
Op de open dag van de Lap-
pers zijn de dames en heren
hard aan het werk. Ze zijn al
vanaf september bezig en er
moet nog veel gebeuren. Vol -
gens Chris van Ham en Jibbe
Willemsen, twee enthou sias -
te leden van de harde kern,
wordt het nog wel een nachtje
doorhalen. Of meer, maar het
is al drie jaar goed gekomen,
dus ook dit jaar. Dat zal ook
moeten, want anders heeft de
Vessemse optocht geen grote
wagen meer.

En dat kunnen we natuurlijk niet
laten gebeuren na jaren verwend
te zijn door Bierfusten, Galliërs,
de Zuipkalveren e.a. De twee jaar
jongerengroep ‘CV Ut is wa’ doet
dit jaar nog mee als loopgroep,
maar willen volgend jaar met
een wagen van de partij zijn. 
Iemand met wagenbouwerva -
ring is belangrijk voor zo’n
nieuwe groep. Voor De Lappers
was dat ex-Galliër Pieter van
Rooij. Toen De Galliërs stopten
met bouwen hebben De Lappers

de ruimte en het materiaal over
kunnen nemen.
De leden van vriendengroep De
Lappers (tussen 14 en 16 jaar)
zijn bouwers met ambitie. “We
gaan voor elf jaar,” zegt Chris,
“dus hebben we nog acht wagens
te gaan. In Vessem doen we mee
voor de eerste prijs, in Casteren
willen we in de toekomst een
keer voor die prijs gaan. In Ha -
pert proberen we het elk jaar
beter te doen, dus dit jaar beter
dan 14e plaats.”
Het bouwen van de wagen gaat
volgens goede traditie: Lassen,
plakken, schilderen, opbouwen
en dan de electronica voor de be-
wegingen. “Er is geen echte
bouwtekening. We werken een
idee improviserend uit,” zegt
Chris.
Jibbe gaat verder: “Sommigen
nemen het bouwen serieuzer
dan anderen. We kijken daar
niemand op aan. We zijn, door
zo met elkaar te werken, wel een
hechtere vriendengroep gewor -
den. Het is gezellig met mekaar,

zelfs als er eens wat vervelends
gezegd moet worden.” Ze maken
samen heel wat uren: “Gisteren
was het later dan elf uur en van-
morgen acht uur was ik er weer,”
zegt Jibbe. Een trotse oma vindt
het prima zo: “Ze leren een hele -
boel en zijn van de straat. En ze
maken iets om trots op te zijn.
Wat willen we nog meer”? Dat
dat allemaal nog kan in een tijd
van Whatsappen en gamen!

Er zijn 29 jonge bouwers in de
vriendengroep, maar er zijn véél
meer mensen betrokken. De mu -
ziek voor het dansje is gemaakt
in de studio van Kempen FM. De
pakken zijn niet gekocht, maar
worden gemaakt door handige
moeders. Piet en Hannie van
Rooij stellen hun werkplaats en
gereedschap beschikbaar (een
half jaar!). Bij de opbouw helpt
Harrie van Rooij een handje met
bijvoorbeeld een verrijker. De
firma Verkooyen is de grote,
stille sponsor. Chris en Jibbe zijn
zichtbaar blij met al die hulp.

Hannie van Rooij legt nog een
vinger op de zere plek: “Het
grootste probleem van de jonge -
ren die willen beginnen is onder-
dak. Waar vind je een droge, ge-
ïsoleerde ruimte met stroom en
werktuigen? Wat als de boeren
op de Hei geen stallen meer
beschikbaar hebben?”
Dat zou toch wel heel jammer
zijn en niet alleen voor de op -
tocht. De vele uren van samen-
werken is een ervaring die de
meesten niet snel zullen ver -
geten.

Door al die inspanningen van
al die mensen hebben we
kunnen genieten van de op-
tocht. De Lappers lapten ’t in
Vessem. Ze haalden hier de
eerste prijs. In Casteren werd
de Boerenbon(d)t wagen
vijfde. En last but not least
een negende plaats in de
Kempenoptocht. Al met al
een knap staaltje arbeid van
onze jeugd. Daar mogen we
best eens vaker bij stil staan.
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Vriendengroep ‘de Lappers’ was dit jaar de enige wagenbouwer in Vessem

Een nachtje doorwerken
voor de eerste prijs

Bode

Ook in dit nummer:
02 Kaartverkoop ‘Ja Zuster, 

Nee Zuster’ start op 1 maart.

13 Op verhaal komen met 
Les Jaquettes (deel 3).

14 Een mooie Struifdonkse
optocht in beeld.

17 150-jarig Loret-orgel klinkt
nog steeds prachtig.

19 Parochieberichten en
misintenties.

21 KBO-Nieuwsbulletin:
Hendrik Groen als keerpunt.

27 De speelpassie van:
Fenne van Herk.



Een decor in elkaar zetten
gaat nog niet zo makkelijk als
het lijkt. Ondanks het feit dat
de circa tien mannen van de
decorploeg van Toneelgroep
Vessem aardig op elkaar in-
gespeeld zijn. Een gesprek
met enkele van hen, over hoe
zij daarin te werk gaan, ont-
aardt al gauw in een werk -
over leg en afspraken maken
voor de komende vrije zater-
dagmiddag.
En terwijl zij met zijn allen
vooral achter de schermen
bezig zijn, zouden ze het
samen niet slecht doen in een
humoristische sketch op de
bühne.

Koffiepauze
Jan Roefs is een van de nestors
van het gezelschap. Al meer dan
dertig jaar maakt hij onderdeel
uit van het groepje technische
mannen van Toneelgroep Ves -
sem. In die hoedanigheid heeft
hij al voor vele uitdagingen ge-
staan. Vanavond bespreekt hij
samen met Toon Verbaant en
Theo Janssen de uitdagingen,
die ze voor het decor van Ja
Zuster, Nee Zuster het hoofd
moeten bieden.

De decorploeg is in aanloop naar
een uitvoering in wisselende
samenstellingen bezig met de
voorbereidingen. Waarbij ieder
voor zich zijn eigen specialiteit
inbrengt. Samen hebben ze veel
kennis en kunde in huis. Naar
gelang het proces vordert gaan
ze er samen voor. Ze vormen een
hechte club met slechts één
strikte huisregel: er wordt stipt
om 10:30 uur koffie gedronken.

En er is er geen één eigenwijs!
(of misschien toch allemaal wel
een beetje?).

Maquette
Het uiteindelijke decor wordt
aan de hand van een maquette
voorbereid. Voordat zo’n ma -
quet te klaar is, gaan er heel wat
uurtjes overleg aan vooraf; uiter-
aard met doorslaggevende input
van de regisseuse. Na de zoveel -
ste maquette is inmiddels be -
kend hoe het definitieve decor er
uit gaat zien. Maar zoveel is mij
onderhand wel duidelijk: defini -
tief is het pas, als het staat als
een (rust)huis.
Bij deze voorstelling zijn er wat
extra moeilijkheden in het spel.
Op sommige momenten moeten
er zo’n veertig man/vrouw er -
gens vandaan opkomen of weer
verdwijnen. Daarnaast zijn er
huiskamer- en straatscenes,
waarvoor er meerdere lagen in
het decor moeten komen.

Voorraad
Na afloop van een uitvoering
wordt er zoveel mogelijk van het
decor bewaard voor een volgen -

de keer. In een Excelbestand
staat genoteerd wat er in de op-
slag ligt. Met deze panelen, ra -
men en deuren wordt een nieuw
decor opgebouwd. Sommige
stuk ken hebben in de loop der
jaren al tig lagen behang of verf
gekregen en de volgende keer
gaat daar gewoon weer een nieu -
we laag over heen. Met slechts
een beperkt budget moeten de
mannen steeds weer creatief
zijn. Voor de uitvoering van Ja
Zuster, Nee Zuster wordt tevens
steigermateriaal ingehuurd om
het decor vorm te geven.

Last minute
Veel van het werk moet ter plaat -
se worden gedaan. Daarbij moet
rekening worden gehouden met
andere activiteiten die in het ge-
meenschapshuis plaats vin den.
Met de opbouw van het decor
kan dan ook pas een aantal we -
ken van te voren worden begon -
nen. De spelers en zangers van
de Toneelgroep en Con Brio
moe ten zich bij de repetities
daar om behelpen met tape op de
vloer en losse schotjes om hun
plaats in het geheel te bepalen.

Tribune
Ook deze keer kan het publiek
voor een deel plaats nemen op
de tribune, die een paar jaar ge-
leden werd aangeschaft door de
Toneelgroep. Na het eerste ge-
bruik hebben de technische
mannen ieder onderdeeltje daar-
van gedetailleerd in kaart ge -
bracht en gefotografeerd. Zodat
het een volgende keer een ‘eitje’
wordt om die tribune op te
bouwen. 
Per voorstelling kunnen 180 per-
sonen plaats nemen in de zaal en
genieten van de feelgood-musi -
cal Ja Zuster, Nee Zuster.

Kaartverkoop
Vanaf 1 maart start de kaartver-
koop. Bij voorkeur kunt u bestel -
len via de website van de Toneel-
groep: www.toneelgroepvessem.
nl. Telefonisch bestellen kan
eventueel ook: tel. 0497 591 713

De voorstellingen in D’n Boo-
gerd staan gepland op: vrij-
dag 6 & 13 april om 20:00
uur; zaterdag 7 & 14 april om
20:00 uur en op zondag 8
april om 14:00 uur.

KaartVerKoop Voor 5 VoorsteLLingen start op 1 maart a.s.

’Alle hens aan dek!’ voor 
musical Ja Zuster, Nee Zuster

Leo van Aaken, Toon Verbaant, Wim Becx en Jan Roefs (vlnr) zijn alvast even aan het passen en meten
met een deel van het decor. De decorploeg bestaat verder uit Theo Janssen, Piet Becx, Huub de Laat,
Kees Liebregts, Jos van de Ven en Wil van Asten.
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COPYRIGHT
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Op dinsdag 3 april start het 2e
seizoen van het duofietsen in
Vessem (en Wintelre). Vooraf -
gaand hieraan wordt er door het
bestuur (geholpen door enkele
vrijwilligers) al hard gewerkt.
Met name de financiën krijgen
nu alle aandacht. Jaarlijks is een
bedrag van ca. € 4.500,- nodig
voor afschrijving, verzekering,
onderhoud etc. Ondertussen zijn
Vessemse ondernemers bena -
derd en een aantal heeft al een
bedrag toegezegd. Daarnaast
ontvangen we ook van de Jaco-
bushoeve weer een mooi bedrag
(ca. € 1.500,-). Eerder heeft u
ook al kunnen lezen over de
toezegging van ons gilde m.b.t.
de opbrengst van het gildefeest
begin juni 2018. Daarvan is wel-
iswaar de hoogte nog niet be -
kend, maar onze verwachtingen
zijn hoog gespannen. Als u het
gildefeest steunt, steunt u indi -
rect ook onze stichting. Dus...

Wij willen vanaf deze plaats ook
een beroep doen op u als inwo -
ner van Vessem. Als u het duo-
fietsen wilt steunen dan maakt u
ons, en speciaal onze gasten,
daar heel erg blij mee. Elk
bedrag wordt door ons op prijs
gesteld. U kunt een bedrag
overmaken (o.v.v. ‘Bijdrage in -
woner Vessem’) op het rekening-
nummer van Stichting Duofiets
Vessem e.o: NL35 RBRB 0954
4554 44.

Naast de financiële werkzaamhe -
den gaan we ook aan de slag met

het werven van extra vrijwilligers
want die kunnen we nog steeds
heel goed gebruiken. We fietsen
(tot nu toe) op dinsdag van
10.00-12.00 uur; donderdag +
zaterdag van 14.00-16.00 uur.
Iedere vrijwilliger bepaalt zelf of
hij één of meerdere keren per
maand fietst. In twee uur per
maand kunt u een mede-inwo -
ner heel blij en heel gelukkig
maken. Mooier kan het toch bij-
na niet? Voor aanmelden (of in-
formatie) kunt u terecht bij Jan
Henst, tel. 0497-592147 of Har -

rie van Son, tel. 06-51317780.
Overigens kunt u bovenstaande
nummers ook gebruiken als u
zich wilt aanmelden als gast
want ook die zijn nog steeds
welkom. Hoe meer zielen hoe
meer vreugd.

Vol verwachting kijken wij uit
naar uw (re)actie en zeggen
bij voorbaat ‘dank-je-wel’
tegen iedereen die ons een
warm hart toe draagt.

Stichting Duofiets Vessem e.o.

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

Bijgaande foto is gemaakt tijdens het Maandag Middag
Matinee dat op carnavalsmaandag plaatsvond in D’n Boogerd.
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:

Voorbereidingen nieuwe seizoen
Duofiets Vessem al in volle gang

Geslaagde peuteractiviteit
Op dinsdag 30 januari vond er weer een peutermoment plaats op
de basisschool in Vessem. Deze gezamenlijke peuteractiviteit
wordt in gezamenlijkheid met NummerEen voorbereid en gege -
ven. Het thema van de activiteit was ‘gezonde voeding’ in combi -
na tie met ‘de tandarts,’ hetgeen ook bij het kinderdagverblijf, het
peuterprogramma en op de basisschool speelt.
Juf Suzanne ontving 15 peuters met hun ouders, oma’s, begelei-
ders die aandachtig luisterden naar het verhaal van ‘Rupsje Nooit -
genoeg’. Nadat het rupsje tot een enorme rups was gegroeid, kwa -
men de peuters er achter, dat hij in zijn cocon nog een verande -
ring onderging. Hij werd een prachtige vlinder. Hiervoor had hij
wel heel veel fruit, groente en andere dingen moeten eten. Daarna
zijn we gaan stempelen met gehalveerd fruit. Het zijn echte kunst-
werken geworden. Na al dat harde werken werden de peuters ge-
trakteerd op een beker ranja met een koekje en de ouders/oma’s/
begeleiders genoten van een kopje koffie en thee. De peuters heb -
ben ook even fijn kunnen spelen in de speelhoek en de bouwhoek.
Op deze manier maken de peuters al kennis met de lokalen, de
inrichting, het speelgoed en de leerkrachten. We merken, dat de
overgang van het peuterprogramma en/of het kinderdagverblijf
naar de basisschool hierdoor een stuk soepeler verloopt. En dat
vinden wij belangrijk voor uw kind. Heeft u vragen, dan kunt u
contact opnemen met juf Suzanne op s.smolders@veldvest.nl.



Vaesheimer Bode – februari 2018 – pagina 4

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



De voorbije maand bezochten
we met zo’n 20-25 man sterk
eerst de toneelvoorstellling
van ‘Meer Vreugde Kern’ in De
Schalm te Veldhoven. Het betrof
een regioactiviteit en De Schalm
was op zaterdag 27 januari dan
ook tot de laatste plaats gevuld
met Zonnebloem-gasten en -vrij -
willigers. Het was best een ‘pit -
tig’ stuk dat soms alles vergde

van de concentratie, maar achter
af vond ieder een het zeer de
moeite waard. Volgend jaar
maar weer dus.

Op maandag 12 februari waren
zo’n dikke 20 Zonnebloemgasten
aanwezig tijdens het Maandag
Middag Matinee in D’n Boo-
gerd. De organisatie, KBO
Vessem en De Spekstruiven,
kunnen terugkijken op een zeer
geslaagde middag. Onze gasten
vermaakten zich prima en geno -
ten met volle teugen van elkaar
en van de diverse optredens.
Ook dit zullen we volgend jaar
weer op het programma zetten
er van uitgaande dat de organi -
satie daar hetzelfde over denkt.

Op 22 februari gaan we met onze
gasten weer eens gezellig tafelen.

Dat is een activiteit waar steeds
een grote belangstelling voor is.
Zo ook dit keer als we naar De
Kerk in Oostelbeers afreizen
voor ‘Eten wat de pot schaft’.
Volgende keer zullen we u ver-
tellen hoe en wat het was. Aan-
melden is niet meer mogelijk.

Op 19 maart brengen we een
bezoek aan Nuenen. We krijgen
in het bezoekerscentrum van
Vincentre een presentatie van
het leven van Vincent van Gogh
in zijn Nuenen-tijd. Hierna is er
dan ook nog een rondleiding
door het museum. Aanmelden
voor deelname kan nog tot 10
maart bij Trees van Aaken, tel.
591306.

Zonnebloem Vessem
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Zondag 25 februari 10.00 uur
Eersel Ds J.W. Beks. Eredienst en
koffiedrinken.
Zondag 4 maart 10.00 uur Eersel
Ds J. de Bie. Eredienst en
koffiedrinken.
Zondag 11 maart Kempendienst
10.00 uur Bergeijk. Ds M. de Vries.
Zondag 18 maart 10.00 uur
Eersel. Ds M. de Vries. Eredienst en
koffiedrinken.

PROTESTANTSE KERK
HOOGELOON-EERSEL

di. 6 maart PMD, GFT, Rest
di. 20 maart. 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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U kunt op onderstaande data
weer oud papier depo neren
in de container op de par -
keer   plaats van Piet Becx,
Wilhelminalaan 29:

24 februari
+ 10 maart

Altijd vóór 15.00 uur s.v.p.!
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Verspreiding
VBode 2018

Nr.      Verspr.*      Deadline
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

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

Zonnebloem: Toneel & Carnaval

Muzikant(en)
gezocht
Welke muzikant(en) wil(len) op
zondagmiddag 22 april 2x 5 min
optreden in de Lambertuskerk?
Brothers-4-Tune, een a capabel
kwintet treedt die middag op.
Voor in de twee korte pauzes
zoeken we iemand die iets moois
instrumentaal ten gehore kan
brengen. Niet leeftijd gebonden.
Niet op piano. Wel op viool, fluit,
gitaar of ander instrument.
Prachtige akoestiek en een goed
luisterend publiek. Een kans!

Graag reactie naar behoud
lambertuskerk@gmail.com of
tel. 06-42222076.

Rita Ceulen
Bestuur Behoud Lambertuskerk
behoudlambertuskerkvessem.nl

Concert in de
Lambertuskerk
Op donderdagavond 1 maart om
20:00 uur vindt in onze Lamber -
tuskerk weer een concert plaats
in de serie ‘Concert in de Kerk’.
Deze concerten worden georga -
niseerd door de stichting Be -
houd Lambertuskerk.
Dit keer treden op Ad van Sleu -
wen (orgel) en Martijne van Dijk
(saxofoon) met muziek rondom
Adolphe Sax en Francois Loret,
instrumentenmakers in de 19e
eeuw.
Ad van Sleuwen bespeelt het
unieke orgel gemaakt door F.
Loret (zie ook elders in deze uit-
gave). In 1868 bouwde F. Loret
een tweeklaviers orgel met aan -
gehangen pedaal voor de Lam -
bertuskerk. Van de ongeveer 50
gebouwde Loretorgels zijn er
slechts 20 in Nederland bewaard
gebleven.
Het belooft een prachtig optre -
den te worden dat ongeveer een
uur zal duren. Na afloop wordt
een bijdrage gevraagd voor de
concertkosten.
De concertserie wordt onder -
steund door het Prins Bernhard
Cultuurfonds en de Vrienden
van de Lambertuskerk Vessem.

Rita Ceulen
Bestuur Behoud Lambertuskerk
behoudlambertuskerkvessem.nl
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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



Diabetes, ook wel suikerziekte
genoemd, is een ziekte waarbij
het lichaam de bloedsuiker niet
meer in evenwicht kan houden.
Dat komt doordat het lichaam te
weinig van het hormoon insuline
heeft. En ook reageert het li -
chaam vaak niet meer goed op
insuline. Of het maakt helemaal
geen insuline meer. Insuline
regelt de bloedsuikerspiegel.
Diabetes type 1 en 2 zijn het be -
kendst. Iedereen kan het krijgen.

Diabetes type 1
Mogelijke oorzaken van diabetes
type 1 zijn virussen, voeding of
erfelijkheid (in geringe mate). Bij
dit type is sprake van een insuli -
ne tekort. Diabetes type 1 kun je
niet voorkomen en behandel je
met insuline middels een insuli -
ne pen of een insulinepomp.

Symptomen diabetes type 1:
-   Veel dorst hebben.
-   Vaak moeten plassen.
-   Een droge mond hebben.
-   Afvallen zonder reden.

-   Je heel zwak en moe voelen.
-   Last hebben van je ogen,

wazig of slecht zien.

Diabetes type 2
Diabetes type 2 komt steeds va -
ker voor. Het aantal mensen met
diabetes type 2 groeit heel snel.
Je leefstijl kan er de oorzaak van
zijn. De kans op diabetes type 2
wordt groter door erfelijke aan -
leg, (ernstig) overgewicht, te wei -
nig bewegen, roken of voeding.
Een gezonde leefstijl kan helpen
om diabetes type 2 te voorko -
men. Maar dat lukt niet altijd.
Bijvoorbeeld als de erfelijke aan -
leg te sterk is.
Bij diabetes type 2 maakt je li -
chaam te weinig insuline aan of
reageer je minder goed op insu -
line (hypo). Deze vorm van dia-
betes komt het meeste voor en
komt voor bij alle leeftijden.
Een hypo is de afkorting van het
woord hypoglykemie: een laag
bloedglucosegehalte. Dit bete -
kent dat er te weinig glucose in
het bloed is.

Hoe herken je een hypo?
Hypo’s zijn vervelend en beang-
stigend. Ze brengen in bepaalde
omstandigheden risico’s met
zich mee. In het verkeer of als je
werkt met machines. Daarom is
het belangrijk om een hypo op
tijd te herkennen. 
Een hypo is niet voor iedereen
hetzelfde: er zijn veel individuele
signalen.

Lichaamssignalen bij een
hypo kunnen zijn:
-   Hongerig gevoel, geen dorst
-   Zich flauw voelen, behoefte

aan zoet
-   Bleke, klamme huid, soms be-

zweet
-   Duizeligheid, misselijkheid en

hoofdpijn
-   Trillerigheid
-   Onrust, geprikkeldheid, ver-

wardheid en soms agressie
-   Coördinatiestoornissen, on-

vast looppatroon, spreken met
dubbele tong

-   Geeuwen
-   Uiteindelijk bewusteloosheid

Hoe krijg je een hypo?
-   te weinig eten
-   te laat eten
-   groot energieverbruik (bij -

voorbeeld bij sporten)
-   door het gebruik van alcohol
-   gebruik van andere medicij -

nen in combinatie met je dia-
betesmedicatie

-   teveel insuline spuiten
-   verkeerde instellingen van je

insulinepomp
-   te sterke werking van je ta -

bletten.

Wat te doen bij een hypo?
De suikerspiegel bij een hypo
herstelt snel door het drinken
van zoete dranken en het eten
van bijvoorbeeld een boterham
met jam of het eten van suiker-
klontjes.

Er kan ook sprake zijn van een te
hoog bloedsuikergehalte (een
hyper). Bij een te hoog bloedsui -
kergehalte wordt de diabeet
langzamerhand steeds slaperi -
ger. Indien het slachtoffer goed
aanspreekbaar is, dan kan hij
naar de huisarts gaan. Indien er
verstoringen in de vitale functies
optreden, schakel dan profes -
sionele hulp (1-1-2) in.
Bel 1-1-2 bij gedragsverandering
of stoornis in het bewustzijn
waardoor het slachtoffer niet
meer kan drinken of eten.

Denk je dat je diabetes hebt?
Ga naar je huisarts. De huis-
arts prikt een druppeltje
bloed en meet je bloed glu co -
sewaarde.
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Periodiek willen wij een EHBO-onderwerp bij je
onder de aandacht brengen. In deze bijdrage
gaat het over diabetes. Wat zijn de verschijn -
selen en hoe kun je (als leek) dan handelen.

Diabetes



Vaesheimer Bode – februari 2018 – pagina 8

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



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 deze band
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. De tribute -
band brengt daar gelukkig ver-
andering in. De band is opge -

richt in januari 2014 en is in een
sneltreinvaart uitgegroeid tot de
beste en meest succesvolle Dire
Straits tributeband van Neder-
land en is een graag geziene
band op festivals en theaters in
binnen- en buitenland. Met
akelige precieze en op hoogwaar -
dig niveau worden de prachtige
songs van Knopfler weer tot le -
ven gebracht. De band is, met
een bezetting van maar liefst zes
ervaren topmuzikanten en oog
en oor voor detail, uniek in

Neder land en misschien wel in
Europa! Het kenmerkende ge-
luid van Dire Straits, het typi -
sche geluid van Knopfler, com-
pleet met alle details, authen -
tieke instrumenten, geluids -
effecten, saxofoon en percussi.
Kortom: Boom, like that!

Entree: € 15,-. Zaal open van-
af 13:30 uuur. Kaarten reser-
veren (noodzakelijk) via
tributebandsvessem@
gmail.com.
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OPLOSSING KERSTPUZZEL
Na een jaar van afwezigheid was hij er weer. De kerstpuzzel van de ondernemersvereniging Vessem
Wintelre en Knegsel. Wij hopen dat jullie er veel plezier van hebben gehad. (En inderdaad in nr. 78 zat
een fout, daar was de v vergeten)
De prijswinnaars zijn inmiddels bekend en hebben via de post hun prijs in ontvangst mogen nemen.
Op veler verzoek hierbij de uitslag van de puzzel.
1         Negentien                    27   Ingezetene                   53      Verslapen                     79      Eekhoorntjesbrood
2        Aanmeren                    28  Kantelen                       54      Egalisatiereserve        80     Rolpatroon
3        Emoties                        29  Engelenhaar                55      Engelenkoren             81      Spitskool
4        Eenzelfde                     30  Reageerbuis                56      Lampenolie                 82      Tafeldame
5        Niettegenstaand        31   Waterlelie                    57      paklijst                          83      Erflaters
6        Jeugdbende                 32  Evenwicht                    58      Uitroeien                      84      Nomadenleven
7         Aanbieden                   33  Eerbiedig                     59      Zakenpand                  85      Ervaringsdeskundige
8        Aanhouder                  34  Remover                      60      Zilversmid                   86      Eigenwijsheid
9        Roemenen                   35  Natrekken                    61       Executeren                  87      Naaldvakken
10      Voorraadschuren       36  Afkappen                     62      Lammetjespap           88      Geregeld
11       Aanleggen                    37   Madonna                     63      Pronkziek                     89      Eigenlijk
12       Nonnenorde                38  Emancipatie                64      Lettertje                        90      Lichtgroen
13       Aanvaller                      39  Normandier                65      Extraheren                  91       Uniformeren
14      Fonduestel                   40  Snelweg                        66      Zachtaardig                 92      Knipperen
15       Wagenwijd                  41   Oorzaak                        67      Inmaakpot                   93      Koesteren
16      Erebaan                        42  Volpension                  68      Elegant                         94      Imperiums
17       Zoetemelk                    43  Voorbeeld                    69      Rimpelloos                  95      Grondtoon
18      Ideeen                           44  waanzin                        70      erratum                        96      Nertsenfokkerij
19       Gluurster                      45  Kinderwens                 71       Erfenis                          97      Instorten
20      Haastklus                     46  Werelderfgoed           72      Neerbuigend               98      Entreekaart
21       Eigentijds                     47   Ellebogenwerk           73      Mensenschuw            99      Uitrit
22      Ingenomen                  48  Naaigerei                      74      Opzeggen                     100    Walhalla
23      Duorijders                   49  Safaripark                    75      Opdonder                    101    Jaarproductie
24      Ballade                          50  Inkomsten                   76      Internetverkeer          102    Afvragen
25      Eindeloos                     51   Klieren                          77      Edelstenen                  103    Amsterdam
26      Nederland                    52  Uitgeteld                      78      Kwetsuur                     104    Raapstelen

Bestuur van OvVWK

zondagmiddag 25 februari om 14:30 uur in d’n boogerd

Dire Straits Tributeband Boom like that

Ontevredenheid
over toegang
zorg en
ondersteuning
De toegang tot zorg en onder -
steuning via de gemeente ver -
loopt voor veel mensen moei -
zaam. En als mensen onder steu -
ning krijgen, is die lang niet al-
tijd passend. Dat blijkt uit een
gezamenlijk onderzoek van Pa -
tiënten federatie Nederland,
MIND Landelijk Platform Psy -
chische Gezondheid en Ieder
(in).
Het aanvragen van zorg en on -
der steuning is vaak een moei -
zaam proces: 42% van de aan-
vragers is ontevreden over de
deskundigheid bij de gemeente.
En 40% is ontevreden over de
bejegening. Ruim een derde van
de mensen zegt dat aan hen niet
is gevraagd welke hulp ze nodig
hebben.

Onafhankelijke cliëntonder-
steuning niet beschikbaar
Als je aangewezen bent op zorg
en ondersteuning door de ge -
meente heb je recht op onaf -
hankelijke cliëntondersteuning.
Uit het onderzoek blijkt dat van
de bijna 2400 mensen die hulp
vroegen bij de gemeente 29%
daarvan gebruik heeft gemaakt.
Daar staat tegenover dat 33%
graag ondersteuning had gekre -
gen, maar niet heeft gehad. Zij
wisten niet dat ze er recht op
hadden en zijn daar ook niet op
gewezen door de gemeente.
KBO-Brabant biedt met andere
seniorenvereniging in Brabant
cliëntondersteuning door vrij -
willige, onafhankelijke cliënt -
onder steuners.
Als u daar belangstelling voor
heeft kunt u contact opnemen
met uw KBO-afdeling of met
KBO-Brabant (073-6444066).
Het onderzoeksrapport staat op
de website van de patiënten
federatie. Zie volgende link:
https://www.patientenfederatie.
nl/nieuws/veel-mensen-
ontevreden-over-lokale-zorg-en-
ondersteuning

Bron: KBO-Brabant

DUOFIETS VESSEM
zoekt nog steeds
VRIJWILLIGERS
Tel. 0497-592147
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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



Het tweede seizoen van Preek
van de Leek De Kempen (PvdL)
heeft een vijftal uiteenlopende
maar steeds inspirerende gasten.
Els de Wit-van Roon (Domme -
len) is de komende PvdL-gast. 

Na vele andere activiteiten be-
gon ze in 1996 met Els de Wit
Uitvaartverzorging. Ze heeft voor
ruim 1000 mensen samen met
nabestaanden een afscheid mo -
gen verzorgen. Omgaan met de
dood is medeleven tonen, con-
doleren is ‘vooral luisteren’. En
helpen bestaat vaak uit simpele
dingen, soep maken, huis
schoonmaken, boodschappen
doen. René Diekstra inspireert
haar maar ook het Requiem van
Mozart en Fauré. Haar thema is
de parabel van de tarwe en het
onkruid. Als ‘goed doel’ van de
collecte heeft ze gekozen voor de
Stichting Weeskinderen Rwanda
(met o.a. het geitenproject) van
de Eerselse Ria van de Ven-Gijs-
bers.

Meer over de gast
Els de Wit was ooit radio-om -
roep ster bij de Avro en Omroep

Brabant. Daarnaast presenteer -
de ze vele muziekfestivals, con-
certen, voice-over bij films en
documentaires en was ze voor-
zitter van congressen. Els is Ne -
derlands Hervormd gedoopt,
heeft belijdenis gedaan in de
Remonstrantse kerk, maar ze
voelt zich qua rituelen en koor -
zang erg thuis in de katholieke
kerk.

Waar en hoe reserveren
De bijeenkomsten zijn in het
Protestants Kerkje van Eersel
(Markt 38) beginnen om 16.00
uur en duren tot uiterlijk 17.00
uur. Het kerkje (bouwjaar 1813)
heeft een uitstekende akoestiek
en heeft max 100 zitplaatsen.
Toegang is gratis, een vrijwillige
bijdrage (richtbedrag 5 euro) oor
de onkosten en een goed doel,

dat de lekenpreker kiest, is zeer
welkom. Reserveren via de
website www.preekvandeleek-
dekempen.nl of rechtstreeks bij
Hans Das (hansdas45@gmail.
com tel 06 83789772). 

Het kerkje is open vanaf 15.30
uur. Heeft u gereserveerd dan
graag vóór 15.45 uur aanwezig,
hierna worden plaatsen verge -
ven aan ‘wachtenden’. Na afloop
is er in de ontmoetingsruimte De
Klepel (naast het kerkje) gele -
gen heid voor napraten. Na Els
de Wit is op 18 maart Aart de
Lange Pzn (Kneg sel) de laatste
PvdL-gast van dit seizoen.
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Eind vorig jaar hadden we
twee superleuke activiteiten
voor onze leden: het maxio -
ren festival en het zwemfes -
tijn voor de junioren.

Maxioren festival is door ons ge-
organiseerd en is naar onze me -
ning heel erg goed verlopen. Niet
alleen de kinderen maar ook de
leiding heeft ervan genoten. Het
zwemfestijn is net zoals altijd in
het Pieter van den Hoogenband
Zwemstadion gehouden. In een
twintigtal spelen in het water
worden de kinderen getest op
denkvermogen en uithoudings-
vermogen. Na zo’n middag druk
bezig geweest te zijn zeker moe
en voldaan naar huis gegaan.
2017 hebben we leuk af kunnen
sluiten met de worstenbroodjes-
actie. Van het extra centje dat we
hiermee hebben verdiend kun -
nen we weer wat extra activitei -
ten doen.
Afgelopen vrijdag hebben we er
een kei vette carnavalsavond
gehad in de Gouden Leeuw voor
de jeugd tot 12 jaar. Deze avond
werd goed bezocht en is zeker
voor herhaling vatbaar.

Vooruitblik
Ook voor de maxioren zal er in
maart een zwemfestijn plaats -
vinden. 
Daarnaast zal er 3 maart weer
een minioren-middag plaats -
vinden, met het thema Minioren
lab. Dus voor alle kinderen van
groep 1, 2 en 3 voor 1,50 euro
kun je een middagje meedoen
met de minioren.
In mei is er weer een junioren-
dag. En begin juni zal er voor de
senioren het jaarlijks Ardennen -
weekend plaatsvinden. Van vrij-
dag- tot zondagmiddag lopen de
senioren met een grote rugzak
door de Ardennen, waarbij ze
een aantal supertoffe activiteiten
doen zoals grotten, mountain -
biken en klimmen. Naast het
kamp is dit het grootste evene -
ment van het jaar.

Zelf benieuwd naar onze ver-
eniging? Kom gerust eens
kijken, met of zonder ouders.
Neem anders een kijkje op
onze Facebookpagina of de
website.

Tot snel,
Leiding JN Vessem

Terug- en vooruit kijken 
met Jong Nederland

eLs de wit op zondag 4 maart om 16.00 uur:

4e Preek van de Leek

fiLmaVond in de jaCobusHoeVe op do. 8 maart

Marie Heurtin

Marie Heurtin is een Franse film uit 2014 onder regie van
Jean-Pierre Améris. De film ging in première op 10 augustus
op het Internationaal filmfestival van Locarno in de sectie
Piazza Grande waar hij de Variety Piazza Grande Award won.

De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de doof en
blind geboren Marie Heurtin (1885-1921). Marie komt op 14-jarige
leeftijd bij de Filles de la Sagesse terecht in het “Institut Larnay” bij
Poitiers. Ze is onhandelbaar en agressief en heeft door haar handicap
geen contact met de buitenwereld. Sœur Marguerite ontfermt zich
over het meisje. Eerst is het moeilijk door te dringen bij Marie maar
uiteindelijk kan ze via tactiele gebarentaal contact krijgen met Marie.
Ze leert haar het handalfabet en braille. Wanneer Marguerite ziek
wordt, beseft Marie dat ze zonder haar niet verder kan.
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.
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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

Januari is alweer achter de
rug. Voor D’n Boogerd is het
een maand vol activiteiten
geweest.

Elke dinsdagmiddag vanaf 13.30
uur is er een inloopmiddag met
mogelijkheid tot kaarten, rum -
my cub, biljarten, lezen, buurten,
sjoelen e.d. (foto links). Het is er
erg gezellig en de entree is gratis.
Ook wordt er elke dinsdagmid-
dag gebridged in D’n Boogerd

(foto rechts). Deze bridge middag
wordt goed bezocht.
Nieuwelingen kunnen gerust
komen kijken en ook meespelen.
Inschrijven loopt via de KBO.
Tweewekelijks vind er op vrij -
dag avond rikken plaats. Er is
volop belangstelling en er wordt
fanatiek gekaart. Er zijn dan ook
prijzen te winnen. Deelname
kost 3,50 euro, inclusief koffie en
snacks.
Op 3 februari heeft weer het

unieke concert carnavalesk
van de Fanfare en drumband
St. Cecilia plaatsgevonden. Een
avond vol van muziek, dans,
zang en sketches. Het was een
spetterde, geslaagde avond.
Van 10-13 februari was het weer
carnaval in D’n Boogerd, speci -
aal voor “de rustzoekers” met op
12 februari het inmiddels legen -
darisch maandag-middag-
matinee-voor 50plus. Een mid-
dag met sketchers, tonproaten,

muziek, dans en nog veel meer,
met als specialiteit: de Boogerd-
burger.
Op 25 februari is het weer tijd
voor een tribute band. Deze
keer een unieke tribute aan de
Dire Straits Ook dit beloofd een
spetterende muzikale middag te
worden.
Tenslotte mag niet onvermeld
blijven het stijldansen op 17 fe -
bruari en 17 maart.

Er is dus weer van alles te
doen. Graag zien wij u in D’n
Boogerd, want daar gebeurt
het.

Nieuws uit D’n Boogerd



Het afscheidsconcert van Les
Jaquettes in maart 2007 was
in rap tempo uitverkocht. Die
avond vergeleek Harrie Hop
in een afscheidsspeech de
heren nog met dieren in de
natuur. Hij vond ze van de
zeer, zéér zeldzame soort. En
weer elf jaar later, snap je
hoe Harrie met dat compli -
ment de spijker op de kop
sloeg. Hoe geweldig de zit -
tingsavonden ook waren of
zijn, er is altijd een muzikaal
gat dat maar niet gevuld wil
worden.

Ook voor de organisatoren van
de ouderenmiddag, bij Jack
Hakkens toen nog, was het een
hard gelag. CV de Spekstruiven
kon er altijd van op aan, dat de
heren present waren. Ze hoefden
er eigenlijk niet eens om te
vragen. Kees vond die middagen
erg gezellig: “Soms vulden we
het hele middagprogramma. De
sfeer was er goed. Een keer
stonden we ons eerste liedje te

zingen. Op een bepaald moment
komt Jaq naar het podium gelo -
pen, klopt op de microfoon en
roept: Kit hij doet het! Dat kon
allemaal.”

Andere momenten om niet te
vergeten zijn optredens buiten
Vessem. Het was dan altijd af-
wachten waar je terecht kwam
en waar je je om kon kleden.
Leon moet er nog om lachen:
“We hadden een optreden in de
buurt van Alphen of Riel. Daar
hebben we ons omgekleed in de
buitenlucht onder een afdak aan
de overkant van de weg. In een
kast hebben we ook nog eens ge-
staan en werden ‘betrapt’ door
de schoonmoeder van de bewo -
ners. En wat ik ook niet meer
vergeet is het optreden tijdens de
opening van de Muzenval. Dat
viel samen met de Enschede-
ramp. Dat heeft wel indruk ge-
maakt.”

Maarten vertelt over een man
die de weg kwijt was: “De man

draait het raampje open. Uit de
auto klinkt een van onze liedjes.
De man vraag of ik hier bekend
ben. Ja, best wel! Stiekem heb ik
er wel om moeten lachen.” Leon
zegt: “Van Rob Bogaarts weet ik
dat hij tijdens de reis naar
Frank rijk onze CD’s afspeelde.
Hij en zijn dames doodden de
tijd met het uit volle borst mee-
zingen van onze liedjes. Dat zijn
toch leuke dingen.” 
Over CD gesproken; Ze maakten
een Jan Henst- en een Piet
Liebregts-versie. Daar stond
hetzelfde op, alleen de cover was
anders. Toch waren er mensen
die ze allebei kochten om geen
keuze te hoeven maken.

Dan komt najaar 2007. De zin
was er niet meer, de inspiratie
was op of om welke reden dan
ook werd het tijd om te stoppen.
De eerste gedachte is dan ‘we
doen wat golden oldies’ tijdens
de zittingsavond. Maar welke
kies je dan voor die 20 minuten?
Het afscheidsconcert later in het
jaar bleek een gouden vondst.
“We hadden de zaal zo vol,” ver-
telt Kees trots, “Het was een zeer
indrukwekkend afscheid.”
“Burgemeester Houben was er,
natuurlijk, dat was een echte
fan,” gaat Leon verder, “Ook
mooi was de persiflage van de
drie dames in jarretelle, Sabine,
Marie-José en Monique. Dat was
een leuke act. Alles bij elkaar een
afscheid in stijl.”
Het afscheidsconcert van Les

Jaquettes in D’n Boogerd heette
zeer toepasselijk ‘het is mooi ge -
weest’. En dat is ook zo, het was
zelfs héél mooi. Alles en iedereen
is door de heren be zongen en
voor het lapje gehouden; van
Maria-kapel tot de Guld, van
Wintersul tot d’n Brouwer. Alles
in stijl, in jacquet en met een
ongekende humor en ironie. Van
al die succesnummers hebben
Maarten, Kees en Leon een top
tien gemaakt, maar dan in
alfabetische volgorde. Over het
mooiste nummer raak je niet zo
snel uitgediscussieerd.

Toen de pen al in de tas zat,
later op de avond, gloorde er
toch nog hoop. Deze zeer,
zéér zeldzame vogels bleken
nog muzikale kuikens te
hebben. Zou er dan toch
nog...

op VerHaaL Komen met Les jaquettes deeL 3: op tijd afsCHeid nemen is een Kunst

Je hebt zeldzame vogels en 
zeer, zéér zeldzame vogels

DE EIGEN 
TOP TIEN

Bij ons in Vessem
D’n Hop

Dees zijn onze meiden
Dorpsprofeet

Gin Paniek
Verdomme Kees
Knuffelkasteel
Maria Kadaver

Piel aan de muur
Wintelre

Jaquettes-fan burgemeester Houben sprak lovende woorden aan het einde van het afscheidsconcert.
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Een mooie Struifdonkse opt   
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   tocht in beeld UITSLAG OPTOCHT
Loopgroep kinderen
1 De Feestbeesten Jungle 149
2 Sabine & tobias Heksen/Takkewijf 122

Individueel
1 Frameto Be Tast #Wetoo 131
2 To Tepel #MeTo (o) 129
3 De Johnny’s Dees joar strijkenen wij ut geld op 127
4 Stel Schijnheilige Wij zèn schijnheilig 120

Kleine Loopgroep volwassenen
1 De Selfies Een Selfie met een Elfie 146
2 Un schon ploeg Wij zullen is wa stof laten waaien 140
3 De Bierfusten Wat doen we nou WEER 129

Grote Loopgroep volwassenen
1 VG de Lollebollen Wij houden wel fanfare 166
2 V.G. ‘Ut is Wa’ We duiken onder mee carnaval! 156
3 De Schijnheilige Hoek Van de kaart 151
4 De lompe hoek De prins rijd d’n beer 122

Wagens
1 VG De Lappers Boeren Bond (T) 271
2 Secret guests Galliers Uitgebou (wd)t 198
3 De Zonnebloem Meej carnaval de bluumkes buiten 196

Publieksprijs
VG De Lappers Boeren Bond (T)
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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 hoogtijdagen waren er
twee orgeltrappers nodig om
de dienstdoende organist te
assisteren. Want zonder
lucht in de orgelpijpen was er
geen muziek. 150 Jaar later
zijn de trappers allang uit
dienst, maar klinkt het orgel
dankzij de moderne techniek
nog even levendig als toen.

Muziek
Op zeker moment mochten er in
de kerk geen blaasinstrumenten
meer gebruikt worden ter onder-
steuning van de koorzangers.
Zonder muzikale ondersteuning
was het koor ten dode opge -
schre ven, aldus de toenmalige
pastoor. Maar het kerkbestuur
had geen geld voor zo’n grote
uitgave. Toch vroeg de pastoor
toestemming aan het bisdom
voor de aanschaf van een orgel
en die kreeg hij. De keuze viel op
de Mechelse (B) orgelbouwer
François Loret, die redelijk
goedkoop kon leveren. Circa fl.

2.200,- kostte het orgel destijds.
François had het vak geleerd van
zijn vader Jean Joseph en gaf het
later weer door aan zijn zoon
Camille. In Nederland zijn wei -
nig orgels van de Loret-dynastie
bewaard gebleven.
Zou je nu een soortgelijk orgel
laten bouwen, dan komt het aan-
schafbedrag uit op ergens rond
de € 200.000,-.

Romantisch
Jan Castelijns is vaste organist in
de St. Lambertuskerk sinds
augus tus 1969. Hij kent het orgel
als zijn broekzak en kan enthou -
siast vertellen over de roman -

tische klank van het orgel. En
natuurlijk gelijk laten horen, wat
de klankkleur is van de negen
verschillende registers. Via de
uittrekknop pen naast het dub -
bele manuaal (de witte en zwarte
toetsen), kan steeds een andere
serie pijpen met een bepaalde
klank worden inge schakeld. Het
ene moment hoor je fluiten en
het andere moment klinkt trom -
petgeschal. Op slim me wijze
werd dus het verbod op blaas -
instrumenten hiermee een beetje
omzeild. Daarnaast heeft het
orgel nog een aangehangen
pedaal.
In de 150-jarige geschiedenis
van het orgel zijn er verschil -
lende wijzigingen geweest: som -
mige originele registers werden
er in 1929 uitgehaald bij een
restauratie, maar bij latere werk-
zaamheden weer teruggeplaatst.

Trappers
Het orgel wordt aangeblazen
met lucht. Tegenwoordig gaat
dat elektrisch, maar vroeger was
daar een orgeltrapper voor no -
dig. Tijdens een plechtige mis,

waarin veel en uitbundig werd
gezongen, waren er zelfs twee
mensen nodig, die elkaar kon -
den afwisselen. Aan de zijkant
van het mechaniek zaten twee
pedalen. Door hier op te trappen
werd lucht in de blaasbalg ge -
blazen. Met een metertje met
een beweegbaar naaldje kon de
trapper zien hoeveel lucht er no -
dig was om de organist te laten
spelen.

Orgelkast
Het orgel is gebouwd in een nis
in de muur van de toren en was

al veertien jaar oud toen de kerk
werd afgebroken. De toren bleef
staan en de nieuwe kerk werd er
tegenaan gezet.
In 1890 werd er een kast om het
orgel heen gebouwd, waardoor
het mechaniek aan het oog werd
onttrokken. De eikenhouten
orgelkast is voorzien van hout-
snijwerk en twee levensgrote
heiligenbeelden. Paus Gregorius,
grondlegger van het gregoriaans
gezang, kijkt vanaf de ene hoek
belangstellend op de organist en
het koor neer. Op de andere
hoek een beeltenis van de Hei -
lige Am brosius, een van de kerk -
vaders.

Restauraties
Met zoveel bewegende delen aan
het instrument was er regelmatig
een restauratie nodig. In 1929,
1967 en 2010 werden er wijzi -
gingen aangebracht in registers
en mechaniek. Vele van de bijna
500 pijpen van orgelmetaal (tin
en lood) en hout raakten in de
loop der tijd dusdanig ontstemd,
dat ze gerepareerd moesten wor -
den. Ook de windvoorziening en
windlades werden gerepareerd.
Maar door al dat herstelwerk,
waarvoor in 2008 subsidie
werd verstrekt door Monu -
mentenzorg, klinkt het orgel
nog even prachtig. Het heeft
daardoor een bijzondere aan -
trekkingskracht voor musici
die komen optreden tijdens de
kerkconcerten. Zelfs zo sterk
dat het eigen instrument, het
klavecimbel, eens werd ver -
ruild voor het orgel om daar
een mooi stuk op te spelen. 

Dat optreden krijgt een ver -
volg. Op 1 maart a.s. geeft Ad
van Sleuwen, die het orgel in
2010 ook inspeelde, een con-
cert in de kerk samen met
saxofoniste Martijne van
Dijk. Zie hiervoor het artikel
elders in dit blad.
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Bijna 150-jarig Loret orgel klinkt
nog steeds even prachtig als toen
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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



Voor de achtste keer alweer or-
ganiseert Vastenactie een drie -
daagse pelgrimstocht. Deze keer
wandelen we in het gebied
tussen Woerden, Bodegraven en
Noorden: van 22 tot 24 maart
2018 pelgrimeren we ter bezin -
ning op onszelf en onze levens-
stijl, maar ook om geld in te
zamelen voor het centrale Vas-
tenactieproject in Zambia vooral
gericht op zorg voor aids- en
HIV patiënten.

Onderweg houden we halt voor
momenten van bezinning. En
natuurlijk draagt deze wandel-
driedaagse ook bij aan een gezel-
lige en waardevolle ontmoeting
tussen mensen. We willen dit
jaar als groep lopen. `Er hebben
zich al een aantal mensen ge -
meld die eén meer dagen willen
meelopen. We hebben de groep

een naam gegeven: Zaligheden.
Wie meer dan één dag mee loopt
kan gebruik maken van de over-
nachtingsmogelijkheid in Kam -
peerhoeve Koole. Je kunt desge -
wenst zelf ook voor overnachting
zorgen.

Sponsoring
De pelgrimstocht is een sponsor-
tocht. Het is de bedoeling om,
naast het lopen van de tocht, ook
geld in te zamelen voor het pro -
ject. Wij (namens de MOV’s van
de parochie Eersel) hebben
daar voor een actiepagina bij de
Pelgrimstocht van de vastenactie
geopend met de naam Zalig -
heden.
Je kunt sponsoren via www.vas
tenactie.nl/ga naar kominactie
vervolgens naar steuneenper
soonlijkeactie en ga dan naar
Zaligheden. Onder aan de pagina

vind je Doneer aan de actie van
de MOV’s
Wij verwachten dat, als je mee-
loopt, je ook probeert één of
meer sponsors te vinden bij
familie of vrienden of zelf wat bij
te dragen.

Kosten van deelname
Voor de kosten van deelname
wordt € 15 per dag in rekening
gebracht. Hierin zijn ook de
kosten begrepen van busvervoer
tussen de plaats van aankomst
en vertrek zodat ieder ’s-avonds
zijn auto (of openbaar vervoer)
weer kan bereiken.
Wie een lunchpakket wil hebben
en/of aan het avondeten wil
deel nemen wordt een beschei -
den bedrag in rekening gebracht.
Voor 3 dagen mee lopen inclu -
sief 4 dagen overnachten in
Kampeerhoeve Koole wordt

€ 200,- in rekening gebracht
(volledig pension). Zonder over-
nachting maar wel inclusief
lunch en avondeten is dit € 105,-

Aanmelding
Ieder die mee wil lopen kan zich
persoonlijk opgeven bij de vasten
actie.: www.vastenactie.nl/ eve
nementen/pelgrimstocht2018.
Hier zijn ook de arrangementen
en de kosten daarvan te vinden.
Je kunt je ook opgeven via de
groep bij Arnold Becx, Het
Groen 50 5511 AE Knegsel, tel.
040-2051564 of 06-21652935;
Toon van de Ven, Stevert 5
Steensel tel. 0497516614; Anja
van den Bliek, Vessem, anjavan
denbliek@gmail.com, tel. 06-
24270667.
Ook als je je rechtstreeks opgeeft
is het verstandig dit bij de groep
te melden; mogelijk kunnen we
dan carpooling regelen.
Graag ook je gegevens ver mel -
den als telefoonnummer en
emailadres, welke dagen je wilt
lopen en of je bereid bent ande -
ren met je te laten meerijden.
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DIENSTEN EN INTENTIES
2e ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Zaterdag 24 februari Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 25 februari Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 25 februari Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Dameskoor.
In deze vieringen gedenken wij: Wim v.d. Ven; Frans Appels (KBO);
Cees Maas (verj.) en dochter Anneke; Ton v. Dijen (KBO); Harrie en
Sjaan de Laat-v. Dingenen.

Maandag 26 februari 10.15 Eucharistieviering Groenendaal.

3e ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Zaterdag 3 maart Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 4 maart Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 4 maart Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Meditatief.
In deze vieringen gedenken wij: Nel Sterken-v. Beers (mndg.); Martien
Mijs (jrgt.); fam. Huijbers-Geerts; Sjaak en Marieke v.d. Heijden-v. Riet.

Maandag 5 maart 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

Vrijdag 9 maart Vessem 19.00 uur gezongen Eucharistieviering mmv
Con Brio waarin negen jongeren van onze geloofsgemeenschap uit
handen van deken L. Spijkers het H. Vormsel zullen ontvangen.

4e ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Zaterdag 10 maart Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 11 maart Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 11 maart Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Gemengd koor.
In deze vieringen gedenken wij: Jo v. Aaken-Liebregts (mndg.); Piet v.
Aaken; Maria Couwenberg-Mijs (verj.); overl. ouders de Koning-v.
Aaken; Sjaan v.d. Pas-Ansems; René en Wim v. Gestel.

Maandag 12 maart 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

Donderdag 15 maart 13.30 uur Eucharistieviering wegens KBO Jaar-
vergadering.

Vrijdag 16 maart zullen onder de Eucharistieviering van 19.00 uur in
de kerk van Wintelre, acht jongeren uit handen van deken L. Spijkers het
H. Vormsel ontvangen: zes jongeren uit Wintelre en twee uit Knegsel.

5e ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Zaterdag 17 maart Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 18 maart Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 18 maart Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Dameskoor.
In deze vieringen gedenken wij: Nel Smits-Dirks (jrgt.); Janus en Dina v.
Aaken-Swalen en Marcel, de zoon.

Maandag 19 maart 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

OVERLEDEN
Frans Appels, 80 jaar, Heikesestraat 8, Vessem.
Moge hij rusten in vrede.

In de volgende Vaesheimer Bode, waarvoor wij de intenties
moeten inleveren vóór 12 maart, vermelden wij de intenties
van 21 maart tot 25 april. Denkt u er aan de intenties op tijd in
te leveren (€ 10,- per H. Mis) vóór 12 maart bij Riek van den
Bosch, Oude Schoolstraat 6, (vóór 12.00 uur ’s-middags) of op
de pastorie in Knegsel, tel. 040-2051575.

Voor de achtste keer 3-daagse
pelgrimstocht Vastenactie

Presentatie Clipper Round the World
door: Vincent Rikkink
lokatie: D’n Boogerd

datum: 28 februari 20.00 uur
entree: Vrije gift voor K4|Life
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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.



Heeft U het ook gelezen? Onze
nationale neuzenteller Jan Lat -
ten, werkzaam bij het Centraal
Bureau voor de Statistiek, kon -
digde in landelijke en regionale
dagbladen recent aan dat vanaf
volgend jaar de helft van onze
volwassen bevolking uit 50-plus -
sers bestaat. Jazeker: de helft!
Op zich is dit geen spectaculair
nieuws. We zagen dit al jaren
aankomen. Maar interessanter
vind ik zijn opmerkingen over
wat dit voor onze samenleving
gaat betekenen. Latten consta -
teert dat toen de AOW-leeftijd
werd ingesteld mensen nog ge-
middeld zo’n vijftien jaren van
hun pensioen konden genieten,
nu is dat inmiddels opgeschoven
naar zo’n twintig levensjaren.
De gevolgen daarvan zijn groot.
Ouderen zullen, meer dan ooit
meer zichtbaar zijn in onze
samenleving. Als gevolg van o.a.
landelijk beleid gaan veel minder
ouderen naar verpleeghuizen of
andere voorzieningen. Zij willen
zelf ook graag langer in hun ver-
trouwde omgeving blijven als die
tenminste wat burgervriendelijk
is ingericht: het huis, de straat,
de supermarkt of het vervoer.

Als gevolg van de gestage groei
van het aantal ouderen mag ver-
wacht worden dat zij ook een be-
langrijke rol zullen gaan spelen
in de discussies over wonen,
zorg, welzijn, inkomen of vrije
tijd. “Dit is het tijdperk van de
emancipatie van de oudere,”
aldus Jan Latten. Maar dat gaat
niet zonder slag of stoot. Het zal
nog enige tijd duren voordat er
wezenlijk anders over ouderen
gedacht en gesproken wordt. We
moeten opboksen tegen inge -
sleten vooroordelen zoals nega -
tieve beeldvorming over ouderen
als minder flexibel, niet veran -
deringsgezind, ja zelf klagelijk!
Het zal wat tijd vragen voordat
doordringt dat wij niet alleen
maar een kostenpost zijn maar
ook een belangrijke bijdrage le-
veren aan het draaiend houden
van onze samenleving.
Hendrik Groen, u weet wel, van
die tv serie, is voor mij een aan-
sprekend voorbeeld van de kan-
teling van de rol van ouderen in
onze samenleving. Hendrik is
koppig, tikkeltje eigenwijs en
slim. Hij kiest met anderen zijn
eigen weg. Rekent af met goed -
kope beeldvorming over ouderen
en doet dat op een sympathieke
manier.
Brabant beschikt, meer dan el -

ders in dit land, over uitstekende
mogelijkheden om de aangekon -
digde emancipatie van ouderen
een flinke push te geven. We
hebben een groot aantal georga -
niseerde ouderen (KBO-Bra -
bant), zijn van oudsher diep ge -
worteld in de lokale gemeen -
schap, kennen een hecht en
veelsoortig verenigingsleven en
een van oudsher coöperatieve
cultuur.

Volgens mij is Hendrik Groen
een Brabander!

Leo Bisschops,
voorzitter KBO-Braban

Vaesheimer Bode – februari 2018 – pagina 21

NieuwsBulletin
HENDRIK GROEN ALS KEERPUNT

JAARVERGADERING 2018
RECTIFICATIE

Graag nodigt het bestuur u uit op de jaarvergadering 2018
van de KBO Vessem. Deze vindt plaats op dinsdag 15 maart
in plaats van 13 maart 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 aanwezigheid zeer op
prijs.

De agenda van de jaarvergadering is als volgt:
1 Opening en welkomstwoord door de voorzitter.
2 Presentatie “Vessem, dorp aan de Beerze” door Wethouder

ge-meente Eersel Dhr. Chris Tönissen
3 Mededelingen door de voorzitter.
4 Definitieve goedkeuring notulen van de jaarvergadering 23-

03-2017 (al ontvangen per nieuwsbrief in april).
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 Presentatie busreis door bestuurslid
13 Rondvraag.
14 Sluiting.

Nb. Aangezien dhr. Noud Hermans, onze huidige penning -
meester, aftredend is en niet meer herkiesbaar, zoekt het
bestuur dringend een nieuwe penningmeester. 

De taak van penningmeester is boeiend en neemt niet veel tijd in
verslag. De financieel afwikkeling van de vereni-ging is gebaseerd
op het software pakket LeaFin wat door de KBO-Brabant is ont-
wikkeld. Het software pakket LeaFin kent een aantal grootboek
rekeningen en levert een kort- en uitgebreid financieel over-zicht
alsmede de jaarbalans. Mocht u geïnteresseerd zijn of meer infor-
matie nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met José Back-
bier 591451 of Henk Stoop 591604.

AGENDA
FEBRUARI
Ma 26                    08.30-10.00     Ouderengymnastiek     D’n Boogerd
Di 27                      12.00-16.00      Samen eten                     D’n Boogerd
Di 27                      13.30-16.00      Inloopmiddag                D’n Boogerd
Di 27                      13.30-16.00      Bridge                               D’n Boogerd
Wo 28                    08.30-12.00     Wandelen                        Kerkplein
Wo 28                    11.00-12.00      Koersbal                           D’n Boogerd

MAART
Ma 5, 12, 19          08.30-10.00     Ouderengymnastiek     D’n Boogerd
Di 6, 13, 20           13.30-16.00      Inloopmiddag                D’n Boogerd
Wo 7, 14                11.00-12.00      Koersbal                           D’n Boogerd
Wo 14                     08.30-12.00     Wandelen                       Kerkplein

Personalia
OVERLEDEN
21-01-2018 F.J.F. (Frans)
Appels, Heikesestraat 8, 5512
BM Vessem.

NIEUWE LEDEN
28-01-2018 C.A.M. (Riny) van
Vlerken, Postels Huufke 1a.
08-02-2018 J.A.G.M. (Jan)
Roefs en T.E.J.M. (Resi) Roefs-
Smulders, Molenwiek 2.
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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



17 April is er weer de jaarverga -
dering, waar we aan jullie ver -
ant woording afleggen over wat
bereikt is en wat er loopt. Enkele
dorpsraadleden zullen aftreden
en tot ons groot genoegen kun -
nen we ook weer nieuwe leden
aan jullie voorstellen. Omdat
onze man van het eerste uur
John van Schendel nu dan toch
definitief uit zal stappen, zoeken
we nog een nieuwe penning -
meester. Ook is er nog plaats
voor iemand die warm loopt
voor het thema wonen. Laat het
weten als je zin hebt ons team te
komen versterken!
Dit jaar is als speciaal thema ge -
kozen voor ‘Leven in Vessem’
en gaan we kijken naar de
plannen die er liggen voor het
buitengebied aan de Beerze en
de landcoöperatie en hoe het ge-
steld staat met de woningbouw
in en rond de kern Vessem.

Het voorbereiden van de jaarver-
gadering is ook voor mij een
gelegenheid om eens terug te
kijken op mijn eerste jaar als

voorzitter. Er zijn mensen die
mij onderzoekend aankijkend
vragen of ik het wel een beetje

leuk vind zo. Mijn eerlijke ant-
woord is dan dat het inderdaad
niet altijd gemakkelijk was, maar
dat ging vanzelf over toen er be -
hoorlijk serieuze onderwerpen
op tafel bleken te liggen, zoals de
statushouders, hardrijders op de
Flinkert en de nieuwe dorps -
onder steuner. Het geeft veel vol-
doening om te zien dat we daar
met z’n allen; de buurt, de vrij -
willigers en de Gemeente oplos -
singen voor gevonden hebben.
Door de dorpsraad ben ik gaan-
deweg dichter bij het dorp ko -
men staan, maar ik besef ook dat
ondanks dat we hier al 20 jaar
wonen, ik nooit een originele
Vessemnaar kan worden. Maar
hoe belangrijk is dat? We wonen
in een van de mooiste dorpen
van de Kempen, midden in de
prachtige natuur. Ik geniet nog
steeds volop van de manier
waar op je kunt zien dat ons dorp
en de omgeving al heel oud zijn
en we hier toch comfortabel en
modern leven.
En dat is nu precies waar de
dorpsraad zich voor inzet; dat we
ditzelfde over 50 jaar nog steeds
tegen elkaar kunnen zeggen!
Schrijf 17 april vast in je agen-
da.

Vliegverkeer
Regelmatig houden Huub Goo -
ren en Jan Timmers ons op de
hoogte van de ontwikkelingen
van het vliegverkeer en wat dat
voor de omgeving betekent.
De laatste twintig jaar is het aan-
tal passagiers gestegen van 2
honderdduizend naar bijna 6
miljoen en het streven is 10 mil -
joen passagiers. Het aantal

vluchten zal in 2019 toegenomen
zijn tot 43 duizend en het toe -
komstig streven is 70 duizend.
Nu al komt de helft van de totale
CO2-uitstoot in de regio voor re-
kening van het vliegverkeer.
Twee van de drie vluchten gaan
in de richting van Vessem en
volgen de z.g. 1B-route en één
van de drie gaat richting Best en
Son. De spreiding op deze route,
als gevolg van wind, belading en
type toestel, zorgt ervoor dat
sommige vluchten een wijde
bocht maken en dicht langs Ves -
sem passeren. (zie afbeelding).
De partijen in de gemeenteraad
van Eersel zijn gelijkgestemd
over de ontwikkelingen van het
vliegverkeer in onze regio. Ze
zijn van mening dat er niet meer
luchtverontreiniging mag ko -
men, geen verruiming van ope-
ningstijden van Eindhoven Air -
port mag zijn en dat toename
van lawaaihinder van vliegver-
keer moet worden tegengegaan.
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van de Dorpsraad...

Wandelen rond Vessem.

Samen werken met de gemeente over de inrichting van het natuur -
gebied langs de Kleine Beerze.

De 1B-route loopt tussen Wintelre en Vessem door.
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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.

NIEUW IN ONS
ASSORTIMENT:

KINDER-
SIERADEN
v.a. € 1,95
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F E B R U A R I
do. 22 feb. 18:00 uur eten wat de pot schaft, kerk oostelbeers, zonnebloem
zo. 25 feb. 14:30 uur dire straitstribute band boom like that, d’n boogerd,
di. 27 feb. 19:30 uur Heel Vessem bakt, d’n boogerd, sViV
wo. 28 feb. 20:00 uur presentatie atl. oceaan zeilrace, d’n boogerd, Vincent rikkink

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 20:30 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 start, 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, 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, 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. 21 juni 14:00 uur demonstratie ijs maken, de smaak eersel, zonnebloem
do. 28 juni afsluiting seizoen, gildehuis de guld, sViV
za. 30 juni 20:30-0:30 uur stijldansavond, d’n boogerd

J U L I
wo. 4 juli 13:30 uur palingkwekerij en rokerij reijrink, moergestel, zonnebloem

A U G U S T U S
di. 7 aug. 13:30 uur de Kruidkamer, bladel, zonnebloem
do. 23 aug. 13:00 uur inrana snijhortensiakwekerij strijbeek, zonnebloem

S E P T E M B E R
za. 8 sept. 10:00 uur Vb-dag, Huis-aan-huis, Vaesheimer bode
za. 15 sept. 14:00 uur nationale ziekendag, d’n boogerd, zonnebloem

O K T O B E R
ma. 22 okt. 14:00 uur euro mode verkoopshow, d’n boogerd, zonnebloem
vr. 26 okt. Kwisavond, d’n boogerd

N O V E M B E R
vr. 2 nov. feestavond kwis, d’n boogerd
vr. 9 nov. 17:30 uur Verrukkelijk Vessem, rest. smaeckvol, zonnebloem
ma. 12 nov. 14:00 uur gezellige middag met muziek, d’n boogerd, zonnebloem

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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� 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
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In het begin is Fenne van
Herk nog wat verlegen. Maar
die verlegenheid verdwijnt
snel zodra de 8-jarige meid
over haar hobbies mag vertel -
len. En hobbies heeft ze meer
dan genoeg.

Wandelende tak
Het eerste dat opvalt is dat er
een wandelende tak in de woon -
kamer staat. “De juffrouw had er
te veel en toen vroeg ze of ik er
twee wilde hebben. Dat vond ik
wel leuk.” Binnenkort komt er
nog een huisdier bij. Dit keer een
dier dat je wel vaker ziet; name -
lijk een hond. Een Franse Bull-
dog om precies te zijn. De naam
is al bekend: Pepper.

Speelgoed heeft Fenne genoeg.
Pinypon is een van haar favorie -
ten. “Dat is een soort poppetje
waarmee je van alles kunt doen,”
legt ze uit. “Een flat mee maken.
Of ze laten zwemmen.” Ook
heeft ze wat Playmobiel, lego. In
een grote kast in de woonkamer
staan een hele hoop spelletjes.
Halli Galli is haar favoriet.

Ook bij oma is er genoeg te doen.
Op dinsdag, woensdag en don -
der dag mag Fenne daar voor en
na schooltijd naar toe. Ook 6
neefjes en nichtjes zijn er dan.
Gezellige boel dus. Natuurlijk
worden er dan ook digitale spel-
letjes gespeeld. Onbeperkt is dat
niet. Want ook van oma moeten
de kinderen op z’n tijd een keer
naar buiten.

Korfbal
Sinds 2 jaar zit Fenne op korfbal.
Ze speelt nu in de E3. In de tuin
staat een grote korfbalpaal waar
op geoefend kan worden. Ze zit
met vier andere kinderen in het
team. “We trainen één keer per
week en soms hebben we op
zaterdag een wedstrijd.” De
coach is geen vreemde. Moeder
Jessie is er ook elke week om de
kinderen nieuwe dingen aan te
leren. “Het laatste dat we hebben
geleerd is een doorloopbal,” zegt
Fenne. Als ik het goed heb be -
gre pen is het een bal die je gooit
naar een medespeler. Vervolgens
loop je zelf door en gooi je ‘m in
de korf - vandaar ook de naam.
In de winter zitten de meiden
lekker binnen in de gymzaal.
Maar in de zomer wordt er ge -
woon op natuurgras gespeeld.
Wat fijner is weet Fenne niet zo
goed. Het is wel lekker warm
binnen, maar er gaat ook niets
boven de buitenlucht.

Mini’s
Verder danst ze bij de mini’s. Bij
de toernooien zijn ze 1e en 2e
geworden. Een knappe prestatie.
Misschien heb je Fenne ook wel
op de prinsenwagen zien staan.
Want dat mag je ook als mini.
“Dan zwaaien we naar iedereen

en gooien we snoep.” En of ze
dan zelf ook stiekem wat snoept?
“Nee,” zei Fenne voor de carna -
val. Wij zijn benieuwd of het nog
steeds klopt.

Wat is je nieuwste aanwinst?
“Fingerlings. Dat is een klein
aapje. Die heb ik gekregen van
oma.”

Waar speel je het liefst mee?
Fingerlings.

Binnen of buiten?
“Nu het liefst binnen. In de zo -
mer buiten” Begrijpelijk. Tijdens
het interview was het ongeveer -
4°C buiten.

Wat was het eerste speelgoed
dat je had?
“Duplo.”

Met wie spreek je het vaakst af?
“Met Floor en Sienna.”

Wat zou je nog graag willen
hebben?
“Slime.”

Hoe vaak zit je op de computer
of tablet?
“Een half uurtje per dag.”

Jouw favoriete TV-program ma?

“Huize Herrie, Game Shakers.
Maar ik kijk ook soms Ketnet en
Zapp.”

Carnaval of Kermis?
Dit is natuurlijk een eigenlijk
onmogelijk te beantwoorden
vraag. 
“Het is moeilijk kiezen, maar de
kermis.” Vooral de octopus is
populair bij Fenne. “Dit jaar ben
ik er wel 7 keer achter elkaar in
geweest.”

Wat is het leukste aan Vessem?
“Dat ik hier lekker rustig woon.”

Hoe vaak lees je de bode?
Op school lezen we ‘m wel.

Wat wil je later worden?
“Juffrouw of kapster.”

Uit of thuis korfballen?
“Thuis. Dat is lekker dichtbij.”

Wat is je lievelings eten
“Friet! Dat eten we elke zondag
bij opa en oma in Hoogeloon.”

Hoe is het om op Eerste Kerst-
dag jarig te zijn?
“Ik vind het wel leuk. Iedereen
komt ’s middags naar mijn ver-
jaardag en ’s avonds gaan we bij
oma eten.”

de speeLpassie Van fenne Van HerK

Drie keer per week met zeven
kinderen bij oma spelen

Fenne woont nog niet zo
lang op de Flinkert 27.
Dat zijn de nieuwe huizen
schuin tegenover D’n
Bolle Akker. Daar voor
woonde ze in Hoogeloon
en een tijdje bij oma
omdat het huis nog niet
af was. Vader Bart komt
uit Vessem en werkt bij
Hurks materieel en mama
Jessie is afkomstig uit
Hoogeloon en is lerares
op een basisschool in
Reusel. Fenne heeft ge -
zelschap van broertje
Ravi (5) en zusje Nikki
(3).
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enson.nl 
Enson bv | Ekkersrijt 4406 | 5692 DK  SON  
+31 (0)499 49 19 99 | info@enson.nl

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


