
Op zondagavond dansen in
de Gouden Leeuw; hoeveel
huwelijken daar uit voortge -
komen zijn, valt allang niet
meer op een hand te tellen.
Ook Jan Castelijns en Anneke
Appels ontmoeten elkaar
daar op een zondagavond in
januari 1963.

Verkering
Jan zat indertijd op de kweek -
school, net als Frits, de broer van
Anneke. Frits stelde Anneke
voor aan Jan en in de weken die
volgden bloeide er al gauw een
verliefdheid op. Volgens Jan kon
Anneke goed dansen en hij zag
haar als een leuke blonde meid.
En al op de tweede zondag dat ze
elkaar zagen was het aan met
Jan, aldus Anneke. De verke -
rings tijd duurde ruim vijf jaar.
Want nadat Jan zijn studie er op
zat, moest hij nog in militaire
dienst.

Pater
Zo vanzelfsprekend was het
echter niet, dat Anneke en Jan

elkaar ontmoetten en verkering
kregen. Jan, geboren en getogen
in Casteren, was de oudste van
acht kinderen. Zijn vader, die
sigarenmaker was bij de Gebroe -
ders Claassen in Hapert en zijn
moeder hadden een groot gezin
met vier jongens en vier meisjes.
In zijn jeugd was Jan misdienaar
en hij wilde later pater worden.
Daarom ging hij naar het semi -
na rie. Gaandeweg kwam Jan er
echter achter, dat hij leraar wilde
worden én dat het celibaat niets
voor hem was.

Coupeuse
Anneke volgde als jong meisje de
coupeuse-opleiding bij de non -
nen in Oirschot. Toen ze zestien
was, emigreerde haar oudere zus
naar Canada en moest Anneke
voortaan thuis blijven om mee te
helpen op de boerderij. Ze was
het middelste kind in het gezin
met zeven kinderen en dan is er
in zo’n huishouden en op de
boerderij altijd veel te doen. Ook
heeft ze bij verschillende andere
gezinnen gewerkt.
En ondanks dat Anneke niet
direct als coupeuse aan de slag
ging, kwam haar opleiding wel
goed van pas. Ze heeft veel voor
anderen genaaid en later ook
voor hun eigen kinderen. Zelfs
een carnavalsclub uit Breda en
een dansschool uit Delft wisten
Anneke te vinden voor het naai -
en van kostuums.
Toen haar petekind trouwde,
reisde ze af naar Canada, om in
de dagen voorafgaand aan de
bruiloft nog alle jurken van de
bruidsmeisjes te maken.

Casteren
Jan zijn diensttijd zat er erop en
Anneke en Jan konden eindelijk
voorbereidingen treffen voor
hun huwelijk. Eerst werkte hij
nog een half jaar in Eindhoven,
maar een baan als onderwijzer
op de lagere school in Wintelre
lag in het verschiet. Het aan -
staande bruidspaar kon in eerste

instantie een huis huren in
Wintelre. Dat ging op het laatst
niet door, omdat de urgentie
voor een ander gezin groter was.
Omdat het stel hun huwelijk niet
wilde uitstellen, moesten ze op
zoek naar een andere oplossing.
Naast de ouders van Jan, in Cas -
teren, woonde een vrijgezelle
oom. Anneke en Jan konden zo-
lang bij hem inwonen, totdat ze
een ander huis gevonden hadden.

Vessem
In 1969 verhuisde het jonge stel
naar Vessem en betrok een huis
in het Groenewoud. Anneke was
inmiddels zwanger en hun oud -
ste dochter Wilma werd gebo -
ren. In 1971 kwam dochter Erica
ter wereld en in 1974 comple -

teerde dochter Anke het drietal.
Ondertussen verhuisde het gezin
in 1973 naar de ouderlijke boer -
derij aan de Donk. De stal was
verbouwd tot woning en vader
en moeder Appels woonden tot
1997 naast hen in het woonhuis.
Anneke had de zorg voor haar
gezin en haar ouders. 
Naaien en handwerken waren
haar hobby’s. Ook was ze 17 jaar
met veel plezier vrijwilligster in
de Wereldwinkel op de Jacobus-
hoeve. Voor haar trouwen reed
Anneke zelf paard en toen haar
dochters bij de ponyclub gingen
heeft ze hen steeds begeleid bij
het oefenen en op concoursen.
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Vaesheimer Bode is een uitgave van
stichting vaes heimer bode te vessem en
verschijnt 10 keer per jaar huis aan huis
in vessem. 

Oplage: 965 ex.

Bank: nl05 rabo 0112 8663 52 t.n.v.
penningm. stichting vaesheimer bode.
Website: www.vbode.nl
Facebook: www.facebook.com/
vaesheimerbode

Redactie-adres: kuilenhurk 8a, 5512 Cb
vessem, tel. 592012,
vaesheimerbode@gmail.com

REDACTIE-LEDEN:
Jeanette Bolle, predikant 4, 5512 bW
vessem, tel. 591877,
jeanette.bolle@kpnmail.nl
Jos Bolte, Groenewoud 58, 5512 aM 
vessem, tel. 591812, j.bolte1@telfort.nl
Mien Heeren, den hofpad 9, 5512 aC
vessem, tel. 591475, 
mien.heeren18@hetnet.nl
Harrie van Son, kuilenhurk 8a, 5512 Cb
vessem, tel. 592012, h.vanson3@gmail.com
Sven Trommelen, predikant 33, 5512 bW
vessem, tel. 06-43634759,
sventrommelen@gmail.com

INLEVEREN/KOSTEN
inleveren op het redactieadres.
Advertenties: informatie op het redactie-
adres of onze website.
Familieberichten: Gratis.
Bode-tjes: € 1,-.

INLEVEREN KOPIJ:
Kalender, KBO, Kerkpagina:  
Mien hee ren. 
Verenigingsnieuws: redactie-adres.
Mening van lezers: Max. 250 woorden.
de redactie heeft het recht artikelen, zonder
opgave van redenen, te weigeren. inleveren
op het redactieadres.

BEZORGKLACHTEN
indien u de vaesheimer bode niet heeft ont-
vangen, kunt u dit melden bij anja v.d.
bliek, tel. 591896. voor nabezorging wordt
dan ge zorgd.

COPYRIGHT
niets uit deze uitgave mag overgenomen
worden zonder toestemming van de
uitgever, stichting vaesheimer bode, p.a.
hooge akker 52, 5512 bv vessem. 

Jack Mies toont tot aan het
eind van het jaar een aantal olie-
verfschilderijen. Onder anderen
portretten van markante perso -
nen uit Vessem, bloemen uit
eigen tuin, abstracte schilderijen
en gebouwen uit Vessem.
Momenteel ben ik druk bezig
met het schilderen van portret -
ten in olieverf op linnen. Een
leuke uitdaging in soms moei -
lijke momenten.
Heeft u belangstelling voor het
maken van een portret van uzelf
of van een familielid of wilt u een
schilderij aankopen, neem dan
contact met mij op: Jack Mies,
Servatiusstraat 13, 5512 AJ
Vessem, tel. 0497 -591510.

Caroline van den Akker is
grafisch ontwerper en daarnaast
sinds jaren ’90 actief bezig met
klei. Tijdens haar verblijf van
ruim 2 jaar in de USA heeft zij
een (deeltijd)opleiding keramiek

gevolgd aan de Cocoran school
of Art in Washington DC. Terug
in Nederland volgden cursussen
bij Artibus beeldende kunst en
vormgeving UCK in Utrecht en
de driejarige vakopleiding kera-
mische technieken in Gouda. Zij
is een veelzijdige keramist, die
graag experimenteert met gla -
zuren, kleisoorten en stook tech -
nieken. Daarbij heeft zij een
voor liefde ontwikkeld voor
rakustoken.
Haar collectie is veelzijdig, varië -
rend van stevige paarden en
bizons tot abstracte vormen. In
de loop van de jaren is een grote
collectie ontstaan, uitgevoerd in
veelkleurig effectglazuur. De

technieken die toegepast worden
zijn handvormen; hol opbou -
wen, uit rollen en constructie -
werk opgebouwd uit platen uit-
gerolde klei. Ook gietvormen uit
zelf gemaakte gipsen mallen

komen voor. Herkenbaar in het
werk van Caroline is de - soms
overdreven - uitvergroting van
typische kenmerken van het
onderwerp. De beelden zijn vaak
figuratief met een vrije invals -
hoek. Twee beelden zijn inmid -
dels in brons uitgevoerd.
U ziet in de vitrine een kleine
selectie van haar uiteenlopende
werken. Mocht U geïnteresseerd
zijn in haar werk, vraag dan aan
de bar haar visitekaartje.

Kom kijken. U bent van harte
welkom in D’n Boogerd, waar
anders!

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

Bovenstaande foto is gemaakt tijdens de onlangs gehouden
districtswedstrijden van Jong Nederland. 
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:

sChilderijen van jaCk Mies en keraMiek van Caroline van de akker

Twee exposities in D’n Boogerd

U heeft echt
iets gemist…
Het benefietconcert van de Na da -
ra Gypsy Wedding Band op 22
april in D’n Boogerd heeft € 500,-
opgebracht incl. entree en ver -
koop van CD’s. Met deze en
andere giften is er een muziek-
leraar aangesteld die de zigeuner
kinderen in Szászcsávás echte
muzieklessen kan geven. Alexan-
dra dankt iedereen.
Wie deze gipsyband met haar
muziek gemist heeft, heeft nog
een kans ze te horen en zien op-
treden op het Gipsy Festival op
zondagmiddag 10 juni in De
Cultuurboerderij te Westelbeers,
aanvang 14.30 uur. Een dubbel-
concert met Zingari (gipsy
swing, Django Reinhardt). En-
tree € 17,50.

www.cultuurboerderij.nl



Vaesheimer Bode – mei 2018 – pagina 4

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



Al vanaf de oprichting leek
het ons team van O.A.V. leuk
om iets van het “samen met
kunst bezig zijn”-gevoel te
delen met anderen. De vraag
was alleen hoe doe je dat?

Na enig overleg zijn we eruit. We
gaan dit proberen te doen in de
vorm van workshops voor mini-
maal 6 en maximaal 10 personen
per keer. Voorlopig gaan de ge -
dachten uit naar 2 à 4 keer per
jaar, dit afhankelijk van de inte -

resse.Omdat we verschillende
disciplines in huis hebben kun -
nen we ook variëren met het
aanbod.
De eerste workshop is inmiddels
gepland op dinsdag 26 juni.
Deze is bedacht en wordt gege -
ven door Rieky van Heijst (zij
krijgt daarbij hulp van Jack
Mies). Het is een hele dag inclu -
sief koffie met wat lekkers, lunch
en thee. We hopen op mooi weer
zodat we buiten kunnen werken
maar mocht het regenen o.i.d.

dan werken we binnen in het
atelier.
De kosten voor deze eerste work-
shop zijn € 60,- p.p. all in. Ieder -
een gaat aan de slag met contact-
afdruk/aquarel in de stijl van
Paul Giovanopoulos. Zie www.
giovanopoulos.com/classic_wor
k/index.html voor voorbeelden
en inspiratie.
Inmiddels hebben zich 6 perso -
nen definitief aangemeld. Op het
moment van schrijven zijn er
voor deze workshop dus nog 4
plaatsen over. Stuur voor ver -
dere informatie c.q. aanmelding
s.v.p. email aan: riekyvankuijk@
gmail.com.
De volgende workshop willen we
ergens rond september/oktober
gaan plannen. Bij de invulling
wordt gedacht aan schilderen,
fotograferen, tekenen of op -
nieuw aquarel.
Indien u op de “interesse” lijst
wilt staan voor één of meerdere
van de genoemde disciplines van
volgende workshops (najaar
2018 - voorjaar 2019) horen wij
dat graag.

Wie weet tot ziens,
Rieky, Adielle, Corrie, Marianne

Ieder jaar koopt onze afdeling
een honderdtal zonnebloemen
voor de gasten en vrijwilligers.
Deze worden tijdens de viering
van de Nationale Ziekendag uit-
gereikt. De voorbije jaren had -
den we het geluk dat we bij een
bloemenkweker in Knegsel te-
recht konden en daar ook nog
eens een flinke korting kregen.
Maar helaas is men daar gestopt
met het kweken van zonnebloe -
men en dus moeten wij iets
anders gaan bedenken.
Op dit moment denken wij er
aan om (vanaf 2019) zelf zonne-
bloemen te zaaien, maar daar-

voor hebben we natuurlijk wel
grond en zaaiers (incl. onder -
houd) nodig. Wie wil ons hierbij
helpen? Wie wil er een stukje
grond beschikbaar stellen voor
ca. 100 planten? Wie wil de
bloemen zetten en van tijd tot
tijd schoefelen e.d.?
Wij wachten vol spanning op uw
reacties. U kunt bellen met Har -
rie van Son, tel. 06-51317780.

Bestuur Zonnebloem Vessem
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Zondag 3 juni 10.00 uur Eersel,
Ds W. Dekker. Eredienst en koffie -
drinken. Collecte: Noodhulp.
Zondag 10 juni Kempendienst
10.00 uur Groenstraat 7-9
Hoogeloon. Ds M. de Vries.
Zondag 17 juni 10.00 uur Eersel
Ds J.J. van der Wal, Eredienst en
koffiedrinken. Collecte: Inloophuis.
Zondag 24 juni 10.00 uur Eersel
Ds M. de Vries. Eredienst en koffie -
drinken. Collecte: Kansarme kinde -
ren in Nepal.
Zondag 1 juli 10.00 uur Eersel Ds
M. de Vries. Eredienst en koffie -
drinken. Collecte: Hand in hand
communty.

PROTESTANTSE KERK
HOOGELOON-EERSEL

di. 12 juni GFT, PMD
di.26 juni PMD, GFT, Rest

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:

2 juni + 16 juni
+ 30 juni

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

Nr.      Verspr.*      Deadline
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
bij deze willen we graag iedereen bedanken voor alle steun
en medeleven die we hebben mogen ontvangen tijdens de
ziekte en het overlijden van ons Moeder, oma en superoma

CATO VAN SPREUWEL-VAN RIET
We willen het personeel en de vrijwilligers van Groenendaal
bedanken voor de goede zorgen die ze daar heeft mogen
ontvangen. en een speciale dank voor dokter van bommel
voor zijn goede begeleiding en luisterend oor.

Hartelijk dank
Familie Van Spreuwel

FAMILIEBERICHTEN/Open Atelier Vessem
start met workshops

Waar kunnen wij door wie
zonnebloemen laten zaaien?

Baby/peuter-
zwemmen
We zwemmen iedere woensdag
van 9:00 tot 10:00 uur met een
groepje mensen met kinderen
(van 0 tot 4 jaar) in het zwem -
bad in Vessem. We huren het
bad dan voor een uur af en mo -
gen op eigen gelegenheid komen
zwemmen. Ben je zwanger, net
bevallen of gaat je kindje naar
school dan berekenen we niet de
gehele periode voor je, maar
vanaf wanneer het kan of stopt.
We rekenen iedere keer met een
periode van een half jaar wat
tus sen de 55 en 70 euro kost
(om gerekend is dit voor maar
€ 3,-/€ 4,- per week). 
In de school vakanties mogen
eventuele schoolgaande kinde -
ren ook gewoon meekomen. Ook
opa’s en oma’s zijn welkom. Of
pas je op kinderen, kun je komen
zwemmen

Heb je interesse of wil je meer
info, mail dan naar: wendy
luun@hotmail.com of inge
vandenberk@hotmail.com of
kom een keer proefzwem -
men.

Wendy Lunenburg en
Inge van den Berk
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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

Ook heeft ze jarenlang de kerk
gepoetst en voor de versiering
gezorgd.

Harmonieus
Jan was in zijn werkzame leven
38 jaar onderwijzer in Wintelre.
Met 61 jaar beëindigde hij zijn
loopbaan en ging met de VUT.
Naast zijn werk was hij heel ac-
tief in de medezeggenschapsraad
op school en in het kerkbestuur.
Jan is vanaf 1969 de vaste orga -
nist van de St. Lambertuskerk in
Vessem. Daarnaast speelt hij
met enige regelmaat in Hooge -
loon en op oproep in de regio en
in de protestante kerk. Ook heeft
hij zijn muzikale sporen ver -
diend als dirigent van het oude -
ren koor in Hoogeloon en speel -
de hij zo’n tien jaar saxofoon in
de fanfare.
Anneke kan het niet laten om,
met een dikke knipoog, te mel -
den dat ze niet veel ruzie ge -
maakt hebben in die vijftig jaren:
“Dat kon ook niet, want hij was
veel weg!”

Gezin
De familie telt, naast de dochters
en schoonzonen, zes kleinkin -
deren. Twee jongens en vier

meis jes in de leeftijd van negen
tot negentien jaar.
Sinds de oudste werd geboren is
dinsdag de vaste oppasdag en tot
op de dag van vandaag kunnen
ook de jongsten nog rekenen op
opvang door opa en oma.
En zoals zij destijds voor haar
ouders zorgde, kan ze nu geluk -
kig zelf op haart beurt een be -

roep doen op hulp en onder -
steuning van hun kinderen, nu
het qua gezondheid wat minder
gaat met Anneke.

Feest
Op dinsdag 26 juni a.s. zullen
Anneke en Jan feest vieren in de
Gouden Leeuw, waar het des -
tijds voor hen beiden allemaal

begon. Voorafgaand is er om
14:30 uur een mis uit dankbaar -
heid in de St. Lambertuskerk,
natuurlijk gezongen door het
gemengd koor.

De redactie van de Vaeshei -
mer Bode wenst het gouden
paar Anneke & Jan een fijne
dag toe.

VERVOLG VAN PAG. 1



Door de Jan Smuldersstraat
klinken de grote trommen
van een groep tamboers, in
de Wil hel minalaan zwaaien
een aantal vendeliers met
hun vlaggen rond en in de
Molenberg klinkt de galm van
enkele bazuinblazers. De ene
groep nog kleurrijker dan de
andere maar allemaal volop
genietend van de zon en de
vele bezoekers aan de kant
van de optocht. 

Zo zien wij de middag van het
gildefeest in Vessem op 10 juni
graag van start gaan. In onge -
veer een uur tijd trekt een grote
optocht met ruim 1500 gilde -
broeders en zusters uit de verre
omstreken door de Vessemse
straten. Woon je langs de route
van de optocht dan hopen we dat

jullie dit kleurrijk geheel nog een
extra tintje meegeven door de
Nederlandse vlag buiten te
hangen.
De optocht is meteen een sein
voor heel Vessem en omstreken
om aan sluiten bij het gildefeest
op het evenemententerrein aan
de Kerkberg ‘Achter de kerk’ om
bijvoorbeeld de indrukwekkende
massale opmars gevolgd door
een gezamenlijke vendelgroet
met alle aanwezige gilden te zien.
Dit evenement is voor ieder een
gratis toegankelijk en biedt veel
historie, strijd, gemoedelijkheid
en verbroedering.

Historie
De vele gilden bestaan al lang,
heel lang, zo bestaat het Gilde st.
Lambertus uit Vessem bijvoor-
beeld al sinds 1398. Vessem is

hier geen uitzondering in wat ook
te zien zal zijn tijdens de tentoon-
stelling. Vanaf 14:00 uur zal de
Vessemse kerk open ge steld
worden en vanaf 16:00 uur zal in
de kerk de tentoonstelling begin -
nen. Hier zijn niet alleen oude
attributen van het Vessems gilde
te bewonderen maar ook die van
de andere 51 aanwezige gilden.
Samen met de Schitte rende Ves -
semse kerk is dit een mooi geheel
en zeker de moeite waard om te
komen aanschouwen.

Strijd
Een gildefeest staat behalve de
grote optocht ook in het teken
van vele wedstrijden waarin ge-
streden wordt om de vele zilve -
ren prijzenschildjes. Alle disci -
plines binnen het gildewezen
komen aan de orde. Zo zullen

vendeliers zowel individueel als
in groepsverband laten zien hoe
soepel ze de vlag rond kunnen
laten gaan zonder deze ook maar
één keer de grond te laten raken.
De één doet dit staand maar de
echte specialisten liggen op de
grond of draaien de vendel rond
op hun voet.
Ook binnen de tamboers en ba -
zuinblazers is er een grote strijd
waarbij een strak foutloos optre -
den dat precies gaat volgens het
boekje tot vele enthousiaste re-
acties zal leiden. Bij de tamboers
wordt elk optreden ook afgeslo -
ten door het opbouwen en daar-
na weer afbouwen van een per -
fecte roffel. Probeer dat maar
eens na te doen!
Daarnaast vinden er ook vele
soorten schietwedstrijden plaats
met geweren maar ook met
kruisbogen en handbogen. Dit
alles op verschillende soorten
doelen waarbij de ene keer de
lucht in geschoten moet worden
en de andere keer op een doel
vele meters verderop. Het hoog-
tepunt van deze schietwed strij -
den is de wedstrijd om het ko -
ning- en keizerskruis. Hieraan
mogen alle huidige koningen en
keizers van alle aanwezige gilden
deelnemen. De schietwed -
strijden vinden met name plaats
rondom het gildeterrein aan de
Katerstraat waar ook de prijsuit-
reiking van de schietwedstrijden
zal plaatsvinden. De overige
wed strijden vinden plaats op het
terrein aan de kerkberg, hiervan
zal de prijsuitreiking in de feest-
tent plaats vinden.

Gemoedelijkheid
Een evenement zoals dit gilde-
weekend kost veel inspanning
maar ook veel materialen en
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De vlag gaat uit op 10 juni!

Het Vessemse gilde tijdens de optocht bij een eerder gildefeest.
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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



geld. Tot op heden zijn we al
enorm geholpen door vele be -
drijven uit Vessem maar ook uit
de verre omstreken. Mede daar-
door zijn we in staat om dit
week end te organiseren. Daar-
naast zijn we enorm blij met de
vele vrijwilligers van zowel het
gilde zelf maar ook zeker van
buiten het gilde die allemaal hun
steentje bijdragen. De gemoe de -
lijk heid staat niet alleen bij het
Gilde hoog in het vaandel maar
we hebben gemerkt dat dit in
heel Vessem het geval is.

Goede doelen
Tot op heden ziet het er dan ook
naar uit dat het een geslaagd
weekend gaat worden en dus is
er een grote kans dat we een be-
drag over houden aan dit eve ne -
ment. Een deel hiervan zullen we
schenken aan een goed doel uit
Vessem (stichting Duofiets) en
een goed doel uit Brabant (Stich -
ting Wensambulance Brabant).
Hiermee hopen wij ook een
steentje bij te kunnen dragen
aan de mensen waarvoor het bij-
wonen van bijvoorbeeld dit gil -
de feest maar ook andere dage -
lijkse zaken niet zo vanzelf spre -
kend meer is.

Verbroedering
Een gildefeest is niets zonder de
grote optocht door het dorp, de
massale opmars en vendelgroet,
de vele historische bezich ti -
gingen en de strijd om het prij -
zenzilver. Toch kan hierbij het
verbroederen zeker niet ont bre -
ken. Op het terrein staat een
grote feesttent met terras waar
DJ Wilky Way zal zorgen voor de
nodige gezelligheid. Aan het eind
van de middag komt er nog een
optreden van een Nederlands-
talige artiest en na de prijsuitrei -
king komt Thorsten von Lippe
Biesterfeld het gildefeest 2018
afsluiten met alle grote Duitse
klappers.

Gildeweekend
Eigenlijk sluiten we daarmee
niet alleen een mooie gildedag af
maar vooral een heel mooi gilde-
weekend waarbij, naar onze
mening, iedereen in Vessem wel
iets kan vinden wat hem of haar
aan staat. Denk maar aan de
feestavond op vrijdag 8 juni
‘Vessem barst uit z’n voegen’ met
muziek voor alle leeftijden met
verschillende muziekstijlen, de
familiedag op zaterdag 9 juni
‘Goud voor jong & oud’ met de
vele luchtkussens, schuimparty
en knutselactiviteiten voor de
kids maar ook een heel gezellig

terras met dj en heerlijk eten van
de BBQ voor de oudere jeugd.

Als deze drie dagen net zo
voor spoe dig verlopen als de

voor be reidingen tot dusver,
dan kun nen we hoe dan ook
spreken van een bijzonder ge-
slaagd gildeweekend.
Heel veel plezier allemaal!

VERVOLG VAN PAG. 7

Programma Gildeweekend
Vrijdag 8 juni: Vessem Barst uit z’n Voegen
-   Optredens van Lijn 7, Raymon Hermans, Het Feestteam & DJ

Luuk Ansems
-   Kaarten in de voorverkoop: 10 euro. Kaarten aan de kassa:

12,50 euro
-   Voorverkoopadressen: Super Service Henst en Cafetaria de

Smickel
-   Aanvang 19:30 uur

Zaterdag 9 juni: Goud Voor Jong & Oud
-   5 grote luchtkussens
-   Schuimparty
-   Knutselen & kleurwedstrijd
-   In Samenwerking met Jon Nederland
-   Groot gezellig terras met Smokey BBQ en muziek van DJ
-   Gratis entree
-   Aanvang 14:00 tot 22:00 uur

Zondag 10 juni: Gildefeest
-   09:30 uur Kerkdienst
-   13:00 uur Aanvang optocht door Vessem
-   14:00 uur Massale opmars en vendelgroet
-   15:00 uur Aanvang wedstrijden
-   15:00 uur Verbroederen in de feesttent
-   16:00 uur Tentoonstelling in de kerk
-   Heel de dag gratis entree.
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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



Op dinsdag 5 juni a.s. organi -
seert AIC De Kempen locatie
Oirschot een thema-avond
met als gastspreker Robert de
Hoog.

Over- en ondergevoeligheden
zijn een officieel kenmerk van
autisme. Een andere manier van
prikkelverwerking is bij mensen
met autisme van grote invloed
op hun doen en laten. De prik -

kel verwerking heeft invloed op
het omgaan met activiteiten, de
interactie met de ander en de
voorkeuren voor bepaalde omge -
vingen.
De prikkelverwerking is de ver-
werking van sensorisch infor -
matie. Door problemen in de
prikkelverwerking word je
kwets baar en komt ontwikkeling
en welbevinden in het gedrang.
In deze presentatie gaan we kij -

ken naar oorzaak, gevolg en wat
te doen.
Robert de Hoog is sinds 1994 fy -
siotherapeut van beroep. Al vrij
snel is hij zich gaan specialiseren
in de sensorische informatiever-
werking. Hij heeft vele jaren
werkervaring opgedaan bij Lu -
net zorg te Eindhoven. Via zijn
werk bij het CCE (Centrum voor
Consultatie en Expertise) kwam
hij op vele plaatsen en in zeer
uiteenlopende settings terecht
om onderzoeken af te nemen bij
mensen met sensorische infor -
matieverwerkingsproblemen van
jong (vanaf 4 jaar) tot oud (80+).
In 2015 besloot Robert te starten
als Prikkelcoach. Hij zet zijn
kennis en ervaring in bij kin -
deren en volwassenen bij wie de

prikkelverwerking niet helemaal
goed verloopt. Dat kunnen
mensen zijn met een diagnose
als autisme, dementie of ADHD.
Naast Prikkelcoach is Robert ook
in dienst bij Squease (zij maken
drukvesten), bij Anders Kijken
naar Kinderen (een opleidings-
instituut) en is co-auteur van het
boek Prikkels in de groep.

Wilt u er bij zijn?
Aanmelden kan tot 4 juni via
www.nva-nb.nl. Eigen bijdrage
€ 5,- p.p. (NVA leden gratis).
Programma: 19.30-21.00 uur
lezing (koffie en thee staan vanaf
19.15 uur klaar).
Locatie: De Burgemeester (de
Harmoniezaal), Markt 21, 5688
AJ Oirschot.
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theMa-avond WeGens Groot suCCes op herhalinG:

Autisme & Prikkelverwerking

RIKKEN IN D’N BOOGERD
We hebben weer een seizoen van de rikcompetitie afgesloten, een
seizoen waarin we voor het merendeel een vrij lage opkomst heb -
ben gehad wat uiteraard erg jammer is.
Dit seizoen hadden we voor het eerst een vrouwelijke kampioen
die de wisselbeker in ontvangst mocht nemen nl. Annie van Riet.
Zij mag de beker een jaar in haar bezit houden, om volgend rik sei -
zoen weer te proberen de beker te behouden.
Het volgende seizoen start vanaf oktober op de vrijdag na Vessem
kermis. We willen dan elke eerste vrijdag van de maand gaan
rikken. We zullen t.z.t. bekijken of er weer om de veertien dagen
gekaart kan worden, dat hangt helemaal af van het aantal deel ne -
mers. We hopen natuurlijk van harte dat de opkomst groter zal
zijn dan het afgelopen seizoen. Het zou erg jammer zijn als we
moeten besluiten om te stoppen omdat de opkomst te laag is.
Iedereen is nl. zeer enthousiast als ze er eenmaal geweest zijn.
Dus als je iemand kent die ook kan rikken, breng hem of haar
eens mee naar een van onze rik avonden zodat ze zelf ervaren hoe
gezellig het is. Er zijn ook altijd mensen aanwezig die je het spel-
letje graag willen leren, als je zelf vindt dat je het nog niet (goed
genoeg) kent.
Voor iedereen een hele fijne zomer en heel graag tot ziens bij een
van de rikavonden in het volgend seizoen.

De rikcommissie

Fanfare en Drumband Sint
Cecilia is weer druk bezig met
de voorbereiding van de 26e
Jaarmarkt op zondag 19
augus tus. Ook dit jaar zal het
centrum van Vessem weer
bol staan van diverse activi -
teiten.

De Vessemse Jaarmarkt is ieder
jaar een supergezellig dorpsfeest.
Veel kramen, leuke verenigings-
activiteiten, bomvolle terrassen,
dit jaar ook weer het nodige ca -
ba ret en heel veel muziek. Lo -
gisch dus, dat ook veel mensen
uit de regio de Vessemse Jaar-
markt graag willen meemaken.

Ook de Vessemse verenigingen,
inwoners én bedrijven kunnen
op de Jaarmarkt een kraam of
staanplaats huren. Een perfecte

gelegenheid voor de onderne -
mers om hun bedrijf goed onder
de aandacht van het grote pu -
bliek te brengen, en voor Ves -
sem se verenigingen een mooie
gelegenheid om de clubkas te
spekken.

De kramen met gebruikt goed
zijn dit jaar uiteraard ook weer
present want deze trekken ieder
jaar weer de nodige geïnteres -
seerde naar onze jaarmarkt. Wil
je ook een mooi plekje op onze
Jaarmarkt? De inschrijffor mu -
lieren voor deelname liggen
klaar bij de kassa van Super Ser -
vice Henst.

En, noteer deze datum met -
een in je agenda: zondag 19
augustus vanaf 10.00 uur:
Jaarmarkt.

Jaarmarkt dit jaar op
zondag 19 augustus

Hallo, Hallo
Wij zijn de junioren van JN
Vessem jongens (naar meiden
zijn we nog opzoek) van 10-14
jaar oud. We hebben een paar
weken geleden een junioren
toernooi gehad en nu was de
vraag of we daar een stukje over
wilden schrijven.

Junioren toernooi is met het
hele district: Reusel, Diessen,
Hapert, Vessem, Wintelre en
Eindhoven, op weekend waarin
we voor verschillende aspecten
punten krijgen en aan het eind
van het weekend van vrijdag -
avond tot zondagmiddag is dan
de overal winnaar bekend en wat
denk je: eerste en vijfde gewor -
den. Een knappe prestatie al
zeggen we het zelf.
Maar vooral veel plezier hebben

is een van de peilers van Jong
Nederland, moe maar voldaan
(zowel de leiding als de kinde -
ren) naar huis om te vertellen
wat we allemaal hebben gedaan.
Nu maar wat bijkomen voor het
volgende hoogtepunt van het
jaar: groot kamp van 9-14 juli
naar Heeze met het vliegtuig als
je de Kampkrant mag geloven.
Vijf nachten in een tent slapen
en kei leuke activiteiten en spel -
len doen met leeftijdgenoten en
andere groepen. Wie wil dit niet?
Wij hebben er in ieder geval heel
veel zin in.
Voor diegene die nieuwsgierig
naar ons Jong Nederland zijn
geworden, kijk op onze site
wanneer welke groep draait:
www.jongnederlandvessem.nl

Tot ziens,
junioren Jong Nederland

Vessem
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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.



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 terugneemt naar de
jaren ‘80 toen Doe Maar garant
stond voor flauwvallende meis -
jes en bezorgde ouders. ‘Toe
Maar’ geeft je de ultieme bele -
ving en je voelt je plotseling ruim
dertig jaar jonger.
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 basritme -
sectie, puzzelen met synthesizer -
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 ver -
wacht had: Toe maar - je kunt
het!

Ten bate van gemeenschapshuis
D’n Boogerd op 3 juni; aanvang
14:30 uur; entree € 15,-; zaal
open vanaf 13:30 uur; kaarten
reserveren via Tributebands

vessem@gmail.com. Bestel je
kaarten wel snel want vol is vol.

Rita Ceulen
Tributebands Vessem
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De no.1 Doe Maar Tributeband ‘Toe Maar’
treedt op 3 juni op in gemeenschapshuis

Sportvissen is één van de
meest beoefende buiten acti -
vi teiten in Nederland. Tradi -
tioneel wordt het hengel -
sport seizoen elk jaar sym bo -
lisch geopend in het laatste
weekend van mei.

Hengelsportvereniging De Pol -
der bezit een visvijver waar al-

leen gevist kan worden door
leden van onze vereniging en
door mensen met een dag- of
weekvergunning. Deze visvijver
is gelegen aan de Driehuizen in
Vessem (iets voorbij Restaurant
Smaeckvol, links in de bossen).
Onze visvijver heeft een grote
variatie aan vissoorten waar -
onder voorn, winde, zeelt en
karper maar ook roofvis zoals
snoek en baars.
Wij willen inwoners van Kneg -
sel, Vessem en Wintelre, vanaf 7
jaar de kans geven om een lijntje
uit te werpen. Een vergunning is
dan niet nodig. Wij zullen zorgen
voor een hengel, aas en visvoer
om je op weg te helpen, maar je
mag ook je eigen spullen mee -
brengen. En we zijn aanwezig
om je te helpen met raad en
daad. Op deze manier kun je
proberen of sportvissen iets is
voor jou. De 2 dagen zijn:
- woensdagmiddag 30 mei
tussen 14:00 en 16:00 uur of
- zondagmorgen 24 juni tussen
10:00 en 12:00 uur.

We vragen je wel om door te
geven welke dag je komt. Stuur
daarvoor tijdig een email naar
hsvdepolder@hotmail.com met
je naam, adres en telefoon num -
mer. Telefonisch aanmelden kan
ook. Bel dan naar het secreta -
riaat van HSV de Polder, Aloys
Roes, 0497-386428. Geef aan of
je wilt vissen met een vaste of
een werp-hengel.

Op donderdag 19 april brachten de Zonnebloem
met een relatief kleine groep een bezoek aan mu -
seum ’t Brabants Leven in Den Dungen. Bij aan -
komst was er koffie met een snee krentenmik en
(bij de tweede ronde) een speculaas.
Nadat de koffie op was, schoof de eigenaar van het
museum, dhr. Jo v.d. Heijden, bij ons aan en ver-
telde over het ontstaan en de geschiedenis van het
museum. Toen al bleek dat we te maken hadden
met iemand waarop het liedje “Wat een spreker is
die man, dat is een man die ouwehoeren kan” vol-
ledig van toepassing is. En het vertellen ging in een
adembenemend hoog tempo. Aansluitend begon
de rondleiding in het museum dat ondergebracht
is in 8 verschillende vertrekken.
Het museum herbergt een ongelooflijk grote ver-
zameling gereedschappen en benodigdheden van

beroepen uit vroeger tijden. In totaal zijn er zo’n 35
beroepen tentoongesteld waaronder een klompen -
maker, smid, timmerman, sigarenmaker, bakker,
mandenmaker, etc.. Er is een winkeltje van vroeger
en een schooltje. Er is ook een religieuze kamer
waar je alles van het Rijke Roomsche leven terug -
vindt. Verder is er de nagenoeg authentieke boer -
derij waarin de familie Van der Heijden zelf woont.
Het is werkelijk met geen pen te beschrijven wat er
allemaal te zien is. Je kijkt er werkelijk je ogen uit
en na de rondleiding van ca. 1,5 uur de hoogste tijd
om datgene te doen dat onze rondleider - als stop-
woord - ons al wel 50 keer had ‘toegewenst’: “Och
man, flikker toch op….”
Kortom, degenen die er niet bij waren hebben
echt iets gemist.

Bestuur Zonnebloem Vessem

’Dat is ’n man die oewehoeren kan’

Openstelling visvijver van
Hengelsportver. De Polder

Steun het
duofietsen;
bezoek de

gildefeesten
op 8, 9, 10 juni



Beide Jannen stapten don -
der dag 26 april het gemeente-
huis binnen. De een om tien
uur, de andere om half elf. De
een brengt kleindochter voor
een controle van de GGD (!).
De ander brengt een fles wijn
naar een vriend die een lintje
gaat krijgen. Als ze de zaal
binnenkomen en zien wie er
binnen zitten, dringt het tot
hen door; ook zij zijn ‘erin
geluisd’. De een vloekt wat
binnensmonds, de ander
zucht een keer en dan nemen
ze vol trots hun dikverdiende
lintje in ontvangst.

Het spreekwoord in de titel is
eigenlijk ‘in een vloek en een
zucht’. Volgens de Dikke van
Dale betekent dat ‘in korte tijd,
zonder veel moeite’. Het lintje
hebben beide heren zeker niet in
een vloek en een zucht verdiend.
Jan Henst is al meer dan vijftig
jaar betrokken bij de fanfare en
Jong Nederland. Hij zat jaren in

verschillende besturen. Jan de
Laat heeft er tientallen jaren op-
zitten bij de voetbalvereniging en
de Guld. Hij is het manusje van
alles in allerlei commissies en
comités.

Jan Henst is erelid van de fan -
fare en trouw repetitiebezoeker.
Ook van het ondernemersver -
bond is hij erelid en bij Jong
Nederland heeft hij een bankje
bij het kampvuur met zijn naam.
Jan is nog steeds een druk man.
Hij laat zijn agenda zien: biljar -
ten, duofietsen en schoonmaken
van de kantine. “Ik poets zelfs de
plinten! Van ons Ger geleerd,”
zegt hij vol overtuiging.

Jan de Laat zat jaren in het be-
stuur van de vv Vessem en zit
nog steeds in het bestuur van het
Sinterklaascomité Vessem. Jan
is een graag geziene kracht in de
kantine en bij het groenonder-
houd van kerk en Groenendaal.
Elke week gaat hij bij de Jaco -

bushoeve papier of oud ijzer op-
halen (tbv de voetbalclub). Dat
doet hij samen met… het andere
nieuwbakken lid van Oranje
Nas sau. En dan zijn ze ook nog
(ieder op hun eigen manier)
fanatiek bezig met het duofietsen
in Vessem.

De dag voor Koningsdag is tradi -
ti oneel de dag van de lintjes -
regen. Al weken weten mensen
in de directe omgeving dat de
aanvraag goedgekeurd is. Al die
tijd mogen ze hun mond niet
voorbij praten. “Dat viel niet
mee,” zegt Gerrie, “het duo fiet -
sen moest worden afgebeld, de
kapper gebeld dat Jan geen af-
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de jantjes (de laat en henst) lid     

Ne vloek, ne zu   

DRAAGW
als iemand onderscheiden wordt, krijgt h       
de dag van de uitreiking is vaak het enig      
gedragen. een kleinere versie van de me     
bij bijzondere feestelijke gelegenheden, m     
dragen de medailles wel vaker op hun ne  
daarnaast ontvangen mensen die een ko    
een draaginsigne. dat is een klein strikje        
dragen kan worden. daar hoort dan wel       
bijvoorbeeld een pak met een stropdas e        
broek of een rok met een blouse of jasje         
koninklijke onderscheiding gedragen wor      

     
Kanse       

De Jannen (links: Jan de Laat; rechts: Jan Henst) zijn terecht trots op hun on          
ze hier in overtreding. (zie kader ‘draagwijzer’ bij dit artikel).



spraak mocht maken, enzo -
voort.” Gerrie ging die dag met
schoondochter in Rotterdam
naar een museum... Bij de fami -
lie de Laat wist Mien zelfs van
niks. Jeroen moest naar de stad.
Of Mien zin had om mee te gaan
shoppen? Hij moest nog wel
even langs het gemeentehuis in
verband met euh… zijn verblijf
in Oostenrijk. Kan dat niet op
een andere dag? Nee, dus!
Zoon Coen vraagt of Jan even
met kleindochter Iris naar het
gemeentehuis wil gaan. Die heeft
daar een controle van de GGD,
vanwege euh... drukte in Eind-
hoven. Hij meldt zich netjes aan
de balie: “Gaat u daar maar even

zitten. Die mevrouw is zo terug.”
Even later komt de (waarne -
mend) burgemeester aange lo -
pen. Of hij maar even mee wil
gaan? “Ik heb met jou toch geen
afspraak,” zegt Jan. Ja, eigenlijk
toch wel dus. En zo stapt hij met
een welgemeende ‘nondeju’ over
de drempel van de zaal waarin
vrienden en bekenden al zitten
te wachten.

De andere Jan overkomt eigen-
lijk hetzelfde. Harrie van Son
vertelt hem dat hun collega be-
stuurslid Wim van Maasakkers
(duofietsen) onderscheiden gaat
worden. Om niet te snel in Eer -
sel te staan, wil Harrie nog een
bosje bloemen gaan halen. Jan
kent Wim beter; een fles rode
wijn is op zijn plaats. In de win -
kel van WP zit Willemien ook in
het complot. De wijn, die Wim
zo lekker vindt, staat niet op de
juiste plaats. Heel wat getouw-
trek later komt het duo in Eersel
aan. Na een héle diepe zucht is

ook deze Jan aan de beurt voor
zijn lintje.

De Jannen zijn allebei zeventi -
gers en al een leven lang betrok -
ken bij verenigingen in Vessem.
Gerrie heeft haar Jan daarin al-
tijd vrij gelaten. “En ik ben altijd
om half een thuis,” zegt hij met
een knipoog, “tenminste dat zeg
ik, als ons Ger er naar vraagt.”
Mien zei regelmatig dat Jan zijn
bed maar op het voetbalterrein
moest stallen. De heren zijn na
hun pensioen allebei de koks
thuis, de een uit noodzaak, de
ander voor hobby. Misschien
hebben ze toch nog iets goed te
maken?

Samen zijn ze in ieder geval
goed voor een kleine eeuw
vrijwilligerswerk. Ze zijn er
toen natuurlijk niet aan be-
gonnen om een lintje te ver-
dienen. Maar nu voelt het
zeker als een stukje waar de -
ring. Proficiat, Jantjes!
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       in de orde van oranje-nassau

   ucht, een lintje

WIJZER
     hij de medaille aan een lint opgespeld.
        e moment waarop deze medaille wordt

      edaille (miniatuur) kan gedragen worden
    meestal in de avonduren. Militairen

       ette uniform.
     oninklijke onderscheiding krijgen ook

       in oranje en blauw, dat iedere dag ge-
       nette kleding bij. voor mannen is dat

      en voor vrouwen een jurk of een nette
        . het is dus niet de bedoeling dat de

   rdt op een t-shirt met spijkerbroek.
Uit de brochure van de 

elarij der Nederlandse Orden (17 blz! )

              nderscheiding. Tussen hen in hangt de bijbehorende oorkonde. Officieel zijn
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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



Met maar liefst 40 man/vrouw
sterk trokken we op 2 mei rich -
ting de kapel van de H. Eik in
Oirschot. Al heel wat jaren
maakt dit bezoek onderdeel uit
van het jaarprogramma van onze
Zonnebloem en de belangstelling
blijft onverminderd groot.
Zoals de laatste jaren gebruike -
lijk is, hadden een drietal vrij -
willigers een korte Maria-viering
in elkaar gezet met liedjes en
enkele gebeden en gedichtjes.
Iedereen zong de liedjes, onder
begeleiding van Sjan Roes, vol

overtuiging mee. Uiteraard wer -
den er ook heel veel kaarsjes aan
gestoken voor ieders persoon -
lijke intenties.
Na afloop werd er rondom de
kapel nog kort even gebuurt
en/of gewandeld. Vervolgens
dronken we koffie/thee bij de
Theetuin aan de Beerseweg in
Oirschot: knus en gezellig.
Het was een waardevolle en ook
leuke activiteit die volgend jaar

ongetwijfeld weer op de Zonne-
bloem-agenda zal staan.

Bezoek aan ijssalon
Op 21 juni staat er een echte
zomerse activiteit gepland: een
bezoek aan de keuken van ijs -
salon De Smaak in Duizel. We
gaan daar kijken (én proeven)
hoe ijs wordt gemaakt en hoe het
smaakt.
U kunt zich tot 10 juni opgeven

om mee te gaan door een briefje
in de brievenbus bij Trees van
Aaken, Buterswal 15, of even bel -
len met 591306. De kosten voor
deze middag zijn € 17,- per per -
soon. Dit is incl. reiskosten.

De geplande lunch bij De
Kruidkamer in Bladel hebben
wij verzet naar vrijdag 3 au -
gustus i.v.m. de KBO-reis op 7
augustus.

Vaesheimer Bode – mei 2018 – pagina 17

Met velen naar de Heilige Eik

Op zondagmiddag 3 juni wordt
het weer gezellig druk in de tuin
van de Beerze brouwerij. Daar
wordt dan voor de vijfde keer
‘Zomerkriebels’ gehouden: een
gratis toegankelijk festival dat
mensen trekt uit de wijde regio,
maar dat voor veel Vessemnaren
nog altijd een mysterie blijft. En
dat is toch gek. Hoewel, mis -
schien ook niet - als je je reali -
seert dat ook niet zoveel Parijze -
naren ooit de Eiffeltoren hebben
beklommen.
Inmiddels is het evenement uit-
gegroeid tot een puik stukje Ves -

sem-promotie: al een be hoorlijk
aantal verliefde stelletjes heeft
op Zomerkriebels hun ideale
trouwlocatie gevonden en regel -
matig laten bezoekers zich ont-
vallen ‘dolgraag hier in Ves sem
te komen wonen’. Het ge heim?
Alle ingrediënten bij el kaar: de
locatie, de muziek en het altijd
mooie weer. O ja, en natuurlijk
de zee van speel ruim te voor de
kinderen.

De ontdekking
De eerste kriebels ontstonden
zes jaar geleden, toen de man -

nen van muziekgezelschap De
Zjoem de brouwerij-tuin ont -
dekten. In deze oase, toen eigen-
lijk nog enkel als binnenplaats in
gebruik, zagen zij het ideale
decor voor hun muziek: zon over -
goten, met mensen van allerlei
pluimage, bijeen op een zomerse
namiddag. Dat Ivo daar dan een
lekker biertje bij kon serveren,
maakte het visioen compleet. En
dus zocht De Zjoem contact met
brouwer Ivo Kaanen, die on mid -
dellijk zag dat hier iets moois zou
kunnen opbloeien. En zo ge -
schied de: inmiddels heeft het
evenement in de Kempen de re -
putatie gekregen van ‘onofficiële
opening van het zomerseizoen’.

Weg van de drukte
Ook komende zondag is de brou -
werij-tuin het decor waar u even
lekker kunt bijkomen van het
drukke leven van alledag. Met
goed gezelschap, heerlijke mu -
ziek en ander lekkers. Evenals
voorgaande jaren treedt natuur -
lijk De Zjoem (uit Vessem en
omstreken) op - zij zijn immers
de muzikale gastheer van het
evenement. Hun verrassende
repertoire tussen folk en volks
tovert zeker een glimlach op
ieders gezicht. Daarbij krijgen ze
dit jaar hulp van de band Remin -
der (uit Reusel en Eersel): een
eigentijdse stringband met man -

doline, banjo, gitaar en contra -
bas, uitdagende zang en (net als
bij De Zjoem) ‘drums not
allowed’.

Eindelijk pizza in Vessem
Natuurlijk kan er op het festival
ook een hapje gegeten worden.
Zo is er dit jaar ‘Eggsperience,’
een foodtruck gespecialiseerd in
eerlijke, eenvoudige en lekkere
eier-specialiteiten. Gebaseerd op
de Brabantse traditie van ‘op de
aaier goan.’ En dan is er ook nog
Gianni Deriu, geboren op Sardi -
nië en hartstochtelijk pizza bak -
ker. Hij komt tijdens ‘Zomer krie -
bels’ zijn authentieke Italiaanse
pizza’s serveren.

Voor bier-avonturiers en
bier-traditionals
Ook de Beerze brouwer heeft
niet stil gezeten. Voor de lief heb -
bers presenteert Ivo op ‘Zomer-
kriebels’ een bar vol speciaal-
bieren, van de eigen Beerze
brouwerij, maar ook van een
aantal andere microbrouwerijen.
En voor wie wat minder avon -
tuurlijk is ingesteld: wees gerust,
natuurlijk is er ook een ‘gewoon
pilske’ te krijgen. Proost!

Datum:   3 juni
Tijd:         Vanaf 14.00 uur
Locatie:   Beerze Brouwerijtuin
Entree:    Ook dit jaar gratis!

Muziek en lekkers in de brouWerijtuin:

Vijfde ’Zomerkriebels’ in Vessem
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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.

Diverse
Zomerartikelen

slippers
kindercrocks

sjaals
petten en hoedjes



Op donderdagavond 7 juni om
20:00 uur vindt in de Lamber -
tuskerk te Vessem weer een con-
cert plaats in de serie ‘Concert in
de Kerk’. Deze concerten worden
georganiseerd door de stichting
Behoud Lambertuskerk.
Dit keer treedt op het Rubens
Consort. Een flexibel en eigen-
tijds collectief van bevriende
topmusici, met een gedeelde

passie en specialisatie voor
kamermuziek. Het bestaat uit
Sarah Kapustin (viool), Roeland
Jagers (altviool), Sietse-Jan
Weijenberg (cello) en m.m.v.
Marieke Schneemann (fluit).

Geworteld in de rijke samenspel-
traditie en geraffineerde klank -
cultuur van het voormalige
Rubens Quartet, vertolken de

leden van het Consort in kleine
en grotere formaties meester -
werken uit alle eeuwen van de
muziekgeschiedenis. De musici
studeerden aan gerenommeerde
instituten in de VS en Europa, en
brengen in het Consort de rijk -
dommen van deze uiteen lo pen -
de muzikale stromingen samen.
Jaarlijks brengt de formatie drie
à vier hoogwaardige concertpro-

gramma’s waarin de kern van
drie strijkers afwisselend wordt
aangevuld met andere instru -
menten.

Bijdrage voor de concertkosten
na afloop. Onze concertserie
wordt ondersteund door de
Vrienden van de Lambertuskerk
Vessem. www. behoudlambertus
kerkvessem.nl
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DIENSTEN EN INTENTIES
NEGENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
In Vessem vieren we dat weekend het hoogfeest van de H. Drie-eenheid.
In alle andere parochies het hoogfeest van Sacramentsdag. 

Zaterdag 2 juni Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 3 juni Wintelre 9.30 uur Eucharistievierin.
Zondag 3 juni Vessem 11.00 uur Gezinsdienst. Gemengd koor.
In deze vieringen gedenken wij:Nel Sterken-v. Beers (mndg.); Cato v.
Spreuwel-v. Riet (mndg.); Mart Michielse en overl. fam. leden.

Maandag 4 juni 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

10e ZONDAG DOOR HET JAAR; 
GILDE FEEST EUCHARISTIEVIERING IN TENT
Zaterdag 9 juni Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 10 juni Wintelre 11,00 uur Eucharistieviering.
Zondag 10 juni Vessem 9.30 uur Eucharistieviering in de tent. Con
Brio.
In de vieringen gedenken wij: Jo v. Aaken-Liebregts (1e jrgt.); Piet v.
Aaken; Harrie en Sjaan de Laat-Dingenen; leden en overleden leden van
Gilde St. Lambertus; Gerard Roxs; overl. fam. leden Roxs en v. d. Ven.

Maandag 11 juni 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

11e ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 16 juni Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 17 juni Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 17 juni Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Dameskoor.
In deze vieringen gedenken wij: overl. ouders Soetens-Rademakers; Piet
en Anneke v.d. Ven-v. Helvoirt; Nel v. Rooij; Sjaan v.d. Pas-Ansems; Hub
v. Buul.

Maandag 18 juni10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

12e ZONDAG DOOR HET JAAR; 24 JUNI GEBOORTE JOHANNES DE
DOPER
Zaterdag 23 juni Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 24 juni Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 24 juni Vessem 11.00 uur Eucharistieviering Gezinsviering.
In deze vieringen gedenken wij:Wim v.d. Ven; overl. fam. Becx-Antonis
(jrgt. Jan); John v. Ham (verj.); Will Jansen.

Maandag 25 juni 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

Dinsdag 26 juni 14.30 uur gezongen H. Mis uit dankbaarheid m.m.v.
parochieel gemengd koor van wege het gouden huwelijksfeest van Jan en
Anneke Castelijns-Appels. Van harte proficiat.

13e ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 30 juni Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 1 juli Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 1 juli Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Herenkoor Greg
en Ned.
In deze vieringen gedenken wij:Nel Sterken-v. Beers (mndg.); Wout en
Anneke Soetens-v. Lippen; Cato v. Spreuwel-v. Riet. (mndg.).

Maandag 2 juli 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

In de volgende Vaesheimer Bode, waarvoor wij de intenties
moeten inleveren vóór 25 juni, vermelden wij de intenties van
4 juli tot 5  september. Denkt u er aan de intenties op tijd in te
leveren (€ 10,- per H. Mis) vóór 25 juni bij Riek van den Bosch,
Oude Schoolstraat 6, (vóór 12.00 uur ’s-middags) of op de
pastorie in Knegsel, tel. 040-2051575.

Opbrengst
Kerkdeur-
collecte
De Kerkdeurcollecte in het
weekend van Pinksteren heeft
een bedrag van € 106,60 opge-
bracht. Dit geld is bestemd voor
de Week van de Nederlandse
Missionarissen. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

M.O.V. Vessem
Missie Ontwikkeling Vrede

Concert in Lambertuskerk door
Rubens Consort donderdag 7 juni

Steun het
duofietsen;
bezoek de

gildefeesten
op 8, 9, 10 juni
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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



Nieuwsbericht | 20-04-2018 | 07:35
Het merendeel van de ouderen
heeft weinig zorg nodig. Slechts
een klein deel heeft veel zorg
nodig. Twintig procent van de
ouderen gebruikt tachtig procent
van de zorguitgaven voor oude -
ren. Dat blijkt uit de eerste Mo -
ni tor zorg voor ouderen van de
Nederlandse Zorgautoriteit
(NZa). De meeste 65-jarigen zijn
vitaal en gebruiken nauwelijks
meer zorg dan de gemiddelde
Nederlander. Maar de gemid del -
de zorgkosten stijgen sterk met
de leeftijd. Voor 85-plussers
liggen de gemiddelde kosten vier
keer hoger dan de kosten voor
mensen tussen 65 en 75 jaar.
48% van de totale zorguitgaven
gaan naar ouderen.

De aard van de zorg verandert.
Meer dan de helft van de oude -
ren maakt gebruik van zieken-
huiszorg. Dan gaat het vaak om
intensieve behandelingen. Deze
vormt een belangrijk deel van de
uitgaven. Bij ouderen tot 75 jaar
is ziekenhuiszorg ongeveer 33%
procent van de kosten. Met de

leeftijd neemt het gebruik van
ziekenhuiszorg af en de wijkver-
pleging en langdurige zorg toe.
Boven de 75 jaar zijn dit de be-
langrijkste zorgvormen. Voor
ouderen boven de 85 zijn de
kosten voor wijkverpleging en
langdurige zorg bijna 75% van
het totaal voor deze leeftijds -
groep.
Verreweg de meeste ouderen
(94%) wonen thuis. Ook van de
85-plussers woont zeventig pro-
cent nog thuis, vaak met onder-
steuning van wijkverpleging. Zes
procent van de ouderen woont in
een verpleeghuis. Het gaat om
189.000 mensen. Veertig pro -
cent van de uitgaven aan zorg
voor ouderen gaat naar deze
groep. Sinds 2012 is het aantal
mensen in een verpleeghuis ge-
daald, maar de bewoners hebben
gemiddeld wel zwaardere zorg
Dit is de eerste monitor die de
NZa uitbrengt over de ouderen -
zorg. Wij brengen het totale
zorggebruik in kaart voor alle
verzekerden boven de 65 jaar.
Het gaat om zorg die betaald
wordt uit de zorgverzekerings -

wet, wet langdurige zorg en de
wet maatschappelijke onder steu -
ning. De zorg voor ouderen staat
erg in de belangstelling. Er zijn
veel initiatieven om de afstem -

ming van zorg voor ouderen die
thuis wonen te verbeteren. Zo
heeft de Minister van VWS kort
geleden een ‘pact voor de oude -
ren zorg’ aangekondigd. De gege -
vens van onze monitor kunnen
worden ingezet bij veel actuele
vraagstukken. We zullen de ko -
mende tijd vervolgonderzoeken
doen naar de zorg voor ouderen.
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AGENDA
Mei
Ma 7, 14, 28                 10.30-11.30       Ouderengymn.       D’n Boogerd
Di 1, 8, 15, 22, 29       13.30-16.00      Inloopmiddag         D’n Boogerd
Di 29                             12.00-13.30      Samen Eten             D’n Boogerd
Wo 2, 9, 16, 23, 30     10.00-12.00      Koersbal                   D’n Boogerd
Wo 9, 23, 30                08.30-12.30     Wandelen                 Kerkplein

Juni
Ma 4, 11, 18, 25           10.30-11.30       Ouderengymn.       D’n Boogerd
Di 5, 12, 19, 26            13.30-16.00      Inloopmiddag         D’n Boogerd
Di 26                             12.00-13.30      Samen Eten             D’n Boogerd
Wo 6, 13, 20m 27       10.00-12.00      Koersbal                   D’n Boogerd
Wo 6, 20                      08.30-12.30     Wandelen                 Kerkplein

Juli
Ma 2, 9, 16, 23            10.30-11.30       Ouderengymn.       D’n Boogerd
Di 3, 10, 17, 24            13.30-16.00      Inloopmiddag         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

Preventieakkoord Alcohol

NieuwsBulletin

Paul Blokhuis, staatssecretaris
van VWS, is niet gespeend van
ambities. Recent heeft hij zo’n
beetje het hele maatschappelijke
middenveld uitgenodigd om te
helpen het alcoholgebruik in
Nederland terug te dringen. Ook
KBO-Brabant nam daaraan deel
vanuit de overtuiging dat verant-
woord alcoholgebruik ook voor
senioren belangrijk is en wij daar
als organisatie een rol in hebben.
In ons jaarthema ‘Blauwe Zones’
is verantwoord alcoholgebruik al
een essentieel onderdeel.
Onze inbreng in het Nationaal
Preventieakkoord bevatte onder
meer de volgende punten:
• Gedragsverandering kost jaren;
dus ga niet voor het korte ter -
mijn -succes. • Voorlichtings -
campagnes alléén werken niet. •
Neem alcoholproducenten en
detailhandel mee in de landelijke
aanpak en vermijd zo tegen strij -
dige adviezen. • Effectieve pre -
ventie sluit aan op de directe
leefwereld van de doelgroep zo-
als educatieve, culturele, recrea -
tieve of gezondheids bevorde ren -
de activiteiten. • Bij preventie

zijn lokaal altijd meerdere partij-
en van belang. Het gaat dan over
coalitie-/netwerkvorming tussen
seniorenverenigingen, regionale
kennisinstellingen, eerstelijns -
organisaties zoals artsen, GGD
en/of opleidingen voor zorg en
welzijn.
KBO-Brabant heeft inmiddels
brede ervaring in het smeden
van dergelijke lokale allianties.
Zo hebben we recent in samen-
werking met Avans Hogeschool
een projectplan ontwikkeld voor
zo’n integrale, gezondheids -
bevor derende interventie, waar
alcoholpreventie deel van uit -
maakt in combinatie met bewe -
gen, gezonde voeding, zingeving
en eenzaamheid be strijding. 
Wij hebben de Rijksoverheid
voorgesteld dit project onder te
brengen in het Natio naal Pre -
ven tieakkoord. Bij ge ble ken
succes kan uitrol naar andere
delen van Nederland plaats -
vinden. Van dat succes ben ik
overtuigd. Nu de staatssecre taris
nog.

Leo Bisschops,
voorzitter KBO-Brabant

Zorg voor ouderen in beeld:
overgrote deel ouderen woont thuis

Uw opticien bij u thuis
Van Bommel Optiek wordt ge -
rund door het echtpaar Patrick
en Alisa van Bommel uit Hapert.
Patrick is al ruim 25 jaar werk-
zaam in de optiekbranche als
gediplomeerd opticien en con -
tactlensspecialist. Hij heeft veel
ervaring opgedaan in diverse op-
tiekzaken in de regio. Hier kwam
hij er al snel achter dat het voor
veel ouderen soms lastig is om
naar de opticien te gaan. Ze zijn
vaak minder mobiel en willen
niet altijd afhankelijk zijn van de
kinderen. Al snel ontstond toen
het idee om opticien aan huis te
worden.
Na het maken van een afspraak
komt hij op het afgesproken tijd-
stip langs. Hierin is hij erg flexi -
bel. De afspraak kan dus ook ’s
avonds of in het weekend gemaakt worden. Hij heeft koffers vol met
de meest geavanceerde oogme tingsapparatuur en neemt ongeveer
400 monturen mee naar iedere afspraak, waaruit de klant kan kie -
zen. De apparatuur is vergelijkbaar met die in de winkel, alleen in
handzaam formaat. Er is dus geen reden om aan te nemen dat de
oogmeting aan huis van mindere kwaliteit zou zijn. Aan de hand van
de oogmeting geeft hij vrij blij vend advies. Hierna kan de klant rustig
in zijn/haar eigen omgeving een montuur uitkiezen. Als de bril klaar
is, wordt deze ook weer thuis afgeleverd en afgesteld. Ook na het af-
leveren kan de klant op de gratis service van Van Bommel Optiek
blijven rekenen. We hebben met nagenoeg alle zorgverzekeraars con-
tracten afgesloten en kunnen direct bij hen declareren. Geen admini -
stratieve rompslomp voor onze klanten.
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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



Even voorstellen…
Anita de Laat
Nog maar net een maandje actief
in de dorpsraad wordt mij ge -
vraagd of ik een stukje in de
Vaesheimer bode wil schreven.
Ja waar begin ik…
Ik zal me eerst even voorstellen
of dat nog nodig is? Na alweer 33
jaar in Vessem te wonen!
Maar voor diegene die me niet
kennen.
Mijn naam is Anita de Laat-
Wilting getrouwd met Eric en
moeder van Rik, Bas en Jop.
Ik ben al vanaf 1979 werkzaam
in de zorg als verpleegkundige
en heb van 2010-2016 gewerkt
als verpleegkundige in de wijk
bij Joris Thuis Vessem de Kem -
pen. Veel mensen uit Vessem
heb ik geholpen met hun zorg-
vragen en hen ondersteund in
moeilijk tijden. Heb dit met heel

veel plezier en passie gedaan.
In Oktober 2016 ben ik in het
Catharina Ziekenhuis gaan wer -
ken omdat ik me wilde ver die -

pen in de klinische geriatrie en
mijn studie wilde afmaken. In
november 2018 hoop ik mijn
diploma geriatrie verpleegkun -
dige te halen. Het zorgen voor de
kwetsbare ouderen is dan een
specialisatie geworden.

Afgelopen december werd ik be -
naderd door Corine Schoen ma -
kers of ik tijd en zin had om het
stokje van haar over te nemen in
de dorpsraad voor de commissie
Zorg en Welzijn.
Carien van Diessen was ook be -
naderd. We zouden “goeie“ kan -
didaten zijn!
Carien en ik hebben samen met
de commissie zorg en welzijn ge-
sproken over hun pakket.
Wat er wordt van ons verwacht?
Wat staat ons te doen?
Samen wilde we het gaan pro be -
ren en hebben we de taken van

Corine overgenomen waarbij
Chris Johnson ons zou blijven
ondersteunen.
Met Clara, de dorpsonder steu -
ner werken we nauw samen, elke
maand hebben we een kort ge-
sprek. Zij is nu nog “on tour“ in
Vessem om de formele en infor -
mele zorg te ontmoeten, de ver-
enigingen, de Vessemse mens.
Clara wil dan voor de zomer va -
kantie ons een plan van aanpak
presenteren waarin Vessem een
dorp blijft waar je goed oud kunt
worden en fijn jong kunt zijn!
Aan dit plan kan ook u een
steentje bijdrage door u ideeën/
sug gesties of verhalen te delen
met ons. Wij horen die graag!

Want alleen samen kunnen
we zorgdragen voor een leef -
baar Vessem voor jong en
oud!
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van de Dorpsraad...

Tour Desperado, Nederlands
enige echte ‘cover’ band van
de legendarische wereld -
groep The Eagles, is een ga-
rantie voor een professionele
show van enkele ervaren
topmuzikanten.

Wie wil er niet nog eens ‘live’
genieten van het onsterfelijke
nummer ‘Hotel California’ van
The Eagles? Deze nummer twee
hit van de wereldlijst top 2000
aller tijden wordt tijdens het
benefietconcert vertolkt door de

Desperado Eagles Tribute Band.
Na jaren Eagles nummers te co-
veren op grote festivals en arties -
ten uit Nashville te begeleiden in
binnen en buitenland, werd het
in 2004 tijd om een tribute band
van the Eagles op te zetten en
meteen ook een CD met Eagles
nummers op te nemen met als
titel Talking to the Moon.
Met deze cd zet Desperado een
uitstekende Eagles-act neer.
Desperado stond al bekend om
hun goede harmonieën en uit-
stekende muzikanten dus de

muziek van de Eagles past heel
goed in hun straatje.
De band werd uitgebreid met
twee extra topzangers; Wim van
de Vliert en Jan Buis. Wim
speelt in de band Cash On De-
livery, de band waar Ilse de
Lange ooit in begon en Jan
tourde 12 jaar met Andre Hazes
als zanger/gitarist en als band-
leider van de band Hollywood
Boulevard begeleidt hij nog
steeds de groten der aarde.

Op zondagmiddag 30 september

2018 speelt Desperado Eagles
Tribute Band het dak eraf van
D’n Boogerd. Aanvang 14:30
uur; entree € 15,-; zaal open van-
af 13:30 uur; Kaarten reserveren
via Tributebandsvessem@
gmail.com. Bestel je kaarten snel
want vol is vol en… iedereen is
van harte welkom. De opbrengst
is t.b.v. ge meenschapshuis D’n
Boogerd.

The Eagles Tribute Band op 
30 september in D’n Boogerd

Toer de Boer
Op zondag 3 juni openen
pluimveebedrijf Rondeel en
melkveehouderij Hoeve de
Nachtegaal in Wintelre, het
Geitenboerke in Oerle, Asper -
geboerderij De Beijer in Ves -
sem en de Werktuigen coöpe -
ratie in Eersel hun deuren
voor u! Tussen de bedrijven is
een gratis fietstocht uitgezet
van 35 km over de prachtige
landerijen van de gemeenten
Eersel en Veldhoven. Starten
kan tussen 10.30 en 12.30
uur vanaf:
-   Toterfout 13, 5507 RD

Oerle 
(‘t Geitenboerke)

-   Merenweg 1A, 5513 NZ
Wintelre 
(Hoeve De Nachtegaal)

-   Buikheide 4, 5512PB
Vessem (De Beijer)

-   Stokkelen 5, 5521 NB
Eersel
(Werktuigencoöperatie)

Hopelijk kunnen wij u als
ZLTO afdeling Eersel-Veld -
hoven op zondag 3 juni ver-
welkomen.
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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
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M E I
do. 31 mei 20:00 uur openbare vergadering, d’n boogerd, dorpsraad

J U N I
zo. 3 juni 14:00 uur zomerkriebels, brouwerij-tuin, de zjoem
do. 7 juni 20:00-21:30 uur Concert in de kerk, st. behoud lambertuskerk
vr. 8 juni Gildeweekend - feestavond, Gilde st. lambertus
vr.-zo. 8-10 juni 17:30-16:00 uur ardennenweekend, jong nederland vessem
za. 9 juni Gildeweekend - familiedag, Gilde st. lambertus
zo. 10 juni Gildeweekend - Gildefeest, Gilde st. lambertus
do. 14 juni 9:00 uur fietstocht, sviv
za. 16 juni 20:30-0:30 uur stijldansavond, d’n boogerd
di. 19 juni 18:30-21:30 uur Midzomeravondwandeling, vessem, sviv
do. 21 juni 14:15 uur demonstratie ijs maken, de smaak eersel, zonnebloem
zo. 24 juni 10:00-12:00 uur openstelling visvijver voor niet-leden, visvijver driehuizen, 

hengelsportver. de polder
wo. 27 juni 18:30-20:30 uur Wedstrijdvissen junioren en senioren, visvijver driehuizen, 

hengelsportver. de polder
do. 28 juni afsluiting seizoen, Gildehuis de Guld, sviv

J U L I
wo. 4 juli 13:30 uur palingkwekerij en rokerij reijrink, Moergestel, zonnebloem
do. 5 juli 18:00-20:00 uur Worstenbrood-actie, jeugdhuis de spil, jong nederland vessem
do. 5 juli 20:00 uur kerkconcert, stichting behoud lambertuskerk
ma.-za. 9-14 juli 9:30-14:00 uur zomerkamp, heeze, jong nederland vessem
zo. 29 juli 9:00 uur trekkertrek/boerendag, stroomkesberg, vessem vur vessem

A U G U S T U S
do. 2 aug. 20:00 uur kerkconcert, stichting behoud lambertuskerk
vr. 3 aug. 12:00 uur de kruidkamer, bladel, zonnebloem
di. 7 aug. 8:30-20:45 uur busreis, kerkplein, kbo
zo. 12 aug. 15:00 uur kerkconcert, stichting behoud lambertuskerk
ma. 13 aug. kindervakantieweek, Yessem
wo. 15 aug. kindervakantieweek, Yessem
do. 16 aug. kevelaer, bedevaart
vr. 17 aug. kindervakantieweek, Yessem
zo. 19 aug. 10:00-17:00 uur 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. 1 sept. 15:00-17:00 uur Wedstrijdvissen junioren en senioren, visvijver driehuizen, 

hengelsportver. de polder
do. 6 sept. 20:00 uur kerkconcert, stichting behoud lambertuskerk
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. 16 sept. 15:00 uur kerkconcert, stichting behoud lambertuskerk
zo. 30 sept. 14:30 uur tribute band eagles desperado, d’n boogerd

O K T O B E R
do. 4 okt. 20:00 uur kerkconcert, stichting behoud lambertuskerk
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
do. 8 nov. 20:00 uur kerkconcert, stichting behoud lambertuskerk
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
zo. 18 nov. 15:00 uur kerkconcert, stichting behoud lambertuskerk

D E C E M B E R
zo. 2 dec. 14:30 uur jazz band new orleans, d’n boogerd
do. 13 dec. 18:00 uur dineren in het schoolrestaurant pius X, zonnebloem
ma. 17 dec. 20:00 uur kerkconcert, stichting behoud lambertuskerk

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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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
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Op de keukentafel staan drie
bakjes. Van die plastic bakjes
waar je ook je overgebleven
portie lasagne in bewaart.
Maar bij Liz Wirken (9) zit er
iets heel anders in die bakjes.
En ik zou het ook niet zo
graag opeten als ik eerlijk
ben. Het is kleverig. ‘t Blijft
plakken aan je handen, maar
gaat er ook weer zo vanaf.
Het is slijm.

Het slijm kun je zelf maken. “Je
moet deze lijm hebben,” legt Liz
uit terwijl ze een tube uit de 
kast pakt. “Soms moet je er ook
lenzenvloeistof bij doen.” Als je
deze dingen op de juiste manier
mengt, krijg je slijm. “Ik heb het
geleerd door vriendinnen en
video’s op YouTube.” De rest van
de avond glijdt en sijpelt het
slijm door haar handen. Het ziet
er een beetje vies uit, maar het is
blijkbaar heel rustgevend. Je
kunt er namelijk lekker in kne -
den en knijpen. Want één ding is
al snel duidelijk. Stilzitten is aan
Liz niet besteed.

Volleyballen
Sporten werkt ook goed tegen
stilzitten. Ze heeft verschillende
sporten geprobeerd voordat ze
haar ultieme sport had gevon -
den: volleybal. “Een vriendin van
mij volleybalde. Toen heb ik een
paar proeflessen genomen en die
vond ik heel leuk.” Naast de
training speelt ze af en toe in het
weekend een toernooi.
Ze speelt inmiddels op Niveau 4.
Dat betekent dat het ook iets
moeilijker wordt. “Je mag de bal
niet meer vangen en ‘m maar
drie keer overspelen,” zegt ze
terwijl ze een aantal volleybalbe-
wegingen voor doet. “Mijn team
bestaat uit 4 of 5 kinderen. Niet
heel veel, maar wel heel gezellig!”

Snowboarden in de zomer
Ook bij clicksport kan ze haar
energie kwijt. Elke periode (8
weken) staat er een andere sport
op het programma. Deze perio -
de: snowboarden. Huh? Ja, echt.
Snowboarden. En dat terwijl
buiten de temperatuur tot zo -
merse waarden stijgt. De sneeuw
is niet nieuw voor Liz. Het snow-
board wel. “Ik ben al drie keer op
wintersport geweest. Toen heb ik
geskied.” Met clicksport snow-
boardt ze in een skihal. Ideaal
om te oefenen. De overige dagen
van de week raken vanzelf ge -
vuld door onder meer de wan -
del driedaagse die ze heeft gelo -

pen, de scouting waar ze bij zit
en de muziekles waar ze binnen-
kort mee wil gaan beginnen. In
het najaar is ze druk bezig met
het verkopen van walnoten.

Trucjes op de trampo
Als ze even thuis is, is er ook ge -
noeg te doen. De kast in de
woon kamer puilt uit van de spel-
letjes. Toch speelt ze niet zo vaak
een spelletje. Alleen bij opa en
oma komt er regelmatig een
speelbord op tafel. Bij mooi weer
kan Liz terecht op de trampoline
die buiten staat. Trucjes of sal -
to’s is geen probleem. Dat sprin -
gen is na een tijdje stilzitten voor
een interview best een verade -
ming.

Wat is je nieuwste speelgoed?
Na drie keer de woonkamer rond
gelopen te hebben en een aantal
dingen te hebben bedacht die het
toch niet waren: “LOL Surprise
bal”

Waar speel je het liefst mee?
“De trampoline.”

Binnen of buiten?
“Buiten.”

Wat was het eerste speelgoed
dat je had?
Het blijkt na het nodige denk -
werk een dier op wielen te zijn.
Geen echt dier natuurlijk, maar
eentje van stof.

Met wie spreek je het meest af?
“Benthe, Lonneke en Eva en
Guusje”

Wat zou je nog graag willen
hebben?
“Een oxboard. Daar ga ik dan
mee naar school.”

Hoe vaak zit je op de laptop of
tablet?
“Niet zo heel vaak. En als ik er op
zit kijk ik meestal het program -
ma ‘Eindmusical’ of het ‘Jeugd-
journaal’ terug.”

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

Wat is het leukste aan Vessem?
“Alles behalve school.” Liz wil er
wel bij vermelden dat school
overal saai is. Dus het ligt niet
aan Vessem.

Wat is je favoriete vak op
school?
“Techniek. Dan mag je zelf
dingen verzinnen en maken.”
Het saaiste is volgens Liz spel -
ling.

Hoe vaak lees je de Bode?
“De laatste pagina lees ik wel.”

Wat wil je later worden?
“Professioneel volleybalster.”

de speelpassie van liz Wirken

Stilzitten is niets voor Liz

Liz woont al heel haar
leven in de Schijnheilige
Hoek. Zowel vader Cor als
moeder Petra komen oor-
spronkelijk uit Eindhoven.
Liz heeft ook nog twee
halfbroertjes: Stan (7) en
Rens (5).
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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


