v. Houtum-Vogels (1e jrgt.).

WOENSDAG 14 FEBRUARI ASWOENSDAG; DAG VAN VASTEN EN
ONTHOUDING
Eucharistieviering 10.15 uur Groenendaal.
Eucharistieviering 18.30. Herenkoor Greg.
In deze viering wordt de as gewijd en het askruisje uitgedeeld.

1e ZONDAG VAN DE VASTEN
Zaterdag 17 februari Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 18 februari Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 18 februari Vessem Gezinsviering.
In deze vieringen gedenken wij: Nel Sterken-v. Beers (KBO); overl.
ouders Soetens-Rademakers. Annie Sengers-Kennis (jrgt.).

Maandag 19 februari 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

OVERLEDEN: 
Nel van Rooij-van de Wouw, 87 jaar. Mr. de la Courtstraat 30a, Vessem.
Moge zij rusten in vrede.

In de volgende Vaesheimer Bode, waarvoor wij de intenties
moeten inleveren vóór 12 februari, vermelden wij de intenties
van 21 februari tot 21 maart. Denkt u er aan de intenties op tijd
in te leveren (€ 10,- per H. Mis) vóór 12 februari bij Riek van
den Bosch, Oude Schoolstraat 6, (vóór 12.00 uur ’s-middags)
of op de pastorie in Knegsel, tel. 040-2051575.

Op 1 februari weer een
Concert in Lambertuskerk

Vliegreis naar
Lourdes (2)
In december informeerde Jos
van der Heijden al over de bede-
vaart naar Lourdes. Bij  vol doen-
 de deelname wil hij met een
groep naar Lourdes gaan met het
vliegtuig. Naar aanleiding van de
eerdere bericht geving bereikten
hem o.a. de vraag wat de rege -
ling via de CZ betekent: Cliënten
van CZ met een medisch indi -
catie kunnen onder bepaalde
voorwaarden in aanmerking
komen voor korting op de reis-
som. Zij betalen slechts € 230
i.p.v. € 830.
Heeft u vragen over deze rege -
ling of belangstelling om deel te
nemen, neem dan, geheel vrij-
blijvend, contact op met Jos van
der Heijden: 06-18618903 of
stuur ’n mailtje naar vwkn.
lourdes@gmail.com.
Hij kan u ook informeren over
alle andere bedevaarten naar
Lourdes. Na aanmelding wordt u
door hem bezocht, vooraf is er
nog een kennismakingsbijeen-
komst met alle deelnemers.
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voor uw
Administratie

Loonadministratie
Jaarrekening

Belastingaangifte
Overige fiscale zaken

Van Barschot Becx administratie & belastingadvies
is ontstaan vanuit Fiscaal Adviesbureau Harrie Becx,

al jaren een betrouwbaar adres.
Dezelfde kwaliteit en service vindt u nu bij ons;

info@vanbarschotbecx.nl
www.vanbarschotbecx.nl

Jan Smuldersstraat 36 D
5512 AZ   VESSEM

0497 - 59 13 47

John Willems BouwDesign 
Civiel en Bouwkundig modelleur - BIM specialist 

Predikant 5 
5512BW VESSEM 
Tel:     0497591987 
Mob:  0651976272 
 
E-mail: JW.BouwDesign@Gmail.com 

De Hoefse Weg 27, 5512 CH Vessem
Telefoon: 0497-644 900
Telefax: 0497-640 150
info@nrbbouw.nl
www.nrbbouw.nl

*  Nieuwbouw
*  Renovatie en verbouw
*  Brandwerende bekleding
*  Gevelbekleding

ALLROUND VAKMANSCHAP ONDER ÉÉN DAK



Samen gezond
ouder worden
Mijn eerste openbare optreden
als uw nieuwe voorzitter was in
een bijeenkomst over ledenwer -
ving, georganiseerd door KBO-
Brabant. Een grote zaal, tot de
laatste stoel bezet met betrokken
kaderleden, een inspirerend pro-
gramma en onder meer de vraag
waarom we als grootste vereni-
ging van de provincie überhaupt
nog zouden willen groeien. Ver-
schillende antwoorden volgden:
om de grootste te blijven, om
meer jonge leden te werven, om
nieuwe vrijwilligers te vinden,
om onze belangenbehartiging
getalsmatig kracht bij te zetten,
maar vooral om meer senioren
de kans te geven deel uit te ma -
ken van onze prachtige vereni-
ging.
De gemiddelde leeftijd van onze
leden is gestegen naar 76 jaar, zo
blijkt uit de cijfers. Dat betekent
dat we de mensen waar we veel
voor kunnen betekenen ook echt
bereiken en omgekeerd. Gelet op
het grote aantal vrijwilligers bin -
nen onze vereniging, betekent
het ook dat KBO-Brabant een
club is waar je nooit te oud bent
om te participeren. Waar jongere
senioren -  die we ook volop
hebben - iets willen betekenen
voor hun oudere medemens en
waar ze zelf ook goed aan hun

trekken komen qua ontspan -
ning, ontplooiing of zingeving.
Dat de gemiddelde leeftijd stijgt
kunnen we beschouwen als een
bedreiging, maar ik zou het
liever als een kans willen zien.
Gedurende je hele leven bouw je
netwerken op die bij het ouder
worden langzaamaan wegvallen,
bijvoorbeeld door pensionering,
verlies van dierbaren, fysieke of
mentale beperkingen, verhui -
zende kinderen en kleinkinde -
ren. Maar er is één netwerk waar
je altijd deel van uit kunt maken:
KBO-Brabant met zijn lokale
verenigingen.
Volgens goed gebruik hebben we
ook voor 2018 een jaarthema
gekozen. Verspreid over de
wereld zijn er vijf plaatsen,
blauwe zones genaamd, waar
mensen langer en gezonder
leven dan elders. In hun levens-
stijl onderscheiden we een aantal
gemeenschappelijke kenmerken
zoals veel bewegen, de dag met
een doel beginnen, dagelijks een
ont-stress-moment nemen.
Maar ook het deel uit maken van
een (geloofs)gemeenschap, het
investeren in gezin en familie en
het aangaan van
vriendschappen, dragen bij aan
een langer en gezonder leven! In
de activiteitenprogramma’s van
onze lokale afdelingen zien we
deze kenmerken in meer of
mindere mate terug. Gewoon
omdat ze aansluiten bij ons ge-

zond verstand én bij het karakter
van onze vereniging. Maar in
2018 gaan we er bewust werk
van maken om samen gezond
ouder te worden onder het

motto KBO kleurt Brabant
blauw. Dus kom maar op met
die gemiddelde leeftijd!

Leo Bisschops, 
voorzitter
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NieuwsBulletin

JAARVERGADERING 2018
Graag nodigt het bestuur u uit op de jaarvergadering 2018
van de KBO Vessem. Deze vindt plaats op dinsdag 13 maart
2018 in D’n Boogerd.

Voorafgaand aan de jaarvergadering is er een Eucharistieviering
in de parochiekerk St. Lambertus ter intentie van de levenden en
overleden KBO-leden. Deze viering begint om 13.30 uur. U bent
van harte welkom. De jaarvergadering in D’n Boogerd begint om
14.30 uur. De zaal is geopend vanaf 14.00 uur. Wij stellen uw aan-
wezigheid zeer op prijs.

De agenda van de jaarvergadering is als volgt:
1 Opening en welkomstwoord door de voorzitter.
2 Mededelingen door de voorzitter.
3 Definitieve goedkeuring notulen van de jaarvergadering 23-

03-2017 (al ontvangen per nieuwsbrief in april).
4 Presentaties:
5 Jaarverslag 2017 door de secretaris
6 Financieel verslag 2017 door de penningmeester.
7 Verslag kascommissie
8 Benoeming van nieuwe kascommissie.
9 Pauze
10 Verkiezing/benoeming/aftredende bestuursleden.
11 Presentatie jaarprogramma 2018 en bekendmaking busreis

door de voorzitter.
12 Rondvraag.
13 Sluiting.

Samen Eten
De laatste dinsdag van de maand
is er speciale lunch, met soep,
warm vlees, lekkere dingen om
samen met andere ouderen van
te genieten. Daarna legt men een
kaartje, scrabbel komt op tafel,
de biljartkeu wordt gepakt, kort-
om een gezellige middag. U mag
zelf kiezen of u blijft. Voor € 9,-
uur hebt u een verzorgde lunch
en gezelligheid.
Het vindt plaats in gemeen -
schaps huis D’n Boogerd en be -
gint om 12.00 uur.

Als u zin hebt, dan bent u bij
deze uitgenodigd om aan te
schuiven Belt u daarvoor met het
secretariaat: Jose Backbier-van
Helvoort, 0497-591451.

Samen eten we op 30 jan.

Personalia
Overleden
10-12-2017 Dhr. Dijen W.A.
(Ton) van, Groenewoud 42, 5512
AM Vessem.
03-12-2017 Mevr. Sterken-van
Beers P. (Nelleke), Vondereind
6, 5512 ND Vessem.

Nieuwe leden
Dhr. Frerichs, A,. Jan Smulders-
straat 5e, 5512 AW Vessem.
Mevr. Oirschot-Koolen H.C.M.
van, Putterstraat 23, 5512 BL
Vessem.
Dhr. Swijgers, C.J., Postels
Huufke 9, 5512 AT Vessem.
Mevr. Swijgers- de Wilde
W.C.E., Postels Huufke 9, 5512
AT Vessem.
Mevr. Verberne-van Riet C.C.M.,
Molenwiek 7, 5512 BH Vessem.

Inloopmiddag
Per oktober 2017 is er op elke
dinsdagmiddag een inloopmid-
dag in het gemeenschapshuis
D’n Boogerd van 13.30-16.00
uur. KBO-leden en andere senio -
ren zijn welkom.
Gewoon elkaar ontmoeten, een
spelletje kaart spelen, rummy
cub, biljarten, een boek opzoe -
ken in de bibliotheek, noem
maar op: Doe wat u graag samen
doet… Het fijne is dat het ge -
meenschapshuis zo lekker cen-
traal ligt. 

We hopen jullie te zien op: 
30 januari; 6 februari; 
13 februari; 20 februari; 
27 februari.

Carnavals-
matinee 2018
Maandag 12 februari 2018 vindt
het KBO Carnavalsmatinee voor
alle senioren plaats van 13.00-
18.00 uur in de Rabozaal en de
foyer van D’n Boogerd.
Het programma begint om 13.30
uur met medewerking van CV
De Spekstruiven. De middag
wordt gevuld met een aantal
deelnemers van de Zittings -
avonden. Zoals vorig jaar wordt
ook nu de muziek verzorgd door
Ruud en Coen.

We sluiten af om 18.00 uur.
We hopen U te zien. Alaaf!
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Gewoon de
lekkerste
voordeel

supermarkt

Pierre & Inge
Liebregts

UW VOORNEMENS

Kom kijken of  bel voor info:
Franca de Beijer, Buikheide 4, 5512 PB Vessem, tel.
594003

WAAR
MAKEN?
Doe dat dan en
kom sporten.



Allereerst willen wij van de
dorpsraad u allen een heel
gelukkig en voorspoedig 2018
wensen.

Wij als dorpsraad zijn met name
actief op het brede gebied van
‘leefbaarheid’. Wij hebben een
signalerende functie en contac -
ten met de gemeente over ver-
keer, woningbouw, zorg, vluch -
te lingen, vliegverkeer en alles
wat evt. beter geregeld kan
worden. Als dorpsraad zitten wij
‘in de haarvaten’ van de dorps-
gemeenschap.

Zoals u wellicht weet heeft de ge-
meenteraad van Eersel in juli
2017 zich in meerderheid uitge -
sproken voor het opheffen van
de zelfstandige gemeente Eersel
en ‘samen met andere Kempen
gemeenten op weg te willen naar
één Kempengemeente’. Dit is
een ontwikkeling die we niet
meer terug kunnen draaien, we
moeten er ons wel van bewust
zijn dat het hiermee nóg belang-
rijker wordt dat wij ons laten
gelden. We zijn geen politieke
partij, we zijn een groep mensen
die leefbaarheid hoog in het
vaan del heeft staan voor ieder -
een in ons mooie dorp. Omdat
we het belangrijk vinden dat
onze groep regelmatig uitgebreid
wordt met nieuwe enthousiaste
(jonge) mensen hebben we op
het moment meerdere vacatu -
res:

Enthousiast dorpsraadlid
-   Vind jij een leefbaar Vessem

ook belangrijk?
-   Wil je ook dat je kinderen

kunnen blijven wonen in
Vessem?

-   Kan jij goed signaleren?
-   Wil je het gesprek aangaan?
Dan willen wij jou graag samen
met jou samen de dorpsraad ver-
sterken.

Wat houd lid zijn van de
dorpsraad in?
Wij vergaderen 1 keer per 6
weken, je hebt de mogelijkheid
om plaats te nemen in een werk-
groep dan zijn er vaak nog bij -
een komsten van uiteenlopende
aard die je mogelijk kan bijwo -
nen als dat je interesse heeft.
Niets moet alles mag.
Heb je interesse gekregen? Laat
het ons weten en mail naar:
dorpsraad@vessem.info.

Jaarvergadering
Op 17 april is er weer de jaarlijk -
se jaarvergadering in d’n Boo -
gerd. We geven een overzicht
van wat er in 2017 heeft gespeeld

en bereikt is. Daarnaast over -
leggen we de financiële status en
worden nieuwe dorpsraad leden
voorgedragen. In de komende

Vaesheimer Bode laten we weten
wat het speciale thema wordt
voor de avond; zet de datum van
17 april alvast in je agenda!
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van de Dorpsraad...

Dorpsraadbijeenkomst bij Gilde St. Lambertus

Terugkijken en vooruitkij -
ken. Januari is bij uitstek de
maand om hier aandacht aan
te besteden. In het bestuur
van D’n Boogerd doen we dat
natuurlijk ook.

2017 was een jaar waar we met
tevredenheid op terugkijken. Er
vond een grote diversiteit aan
activiteiten plaats, zoals de suc -
cesvolle optredens van drie tri -
butebands, Carnaval, de Ves -
semse quiz, exposities van Ves -
semse kunstenaars, biljarten en
nog veel andere, te veel om hier
allemaal te noemen. Namens
D’n Boogerd wil ik al die mensen
die hieraan een bijdrage hebben
geleverd hartelijk danken.

2017 was ook een jaar waarin we
veel geïnvesteerd hebben in het
gebouw van D’n Boogerd. Er is
nieuw meubilair gekomen, vloe -
ren zijn gerenoveerd, er is led
verlichting aangebracht etc. Met
deze investeringen en de ver bou -
wing van de foyer is een gezellig

gemeenschapshuis ontstaan.
Vele bezoekers hebben hierover
ook hun waardering uitge spro -
ken, wat natuurlijk een groot
compliment is voor de vele vrij -
willigers en de medewerkers van
D’n Boogerd.

Wat gaat 2018 ons brengen?
Een bijzonder jaar denken wij.
We verheugen ons er al op. Er
zijn al heel veel reguliere activi -
teiten ingepland zoals rikken,
fotoclub Lucifer, Yoga, carna -
valsconcert fanfare, vergade -
ringen van diverse verenigingen,
intocht Sinterklaas en vele an -
dere activiteiten.

Bijzondere activiteiten in
2018 zijn:
-   Ja zuster, nee zuster, een co -

productie van Toneelvereni-
ging en Con Brio

-   Tribute bands
-   Dixielandorkest met Vessemse

muzikanten

-   Gypsyband. Een Vessemnaar
die contact heeft met deze
band heeft ervoor gezorgd dat
ze komen optreden in D’n
Boogerd. Ook dit beloofd een
groot spektakel te worden

Ondanks dat 2018 er goed uitziet
voor D’n Boogerd is er ook een
groot zorgpunt en dat betreft de
bezetting. Er zijn meer vrijwilli -
gers, medewerkers en bestuurs-
leden nodig voor al die activi -
teiten. Als iemand geïnteres -
seerd is om een bijdrage te
leveren aan D’n Boogerd en
daarmee aan de kwaliteit van
leven in Vessem, dan graag
contact opnemen met Els van
Keulen, beheerder van D’n Boo-
gerd, of met een van de be -
stuurs leden.

Graag zien wij u in D’n Boo-
gerd, want daar gebeurt het.

Leo van Erp,
voorzitter

Nieuws vanuit D’n Boogerd

Vessemse Kwis
op 26 oktober
Het Vessemse kwisteam gaat
ook dit jaar de Vessemse kwis
organiseren. Bij de laatste kwis
hebben we officieel 450 deelne -
mers kunnen noteren, maar het
aantal, dat zijdelings met de kwis
is geconfronteerd, is veel hoger.
Om weer nieuwe verse ideeën en
categorieën toe te voegen is het
team weer van samenstelling
veranderd. Ook de positieve re-
acties geven ons het gevoel nog
steeds iets nieuws aan het Ves -
semse evenementenquotum te
hebben toegevoegd. Vandaar dat
we ook in 2018 een kwis presen -
teren waaraan iedereen mee kan
doen en qua variatie, moeilijk -
heids graad en vooral het Ves -
sem gehalte de voorgaande jaren
kan evenaren.
Vrijdagavond 26 oktober tussen
19.00 en 23.30 uur kan er weer
deelgenomen worden aan de
zesde Vessemse Kwis. Op 2 no -
vember is heel Vessem uitge -
nodigd aanwezig te zijn in D’n
Boogerd voor de feestavond met
prijsuitreiking. De hoofdprijs
gaat naar een gevarieerd team
met veel computerinzicht - pa-
rate- en Vessem-kennis en
bovenal slim kan organiseren.
Met deze ingrediënten (en een
dosis geluk) wordt jouw team
beslist ‘Slimmerik’ van het jaar
2018.

Het kwisteam
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notariskantoor
Mr. J.B.M. van Loon

voor alle
notariële 
diensten

Heike 1
5512 nJ  Vessem
Tel. 0497-591533
Fax 0497-591996
email:
info@vanloonnetwerknotarissen.nl

Correspondentieadres:
Postbus 1014
5512 ZG  Vessem
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J A N U A R I
do. 25 jan. 20:00 uur openbare vergadering, d’n boogerd, dorpsraad
za. 27 jan. 10:00 uur rondgang carnavalskrant en ledenwerving, cV de spekstruiven
za. 27 jan. 14:00 uur meer Vreugde kern toneel, de schalm Veldhoven, zonnebloem
za. 27 jan. 20:30-0:30 uur stijldansavond, d’n boogerd

F E B R U A R I
do. 1 feb. 20:00 uur kerkconcert, st. behoud lambertuskerk
vr. 2 feb. 20:00 uur rikken, d’n boogerd
za. 3 feb. carnavalsconcert, d’n boogerd, fanfare&drumband st. cecilia
zo. 4 feb. 14:00 uur danstoernooi ‘donksbergen,’ steensel, cV de spekstruiven
di. 6 feb. 19:00 uur kaarten maken, d’n boogerd, sViV
do. 8 feb. 18:00-20:00 uur worstenbroodactie, de spil op de kerkberg, jong nederland
do. 8 feb. 20:00 uur film spotlight, jacobushoeve
vr.-di. 9-13 feb. 20:00 uur carnaval, Vessem, cV de spekstruiven
za.-di. 10-13 feb. carnaval, d’n boogerd
za. 10 feb. 19:00 uur sleuteloverdracht prins carnaval, steensel, cV de spekstruiven
ma. 12 feb. 13:30 uur carnavalsmatinee, d’n boogerd
vr. 16 feb. 20:00 uur rikken, d’n boogerd
za. 17 feb. 20:00 uur stijldansavond, d’n boogerd
do. 22 feb. 18:00 uur eten wat de pot schaft, kerk oostelbeers, zonnebloem
zo. 25 feb. 14:30 uur dire straits tribute band boom, d’n boogerd
di. 27 feb. 19:30 uur Heel Vessem bakt, d’n boogerd, sViV

M A A R T
do. 1 maart 20:00 uur openbare vergadering, d’n boogerd, dorpsraad
vr. 2 maart 20:00 uur rikken, d’n boogerd
do. 8 maart 20:00 uur film marie Heurtin, jacobushoeve
za. 10 maart 10:00 uur Potgrondactie, Vessem, cV de spekstruiven
ma. 12 maart 9:00-12:30 uur bezoek moskee, eindhoven, sViV
vr. 16 maart 20:00 uur rikken, d’n boogerd
za. 17 maart 20:00-0:30 uur stijldansavond, d’n boogerd
ma. 19 maart 13:30 uur bezoek aan Vincentre nuenen, zonnebloem
wo. 21 maart 10:00-14:00 uur Paas bloemschikken met lunch, gildehuis de guld, sViV
ma. 26 maart 19:00-22:00 uur modeshow voorjaarscollectie, stappaerts Hapert, sViV
vr. 30 maart 20:00-0:30 uur rikken, d’n boogerd

A P R I L
wo. 4 april 20:00 uur Volksdansinstuif, d’n tref Hapert, sViV
vr.-za. 6-7 april 20:00 uur ja zuster, nee zuster, d’n boogerd, toneelgroep & con brio
zo. 8 april 8:30-10:00 uur Veldtoertocht, de gouden leeuw, atb Vessem & korfbalver.
zo. 8 april 14:00 uur ja zuster, nee zuster, d’n boogerd, toneelgroep & con brio
do. 12 april 20:00 uur film de Helleveeg, jacobushoeve
vr.-za. 13-14 april 20:00 uur ja zuster, nee zuster, d’n boogerd, toneelgroep & con brio
di. 17 april 9:15-16:00 uur Proeffabriek, Veghel, sViV
di. 17 april 20:00 uur jaarvergadering, d’n boogerd, dorpsraad
do. 19 april 13:30 uur museum ‘t brabants leven, den dungen, zonnebloem
za. 21 april 20:30-0:30 uur stijldansavond, d’n boogerd
di. 24 april 13:30 uur schildermiddag/avond, ir. van meelweg 2 Vessem, sViV

M E I
di. 8 mei 13:30-16:00 uur bezoek palingkwekerij, moergestel, sViV
di. 8 mei 14:30 uur H. eik en koffie bij theetuin oirschot, zonnebloem
do. 10 mei 20:00 uur film een man die ove heet, jacobushoeve
wo.-vr. 16-18 mei 18:00 uur 40e wandeldriedaagse, d’n boogerd, korfbalver. Vessem
do. 17 mei 18:30-22:00 uur avond fietstocht, de wetering knegsel, sViV
za. 26 mei 20:30-0:30 uur stijldansavond, d’n boogerd
zo. 27 mei 10:00-18:00 uur beachtoernooi Vc Vessem, de spil op de kerkberg, V.c. Vessem
wo. 30 mei 9:00 uur dagje eindhoven, sViV
do. 31 mei 20:00 uur openbare vergadering, d’n boogerd, dorpsraad

J U N I
zo. 3 juni 14:00 uur tribute band toe maar, d’n boogerd
vr. 8 juni gildeweekend - feestavond, gilde st. lambertus
za. 9 juni gildeweekend - familiedag, gilde st. lambertus
zo. 10 juni gildeweekend - gildefeest, gilde st. lambertus
do. 14 juni 9:00 uur fietstocht, sViV
di. 19 juni 18:30-21:30 uur midzomeravondwandeling, Vessem, sViV
do. 28 juni afsluiting seizoen, gildehuis de guld, sViV
za. 30 juni 20:30-0:30 uur stijldansavond, d’n boogerd

BELANGRIJKE ADRESSEN� VESSEMSE KALENDER�
Huisartsen in Bladel, Hapert,
Middelbeers, Oostelbeers, Reusel-De
Mierden, Vessem en Wintelre.
Voor spoedeisende gevallen buiten kantoor -
uren door de week, in het weekend en op
feest dagen, bereikbaar op tel. 0900-
1232022.
in de weekenden wordt er gewerkt vanuit de
dokterspost in bladel. deze dokterspost is al-
leen te bezoeken ná telefonische afspraak op
nummer 0900-1232022.
de dokterspost bla del is gevestigd in het
Verpleeg tehuis de floriaan, wielewaal 10,
5531 lj bladel.
JorisZorg
joris thuis Vessem - de kempen, den Hofpad 1,
5512 ac Vessem, tel: 0499-577457, keuze 2
e-mail: joris.thuis.vessem.legitimeren@
joriszorg.nl
ZuidZorg
Organisatie voor thuiszorg, kraamzorg, jeugd-
gezondheidszorg (consultatiebureau) en
voedingsvoorlichting en dieetadvies.
Voor alle diensten 24 uur per dag bereikbaar:
telefoon 040-2308408. centraal kantoor, Post-
bus 2160, 5500 bd Veldhoven.
Inloopspreekuur ouder- en kindzorg:
elke maandag van 11.00-12.00 uur in het me-
disch centrum.
Afspraak diëtiste: ma. t/m vrij. 040-
2308425
Thuiszorgwinkel voor uitleen, verhuur en
verkoop van verpleeg- en verzorgartikelen,
kastelenplein 168, eindhoven, tel. 040-
2503838. open ma. t/m vrij. van 8.30-18.00
uur en za. van 9.00-17.00 uur.
beperkt assortiment uitleen, huur en verkoop:
servicepunt bladel, kloostertuin 2.
Uitleenservice
sint joris, sint jorisstraat 1, oirschot.
dagelijks van 08.00-18.45 uur.
Lokaal Loket Eersel
tel. 0497-531369, info@eersel.nl, ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur.
Rolstoelcentrale AVO
(Verhuur van rolstoelen) zandhoefseweg 1,
5521 Pn eersel, tel. 0497-512160 (depot -
houdster: mevr. schen ning). op werkdagen van
8.30-11.30 uur.
Bloedprikken
Verzorgingshuis groenendaal, den Hofpad 1,
dinsdag en vrijdag van 8.30-09.45 uur.
Maatschappelijk werk Dommelregio
kantoor eersel: dagelijks spreekuur van 9.00-
10.00 uur. Hint 11, tel. 0497-518888.
RK Pastorie Knegsel
steenselseweg 4, knegsel, tel. 040-2051575 -
gsm: 06-20052109.
Protestantse Kerk Hoogeloon-Eersel
Hoofdstr. 68, Hoogeloon. markt 38, eersel.
Politie
bureau eersel, netwerkinspecteur ronald
drenth, tel. 0900-8844.

Activiteiten doorgeven via uw verenigingsaccount op

www.vbode.nl of via e-mail: mien.heeren18@hetnet.nl

Informatie over (gratis) verenigingsaccount: tel. 592012
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Wilhelminalaan 6 - Vessem - Telefoon 0497-592286

Vanaf januari 2011:

PASFOTO’S
[voor rijbewijs en/of spelerspas]

Nu ook STAATSLOTEN
en IJZERWAREN

verkrijgbaar.

ALLES VOOR DE
CARNAVAL
Bijv. accessoires v.a. € 0.49
sieraden, bodystickers,
hand schoen van kant, 
kinder kleding, panty’s, 

(spuit) serpentines, confetti
kanonnen, haarspray enz. 
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Zelden heb ik zo veel lego op
één tafel zien liggen. Het is
wel duidelijk dat Semm Lie -
bregts zich niet hoeft te ver-
velen. De halve kelder is om-
getoverd tot een groot speel-
paradijs. En de Lego is niet
het enige speelgoed dat de 9-
jarige in huis heeft.

In een ander gedeelte van de
kelder staat een kast vol met
Playmobiel. “Het leukste vind ik
de ridders en de dieren.” Een
kasteel met tientallen ridders
staat in de voorkamer van de
kelder, wat door Semm en zijn
zusje is omgedoopt tot een soort
speelkelder. Een paar meter van
de tafel met Lego liggen verschil-
lende dieren. Van een olifant tot
zebra’s en buffels.

Dieren en de natuur
Semm houdt sowieso van dieren.
Hij kijkt heel vaak naar Freek
Vonk en De Dodelijkste 60. “Dat
is heel interessant. Je leert wat
de dieren doen, hoe ze eruit zien
en waar ze leven.” Ook de afleve-
ring waarin Freek Vonk wordt
gebeten heeft hij gezien. Waar
menig Nederlander met de han -
den voor zijn of haar ogen heeft
gezeten, vond deze dierenlief -
heb ber het allemaal niet zo span -
nend. “Ik kon er wel tegen.” Er
lopen nog geen dieren rond in
het huis. Als ik vraag of hij graag
een hond wil, wordt er hevig ‘ja’
geknikt. Maar volgens vader
Marc moet daar toch eerst nog
een keer goed over gesproken
worden…
Op zijn kamer ligt een boek over

de natuur en haar verschijn se -
len. Een mooi, groot boek waarin
onder meer het ontstaan van
vul kanen wordt uitgelegd.
“Meestal kijk ik eerst de plaatjes
en daarna ga ik het lezen.”

Wonen op industrieterrein
Semm woont niet in een van de
woonwijken van Vessem, maar

op het industrieterrein. Vanuit
de keuken zijn de grote loodsen
van de bedrijven goed te zien.
Maar dat vindt hij niet zo erg,
ondanks dat er maar drie andere
kinderen dicht in de buurt wo -
nen. Hij vermaakt zich wel.

Voetbal en Zoet
Op de kamer van Semm hoef je
niet lang te zoeken om te weten
wie zijn favoriete voetballer is.
Het is keeper Jeroen Zoet. De
wedstrijden van PSV kijkt hij
niet allemaal, maar Zoet is het
grote voorbeeld voor Semm. Een
poster, een kussen en handteke -
ning zijn inmiddels al in zijn
bezit. Voor dat laatstgenoemde
moest hij in alle vroegte, en ook
nog eens in het weekend, naar de

Hertgang. Om 8 uur stonden ze
al bij het trainingsveld van PSV.
Maar dan heb je wel een échte
handtekening van Jeroen Zoet te
pakken! Sinds korte tijd heeft de
Zoet-fan zelfs een tenue van de
keeper in huis. Compleet met
sokken en al.

Het is niet gek dat Semm fan is
van Zoet, want zelf keept hij ook.
Momenteel in de O11-2 (E2). Hij
staat vier keer per week op veld.
“Twee keer per week gewone
training. Op vrijdag keepers trai -
ning en op zaterdag wedstrijd.”
Voor de winterstop is hij tweede
geëindigd in de competitie. Het
geheim van het succes is volgens
Semm dat ze een goed en leuk
team zijn die goed over kunnen
spelen.

Wat is je nieuwste aanwinst?
“Lego Starwars en nieuwe kee -
pers handschoenen.”

Waar speel je het liefst mee?
“Playmobiel. Daar speel ik elke
dag mee.”

Binnen of buiten?
“Dat verschilt. Soms binnen,
soms buiten.”

Wat was het eerste speelgoed
dat je had?
“Een groen knuffelkonijn.”

Met wie spreek je het vaakst af?
“Sjors, Jelle en Wahé,” maar
eigenlijk zijn het er nog veel
meer, zo blijkt na een tijdje.

Hoe vaak zit je op de tablet?
“Doordeweeks ongeveer een
uur.”

Wat is jouw favoriete TV-pro-
gramma?
“Freek Vonk, De Dodelijkste 60,
Het Klokhuis, Het Jeugdjournaal
en Nickelodeon.”

Hoe vaak lees je de Bode?
“Alleen als er iemand van mijn
klas in staat”

Wat wil je later worden?
“Profkeeper of dierenarts.”

Sneeuw of regen?
“Sneeuw. Dan kun je een mooie
sneeuw pop maken.”

Wat is het leukste aan Vessem?
Na even nadenken heeft Semm
toch een zeer belangrijke reden
gevonden: “Dat al mijn vriendjes
hier wonen.”

de sPeelPassie Van semm liebregts

Lego en Playmobiel in overvloed

Semm woont samen met
zijn zusje Nova (7), vader
Marc en moeder Ilse op
De Hoefse Weg, naast het
bedrijf van Marc. Hij
heeft daar een installatie -
bureau. Ook zit hij bij de
brandweer hier in Ves -
sem. Moeder Ilse werkt
bij een zakenreisbureau.
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Een team van professionals met een jarenlange ervaring 
op gebied van gra�media en ict. Vooral deze combinatie 
maakt ons sterk en uniek in de branche.  
Onze drijfveer : nieuwe ontwikkelingen zien als een 
uitdaging!

 drukwerk
 dtp
 fotogra�e
 web2print
 complexe websites, -shops, -tools
 alle gra�sche projecten en diensten


