
Een gesprek met twee bevlo -
gen onderwijzers bij het na -
de rend afscheid van de
school waar ze jaren met veel
plezier en passie hebben les -
gegeven.
Annelies Dekkers gaat na 44
jaar op de Sint Lambertus -
school gewerkt te hebben met
‘pensioen’ en Harry Welp
gaat zijn loopbaan afsluiten
met nog een paar jaar op een
andere school.

KLOS
Annelies heeft indertijd de KLOS
gevolgd; de driejarige opleiding
voor kleuterleidster. In de loop
der jaren volgde nog een oplei-
ding voor de hoofdakte en diver-
se na- en bijscholingscursussen,
o.a. om ook op de basisschool les
te mogen geven.
Na afronding van de KLOS ging
ze op sollicitatiegesprek voor een
betrekking in Casteren. Tijdens
dat gesprek kreeg ze te horen,
dat ze niet werd aangenomen
omdat ze in Vessem aan de slag
zou kunnen. Zelf wist Annelies

nog nergens van. Dezelfde dag
deed ze een telefoontje naar het
schoolbestuur en binnen een uur
had ze uitsluitsel: ze werd juf op
de kleuterschool in Vessem.

PA
Harry volgde de driejarige oplei-
ding aan de PA, waarbij hij ook
zijn hoofdakte haalde. Na zijn
slagen ging Harry aan de slag op
een basisschool in Veldhoven.
De eerste drieënhalf jaar werkte
hij op basisschool De Kring.
Daar na volgden achtenhalf jaar
op De Brembocht en vervolgens
werd hij directeur op De Gan -
zen poel, waar hij 8 jaar werkte.
Harry maakte de overstap naar
Vessem en dat beviel zo goed,
dat hij er 21 jaar bleef. Hij heeft
het er ontzettend goed naar zijn
zin en mag met een fijn team
werken; altijd in voor nieuwe
dingen.

Harry was niet alleen maar de
directeur in de jaren in Vessem.
Hij heeft altijd minimaal een dag
in de week voor de klas gestaan
of ingevallen voor collega’s. Bood
ondersteuning en heeft volop
meegekregen van de praktijk van
alledag. Hij ervaart een sterke
binding met de kinderen, de
ouders en het team.
Volgens Annelies waarderen de
ouders het ook dat Harry altijd
zichtbaar en aanspreekbaar is
geweest. Iedereen liep plein -
wacht en Harry ook.

Specialisatie
De huidige generatie onderwij-
zers volgt een opleiding aan de
PABO, waarmee ze zowel de
onder- als de bovenbouw les
kunnen geven. Volgens Annelies
zou een specialisatie beter zijn.
Jonge kinderen vragen nu een-
maal een andere benadering.

Toen ze begon als kleuterjuf
werd de kinderen veel meer spe-
lenderwijs geleerd. Nu wordt
alles vastgelegd in leerplannen
en doelen en moet alles getoetst
worden. Maar ze heeft absoluut
niet stil gestaan in haar eigen
ontwikkeling binnen het onder-
wijs. Ze heeft altijd veel interesse
gehad in alle vernieuwingen en
is steeds cursussen blijven vol -
gen.

Fantasie
Annelies haar prioriteit is altijd
geweest om de kleuters een
mooie tijd op school te laten be-
leven. Spelend leren staat voor-
op. Ze heeft genoten van de on -
bevangenheid van de kleuters en
werd geraakt door hun fantasie.
Favoriet liedje van Annelies is
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‘Bloemen zijn rood,’ van Gerard
van Maasakkers. Een vader van
een van haar leerlingen heeft het
ooit nog eens voor haar ge zon -
gen.
Annelies is van het aanschou we -
lijk onderwijs: een muzikant of
een dierenarts in de klas of met
zijn allen naar het ziekenhuis.
Omdat het door allerlei zaken
steeds minder makkelijk gaat om
dat soort spontane uitstapjes te
organiseren, is het digibord een
ideale ontwikkeling. Je kunt
hier mee de kinderen een wereld
aanreiken, waar je zelf niet naar
toe kunt.

Kinderen
In 44 jaar voor de klas maak je
heel wat mee. Een van de dingen
die Annelies bij zal blijven is het
‘verjaardag vieren van de juf’!
Bij verjaardagen van collega’s
van de onderbouw speelden de
leerkrachten altijd toneel voor de
jarige. Eerst zongen ze en later
speelden ze toneel. Dat was altijd
dolle pret. Ook heeft Annelies
hele leuke herinneringen aan
haar verjaardagen op de boer -
derij. Ze ging dan met de hele
klas naar de boerderij. Ze kregen
daar een rondleiding en daarna
speelden ze in het hooi of op een
hele grote berg zand. Veel oud-
leerlingen zullen zich dat ook
nog wel herinneren. 
Verder vindt Annelies het heel
erg bijzonder om de kinderen

van oud-leer lingen in de klas te
krijgen.

Beste schooldag
Toen Harry in 1997 in Vessem
kwam werken was er sprake van
verbouw en later nieuwbouw van
de school. Als lid van de bouw-
commissie mocht hij meewerken
aan de totstandkoming van een
lekker licht en ruim gebouw voor
tien groepen. Op het hoogtepunt
waren er 299 kinderen. Op dit
moment zijn er zo’n 150 leer -
lingen, maar voor de komende
jaren wordt er weer een lichte
groei verwacht.
De beste schooldag van zijn
leven staat nog in zijn geheugen
gegrift. In oktober 2015 werd de
Sint Lambertusschool beoor -
deeld door de Onderwijs inspec -
tie. Van de tien onderdelen wer -
den er zes met goed en vier met
voldoende bekroond en daarmee
kreeg de school een bijzondere
beoordeling.

Afbouwen
Harry stopt niet, maar gaat nog
voor twee jaar aan de slag als
onderwijzer op De Brembocht.
Hij heeft daar ook altijd met
plezier gewerkt en krijgt daar de
kans om zijn loopbaan rustig af
te bouwen.
Straks kan hij ’s morgens later
uit bed, want hij woont slechts
200 meter bij de school van -
daan. Hij heeft altijd erg genoten
van het directeurschap, maar
krijgt met een eigen klas nu an -
dere verantwoordelijkheden. In

een duobaan voor drie dagen per
week gaat hij zich weer verdie -
pen in alle dingen die horen bij
het lesgeven.
De tijd in Vessem is een dierbare
ervaring qua team, kinderen,
sfeer en omgeving. Hij laat de
school in vertrouwde handen
achter. Noor van Dongen wordt
de nieuwe locatieleider. Zij zit
sinds 2015 al in de directie en zal
samenwerken met Jane van der
Heijden. Laatstgenoemde is
boven-schoolse directeur voor de
Disselboom in Wintelre en Sint
Lambertus in Vessem.

Afscheid
Annelies was in haar hoofd altijd
bezig met school. Ze zal het con -
tact met de kinderen en collega’s
gaan missen. Maar één ding ook
zeker niet: het papierwerk! Veel

daarvan bestempelt ze als onno -
dig en niet effectief.
Ze is niet bang voor het zwarte
gat, want haar dagen lijken de
komende jaren volop gevuld. Ze
heeft straks tijd om ’s morgens
rustig op te starten met een ont-
bijtje en de krant. Ze is nog niet
zolang geleden oma geworden
en die rol kan ze nu naar harten -
lust in gaan vullen. En ook de
gemeenteraad kan de komende
vier jaar rekenen op haar tijd en
energie.
Annelies heeft niet het idee dat
ze afscheid neemt, want ze blijft
gewoon in Vessem waar ze zich
altijd heeft thuis gevoeld; als
inwoner én als leerkracht.
Uiteraard is er op school in de
afgelopen weken volop afscheid
genomen door (oud-)leerlingen,
ouders en (oud-)collega’s.De
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TE KOOP:
6 STAMBOOM
KUNEKUNE-BIGGETJES
(2 borgjes + 4 geltjes)
Geboren: 4 juni 2018. 
Vanaf eind juli gespeend.

KuneKune varkens zijn heel aanhankelijk en aaibaar. Kijk
voor meer informatie over dit unieke, grasetende, varkens-
ras op: www.kunekuneverenigingnederland.nl

Bezichtiging alleen na telefonische afspraak
ná 13 juli: Harrie van Son, 06-51317780

VERVOLG VAN PAG. 1

Zonnebloem scoort goed met
Rabobank Clubkas Campagne
Op donderdag 24 mei werden door Rabobank De Kempen in Hooge -
loon de cheques overhandigd van de Clubkas Campagne 2018. De
Zonnebloem wordt daarin elk jaar goed gesteund door de Vessemse
leden van de Rabobank. Maar door een iets andere manier van tellen
mochten we dit jaar het wel heel mooie bedrag van € 432,50 ont -
vangen. We gaan dat bedrag besteden aan een van de komende ac-
tiviteiten.
Wij zeggen zowel tegen de Rabobank als tegen hen die op ons ‘ge -
stemd’ hebben: hartelijk dank! En dat komt écht uit de grond van ons
Zonnebloem-hart! Het dank-je-wel is ook mede namens onze gasten.

Zonnebloem Vessem

Harry en Annelies samen voor de laatste keer door de voordeur
van onze Lambertus school.
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niets uit deze uitgave mag overgenomen
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uitgever, stichting vaesheimer bode, p.a.
Hooge Akker 52, 5512 bv vessem. 

U kent dat wel, met enige
regelmaat wordt er op elke
basisschool in Nederland af-
scheid genomen van een juf
of meester, conciërge of
schoon maakster. Mensen
gaan nu eenmaal een keer
met pensioen of besluiten om
iets anders te gaan doen of
om over te stappen naar een
andere school.

Zo ook op de Sint Lambertus. De
afgelopen jaren hebben we om
het jaar wel afscheid genomen
van een aantal collega’s die met
pensioen gingen. Denk aan juf
Trees, juf Jeanne, juf Heleen en
meester Huub. Ook van collega’s
die naar een andere school gin -
gen; juf Petri, juf Rian, juf Patri -
cia en juf Leonie.
Dit jaar spant echter de kroon.
Door een samenloop van om -
stan dig heden en toevalligheden
nemen we dit jaar afscheid van
maar liefst 7 collega’s die of met
pensioen gaan, of op een andere
school gaan werken of heel
ander werk gaan doen.
In november hebben we afscheid
genomen van meneer Jos die
sinds 2004 conciërge op onze
school was. U heeft hier uitge -
breid over kunnen lezen in de
Vaesheimer Bode van afgelopen
november. Meneer Frans heeft
hem opgevolgd.
In april hebben we afscheid ge-
nomen van juf Anneke die, na 21
jaar gewerkt te hebben op de
Sint Lambertus, gekozen heeft

voor een andere functie in het
onderwijs. Zij begeleidt nu leer-
krachten en leidsters van kinder-
dagverblijven bij een stichting in
Eindhoven.
En nu op het einde van dit
school jaar nemen we afscheid
van Annelies die na 44 (! ) jaar
met pensioen gaat en van mees -
ter Harry die de laatste 2 jaar
van zijn onderwijsloopbaan weer
terug gaat naar waar het in 1977
begonnen is: voor de klas.
U leest elders in dit blad hun
verhaal.
Juf Germa (foto links) heeft ge -
kozen voor een andere functie in
het onderwijs en die gaat zij ver-
vullen op BS De Disselboom te
Wintelre. Germa heeft dan 16
jaar langs als leerkracht op onze
school ge werkt en daarvoor heeft
zij nog in het bestuur van de
school ge zeten.
Juf Suzanne heeft om persoon -
lijke redenen en met pijn in het
hart gekozen om uit het onder-
wijs te stappen. Zij gaat dan weer
terug naar een functie in het be-

drijfsleven. Suzanne heeft 5 jaar
op onze school gewerkt.
Tot slot gaat ook Lucie (foto
zittend rechts), onze held van de
huishoudelijke dienst, ons ver-
laten. Zij gaat vanaf 24 juli
genieten van haar pen sioen.
Lucie is in 1999 begonnen en
heeft al die jaren de school
schoon gehouden.
Gelukkig hebben we voor al deze
vertrekkende mensen nieuwe
collega’s kunnen aantrekken die
allemaal een brede ervaring
hebben in het onderwijs. Daar-
naast blijven er ook een flink
aantal mensen die ook al wat
langere tijd op school staan en
de cultuur van de school kunnen
bewaren en aanpassen waar
nodig.
Dat alles betekent dat de school
in het schooljaar 2018-2019
weer met een compleet team aan
de slag gaat om, sa men met de
ouders, de kin de ren uit Vessem
dat te geven wat ze nodig hebben
voor de toekomst! Wij wensen
hen veel succes!

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

Bovenstaande foto komt uit het archief van Yessem. De foto
werd in 2017 gemaakt tijdens ‘’ bouw-activiteiten. 
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:

Grote veranderingen op
basisschool St. Lambertus
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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



De Camino in de Kempen komt
er alweer aan. Op 25 juli a.s.
wordt er gewandeld door de
mooie natuur van Vessem, Win -
telre en Hoogeloon. We hebben
dit jaar gekozen voor twee nieu -
we routes rondom Vessem. Het
belangrijkste van deze dag is het
met elkaar wandelen. Als extra
worden er tijdens deze tocht her-
inneringen opgehaald van het
pelgrimeren naar Santiago de
Compostela. Ook plaatselijke
bezienswaardigheden spelen een
rol tijdens het lopen. De tocht
wordt georganiseerd door vrij -
willigers van drie organisaties:

de Jacobushoeve, de Pelgrims-
hoeve Kafarnaüm en het Neder-
lands Genootschap van Sint
Jacob (afdeling zuidoost). Zij
zorgen dat de wandelaars niets
te kort komen. Tijdens de lunch
is er koffie, thee en broodjes.
Aan het eindpunt, de Jacobus-
hoeve, wordt voor de deelnemers
het bekende Jacobusbrood ge -
bakken en wordt er muziek ge-
maakt. De deelnemers kunnen
bij het inschrijven kiezen tussen
een tocht van 8 of 16 km.

Op woensdag 25 juli gaan de
deelnemers groepsgewijs van
start vanaf 9.00 uur. De start is
bij de Pelgrimshoeve Kafarnaüm
(Servatiusstraat 11, 5512 AJ
Vessem). Er wordt gelopen in
groepen van 10 á 15 personen;
de leiding van de groep berust
bij een Santiagoveteraan of -
veterane.

Inschrijven voor de tocht kan tot
18 juli op de website van de Ja -
co bushoeve www.jacobushoeve.
nl (“Camino in de Kempen” aan-
klikken) en op de website van
Pelgrimshoeve Kafarnaüm www.

pelgrimshoevekafarnaum.nl
(“Aanmeldformulieren” – “Jaco-
buswandeling” aanklikken) of
schriftelijk op beide hoeve’s via
een inschrijfformulier. De kosten
bedragen € 7,50 per persoon.
Contante betaling vindt plaats
op 25 juli voor het vertrek van de
wandeling.
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Zondag 8 juli 10.00 uur Eersel Ds
J. de Bie. Eredienst en koffiedrinken.
Zondag 15 juli 10.00 uur Eersel Ds
A. van Andel. Eredienst en koffie -
drinken.
Zondag 22 juli 10.00 uur Eersel Ds
J.J. van der Wal. Eredienst en koffie -
drinken.
Zondag 29 juli 10.00 uur Eersel Ds
C.J. Koreneef. Eredienst en koffie -
drinken.
Zondag 5 augustus 10.00 uur
Eersel Ds J. de Bie. Eredienst en
koffiedrinken.
Zondag 12 augustus 10.00 uur
Eersel Ds M. de Vries. Eredienst en
koffiedrinken.
Zondag 19 augustus 10.00 uur
Eersel Ds J.J van der Wal. Eredienst
en koffiedrinken.
Zondag 26 augustus 10.00 uur
Eersel Ds M. de Vries. Eredienst en
koffiedrinken.
Zondag 2 september 10.00 uur
Eersel. Ds J. de Bie. Eredienst en
koffiedrinken.

PROTESTANTSE KERK
HOOGELOON-EERSEL

di. 11 juli GFT, PMD
di.25 juli PMD, GFT, Rest
di. 7 aug. GFT, PMD
di.21 aug. PMD, GFT, Rest
di. 4 sept. 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:

14 juli + 28 juli
11 aug. + 25 aug.
Altijd vóór 15.00 uur s.v.p.!
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� Verspreiding

VBode 2018
Nr.      Verspr.*      Deadline
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

AAN ALLE INWONERS VAN VESSEM
na 21 jaar leiding gegeven te hebben aan de school in het
mooie dorp vessem, ga ik de laatste 2 jaar van mijn onder-
wijsloopbaan nog wat anders vormgeven. m.a.w. ik ga ves -
sem verlaten.
langs deze weg wil ik iedereen met wie ik in al die jaren iets
te maken heb gehad als ouder, als lid van een vereniging, als
middenstander, als sponsor of gewoon als inwoner van ves -
sem die op welke wijze dan ook belangstelling had voor de
school, heel hartelijk danken voor al deze fijne contacten.
Het heeft ervoor gezorgd dat ik in die 21 jaar vessem heb
leren kennen als een fijn dorp waar de mensen nog interesse
in elkaar en in het dorp hebben en graag voor elkaar de
handen uit de mouwen willen steken.
Als school hebben wij vaak een beroep op jullie gedaan en
altijd konden we op jullie rekenen.
Het ga jullie allemaal goed voor nu en in de toekomst.
Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,
Harry Welp

FAMILIEBERICHTEN/cAmino in De kempen

Kom wandelen op de
feestdag van Jacobus

Impressie van een vorige Jaco-
buswandeling

DANKBETUIGING

vanaf deze plek willen we
iedereen heel hartelijk be -
danken die meegeholpen
heeft om onze gouden
bruiloft tot een fantastisch
feest te maken. 
We denken hierbij speciaal
aan het gemengd koor met
dirigent en gast-organist,
pastoor verschure, de kos -
ter, de siergroep, de buurt
en natuurlijk onze kinderen
en kleinkinderen, het team
van de Gouden leeuw en
alle aanwezigen in de kerk
en op het feest.

Jan en Anneke 
Castelijns-Appels

Wij wensen iedereen
een fijne vakantie toe.
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voor uw
Administratie

Loonadministratie
Jaarrekening

Belastingaangifte
Overige fiscale zaken

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

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

info@vanbarschotbecx.nl
www.vanbarschotbecx.nl

Jan Smuldersstraat 36 D
5512 AZ   VESSEM

0497 - 59 13 47

John Willems BouwDesign 
Civiel en Bouwkundig modelleur - BIM specialist 

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

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

*  Nieuwbouw
*  Renovatie en verbouw
*  Brandwerende bekleding
*  Gevelbekleding

ALLROUND VAKMANSCHAP ONDER ÉÉN DAK



Voor de tweede keer beste -
den we aandacht aan het vrij -
willigerswerk in Vessem.
Geen klaagzang over het-te-
kort-aan, maar aandacht
voor de Vessemnaar die er
gewoon een leuke hobby aan
heeft. En met onze hoofdper -
soon zetten we alle vrijwilli -
gers van die vereniging in het
welverdiende zonnetje. In
deel twee aandacht voor twee
dames van Jong Nederland:
Elmi Brouwers en Lion van
Rooij. Volgens deze fanatieke
leidsters moet de titel van dit
verhaal ‘een week zonder
Jong Nederland is een week
niet geleefd’ zijn.

Elmi en Lion zijn twee vriendin -
nen en allebei leidster van een
seniorengroep. Ze begonnen zelf
als lid toen ze een jaar of zeven
waren bij de maxioren, later de
junioren en de senioren. Vanaf

hun 15e zijn ze eigenlijk automa -
tisch verder gegaan als leidster.
Op vrijdagavond komen de
mees te groepen (steeds om het
half uur) bij elkaar in jeugdhuis
De Spil. Lion merkt op: “Als je
leden wilt houden moet je wel
uitwijken naar een andere dag
dan dinsdag of donderdag. Dat
zijn toch vaak de sportavonden.”

De kleinsten of wel de minioren
komen eens in de maand bij el -
kaar. De leiders organiseren die
activiteiten. De maxioren en
junioren komen elke week en
bedenken ook zelf wat ze willen
doen: knutselen, spelletjes bin -
nen en/of buiten, op het grasveld
of in het bos. De senioren begin -
nen hun avond meestal gezellig
bij elkaar. “Ze buurten over van
alles en nog wat,” vertelt Elmi,
“soms hebben ze het over dingen
waar ze thuis niet over willen
praten.” Al die kinderen mogen

zichzelf zijn. Het gaat niet om
winnen en omdat het zo gezellig
is, zijn er ook geen verliezers.

Behalve die vrijdagavond zijn er
nog veel meer activiteiten. Lion
vertelt: “De junioren hebben elk
jaar een juniorentoernooi. Voor
de maxioren en junioren is ook
nog het zwemfestijn in het Pieter
van den Hoogenband-zwem -
bad.” De senioren stapten begin
juni in de trein voor hun Arden -
nen-weekend (zie elders in deze
uitgave). Elmi zegt hierover: “Ze
gaan na aankomst backpakkend
verder. Op het kampterrein ma -
ken ze van zeil hun eigen slaap-
plaats. Daarna wordt de maaltijd
klaar gemaakt. Dat doen ze hele -
maal zelf. ‘s Avonds zitten we
gezellig bij het kampvuur.’’

Een ander jaarlijks hoogtepunt is
het eigen kamp. “De organisatie
van het kamp wordt met het jaar
beter,” zegt Lion, “Iedere leider
regelt een dagdeel van het kamp,
meestal in tweetallen. Ik zit zelf
in ‘de-rode-draad’. Dat is een
groep die het thema met aan -
sluitende verhaallijn bepaalt. Dit
jaar is dat ‘take-off’. In elk spel of

activiteit moet het thema terug -
komen.” Elmi vult aan: “We
maken een decor en een kamp-
krant met informatie over het
kamp en het thema. Vorig jaar
was het thema Sprookjes-Omge -
keerd. Ik speelde op het kamp
een gemene Assepoester. Leuk
om te doen.”

Als je met die twee Jong Neder-
landers aan het praten bent, hoef
je niet eens te vragen of ze er
plezier in hebben. De pretoogjes
zeggen genoeg. Zinnen als ‘kin -
deren laten genieten, ik krijg er
energie van, heel gezellig, vrien -
den maken, samen doen, uitlaat-
klep’ komen telkens terug in het
verhaal van Elmi en Lion. 

Dit clubke is het goed eens met
elkaar. Ze hebben niet heel veel
moeite met het vinden van
nieuwe leiders. De meesten wil -
len er na hun achttiende gewoon
bij blijven horen. En dat mag,
óók als er niet meteen een nieu -
we leider of leidster nodig is. Zo
hebben ze veel generaties leiding
en jong en oud heeft zijn eigen
inbreng. Ook dat is JONG
Nederland.
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vrijWilliGers in Het zonnetje Gezet (Deel 2): elmi brouWers en lion vAn rooij (jonG neDerlAnD)

Hier kun je niet verliezen
en hoef je niet te winnen

In het Ardennen-weekend gaan de senioren klimmen en abseilen of
kruipen ze door grotten.

Elmi Brouwers (links) en Lion van Rooij op het bankje bij De Spil.
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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

Voor de zesde keer zijn we met
onze dorpskwis weer welkom in
ons gemeenschapshuis D’n Boo-
gerd. De opbrengst van de kwis
komt dan ook geheel ten goede
van ons dorpshuis wat (dankzij
de enthousiaste beheerder Els
van Keulen en de vrijwilligers)
een ware metamorfose heeft
ondergaan. Deze uitstraling geeft
onze kwis een extra gezellig tint -
je en gaan we alle zalen benutten
voor de diverse activiteiten en
uiteraard de geheime opdracht.

De categorieën zijn weer gevuld
en omdat we steeds meer jeug -
dige deelnemers zagen, hebben
we dit jaar ook een categorie
‘Kids Corner’ voor de basis -
school kinderen. Mocht je geen
kinderen in je team hebben zul
je hier zelf aan de slag moeten.
Teams van ongeveer 15 personen
kunnen de kwis tot een goed
einde brengen, daar we weder-
om het aantal vragen tot onge -
veer 300 hebben beperkt. Weer
veel makkelijke en moeilijkere
vragen die je tot computerwerk
dwingen maar ook erg leuke op-
drachten in het dorp.
We hopen de 450 deelnemers

van vorig jaar te kunnen evena -
ren, maar nog meer deelnemers
is ook prettig. Je beleeft een
unieke genoeglijke vrienden-,
kennissen- of familieavond.
Vorig jaar ging Oma Jo en haar
Vage Kennissen aan de haal met
de ‘Slimmerik’ en zal ze dit jaar
zeker proberen de titel te pro -

longeren. Maar ze wordt op de
hielen gezeten door EPO die na
zoveel keer een podiumplaats
eindelijk de eerste plaats zal
willen grijpen. Maar er zijn elk
jaar verassingen en kan jouw
team ook zomaar op het podium
staan...
Vanaf 1 september kan er weer

ingeschreven worden dus for -
meer alvast een leuk gevarieerd
en slim team. Noteer 26 oktober
voor de kwisavond en 2 novem -
ber voor de after-party. Volg ons
op www.vessemsekwis.weebly.
com Voeg hem toe aan je favo -
rie ten en volg ons ook op face -
book.

Tot ziens; tot kwis; tot in D’n
Boogerd…. waar anders!

Het kwisteam.

op 26 oktober en 2 november:
DORPSKWIS WEER IN D’N BOOGERD

Het kwisteam 2018 op, langs en achter de bar van D’n Boogerd.



De boerendag en trekkertrek op
zondag 29 juli in Vessem garan-
deert weer een mooi dagje uit.
Oude tractoren, nieuwe tracto -
ren en speciale tractoren, oude
ambachten, een kinderhoek en
het Brabants kampioenschap
Treeworkers, bieden voor elk

wat wils. Eten, drinken en mu -
ziek completeren deze 23e
Boerendag/Trekkertrek. 
De stichting Vessem vur Vessem
heeft er met een grote groep
vrijwilligers weer de schouders
onder gezet om voor u een
mooie dag te organiseren. De op-

brengst komt weer ten goede aan
het Vessemse verenigingsleven.

De trekkertrek
Vanaf 9.00 uur ‘s ochtends barst
het geweld weer los in veel ge -
wichtsklassen voor de standaard
landbouwtrekkers. Later op de

dag komen het grotere spektakel
van de Specials aan de beurt met
speciaal voor de treksport ge -
bouw de tractoren met enkele
duizenden pk’s. Hieronder ook
weer Jerommeke IV en Jerom -
meke V van oud-Vessemnaren
Wim en Wimke van de Heijning.
Welke tractors komen het verst,
welke halen een full pull en wie
kan dat het snelst? Op 3 banen
worden de wedstrijden gehou -
den, dus er is continu actie.

De boerendag
Ook op de boerendag kunt u
tractoren vinden, maar deze zijn
een stuk ouder en hebben min -

der pk’s dan die van de trekker-
trek. Maar niet alleen de fans
van de trekkers komen aan hun
trekken, op de boerendag zijn tal
van andere activiteiten. Zo wordt
er vanaf 11:00 uur op ouder -
wetse wijze rogge gemaaid en
gedorst, er worden oude boeren-
ambachten gedemonstreerd en
er zijn oude landbouwwerk tui -
gen te zien. In een heuse ouder-
wetse oven wordt er brood ge -
bakken en op een houtvuur nos -
talgische pannenkoeken gebak -
ken.

Treeworkers
Al weer voor de derde keer vindt
het Brabants kamioenschap
treeworkers plaats. Deze treew-
orkers zijn mensen die werken in
de bosbouw. Welke treeworker
kan een boom precies op de
juiste plek laten vallen? Welke
treeworker klimt het snelst 15 m
naar boven? Wie legt het snelst
de ketting op de kettingzaag en
wie gooit de bijl in de roos? 
Op het eind van de dag zal blij -
ken wie de beste all round tree -
worker is.

De kinderhoek
Voor de kinderen is er een spe -
ciale kinderhoek met spring -
kussens en verschillende spellen.
De kinderhoek staat dit jaar in
het teken van sprookjes. Ook

kunnen de kinderen geschminkt
worden. Onder de kinderen t/m
10 jaar worden enkele trap trac -
tors verloot.

Avondprogramma
Als de wedstrijden zijn afgelo -
pen, de winaars bekend zijn en
de rogge gemaaid dan is het nog
de hele avond feest in de feest-
tent. DJ Tony Macroni zal zor -
gen voor de muzikale omlijsting.

Al met al een hele dag plezier
met een hoop te zien en te be-
leven. Wij hopen u te verwel -
komen op ons evenement.
Tot dan!
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Zilver voor Vessemse
jeugdschermer
In het eerste weekend van juni heeft onze dorpsgenoot Robert van
den Biggelaar (Kuilenhurk) zilver gewonnen tijdens het Nederlands
Jeugdkampioenschap Schermen op sabel in zijn leeftijdscategorie.
Robert schermt bij PSV in Eindhoven en bij Porthos in Veghel.
De foto is gemaakt tijdens de medaille-uitreiking. Vanzelfsprekend
staat Robert links op de foto.
Wij wensen Robert van harte proficiat en veel succes in de toekomst.

Hele dag plezier tijdens
Boerendag/Trekkertrek
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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.



Jammer, jammer, driewerf
jammer! Het begon zo mooi,
‘s-morgens om 9.00 uur, toen
we het terras gingen opbou -
wen. Onder de boom, want de
zon ging volop schijnen, was
toen nog de verwachting. De
jeugd is lekker bezig geweest,
van 11-12.30 uur en hebben
allemaal een medaille en een
button en chips gekregen
voor hun deelname.

Maar nog voordat we begonnen
met het senioren programma,
moesten we dit al met een kwar -
tiertje opschuiven vanwege een
klein maar fel buitje tegen het
stof. Maar helaas, het werd een
déja vu met 2 jaar geleden, met
om een uur of 3 een bui die al-
leen boven de Kerkberg in Ves -
sem is uitgeregend, zo’n 45 mi -
nuten lang. Daarna waren enkele
velden onbespeelbaar geworden

en hebben we het toernooi
helaas moeten stoppen. Reuze
jammer, want we waren net over
de helft met het programma en
er waren al een aantal hele leuke
potjes gespeeld.

We bedanken de deelnemende
teams van harte voor hun spor-
tiviteit en doorzettingsvermogen.
We hopen jullie over 2 jaar weer
te mogen begroeten.

Dank aan Frans van Doormaal,
Susan van Kleef, Anke Spruit,
Christa van Bussel en Jolanda
Maas die de commissie hebben
gevormd die het ook dit jaar
weer mogelijk hebben gemaakt.
En natuurlijk dank aan onze
sponsoren: Vision Carlease uit
Valkenswaard, Frans van Door -
maal, Becx Verhuur, Verkooyen
Verhuur, Van den Bosch bouw-
en timmerbedrijf, Van Hoof,
Neel’s Salon (met een pop-up
store ter plekke aanwezig), Super
Service Henst en Emté uit Ves -
sem. 
Tevens bedanken we Ge meente
Eersel voor de subsidie Burger-
activiteit die we voor dit evene -
ment mochten ontvangen.
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Beachtoernooi weer in het water gevallen

Op donderdagavond 2 augustus
om 20:00 uur vindt in de Lam -
bertuskerk te Vessem weer een
concert plaats in de serie ‘Con-
cert in de Kerk’. Deze concerten
worden georganiseerd door de
stichting Behoud Lamber tus -
kerk. Dit keer treedt op het Duo
Corelli: Suzanne Zijderveld
(harp) en Ferdinand Binnendijk
(mandoline).

Duo Corelli heeft reeds stevige
ervaring opgebouwd in het con-
certcircuit. Zo waren de musici
te horen bij Opium op Radio4,
het Grachtenfestival Amster -
dam, het Oranjewoudfestival, de
Leidse Hofjesconcerten en de
Reestdalconcerten. Momenteel

zijn Suzanne en Ferdinand bezig
met de voorbereidingen voor een
CD-opname, waarvoor ze zelf
composities arrangeren.
Het doel van Suzanne en Ferdi -
nand is om het publiek een mu -
zi kaal en afwisselend program -
ma te bieden en mensen te raken
met de schoonheid van de mu -
ziek. 
Wij hopen dat ook u in de gele -
gen heid bent om te komen luis -
teren.

Bijdrage voor de concertkosten
na afloop. Onze concertserie
wordt ondersteund door de
Vrienden van de Lambertuskerk
Vessem.
www.behoudlambertuskerkvessem.nl

Zonnebloem op
de ijsjes-toer
Op donderdag 21 juni zijn we
met 16 gasten en 8 vrijwilligers
naar de ijskeuken van ijssalon
De Smaak in Duizel geweest.
Het bedrijf bestaat uit Hans
Kennis, zijn vrouw, dochter en
zoon. En personeel natuurlijk.
Ze maken 300 kilo ijs per dag.
Dit doet men al 30 jaar. Hans
geeft naast zijn werkzaamheden
in het bedrijf ook nog les op 8
verschillende scholen.

We kregen bij binnenkomst
koffie/thee en ieder twee ijstaar-
tjes. Je kon kiezen uit diverse
soorten ijstaartjes. Die vonden

de gasten heerlijk. Hierna was
het tijd voor een rondleiding en
uitleg over de werkzaamheden in
het bedrijf. Zo leerden we dat ijs
bestaat uit: melk, slagroom, glu -
cose, suiker, dextrose, magere
melkpoeder en johannesbrood -
pitmeel.
We gingen daarna naar een
ruimte ernaast waar Hans nog
vanille- en aardbeienijs maakte.
Daar mochten we nogmaals 2
soorten ijs proeven.
Vervolgens maakte hij ook nog
een ijstaartje met een mooie ver-
siering erop, voor iedereen.

Al met al was het weer een ge-
slaagde en smaakvolle ijsjes-
middag.

Zonnebloem Vessem

Kerkconcert 2 augustus
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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



Ook deze maand is Jong Ne -
derland Vessem weer erg ac-
tief geweest. De senioren mei -
den hebben van 1 tot en met 3
juni in de Ardennen ‘gesurvi -
vald’ met de andere senioren-
groepen van district De Kem -
pen. Vol enthousiasme ver-
tellen ze hieronder hoe zo’n

Ardennenweekend eraan toe
gaat.

Vrijdagavond 18.00 uur verza -
melen we bij jeugdhuis ‘de Spil,’
waar Esther ons uit kwam zwaai -
en. Ze kon helaas niet mee van-
wege haar blessure. Na het in -
pak ken van de backpacks en het
gezwaai vertrokken we naar
Turnhout, waar de reis naar de
Ardennen begon met de trein.

Fransje: we kwamen om onge -
veer 23.00 uur aan in Hamoir,
hier kregen we een route, kom -
pas en een kaart om op het
goede subkampterrein te komen.
Dit ging natuurlijk supergoed,
dus eenmaal aangekomen bij het
subkampterrein maakten we
onze slaapplaats klaar en aten
we onze broodjes hamburger bij
het kampvuur en daarna gingen
we slapen.

Pleun: Na een korte nacht
moesten wij alweer vroeg op -
staan om naar onze activiteit van
deze dag te lopen. Dus na het
maken van een ontbijt en lunch
en het opruimen van onze spu -
llen, liepen we naar de activiteit

van deze dag: klimmen en ab -
seilen. Na deze activiteit kregen
wij te horen dat we ook nog Via
Corda mochten gaan doen. Wij
waren daar natuurlijk erg blij
mee.

Mette: Toen we bij het klimmen
en abseilen aankwamen, kregen
we uitleg en moesten we een
tuigje en een helm aan doen.
Daarna mochten we uit verschil-
lende routes kiezen. Wij kozen
natuurlijk meteen de moeilijkste
route. We moesten elkaar zeke -
ren en dat is gelukkig allemaal
goed gegaan. Op het einde heb -
ben we nog snel een paar mak -
kelijkere routes gedaan. Toen de
tijd voorbij was gingen we terug
naar het subkampterrein, waar
we dus te horen kregen dat we
ook nog Via Corda mochten
doen.

Eva: we klommen een berg op
waar we een soort tocht gingen
doen. Je zit dan aan elkaar vast
met een touw en je wordt dan
met leeflijntjes aan de berg ge -
houden, zodat je maar een stukje
naar beneden valt en degene
voor en achter je lopen, je kun -

nen opvangen. Je klimt door
bomen heen, springt over een
kloof, klimt steile hellingen op en
af en je helpt elkaar altijd. Na dit
avontuur kregen we nog een
tocht door de bossen naar het
hoofdkampterrein.

Adrianne: Daar hadden we een
gezellige avond en iedereen
kwam bij ons eten maken, om -
dat wij goed vuur hadden. Je
moest je eigen eten bereiden, dit
bestond uit: tomatensoep, bami/
nasi, satéstokjes en vla. Ook
moesten we ons eigen tentje op-
zetten die bestond uit een zeil.
Dat zeil werd ’s ochtends vroeg
gesloopt door de organisatie
zodat we wakker werden. We
gingen ons opfrissen en daarna
naar het dorpje waar we moes -
ten wachten op de trein naar
huis.

Dit was ons tweede jaar
Arden nen en we hebben weer
volop genoten. Mocht je ons
nou willen zien survivallen,
bekijk dan onze aftermovie
op onze Facebook pagina.
Volgend jaar gaan we in ieder
geval weer mee! (met Esther).
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Zondag 12 aug.
kerkconcert

Op zondagmiddag 12 aug. om
15:00 uur vindt in de Lamber -
tus kerk weer een concert plaats
in de serie ‘Concert in de Kerk’.
Deze concerten worden georga -
niseerd door de stichting Be -
houd Lambertuskerk. 
Dit keer treedt op Duo Harp &
Voice (Jopie Jonkers & Inge
Frimout-Hei). Inge is klassiek
geschoold en Jopie heeft les
gehad van Zuid-Amerikaanse
harpmeesters. Het resultaat is
verrassend. De harp, anders dan
u verwacht.
Samen onderzoeken zij de raak-
vlakken tussen klassieke en
Zuid-Amerikaanse muziek.
Com ponisten als Piazzolla en
Salzedo liggen op dit raakvlak.
Jopie en Inge schrijven de mees-
te arrangementen voor hun duo
zelf.
In de Lambertuskerk zullen zij
een avontuurlijk concert geven,
vol uitbundige hartstocht en
zoete melancholie. Twee stem -
men en harpen in een nieuw
licht.
We hopen dat ook u in de gele -
gen  heid bent om te komen
luisteren. Bijdrage voor de con-
certkosten na afloop. De con cert -
serie wordt ondersteund door de
Vrienden van de Lambertuskerk
Vessem.
www.behoudlambertuskerkvessem.nl

Jong Nederland kijkt terug op geslaagd
survivalweekend in de Ardennen

Ze hebben er allebei goed over nagedacht, de
een wat langer dan de ander. Ze zijn vastbe -
sloten om er iets moois van te maken. En ze
weten wat ze willen met De Gouden Leeuw en
hoe ze dat willen bewerkstelligen. Dat klinkt
als een plan!

Teun en Marrit benadrukken dat ze hun ideeën
niet alleen uitvoeren; er staat een dreamteam te
popelen om de doorstart te maken (zie foto). Op 1
juli hebben ze samen met belangstellenden het

openingsfeestje gehouden in de brouwerijtuin.
Voor het septembernummer van de Vaesheimer
Bode gaan we nog eens buurten en luisteren of
alles volgens plan verloopt. De Gouden Leeuw is
weer in Vessemse handen, dus dat moet goed
komen.

Het complete dreamteam (niet op de foto: Wiep
Michielse, Janneke Romeijn, Hein van Diessen en
Chelsea Bogaars).

tWee vessemnAren nieuWe uitbAters vAn ‘De GouDen leeuW’

Teun en Marrit springen in het diepe



Elke dag aan het begin van
juni werd het weerbericht
nauwlettend in de gaten ge -
houden. Lange tijd dreigde er
tijdens het weekend van 8, 9
en 10 juni enkele flinke on -
weersbuien over Vessem te
trekken en dus werd er al
voorzichtig gesproken over
een noodplan. Niet zozeer
een noodplan tegen het schui -
len voor de regen, maar er
zijn veel veiligere plaatsen te
bedenken dan in een feest -
tent van 48x32 meter met 15
lange ijzeren palen geduren -
de een flinke onweersbui.
Gelukkig deed het weer uit-
eindelijk precies wat iedereen
gehoopt had en werd het een
stralend Gildeweekend met
volop zon en alleen maar
vrolijke gezichten.

Op vrijdagavond werd het
week end afgetrapt met een feest-
avond onder de noemer van
“Vessem barst uit z’n Voegen”.
Aangezien de mooie maar ook
erg grote feesttent iets te groot
was voor een feestavond op vrij-
dag was de tent deels afgezet
zodat er alle ruimte was voor een
dansje en de tent toch gezellig
gevuld was. Met zo’n 750 bezoe -
kers kon gesteld worden dat het
wat dat betreft al geslaagd was
voordat ‘Lijn 7’ de eerste muzi -
kale klanken de tent in slingerde.
Deze feestband was de hoofd act
van de avond en zorgden, aan de
hand van vele bekende hits maar

vooral ook van hun interactie
met het publiek, ervoor dat de
stemming er steeds beter in
kwam. Het hoogtepunt werd
volgens de band zelf bereikt toen
“Neerlands beste vendelzwaaier”
Erik van Heijst, met een Bra -
bant se vlag op het podium werd
gezet en de vlag feilloos liet
rond zwaaien bij de klanken van
Guus Meeuwis. Volgens vele be -
zoekers was de band de perfecte
keuze voor een feestavond in de
tent bij de guld. Zowel jong als
oud vermaakten zich dan ook
prima gedurende de avond.
Tijdens het optreden van Ray -
mon Hermans waren het wel
voornamelijk de jonge meiden
die van zich lieten horen terwijl
ze vooraan bij het podium alle
liedjes meezongen, of was het
meeschreeuwen? 
Aan het eind van de avond
waren het de mannen van Het
Feestteam die zoals ze zelf aan-
gaven het feestje van Lijn 7 af
mochten komen maken. De hit
“Shirt uit en Zwaaien” werd
uiteraard door velen letterlijk
opgevolgd en er was niemand
die het lied waarin elk woord
maximaal uit 2 letters bestond
(“La, La, Tu, Tu, Ho, Ho etc.”)
niet mee kon zingen. Nadat DJ
Luuk Ansems nog even de
laatste Vessemse hits eruit had
gegooid, was het tijd om deze
mooie avond tot ieders tevre den -
heid af te sluiten.

Op zaterdagmiddag om 14:00

uur was er vrijwel niets meer te
zien van het feest van de avond
ervoor. Hooguit nog iets van wat
bierlucht in de tent maar geluk -
kig was het perfect weer om de
hele dag heerlijk buiten te blij -
ven. Het terrein vormde een
groot terras met daaromheen
veel vermaak voor iedereen. Het
was een hele kunst om door het
luchtkussen ‘Jumping Balls’ te
komen maar toch lukte het uit-

eindelijk alle kinderen. Terwijl
de echte kleine kinderen rustig
een keer konden springen op een
springkussen in de vorm van een
koe vlogen de wat oudere kinde -
ren zo snel als ze konden over de
Jungle hindernisbaan heen.
Toch gaat er met zo’n weer niets
boven een attractie met water en
dus was de rodelbaan, waarbij je
van een helling af kon glijden, de
grote favoriet die door het grote
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jonG en ouD bArstten 3 DAGen volleDiG uit z’n voeGen!

Terugblik op een strale  



succes ook nog een dagje extra
voor de zondagmiddag bijge -
boekt was. Ondertussen kon er
ook nog druk geknutseld worden
en werden de mooiste vendels en
trommels geverfd. Om 17:00 uur
was het moment daar waar de
meeste kinderen zich op ver -
heugd hadden, nadat DJ Dave
Bullens afgeteld had van 10 tot
0, stormden tientallen kinderen
de grote bak vol met schuim in

en gingen helemaal los tijdens
het schuimparty. De hele mid-
dag hadden de ouders geen om -
kijken naar hun kinderen en
konden ze dus in alle rust op het
terras genieten van een lekker
drankje en een heerlijk broodje
vlees van de Smokey BBQ. Mede
dankzij de hulp van Jong Neder-
land Vessem konden we ook
deze mooie dag vol positieve re-
acties afsluiten.

Zondagochtend was het al
weer vroeg dag toen Pastoor
Ver schure en Pastoor Vissers
gezamenlijk de honderden be -
zoekers aan de speciaal hiervoor
ingerichte kerkdienst in de feest-
tent vroegen om rustig te gaan
zitten om zo de gildemis aan te
kunnen vangen. Na de mis kon -
den alle genodigden aanschui -
ven aan de koffietafel waarna de
stoet richting de Gouden Leeuw
trok voor een vendelgroet en de
erewijn, welke werd aangeboden
door de gemeente Eersel. Onder-
tussen kon de tent weer omge-
bouwd worden voor het middag-
programma waardoor niemand
zou kunnen bedenken dat er
eerder die dag een kerkdienst
had plaatsgevonden. Dit geeft
ook de diversiteit van het hele
weekend weer. Het was 3 dagen
feest op dezelfde locatie maar elk
moment was weer anders en
voor een andere doelgroep waar -
door er voor iedereen iets te be-
leven viel.

In de middag waren er 50 gilden
met in totaal ruim 1500 deelne -
mers die voorafgegaan door
Fanfare en drumband St. Cecilia,
door de Vessemse straten liep.
Veel kleur, muziek en historie
kwam voorbij trekken tijdens
deze bonte stoet en ook de op -
komst van het publiek was erg
goed. Tijdens de massale opmars
was er bijna geen plaatsje meer
vrij achter de dranghekken en
stond het langs het podium zelfs

enkele rijen dik opgesteld. Na
het dankwoord van Burge -
meester Vos, waarin een klein
foutje werd gemaakt over de
naam van het organiserende
gilde, gaven alle aanwezige ven -
deliers een vendelgroet en kon -
den de wedstrijden beginnen.
Zowel op het terrein bij ‘De Guld’
aan de Katerstraat als op het
evenemententerrein aan de
Kerkberg werd er in vele disci -
plines gestreden om het prijzen -
zilver.

In de tent was het door de aan-
wezige ventilators in de middag
aangenaam en dus goed vol te
houden wat ook resulteerde in
een gezellig sfeertje met DJ
Wilky Way waarbij uiteraard ook
deze middag het vendelzwaaien
in de feesttent op tafels op de
muziek van Brabant van Guus
Meeuwis niet kon ontbreken.
Het optreden van Thorsten Von
Lippe Biesterfeld die zowel
Neder landstalig als Duitstalige
klappers liet horen, zorgde - voor
zover mogelijk - dat er nog wat
extra sfeer in de feesttent kwam. 

Dankzij de vele gildebroeders uit
de diverse dorpen die speciaal
voor dit gildefeest de terugreis
wat later ingepland hadden dan
bij een ander gildefeest én de
vele Vessemnaren die, ondanks
de misschien lichte teleurstelling
op het voetbalveld na het verlies
in de promotiewedstrijd tegen
Schijndel, nog kwamen feesten
‘achter de kerk’ werd het nog een
mooi feest tot in de late uurtjes.

Niet alleen de vele vrijwil li -
gers die dit weekend mee -
geholpen hebben, maar ook
heel Vessem (en omstreken)
die zo massaal op het evene -
ment afkwamen en enthou -
siast waren, maken dat het
weekend meer dan geslaagd
is. Vanuit het gilde Sint Lam -
bertus gaat dan ook grote
dank uit naar iedereen die
geholpen heeft, ge spon sord
heeft of gewoon heerlijk ge -
noten heeft van dit weekend.
De komende 10 jaar kunnen
we er weer even tegen maar
in 2028 zal geprobeerd wor -
den om dit weekend nog een
keertje goed over te doen.

Vaesheimer Bode – juli 2018 – pagina 15

         

   end gildeweekend
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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.

Tafelzeil
25%

korting
Geldig t.m. 21 juli 2018



Via een pad tussen de moes -
tuin en de kippen door vind je
praktijk ‘Aan den Hofpad’.
Omringd door groen en bo -
men, boven de aanleun wo -
ningen van Zorgcentrum
Groenendaal in Vessem. Er
wordt zorg geboden aan men -
sen van 0 tot 100. Naast logo -
pedie en kindercoaching &
therapie worden er dagacti -
viteiten aangeboden voor vol-
wassenen en ouderen.

(Dag)activiteiten Zorg dichter
bij de mensen
De verandering in de gezond -
heids zorg maakt de weg vrij om
zorg dichter bij de mensen te
brengen. Hier spelen de mede-
werkers van Aan den Hofpad
graag op in. Zij gaan uiteen lo -
pen de (dag)activiteiten orga ni -
seren. In de allereerste plaats om
mensen een waardevolle en
plezierige bezigheid te geven in
een fijne sfeer. Maar ook om de
mantelzorger even te ontlasten.
De dagactiviteiten geven je de
kans om een nieuwe kant van
jezelf te ontdekken, je zult ver-
steld staan van wat je (nog) kunt.

Mooie dingen maken waar je
trots op kunt zijn. Of lekker be-
wegen of zingen waardoor je je
weer goed voelt in je lijf. De cur -
sussen zijn bedoeld voor ieder -
een die daar zin in heeft, onge -
acht of er een indicatie voor zorg
is. Kwaliteit én verbinding zijn
sleutelwoorden. De cursussen
worden gegeven door profes sio -
nals met passie voor hun werk
en hart voor de mensen waar -
mee ze werken. Op dit moment
wordt de dagactiviteit Boetseren
aangeboden. De komende tijd
worden de activiteiten uitge -
breid.

(Dag)activiteit boetseren
De dagactiviteit Boetseren wordt
gegeven door Katrien Coppel -
mans uit Vessem. Zij is gediplo-
meerd (academie Arendonk)
docent keramiek en boetseren.
Daarnaast werkt ze als verpleeg -
kundige bij de Severinus Stich -
ting in Veldhoven.
Boetseren is heel ontspannend
en gemakkelijk te leren. Het
enige dat je nodig hebt zijn je
handen en een brok klei. Klei
laat zich eenvoudig vormen, ook
als je geen geoefende of sterke
handen hebt. Al in de eerste les
maken deelnemers een mooi
werkstuk.

Door het persoonlijke en warme
contact voelen cursisten zich bij
Katrien snel thuis Aan den Hof -
pad. Ze gaat met aandacht in op
ieders behoefte. Samen met haar
maken deelnemers werkstukken
waarvan ze zelf versteld staan.

Kleine groepen
In de cursus wordt gewerkt in
een kleine groep van 2 tot maxi-
maal 5 personen. Er zijn altijd
twee begeleiders aanwezig om de
cursisten te ondersteunen.

Rolstoelvriendelijk
Cursisten in rolstoelen zijn van
harte welkom, de ruimte is rol-
stoeltoegankelijk en voor wie het
nodig is, zijn er verstelbare tafels
aanwezig.

Extra ondersteuning
De cursus begint altijd met een
kennismakingsgesprek. In dit
gesprek wordt duidelijk wat er
nodig is om op een fijne manier
aan de cursus deel te kunnen
nemen. Als er extra hulp nodig is
wordt dat geregeld. Er wordt
nauw samen met zorgorgani sa -
ties en met specialisten in de
zorg zoals ergotherapeuten.

Vergoeding en tarieven
Mensen met een indicatie voor
zorg, kunnen een vergoeding
aanvragen via de WMO. Voor
cursisten zonder indicatie met
een kleine beurs is een aange -
past tarief mogelijk. Voor meer
info kun je contact opnemen met
Lieke Cools.

Aanmelden
Aanmelden kan via de website:
www.aandenhofpad.nl of per
mail naar lieke@aandenhofpad.
nl of bellen naar Lieke Cools,
praktijkhouder Aan den Hofpad,
tel. 06-53230635.
Iedere dinsdag van 9.00-
12.00 uur. Den Hofpad 22.

Vaesheimer Bode – juli 2018 – pagina 17

Collecte
Epilepsie
In de week van 4 t.m. 9 juni
vond de jaarlijkse collecte van
het Epilepsiefonds plaats. Deze
collecte heeft een mooi bedrag
van € 784,48 opgebracht. Harte -
lijk dank aan alle collec tanten en
aan u voor uw bijdrage. Met deze
landelijke collecte kunnen weer
fantastische resultaten geboekt
worden in het epilepsie onder -
zoek. De collecte is niet alleen
bestemd voor onderzoek, maar
ook steunt u de ontwikkeling van
heldere en betrouwbare infor -
matie voor mensen met epilepsie
en hun omgeving.
Nogmaals hartelijk dank.
Mieke Somers en Anja v.d. Bliek

Met meer dan 100 deelnemers vieren we dit
jaar het jubileum, 5 jaar Yessem. Een feest
met een recordaantal deelnemers. Om het te
vieren hebben we dit jaar een speciaal pro -
gramma.

De maandag gaan we bouwen. Het dak kan er weer
af! Bouwen is ieder jaar feest! De hele week blijven
de bouwwerken staan. Tussen de Yessem-dagen
door wordt daar dit jaar vast ook weer veel in ge-
speeld.
Woensdag hebben we speciaal voor het jubileum
een uitje. De kinderen van groep 1 t.m. 3 gaan dit
jaar naar Speeltuin De Bucht, die speciaal door
Yessem is afgehuurd. We hebben de hele speeltuin
voor ons alleen. Dat wordt spetteren, slingeren,

klimmen, graven. Alle Yessem-kinderen vanaf
groep 4 gaan naar Pretpark Billy Bird. In deze
“speeltuin voor groteren” installeren we ons en dan
is het meteen tijd voor de achtbaan, het strandbad,
de bootjesglijbaan en alle andere attracties. Voor
een rustig momentje kunnen de kinderen bij het
centrale punt spelletjes spelen en wat eten en
drinken.
Op vrijdag komt er een enorme verrassing. Één
verrassing? Nee, veel meer dan dat. Het kan goed
zijn, dat je die dag een heleboel Yessem-kinderen
tegen gaat komen in het dorp. Deze dag pakken we
‘groots’ aan met voor iedereen wat extra lekkers.
We maken er een mooi feestje van. Kinderen,
ouders, opa’s en oma’s, tot 13-15-17 augustus,
tot Yessem!

Yessem gaat een feestje bouwen

AAn Den HofpAD:
Ik zie jou; Ik hoor jou; Ik begrijp jou
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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



Kerkdeurcollecte
MIVA op 
25/26 augustus
In het weekeinde van 25 en 26
augustus houdt de M.O.V. haar
jaarlijkse kerkdeurcollecte t.b.v.
MIVA. Dit jaar is het thema:
“Iedereen heeft recht op de juiste
zorg.” In de armste regio van
Zim babwe is medische zorg
moei lijk bereikbaar. Tawanda
werkt voor het afgelegen Silobela
ziekenhuis diep in het binnen-
land van Zimbabwe. Zijn team
spoort kinderen en jongeren met
een beperking op en geeft ze de
juiste zorg. MIVA heeft Tawanda
al kunnen ondersteunen met een

auto. Op dit moment zijn er nog
twee auto’s nodig. MIVA hoopt
dan ook met de bijdrage van
deze landelijke collecte het team
van Tawanda te kunnen voor -
zien van twee extra auto’s zodat
ze daarmee de bevolking de zorg
kunnen geven die zo hard nodig
is. Wij bevelen deze collecte van
harte bij u aan.

M.O.V.-Vessem
Missie Ontwikkeling Vrede

Bedevaart naar
Kevelaer
Op donderdag 16 augustus
vindt weer de jaarlijkse Bede-
vaart naar Kevelaer plaats.

Het thema van dit jaar is:
zoek vrede. Het koor van
Mid delbeers zal de gezangen
verzorgen.

Er zijn dit jaar enkele wijzigin -
gen aangebracht. Zo is er in Ke -
ve laer een asfalt pad aangelegd
voor rolstoelen en rollators. Deze
dienen wel gemerkt te zijn. Ook
de reis verloopt anders, er wordt
niet meer in colonne gereden,
maar elke bus rijdt op eigen ge -
legenheid naar Kevelaer.
De prijs is € 17,- voor volwas se -
nen, voor kinderen tot 12 jaar
€ 8,-. Men kan zich opgeven met
adres en telefoonnummer vóór 1
augustus bij: Wim van de Sande,
Kuilenhurk 16a Vessem, tel.
0497 592124.

Vanwege mijn leeftijd en digi ta -
lisering ga ik er mee stoppen en
dus zijn we op zoek naar een
nieuwe contactpersoon.
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DIENSTEN EN INTENTIES
14e ZONDAG DOOR HET JAAR; BEGIN SCHOOLVAKANTIE
Zaterdag 7 juli Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 8 juli Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 8 juli Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Gemengd koor. 
In deze vieringen gedenken wij: Jo v. Aaken-Liebregts; Piet v. Aaken:
Nel Smolders-Cuijpers; Annie Sengers-Kennis (verj.) Jan Heeren (jrgt.).

Maandag 9 juli 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

15e ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 14 juli Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 15 juli Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 15 juli Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Meditatief.
In deze vieringen gedenken wij:Miny en Jan Liebregts; Hub v. Buul; Jan
v. Rooij en overl. fam.

Maandag 16 juni 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

16e ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 21 juli Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 22 juli Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 22 juli Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Meditatief.
In deze vieringen gedenken wij: Johan en Marie v. Aaken-v. Heijst;
Willem Roes (jrgt.); Mariëtte Lemmens (jrgt.); Harrie Lemmens.

Maandag 23 juli 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

17e ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 28 juli Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 29 juli Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 29 juli Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Meditatief.
In deze vieringen gedenken wij: Hendrik Schippers; Roel v. Heijst.

Maandag 30 juli 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

18e ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 4 augustus Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 5 augustus Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 5 augustus Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Herenkoor
Gregoriaanse Lofgezangen.
In deze vieringen gedenken wij: Nel Sterken-v. Beers (mndg,); Jan en
Koos Mijs v.d. Ven en Martien, de zoon; Hendrik Schriders (jrgt,); Cato v.
Spreuwel-v. Riet (mndg.); Theo v. Hoof en zoontje Wiet.

Maandag 6 augustus 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

19e ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 11 augustus Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 12 augustus Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 12 augustus Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Dames-
koor.

In deze vieringen gedenken wij: Jo v. Aaken-Liebregts; Piet v. Aaken;
Kees en Liza v.d. Ven- Liebregts en overl. fam.

Maandag 13 augustus 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

WOENSDAG 15 AUGUSTUS HOOGHFEEST VAN MARIA TEN
HEMEL OPNEMING
19.00 uur in Wintelre gezongen Eucharistieviering mmv par.
Gemengd koor.
Alle parochianen van Knegsel, Vessem en Wintelre worden hiervoor uit-
genodigd. Er zijn dus geen vieringen in Knegsel en Vessem op die dag.

20e ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 18 augustus Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 19 augustus Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 19 augustus Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Gemengd
koor.
In deze vieringen gedenken wij: alle overledenen van fam. de Laat; Frans
en Lucia v.d Heijden-Olislagers; overl. ouders Soetens-Rademakers; Hub
v. Buul; Annie Chatrou; Jan de Beijer (verj.); Jan v. Rijen (jrgt.). 

Maandag 20 augustus 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

21e ZONDAG DOOR HET JAAR; MIVA KERKDEURCOLLECTE
Zaterdag 25 augustus Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 26 augustus Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 26 augustus Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Gemengd
koor. 
In deze vieringen gedenken wij: Nel Smits-Dirks (verj.); Josephus en
Petronella Mijs-Ansems; Piet en Anneke v.d. Ven-v. Helvoirt; Piet en
Dina Schoenmakers-Sleddens (verj Dina); Marie Roes-Smulders (jrgt.);
Anita v. Overbeek-Giesbers (verj.); Noud v. Overbeek (verj.).

Maandag 27 augustus 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

22e ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 1 september Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 2 september Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 2 september Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Heren-
koor Ned.
In deze vieringen gedenken wij: Nel Sterken-v. Beers; overl. ouders v.d.
Biggelaar-Kwinten, Jan-Mirka-Kees; Cato van Spreuwel-v. Riet (mndg.);
Jan v.d. Bosch.

Maandag 3 september 10.25 uur Eucharistieviering Groenendaal.

In de volgende Vaesheimer Bode, waarvoor wij de intenties
moeten inleveren vóór 28 augustus, vermelden wij de intenties
van 5 september tot 10 oktober. Denkt u er aan de intenties op tijd
in te leveren (€ 10,- per H. Mis) vóór 28 augustus bij Riek van den
Bosch, Oude  Schoolstraat 6, (vóór 12.00 uur ’s-middags) of op de
pastorie in Knegsel, tel. 040-2051575.

Stichting
Duofiets

kan nog steeds
vrijwilligers
én gasten
gebruiken!

Tel. 0497-592147
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Voor uw complete haarverzorging

Caroline van Sambeeck-Swalen

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

Administratie- en Adviesbureau

PETEr VAN dE VEN
Molenberg 5 – 5512 BE  Vessem
Tel. 0497-591695 – Fax 0497-592233

* administraties

* loonadministraties

* overige belastingzaken



Dagtocht dinsdag 7 augustus
2018 voor senioren die graag
het mooie gebied bij
Giessenburg willen bezoeken.

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
interessante polder. In 1421
heeft men in de polder last
gehad van een vloed, geheten de
Sint Elisabethsvloed. Denk aan
de gevelstenen met hier op het
verhaal van de legende, de
vloeddeuren en de hoogwater-
kamers. Ook ziet u tijdens de
rondrit prachtige authentieke
boerderijen welke nergens
anders in Nederland te vinden
zijn. Aansluitend gaat u genieten

van een lunch. Na de lunch zal
het Linquenda Theater een
prachtige show neerzetten. Met
liedjes en sketches nemen zij u
op ludieke wijze mee naar de
jaren 60.

Wat u krijgt: 2x koffie met
Kuipertje, rondrit o.l.v. gids, uit-
gebreide koffietafel met kroket,
Theatershow “Terug naar Toen,”
diner en vervoer per luxe
touringcar. Voor niet KBO-leden
zijn de onkosten € 70,50. U kunt
zich opgeven, door een
telefoontje te doen naar het
secretariaat: 0497-591451, José
Backbier.
U mag ook een briefje in de bus
doen bij Wilna de Werdt,
Groenewoud 26 in Vessem
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NieuwsBulletin

Een nieuwe activiteit: 
onze 85-jarigen
Vanaf begin juni gaan we op bezoek bij onze leden die de leeftijd
van 85 jaar hebben bereikt. Gewoon een felicitatie brengen. Of
men nu mobiel is of dat de jarigen meer aan huis gebonden is, we
willen u als lid blijven zien en horen. Een Vessemnaar houdt wel
van een praatje. Nu veel ouderen thuis blijven wonen is het goed
dat men betrokken blijft op elkaar.
Dus wordt er iemand 85 jaar, dan mag u iemand van het KBO-be-
stuur verwachten op de koffie. Dit meestal wel na een telefoontje
door de bezoeker.

Speciaal voor oudere
automobilisten organiseren we
rijvaardigheidtrainingen. U kunt
bij ons in ontspannen sfeer uw
rijstijl onder de loep nemen en
tevens uw kennis over de
verkeersregels bijspijkeren.

U kunt kiezen uit:
1  Maak een praktijkrit in

uw eigen auto
    U kunt zich opgeven voor een

praktijkrit. Met een
gecertificeerde docent maakt
u, in uw eigen auto, een rit. Na
afloop krijgt u een persoonlijk
en deskundig advies over uw
rijstijl.

    Menno Aalders van rijschool
Menno Aalders zal uw docent
zijn. Dit kost u € 25,-voor een
uur. Als u lid bent van de KBO
Vessem krijgt u € 5,- korting.

1. Maak een praktijkrit in
een auto van de rijschool.

    Als u kiest voor een pratijkrit
met een auto met dubbele
bediening, dan rijdt u uw
praktijkrit met een auto van
de rijschool. Na afloop krijgt u
een persoonlijk en deskundig
advies over uw rijstijl.

    Menno Aalders van rijschool
Menno Aalders zal uw docent
zijn. Dit kost u € 45,- voor een
uur.

    Als u lid bent van de KBO
Vessem ontvangt u € 5,-
korting.

U mag zich rechtstreeks tot
Menno Aalders wenden als u
voor deze kans voelt: Menno
Aalders, Wilhelminalaan 22,
5512 BN Vessem, tel. 06-
54633655.

Opfriscursus automobilist

Terug naar toen met prachtige
rondrit en theatershow

Clubactie 2018
Rabobank
De Clubactie 2018 heeft € 180,-
opgebracht. Mogelijk hebt u te-
vergeefs gezocht op de webpa -
gina van de Rabobank naar de
KBO-Vessem. Helaas had de
Rabobank Eersel onze KBO op
de aanklikpagina geplaatst onder
het kopje Eersel. We kwamen er
te laat achter. Toen heeft men dit
alsnog hersteld, maar ja, velen
hadden toen al gestemd...
Maar in elk geval hartelijk dank
voor uw stem.

Bestuur KBO-Vessem

Inloopmiddag
D’n Boogerd
Tijdens de basisschoolvakantie,
van 9 juli t.m. 17 augustus, is het
gemeenschapshuis gesloten. De
inloopmiddag kan dan ook niet
op deze plek doorgaan.
Maar wij adviseren u ook eens
op de middag naar de Jacobus-
hoeve te gaan, daar kan men ook
onder het genot van een kopje
koffie/thee genieten van uw
kaartspel, rummikub, lekker wat
kletsen enz. Het Praathuis is
open tussen 13.30-16.00 uur.
Eind augustus gaat het Samen
Eten gewoon door.

5 Juli concert
in de
Lambertuskerk
Op donderdagavond 5 juli om
20:00 uur vindt in onze kerk
weer een concert plaats in de
serie Concert in de Kerk. Deze
concerten worden georganiseerd
door de stichting Behoud Lam -
bertuskerk.

Dit keer treden op Wim Ritzer -
feld (bas-bariton) & Frans van
Kimmenade. In een programma
van een uur laten zij het publiek
kennismaken met liederen van
Schumann en Brahms. We ho -
pen dat u in de gelegenheid bent
om te komen luisteren!
Bijdrage voor de concertkosten
na afloop. 

De concertserie wordt onder -
steund door de Vrienden van de
Lambertuskerk Vessem.
www.behoudlambertuskerkvessem.nl
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LIEBREGTS

Fundatie- en

Vloertechniek B.V.

Putterstraat 8A – 5512 BM  Vessem

Tel. 0497-591569

Veevervoer en

Veehandel

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

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

A. van Riet



Even voorstellen:
Carien van Diessen
Als nieuweling in de Dorpsraad
ben ik deze keer aan de beurt om
me voor te stellen: Carien van
Diessen-Tiemessen, 55 jaar, ge -
boren in Knegsel, sinds 1985
woonachtig in Vessem en ge -
trouwd met Renè. Samen heb -
ben we 3 zonen: Frans, Hein en
Louis. 

Vanaf mijn 18de ben ik werk -
zaam in de zorg, nu als thuis -
coach bij Zuidzorg. Een baan die
door de jaren heen veel veran -
derd is maar de basis blijft:
Ondersteuning van mensen die
het (tijdelijk) nodig hebben. Een
baan waarin ik dicht bij de men -
sen mag komen, heel bijzonder
en heel mooi. 
Eind vorig jaar werd me de vraag
gesteld of het niets voor mij zou
zijn om in de dorpsraad te ko -
men. Mijn eerste gedachte was
nee, dat is niets voor mij. Daarna
zoiets van: ik kan niet nee zeggen
zonder te weten waar ik nee
tegen zeg. Dorpsraad…. Ik wist
dat het bestond maar waar hou -
den ze zich mee bezig… Leef -
baar heid in Vessem vind ik erg
belangrijk zowel voor ouderen
als jongeren! Toch maar een ver-
gadering bijgewoond… Hierin
met veel respect geluisterd naar
de onderwerpen die voorbij
kwamen. Heel veelzijdig en een
grote betrokkenheid van de aan-
wezigen. Samen met Anita de
Laat ja gezegd (vooral voor het
stukje zorg en welzijn) en nu
kijken wat we kunnen gaan bete -
kenen voor Vessem. Clara Cor-
stens, de dorpsondersteuner, is
gestart en heeft al met velen van
jullie kennis gemaakt. Vragen
als: hoe is het met de klussen -
dienst, kunnen medicijnen als
het nodig is thuisgebracht wor -
den, hoe zit het met het drugs-
gebruik onder de jongeren in
Vessem en moeten of kunnen we
daar wat voor doen, hebben
mantelzorgers behoefte aan ex-
tra ondersteuning enz. enz.?

Allemaal voorbeelden van vra -
gen die naar boven komen.
We willen kijken of er behoefte is
en of er mogelijkheden zijn om er
verandering of verbetering in te
brengen. Misschien leeft er nog
veel meer? Samen met de andere
leden van de Dorpsraad en met
iedereen in Vessem hoop ik een
positieve bijdrage te kun nen le-
veren voor de leefbaarheid in
Vessem. Mocht je ideeën of vra -
gen hebben laat ze horen, dan pas
kan er wat mee gedaan worden!

Carien van Diessen

Op zoek naar een nieuwe
locatie voor de Sociale sofa
De gemeente Eersel heeft de am -
bitie om een dementie-vriende -
lijke gemeente te zijn. Vanuit de
regiegroep “dementie-vriende -
lijke gemeente” worden er ver-
schillende projecten opgezet om
deze doelstelling te concreti -
seren.
Een zo’n project was een wed -
strijd om de beste innovatieve
projecten in het zonnetje te
zetten, door het uitreiken van
een sociale sofa, uitgeschreven
door de provinciale instellingen
die bibliotheken ondersteunen.
In de provincie Noord Brabant is
de winnaar Bibliotheek De
Kempen geworden, met het
project “Jong en Oud door
heden en verleden”; een samen-
werking tussen de Bibliotheek,
Cultuurplaza de Kempen, GGD
Brabant Zuidoost, Joriszorg,
basisscholen en de gemeente

Eersel. Een project waarbij kin -
deren in contact worden ge -
bracht met mensen met (begin-
nende) dementie.

Vessem kreeg de sociale sofa, op
maandag 4 december 2017 ont-
huld door gedeputeerde Henry
Swinkels samen met wethouder
Ria van der Hamsvoord. De sofa
is geplaatst op het kermisterrein,
maar veel inwoners van Vessem

vinden dat deze sofa daar niet op
de goede plaats staat.

Waar moet de sociale sofa
staan???
Geef je idee door aan Jan van
Heijst, (jcgvanheijst@hetnet.nl)
van de Dorpsraad. Met deze
ideeën en de mening van de
lagere school en verzorgingshuis
St Joris wordt een betere plaats
voor de sociale sofa uitgezocht.
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van de Dorpsraad...

De sociale sofa zoekt een nieuw plekje.

BIBLIOTHEEK IN D’N BOOGERD
Een aantal jaren geleden, na het verdwijnen van de bibliotheek-
bus uit Vessem, is door een aantal vrijwilligers een kleine biblio-
theek ingericht. D’n Boogerd stelde een ruimte beschikbaar plus
de benodigde kasten. Zo ontstond de Vessemse ruilbibliotheek.
Natuurlijk zijn er de bibliotheken in Bladel, Eersel en Veldhoven
en de Jacobushoeve, maar wij denken dat deze bibliotheek een
laagdrempelige aanvulling is voor de mensen uit Vessem en om -
ge ving die nog graag een ‘gewoon’ boek lezen (er is overigens niets
mis met e-book).
We zijn weer aangeland in de periode dat mensen gaan denken
aan een heerlijke lange zomervakantie met veel tijd om je einde -
lijk te verliezen in die spannende thriller, een romantisch boek
over een verloren en weer hervonden liefde of een waar gebeurd
verhaal. In onze bibliotheek is er genoeg keuze voor iedereen. Het
is geen enkel probleem als u voor de vakantie meerdere boeken
wilt uitzoeken.
De boeken zijn verdeeld in 5 categorieën: 1. Streek- en liefdes -
romans; 2. Nederlandse literatuur 3. Thrillers; 4. Buitenlandse
literatuur; 5. Biografieën en waar gebeurde verhalen.

U kunt de bibliotheek bezoeken tijdens de openingsuren van D’n
Boogerd. Op donderdagochtend is een van ons tussen 10.00 en
12.00 uur aanwezig.
Wij wensen u een prettige vakantie en veel leesplezier.

Phita, Jeanne, Thea, Ria en Irene



Vaesheimer Bode – juli 2018 – pagina 24

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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J U L I
do. 5 juli 18:00-20:00 uur Worstenbrood aktie, jeugdhuis De spil, jong nederland vessem
do. 5 juli 20:00-21:15 uur concert in de lambertuskerk, st. behoud lambertuskerk
ma.-za. 9-14 juli 9:30-14:00 uur zomerkamp, Heeze, jong nederland vessem
wo. 25 juli camino van de kempen, kafarnaüm, jacobushoeve
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, lambertuskerk, stichting behoud lambertuskerk
do. 2 aug. 20:00-21:15 uur concert in de lambertuskerk, st. 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, lambertuskerk, stichting behoud lambertuskerk
zo. 12 aug. 15:00-16:15 uur zondagmiddagconcert in de kerk, st. 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 cecilia jaarmarkt, centrum vessem, fanfare&Drumband st. cecilia
do. 23 aug. 13:00 uur snijhortensiakwekerij, samen 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 vessem,

Hengelsportver. De polder
do. 6 sept. 20:00 uur kerkconcert, lambertuskerk, stichting behoud lambertuskerk
za. 8 sept. 10:00 uur vb-dag, Huis-aan-huis, vaesheimer bode
za. 8 sept. 20:30-0:30 uur stijldansavond D’n boogerd, D’n boogerd
za. 15 sept. 14:00 uur nationale ziekendag, D’n boogerd, zonnebloem
zo. 16 sept. 15:00-16:15 uur zondagmiddagconcert in de kerk, st. behoud lambertuskerk
zo. 30 sept. 14:30 uur tribute band eagles Desperado, D’n boogerd
zo. 30 sept. 14:30-17:00 uur tribute concert, D’n boogerd/rabozaal, D’n boogerd
zo. 30 sept. 14:30-17:00 uur the eagles tribute band, D’n boogerd/rabozaal, D’n boogerd

O K T O B E R
do. 4 okt. 20:00 uur kerkconcert, lambertuskerk, stichting behoud lambertuskerk
za. 13 okt. 20:30-0:30 uur stijldansavond, D’n boogerd
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, D’n boogerd
za. 3 nov. 20:00 uur vriendenconcert fanfare, D’n boogerd
do. 8 nov. 20:00 uur kerkconcert, lambertuskerk, 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
za. 17 nov. 20:30-0:30 uur stijldansavond D’n boogerd, D’n boogerd
zo. 18 nov. 13:00-17:00 uur intocht st nicolaas, D’n boogerd
zo. 18 nov. 15:00 uur kerkconcert, lambertuskerk, stichting behoud lambertuskerk
zo. 18 nov. 15:00-16:15 uur zondagmiddagconcert in de kerk, st. behoud lambertuskerk

D E C E M B E R
zo. 2 dec. 14:30 uur jazz band new orleans, D’n boogerd
za. 8 dec. kerstmarkt D’n boogerd, D’n boogerd
za. 8 dec. 20:30-0:30 uur stijldansavond D’n boogerd, D’n boogerd
do. 13 dec. 18:00 uur Dineren in het schoolrestaurant pius X, zonnebloem
ma. 17 dec. 20:00 uur kerkconcert, lambertuskerk, stichting behoud lambertuskerk
wo.-zo. 26-30 dec. expositie fotoclub lucifer, D’n boogerd

J A N U A R I
zo. 27 jan. 14:30-17:00 uur cc revival tribute band, D’n boogerd/rabozaal, D’n boogerd

F E B R U A R I
zo. 24 feb. 15:00-16:15 uur zondagmiddagconcert in de kerk, st. 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

Stichting Duofiets Vessem
kan nog steeds

vrijwilligers én gasten
gebruiken!

Tel. 0497-592147
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Wij regelen n uitvaart met grote betrokkenheid, 
óók als u elders verzekerd bent.

Uitvaartcentrum
Bladel - Rondweg 26 

Uitvaartcentrum
Eersel - Areven 4

Voor meer informatie: 
 (0497) 38 31 93

info@berkenloonen.nl • www.berkenloonen.nl

Voor uw

BROOD EN BANKET

Bakkerij HENST
Wilhelminalaan 7
Vessem - Tel. 0497-591272

De Echte Warme Bakker

Jan Smuldersstraat 36
5512 AZ  Vessem 
Tel. 0497-591231
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Het ziet er rustig uit op De
Donk. In het kippenhok
schar relen drie kippen rond.
De vissen zwemmen rustig
door de grote vijver. Maar
soms verandert de tuin van
Rick Nouwens in een oorlogs-
gebied. Wees alert! Het ge -
vaar ligt op de loer. Van
achter elke boom kan een
schot komen. En elk schot
kan fataal zijn...

Natuurlijk is het niet echt zo ge-
vaarlijk als dat het nu klinkt.
Maar nerfen is een van Ricks
favoriete bezigheden. Een
nerfpistool is een speelgoed -
pistool die piepschuimachtige
kogels schiet. Ideaal om mee te
spelen dus. “We hebben eigen
regels,” legt Rick uit. “Als je bij-
voorbeeld op je arm of been ge-
raakt wordt, mag je die niet meer
gebruiken. Dus dan moet je
soms hinkelend verdergaan. Als
je 10 keer op de trampoline hebt
gesprongen, is alles weer gene -
zen.” Mocht je op je hoofd of
borst geraakt worden, is het een
ander verhaal. “Dan ben je
dood.”
Tussen twee grote bomen in is
een boomhut gemaakt. Dit is de

ideale plek voor een goed over -
zicht tijdens het nerfen. In de
boomhut is overigens van alle
gemakken voorzien. Er is stroom
en er staat zelfs een tv. “Het is
ook geïsoleerd. Dus soms slaap
ik hier als vriendjes komen loge -
ren. Dan kunnen we eerst film
kijken en dan hier slapen.” Hij
laat zien hoe ze dan liggen. Het is
een knusse boomhut en er pas -
sen precies twee luchtbedden in.
Ideaal!
In de garage staat een witte quad.
Z’n ogen beginnen te stra len als
hij erop gaat zitten. Met de
machine crost Rick graag samen
met papa over de wei landen. Ook

rijdt hij regel matig met Boet van
Hoof. Wie de beste rijder is, is
niet helemaal duide lijk, “maar als
we naast elkaar rijden, lijkt mijn
quad íets sneller te zijn.”

‘Niet dom doen’
Binnen speelt Rick graag Mine -
craft. Hij speelt het zelf en op

YouTube kijkt hij filmpjes van
het spel. Daarop kan hij zien wat
anderen allemaal gebouwd heb -
ben. Het zelf nabouwen valt nog
niet altijd mee. Gelukkig is het
niet alleen maar schermpjes
turen binnen. Het dambord ver-
schijnt ook regelmatig op tafel. U
weet wel. Het spel met die ronde
witte en zwartje schijfjes. Rick
geeft dé drie cruciale tips:
1  “Je moet de achterste rij altijd

vol proberen te houden.”
2  “Je moet zorgen dat er

schijfjes in de hoeken liggen.”
3  “Heel goed kijken dat je niet

dom doet.”
Op deze manier moet je van

iedereen kunnen winnen. Of ja…
Iedereen… “Behalve van mama.
Die is zo goed, daar win ik nooit
van,” zucht hij.

Wat is je nieuwste speelgoed?
“Nieuwe Pokémon kaarten.” Met
die kaarten kan een ingewikkeld
spel gespeeld worden. Rick en
zijn broer Jesper spelen dit re -
gel  matig. Het aantal Pokémon
dat inmiddels verzameld is, is in -
drukwekkend te noemen.

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

Binnen of buiten?
“Binnen.”

Wat was het eerste speelgoed
dat je had?
“Een rups van hout.”

Met wie spreek je het meest af?
“Boet van Hoof.”

Wat zou je nog graag willen
heb ben?
“Uhm… Ohja! De grootste knuf -
felbeer van de wereld! ”

Hoe vaak zit je op de laptop of
tablet?
“Een tot twee uur per dag.” Maar
volgens moeder Ivon is het toch
beduidend minder. “Een half
uurtje per dag ongeveer.”

Wat is je favoriete TV-pro gram -
ma?
“HenryDanger, Thundermans en
De Proefkeuken”

Wat is het leukste aan Vessem?

“Er wonen veel leuke mensen en
er is veel te doen.”

Wat is je favoriete vak op school?
Er moet flink nagedacht worden
want “alles is saai.” Maar
uiteindelijk is er toch iets ge von -
den. “Engels.”

Do you ever read the Vaes hei -
mer Bode?
“Sometimes.”

Wat wil je later worden?
“Misschien wil ik wel papa’s be-
drijf overnemen.”

Binnen of buiten de bebouwde
kom wonen?
Ik vind het wel fijn om buiten de
bebouwde kom te wonen. Want
1: Het is niet druk. 2: Je hebt een
grote tuin. 3: Er is veel ruimte
om te spelen.

De speelpAssie vAn rick nouWens

Betreden op eigen risico!

Rick woont al heel zijn
leven op de Donk 7a.
Moeder Ivon en vader
Martijn zijn hier in 2004
komen wonen. Voor
Martijn was het geen
onbekend terrein. Het
huis staat namelijk langs
dat van zijn ouders.
Mama Ivon is juffrouw op
een basisschool. Papa
Martijn heeft een eigen
bedrijf in de bouwsector.
Rick heeft ook nog een
zusje: Isa (7) en een
broer: Jesper (11).
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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


