
“U zei dat het een rusthuis
zou worden, met nette oude
dames. Maar ik hoor alleen
maar herrie van die rare be-
woners van u. En daarbij
steeds die ontploffingen in de
kelder. Oh… het is mijn huis:
ik zet u op straat! ”
Een knallende burenruzie in
de Primulastraat; de Rijden -
de Rechter zou er vast raad
mee weten. Voordat het zover
komt, kunnen we beter eerst
eens bij de betrokkenen in -
for meren wat er nu eigenlijk
aan de hand is.

“De buurvrouw is op zich best
geschikt, maar veel te goedge -
lovig en gemakkelijk te beïn -
vloeden. Ik heb zo’n last van al
die foute types, die onder míjn
dak wonen,” aldus Buurman
Boordevol. Die door de bewo -
ners van het rusthuis steevast

Boze Buurman wordt genoemd.
Je kunt het echter ook andersom
bekijken. De buurvrouw, Zuster
Klivia, heeft een groot hart en
zorgt graag voor mensen die een
beetje buiten de maatschappij
staan; ‘aangespoeld wrakhout’
zogezegd. Ze heeft geen man en
kinderen en daardoor alle tijd
om anderen de volle aandacht te
geven. En zo runt zij een huis -
houden met de niet altijd begre -
pen Ingenieur, de dromerige Jet,
de warrige mevrouw Kierewiet
en de jongelui Bobby en Bertus.

“De buurman is een vervelende
lastpak en altijd maar uit op
geld. Om het minste of geringste
staat hij hier binnen te schree-
uwen. Of bespiedt hij ons stillet-
jes vanachter de fuchsia’s, of hij
ons op iets ongeoorloofds kan
betrappen. Hij doet er alles aan
om ons op straat te zetten,” ver-

zucht Zuster Klivia. Gelukkig is
ze sterk genoeg om Buurman
Boordevol het hoofd te bieden en
haar bewoners een beetje te
beschermen tegen al het gedoe.
Het baart haar echter wel zorgen
dat hij steeds om geld komt vra -
gen. Bij onvoorziene huurverho -
gingen weet ze het soms even
niet meer. Maar gelukkig komt
daar, soms uit onverwachte
hoek, altijd weer een oplossing
voor.

“Ach, ik bedoel het allemaal niet
zo erg. Maar ze werken op mijn
zenuwen en ik ben bang dat de
boel nog een keer instort. Ik
dacht dat er oude dames zouden
komen wonen, waar ik gezellig
een kaartje mee kan leggen.”
Buurman Boordevol geeft erg af
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Kom je ook...
naar onze feestelijke openingsdagen

Wij maken ons sterk voor jouw gezondheid!

Zondag 8 april   10.00 - 13.00 uur 

met een hapje en een drankje
Donderdag 29 Maart    19.00 - 21.00 uur

Adres:  Heike 16, Vessem

•	 Stoelmassage 
•	 BenFit voedingsprogramma 
•	 Werkplekadvies  
•	 Groepslessen
•	 Cursus Sportief Huishouden 
•	 Fittest 
•	 Stresstest
•	 Beter Slapen 
•	 Kindertherapie 
•	 Babymassage

Workshops en 

informatiestands :

Beweeg je mee...
zondag 8 april 

5 km tocht
aanvang 10 uur

wandelen - hardlopen 

of maak kennis met  

powerwandelen

www.itfitsyou.nl www.sensbeweegtje.nl
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Vessem, tel. 591475, 
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hooge akker 52, 5512 BV Vessem. 

Als Stichting Vessem vur Ves -
sem organiseren wij al jaren
de Trekkertrek/Boerendag,
waarvan de opbrengsten ten
goede komen aan goede
doelen in Vessem. Commis -
sieleden mogen aangeven aan
welke doel zij “hun deel” wil -
len schenken. Zo hebben de
afgelopen jaren ruim 20 ver-
enigingen, stichtingen en
andere doelen in Vessem een
bijdrage ontvangen.

Een deel van de opbrengst ging
ook naar ’t Gilde, omdat zij
mede-organisator waren. Zoals
jullie weten organiseert ’t Gilde
dit jaar in juni een groot gilde-
feest en mede daarom hebben zij
besloten de Trekkertrek/Boeren-
dag dit jaar, maar ook in de
toekomst, niet meer mee te or-
ganiseren.
Wij moeten daarom de organi -
satie aanpassen en zouden graag
willen dat het een evenement
wordt dat de naam van de Stich -
ting, Vessem vur Vessem, uit -
draagt. De bedoeling is dat men -
sen een dagdeel helpen en dat de
verenigingen daarvoor een bij-
drage (percentage van de
opbrengst) ontvangen. Het gaat
daarbij vooral om hulp, bij het
opbouwen, op zondag 29 juli bij
de Boerendag/Trekkertrek en bij
het opruimen.
Om een verdeling te kunnen ma -
ken hebben we de verschillende
dagen in blokken gedeeld, en
kunnen mensen aangeven bij
welke activiteiten zij willen hel -
pen. Bijvoorbeeld: bar, entree,
kassa, op-/afbouwen etc.
De verschillende commissies zijn

ondertussen aangevuld met en-
thousiaste jongemannen. Maar
wel kunnen we nog hulp gebrui -
ken bij de reclamecommissie.
Wij willen jullie vragen om ons
te helpen op deze dagen. Ook als
je geen lid bent van een vereni-
ging ben je van harte welkom. Je
kunt zelf aangeven voor welke
vereniging/doel je mee wil
helpen, en op welke dagdelen.
Bovendien is er op dinsdag -
avond altijd een gezellige avond

voor alle vrijwilligers. Daarom
stellen wij het zeer op prijs als
jullie de vrijwilligerslijst invul -
len. Misschien heb je al een lijst
gekregen via een vereniging,
anders kun je deze krijgen door
een mailtje te sturen naar
vrijwilligers@trekkertrekvessem
.nl.
Inleveren kan via de mail of
bij SuperService Henst.
Bedankt namens de Stichting
Vessem vur Vessem.

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

Bijgaande foto is gemaakt tijdens de laatste vriesperiode.
Rondom Vessem was er toen volop gelegen heid voor ijspret.
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:

Vessem vur Vessem, iets voor jullie?

Oproep aan collecteleiders
van diverse goede doelen
Onlangs heeft de heer Toon van de Ven uit Steensel het initia-
tief gestart om te komen tot een gezamenlijke collecte van
Goede doelen in 2019. Begin van het jaar heeft hij via een op-
roep in de plaatselijke krantjes organisatoren opgeroepen.
Een aantal keren zijn er al een twintigtal personen uit de 6
kerkdorpen van de Gemeente Eersel bij elkaar geweest. Moge -
lijk zijn niet alle goede doelen bereikt. Uit de laatste bijeen -
komst is gevraagd of uit elk kerkdorp iemand het initiatief wil
nemen om dit in hun eigen dorp te inventariseren.

Graag nodigen wij jullie dan ook van harte uit om te reageren. Jullie
die je inzetten om de collectes van diverse Goede Doelen te organi -
seren. Ook diegene die liever niet meegaan in een Goede Doelen
Week zouden wij willen vragen te reageren, zodat we zeker weten dat
iedereen de kans gegeven is om zich aan te sluiten. Collecteleiders
van goeden doelen hebben soms de nodige moeite om collectanten te
behouden en nieuwe te werven. Ook is er een ‘collectemoeheid’ bij
burgers aan het ontstaan Bij een gezamenlijke collecte wordt er één
keer aangebeld bij de dorpelingen voor meerdere goede doelen. Een
voordeel is ook dat er een betere bezetting is in de buitengebieden
door het vergrote samenvoegde collectantenbestand. Hopelijk willen
jullie reageren en indien nodig willen wij jullie graag bijpraten hier-
over. Graag jullie reactie naar anjavandenbliek@gmail.com of telefo-
nisch: 0497-591896 of 06-24270667.

Mieke Somers
Anja van den Bliek

Collecteleiders Epilepsiefonds
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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



Dit orkest behoort tot de top van
zigeunerorkesten uit Hongarije
en Roemenië. Het repertoire
bevat oorspronkelijke zigeuner-
melodieën maar natuurlijk ook
repertoire van naburige volke -
ren, onderweg opgepikt in hun
Roma Drom (de levensreis van
de zigeuners).
Op deze tour neemt Nadara
vooral de Mahala muziek mee
uit de regio van de Zwarte Zee:

Dit belooft voor het concert in
D’n Boogerd te Vessem een extra
oriëntaals dansfeest te worden.
Zangeres en bandleidster Alex -
an dra zingt de sterren van de
hemel in het Romanes, het
Hongaars, Roemeens of Rus -
sisch. Zij mixt traditionele zigeu -
nermuziek met eigen arrange -
menten. Ze zoekt voortdurend
de samenwerking met lokale
zigeuner-muzikanten en verrijkt
hierdoor haar orkest Nadara.
Alexandra die vanaf haar 18e
jaar zong en accordeon speelde,
besloot rond haar twintigste
haar roots achterna te reizen.
Per huifkar! Met haar broer,
haar moeder en haar voormalige
echtgenoot plus 5 muilezels, trok
zij vanuit Frankrijk naar Italië.
Het is het zigeunerbloed dat
door haar aderen stroomt en
waarvan ze als kind niet begreep
waar het vandaan kwam: die
onrust. Beaujard: ‘’Toen al, was
ik niet weg te slaan bij de zige-
unerfamilies. Ieder jaar kwa-
men deze voor het Gypsy-festi-
val naar de Franse regio waar
ik opgroeide. De moeder van
mijn moeder was nomade, dus
dat verklaart mogelijk mijn
reizigersbloed. Later ontdekte
ik dat de Joodse moeder van
mijn opa ook een zigeuner -
achtergrond had en toen viel
alles op zijn plek.’’

In Italië trof zij een reizende fa -
mi lie uit Finland en samen trok -
ken zij verder naar Roemenië.
In centraal Roemenië, het Hon -
gaars sprekende deel (Transsyl-
vanië), stuitte haar karavaan op
het plaatselijke bruiloft-orkest.
Dit authentieke Roma-orkest

was juist onderweg naar een
groot feest. Als een waargebeurd
zwaan-kleef-aan sprookje arri-
veerde de stoet met zo’n 50 men -
sen en 19 paarden en muilezels
in het dorp Szászcsávás.
Alexandra raakte verliefd op de
muziek en op de primás Tocila.
In 2001 richtten zij samen het
orkest op met de naam Nadara.
De naam betekent in Romanes:
‘’Houd moed‘’.

Het is niet alleen melancholiek
bij Nadara. Een lied als Hosszú,
fekete haj (Long Black Hair) of
Jaj, Dévla Dévla zijn bijv. onver -
valste feestnummers waar het
publiek stevig op kan dansen.
Daarbij speelt Nadara ook de
Oriëntaalse Mahala-muziek, zo-
als: Tchikie Tchikie, bekend van-
uit de kroegen en arme wijken
van Boekarest. In Nederland
wordt deze muziek herkend als
buikdansmuziek of mogelijk her-
kent het cinema-publiek dit als
de soundtracks van de zigeu -
nerfilms Gadjo Dilo, Transsyl-
vania en Liberté (regisseur Toni
Gatlif, Fr).
Alexandra bedient zich van een
zeer breed palet aan stijlen en
emoties. Zowel op haar CD’s als
live-on-stage trekt Alexandra
alle registers open: van de wer -
vende mannendans de V (w)er -
bunk tot de melancholische
overpeinzingen over het Roma-
leven.

Een unieke kans om deze be -
lang rijkste vertegenwoordiger
van de Roma-muziek live te zien:
Petrisor Ciurar, saxofoon;
Mircea “Romano” Ötvos, gitaar,
slagwerk; Tibor Gondos, contra -
bas; Ferenc “Tocila” Iambor,
viool (primás); Alexandra Beau -
jard, accordeon, dans, zang.
Met dit orkest, schittert Alexan-
dra op zondagmiddag 22 april in
Gemeenschapshuis D’n Boogerd.
Aanvang 14.30 uur, zaal open
om 13.30 uur. Entree 15 euro.
Reserveren: podium@
dnboogerd.nl

Meer informatie
Aart Hop, muziekscout Oost
Europa i.o.v. De Speelman,
www.speelman.nl/nadara;

hopaart@gmail.com; tel. 0031
(0)6 27 020 007.

Van belang is dat de verkoop van
de cd’s, tijdens dit concert en de
gehele tour, door de muzikanten
wordt afgestaan aan het School-
project Roma voor Roma in
Szászcsávás. U kunt hierover alle
informatie verkrijgen via het
Tour-management Aart Hop
hopaart@gmail.com.
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Zondag 25 maart Palmpasen
Zomertijd 10.00 uur Eersel Ds J.W.
Beks. Eredienst en koffiedrinken.
Collecte: kwetsbare gezinnen
Oeganda.
Witte Donderdag 29 maart H.A.
19.00 uur Eersel Ds J.J. van der Wal.
Eredienst en koffiedrinken. Collecte:
Dorcas.
Goede Vrijdag 30 maart 19.00
Eersel Ds J.J. van der Wal. Eredienst
en koffiedrinken.
Zondag 1 april Pasen 10.00 uur
Eersel Ds van der Wal. Eredienst en
koffiedrinken. Collecte: Jeugdwerk
JOB.
Zondag 8 april 10.00 Eersel Ds
B.J. van Haarlem. Eredienst en
koffiedrinken.
Zondag 15 april 10.00 uur Eersel
Ds M. de Vries. Eredienst en
koffiedrinken.
Zondag 22 april 10.00 uur Eersel
Ds J.H. Van Haeringen. Eredienst en
koffiedrinken.

PROTESTANTSE KERK
HOOGELOON-EERSEL

di. 3 april PMD, GFT, Rest
di. 17 april 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 maart
7 + 21 april

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

Nr.      Verspr.*      Deadline
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

DANKBETUIGING
graag willen we iedereen bedanken voor de belangstelling en
de vele kaarten die we mochten ontvangen tijdens de ziekte
en het overlijden van mijn man, onze vader en opa

FRANS VAN HOOF
in het bijzonder dr. Van Bommel, dr. derksen en de thuiszorg.

MIEKE VAN HOOF
Kinderen en kleinkinderen

FAMILIEBERICHTEN/zondag 22 aPriL om 14.30 uur in d’n Boogerd

Benefietconcert door
zigeunerorkest Nadara
Gypsy Wedding Band
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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



Het wordt tijd dat we eens
wat aandacht besteden aan
het vrijwilligerswerk in Ves -
sem. Geen klaagzang over -
het tekort aan-, maar aan -
dacht voor de Vessemnaar
die er gewoon een leuke
hobby aan heeft. En met onze
hoofdpersoon zetten we alle
vrijwilligers van die vereni-
ging in de spotlights. 
De aftrap wordt gegeven door
de 26-jarige Rena Swalen,
speelster van het eerste, be-
stuurslid en scheidsrechter
van Korfbalvereniging Ves -
sem. Een ondernemend type
dat graag dingen organiseert,
ook voor vrienden en familie.
Een weekendje, niets is zeld -
zaam.

Rena Swalen is een fanatiek
club mens. Op de vraag wat haar
sportieve hoogtepunt tot nu is,
antwoordt ze in de wij-vorm:
“We zijn in de binnencompetitie
kampioen geworden met Ves -
sem 1 én 2. Daarnaast is ook de
B1 kampioen geworden, wat
mooie prestaties zijn voor KV

Vessem. Volgend seizoen pro -
mo veert Vessem 1 naar de over-
gangsklasse” Dat zijn inderdaad
momenten om als vereniging
trots op te zijn. Ze heeft daar als
bestuurslid natuurlijk een aan-
deel in gehad, maar ze is ook nog
eens aanvoerder van Vessem 1.

Korfbal
Rena vertelt: “Ik korfbal al sinds
mijn elfde. Daarvoor zat ik op
paardrijden. Toen duidelijk werd
dat ik geen eigen paard aan kon
schaffen, was de lol er snel af. Ik
was het rondjes rijden in de bak
op de manege elke zaterdag -
ochtend een beetje beu. Omdat

een aantal vriendinnetjes uit
mijn klas destijds op korfbal
zaten, ben ik een keer een trai -
ning mee gaan doen. Eigenlijk
was ik meteen verkocht.”

Team
Rena begint haar carrière bij
Winty (Wintelre). Sinds 2 jaar
speelt ze in Vessem: “Het spel-
letje is na 15 jaar nog steeds
superleuk en ik kan er dan ook
volledig mijn ei in kwijt. Hard -
lopen doe je alleen, korfballen
samen. Bij dameskorfbal is
iedereen gelijk en mag iedereen
elkaar ‘overnemen’ dat maakt
dat het spel erg afwisselend is.
Op het moment dat ik het veld
op stap dan ga ik maar voor één
ding: alles in het werk stellen om
samen met mijn teamgenoten
met winst het veld te verlaten.”

Bestuurslid
Al in de tijd van Winty was ze als
speelster al druk met allerlei
randzaken. Voor Rena was het
vanzelfsprekend dat ook in Ves -
sem te gaan doen: “In een ver-
eniging vind je veel meer samen-
horigheid dan bijvoorbeeld lid
zijn van een sportschool. Door te
korfballen bij de KV Vessem en
bestuurslid te worden, leer je in
een korte tijd veel mensen ken -
nen en dat vind ik groot voor -
deel.” Het is dus een combinatie
van sport, mensen leren kennen
en een club vooruit helpen.

Persoonlijke ontwikkeling
Op de vraag waarom jonge
meiden vrijwilligerswerk bij de
korfbal moeten gaan doen, weet
Rena wel een antwoord: “Je
sociale netwerk wordt groter en
je leert er zelf ontzettend veel
van. Je ontwikkelt als persoon
en je helpt jouw club er mee
vooruit.” Een vereniging kan niet
bestaan zonder vrijwilligers.
Wanneer de club vrijwilligers

kleiner wordt, worden dezelfde
taken door steeds minder men -
sen gedaan. Als die er door de
drukte ook mee stoppen, kan dat
het einde van de vereniging zijn.

Tot slot
Rena heeft het laatste woord:
“Als we allemaal onze verant -
woordelijkheid nemen en een
taak oppakken, blijft het voor
iedereen leuk. Vele handen
maken licht werk.”
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VrijwiLLigers in het zonnetje gezet: rena swaLen Van KorfBaLVereniging Vessem:

”Volledig lege weekenden,
die komen bij mij niet voor”

Naam: Rena Swalen-van Diessen
Leeftijd: 26
Woonplaats: Vessem
In het dagelijkse leven: projectmanager
Hobby’s: Wandelen/hardlopen
Favoriete bezigheid: te veel om op te noemen.
Burgerlijke stand: getrouwd met Mark Swalen
Idool: geen idee
Sport: Korfbal

Kennismaken
met

duofietsen op
’Open dag’

In april start het nieuwe duo-
fietsseizoen in Vessem en
Wintelre. Voorafgaand is er
op Paaszaterdag 31 maart van
14.00-16.00 uur de mogelijk -
heid om (uiteraard geheel
gratis) een proefritje te ma -
ken. Onze drie electrische
duofietsen staan die middag,
samen met een aantal vrij wil -
ligers, op D’n Bolle Akker
voor u gereed.
Als u als passagier eens ken -
nis wilt maken met onze
fietsen, dan bent u samen
met familie, vrienden of
bekenden, van harte welkom.
Maar ook nieuwe vrijwilligers
ontvangen wij natuurlijk met
open armen.
Naast het kennismaken met
de fietsen kunt u die middag
ook alle informatie krijgen
over de werkwijze van onze
stichting. En… natuurlijk
kunt u zich aanmelden om
gast of vrijwilliger te worden.

Kortom als u komende zo -
mer zo af en toe eens een
gezellig fietstochtje wilt
maken, kom dan Paas za -
ter dag tussen 14.00 en
16.00 uur naar de ont -
vangst ruimte D’n Deel op
D’n Bolle Akker. Koffie/
thee en een lekker paas -
eitje staan er voor u klaar.
U hoeft zich niet vooraf
aan te melden. Gewoon
‘aankomen’.
Stichting Duofiets Vessem e.o.
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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



‘We zitten samen in de kamer. En
de stereo staat zacht. En ik denk..,’
dat de meesten van jullie deze
tekst wel mee kunnen zingen.
Het is natuurlijk het bekende
liedje ‘Suzanne’ van VOF De
Kunst. De zanger van deze band
komt naar Vessem. Op zondag -
middag 22 april geeft Nol Ha -
vens een optreden met de Fan -
fare en Drumband St. Cecilia.
Dit gebeurt samen met verschil-
lende klassen van de basisschool
Sint Lambertus uit Vessem.

Alle bekende muziek van VOF
De Kunst komt voorbij. Niet van
CD, maar live gespeeld door de
fanfare en gezongen door Nol
Havens. De rede voor dit concert
is de blazersklas van Basisschool
Sint Lambertus. 
Kinderen van groep 4, 5, 6 en 8
zijn al wekenlang keihard aan
het repeteren om op 22 april
onder begeleiding van de fanfare

een prachtig optreden neer te
kunnen zetten. Op deze manier
maken kinderen op jonge leeftijd
al kennis met de magie van het
zelf muziek maken. 

Jan Michielse, voorzitter van
onze Fanfare en Drumband
St. Cecilia, kijkt nu al uit naar het
optreden. “Dit concert is uniek
voor onze muziekvereniging en

voor alle kinderen van de basis-
school,” vertelt hij. “Pieter van
de Broek van muziekschool
Art4U is samen met 2 vrijwilli -
gers van onze vereniging al
weken aan het repeteren met de
kinderen van de basisschool
voor dit concert. Wij wilden dit
jaar voor de afsluiting van alle
muzieklessen van de basisschool
eens flink uitpakken. Dit wordt
een ontzettend leuk concert voor
iedereen. Zeker weten!” 
Met dit optreden en de blazers-
klas hoopt de fanfare ook de
nieuwe generatie warm te ma -
ken voor het bespelen van een
muziekinstrument.
Kortom. Prachtige livemuziek in
combinatie met enthousiaste
kinderen en Nol Havens. Bij
goed weer is het optreden in de
tuin van de Gouden Leeuw, wat
het geheel nog wat mooier
maakt.

Het concert is zondagmiddag
22 april en begint om 14.30
uur. Iedereen is dan van
harte welkom om te komen
luisteren en voor een kopje
koffie.
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Kinderen basisschool treden
op met Nol Havens en Fanfare

De Jacobus molen
bestaat 125 jaar
In het weekend van 12 en 13 mei zijn er de Nationale Molen -
dagen. Dit jaar vieren we dat de Jacobusmolen 125 jaar bestaat
en dat de stichting “de Vessemse Molen” haar eerste lustrum
is ingegaan. Wij vieren dit met een “Atelier en plein air” (ate -
lier in de open lucht).

Dat weekend krijgen kunstenaars de gelegenheid om werkzaam te
zijn en te exposeren in en bij de Jacobusmolen te Vessem. Zij krijgen
daarvoor gratis een werkplek op het molenplein, in de molen of op de
molenberg. Ook is er beperkte ruimte om te exposeren in de molen.
Een volkomen nieuw idee is het niet om in en bij de molen ruimte te
bieden aan kunstenaars. Sinds begin 2017 wordt er in de molen al
geschilderd en gebeeldhouwd en dit evenement is dan ook een lo -
gisch vervolg op wat al elke zaterdag plaatsvindt in de molen.
Kunstenaars van alle disciplines, w.o. houtbewerkers, steenhouwers,
keramisten, rakustooksters, tekenaars, schilders, papierkunstenaars,
enz. enz. worden uitgenodigd om mee te doen aan deze unieke gele -
genheid om samen te werken en inspiratie op te doen in een ont -
spannen sfeer aan de voet van de molen. Voor ateliers en artistieke
opleidingen en cursussen is er de mogelijkheid acte de presence te
geven en via demo’s en korte workshops bezoekers enthousiast te
maken en te werven. De deelname is gratis.
Bent u enthousiast geworden en wilt u mee doen of wilt u meer

inlichtingen, neem dan met spoed contact met ons op. Maurice van
Hoven, vrijwillige molenaar, (mauricevanhoven@ gmail.com) of
met de stichting de Vessemse Molen (VessemseMolen@Vessem.
info).
U bent ook van harte welkom om op een zaterdag ons in de molen
op te zoeken.

KERSTSTAL-DONATIE VOOR
VESSEMSE ZONNEBLOEM
Jaarlijks schenkt de Kerststalcommissie (mits de financiën dat toe -
laten) een bedrag aan een Vessems goed doel. Vorig jaar mocht de
stichting Duofiets Vessem het mooie bedrag van € 300,- ontvangen.
Dit jaar ging de schenking naar onze plaatselijke Zonnebloem-afde -
ling. Zij mocht een bedrag van € 200,- bijschrijven op haar rekening.
De enige voorwaarde die wordt gesteld door de Kerststalcommissie is
dat het bedrag ten goede moet komen aan Vessemse mensen. De
Zonnebloem gaat de komende maanden bekijken waaraan het be -
drag besteed zal worden.
Namens alle gasten en vrijwilligers van Zonnebloem-afdeling Vessem
danken wij de Kerststalcommissie voor haar donatie en wij zullen
ook de komende jaren met plezier ‘reclame maken’ voor de activi tei -
ten in en rondom de Vessemse Kerststal.
Nogmaals: dank-je-wel!

Bestuur Zonnebloem Vessem
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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

Wat in het vat zat…
Daags na de Vaesheimer quiz
2017 stond het retourconcert van
Hul Nest Jansen & (Z)ode aan
De Dijk gepland in de Gouden
Leeuw. Da’s niet handig dus
werd het: 24-3-2018.

Wat voortafging
In oktober 2016 stak (Z)ode
front man Peer Vosters het
spreek woordelijke lont in het
kruitvat door HNJ-zanger Marc
Jansen te appen: “Huj, moete
wij ni us wa samen doen? ”
“Sgoe!” was het antwoord. Er
wer den 2 concerten gepland: één
in Hooge Mierde en één in Vaes -
heim. In Mierd, in Sjakkies ouwe
kroeg: de Bijenkorf werd afge -
trapt. Nu het gratis toegankelijke
retourconcert.

(Z)ode, een achtkoppige forma -
tie uit Bladel (en verre omstre -
ken) die zoals de naam al doet
vermoeden, een ode brengt aan
Neerlands enige Nederlands -
talige soul, blues, rock en chan -
son band. Dat doen ze goed, zo
goed dat er optredens geboekt
worden dwars door Nederland.

De band incl. blazerssectie
brengt in sets een afwisselende
dwarsdoorsnee uit het Dijk-re -
per toire. Een lust voor het oor
voor de ware Dijk liefhebber.
Peer zingt geen Huub van der
Lubbe, hij wordt het.
Hul Nest Jansen. Als band ver-
antwoordelijk voor projecten als
de “Maate” van Beerze Bier Live
en SummerCast en een volledig
uit de hand gelopen concert op
Koningsdag 2017, speelt naast
bekend ook veel nieuw materi -

aal. Country, rock en blues van
grootheden als Elvis, Johnny
Cash, Herman Brood en uiter-
aard ook Koelewijn.
Twee bands, een podium: tot
zover niks aparts. Da’s te mak -
kelijk, toch? Inderdaad de bühne
wordt een speeltuin HNJ men -
sen bij (Z)ode en andersom met
elkaar meespelen. Gegarandeerd
leuk op en voor het po di um.
Dus: mobiliseer je vriendenkring
en kom, kost niks en laat je ver-
rassen!

mee en dur meKare

(Z)ode aan De Dijk & Hul Nest
Eclips
herdenkings -
bijeenkomst:
’Ik draag je
mee’
Op woensdag 28 maart 2018
om 19.30 uur organiseert Eclips
voor de 18e keer een herden -
kingsavond. De bijeenkomst in
de Sint Lambertuskerk in Ves -
sem is voor iedereen die in 2017
iemand heeft verloren. Er is
ruimte voor verdriet om het ge-
mis en er is respect voor de blij -
vende band met de overledene.
Sprekers Mieke Artz en Corien
van den Heuvel geven woorden
aan het verdriet om afscheid en
er is muzikale omlijsting.
Tijdens de herdenking noemen
wij de namen van de overlede -
nen en zeggen kort iets over
hen. Voor elk van hen wordt een
kaars aangestoken. Na afloop is
er koffie en gelegenheid elkaar
te ontmoeten in Gemeenschaps-
huis D’n Boogerd.

Contact, vragen, meer info?
U kunt ons mailen info@
eclips-uitvaart.nl of bellen
040-212 8 212.



Op 27 mei 2018 organiseert
Volleybalvereniging VC Ves -
sem haar beachvolleybal
toer nooi voor buurt- en fa mi -
lieteams uit Vessem en om-
streken.

Plaats van handeling is wederom
het jeugdhuis van Jong Neder-
land De Spil op de Kerkberg in
Vessem, waar we de paarden rij -
bak omtoveren tot beach volley -
bal arena. Het toernooi is be -
doeld voor buurt-, vrienden- en
familieteams uit Vessem en om-
streken. Er wordt gespeeld in de
categorie recreatief (weinig/geen
ervaring) en gevorderd (met er-
varing).

Op zondagochtend van 11.00-
12.30 uur mogen de kinderen
van de basisschool komen vol-
leyballen. De kinderen kunnen
zich individueel of per team in-
schrijven tot uiterlijk 26 mei.
Op zondagmiddag vanaf 13.00
uur gaat het programma verder
voor de jeugd en senioren.
Er is een categorie voor jeugd
(12-16 jaar) en vanaf 16 jaar mag
je al met je eigen team meedoen
bij de senioren. Alle categorieën
spelen gemengd, dat wil zeggen
op elk moment minstens 1 dame
in het veld. Er kan in de volgen -
de categorieën worden deelge -
nomen:
Mini’s 6-12 jaar, op zondag-

ochtend, geen inschrijfgeld.
Jeugd 12-16 jaar, recreatief/
gevorderd, inschrijfgeld € 10 per
team.
Senioren vanaf 16 jaar ge -
mengd, recreatief/gevorderd,
inschrijfgeld € 20 per team.
Er wordt in alle categoriën met 4
mensen in het veld gespeeld, dus
4 x 4.
De gemengde teams bestaan uit
minimaal 4 personen, en er
moet altijd 1 dame in het veld
staan. Het hele team mag uit
maximaal 8 spelers bestaan, ex-
clusief coach. Elk team zorgt ook
voor een eigen scheidsrechter,
behalve de mini’s.
Er wordt gespeeld volgens de
(aangepaste) Nevobo spelregels.
Deze worden met de bevestiging
van de inschrijving meege -
stuurd.
Inschrijven kan tot 16 mei 2018
via beachtoernooi.vcvessem@

gmail.com. Of app Jolanda
Maas, 06-18711692.
Geef in de mail/app je team -
naam, categorie en niveau aan,
en een contactpersoon. Je in -
schrijving is pas officieel als ook
het inschrijfgeld is overgemaakt

op NL55 RABO0154004898 ovv
je teamnaam.

Check ook onze website:
www.vcvessem.nl voor meer
informatie. Of Facebook: Vol-
leybalvereniging VC Vessem.
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BeaChVoLLeytoernooi oP 27 mei:

’Let the sun shine!’

Open dagen over ’Gezondheid
voor iedereen in Vessem’
“Mijn passie is bewegen. Bewegen is belangrijk voor iedereen.
Regelmatig bewegen houd je fit. Tijdens mijn opleiding voor
oefentherapeut Cesar heb ik geleerd om naar bewegingen te
kijken, ze te analyseren en er iets van te vinden. Dat doe ik nog
steeds iedere dag.”

Aan het woord is Marget Becx die onlangs in Vessem is gestart met
haar bedrijf It Fits You.
Margret geeft ook al een tijdje groepslessen in Vessem en ze begeleid
mensen als personal trainer. Er zijn groepslessen op verschillende
niveau’s en ze zijn niet op muziek. Ook voor oudere en mensen met
pijnklachten, is het in beweging blijven belangrijk. Er zijn verschil -
lende materialen waarmee men kan oefenen. 50 minuten zijn zo
voorbij en dan is er altijd een kopje koffie of thee. Plezier in bewegen,
maar ook het verbeteren van je spierkracht, spierlengte, beweeg lijk -
heid en balans staan centraal.
Op donderdag 29 maart en zondag 8 april houdt It fits you een twee-
tal open dagen. Op donderdag bent u van 19.00-21.00 uur van harte
welkom om kennis te maken met het bedrijf en de vele mogelijk -
heden die men biedt. Datzelfde geldt op zondag 8 april van 10.00-
13.00 uur.
Kijk ook eens naar de advertentie op pagina 2 van deze uitgave. Het
grote aanbod zal u verbazen. U vindt It fits you op Heike 16, tel. 06-
45231307, info@ itfitsyou.nl, www.itfitsyou.nl

Uiteraard wensen wij Margret heel veel succes met haar
nieuwe bedrijf.

De Katholieke
Illustratie...
Voor de ouderen onder ons is de
Katholieke Illustratie een bekend
weekblad. Vanaf 1867 t/m 1967

was het een veelgelezen familie -
blad. In de hoogtijdagen van het
Rijke Roomse Leven was het
zelfs een van de grootste tijd -
schriften van Nederland. Een
verzamelaar van ingebonden
jaargangen van dit blad heeft
zijn collectie geschonken aan de
Jacobushoeve te Vessem. Deze
jaargangen zijn te koop bij de af-
deling Boeken van de Jacobus-
hoeve voor prijzen die variëren
tussen de 5 en 10 euro afhan ke -
lijk van de staat van het boek -
werk. Mocht u interesse hebben,
dan zien we u graag bij de boe -
kenafdeling.
Naast de Katholieke Illustratie
was De Prins der geïllustreerde
bladen, of kortweg De Prins, een
andere bekende uitgave die ver-
scheen tussen 1901 en 1948. Ook
van dit tijdschrift, met veel foto’s
en vervolgverhalen, hebben we
jaargangen.

Mat Theunissen

De Helleveeg is een Neder -
landse film uit 2016 van An -
dré van Duren, gebaseerd op
het gelijknamige boek van
A.F.Th. van der Heijden. Met
o.a. Hannah Hoekstra, Benja
Bruijning en Gijs Scholten
van Aschat.

In De Helleveeg maken we ken -
nis met Albert Egberts en zijn
tante Tiny. Tiny lijdt behalve aan
smetvrees ook aan een dwang -
matig scherpe tong. Voor Albert
is tante Tiny, schertsend Tientje
Poets genoemd, even afschrik-
wekkend als intrigerend.
Eenmaal zelf volwassen gewor -
den stuurt Albert aan op een

grote confrontatie, waarbij
eindelijk alle familiegeheimen
aan het licht komen.
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: Jaco-
bushoeve, Jan Smuldersstraat 4.

Filmavond Jacobushoeve op
donderdag 12 april a.s.

Kom kennismaken met
het duofietsen. 
Paaszaterdag 

van 14.00-16.00 uur. 
D’n Bolle Akker
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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



Zilveren speld
Op 19 februari werd Marij Kraaij -
vanger tijdens de jaarvergadering
van de Zonnebloem, in het zon -
netje gezet omdat zij 10 jaar vrij -
willigster van de Zonnebloem is.
Zij ontving hiervoor de zilveren
Zonnebloemspeld (foto boven),
en een per soonlijk gedicht waar-
in al haar kwaliteiten werden
geroemd! Ook namen we tijdens
deze vergadering afscheid van
Maria van Gestel als bestuurslid
(foto rechts). Gelukkig blijft Ma -
ria nog wel vrijwilligster van onze
afdeling. Dat neemt niet weg dat
we momenteel op zoek zijn naar
2 nieuwe bestuursleden. Mocht u
interesse hebben, neem dan con -
tact op met Harrie van Son, tel.
592012, zodat het mogelijk blijft
om onze afdeling in stand te hou -
den, zodat onze gasten kunnen
blijven genieten van uitstapjes
zoals hieronder beschreven.

Kerk Oostelbeers
Met een aantal gasten hebben
we de voormalige H. Andreas en
Antonius van Padua kerk in Oos-
telbeers bezocht. Nadat deze

kerk gesloten moest worden
werd besloten om er een dorps-
huis van te maken. Veel van onze
gasten kennen deze kerk. Ze zijn
er geweest om er  een mis, een
hu welijk of uitvaart bij te wonen.
Een gast vertelde me dat ze in
deze kerk getrouwd was. En men
was erg nieuwsgierig hoe het er
nu uit zou zien.
Aan de linkerzijde heeft men een
stuk aangebouwd, het gedeelte
dat nu café Andreas heet. Hier
werden we verwelkomd en stond

de tafel voor ons gedekt. Men
kan hier eten ‘wat de pot schaft’.
Dat hebben we dus met zijn allen
gedaan en de pot schafte deze
keer boerenkool met spekjes en
worst. Wat iedereen zich goed
liet smaken.
Daarna bekeken we hoe de kerk
er nu uitzag, het is nu een grote
discozaal waar wel 800 perso -
nen in kunnen, met het voor ma -
lige priesterkoor als het podium.
En links en rechts bars waar
men de drankjes kan halen. Ook
kan het vol stoelen gezet worden
en zo omgetoverd wordentot
theaterzaal voor 350 personen.
Maar overduidelijk was te zien
dat dit de kerk was die men nog
van vroeger kende, wat voor vele
van de gasten toch wel wennen
was.

Musical
Het volgende uitstapje is een be-
zoek aan de generale repetitie
van de musical Ja Zuster Nee
Zuster op donderdagavond 5
april. Kosten € 10,- per persoon.

’t Brabants leven
Op 19 april brengen we een be-
zoek aan het Museum ’t Bra -
bants Leven in Den Dungen. Het
museum heeft een grote verza-
meling gereedschappen en be -
no digdheden voor beroepen van

vroeger. In totaal zijn er zo’n 35
beroepen tentoongesteld. Er is
een winkeltje van vroeger en een
schooltje. Er is ook een religi -
euze kamer waar je alles van het
Rijke Roomsche leven terug -
vindt.
Al met al genoeg om eens ge zel -
lig rond te kijken, met natuurlijk
ook een lekker bekske koffie of
thee met krentenbrood! Kosten
€ 17,50 per persoon.

Voor beide activiteiten kunt
zich opgeven bij Trees van
Aaken, tel 591306.
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Nieuws van onze Vessemse Zonnebloem

Geslaagd optreden ‘Dire Straits
by Boom Like That’
Veel liefhebbers van deze band hebben zondag 25 februari hun hart
kunnen ophalen en hebben genoten van deze prachtige muziek. Veel
bekende nummers kwamen gedurende de show van 2.5 uur voorbij.
De diversiteit aan instrumenten, de professionaliteit en de passie
waarmee deze nummers werden vertolkt, zorgde er voor dat het
publiek, laaiend enthousiast, na nog een flinke toegift, huiswaarts
keerde. Ook de organisatie, o.a. de vrijwilligers, kregen na afloop een
pluim voor de wijze waarop deze middag is verlopen. Na 4 optredens
van Tribuutbands kunnen we vaststellen dat wij erin geslaagd zij om
met dit aanbod veel mensen een plezier te doen. Daar zijn wij dan
ook erg blij mee. Om uiteen lopende redenen komen mensen hierop
af om te luisteren, dansen en te buurten en dit alles verliep afgelopen
zondag in een geweldige ambiance.
Wij kijken nu al uit naar het optreden van “Toe Maar” op zondag 3
juni. Ook willen wij u erop wijzen dat op zondag 22 april een
Gipsyband in D’n Boogerd optreedt. Lees hierover elders in deze
bode.

Ad van Neerrijnen

Kerkconcert
Sándor
Strijkkwartet
op 5 april
Op donderdagavond 5 april om
20:00 uur vindt in de Lamber -
tus kerk weer een concert plaats
in de serie ‘Concert in de Kerk’.
Deze concerten worden georga -
ni seerd door de stichting Be -
houd Lambertuskerk.
Dit keer treden op het Sándor
Strijkkwartet met Tamás Sándor
als eerste violist. Zij spelen sim -
pelweg fantastisch. Hier wordt
niet afgemeten en vederlicht ge-
streken, ze klinken altijd kern-
achtig, hoeveel kleurschake rin -
gen ze ook weten aan te brengen.
Er wordt een kwartet en een
kwintet gespeeld. Het Schubert
strijkkwintet wordt uitgevoerd
met cellist: Claire Bleumer.

Bijdrage voor de concertkosten
na afloop. Onze concertserie
wordt ondersteund door het
Prins Bernhard Cultuurfonds en
de Vrienden van de Lambertus -
kerk Vessem. www.behoudlam
bertuskerkvessem.nl

Zondag 3 juni
Tributeband
’Toe Maar’ in
D’n Boogerd
De tijd van Ska en Reggae, roze
en groen, Ernst en Henny, mee-
zingen en flauwvallen, buttons
en zweetbandjes komen terug
naar Vessem. TOE MAAR geeft
een knallende show, waarin alle
hits en de betere obscure album-
tracks voorbij komen, die het
publiek mee terug neemt naar de
jaren ‘80 toen Doe Maar garant
stond voor flauwvallende meis -
jes en bezorgde ouders! Toe
Maar geeft je de ultieme beleving
en je voelt je plotseling ruim
dertig jaar jonger. De zaal gaat
open om 13:30 uur en de show
begint om 14:30 uur. Kaarten
zijn bij Rita te reserveren via
tributebandsvessem@gmail.com

Anno nu is de muziek van Ernst,
Henny en de twee Jannen nog
altijd immens populair. Wie kent
ze niet de klassiekers zoals:
Smoorverliefd, Sinds 1 Dag Of 2,
Pa, Eén Nacht Alleen, Doe Maar
Net Alsof, Liever Dan Lief,
Nachtzuster, De Bom, Belle
Hélène, enz.
Natuurlijk zijn er de LP’s, CD’s
en DVD’s, maar deze muziek
mag ook live niet verloren gaan.
Met een zanger, wiens stem nog
meer op die van Henny Vrienten
lijkt dan Henny zelf, een onom -
stootbare drum- en basrit me -
sectie, puzzelen met synthe si zer -
geluiden en zwoegen op de zo
herkenbare licks.
Het resultaat is dat de liedjes en
de sound met respect worden
gebracht. Laat je meeslepen door
deze show in D’n Boogerd en
overtuig je van het feit dat echt
alle nummers klassiekers zijn en
dat je nog meer meezingt dan je
zelf verwacht had: Toe maar - je
kunt het!



Tijdens de Nieuwjaarsrecep -
tie van de Jacobushoeve heeft
broeder Fons afscheid geno -
men van de Jacobushoeve.
Dit ‘afscheid’ moet niet te
letterlijk worden opgevat,
want ongetwijfeld zal Fons in
‘zijn’ hoeve nog eens binnen-
lopen. Maar de 87-jarige
broeder Fons gaat door zijn
verhuizing van Vessem naar
het broederhuis in Eindho -
ven toch een nieuwe levens-
fase in.

Als we nu in Vessem over broe -
der Fons spreken moet dat
voort aan in de verleden tijd.
Fons zelf zal zowel de Pelgrims-
hoeve als de Jacobushoeve meer
vanaf een afstand gaan beschou -
wen. Zijn inbreng in beide pro -
jecten was de laatste dertig jaar
erg groot. Hij stond eigenlijk aan
de wieg. Tijdens zijn afscheids-
speech gaf Fons nog eens aan
hoe tijdens het lopen naar
Santiago, het idee van de Jaco-
bushoeve geboren werd. De
Jacobushoeve zou vooral een
plek moeten zijn voor mensen
die tijd voor elkaar hebben, die
elkaar willen ontmoeten, die in-
teresse in elkaar hebben en die
samen een kop koffie willen
drinken. Daarnaast is de Jaco-
bushoeve een plek om spullen te
brengen die opnieuw gebruikt
kunnen worden. En met de op-
brengst hiervan kunnen kwets-
bare groepen, elders in de we -
reld, geholpen worden. Op zijn
eigen kenmerkende wijze gaf
Fons aan, hoe belangrijk de
mens kan zijn, als hij andere
mensen ontmoet. Een ouder
echtpaar in Frankrijk schenkt
een glas wijn in voor Fons en zijn
loopmaat Bart, want het paar is
net Oma en Opa geworden en
vieren dit heugelijk feit samen
met hen, de toevallige wande -
laars naar Santiago.

Zelf heb ik broeder Fons in 1989
leren kennen toen hij enkele
maanden terug was van zijn
voettocht naar Santiago. De
heemkundevereniging vroeg
Fons om in een zaaltje van D’n
Boogerd wat te vertellen over
zijn tocht. We schatten toenter-
tijd in dat er zo’n 30 á 40 perso -
nen op de lezing zouden afko -
men. Daarom werd het kleine
zaaltje gehuurd waar plaats was
voor maximaal 60 personen. Het
werden er uiteindelijk 125, waar-
bij een gedeelte van de toehoor -
ders vanuit de hal de lezing

moest volgen. De lezing zelf ging
aanvankelijk ook niet soepel. In
die dagen werd er nog met dia’s
gewerkt die je op de goede volg-
orde in de slede moest zetten.
Door de spanning van de grote
opkomst rolden plotseling de
dia’s over de vloer. Ze werden er
snel weer ingezet maar niet in de
logische volgorde van de tocht.
Fons zat er niet zo mee. “Op elke
dia staan belangrijke mensen,”
wist hij te melden. Naarmate de
lezing verstreek nam de bezie -
ling bij Fons toe. Het werd een
boeiende lezing waarbij Fons de
toehoorders beurtelings naar
Spanje en Frankrijk nam om dan
weer terug te keren bij het ver-
trek of de aankomst.

Vanaf 1999 ging ik zelf op de
Hoeve werken als bestuurslid/
vrijwilliger. Het was een periode
waar veel mis ging omdat de
juiste bestuursstructuur nog niet
gevonden was. Fons kreeg als
projectleider van het eerste uur,
veel kritiek over zich heen. Pas
toen de structuur van ‘bestuur
op afstand’ en coördinatoren
voor het dagelijks beheer werd
geïntroduceerd, ging het beter
en kon Fons dingen gaan doen
waar hij echt goed in was. Zoals
het op weg zenden van pelgrims,
begeleiden van jeugdgroepen en
jeugdpelgrimages, ontvangen

van groepen, etc. Het was ook in
die tijd dat het stiltecentrum
intensief werd gebruikt. Rondlei-
dingen op de Hoeve waren zeer
gebruikelijk. Intussen groeide de
Hoeve door de inspanningen van
velen. Het afbranden van de
historische Vlaamse schuur in
2008 was verdrietig, maar de
samenwerking tussen de vrijwil -
ligers om alles weer op de rails te
krijgen, was voorbeeldig. Er
kwam een nieuw gebouw met
nieuwe mogelijkheden. Fons

legde de eerste steen. Later volg -
den er nog meer verbouwingen.

Intussen had Harrie Wenting die
Fons al wat langer kende, beslo -
ten de pelgrimage en het verhaal
van de Jacobushoeve en Pel -
grims hoeve eens goed uit te
zoeken en op papier te zetten.
Hij interviewde veel personen
die Fons van nabij hadden mee-
gemaakt of die een rol speelden
in zijn levensverhaal. De bio -
grafie over broeder Fons van der
Laan kreeg als titel. “Onderweg
met vele anderen.” Het boek
gaat eigenlijk niet alleen over de
pelgrimage van broeder Fons in
1989, maar ook over zijn leven
als broeder bij de Congregatie
O.L. Vrouw van Lourdes.
Natuurlijk ook over de stichting
van de Jacobushoeve en de groei
van huize Kafarnaüm naar de
Pelgrimshoeve Kafarnaüm. Het
‘onderweg’-zijn hield niet op na
zijn voettocht. In tegendeel, Fons
bleef anderen inspireren om mee
te werken aan iets moois. Een
mooi voorbeeld van motiveren
geeft Fons tijdens de jaarlijkse
Jacobuswandeling op 25 juli.
Deze gezamenlijke activiteit van
de Jacobushoeve en de Pel -
grims hoeve is inmiddels uitge -
groeid tot een wandelbijeen -
komst van zo’n 160 wandelaars
uit heel Brabant. Fons spreekt
alle vertrekkende groepen toe en
onderstreept het gezamenlijk be-
lang. De draagwijdte van zijn
woorden mogen niet onderschat
worden. 

Voor veel mensen in de regio
staat Vessem te boek als een
dorp waar Jacobus een Jaco-
bushoeve en een Pelgrims -
hoeve heeft gesticht en daar-
bij werd hij geholpen door
een broeder. Zijn naam is
broeder Fons.

Mat Theunissen
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Broeder Fons nam afscheid
van de Jacobushoeve

Broeder Fons (midden) samen met Mat en Agnes Theunissen.

GEEF DE ZONNEBLOEM OOK
EEN VAN UW STEMMEN
Van 5 t.m. 30 april a.s. organiseert Rabobank De Kempen weer haar
inmiddels traditionele Clubkas Campagne. Alle leden van de Rabo-
bank kunnen dan weer stemmen op een of meer verenigingen en/of
stichtingen. Ieder Rabobank-lid krijgt vijf stemmen. Begin april ont-
vangen de Raboleden de uitleg en een persoonlijke stemcode per
post.
De Rabobank deelt € 230.000 door het totaal aantal stemmen. Waar -
bij de eerste 50 stemmen per vereniging € 3,50 waard zijn. Het be -
drag dat overblijft wordt gedeeld door de overgebleven stemmen. Dat
is het bedrag per stem. Op deze manier wordt de bijdrage per vereni-
ging of stichting berekend. Er is géén minimum of maximumbijdrage.
Als u de Vessemse Zonnebloem een warm hart toedraagt (en wie
doet dat nou niet?) vragen wij u als Rabobank-lid om minimaal één
stem uit te brengen op onze eigen Vessemse Zonnebloem. Het te ont-
vangen bedrag zal uiteraard besteed worden aan een van de vele ac-
tiviteiten die wij het jaar door organiseren. De Vessemse Zonne -
bloem is uw stem meer dan waard: warm aanbevolen dus!

Zonnebloem afd. Vessem



op zijn buren in het rusthuis,
maar eigenlijk kijkt hij vol af -
gunst naar het huishouden van
Zuster Klivia. Hij is eenzaam,
mist geborgenheid en vindt zijn
leven best zwaar, waardoor hij
uit frustratie anderen dwars zit.
Dit gaat zelfs zo ver dat hij door
middel van spionage probeert
bewijzen te verzamelen, over wat
er allemaal gaande is. Bewijzen
die hij nodig denkt te hebben om
Zuster Klivia en haar medehuur -
ders het huis uit te kunnen
zetten.

“We hebben het hier erg gezellig
met z’n allen en kunnen soms
wel lachen om de Boze Buur -
man. Met humor los je tenslotte
meer op dan met chagrijn! ” De
ruimhartigheid van Zuster Klivia
kent geen grenzen. Ze is een
moederlijk type en probeert het
beste uit de ander te halen. Ze is
streng als het moet, maar altijd
rechtvaardig. Als inbreker Gerrit
op een van zijn nachtelijke
stroop tochten opduikt in het
rusthuis, is ze bereid hem op te
nemen en doet ze er alles aan om
hem op het rechte pad te bren -

gen. Dat dat niet van een leien
dakje gaat, laat zich raden.

Acteurs
De rollen van Zuster Klivia en
Buurman Boordevol worden ver-
tolkt door Karin Liebregts en
Roel Blok. Karin vindt het een
erg leuke rol die ze mag spelen
en spiegelt zich voor inspiratie
o.a. aan actrice Loes Luca. Door
zich een ander accent aan te me -
ten, heeft Karin het idee dat ze
het karakter van Zuster Klivia
makkelijker in kan vullen. In
deze rol is ze slechts tijdens één
scene niet op het podium: ze
heeft dus heel wat tekst in moe -
ten studeren.
Roel bestempelt zichzelf als een
podiumbeest. Hij heeft zijn tek-
sten goed ingestudeerd, maar
weet ook drommels goed waar
zijn valkuil ligt. Hij schiet nog
weleens in de improvisatie mo -
dus: de strekking van het verhaal
komt er dan wel uit, maar een
tegenspeler mist daardoor een
bepaalde cue om te reageren.
Roel vindt het heerlijk, dat hij in
deze voorstelling een grote waf -
fel mag hebben.
Maar beiden weten, een voor -
stelling als deze doe je niet al -
leen. Toneelspel is net sport en

vereist teamwork. Je moet elkaar
erdoorheen helpen. Daarbij is
het belangrijk dat je inzicht hebt
in de verhaallijn. Met andere
woorden: waarom sta jij, op dat
moment, daar op het podium.

Zang
Een moeilijkheid, vooral voor
Karin, is de overgang van spel
naar muziek en zang, omdat ze
dat laatste bij de Toneelgroep
niet gewend is. Voor Roel is dat
weer iets gemakkelijker; hij is lid
van zowel de Toneelgroep als
van Zanggroep Con Brio. Al is
het voor Roel wel opletten, dat
hij in zijn enthousiasme en spel
de muziek niet vergeet te volgen.
Verschillende personages in de
voorstelling zingen een solo, ook
de leden van de Toneelgroep, al
dan niet ondersteund door leden
van Con Brio. De andere num-
mers worden door het hele koor
gezongen.

Humor
De musical ‘Ja Zuster, Nee
Zuster’ is een leuke voorstelling
voor jong en oud. Ondanks dat
het oorspronkelijke verhaal
stamt uit de late jaren zestig,
bevat het nog opmerkelijk actu -
ele thema’s en tijdloze humor.

Annie M.G. Schmidt tekende
destijds voor de teksten voor de
televisieserie ‘Ja Zuster, Nee
Zuster’. De oorspronkelijke
muziek is van Harry Bannink.
Deze productie, waarbij Toneel-
groep Vessem en Zanggroep Con
Brio de handen ineen hebben
geslagen, wordt geregisseerd
door Jenny Maas.

Reserveren
Voor deze voorstelling kunt u nu
kaarten reserveren via de web -
site van Toneelgroep Vessem:
www.toneelgroepvessem.nl.
Mocht u telefonisch willen be -
stellen, dan kunt u bellen met
(0497) 591713.
Een aantal voorstellingen is bij-
na uitverkocht, dus wees er snel
bij!

Uitvoeringsdata
Vrijdag 6 & 13 april 20:00 uur;
Zaterdag 7 & 14 april 20:00 uur;
Zondag 8 april 14:00 uur.
Alle dagen in Gemeenschapshuis
D’n Boogerd.

Info
www.zanggroepconbrio.nl
www.toneelgroepvessem.nl
of kijk op de betreffende Face -
bookpagina’s.
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Musical wordt weer echt hoogtepunt
VERVOLG VAN PAG. 1

Karin Liebregts, Zuster Klivia Roel Blok, Buurman Boordevol

Resi Roefs, Mevrouw Kierewiet

Patrick Neutkens, GerritMarian van Son, Jet

Jos Bolte, IngenieurDavid van de Ven, BertusLisa van de Ven, Bobby
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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



GOEDE WEEK
EN PASEN
Beste parochianen,
De Goede of Heilige week en
Pasen staan weer voor de deur.
Met de viering van de plechtige
intocht van Jezus in Jeruzalem
in de Eucharistieviering op zon-
dag 25 maart om 11.00 uur
(plech tige Eucharistieviering
mmv. het Herenkoor) beginnen
we een heel bijzondere week.
Als teken van onze hulde aan
onze Heer Jezus Christus wor -
den palmtakjes gewijd en uitge -
deeld. U zult ze ongetwijfeld
thuis een ereplaats geven achter
het kruisbeeld, foto of schilderij.
In dit weekeinde kijken we ook
vooruit naar wat er in de komen -
de week met Jezus gaat gebeu -
ren. Deze week roept ons ook
heel speciaal op tot bezinning
van onze manier van leven, be -

zinning over onze omgang met
God en met elkaar.
Als we eerlijk bij onszelf te rade
gaan zullen we ook tot het besef
komen dat ook wij zondige men -
sen zijn. Ook wij hebben be -
hoefte aan verzoening en verge -
ving. Laten we zover het van ons
afhangt het weer goed maken
met elkaar en met God.
Maandagavond in de Goede
Week (26 maart) is er om 19.00
uur een gezamenlijke boete -
viering voor de drie parochies in
de kerk van Knegsel. Het paro -
chieel gemengd koor van Kneg -
sel zal deze viering muzikaal
mede verzorgen. Als men per -
soonlijk wil biechten kan men
contact opnemen met de pas -
toor, tel. 040-2051575.

Witte Donderdag 29 maart
Op deze dag viert de kerk dat
Christus de Eucharistie en het
priesterschap instelde bij gele -

genheid van het Laatste Avond-
maal. Het is vanouds daarom
speciaal de feestdag van de
priesters. In het evangelie van
deze feestdag horen we het ver-
haal van de voetwassing van de
leerlingen door Jezus, voordat zij
aan tafel gaan.

Op de avond voorafgaande aan
Witte Donderdag wijdt onze bis -
schop in de kathedrale basiliek
van St. Jan te ’s Hertogenbosch
in de Chrisma mis de heilige
oliën: olie voor de doopleer -
lingen; olie voor de zieken zal -
ving; en de chrismaolie voor de
zalving van de vormelingen en
de wijding van de priesters. Na
de viering worden de oliën ver-
deeld over de kerken van het
bisdom.
Op Witte Donderdag is er om
19.00 uur een gezongen Eucha -
ristieviering in de parochiekerk
van Wintelre voor de gezamen -

lijke parochies. Het gemengd
koor van Wintelre zal deze
viering muzikaal verzorgen. Als
teken van dienstbaarheid wor -
den op het einde van de viering
enkele leden van de zonne -
bloem groep van Wintelre
gevraagd een attentie naar de
zieken in de parochie te brengen.

Goede Vrijdag 30 maart
Op deze dag wordt bijzonder het
lijden en sterven van Jezus her-
dacht. Het is goed hierbij stil te
staan, het helpt ons om onze
aandacht te scherpen voor
situaties van onderdrukking en
lijden, veraf en dichtbij. In de
liturgie staat vandaag alles in het
teken van kruis en lijden.
’s Morgens is er om 10.15 uur:
kruisverering met lichtbeelden
in Groenendaal.
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DIENSTEN EN INTENTIES
PALMZONDAG
Zaterdag 24 maart Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 25 maart Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 25 maart Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Gemengd koor
Greg en Ned.
In deze viering worden de palmtakjes gewijd en uitgereikt.
In deze vieringen gedenken wij: Wim v.d. Ven; Margriet Henst-v.d.
Heijden; Piet Henst (verj.); Willem Roes.

Maandag 26 maart 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

GOEDE WEEK

Maandag 26 maart 19.00 uur gezamenlijke boeteviering voor de drie
kerkdorpen in Knegsel mmv. het parochieel gemengd koor van Knegsel.

Witte Donderdag 29 maart
19.00 uur gezamenlijke Eucharistieviering voor de drie kerkdorpen mmv.
gemengd koor van Wintelre in de kerk van Wintelre. In deze viering
gedenken we heel bijzonder de overleden priesters en pastores van de
drie kerkdorpen.

Goede Vrijdag 30 maart; Vasten en Onthoudingsdag.
10.15 uur kruiswegviering met lichtbeelden in Groenendaal.
15.00 uur kruisweg in de kerk van Vessem mmv. Dameskoor.
15.00 uur kruisweg in de kerk van Wintelre voor de kinderen van alle
drie de kerkdorpen.
19.00 uur viering van Goede Vrijdag plechtigheden voor de ge-
zamenlijke dorpen in de kerk van Vessem mmv. gemengd koor.

Paaszaterdag 31 maart
Paasmis 10.15 uur in Groenendaal.
Paaswake Vessem 19.00 uur met gem.engd koor en de werkgroep gezins-
vieringen.
Paaswake Knegsel 21.00 uur mmv. gemengd koor.
Paaswake Wintelre 21.00 uur mmv. gemengd koor.

Paaszondag 1 april
Knegsel 9.30 uur Eucharistieviering mmv. parochieel gemengd koor.
Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering mmv. parochieel gemengd koor.
Vessem 11.00 uur Eucharistieviering, besprenkeling. Herenkoor Greg.

Tweede Paasdag 2 april
Knegsel 9.30 uur Eucharistieviering (meditatief).
Wintelre 9.30 uur woord en communieviering.
Vessem11.00 uur Eucharistieviering (meditatief).

In deze vieringen van Paaswake, Eerste en Tweede Paasdag gedenken
we: Nel Sterken-v. Beers; Harrie en Mariëtte Lemmens; John v. Ham
(jrgt.); overleden ouders v. d. Biggelaar-Kwinten, Jan, Mirka en Kees;
Anita v. Overbeek-Giesbers (jrgt.); Cato v. Spreuwel-v. Riet (1e mndg.).

TWEEDE ZONDAG VAN PASEN; BELOKEN PASEN
Zaterdag 7 april Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 8 april Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 8 april Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Dames-koor.
In deze vieringen gedenken wij: Jo v. Aaken-Liebregts (mndg.); Piet v.
Aaken; Ton Smetsers; George Peeters (verj.); Jan en Miny Liebregts; Sjef
en Liza van-Aaken, Teun-Job.

Maandag 9 april 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

DERDE ZONDAG VAN PASEN
Zaterdag 14 april Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 15 april Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 15 april Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Gemengd koor.
In deze vieringen gedenken wij: alle overleden van fam. de Laat; Martien
Mijs (verj.); Maria Couwenberg-Mijs (jrgt.); Marie Roes-Smulders (verj.);
Jan Mijs, Hub v. Buul, Harrie v. Ham (nms. Biljartclub).

Maandag 16 april 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

VIERDE ZONDAG VAN PASEN; ROEPINGENZONDAG
Zaterdag 21 april Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 22 april Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 22 april Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Herenkoor Greg
en Ned.
In deze vieringen gedenken wij: Jan en Gonda Ansems-Jonker; Tonia
v.d. Ven-v. Aaken (verj.).

Maandag 23 april 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

OVERLEDEN
Harrie v. Ham, 84 jaar, Groenewoud 37.
Cato van Spreuwel-van Riet, 89 jaar, Groenendaal.
Frans van Hoof, 77 jaar, Putterstraat 14.
Mogen zij rusten in vrede.

In de volgende Vaesheimer Bode, waarvoor wij de intenties
moeten inleveren vóór 16 april, vermelden wij de intenties van
25 april tot 30 mei. Denkt u er aan de intenties op tijd in te le-
veren (€ 10,- per H. Mis) vóór 16 april bij Riek van den Bosch,
Oude Schoolstraat 6, (vóór 12.00 uur ’s-middags) of op de
pastorie in Knegsel, tel. 040-2051575.

LEES VERDER OP PAG. 19
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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.



’s Middags wordt om 15.00 uur
een kruiswegoefening gehouden
voor volwassenen mmv. dames-
koor in de kerk van Ves sem.

Om 15.00 uur is er op diezelfde
dag een kruiswegoefening voor
de kinderen van de verschillende
parochies in de kerk van Win -
telre. Speciaal de kinderen die
dit jaar hun eerste H. Communie
doen worden uitgeno digd.
’s Avonds herdenken we om
19.00 uur de kruisdood van
Christus door het voorlezen en
overwegen van het lijdens ver -
haal, de hulde aan het kruis en
het verrichten van verschillende
voorbeden. De viering vindt
plaats in de kerk van Vessem en
het gemengd koor van Vessem
zal hieraan haar medewerking
verlenen.

Stille Zaterdag 31 maart
Dit is de dag van waken, een dag
dat de Heer van ons is weggeno -
men. Deze dag staat gespannen
tussen dood en leven. Het is nu
wachten op het leven dat zich zal
doorzetten.

Paaswake, paasnacht 31
maart
Met de symbolen van vuur, licht
(paaskaars) water (doop) en
brood en beker (Eucharistie)
vieren we de verrijzenis van
Christus. In deze nacht, op deze
avond begint blijkbaar alles
nieuw. De schepping met alles er
op en er aan wordt in de geschie -
denis van God met de mensen
meegenomen. God zegt: ik ga
iets nieuws beginnen; het is er;
zie je het niet. De viering van de
paaswake is in onze kerk om
19.00 uur mmv. het gemengd
koor. Tevens worden in deze
viering de eerste communie -
canten en de vormelingen uitge -
nodigd en zullen de sym bolen

van deze viering nader worden
uitgelegd.

Paaszondag 1 april
Op de eerste dag van de nieuwe
week kan alles opnieuw begin -
nen, fris en oorspronkelijk, licht
en beloftevol.
Christenen hernieuwen hun
doopbeloften en staan in het vol-
le licht van Gods genade en
zeggen of zingen: De Heer is
waarlijk opgestaan, alleluja,
alleluja. Christenen weten zich
onderweg, maar ze mogen ook
beseffen dat ze niet langer alleen
zijn. Zij zijn vergezeld van de le-
vende Heer die voor hen levend
water, helder licht en voedsel
voor onderweg is. Op de eerste
paasdag is er om 11.00 uur een
plechtig gezongen Eucharistie -
viering mmv. het gemengd koor.

Maandag 2 april, tweede
paasdag 11.00 uur Eucharistie -
viering (meditatief).

Wijwater halen
U kunt gewijd water in de kerk
halen op paaszaterdag tussen
10.00 en 12.00 uur.

De ziekencommunie thuis
Wanneer er zieken in de paro -
chie zijn die het op prijs stellen
dat ze rond of met Pasen de
H. Communie thuis ontvangen,
die mij niet als zodanig bekend
zijn, laat het even weten. Een te-
lefoontje naar de pastorie 040-
2051575 met uw naam, adres en
telefoonnummer en het komt
voor elkaar.
Ik wens u allen enkele mooie,
genadevolle vieringen en dagen
toe. Zalig paasfeest! Fijne mooie
dagen! Gaarne nodig ik u uit zo-
veel mogelijk aan de vieringen
deel te nemen. Daarbij wens ik u
veel devotie. Let goed op de aan-
vangstijden van de verschillende
vieringen.

Met vriendelijke groet
Pastoor A.J. Verschure
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“Gaan waar niemand gaat, doen
wat niemand doet” dat is het
motto van de zusters die zich in
Zambia inzetten voor de aller -
armsten.
Rondom dit thema heeft Petra
Janssen namens Vastenactie een
inspirerende toespraak gehou -
den tijdens de Eucharistieviering
op 4 maart. Hierbij een citaat uit
deze toespraak: “De zusters zijn
actief in de stad en regio Mbala,
en dan vooral in de sloppen -
wijken rondom de stad. Ze
zetten zich in voor de armste
huishoudens die vaak ontwricht
zijn door de ziekte aids. Hoewel
in Zambia gratis medicatie tegen
HIV beschikbaar is, waardoor
mensen niet meer hoeven te
sterven, zijn de problemen nog
steeds groot. Naar schatting zijn
380.000 kinderen wees gewor -
den door aids. ‘gaan waar nie -
mand gaat, doen wat niemand
doet’. Heel concreet proberen de
zusters verandering te brengen
in de leefsituatie van deze gezin -
nen. Via scholingsprogramma’s
en startsubsidies ondersteunen
de zusters veel mensen om
nieuwe initiatieven te nemen.
Schoolkinderen worden voorzien
van maaltijden en het schoolgeld
wordt betaald. Zelfs een school
en opvang voor gehandicapten is
opgezet. Speciaal voor vrouwen
en meisjes zijn er lees- en schrijf-
groepen. Uiteraard geven de
zusters voorlichting op scholen,
gevangenissen en andere kerken
om verdere verspreiding van
HIV te voorkomen. Het vraagt
moed en doorzettingsvermogen
om levens te veranderen. De
zusters en hun medewerkers
verdienen onze bewondering
voor hun inzet om mensen hun
waardigheid terug te laten vin -
den. Zij verdienen onze soli da -

riteit. Want onze solidariteit
maakt het mogelijk dat de zus -
ters blijven gaan waar niemand
gaat, blijven doen wat niemand
doet.”

Evenals vorig jaar, zullen wij ook
dit jaar geen huis-aan-huis col -
lecte meer houden voor de Vas-
tenaktie. Toch vindt u bij deze
Vaesheimer Bode het bekende
Vastenactie-envelopje en vragen
u dan ook, speciaal in deze tijd,
hier uw aandacht voor. Wij
dragen de Vastenaktie een warm
hart toe, en hopelijk doet u dat
ook. Tijdens Palmpasen (zondag
25 maart) houden wij een kerk -
deurcollecte, evenals in het Paas-
weekend (1-2 april). Gedurende
de hele Goede Week vindt u
achterin de kerk de mogelijkheid
om uw vastenaktiezakje in te le-
veren. Mocht u de Vastenaktie
een warm hart toedragen, dan
kunt U ook uw bedrag
overmaken op rekening van de
M.O.V: NL81RBRB0928260445
t.n.v. AFTM van den Bliek-
Bleekman/JEM Dekkers- van
Aaken o.v.v. bijdrage
Vastenaktie. Wij zullen er dan
voor zorgen dat het op de goede
plek terecht komt. U kunt
natuurlijk ook altijd rechtstreeks
overmaken op rekening van de
Vastenaktie:
NL21INGB0000005850.
Natuurlijk mag u altijd het
envelopje afgeven bij een van de
vrijwilligers van de Vastenaktie.
(Zie namen onderaan artikel).
Hopelijk mogen we op deze
manier ook weer rekenen op uw
bijdrage.

M.O.V.-Vessem
Missie Ontwikkeling Vrede

Annelies Dekkers, Lia Sanders,
Leon van Wersch, Anja v.d.

Bliek

VASTENAKTIE 2018 Bloemenhulde Goede Vrijdag
Beste medeparochianen,
Op Goede Vrijdag om 19.00 uur wordt in onze kerk de Goede
Vrijdagviering gehouden voor Vessem, Wintelre en Knegsel. In
onze parochie is het een mooi gebruik om dan een bloemenhulde
te brengen aan het kruis dat dan centraal in de kerk is opgesteld.
Individuele parochianen en verenigingen worden uitgenodigd om
aan die bloemenhulde deel te nemen door bloemen rond het kruis
te leggen. U kunt de bloemen bij het begin van de viering achter in
de kerk leggen en dan kunt u ze bij de kruishulde naar voren
brengen. Als u zelf de bloemen niet bij het kruis wilt leggen of als
u hiervoor niemand in uw vereniging bereid vind, dan zullen de
misdienaars dat doen. Zij brengen bloemen die achter in de kerk
blijven liggen naar voren. De bloemen worden de volgende dag
verwerkt in de paasversiering, zodat ze met Pasen en ook daarna
nog enige tijd de kerk opfleuren. Bij voorbaat dank voor uw mede-
werking.

Contactgroep en siergroep St. Lambertus Vessem

KERKCONCERT 22 APRIL DOOR
BROTHERS-4-TUNE 
Op zondagmiddag 22 april om 15:00 uur vindt in de Lambertuskerk
te Vessem weer een concert plaats in de serie ‘Concert in de Kerk’.
Deze concerten worden georganiseerd door de stichting Behoud
Lambertuskerk.
Dit keer treden op het A Capella Kwintet Brothers-4-Tune Neder -
lands en Belgisch kampioen A capella. Een uniek kwalitatief A capel-
la concert mét humor.

Brothers-4-Tune is een a capella kwintet dat al sinds 1990 staat voor
a capella fun. Vrolijke nummers, altijd met een knipoog, worden
door dit vijftal ten gehore gebracht. De uitstraling van dit kwintet
wordt door iedereen als sterk punt genoemd. Het belooft een
prachtig optreden te worden dat ongeveer een uur zal duren.

Na afloop wordt een bijdrage gevraagd voor de concert -
kosten. De concertserie wordt ondersteund door het Prins
Bernhard Cultuurfonds en de Vrienden van de Lambertus -
kerk Vessem. www.behoudlambertuskerkvessem.nl
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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



Als lid van onze KBO kunt u ge-
bruik maken van hulp bij uw
belastingaangifte, het op orde
houden van uw administratie,
advies over wonen, zorg, welzijn
en participatie of begeleiding
door een deskundige Wmo-
cliëntondersteuner als u huis -
hou delijke hulp, een scootmobiel
of maaltijdvoorziening nodig
heeft. Uit landelijk onderzoek
blijkt maar 30% van de aanvra -
gers voor een Wmo-voorziening
bekend te zijn met de mogelijk -
heid om zich bij het gesprek met
de gemeente te laten onder steu -
nen door een onafhankelijke
cliëntondersteuner. Dat is jam -
mer, omdat gemeenten wel de
plicht hebben hun burgers te
wijzen op die mogelijkheid en
omdat de cliënttevredenheid er
hoger door blijkt te worden.
Toch een punt om uw gemeen te -
lijke kandidaat-volksvertegen -
woor digers op aan te spreken!

Binnenkort gaat KBO-Brabant,
samen met Rode Kruis, Brand-
weer en Regionale Hulpdiensten
bij Rampen en Ongevallen
(GHOR), u een nieuwe variant
van ondersteuning aanbieden.
Opgeleide vrijwilligers gaan u

adviseren over het verbeteren
van de veiligheid in en rond uw
huis: brandveiligheid, weerbaar -
heid tegen babbeltrucs, inbraak-
en valpreventie. Dat laatste is
geen overbodige luxe, want per
jaar belanden bijna 100.000
senioren door een val op de
spoedeisende hulp. Onaan vaard -
baar, niet alleen vanwege het
onnoemelijke persoonlijke leed
maar ook vanwege de medische
kosten, voor heup- en been breu -
ken alleen al zo’n 800 miljoen
euro per jaar. In overleg met
onze lokale KBO’s worden voor-
lichtingsbijeenkomsten gehou -
den en desgewenst ook bezoek
aan huis. Een goed voorbeeld
van hoe KBO-Brabant de han -
den ineenslaat met andere par -
tijen dicht bij u.

Er zullen er meer volgen, want
onze kroonjuwelen zijn er niet
om in een vitrine op te bergen,
maar om er mee te werken. We
poetsen ze op en breiden ze uit.
Ze zijn er voor u, maak er ge -
bruik van!

Leo Bisschops, voorzitter
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NieuwsBulletin

AGENDA
MAART
Ma 26                    10.30-11.30              Ggymnastiek           D’n Boogerd
Di 27                      13.30-16.00             Inloopmiddag         D’n Boogerd
Di 27                      13.30-16.00             Bridge                       D’n Boogerd
Di 27                      12.00-13.30              Samen eten              D’n Boogerd
Wo 28                    10. 00-12.00            Koersbal                   D’n Boogerd
Wo 28                    8.30-12.30               Wandelen                Kerkplein

APRIL
Ma 9,16,23           10.30-11.30              Gymnastiek             D’n Boogerd
Di 3,10,17,24        13.30-16.00             Inloopmiddag         D’n Boogerd
Di 3,10,17,24        13.30-16.00             Bridge                       D’n Boogerd
Di 24                      12.00-13.30              Samen eten              D’n Boogerd
Wo 4,11,18,25      10. 00-12.00            Koersbal                   D’n Boogerd
Wo 11, 25              8.30-12.30               Wandelen                Kerkplein

Personalia
Overleden
5-03-2018 Dhr. van Ham, H. A.
(Harrie) Groenewoud 37, 5512
AK Vessem.
6-03-2018 Mevr. van Spreuwel-
van Riet, C. (Cato) Groenendaal,
Kamer 001, Den Hofpad 1, 5512
AC Vessem.
11-03-2018 Dhr. van Hoof, F.P.J.
(Frans) Putterstraat 14a, 5512
BH Vessem.

Onze kroonjuwelen CULTURELE DAG OP 14 APRIL
Op zaterdag 14 april 2018 organiseert Stichting Ouderen De
Kempen namens de vier KBO-Kringen, wederom de jaarlijkse
Culturele Dag. Deze wordt gehouden in Den Tref te Hapert. Aan-
vang is om 10.00. De entree is gratis.

Eind 2017 hebben we jullie deze datum al doorgegeven en tot ons
genoegen hebben wij kunnen zien, dat deze dag in vele
jaarplannen van afdelingen is opgenomen.

De voorbereidingen zijn gestart en we willen de succesformule
van vorige jaren zoveel mogelijk herhalen. Dus wederom:
DANSOPTREDENS, zowel volksdansen als lijndansen
ZANGOPTREDENS van de seniorenkoren uit onze regio
KOERSBALLEN in een onderlinge competitie
CREATIVITEITSEXPO, mits er voldoende animo voor is
STANDS van Rode Kruis, Rabobank loterij.

U bent van harte welkom.

We beginnen de dag met een
kopje koffie en iets lekkers erbij
in Giessenburg. Na de koffie ver-
trekken we met een gids voor

een prachtige rondrit door de in-
teressante polder. In 1421 heeft
men in de polder last gehad van
een vloed, geheten de Sint Elisa-
bethsvloed. Denk aan de gevel-
stenen met hier op het verhaal
van de legende, de vloeddeuren
en de hoogwaterkamers. Ook
ziet u tijdens de rondrit
prachtige authentieke boerderij-
en welke nergens anders in
Nederland te vinden zijn. Aan-
sluitend gaat u genieten van een
lunch.

Na de lunch zal het Linquenda
Theater een prachtige show

neerzetten. Met liedjes en sket -
ches nemen zij u op ludieke wijze
mee naar de jaren 60. Rond de
klok van 17.15 uur sluiten we
deze dagtocht af met een heerlijk
diner in Terheijden bij res tau -
rant de Gouden Leeuw.

Omdat deze reis u een stukje
prachtig Nederland laat zien,
waar veel tijd is om te kletsen en
om naar een muzikaal optreden
te luisteren, bieden we u de kans
om mee te gaan, met een
vriend/vriendin/familieleden/bu
urvrouw/buurman en anderen
als introducee.

Programma:
Dagtocht is incl. 2x koffie met
Kuipertje, rondrit o.l.v. gids, uit-
gebreide koffietafel met kroket,
Theatershow “Terug naar Toen,”
diner en vervoer per luxe
touringcar.
Prijs op basis van min. 40 per-
sonen: € 70,50 p.p. Als lid van de
KBO-Vessem, krijgt u korting op
deze reis. In de ONS van juni in-
formeren we u hierover. Voor
introducees geldt de gewone
prijs.
Vertrek: 08.30 uur kerkplein
Vessem; Retour: 20.45 uur.

Website:
www.vergetenverhalen.nl/2015/
09/21/het-wiegje-van-de-sint-
elisabethsvloed/. Als u eens
inlogt via het internet, dan leest
u de geschiedenis van dit gebied.

dagtoCht 7 aug. met saBehtours/jaCK de Kort
Terug naar toen met prachtige
rondrit en theatershow

Wij doen mee met de 
Rabobank Clubkas Campagne
KBO Vessem staat ingeschreven bij Rabobank Clubkas Cam pag -
ne. In 2018 is er een bedrag van € 230.000,- beschikbaar. We
willen het geld dat we krijgen, gebruiken voor cursussen en
trainingen voor de computer en communicatiemiddelen.
Leden van Rabobank De Kempen ontvangen per post hun
stemcode. Via de speciale website kunnen ze van 5 april tot en
met maandag 30 april 2018 vijf stemmen uitbrengen, met een
maximum van één stem per club. Op die manier bepalen de leden
hoe het totale bedrag over de deelnemende clubs wordt verdeeld.
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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.

GRAND RESERVE
Vieux

1 ltr. € 10,99

NOYET
Jonge graanjenever

1 ltr. € 10,99



Jaarvergadering met inhoud
Het wordt dit jaar een leuke jaar-
vergadering, met als motto ‘Lev-
en in Vessem’.
Over starten in Vessem zal
iemand van de gemeente ons de
laatste stand van zaken komen
vertellen over de woningbouw
projecten op de Donk en Postels
Huufke. ‘Leven in Vessem’ gaat
over natuur en welzijn. De
gemeente zal de plannen
toelichten over het Dorp aan de
Beerze en Ricky de Veth zal ver-
tellen over de Land Coöperatie.
Op het gebied van welzijn zal
Clara Corstens zich voorstellen
als nieuwe dorpsondersteuner
en… dan gaan we met jullie de
dialoog aan over ‘oud worden in
Vessem’.

Voorstellen Clara Corstens
Vanaf 1 maart 2018 ben ik als
dorpsondersteuner in Vessem
begonnen. Mijn naam is Clara
Corstens (62), woon in Eersel en
ik heb een uitwonende dochter.
Ik ben Eersels van geboorte, heb

overal in Nederland en ook in
het buitenland gewoond, maar
sinds 1996 weer in Eersel. Als
dorpsondersteuner ben ik 8 uur
per week in dienst bij de
gemeente. In de praktijk werk ik
met de leden van de dorpsraad,
vooral met Zorg en Welzijn.
Samen met u wil ik het welzijn in
Vessem bevorderen en u kunt
me dan ook bellen of mailen als
u (hulp)vragen of goede ideeën
hebt of mee wil gaan werken aan
gezondheid en welzijn in
Vessem. Mijn telefoonnummer
is 06-15074650 en mailen kan
naar c.corstens@eersel.nl Ik
hoop u snel te ontmoeten!

Chris Johnson aan het woord
Wat is er gebeurd met de grote
bomen op het kermisterrein?
Grote ophef in Vessem over de
plotseling kappen van de kastan -
je bomen in het centrum. Opeens
is alles kaal en het is al zo kil in
dit vroege voorjaar 2018.

De bomen waren ziek. Dit is een
landelijk probleem (kastanje
bloedingsziekte) en er is geen
bruikbare bestrijding mogelijk.
In verband met aansprakelijk -
heid van eventuele schade heeft
de gemeente besloten deze kas-
tanjes om te zagen. Eén kastanje
is nog blijven staan, deze is het
minst aangetast en krijgt de kans
te overleven. De bomen wor den
vervangen door bruine beu ken
(Fagus sylvatica Atropunicia).

Het is de bedoeling dat iedere
maand een ander lid van de
dorpsraad iets gaat zeggen en
deze maand ben ik aan de beurt.
Ik ben Chris Johnson en ik woon
in Vessem vanaf 1990. Mijn kin -
deren zijn hier op de basisschool
geweest, dochters bij de korfbal
en zoons bij de voetbal zoals het
toen der tijd hoorde. Vanaf 2014
ben ik lid van de dorpsraad en ik
ben voornamelijk bezig geweest
met natuurzaken, de nieuwe
opzet van de WMO en met de
samenstelling van de dorpsraad
‘klaar voor de toekomst’.
Wat de dorpsraad betreft is het
belangrijk dat er vertegenwoor -
digers komen vanuit het dorp

zelf, met relevante kennis en het
liefst met connecties in ons ver-
enigingsleven. Wij worden
serieus genomen door onze ge-
sprekspartners in de gemeente
en wij willen hun vertrouwen
blijven verdienen. Vrijwilligers
zijn altijd welkom om met ons te
overleggen of er een zinvolle bij-
drage te leveren is.
In 2014 zijn wij begonnen te
overleggen over de consequen -
ties van de veranderingen van de
WMO voor Vessem. In overleg
met verschillende organisaties
zoals de Zonnebloem, Gilde,
KBO, hebben wij geconstateerd
dat zorg in Vessem maatwerk zal
moeten gaan worden en dat wij
ons niet zouden moeten gaan
gieten in een voorgevormde
gietvorm. Wij hebben gepleit
voor een dorpsondersteuner om
Vessemse mensen te helpen en
vanaf 1 maart 2018 is Clara Cor-
stens begonnen deze taak te ver-
vullen. Clara zal zich zelf op de
jaarvergadering van 17 april
presenteren, haar verhaal ver -
dient meer dan een paar zinnen
hier. Hier beneden een herin ne -
ring aan onze eerste zorgmarkt
in 2015.

Corine Ansems heeft heel veel
gedaan om de positie van de
dorpsondersteuner te creëren en
Anita de Laat en Carien van
Diessen zijn nu bij de dorpsraad
gekomen om Clara te begeleiden
tijdens een proef van twee jaar.
Het is belangrijk dat dit experi-
ment slaagt als wij maatwerk
willen wat zorg in Vessem betreft
voor de toekomst.
Naast de WMO heb ik veel tijd
besteed aan de veranderingen
die zullen komen in het buiten -
gebied langs de Kleine Beerze
ten noorden van de brug naar
Hoogeloon.
Ongeveer 100 Vessemse mensen
hebben meegedaan aan de open -
bare vergaderingen over het

Dorp aan de Beek. Het is de be -
doeling om in het gebied ten
westen van Vessem de rivier op
nieuw te laten meanderen en
daar omheen verschillende voor-
zieningen te creëren met waarde
voor natuur en recreatie.
Begin maart is er door velen ge-
schaatst in dit gebied en er is een
disco georganiseerd. Er is over
gesproken in de toekomst plek -
ken te maken voor barbecueën,
honden uit laten en zelfs een
voedselbos waar iedereen kan
genieten van fruit en bessen.
In de komende tijd zal er veel
meer gesproken worden over dit
initiatief. Doe mee, want dan
hebben we iets heel bijzonders
voor de volgende generatie.

Richting Middelbeers is de Land
Coöperatie actief met het in rich -
ten van een gebied waar Boer en
Burger samen komen. Het is de
bedoeling constructief gebruik te
maken van een gebied wat nooit
honderd procent geschikt ge -
maakt kan worden voor land -
bouw en waar de natuur een be-
langrijke rol gaat spelen zoals
door de eeuwen heen. In 2017 is
ongeveer 10 hectare als biotoop
randen ingericht waar wilde
bloemen groeien die voedsel
bieden voor verschillende vogel -
soorten. Veel informatie is te
vinden op www.brabantsekem-
pen.eu. Door dit hele gebied zijn
er wandelpaden aangelegd, ook
met inbreng van leden van de
Dorpsraad.
Tijdens de jaarvergadering van
de Dorpsraad komt dit onder -
werp uitgebreid aan bod, plus de
ontwikkeling van het gebied
rondom De Donk.

Er zijn veel initiatieven in het
buitengebied, gesponsord door
onder andere de Provincie,
Waterschap en Gemeente. De
achterliggende gedachte is om
het woonplezier in ons gebied op
te waarderen. Economisch ge -
zien zal onze regio een balans
moeten zien te vinden tussen de
belangen van onze boerenfa mi -
lies, het feit dat wij in een van
oudsher waterrijk natuurgebied
wonen en de behoefte om top -
talent aan te willen trekken voor
onze Hi-tech Campus, mensen
die willen wonen net als wij en
onze kinderen in een gezond en
aantrekkelijk gebied met goede
economisch perspectief op te
laten groeien.

Nogmaals, kom naar de jaar-
vergadering op 17 april dan
kunnen wij er verder over
praten.
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van de Dorpsraad...

Toon Somers heeft voorlopig
voldoende kachelhout.

Zorgmarkt 2015 - toneelgroep Vessem goed bezig.
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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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M A A R T
ma. 26 maart 19:00-22:00 uur modeshow voorjaars collectie, 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 20:00 uur reünie drumbandleden, fanfare&drumband st. Cecilia
za. 21 april 20:30-0:30 uur stijldansavond, d’n Boogerd
zo. 22 april 14:30 uur gypsy wedding Band nadara, d’n Boogerd
di. 24 april 13:30 uur schildermiddag/avond, ir. van meelweg 2 Vessem, sViV

M E I
zo. 6 mei 12:00 uur sponsor crossloop ad6, fam. v.d. Pas
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, h. eik, 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. 16 aug. Kevelaer, Bedevaart
zo. 19 aug. 10:00-17:00 uur Cecilia jaarmarkt, Centrum Vessem, fanfare&drumband st. Cecilia
do. 23 aug. 13:00 uur inrana snijhortensiakwekerij, met wintelre, 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
zo. 30 sept. 14:30 uur tribute Band eagles desperado, d’n Boogerd

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

D E C E M B E R
zo. 2 dec. 14:30 uur jazz band new orleans, gemeenschapshuis d’n Boogerd
do. 13 dec. 18:00 uur dineren in het schoolrestaurant Pius X, 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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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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Soms heb je van die inter -
views die op gang moeten
komen, zeker bij kinderen. Ze
zijn wat verlegen of zijn wat
gespannen. Heel logisch
natuurlijk. Je komt wel in dé
Vaesheimer Bode. Maar bij
Viggo Verbaant (9) is hier
totaal geen sprake van. Gooi
er een muntje in en… Viggo
sprint van de ene hobby naar
de andere.

Voetbal is een grote passie van
Viggo. Hij speelt op dit moment
in de O11-3 (E3) en papa Ruud is
trainer. Op de kamer van Viggo
hangt een poster van zijn voet -
bal elftal alsof ze echte profs zijn.
“Die kon papa laten maken. Ik
vind het heel vet.”
Naast de gewone training op
maandag en woensdag volgt
Viggo ook een speciale techniek-
training die eens in de zoveel tijd
op vrijdagmiddag wordt gege -
ven. Dit alles om zijn voetbal -
kunsten nog beter onder de knie
te krijgen.
Niet alleen op het voetbalveld,
maar ook thuis wordt er volop
getraind. In de zomer wordt
vaak buiten gevoetbald. Naast
het huis ligt een grasveldje.
Ideaal voor een potje voetbal als
het goed weer is. In de winter
zijn vader en zoon veroordeeld
tot de keuken. Voor deze gele -
genheid geven ze graag een de-
monstratie. Zonder enige moeite
wordt het ene na het andere
trucje uit de hoge hoed getoverd.
En dat allemaal op een paar vier-
kante meter “Soms gaat er wel
iets kapot,” geeft Viggo toe,
“maar dat zijn maar kleine din-
getjes.”

Viggo zit ook bij Click. Dit is een
vereniging waar kinderen extra
kunnen sporten. Elke dinsdag na
school mag Viggo zich een uur
lang uitleven in de gymzaal. En
alsof dat niet genoeg is, loopt hij
ook zo nu en dan hard. Zo heeft
hij de DakarRun gelopen op het
E3-Strand. Een hardloop wed -
strijd van 5 kilometer over zand
en door water. Geen probleem
voor Viggo.

Na al dat sporten is het natuur -
lijk ook wel eens tijd voor rust.
Minecraft is een van zijn favo -
riete spelletjes. Minecraft is
eigen lijk een soort digitale lego.
Je kunt er van alles mee maken.

Viggo is op dit moment bezig
met een huis. Het begint al er -
gens op te lijken. Ook staat er
een Playstation 2 en een Wii in
de kamer. “Daar doe ik niet zo
veel meer mee.” Hoe vaak speel
je erop dan? “Zo’n drie keer per
jaar.”
Gelukkig is het niet alleen maar
digitaal plezier. Van échte lego
staan ook een aantal dingen in
huis. Op zijn kamer staat onder
meer een groene draak. Een rode
Ferrari is de nieuwste creatie van
Viggo. “Een F40,” weet hij te ver-
tellen. “Een hele gave auto. Als ik
later groot ben wil ik ook een
mooie sportauto.” Over sport -
auto’s gesproken. “Kijk,” zegt

Viggo terwijl hij een RedBull-pet
op z’n hoofd zet. “Die heb ik ge -
kocht van mijn eigen geld.” Het
is de pet van Max Verstappen.
Het nummer 33 staat er duide -
lijk op. Ondanks dat hij wel van
mooie sportauto’s houdt, zit écht
Formule 1 kijken er niet in. “Ik
kijk soms mee als papa kijkt.”
Net als bij het voetbal. PSV is
zijn favoriete club, maar je zult
Viggo op zondagmiddag 14:30
niet alleen op de bank zien zitten
met FOX Sports aan.

Wat is je nieuwste aanwinst?
“De Ferrari F40 van Lego”

Waar speel je het liefst mee?
“Minecraft.”

Binnen of buiten?
“Allebei eigenlijk wel. Ligt aan
het weer.”

Wat was het eerste speelgoed
dat je had?
“Mijn knuffel Goofy” Viggo heeft
inmiddels een abonnement op
de Donald Duck. Hij leest het
blad altijd eerst zelf voordat
papa ‘m mag lezen.

Welke verhalen in de Donald
Duck zijn het leukst?
“De verhalen van Donald zelf en
Mickey Lost Het Op. Dan gebeu -
ren er rare dingen in het verhaal
en je moet er zelf achter zien te
komen wie het gedaan heeft.”

Met wie spreek je het vaakst af?
“Met Sjors”

Wat zou je nog graag willen
hebben?
“Een PSV-tenue.”

Wat is je favoriete TV-
programma?
“Henry Danger en Wie Is De
Mol.”

Wat is het leukste aan Vessem?
“Dat er hier heel veel gezellige
mensen wonen.”

Lees je vaak de bode?
“Ja. Regelmatig wel.”

Wat wil je later worden?
“Ontwerper of advocaat.”

de sPeeLPassie Van Viggo VerBaant

Voetbal en Minecraft zijn de grote
hobby’s van praatgrage Viggo

Viggo woont op de Domi -
neeshof 9. Vader Ruud
komt uit Vessem en
werkt als commercieel
medewerker bij MS
Schip pers in Bladel.
Moeder Miranda komt uit
Middelbeers en is net be-
gonnen bij Lunet Zorg.
Viggo heeft ook nog een
zusje, Lone (6), die je -
net als Viggo - de oren
van je hoofd kletst.
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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


