
“We hebben een topteam!”
vertrouwt Marrit me nog
even nadrukkelijk toe aan het
einde van het interview. Een
gesprek dat plaats moet vin -
den op de enige vrije dag in
de week, die Teun Soetens en
Marrit Maas zichzelf permit -
teren. Want de overige dagen
zijn ze samen met hun team
druk in de weer om de gasten
te bedienen. Ze hebben met
deze mooie warme zomer een
droomstart als nieuwe uit -
baters van De Gouden Leeuw.

Kans
Teun had letterlijk al een hele
tijd in de keuken meegekeken
toen de kans zich voordeed om
de zaak over te nemen. Van af-
was- naar keukenhulp en vervol -
gens in de bediening leerde hij
de ins en outs van De Gouden
Leeuw goed kennen. Hij was er
even tussenuit, maar onder de
vorige uitbater was Teun ook al
weer twee jaar bedrijfsleider.
Vriendin Marrit heeft acht jaar
bij De Gouden Leeuw gewerkt,
totdat ze na haar studie aan de
slag ging als bewegingsagoog.
De vorige uitbater moest stop -
pen om gezondheidsredenen.
Teun en Marrit zetten de voors

en tegens op een rijtje en beslo -
ten de sprong te wagen. “Samen
iets aanpakken zoals dit is erg
gaaf,” aldus Marrit. Ze wist hoe
graag Teun dit altijd al wilde.
Daarna ging het vrij snel. Eind
april deden ze het eerste bod en
eind mei werd er getekend voor
de overdracht.
Marrit draaide vanaf die tijd
naast haar fulltime baan ook nog
de nodige uurtjes mee in De
Gouden Leeuw. Sinds 1 juli jl. is
ze echter fulltime in Vessem aan
de slag gegaan om alle aandacht
te kunnen geven aan de zaak.

Plannen
Het stel heeft allerlei plannen en
het gaat hen niet snel genoeg.
Door het mooie weer van de af-
gelopen tijd is het bijna elke dag
superdruk en valt het niet mee
om naast het ‘gewone’ werk al
hun ideeën direct te realiseren.

Inmiddels is de dinerkaart onder
handen genomen en zijn er in
samenspraak met de keuken
nieuwe gerechten uitgewerkt.
Ook over een nieuwe lunch- en
borrelkaart wordt nagedacht.
Het ligt in de planning om circa
drie keer per jaar een nieuwe
kaart te presenteren.
Er komt nieuw glas- en servies-
goed in het restaurant en de
loungehoeken in het café. Een
nieuwe website is in de maak,
waarbij vooral wordt ingezet op
de vindbaarheid in Google.
De werkzaamheden voor een
overkapping aan de voorzijde
van het café zijn inmiddels opge-
start en volgend jaar willen ze
het terras aan de voorzijde aan-
pakken.

Aanloop
Over aanloop hebben Teun en
Marrit niet te klagen. Er komt

weer meer ‘Vessems volk’ voor
een hapje of een drankje. Teun
zag sommigen al meerdere keren
terugkomen in een paar weken
tijd. Een artikel in het ED bleek
ook voor mensen uit de wijdere
omgeving aanleiding te zijn om
eens te komen kijken. Hij hoopt
dat het niet alleen nieuwigheid is
wat de mensen trekt, maar dat ze
blijven terugkeren. Er staan
daar om toegankelijke gerechten
op de kaart, tegen lagere prijzen.
En tegenwoordig is ook de brou -
werijtuin open voor dinergasten.

Feest
Met circa twee bruiloftsfeesten
per week in het hoogseizoen is
ook de feestzaal en de brouwerij -
tuin goed bezet. Niet alleen het
feest kan worden gevierd, ook de
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huwelijksceremonie kan er ge -
houden worden en desgewenst
kan de huwelijksnacht worden
doorgebracht in het hotel.
Het is mogelijk om meerdere
(kleinere) feestjes per avond te
faciliteren in de diverse ruimtes
die De Gouden Leeuw telt: de
zaal, de kelder, de brouwerij en
de serre. Op het moment dat
alles vol zou zitten en ze daar -
door niet genoeg personeel heb -
ben, kunnen ze eventueel een
beroep doen op een uitzend bu -
reau voor horecapersoneel, maar
ook op oud-collega’s die willen
inspringen.

Team
Teun en Marrit hebben zo’n
dertig mensen in dienst. Twee
fulltime koks en drie keuken hul -
pen, tien afwashulpen en vijftien
mensen in de bediening. Carla,
de moeder van Teun, werkt al
jaren bij De Gouden Leeuw. Nu
hij de nieuwe uitbater is, is hij
blij dat hij altijd op extra hulp
kan rekenen als ze op maandag,
wanneer de zaak gesloten is, bij-
springt. Ook vader Jos neemt de
nodige klusjes voor zijn reke -
ning.
En Hans en José, de ouders van
Marrit, steken menigmaal op
zondagmorgen de handen uit de
mouwen om o.a. karweitjes te
doen, die door de drukte zijn
blijven liggen.

In de afgelopen weken hebben ze
ook al nieuw personeel aange -
 nomen ter uitbreiding van hun
team.
Het is super hard werken en ze
maken lange dagen. Maar ze
hebben een topteam waar ze op
kunnen rekenen en dat gelukkig
een stapje extra doet om elkaar
op te vangen in de vakantietijd.

Mooiste
Teun vindt het fijn, dat veel Ves -
semse mensen de weg weer we -
ten te vinden naar De Gouden
Leeuw. Hij heeft al veel positieve
reacties mogen ontvangen.
Naast de plannen die hij zelf
heeft, wil hij ook suggesties van
bezoekers ter harte nemen.
Gevraagd naar waarom we met
zijn allen naar De Gouden
Leeuw moeten komen, hoeft hij
niet lang na te denken: “Het is
altijd gezellig en we hebben de
mooiste horecagelegenheid in de
Kempen, met een prachtige tuin.
Daarnaast hebben we een goede
prijs/kwaliteitverhouding,” al -
dus Teun.
Favoriet op de menukaart zijn
momenteel de proeverijtjes.
Shared starters, shared mains of
shared desserts: door de kok
worden vier smakelijke verras -
singsgerechtjes bereid.

Activiteiten
De jaarmarkt is inmiddels achter
de rug. Zoals gebruikelijk draai -

de er op de zaterdagavond voor-
afgaand een dj op het terras en
werd er op de dag zelf, in samen-
werking met Café van de Ven en
de Fanfare, de muziek verzorgd.
Op zondag 16 september a.s.
staat ‘Goud van Oud met Noud
van Hout’ geprogrammeerd.
De invulling voor het kermis -
weekend is inmiddels ook rond:
zie advertentie elders in dit blad.
Op zondag 14 oktober a.s. is het
‘Kunst en Curiosa’; een evene -
ment waar bezoekers maximaal
drie items kunnen laten taxeren
door professionele kunstken -
ners. In november wil Teun
graag een reünie organiseren

voor alle ‘stappers van toen’.
Daarvoor is hij nog op zoek naar
de huis-dj.
Volgend jaar 31 maart 2019 staat
een trouwbeurs op de planning,
georganiseerd door een extern
evenementenbureau. Veertig be-
drijven van kapper tot autover-
huur en van trouwjurk leveran -
cier tot dj’s zijn die dag aanwezig
om aanstaande bruidsparen van
informatie te voorzien.

Kortom: plannen te over bij
Teun en Marrit. De redactie
van de Vaesheimer Bode
wenst hen daarbij natuurlijk
heel veel succes toe.
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COLOFON
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. 

Op vrijdag 21 en zaterdag 22
sep   tember organiseert onze
eigen korfbalvereniging weer de
Vessemse Avond van de Lach.
Dit mooie initiatief bezorgt alle
bezoekers een leuke avond en
een groot deel van de opbrengst
komt ten goede aan Korfbalver-
eniging Vessem.
De afgelopen edities zijn een
groot succes geweest. Een volle
zaal, veel gezelligheid en fantas -
tische optredens. Ook dit jaar
komen er weer 5 tonpraters van
het allerhoogste niveau naar De
Gouden Leeuw: Berry Knapen,
Freddy van den Elzen, Andy
Marcelissen, Dirk Kouwenberg
en Hans Keeris.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij
Super Service Henst, De Gouden
Leeuw en in Wintelre bij Bak -
kerij Driessen. Dus vraag je
familie, vrienden, buren en/of
collega’s en kom lekker lachen!

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

Bovenstaande foto is gemaakt tijdens Yessem 2018 tijdens een
van de spelletjes bij 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:

Een avondje lekker lachen

Nu beginnen
met goede
voornemens
Omdat een AED op zich niet
levensreddend is, organiseert
EHBO vereniging Vessem, Win -
telre en Knegsel weer een 4 tal
cursussen voor de reanimatie en
het bedienen van de AED.

De cursussen zijn bedoeld voor
personen vanaf 16 jaar en staan
gepland voor: 21-09, Wintelre
vrijdagochtend, van 9.00 tot
12.00 uur; 24-09, Vessem maan-
dagavond, van 19.00 tot 22.00
uur; 26-09, Knegsel woensdag-
ochtend, van 9.00 tot 12.00 uur;
27-09, Wintelre donderdag -

avond; van 19.00 tot 22.00 uur.
Ook personen voor de herhaling
van de cursus kunnen zich hier
bij aansluiten.
De kosten voor de cursus zijn
15.00 euro. Het maximale aantal
personen per cursus is tien.
Aanmelding kan via de site van
de ehbo-vereniging: www.ehbo
vessem.nl/node/25.
Graag vooraf betalen onder ver-
melding van je naam en de da -
tum van de cursus. De betaling
gaat via de EHBO Vessem naar
bankrekening nr. NL20 RABO
0126 1020 23.

Bij onvoldoende deelname
wordt de cursus geannuleerd,
de cursisten zo spoedig moge -
lijk geïnformeerd en het cur -
susgeld terug gestort.
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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



Ondernemers zorgen weer
voor gratis kermisuurtje
Het is dit jaar al voor de 21e keer
dat de Vessemse kinderen op
kosten van de Vessemse onder-
nemers van de kermis mogen
genieten. Afgelopen jaar is Jong
Nederland Vessem begonnen
om samen met Willem Pieter het
kermisuurtje te organiseren. Dit
omdat WP besloten heeft het
stokje rustig aan over te geven.
Dit is ons en WP goed bevallen,
daarom willen we ook dit jaar
deze leuke traditie weer voort
zetten. En hopen we dankzij de
ondernemers weer veel lachende
kinderkoppies te zien.

Opening
Op zaterdag 6 oktober wordt de
kermis om 18.30 uur geopend
door de fanfare en wethouder op
het kermisterrein (vertrek om
18.25 uur vanaf D’n Boogerd).
Daarna gaat de stoet terug naar
D’n Boogerd waar de wethouder
omstreeks 18.45 uur de loterij
van Jong Nederland officieel zal
openen. Op school worden knut -
selopdrachten uitgedeeld die op
kermiszaterdag, vanaf 18.45 uur
ingeleverd kunnen worden bij
Jong Nederland in D’n Boogerd.
Als beloning krijgen de kinderen
twee muntjes die inwisselbaar
zijn bij (let op! ): poliep, bots -

auto’s, trampoline en draai mo -
len. Dit geldt voor alle Vessemse
kinde ren t/m groep 8 (ook kin -
deren die op speciaal onderwijs
zitten natuurlijk). De knutsel -
opdracht is ook bij Super Service
Henst verkrijgbaar. De resulta -
ten wor den onderverdeeld in 3

leeftijdscategorieën, voor iedere
catego rie is er een eerste, tweede
en derde prijs. De prijswinnaars
worden op dinsdagavond 9 okto -
ber rond 20.00 uur bekend ge-
maakt. Op school wacht er nog
een verrassing en natuurlijk is er
op maandagmiddag 8 oktober
tussen 14.30 uur en 15.30 uur
voor de Vessemse kinderen tot
en met groep 8 het eerder ge -
noem de gratis kermisuurtje.
De loterij van Jong Nederland is
zaterdag vanaf 18.45 uur, zondag
vanaf 14.00 uur en maandag en
dinsdag vanaf 16.00 uur. Zoals
stilaan traditie is, wordt op zon-
dag de loterij, vanaf 15.00 uur,
muzikaal ondersteund door de
Vaesheimer Bloaskapel onder

leiding van Jos van de Ven. Op
maandag en dinsdag is er voor
de kinderen een springkussen in
de zaal van D’n Boogerd.

Tot ziens en alvast veel
plezier iedereen!

Jong Nederland Vessem
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Zondag 9 september 10.00 Eersel
Ds M. de Vries. Eredienst en koffie -
drinken. Collecte: JOB.
Zondag 16 september 10.00 uur
Eersel Ds W. Dekker. Eredienst en
koffiedrinken. Collecte: Vredesweek.
Zondag 23 september 10.00 uur
Eersel Ds J.J. van der Wal. Eredienst
en koffiedrinken. Collecte: Kerken in
het Midden Oosten.
Zondag 30 september 10.00 uur
Eersel Ds M. de Vries. Eredienst en
koffiedrinken. Collecte: Hand in
hand Community.
Zondag 7 oktober 10.00 uur
Eersel Ds M. de Vries. Eredienst en
koffiedrinken. Collecte: Open house
of Ramie.

PROTESTANTSE KERK
HOOGELOON-EERSEL di. 18 sept. PMD, GFT, Rest

di. 2 okt. PMD, GFT

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:

8 + 22 sept.
6 okt.

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

Nr.      Verspr.*      Deadline
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

BEDANKT!
Het gildeweekend in vessem was een geweldig feest. een
deel van de opbrengst werd aan ons toe bedeeld. wij moch -
ten een werkelijk fantastisch mooi bedrag ontvangen. Met de
€ 5.000,-(!) waren wij dan ook meer dan blij. wat de exacte
be steding wordt is op dit moment nog niet bekend, maar dat
wij gilde st. Lambertus ontzettend dankbaar zijn, staat als ‘n
paal boven water.
wij vonden het geweldig om onderdeel te mogen zijn van dit
ver broederingsfeest. De vessemse guld is in één woord ‘fan -
tas tisch’. Houden zo!
Namens onze gasten en vrijwilligers nogmaals: heel hartelijk
dank.

Stichting Duofiets Vessem e.o.

FAMILIEBERICHTEN/

DANKBETUIGING
iedereen heel hartelijk dank voor de vele felicitaties, kaarten
en bloemen die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van
ons 60-jarig huwelijk. vooral de kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen die ons een onvergetelijke dag bezorgd
hebben. wij hebben daar zeer intens van genoten.
ook hartelijk dank aan de buren die altijd zo goed voor ons
zor gen. Heel fijn dat wij op jullie mogen rekenen. Nogmaals
iedereen hartelijk dank.

Sjef en Riet Oerlemans-den Boer
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Mezenhof 15, 5512 aN vessem

DANKBETUIGING
Graag willen we iedereen bedanken voor de belangstelling en
vele kaarten die we mochten ontvangen na het overlijden
van mijn man, ons pap en opa

WIM MIJS
Dit heeft ons heel goed gedaan.

Grada Mijs-Hendriks
kinderen en kleinkinderen

voor 21e Keer tijDeNs vesseM KerMis:
Kermisuurtje en -loterij
door Jong Nederland

De opening van Vessem Kermis in 2017 door wethouder Tönissen.

U steunt de VBode
toch ook?

Kijk daarvoor op
pagina 16/17
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Uw Vessemse aannemer voor:
- Nieuwbouw - Hallenbouw
- Afbouw - Industriebouw
- Verbouw - Timmerwerken

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

Vier maanden na D-Day (22-
09-1944) bevrijdden de ge alli -
eerden Vessem. In de jaren
daarvoor werd Duitsland
murw gebeukt door aan hou -
dende bombardementen. Dag
en nacht vlogen de Lancaster
bommenwerpers van de Roy-
al Air Force naar Duitsland.
De weg terug ging ook over
onze streken.

Op 22 mei stuitte een van die
bommenwerpers op een Duitse
(nacht-)jager en werd boven het
Meerven uit de lucht geschoten.
Van de acht bemanningsleden
overleefden er drie de crash.
Verzetsmensen als Fons van der
Heijden uit Netersel probeerden
ze veilig thuis te krijgen via de
zg. pilotenlijn. Onlangs was de
zoon van piloot Ernest Holmes
(97) bij de familie Van der
Heijden te gast. Daar werd het
idee geboren dat ook deze be vrij -
ders op gepaste wijze herdacht
moeten worden.
Intussen zijn we enkele maan -
den verder en zijn er al verschil-

lende stappen gezet door een
groep mensen, waaronder Kees
Huibers. Kees ontvouwt een
poster van dit burgerinitiatief op
de keukentafel en vertelt enthou -
siast; “We willen een monument
voor de bemanning op het Meer -
ven. Door de goede samenwer -

king met onder andere de ge -
meente Eersel en Stichting Bra -
bants Landschap, gaat dat luk -
ken. Voor de onthulling komt
een delegatie uit Engeland met
daarbij piloot Holmes. Het gilde
en de fanfare is gevraagd voor de
muzikale ondersteuning. We

hopen op de belangstelling van
veel Vessemnaren om samen het
beeld te onthullen.”

De onthulling van het oor -
logs monument vindt plaats
zaterdag 29 september om
ongeveer 14:50 uur aan de
kruising Stromkesberg-
Meer ven. De initiatiefnemers
hopen op veel publieke be -
lang stelling om zo onze be -
vrijders de eer te geven die
hen toekomt. 

Lees meer op pagina 7; het ver-
haal van piloot Holmes.

MoNuMeNt oP Het MeerveN voor beMaNNiNG vaN eeN boMMeNwerPer

I will remember

Dit jaar géén 
huis-aan-huis actie,

maar...
u blijft de VBode
toch gewoon
steunen?

Kijk daarvoor op
pagina 16/17



Deze Avro Lancaster MkIII is
wél veilig geland na de missie
in Duitsland. De piloot en be-
manning zijn dus niet de
hoofd rolspelers in dit ver -
haal.

Piloot Ernest Holmes taxiet met
zijn Lancaster bommenwerper
naar de startbaan van RAF vlieg -
veld Graveley. De bemanning
maakt wat geintjes en keuvelt
wat over alledaagse dingen. Ze
hebben dit tochtje al tientallen
malen gemaakt en toch is er al-
tijd die spanning. Ook in de
andere vliegtuigen hangt zo’n
sfeertje, weet Ernie. Na de brie -
fing van vanmiddag weet ieder -
een wat hem te doen staat. Hol -
mes en zijn mannen zijn onder-
deel van het ‘PathFinder Force’.
Ze gaan de andere bommenwer -
pers vooraf. Met behulp van
flares (fakkels) geven ze de doe -
len aan die gebombardeerd gaan
worden. Deze keer is Dortmund
het doelwit van een tapijt aan
bommen. “Arme mensen,” denkt
Ernie terwijl hij nog eens de in-
strumenten checkt. Ook zijn
vlieg tuig is geladen met hel en
verdoemenis, net als de honder -
den anderen die vannacht gaan
vliegen.
Veel tijd om daarover na te
denken krijgt Sherl-E (Ernie

Holmes’ bijnaam naar speur -
neus Sherlock Holmes) niet. De
boordradio piept en kraakt. De
verkeerstoren geeft toestemming
om te vertrekken. De Rolls Roy -
ce motoren brullen als Holmes
het gashendel naar voren duwt.
Onwillekeurig kijkt hij op zijn
horloge, kwart voor elf, precies
op schema. De eerste 225 km
vliegen ze noordelijk door het
Engelse luchtruim. Vanaf het
havenplaatsje Flamborough gaat
het rechtsaf richting Duitsland.
Dan zal het ook langzaam stiller
worden achterin. Ernie is al een
ervaren piloot, maar hoort met
zijn 22 jaar met nog vier anderen
bij de jonkies. Navigator John
Stewart (33) en boordschutter
Alistair McLaren (37) zijn de
‘veteranen’ in het gezelschap. Op
deze vlucht hebben ze een extra
bommenrichter, Harold Maskell,
aan boord. Een klein half uurtje
later vliegen ze over de Noordzee
richting Texel. Iedereen begint
zich op zijn eigen taken te rich -
ten en te concentreren op wat
komen gaat.
Op deze maandagavond in mei is
het weer niet om over naar huis
te schrijven. Toch zullen de aan-
vallen op Duitse steden gewoon
doorgaan. Deze keer hebben ze
een nachtvlucht, maar ook over-
dag wordt continu gevlogen. Het

afweergeschut van de Duitsers
heeft het ’s nachts wat moeilij -
ker, maar het verweer zal hevig
zijn. En dan zijn er ook nog de
stille (nacht-)jagers zoals Mes -
serschmitts en Focke Wulfs.
Nee, het is nooit een routine -
klusje, weet de bemanning van
de Lancaster als geen ander.
Elke keer weer worden kamera -
den gevangen in de zoeklichten
en naar beneden geschoten. Als
ze dat overleven worden ze in
het beste geval dan in kampen
gezet. Ze weten het en toch heb -
ben ze zich vrijwillig opgegeven
voor deze job. De PFF is in de
loop van twee jaar uitgegroeid
tot een elite-gezelschap. Daar
zijn ze trots op: ‘We act in one
accord’ (wij handelen eendrach-
tig) is het motto van deze Royal
Air Force-groep.

De stem van de navigator ver -
stoort de gespannen rust in de
cockpit. Dortmund komt in
zicht. Holmes weet dat het af -
weergeschut en de zoeklichten in
én om de stad staan opgesteld.
Een ogenblik later vliegen ze de
hel binnen. De verblindende
zoeklichten en het ratelende af-
weergeschut veroorzaken chaos.
Toch weet Holmes de Lancaster
omlaag te brengen om de
bommen en de flares wat

preciezer te kunnen richten. De
navigator zoekt naar de fabrie -
ken die het oorlogstuig voor
Duitsland fabriceren. Dat daarbij
burgerdoelen geraakt worden, is
onvermijdelijk. Na het verlos -
sen de ‘bombs away’ stijgt de
Lancaster weer naar veiliger
hoogte: rond 5000 meter.
Holmes zet koers naar Engeland.
De terugreis is niet helemaal
zonder gevaar, maar ‘so far, so
good’.
Tegen half twee vliegen ze boven
Nederlands grondgebied. Plotse -
ling horen ze onder zich het ra-
telen van een machinegeweer.
‘Een nachtjager,’ schreeuwt John
Cursiter. Een Focke Wulf is on -
gezien onder de Lancaster gevlo -
gen en neemt de vleugels onder
vuur. Nog voor ze kunnen rea-
geren wordt Holmes’ vliegtuig in
brand geschoten en explodeert
in de vlucht naar beneden.
Holmes wordt naar buiten
geslingerd. Hij weet zijn para -
chute open te krijgen en hoopt er
maar het beste van. Nog twee
parachutes klappen open. Der -
rick Coleman en Frank Tudor
hebben de crash ook overleeft. 
Als ze zo meteen lan den is er
nauwelijks tijd om bij te komen.
Het wemelt straks van de Duit -
sers. 
(deel 2 volgt in oktober).
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Fatale vlucht boven 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.



Al sinds de oprichting van ons
blad (20 jaar geleden) wordt de
layout door een van de redactie-
leden verzorgd. Dat is een be -
hoorlijke klus die steeds met veel
plezier is uitgevoerd. Maar als je
dat al 20 jaar doet, betekent het
ook dat je 20 jaar ouder bent
geworden. En dus wordt het tijd
dat er op de een of andere ma -
nier opvolging wordt geregeld
voor de nabije toekomst.
Tot nu toe is het ons niet gelukt
om onder onze oudere Vessemse
jeugd een of meerdere personen
te vinden die dit willen doen.
Het is om die reden dat we in

onze zoektocht een stapje afda -
len op de leeftijdsladder. Met
andere woorden: we gaan nu
zoeken naar jongeren van (on-
geveer) 12-18 jaar. We beseffen
dat er dan geen grafische ken nis
en kunde aanwezig zal zijn. Maar
we denken dat op te lossen door
enkele jongeren zelf op te leiden
tot ‘DTP-er VBode’. Voor de
benodigde software zullen wij
zorgen. We kunnen in overleg
afspreken hoe dikwijls we de
‘cursus’ laten plaatsvinden. Het
idee is in ieder geval dat je na
een keer of drie/vier al in staat
zult zijn om – in samenspraak

met de huidige DTP-er – de
mak kelijke pagina’s van de
VBode mee te helpen ‘opmaken’. 
Uiteraard zijn er geen kosten aan
verbonden en gemaakte onkos -
ten zullen vergoed worden.

Als je interesse hebt in deze ‘op-
leiding’ dan kun jijzelf (of jouw
ouders) contact opnemen met
Harrie van Son via telefoonnr.
0497-592012. Je kunt ook een
mailtje sturen naar: vaesheimer
bode@ gmail.com.

Bestuur & redactie
Vaesheimer Bode
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Op 9 november vindt weer de sponsoravond
voor onze Vessemse Zonnebloem plaats.
Het wordt de zesde keer dat deze avond
wordt georganiseerd. De voorbije vijf edities
zijn wij er steeds in geslaagd om de sponsor-
gasten niet alleen culinair te laten genieten,
maar ook het entertainment was steeds van
een meer dan goed niveau. Dit jaar zal dat
niet anders zijn. De namen van de artiesten
houden we nog even ‘geheim’ maar u kunt
er weer van uitgaan dat we enkele top arties -
ten hebben weten te ‘strikken’.

Uiteraard is de voltallige keukenbrigade van
Smaeckvol (waar deze sponsoravond ook al
voor de zesde keer plaatsvindt) al driftig aan
het oefenen met de diverse gerechten van dit
jaar. Ook dit belooft weer een groot succes te
worden.

U kunt zich vanaf vandaag aanmel den
voor deze avond. De kosten bedragen
€ 42,50 p.p. (incl. 4 consumpties). 

Aanmelden kan (bij voorkeur) via e-mail:
h.vanson3@gmail.com of (als u niet kunt
mailen) telefonisch: 0497-592012. 
Uw aanmelding wordt definitief nadat uw
betaling is ontvangen (vóór 1 oktober).
Graag één betaling per reservering op reke -
ning. NL47 RABO 0154091081 t.n.v. Zonne-
bloem Vessem o.v.v. naam (van degene die
gereserveerd heeft), aantal en VV 2018.

Wij kijken samen met u al uit naar op-
nieuw een spetterend bourgon di sch
avondje Vessem.

Bestuur Zonnebloem Vessem

Inschrijven Verrukkelijk Vessem

Gratis layout-cursus voor
jeugdige Vessemnaren

Akkerbouwbedrijf Van Beers
Agro en melkveebedrijf Van
de Pas, Ir. van Meelweg 9 en 6
in Vessem, heten u van harte
welkom op zondag 16 septem -
ber tussen 12.00 en 17.00 uur
op de Open Dag van hun be-
drijven.

Alle ingrediënten zijn aanwezig
voor een leuk middagje uit.
Dweil orkest Die Jelloobend zal
de middag opfleuren met hun
gezellige muziek. Ook aan de
kinderen wordt gedacht. Zo is er

o.a. een springkussen aanwezig.
Peter van Beers laat u graag zijn
bedrijf zien waar hij enthousiast
werkt aan de teelt van o.a. aard-
appelen en mais. U kunt een
kijkje nemen bij de gewassen en
de machines en Peter is aanwe -
zig om toelichting te geven op
het reilen en zeilen op het akker-
bouwbedrijf.
Het bedrijf Van Beers Agro is ac-
tief deelnemer aan de projecten

Schoon Water voor Brabant en
Brabant Bewust. Vanuit deze
projecten, die zijn opgezet vanuit
de provincie Noord-Brabant en
andere partijen, wordt gestimu-
leerd dat agrariërs bewust om-
gaan met meststoffen en het ge-
bruik van bestrijdingsmiddelen
zoveel mogelijk beperken. Zo
blijft het Brabantse grond- en
oppervlaktewater schoon.
Het melkveebedrijf van de fa -
milie Van de Pas ligt tegenover
het bedrijf van Van Beers. De
familie Van de Pas opent op 16
september de staldeuren graag
voor iedereen en licht toe hoe zij
de melkkoeien en de kalfjes ver-
zorgen.
Tijdens de open dag zullen ook
verschillende afnemers van de
producten van de bedrijven aan-
wezig zijn om te laten zien hoe
de producten worden verwerkt.
Lamb Weston verwerkt de aard-
appels van Van Beers Agro tot

friet. Op de open dag wordt deze
friet ter plekke gefrituurd en
kunt u deze gratis proeven.

U bent zondag 16 september
vanaf 12.00 uur van harte
welkom met het hele gezin.

Fietssleutel
Bij de Trekkertrek is een fiets -
sleutel gevonden. Deze is bij ons
in de winkel afgegeven.
Wie deze sleutel verloren is, kan
zich melden in onze winkel.

Super Service Henst
Wilhelminalaan 5

16 sePteMber vaN 12.00-17.00 uur:

Open dag akkerbouw-
en melkveebedrijf

Het bedrijf Van Beers Agro van-
uit de lucht gezien.

U steunt de VBode
toch ook?

Kijk daarvoor op
pagina 16/17



Op 1 oktober 2017 was het
precies 25 jaar geleden dat
Jan Willem Willems de stap
zette naar zelfstandig onder-
nemer. Vanuit een pand op
de Hooge Akker in Vessem
werd de tuin-wereld be -
stormd. Het was in de begin-
tijd ‘buffelen’. Dagen van 15-
20 uur waren aan de orde van
dag. “Bij de start van een be-
drijf moet je jezelf even weg -
cijferen en door veel uren te
maken, kun je dan iets be rei -
ken en een financiële buffer
opbouwen.”

Na een jaar of vijf begon het be-
drijf te groeien en verhuisde men
naar het huidige pand aan de
Jan Smuldersstraat 43. Daar
zette de groei zich door en voor-
dat Jan Willem er erg in had,
had hij een man of 10 personeel
op de loonlijst staan. Maar dat
betekende dat de aard van zijn
bedrijf aan het veranderen was.
Het merendeel van zijn tijd ging
zitten in het aansturen van zijn
personeel en de tijd om zelf
creatief bezig te zijn verdween
beetje bij beetje. Het was ook in
die periode dat hij nog een klein
bedrijfje uit Waalre overnam en
ziedaar: Jan Willem Willems
werd een heuse manager.

En het was juist dat wat hij niet
wilde. Na een korte bezinnings-
tijd besloot hij het roer om te
gooien en terug te keren naar
een behapbare bedrijfsomvang.
Op dit moment heeft hij drie
man personeel vast in dienst en
beschikt hij nog over een breed
netwerk aan bedrijven en vak -
mensen die hij in kan schakelen
als dat nodig is.
De klanten van New Art komen
voornamelijk uit de regio Eind-
hoven, Den Bosch, Tilburg met
uiteraard een accent op Vessem
e.o. Maar ook elders in het land
worden klussen geklaard.
Bij New Art is men nog steeds
blij met elke klus. Een aantal
mensen/bedrijven is al vanaf de
beginjaren trouwe klant en dat
wil men graag zo houden. “Als
een klant één struik gesnoeid
moet hebben, dan doen we dat
met plezier. Het hoeft niet alle -
maal ‘groot’ te zijn, aldus een
trotse Jan Willem.
“Als wij een klus uitvoeren voor
een klant komen we dikwijls
dicht bij zijn/haar privé. De tuin
grenst immers aan het huis en is
onderdeel van het woongenot en
dat woongenot komen wij pro -
beren te verhogen. Dat vraagt
om een vorm van wederzijds
vertrouwen,” aldus de jubilaris

Dat we het niet zomaar over een
‘hovenier’ hebben, mag blijken
uit het feit dat het bedrijf in 2001
de eerste prijs won bij de ver -
kiezing van ‘Tuin van het jaar’.
Met een eindcijfer van 9,1 won
men in de categorie ‘vanaf
60.000,-‘ in deze door de bran-
chevereniging VHG georgani -
seerde prijs. Ook in 2016 werd
het bedrijf genomineerd maar
helaas leidde dat dit keer niet tot
een van de winnende tuinen.

Praat met Jan Willem Willens
over tuinen en hij zal je snel
duidelijk maken dat elke tuin

anders is, maar dat ‘groen’ voor
hem altijd belangrijker is dan
steen, hout e.d. Hij is een trotse
ondernemer die kwaliteit hoog
in het vaandel heeft staan en een
tevreden mens is.
Als je hem vraagt naar zijn toe-
komstplannen is hij duidelijk:
“Ik wil over een tijdje wat stap -
pen terugdoen en de dagelijkse
werkzaamheden zoals inkoop en
planning anders gaan inrichten.
Het maken van (schets)-ontwer -
pen en beplantingsplannen wil
ik graag blijven doen omdat daar
de basis ligt van ons vakman -
schap.”
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Feest bij 25-jarig bestaan van
New Art Groenprojekten

Het voltallige team van New Art anno 2018. V.l.n.r. Jan Willem (eigenaar), Hans (2001), Stijn (2011) en Frank (2004).

Ontwerpen en met de handen bezig zijn, dat is Jan Willem z’n lust
en z’n leven zoals hier in de beginjaren van zijn bedrijf.



Met 115 deelnemers en een
berg ouders, vrijwilligers en
sponso ren, was de vijfde
editie van Yes sem een feest.
Het eerste jaar zijn we met
voorzichtige hutjes begonnen
in D’n Boogerd. De kinderen,
die toen al meededen en de
kinderen, die erbij zijn ge -
komen, zijn nu echte hutten -
bou wers. We kijken terug op
een super mooie week.

Maandagochtend is het veld bij
De Spil leeg, alle grassprietjes
rechtovereind, keurig gemaaid.
En toen ging het los! Binnen een
half uur waren de pallets ver -
sleept, werden palen afgezaagd
en was het een oorverdovend
getimmer. Één en al chaos. En
dan, na de chaos, na een halve
dag, staan daar 10 fantastische
hutten met feloranje daken. De
hutten zijn ineens van fantasie
echte vormen geworden. Door -
dacht bij de één, en zo ontstaan
bij de ander. De echte bouwers
bouwen door. De anderen vlie -
gen door de hutten met hun ge -
heime doorgangen, slim be -
dachte trappen en verdiepingen;
en voor de toekomstige DJ’s een
paar draaitafels. Van bovenop de
taarthut klinkt housemuziek en
in de hut aan de overkant en in
De Feesthut ‘draaien’ de DJ’s en
zetten ze een nummer in. Ze krij -
gen iedereen in de tent mee. Die
zien we over een paar jaar terug
op het volgende jubileum...
Onderin de opslagruimte van
één van de hutten liggen de blok -
jes drank en de blokjes fris met
spijkerrietjes naast de frietjes en
snacks. De menukaart hangt
klaar, de ronde tafels zijn gedekt
en de bonnenverkoop is ook
klaar voor het feest. Na het feest
van de eerste dag is iedereen
naar huis en sommigen komen
de dag erop nog even zelf in de
hut spelen en in de andere hut -
ten kijken.

Woensdag was het feest com -
pleet met een uitstapje van
groepers 1 t/m 3 naar Speeltuin
De Bucht in Bergeijk. Volgens
verwachting van de ouders, een
uitstapje zonder zwemmen. Daar
dachten de kinderen anders
over. Ze hebben waarschijnlijk
het record gevestigd: hoeveel
kinderen kunnen er in het kleine
verwarmde badje? De speeltuin
was speciaal voor ons open. De
ouders konden daardoor redelijk
rustig aan tafel koffiedrinken en
ondertussen appeltjes schillen

voor de snack. Alle andere kin -
de ren zaten ondertussen in Billy
Bird Park Hemelrijk. Ook daar
gingen ze onverschrokken het
water in. Bij de bootjesglijbaan
werden wedstrijdjes gehouden.
Alles is getest en uitgeprobeerd.
Met gegil en gelach bij de acht-
baan en andere attracties. Een
super dag, met dank aan de
bege leiders, die soms met de
groepjes meegingen, soms voor
ze klaar zaten en ook nog eens
hebben gereden.

Vrijdag. Iedereen is  in het dorp
op zoek naar de vossen. Oranje
lijkt onze themakleur te worden.
Alle kinderen lopen met oranje
shirts aan in groepjes. Ook al
letten ze erg goed op, een be -
kende op een wielrenfiets valt
toch niet zo erg op. En je moet

hem maar toevallig tegen ko -
men! Op het bankje tegenover
de GL zit de vos lekker. Hij
wordt herkend, net als de opa
voor Groenendaal. Soms met
wat hints. Ook mannen, die aan
de oprit werken, zijn per defini -
tie verdacht en worden aange-
sproken als vos. Maar de vos, die
zat daar juist net naast. Alle
vossen gevonden, iedereen terug
bij De Spil. Jong Nederland,
bedankt! Op het terrein achter
De Spil zijn dan 4 grote spring-
kussens neergezet, voor De Spil
staat de frietkar de kinderen op
te wachten en maken de pop -
corn- en suikerspinouders aan
de lopende band lekkers. De kin -
deren vliegen over de opblaas -
kussens en proberen elkaar van
de Get ‘m Off te stoten. Een half
uur blijkt lang, dus gaat iedereen

tussendoor naar de kapper voor
een veertje of gekleurde gel, een
glittertattoo of iets lekkers.
Groep 1,2 gaat op hun eigen
springkussen en heeft een bal-
lonnenmoeder, die zorgt voor
dino’s en vlinders op het terrein.
We kunnen iedereen niet genoeg
bedanken. Alle enthousiaste
ouders, vrijwilligers en kinderen,
die er bij het jubileum waren en
degenen die er de afgelopen
jaren bij zijn geweest. De Emté,
Van der Aalst Verhuur&Organi -
satie Eersel, BMA Verhuur
Eersel, de gemeente Eersel, Jong
Nederland, Neel’Salon, Goos -
kens Hout Hoogeloon, Daas
Groep, Schippers Bladel, Joran
van Heerbeek Installatie Service,
Gebr.Smits Veldhoven, Hurks
Bouw, andere sponsoren en
sponsoren van de afgelopen
jaren hebben met ons gezorgd
voor dit jubileum. Bedankt! We
zijn allemaal best een beetje trots
op wat we met z’n allen iedere
zomer weer doen. De zomer is
nu voorbij, iedereen is na een
week plezier weer naar school.

Voor het huidige bestuur eindi -
gen, met dit jubileum, mooie
Yessem-zomers. Het bestuur is
ter overname! Op 1 na! Naast
deze persoon heeft een penning-
meester zich gemeld. Heel fijn!
We roepen alle enthousiaste
ouders en opa’s en oma’s op om
Yessem in Vessem te houden en
te gaan voor een tweede jubi -
leum. We geven alle ervaring
graag aan jullie door. De draai -
boeken liggen voor jullie klaar.
Je kunt ons aanspreken of
mailen (kvw.yessem@outlook.
com) als je in het bestuur of in
een werkgroep van Yessem wilt.
Maar ook als je erover nadenkt
en erover twijfelt, kun je ons
aanspreken of ons mailen.

Sacha Poelhekke
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Yessem 2018: Een knaller
van een eerste jubileum
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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



Jaarmarkt
Op de Vessemse jaarmarkt had -
den wij uiteraard weer een stand
ingericht om d.m.v. een loterij
onze kas een beetje te spekken.
En dat is aardig gelukt. Hadden
we andere jaren altijd wel het
een en ander over, dit jaar ging
werkelijk alles ‘over de toon -

bank’. Dit houdt ook in dat we
voor volgend jaar wel iets anders
moeten bedenken want de bloe -
men, pennen en lolly’s zijn nu
helemaal op.
De bruto opbrengst van de loterij

was in totaal € 394,-. Wij bedan -
ken iedereen die ons gesteund
heeft. Ook alle vrijwilligers ‘be -
dankt’ voor jullie inzet.

Op de zomerse toer
Op vrijdag 10 augustus zijn we
met 25 gasten en 11 vrijwilligers
gaan high teaën bij De Kruid -

kamer in Bladel. Marlène Meijer
begon met een kleine uitleg over
de kruiden. De high tea bestond
uit een salade, kopje soep, drie
hartige hapjes en een citroen
kwarktaartje. We konden tus -
sendoor genieten van de krui -
dentuin, die dan ook door veel
gasten werd bezocht.
Daarna gingen we naar het
Nekkermenneke in Bladel voor
een lekkere coupe ijs. Daar slo -
ten we deze middag mee af.
Dankzij het mooie weer en de
Rabo Clubkascampagne konden

we spreken van een bijzondere
geslaagde middag.

Aanmelden Ziekendag
Op zaterdag 15 september vieren
we samen weer de Nationale
Ziekendag in D’n Boogerd. Dit
jaar is bij ons het thema: België
met een Vessemse twist.
Vanaf 14.00 uur worden de gas -
ten verwacht bij het gemeen -
schapshuis. Gasten die zelf geen
vervoer hebben worden thuis
opgehaald.
Er wordt begonnen met een wel-
komstviering. Daarna drinken
we koffie met iets lekkers en
wordt een film getoond over
Vessem 50 jaar geleden.
Aansluitend drinken we nog een
kopje koffie met een echte ‘Belze
bonbon’. Dan is het tijd voor
Piet jesbakken en als afsluiting
van deze middag nuttigen we
gezamenlijk een Belse traktatie
met nog een lekker drankje,
waarna er rond 17.00 uur een
einde komt aan deze ongetwij -
feld gezellige middag.
U kunt zich voor deze middag
nog opgeven tot 7 september bij
Trees van Aaken door te bellen
of te appen met 591306/06-
39201818. De kosten voor deze
middag bedragen € 10,- p.p.

Tijdens onze activiteiten wor den
er foto’s gemaakt voor onze
website en voor de Vaes heimer
Bode. Mocht u bezwaar hebben
dat er foto’s van u worden ge -
publiceerd, dan kunt u dit aan -
geven bij de fotograaf of bij op-
gave van een activitieit.

Vaesheimer Bode – september 2018 – pagina 13

De Vaesheimer
Bode is op zoek
naar jou!
Het is al een aantal jaren een
vast agendapunt op onze ver-
gaderingen: de toekomst van
ons Vessemse dorpsblad. Met
name de bezetting van de
redactie is daarbij van levens-
belang.

We kunnen zeker nog wel één of
twee mensen gebruiken die
ener zijds meedenken tijdens de
maandelijkse redactieverga de -
ringen (max. 1,5 uur) en ander -
zijds zou het wel heel fijn zijn als
zich ook enkele mensen melden
die van tijd tot tijd een artikel
willen schrijven. Wij vragen echt
geen speciale dingen. Iemand
die zich betrokken voelt bij ons
dorp en die een beetje redelijk
kan schrijven, is alles wat we
vragen. Je bepaalt ook helemaal
zelf hoeveel tijd je in het schrij -
ven investeert.
Bel vandaag eens met een van de
huidige redactieleden (zie
Colofon op pagina 3) en laat je
informeren hoe het er bij ons
aan toe gaat. Iedereen is meer
dan welkom.

Zonnebloem activiteiten

Nederlands enige echte cover -
band van de legendarische we -
reldgroep The Eagles zorgt op
zondag 30 september a.s. voor
een gegarandeerd profes sio nele
show door top muzi kanten.
Wie wil er niet nog eens live ge -
nieten van het onsterfelijke

num mer ‘Hotel California’ van
The Eagles? Deze nummer twee
hit van de 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

The Eagles Tribute Band treedt
op in ons gemeenschapshuis

artiesten uit Nashville te bege-
leiden 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 Des-
perado een uitstekende Eagles-
act neer. Desperado stond al
bekend om haar goede harmo -
nieën en uitstekende muzikan -
ten en dus past de muziek van de
Eagles 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. Jan toerde
12 jaar met André Hazes als
zanger/gitarist. Als bandleider
van de band Hollywood Boule -
vard begeleidt hij nog steeds de
groten der aarde.
Op zondagmiddag 30 septem -
ber speelt Desperado Eagles
Tribute Band het dak van D’n
Boogerd eraf. Aanvang 14:30
uur, entree: € 15,-, zaal open
om 13:30 uur, kaarten reser-
veren via Tributebands
vessem@gmail.com.

Nieuw taLeNt GezoCHt
Cool Moves
Volley
Dat zegt het eigenlijk al: Het is
COOL, je maakt veel MOVES,
en je leert VOLLEYballen!
Als jij al een beetje kunt vangen
en gooien, kun je dus meteen
mee komen doen.
We hebben bij onze groep mini’s
(6-12 jaar) plaats voor nieuwe
enthousiaste jongens en meisjes.
Maar ook voor kinderen van 12-
15 jaar hebben we plaats in onze
gemengde trainingsgroep van
jongens en meisjes

B-jeugd.
Ongeveer 1 keer in de maand
spelen de mini’s op zondag een
toernooi. De B- jeugd speelt elke
zaterdag een wedstrijd thuis in
Vessem of in de regio.
Kom 4 keer gratis op proef mee -
trainen.
De mini’s (6-12) trainen op don -
derdag van 15.45-17.00 uur.
De B-jeugd (12-15) jaar traint op
donderdag van 17.00-18.30 uur.
De trainingen vinden plaats in
de gymzaal van D’n Boogerd en
worden gegeven door Reina v.d.
Sande, gediplo meerd trainster.
Heb je nog vragen, bel Reina 06-
10611142 of Jolanda 06-
18711692 of mail met bestuur.
vcvessem@gmail.com.
Kijk op onze website voor meer
informatie: www.vcvessem.nl of
op facebook.
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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.

Noyet jonge jenever
of

Dupuis vieux 
beiden 1 liter

10,99



U heeft het overal al kunnen ho -
ren en lezen: de Stichting Duo -
fiets Vessem e.o. mocht van gilde
St. Lambertus een geweldig be-
drag in ontvangst nemen. De
ontvangen € 5.000,- was een
deel van de opbrengst van een
geweldig gildeweekend. Op het
moment dat wij dit schrijven is
nog niet bekend wat de exacte
besteding van dat bedrag zal
worden, maar dat het zorgt voor
een gezonde financiële toekomst
van onze stichting is zeker. 

Vrijwilliger worden
Nu het ons financieel goed gaat,
is het van belang om u nog eens
te wijzen op het feit dat we nog
steeds nieuwe vrijwilligers nodig
hebben. Met name op de don -
der dag- en zaterdagmiddag
komen we regelmatig mensen te
kort. We fietsen altijd met 2 fiet -
sen (2 vrijwilligers + 2 gasten)
tegelijk en zijn dan zo’n 2 uur
onderweg. Als vrijwilliger bepaal
je zelf hoe vaak je gaat fietsen en
ook op welke dag(en). Ook kun
je aangeven dat je samen met
een andere vrijwilliger een kop-
peltje wilt vormen. Ook daar

houden we dan rekening mee. 
Als vrijwilliger ontvang je ook
een ‘deelnemers kaart’ waarmee
je op een aantal terrasjes in de
omgeving gratis koffie krijgt voor
jouzelf én voor de gasten. Kort-
om: de vrijwilli ger is bij ons een
échte fiets ko ning. Maak daarom
twee uurtjes per maand vrij voor
het duo fietsen en ook jij wordt
dan die échte fietskoning.

Gast worden
Evenals vrijwilligers kunnen we
ook nog wel enkele nieuwe
gasten gebruiken. We fietsen op
dinsdag (10.00-12.00 uur),
donderdag (14.00-16.00 uur) en
zaterdag (14.00-16.00 uur). Gast
worden bij onze stichting ver -
plicht u tot helemaal niets. Het is
helemaal gratis. Sterker nog: de
koffie/thee onderweg is gratis. U
bepaalt zelf op welke week dagen
u wilt fietsen en ook hoe vaak u
mee wilt.
Iedereen die een beetje moeite
heeft met lopen of met zelf stan -
dig fietsen is van harte welkom
als gast. De elektrische duo fiet -
sen zijn zo ingericht dat u zelf
bepaalt of u wel of niet mee

trapt. Als u helemaal niet kunt
trappen is er zelfs (in plaats van
de trappers) een luxe voeten -
bankje beschikbaar. De stoel
waar u op zit, heeft een zachte
zit/rugleuning en is verstelbaar.
Tijdens het opstappen kan de
stoel zelfs gedraaid worden en
kunnen de armleuningen om -
hoog geklapt worden. Als u een
stok nodig heeft tijdens het

lopen, is daarvoor achter op de
fiets de mogelijkheid om die
tijdens het fietsen ‘op te bergen’.
Kortom: als duofietsgast wordt u
behandeld als een échte koning!

De stichting Duofiets Vessem
streeft er naar om zoveel mo -
gelijk mensen gratis te laten
genieten van een fietstocht in
onze mooie omgeving. Onze
mooie natuur moet bereik -
baar blijven voor iedereen.
Voor meer informatie (of
aan melden) kun je bellen met
Jan Henst (592147) of met
Harrie v. Son (06-51317780).
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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

Gildefeest zorgt voor financiële
buffer bij Stichting Duofiets
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Eenmalige machtiging
Gegevens opdrachtgever:

Totaalbedrag

(Datum afschrijving ca. okt./nov./dec.)

Machtiging
Ondergetekende machtigt de ontvanger om in het jaar 2017 éénmalig
onderstaand bedrag van zijn/haar rekening af te schrijven.

Gegevens ontvanger:

Stichting Vaesheimer Bode
p.a. Lantie 10
5512 NG  Vessem

€ ,
Datum 8 september 2018

Handtekening

Ondertekening opdrachtgever:

Reden Abonnement Vaesheimer Bode 2018

Doorlopende machtiging

Naam

Adres

Postcode en Plaats

Rekeningnummer
(IBAN)

Gegevens opdrachtgever:

Totaalbedrag

(Datum afschrijving ca. okt./nov./dec.)

Machtiging
Ondergetekende machtigt de ontvanger om jaarlijks onderstaand bedrag (in één
termijn per jaar) van zijn/haar rekening af te schrijven.

Gegevens ontvanger:

Stichting Vaesheimer Bode
p.a. Lantie 10
5512 NG  Vessem
NL05 RABO 01 1 2 8663 52

€ ,
Datum 8 september 2018

Handtekening

Ondertekening opdrachtgever:

Reden Abonnement Vaesheimer Bode

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden

Inleveradressen: 

Anja v.d. Bliek, Hooge Akker 52;

Jeanette Bolle, Predikant 4;

Jos Bolte, Groenewoud 58;

Mien Heeren, Den Hofpad 9;

Conny Nouwens, Lantie 10;

Harrie van Son, Kuilenhurk 8A, 

Sven Trommelen, Predikant 33.

Wij danken u bijvoorbaat voor uw steun en hopen

dat u plezier blijft beleven aan ons dorpsblad.

VAESHEIMER
20e JAARGANG - ABONNEMENTENACTIE - 8 SEPTEMBER 2018

Lees hiernaast waarvoor u
deze gegevens nodig heeft

Bode MOGEN WIJ
DIT JAAR TOCH
OP ÚW STEUN
REKENEN?

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden

Naam

Adres

Postcode en Plaats

Rekeningnummer
(IBAN)

Incassant-ID: NL03ZZZ172414000000

NL05 RABO 01 1 2 8663 52
Incassant-ID: NL03ZZZ172414000000

20181001

20182001



Het zal u niet helemaal vreemd
in oren klinken als wij zeggen
dat het steeds moeilijker aan het
worden is om vrijwilligers te
vinden. Natuurlijk is dat niet fijn
om te moeten constateren, maar
anderzijds zullen ook wij moeten
accepteren dat de wereld veran -
dert. Wij zullen moeten accep -
teren dat mensen hun vrije tijd
anders invullen en dat het
gezinsleven nu eenmaal anders
is als pakweg 25 jaar geleden.

Dat alles kun je ‘jammer’ vinden,
maar verander het maar eens....
Voorlopig leggen wij ons er bij
neer en hopen dat ieder huis -
hou den in Vessem toch een fi -
nan ciële bijdrage blijft leveren
aan ons dorpsblad.
Voor degenen die in het verleden
een doorlopende machtiging
hebben afgegeven verandert er
helemaal niets. Aan het einde
van dit jaar (oktober/november)
wordt uw ‘abonnement’ afge -

schreven van uw rekening. Als
bedankje drukken we de be -
dank kaart, die u vorige jaren in
de brievenbus kreeg, bij dit ar-
tikel af.

Alle anderen die dit jaar geen be-
drag hebben overgemaakt op
onze rekening, vragen wij één
van de volgende keuzen te
maken:
1. Vul een doorlopende

machtiging in (pag. hiernaast)

2.Vul een eenmalige machtiging
in (pagina hiernaast)

3.Maak via uw bank een bedrag
over naar onze penning mees -
ter: NL05 RABO 0112 8663
52.

4.Doe uw bijdrage in een enve -
lop en stop die envelop in de
brievenbus bij een van de
adressen die op de pagina
hiernaast worden genoemd.

Ons richtbedrag blijft zoals al
jaren het geval is, € 15,- maar...
meer mag óók en minder blijft
eveneens zeer welkom!
Mocht u twijfelen over het feit of
u een doorlopende machtiging
heeft afgegeven of dat u niet
meer weet of u eerder een be -
drag overmaakte, dan kunt u een 
e-mailtje sturen (met uw adres -
gege vens) naar Conny Nouwens,
onze penningmeester: pcnw95@
gmail.com. 
Zij zal het dan op korte termijn
voor u nakijken en antwoorden.
Indien u niet kunt mailen, kunt
u haar bellen: 0497-592282.

Wij hopen van harte dat u be-
grip heeft voor ons besluit om
het over een andere boeg te
gooien en dat u toch blijft bij-
dragen in de kosten zodat we
ook de komende jaren ren -
dabel kunnen blijven functi o -
neren.

Namens Bestuur Stichting
Vaesheimer Bode

Harrie van Son, voorzitter
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Dank-je-wel voor
uw steun in 2018.
Wij waren er weer
erg blij mee!

Bestuur en vrijwilligers

Fijn dat
u ons

steunde!

steeDs MoeiLijKer oM voLDoeNDe vrijwiLLiGers te viNDeN

Dit jaar voor eerste keer géén
rondgang voor Vaesheimer Bode

Het slechte nieuws is nog
steeds niet goed te bevatten,
de afgelopen weken is Lom -
bok heel wat keren getroffen
door zware aardbevingen. Er
zijn zeker 434 mensen om het
leven gekomen en ca. 13.000
gewonden. 400.000 of meer
huizen zijn verwoest.

De stichting Anak-Anak-Lom -
bok-Timur uit Geldrop is sinds
2010 actief in Labuan Pandan op
Oost-Lombok. De stichting zet
zich in voor betere leef- en
woon omstandigheden voor
kinderen en hun families. Met de
steun van Anak- Anak zijn er
meer dan 100 huizen, 42 toilet -
gebouwen, een basisschool en

een kliniek gebouwd. Er zijn cur -
sussen en vakopleidingen ver -
zorgd, zodat mensen daarna in
hun eigen levensonderhoud kun -
nen voorzien. Bestuursleden

heb ben sinds de eerste aard be -
ving intensief overleg met con -
tact personen ter plaatse.
Samen met lokale partners in
Labuan Pandan is een inzame -
lingsactie gestart voor de slacht-
offers van de aardbeving. Hun
contactpersonen zijn met vele
andere inwoners van Labuan

Pandan ter plekke voor hulp.
Extra financiële steun is nu hard
nodig. Vooral voor schoon drink-
water, voedselpakketten en me-
dische hulp. En later natuurlijk
voor het weer opbouwen van de
ingestorte huizen. Stichting
Hara pan Wintelre wil ook hulp
bieden aan de slachtoffers en
steunt in goed overleg de acties
van Anak-Anak-Lombok-Timur.

Mocht u ook willen steunen,
elke euro is welkom. Stort
dan uw bijdrage op rekening-
nummer NL 29 Rabo 0177 06
22 66 met vermelding Lom -
bok. De opbrengst van de
actie gaat rechtstreeks naar
de getroffen gebieden. Na -
mens de inwoners van Lom -
bok bij voorbaat hartelijk
dank.

Stichting Harapan Wintelre

Hulp gevraagd voor slachtoffers
van de aardbeving Lombok

VAESHEIMER
20e JAARGANG - ABONNEMENTENACTIE - 8 SEPTEMBER 2018Bode



Mantelzorg komt op je
pad!
Vanuit de dorpsraad willen wij
kijken wat de mantelzorger in
Vessem nodig heeft om de kwali -
teit van het leven zo positief mo -
gelijk te houden voor zichzelf en
voor diegene waar hij/zij voor
zorgt.

Mantelzorger zijn overkomt je,
het levert je vragen op en je
wordt ervaringen rijker!
Wij komen graag in contact met
mantelzorgers die zorgen voor;
- Kind
- Partner
- Ouder (s)
- Buurtgenoot
Door jullie ervaringen en vragen
te horen willen we kijken wat er
nodig is om de mantelzorg in de
toekomst in Vessem acceptabel
te houden. Je ervaringen worden
in vertrouwen behandeld.
Ben jij de mantelzorger die erva -
ringen, positief en negatief met
ons wil delen? Neem dan contact
op met: Carien van Diessen, 06-
43181287 of Anita de Laat, 06-
81696133.

Even voorstellen:
Jopie van de Ven
Toen ik begin van het jaar ge -
vraagd werd om bij de dorpsraad
te komen dacht ik eerst: nee, ik
heb al zo veel. Maar ik vind het
wel erg belangrijk wat de dorps-

raad allemaal doet en als ik daar
mijn steentje aan kan bijdrage,
graag. Vooral zorg en welzijn
vind ik belangrijk en veiligheid
maar ook wonen, voor onze
jeugd maar ook voor ouderen.
Verder wonen wij in een mooi
dorp met prachtige natuur. We
moeten daar wel zuinig op zijn
en misschien kunnen we het hier
en daar nog een beetje mooier
maken.

Ik ben Jopie Soetens, getrouwd
met Peter van de Ven. We heb -
ben twee zonen, Sander en Eric.
Sander is getrouwd met Wendy.
Ze wonen in Oirschot en ver -
wachten hun eerste kindje in
sep tember. Eric woont op He -
mel rijk in Vessem.
Wij wonen al 40 jaar op de Mo -
lenberg en hebben een eigen ad-
ministratiekantoor. Ik ga iedere
dag even naar mijn moeder in
Groenendaal voor een wandelin-
getje, voor de was of wat bood -
schappen. Verder ben ik be -
stuurs lid van de Korfbalvereni-
ging en de Weidevogelbescher -
ming, vrijwilligster bij het ge -
meenschapshuis en draai ik mee
kantinedienst bij de tennisver-
eniging waar ik ook graag een
balletje sla. Maar wandelen is
mijn grootste hobby. Of dat nu
een 4 daagse is, met Peter naar
de Ardennen of de Eifel, of een
rondje Vessem met vriendinnen
ik vind het allemaal leuk. Maar
het allerliefst ga ik de natuur in
met mijn verrekijker en genieten
van de vogels en de omgeving.
Ik heb het penningmeesterschap
op me genomen maar ik hoop,
samen met de andere leden van
de dorpsraad een positieve bij -
drage te leveren aan een leef baar -
der, veiliger en mooier Vessem.

Wandelroute netwerk
Vessem hersteld
Het Ommetje NW, blauwe route
op de kaart in het wandelroute -
netwerk, is weer hersteld door de
gemeente Eersel samen met de
firma van Nierop en in overleg
met de Dorpsraad Vessem.
Het traject tussen de knoop -
punten 49 -79, het wandeltraject
achter de tennisbanen, was in de
loop der jaren zo slecht dat er
bijna niet meer veilig te wande -
len was. De wandel-ommetjes
zijn een onderdeel van het wan -
del route netwerk op Vessems
grond gebied en beslaat ongeveer
42 kilometer.
De slechte staat van dit traject
werd voornamelijk veroorzaakt
door de talrijke motorcrossers
die, ondanks de waarschuwing
op de groene borden, door onze

bossen scheuren en vooral de
wandel- en mountainbike paden
beschadigen. Ook de veiligheid
van wandelaars en mountain -
bikers en de rust in het gebied is
hiermee in het geding.
Voor alle duidelijkheid: gemoto -
riseerd verkeer in welke vorm
dan ook, is verboden in de Ves -
semse bossen.
Het herstelde traject is nu aan
beide kanten voorzien van hek -
ken die het wandelpad afsluiten
voor gemotoriseerd verkeer. Ook
de diepe gaten en blootliggende
wortels zijn bedekt met een laag
zand waardoor het wandeltraject

weer goed te bewandelen is.
We hopen hiermee dat de wan -
delpaden met rust gelaten wor -
den en alleen gebruikt om te
wandelen. Een gebiedshand -
having tegen het gemotoriseerd
verkeer in het hele bosgebied
zou een welkome oplossing zijn.
Om hieraan mee te werken
roepen wij alle wandelaars op
om motorcross activiteiten te
melden aan de gemeente Eersel
zodat maatregelen genomen
kun nen worden tot handhaving.

Henk Stoop, 
werkgroep Recreatie, Toerisme

en Uitsraling
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van de Dorpsraad...



Als begin september dit blad
uitkomt, heeft de vv Vessem
al verschillende oefen- en/of
bekerwedstrijden gespeeld.
Logisch om voor deze rubriek
een vrijwilliger uit die club
aan de tand te voelen. Voor-
zitter Maas schuift desge -
vraagd Freek Soetens naar
voren, iets wat Freek zelf
nooit zou doen. Freek is meer
de stille kracht, positief aan-
wezig, maar op de achter -
grond. En nu dus een keertje
niet.

Freek is een 34 jarige stoffeerder
bij de firma Soetens (ome
Frans). Hij is lid van de voetbal-
club vanaf zijn zesde jaar. Zes -
tien jaar later maakt een bles -
sure een eind aan zijn voetbal-
carrière. Ome Jan (in Freeks-
top-drie vrijwilliger nummer
één) vroeg of hij geen leider wil -
de worden. Tja, zeg dan maar
eens nee. Hij vond het spelletje
natuurlijk ook nog erg leuk. En
zo stond Freek, eigenlijk nog ‘n

broekie, zondagochtend langs de
lijn bij het vijfde elftal.

Vaandelteam
Wat goed is komt snel. Een paar
jaar jaren later wordt Freek ge-
vraagd voor het vaandelteam.
Hij kent de jongens natuurlijk.
Het zijn allemaal leeftijdsge -
noten. Ze voetbalden samen nog
in de selectie. Mede door de
goede resultaten wordt het spel-
letje steeds leuker. En Freek doet
waar hij goed in is: op de achter-
grond alles regelen in het belang
van het team. Ook als dat in -
houdt dat hij langs de lijn de vlag
moet gaan hanteren.

Grensrechter
Grensrechter is niet het meest
populaire baantje in een elftal.
Ga maar na: de tegenstander is
boos als ze denken dat de grens-
rechter oneerlijk vlagt, de eigen
jongens als hij ‘te eerlijk’ vlagt en
het publiek is standaard nega -
tief. Gelukkig is Freek er niet de
vent naar om zich daar druk over

te maken. Zijn voetbalzondag
begint normaal rond twaalf uur
en eindigt om een uur of zes. De
donderdag-kantine-avond be -
steedt hij liever film kijkend of
gamend op de bank.

Sfeer
Freek werd vrijwilliger omdat
het spelletje zo leuk is, maar
vooral vanwege het sociale ge -
beuren. Als de sfeer goed is, is hij
in zijn element. ‘Er wordt bij de
voetbalclub goed voor de vrij wil -
ligers gezorgd,’ zegt hij, ‘mis -
schien ook een van de redenen
dat er altijd genoeg zijn. En na -
tuurlijk, omdat ik er nog steeds
veel voldoening van heb’. En dan
benadrukt ie nog maar eens, dat
er bij de vv Vessem vrijwilligers
rondlopen die er véél meer tijd
in stoppen.

Wasvrouw
In de vrijwilligersranglijst komt
Sjaan Sleddens na Ome Jan op
plaats twee. Zij wast de kleding
van zijn elftal. Freek komt er in

een seizoen tientallen keren en
terwijl hij dat vertelt zie je de
vrijgezel denken; “waar haal je
als wasvrouw de voldoening van-
daan.” Alleen daarom al komt
Sjaan zo hoog op het lijstje. Op
drie hebben we een ex aequo; de
klusploeg en het bestuur. Be -
stuurs leden zijn de grootste vrij -
willigers, vindt Freek.

Op de man af
Voor Freek is het duidelijk: De
voetbalvereniging draait op de
Jan Soetensen, die bijvoorbeeld
zelfs ’s nachts de velden sproeien
in tijd van grote droogte. 

De Ves semse vrijwilligers zijn
niet te beroerd om hun han -
den uit de mouwen te steken.
Eén ding doen ze niet: zich
vrijwillig opge ven. In dit dorp
worden ze op de man af ge -
vraagd. Tja, en zeg dan maar
eens nee.
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vrijwiLLiGers iN Het zoNNetje Gezet - DeeL 3: freeK soeteNs vv vesseM

In Vessem word je gevraagd
en zeg dan maar eens nee

De sfeer is goed, laat Freek
Soetens weten door middel van
een duimpje
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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



Vanaf zaterdag 1 september t.m.
zondag 14 oktober kan er inge -
schreven worden voor deelname
aan de Vessemse dorpskwis. Dit
kan door bijgaand  inschrijf for -
mulier (of het te downloaden op
vessemsekwis.weebly.com) in
te vullen. Hier vind je nog meer
informatie over de kwis. Daarna
in een envelop in de brievenbus
bij Toon Verbaant, Molenberg
10. Hier ook meteen 20 euro per
groep inschrijfgeld toevoegen,
anders is de inschrijving ongel -
dig. Iedereen mag deelnemen
maar de teamcaptain moet wel
minimaal 16 jaar zijn.

Omdat de kwis uit 10 catego -
rieën bestaat, met een totaal van
100 vragen (en subvragen) die in

vier uur moeten worden afge -
werkt, is het slim om met mini-
maal 10 personen deel te nemen.
Bedenk een leuke naam voor je
groep en vul het formulier hele -
maal in. 
Op vrijdagavond 26 oktober
tussen 19.00 en 19.30 uur kan
het kwisboek worden afgehaald
in de foyer van gemeenschaps-
huis d’n Boogerd. Vóór 23.30
uur moet de kwis weer ingele -
verd zijn.
Op vrijdagavond 2 november
kan er volop nagebuurt worden
op de feestavond met prijsuit rei -
king in de Innostratiezaal van
d’n Boogerd. Onze lieftallige

Kwismiss zal de prijzen uitreiken
en een bekende DJ zorgt voor
een geweldige sfeer.
De hoofdprijs is een wisseltrofee
met eeuwige roem en mag de
winnende groep zich tot de
volgende kwis, de Slimmerik
van Vessem noemen. Ook zijn er
drie direct eetbare prijzen voor
de eerste drie groepen.

Als wisseltrofee hebben we dit
jaar een nieuwe Slimmerik (foto)
die beter tegen ietwat over -
enthou siaste prijswinnaars be-
stand is. Hij stamt uit de oude
Inkatijd waarbij hij als element
bij een van hun wedstrijden

werd gebruikt. Toepasselijk dus
voor onze kwis waarin ook een
wedstrijdelement zit, maar waar
meedoen belangrijker is dan
winnen.

Tot kwis in D’n Boogerd…
waar anders!
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Nu inschrijven voor de Dorpskwis

HIER AFKNIPPEN
Groepsnaam:

Nummer (titel + artiest) 
dat jullie willen horen wanneer jullie het podium 
op komen bij evt. 
top 3-plaats

Aantal personen 
(bij benadering)

Gegevens teamcaptain:

Naam

Adres

(Mobiel) telefoonnr.

E-mail

Inschrijfformulier met € 20,- inschrijfgeld in envelop inleveren bij Toon Verbaant, Molenberg 10,
uiterlijk 14 oktober 2018.

Deelname is op eigen risico.

De Junioren van JN
Vessem aan het woord
Hallo, wij zijn de junioren van Jong
Nederland Vessem en wij zij gevraagd een
stukje te schrijven voor de Vaeheimer Bode.

Wij zijn leden van jong Nederland Vessem in de
leeftijd 10-13 jaar we zijn van 9 juli tot 13 juli op
kamp geweest in Heeze bij een heel mooie blokhut.
Het was een fantastische week en wat hebben we
genoten van het mooie weer en van de spellen en
activiteiten, wat zat het weer goed in elkaar.
Een drukke week dat wel, maar o zo mooi lekker in
de buitenlucht zijn en slapen. Wie wil dat nou niet?
Toen lekker genoten van de vakantie met in de
laatste week Yessem. Ook dit was weer een mooie
week met op vrijdag in samenwerking met Jong

Nederland een vossenjacht en feest op vrijdag als
afsluiting. Nu hoorden wij wel dat er drie mensen
van de organisatie gaan stoppen en dat ze dringend
op zoek zijn naar opvolgers: dus langs deze weg
een oproep aan iedereen: LAAT YESSEM NIET
STOPPEN. Als je dit leuk lijkt, zoek dan contact
met Yessem a.u.b. Dit mooie evenement mag niet
stoppen. Alvast bedankt.

Verder zijn we weer begonnen met groep draaien.
Kijk op de site of facebook voor meer info. We zien
je graag terug bij een van de avonden.

In oktober is er voor ons weer een Junioren-
dag georganiseerd door Vessem, wellicht ziet
u ons in het dorp. Wij hebben er alvast veel
zin in

Groetjes,
Junioren JN Vessem

Kerkconcert op
6 september
Op 6 september om 20:00 uur
vindt in de Lambertuskerk  weer
een concert plaats in de serie
‘Concert in de Kerk’. Deze con-
certen worden georganiseerd
door de stichting Behoud Lam -
bertuskerk. Dit keer treden op
Sarah Kapustin (viool) & Shuann
Chai (piano).
Sarah is een van de meest bril -
jante begaafde jonge Ameri -
kaanse violisten van haar gene -
ratie. Zij is Amerikaans, in 2008
in Ne der land gekomen om pri -
marius van het Rubens Quartet
te worden.
Pianiste Shuann Chai is een ac-
tieve en bezielende musicus, ge-
prezen door de muziekkritiek
voor haar uitvoeringen op zowel
moderne als historische instru-
menten. Woonachtig in Neder-
land, treedt ze overal in Europa
op: van Finland tot Spanje,
Oekraine en Engeland, maar
haar werkterrein omvat ook Azië
en haar geboorteland, de VS.
behoudlambertuskerkvessem.nl

U steunt de VBode
toch ook?

Kijk daarvoor op
pagina 16/17
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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



Dit jaar is het 160 jaar gele -
den dat Maria voor het eerst
aan Bernadette Soubirous in
Lourdes verscheen. Deze
stadje in het zuiden van
Frankrijk is nu het grootste
Maria bedevaartsoord in
Europa en wordt jaarlijks
door vele miljoenen pelgrims
bezocht.

Hoe het begon
Lourdes, 11 februari 1858. Het
arme 14-jarige Franse meisje
Bernadette Soubirous gaat met 2
andere meisjes houtsprokkelen,
maar kan hen wegens astma -
problemen niet bijbenen. Ter
hoogte van de grot van Massa -
bielle hoort ze plots een vreemd
geruis. Wanneer ze opkijkt, ziet
ze bovenin de grot “een dame in
het wit” die zich als “Maria, de
onbevlekte ontvangene” voor -
stelt. In de maanden die volgen
zal Maria nog 17 keer aan Berna -
dette verschijnen, zo beweert het
meisje. Ze draagt haar op een
kerk op de plek van de eerste
verschijning te bouwen en van
het water in de grot te drinken.
Op 16 juli 1858 heeft Bernadette
de achttiende en laatste ont moe -

ting. Het is op het feest van Onze
Lieve-Vrouw van de berg Kar -
mel. De autoriteiten hebben in -
tussen de grot afgesloten en er
een schutting rondom laten aan-
brengen. Bernadette knielt op de
andere oever van de Gave. De
katholieke kerk startte een gron -
dig onderzoek naar de verschij -
ningen. 4 Jaar later luidde het
oordeel dat ze als waar be -
schouwd kunnen worden. Het
betekende het begin van Lourdes
als pelgrimsoord.

Wonderbaarlijk
De voorbije 160 jaar heeft de ka-
tholieke kerk 70 zogenoemde
‘wonderbaarlijke genezingen’ er -
kend die in Lourdes zouden heb -
ben plaatsgevonden. Bernadette
trad op 29 juli 1866 in het kloos -
ter van Nevers in. Daar stierf ze
op 16 april 1879, amper 35 jaar
oud. Op 8 december 1933 ver -
klaart paus Pius XI haar heilig.
Tegenwoordig zijn de grot en alle
gebouwen, waaronder 22 kerken
en kapellen, een informatiecen-
trum, bibliotheek en het acceuil
(verblijf voor zieken) op het 52
ha. groot terrein in de organi sa -
tie Heiligdom van Onze-Lieve-

Vrouw van Lourdes onderge -
bracht. Er werken binnen dit
Heiligdom ruim 300 mensen in
vaste dienst, 100 seizoenarbei -
ders en vele duizenden vrijwil -
ligers. Al vanaf 1883 worden er
vanuit Nederland bedevaarten
naar Lourdes georganiseerd.
Ook in onze moderne tijd willen
nog steeds veel pelgrims op weg
naar deze plaats waar hemel en
aarde elkaar raken.

Met vliegtuig of bus
Vanuit het Huis voor de Pelgrim

in Maastricht zijn er in mei, sep -
tember en oktober (speciaal voor
gezinnen) bedevaarten met het
vliegtuig en de bus. Er is speciale
aandacht voor 160 jaar Lourdes
als bedevaartsplaats.
Er is nog de mogelijkheid om je
aan te melden voor een van deze
reizen. Voor nadere informatie
hierover kunt u contact opne -
men met Jos van der Heijden in
Best, tel. 06-18618903, vwkn.
lourdes@gmail.com.
Jos is vrijwilliger bij de N.L.Z
bedevaart. Hij kan u informeren
over data, prijzen en kortings -
mogelijkheden via de zorgver -
zekeraar CZ.
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DIENSTEN EN INTENTIES
23e ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 8 september Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9 september Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 9 september Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Herenkoor
Ned. en mrst.
In deze vieringen gedenken wij: Jo v. Aaken-Liebregts; Piet v. Aaken;
Wim Mijs (1e mndg.); Noud v. Overbeek (jrgt.); Toon Koolen (1e jrgt.);
Janus v.d. Pas.

Maandag 10 september 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

24e ZONDAG DOOR HET JAAR; H. LAMBERTUS; VREDESZONDAG
Zaterdag 15 september Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 16 september Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 16 september Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Gemengd
koor.
In deze vieringen gedenken wij: overl. ouders Soetens-Rademakers;
Jans v. Riet-v. Aaken; Hub v. Buul; Jan van Rijen (verj,); Johan Roes.

Maandag 17 september 10.30 uur Eucharistieviering Groenendaal.

25e ZONDAG DOOR HET JAAR; GEZINSVIERING
Zaterdag 22 september Knegsel 19 00 uur Eucharistieviering.
Zondag 23 september Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 23 september Vessem 11,00 uur Gezinsviering.
In deze vieringen gedenken wij: Will Jansen; Jan en Miny Liebregts;
Mart Michielse en overl. fam. leden; Hendrik Bles en Miet Bles-
Hendriks; Jan Heeren (trouwdag); overl. fam. Somers-Coolen; Wim Mijs
(nms. broers en zussen Mijs-Ansems).

Maandag 24 september 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

26e ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 29 september Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 30 september Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.

Zondag 30 september Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Dames-
koor.
In deze vieringen gedenken wij: Wim v.d. Ven; Bert Swaanen (jrgt.),

Woensdag 1 oktober 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

Oktober Rozenkransmaand.
Dinsdag en vrijdag om 9.30 uur Rozenhoedje in de kapel aan de Lille.

27e ZONDAG DOOR HET JAAR; KERMIS
Zaterdag 6 oktober Vessem 17.30 uur Eucharistieviering met mede-
werking van de fanfare.
Zaterdag 6 oktober Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 7 oktober Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
In deze vieringen gedenken wij: Nel Sterken-v. Beers (mndg.); overl.
fam. Huijbers-Geerts; overl. ouders v. Spreuwel-v. Riet; Cees Maas
(jrgt.).

Maandag 8 oktober 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

Van 6 t/m 11 september is pastoor A. Verschure afwezig van-
wege zijn deelname aan de bedevaart van de NLZ naar Lour -
des. Voor noodgevallen zal pastoor C. van Lamoen, tel. 0497-
512235, de pastoor van Eersel, waarnemen.

OVERLEDEN:
Wim Mijs, oud 85 jaar. Kuilenhurk 24.
Moge hij rusten in vrede.

In de volgende Vaesheimer Bode, waarvoor wij de intenties
moeten inleveren vóór 2 oktober, vermelden wij de intenties
van 10 oktober tot 14 november. Denkt u er aan de intenties op
tijd in te leveren (€ 10,- per H. Mis) vóór 2 oktober bij Riek van
den Bosch, Oude Schoolstraat 6, (vóór 12.00 uur ’s-middags)
of op de pastorie in Knegsel, tel. 040-2051575.

De Gerardus kalender: 
elke dag een beetje spirit!
De Gerarduskalender, uitgebracht door klooster Wittem, is een
scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt
of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit! ’
Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinnings-
teksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.
De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De
spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de
achterkant, geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.
Kosten kalender: € 7,25.

De kalenders zijn af te halen of te bestellen bij: W. van de
Sande, Kuilenhurk 16a, Vessem, tel. 0497-592124.

Lourdes 160 jaar bedevaartsplaats
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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



Op donderdag 27 september a.s
organiseert de K.B.O.-Vessem
een opfriscursus over de nieuwe
verkeersregels voor fietsers en
het veilig gebruik van de E-bike.
Iedere Senior van Vessem is
hierbij uitgenodigd. Ook al heb
je al een E-Bike en rijdt je er al
jarenlang met plezier op of je
overweegt er binnenkort een aan
te schaffen en je wilt hierover
weten wat de best keuze is en
wat de specifieke eigenschappen
van de E-bikes zijn, dan ben je in
D’n Boogerd op de juiste plaats.
Dhr. Chris Kinders, die deze cur -
sus geeft, zal om 9.30 aanwezig
zijn. Daarna is Fietsland aanwe -
zig met 3 verschillende soorten
E-bikes waarop een proefrit ge-
maakt kan worden. We hopen
op een goede opkomst. U bent
vanaf 9 uur welkom in D´n Boo-
gerd. Wij zorgen dat de koffie
staat klaar.

Elektrische fietsen
De aanschaf van een e-bike is
een grote investering. Daarom
wil je er zeker van zijn dat je de
fiets koopt, die het beste bij jou
past. In dit artikel vertellen we je
alles over elektrisch fietsen.
De elektrische fiets is nog nooit
zo populair geweest. Maar liefst 1
op de 3 nieuw gekochte fietsen in
2016 was een e-bike. Niet alleen
ouderen, maar ook forenzen,
middelbare scholieren en stads-
mensen lopen er mee weg.

Op zoek naar een
elektrische fiets?
Fietsen is heerlijk, maar als de
afstand te groot is, gaan we lie ver
met de auto of het OV. Daarbij
zijn veel mensen niet meer in
staat om op een gewone fiets op

pad te gaan door lichamelijke on -
gemakken. Een e-bike is dan een
ideale uitvinding. Of het nou gaat
om een lange route naar je werk
of een ritje door de natuur of
stad: grote afstanden zijn op eens
een stuk makkelijker te over brug -
gen. Je hebt het heer lijke gevoel
dat je continu ‘wind mee’ hebt.
Met de toenemende populariteit
groeit ook de markt van de e-
bike. Waar moet je nou precies
op letten bij de aankoop van een
elektrische fiets? De vele merken
en uitvoeringen maakt de keuze
niet eenvoudig. Het is verstandig
om je goed te oriënteren, zo
voorkom je een kat in de zak.
www.anwb.nl/fietsen/elektrisch
e-fietsen/keuzehulp-elektrische-
fiets

Dit moet je weten over de
elektrische fiets

1. Drie type motoren
Er zijn elektrische fietsen met
een achterwielmotor, een mid -
den motor en een voorwielmotor.
De middenmotor is favoriet,
maar dat wil niet zeggen dat dat
voor iedereen geldt. Welk type
motor kies je?
2. De accu
Er wordt veel gesproken over de
accu van de elektrische fiets. Hoe
lang gaat hij mee en hoe laad je
hem op? De capaciteit van accu’s
wordt steeds groter. Om deze
capaciteit optimaal te benutten,
moet je tijdens het rijden met
een aantal zaken rekening hou -
den, zoals de actieradius van de
e-bike.
3. Onderhoud
Ook is het belangrijk om de
fietsaccu goed te onderhouden,
zodat je er jarenlang plezier van
hebt. En niet alleen de accu
heeft zo nu en dan zorg nodig,
ook de banden en versnellingen
zijn met enige regelmaat aan
een controlebeurt toe. Wat kan
je zelf doen en waarvoor kan je
beter naar de fietsspecialist
gaan? Lees alle tips over fiets -
onderhoud.

4. Regelgeving
Ga je erop uit met de fiets? Als je
met een standaard e-bike op pad
gaat, gelden dezelfde verkeers-
regels als voor een gewone fiets.
Heb je een speed pedelec ge -
kocht? Dan gelden er andere
regels.

E-bike keuzehulp
Nu je de nodige basiskennis hebt
over de e-bike, kun je de fietsen
gaan vergelijken! Dat kan ge -
mak kelijk met de keuzehulp.
Hier kan je elektrische fietsen
van verschillende merken met

elkaar vergelijken op onder
andere prijs, merk, model, type
motor en soort e-bike: www.
anwb.nl/fietsen/elektrische-
fietsen/vergelijken-en-kopen/
Meest gestelde vragen over elek-
trische fietsen: www.anwb.nl/
fietsen/elektrische-fietsen/aan-
kooptips/faq

Bron ANWB

Ook de consumentenbond
heeft uitvoerig E-bikes ge-
test. Ga naar: www.consu
mentenbond.nl/elektrische-
fiets.
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NieuwsBulletin

AGENDA
September
Ma 3, 10, 17, 24        10.30-11.30     Ouderengymnastiek   D’n Boogerd
Di 4, 11, 18, 25          13.30-16.00     Inloopmiddag               D’n Boogerd
Di 25                           12.00-13.30     Samen Eten                   D’n Boogerd
Wo 5, 12, 19, 26       10.00-12.00    Koersbal                         D’n Boogerd
Wo 12, 26                  08.30-12.30    Wandelen                      Kerkplein

Oktober
Ma 1, 8, 15, 22          10.30-11.30     Ouderengymnastiek   D’n Boogerd
Di 2, 9, 16, 23, 30    13.30-16.00     Inloopmiddag               D’n Boogerd
Di 30                           12.00-13.30     Samen Eten                   D’n Boogerd
Wo 3, 10, 17, 24, 31 10.00-12.00    Koersbal                         D’n Boogerd
Wo 10, 24                  08.30-12.30    Wandelen                      Kerkplein

Nu doorpakken!
Dát is de oproep die KBO-Bra -
bant, PVGE en PCOB eind juni
deden aan het College van Gede -
puteerde Staten, minister De
Jonge en staatssecretaris Blok-
huis van VWS, gemeente be stu -
ren en de koepels van woning -
corporaties en zorginstellingen.
Nu doorpakken om een systeem-
infarct voor wonen en zorg voor
ouderen in Brabant te voor -
komen.

Door het verdwijnen van verzor -
gingshuizen, de kanteling in de
hulpverleningsfilosofie, aan -
scherping van indicatiecriteria
voor verpleeghuizen, de behoefte
aan vraaggerichte zorg, toe ne -
mende vergrijzing en de toe -
name in zorggebruik mede door
chronische aandoeningen zoals
dementie, dreigt een systeem -
infarct dat we in Noord-Brabant
hoe dan ook willen voorkomen.
Het aantal senioren én hun ge-
middelde leeftijd nemen in heel
Nederland toe en Brabant is een
van de meest vergrijzende pro -
vincies. Zo stijgt het aantal de-
menterenden in Brabant van
34.000 in 2015 naar bijna
61.000 in 2030. Zeventig pro -
cent van hen woont thuis en dat
loopt op tot tachtig procent, zo is

de verwachting. De vraag naar
zorg aan huis stijgt daarmee ook,
maar er is niet genoeg personeel.
Dat tekort zal alleen maar groter
worden, met als gevolg dat er
meer druk komt op mantel zor -
gers, zorgwerkers en hulpdien-
sten.
Omdat ouderenzorg in toene -
men de mate een zorg van oude -
ren zelf wordt, is samenred -
zaamheid ons devies. Uit onder-
zoek blijkt dat ouderen liefst zelf-
standig maar beschermd oud
worden in eigen wijk of dorp:
geclusterd wonen met de moge -
lijkheid van aanvullende en
flexibel opschaalbare zorg thuis.
Om dat mogelijk te maken stel -
len we voor om in elke Brabantse
gemeente een ‘kernteam’ samen
te stellen waarin vier ‘kernpart-
ners’ – lokale seniorenvereni -
gingen, woningcorporaties, zorg-
instellingen en de gemeente -
samenwerken bij de ontwikke -
ling van woonvormen die het gat
vullen tussen zelfstandig wonen
en verpleeghuis. Om die ge -
meentelijke teams op gang te
helpen vragen we de Provincie
om vier jaar lang een provinciaal
transitiebureau te financieren.
De urgentie van ons woon/zorg-
probleem vraagt erom!

Leo Bisschops,
voorzitter KBO-Brabant

E-Bike opfriscursus

Personalia
Overleden
05-08-2018, Dhr. Wim Mijs,
Kuilenhurk 24, 5512 CB Vessem.
Wij wensen de familie veel sterkte

Gouden bruiloft
18 aug. Sjef en Riet Oerlemans-
den Boer, Mezenhf 15, Vessem.
Van harte gefeliciteerd!

Mutatie leden
20-07-2018, Mevr. Odette de
Rooij is uit het bestuur van KBO
Vessem getreden vanwege de
verhuizing naar Michielsgestel
Wij bedanken Odette voor haar
inzet in ons bestuur.
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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



De vakantie is voor velen van
ons alweer voorbij. Ook wij
zijn weer begonnen met onze
activiteiten. We hebben weer
een vol seizoen voor de boeg
zoals het sporten, biljarten,
kaarten, vergaderen, optre -
dens enz. en natuurlijk is het
verenigingsleven weer volop
gestart met hun activiteiten.

Onze vrijwilligers hoeven zich
dus niet te vervelen. Zij hebben
er weer zin in. We kijken alweer
met smart uit naar 30 september
wanneer de tributeband The
Eagles (desperados) zijn optre -
den hier komt geven. De kaart-
verkoop komt al goed op gang,
maar zijn nog te bestellen via
tributebandsvessem@gmail.com
Ook met de kermis op 6 t/m 9
oktober zijn we weer open. Jong
Nederland komt haar loten ver-
kopen en hebben weer voor
mooie prijzen gezorgd. Op zater-
dagavond 6 oktober willen wij
graag onze jeugd vanaf 14 jaar
verwelkomen voor een fantas ti -
sche alcoholvrije kermisavond
met de vetste video’s op mega
scherm. Er wordt nog hard ge-
werkt om deze avond tot een
groot succes te maken maar dat
het leuk gaat worden staat voor
ons vast. Zondagmiddag is het
de beurt aan de Vaesheimer
Blaoskapel die, zoals elk jaar,
weer een geweldige middag gaat
verzorgen.
En dan natuurlijk zit de jaar -

lijkse Vessemse Kwis er weer aan
te komen op 26 oktober en wat
te denken van onze stijldans -
avonden. Altijd een gezellige
hap pening.

En houd u van Jazz? Op 2 de -
cember mogen wij jazzband New
Orleans Dixie skaters begroeten
die ons een super optreden heb -
ben beloofd.

Genoeg te doen, voor ieder wat
wils. Voor ons gehele program -
ma, zie www.dnboogerd.nl.
Wij begroeten u graag in ons
nieuwe seizoen.
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Nieuw(s) van ons
gemeenschapshuis 

Zonnebloem: In de bloemen…
Op donderdag 23 augustus bezochten de gasten van onze Zon -
nebloem samen met die van afdeling Wintelre, de horten sia -
kwekerij Inrana in Strijbeek (Alphen-Chaam).

Met een kleine 40 man werden we verwelkomd door de eigenaresse
van het bedrijf en kregen koffie met een heerlijke appelflap. Vervol -
gens nam zij ons in woord en beeld mee in de geschiedenis van haar
gezin en het bedrijf. Zij vertelde honderduit over hoe haar gezin tot
stand was gekomen en over de moeilijke tijd die het bedrijf heeft
doorgemaakt. Van het kweken van diverse groenten tot wat het nu is:
een hortensiakwekerij van formaat. Daarna gaf zij een demonstratie
en maakte ze drie bloemstukken met uiteraard de hortensia als be-
langrijkste onderdeel. Deze drie bloemstukken werden vervolgens
verloot (kwisje) onder de aanwezigen.
Hierna brachten we nog een bezoek aan de gigantische kassen (ca. 2
ha. groot). Hierin staan 15 soorten hortensia’s en dan ook nog in een
grote kleurdiversiteit. In totaal staan er in de kassen meer dan
50.000 hortensiaplanten en dat levert een fantastisch mooi gezicht
op. Het was echt genieten.
Voordat we huiswaarts keerden kon iedereen, die aan het begin van
de middag bloemen besteld had, deze afhalen in het winkeltje en
werd daarmee de trotse eigenaar van een bos van vier supermooie
hortensia’s.
Iedereen was zeer te spreken over deze leuke middag en zo zie
je maar weer: Vessem en Wintelre gaat best samen!

Bestuur Zonnebloem Vessem

Op zondag 16 septem ber 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 Lam bertuskerk: Jules de
Corte ge zongen door zoon Ernst
de Corte; Piano: Guus Westdorp;
Tekst & muziek: Jules de Corte.

Na drie succesvolle seizoenen

‘Lied van mijn vader’ brengt
Ernst nu veel andere liedjes van
Jules naar de mensen in het
nieuwe programma ‘Vanaf nu’.
Naast bekende liedjes omvat dit
nieuwe programma ook minder
bekend materiaal. Ernst wordt
wederom begeleid door pianist
Guus Westdorp.
We laven ons nog eens aan de
wonderschone melodieën van
Jules de Corte en we genieten

van zijn zuivere taalkunst. Jules’
stem mag niet verloren gaan!
Jules de Corte wilde een betere
wereld voor iedereen. Zijn tallo -
ze liedjes gaan over thema’s die
ons nu, ruim 20 jaar na zijn
dood, nog steeds bezighouden:
milieu, geloof, oorlog en vrede,
de commercialisering en ver har -
ding van de maatschappij. ‘Het
leven is bezig onleefbaar te wor -
den’ schreef hij in één van zijn
gedichten. Toch was Jules alles
behalve een sombere man. Hij
had juist veel humor en zag altijd
een vonkje licht in de harten van
de mensen.

Ernst de Corte kreeg de mu -
ziek met de paplepel ingegoten.
Als gitarist heeft hij zich breed
ontwikkeld. Zijn roots liggen in
de klassieke muziek, maar zijn
liefde voor balkanmuziek en het
lichte genre neemt al snel een
grote plek in zijn carrière. Veel
concertreizen volgen met diverse
ensembles en bands over vele
grenzen.
Guus Westdorp is pianist-
zanger, componist en tekst -
schrij ver. Hij werkte met o.a.
Toon Hermans, Liesbeth List en
Mathilde Santing. Ook bracht hij
met ‘Ramses - De Liederen’ zijn
ode aan het werk van Ramses
Shaffy. Momenteel werkt hij aan
zijn volgende soloprogramma
met geheel eigen werk.

We hopen dat u in de gelegen -
heid bent om te komen luisteren.
Bijdrage voor de concertkosten
na afloop. De concertserie wordt
ondersteund door de Vrienden
van de Lambertuskerk Vessem.
behoudlambertuskerkvessem.nl

Kerkconcert 16 september
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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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S E P T E M B E R
do. 6 sept. 20:00 uur Kerkconcert, st. behoud Lambertuskerk
do. 6 sept. 20:00-21:00 uur volksdansen, D’n boogerd, sviv
do. 6 sept. 20:00 uur Concert in de Kerk, st. behoud Lambertuskerk
za. 8 sept. vb-dag, vaesheimer bode, géén rondgang
za. 8 sept. 20:30-0:30 uur stijldansavond, D’n boogerd
ma. 10 sept. 13:00-15:30 uur Kerst knutselen, Gildehuis De Guld, sviv
za. 15 sept. 14:00 uur Nationale ziekendag, D’n boogerd, zonnebloem
zo. 16 sept. 15:00-16:15 uur zondagmiddagconcert, st. behoud Lambertuskerk
do. 20 sept. 19:30 uur jaarvergadering, D’n boogerd, sviv
di. 25 sept. 19:30 uur bijeenkomst vrijwilligers, De Leenhoef, Parochie contactgroep
wo. 26 sept. 10:00 uur boerenbondsmuseum, Gemert, sviv
zo. 30 sept. 14:30-17:00 uur the eagles tribute band, D’n boogerd

O K T O B E R
do. 4 okt. 20:00 uur Concert in de Kerk, st. behoud Lambertuskerk
za.-di. 6-9 okt. Kermisloterij, jong Nederland, D’n boogerd
za. 6 okt. 20:00 uur alcoholvrij kermisspektakel vanaf 14 jaar, D’n boogerd
zo. 7 okt. 20:00 uur vaesheimer blaoskapel kermis optreden, D’n boogerd
vr. 12 okt. 10:00 uur Herfstwandeling, bergeijk/Postel, sviv
za. 13 okt. 20:30-0:30 uur stijldansavond, D’n boogerd
wo. 17 okt. 13:30 uur bloemschikken, Gildehuis De Guld, sviv
ma. 22 okt. 14:00 uur euro mode verkoopshow, D’n boogerd, zonnebloem
vr. 26 okt. Kwisavond, D’n boogerd
di. 30 okt. 20:00-22:30 uur uitwisseling wintelre, D’n boogerd, sviv

N O V E M B E R
vr. 2 nov. feestavond kwis, D’n boogerd
za. 3 nov. 20:00 uur vriendenconcert, D’n boogerd, fanfare&Drumband st. Cecilia
wo. 7 nov. 19:00 uur workshop papieren roos, D’n boogerd, sviv
do. 8 nov. 20:00 uur Concert in de Kerk, st. 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
do. 15 nov. 19:30-21:30 uur rondleiding schrobbelér, tilburg, sviv
za. 17 nov. 20:30-0:30 uur stijldansavond, D’n boogerd
zo. 18 nov. 13:00-17:00 uur intocht st Nicolaas, D’n boogerd
zo. 18 nov. 15:00 uur Kerkconcert, st. behoud Lambertuskerk
zo. 18 nov. 15:00-16:15 uur zondagmiddagconcert, st. behoud Lambertuskerk
di. 27 nov. 19:30 uur sinterklaasavond, D’n boogerd, sviv

D E C E M B E R
zo. 2 dec. 14:30 uur jazz band New orleans, D’n boogerd
ma.-do.3-6 dec. 9:00-15:30 uur Kerstbloemschikken, Gildehuis De Guld, sviv
za. 8 dec. 13:00-16:00 uur Kerstmarkt, D’n boogerd, sviv
za. 8 dec. 20:30-0:30 uur stijldansavond, D’n boogerd
do. 13 dec. 18:00 uur Dineren in schoolrestaurant Pius X, zonnebloem
ma. 17 dec. 20:00 uur Kerkconcert, st. behoud Lambertuskerk
di. 18 dec. Kerstviering, D’n boogerd, sviv
wo.-zo. 26-30 dec. expositie, D’n boogerd, fotoclub Lucifer

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

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

Dit jaar géén huis-aan-huis actie, maar...
u blijft de VBode toch gewoon steunen?

Kijk daarvoor op pagina 16/17
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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
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´Let´s Dance´ zong David
Bowie ooit. Dat hoef je tegen
Pleun van de Ven (9) geen
twee keer te zeggen. Dansen
is namelijk een van haar gro -
te hobby´s. Alleen wel op een
ander soort muziek dan die
van Bowie. “Ik dans op hip -
hop en streetdance.”

En voor de duidelijkheid. Street-
dance is níet de dans waarbij je
rondjes draait op je hoofd. “Nee,
dat is breakdance,” legt Pleun
uit. “Streetdance is eigenlijk ge -
woon heel stoer dansen.” Elke
dinsdag gaat ze hiervoor naar
Veldhoven toe, want in Vessem
is er helaas geen streetdanceles.
Thuis oefent ze vervolgens ver -
der. Vaak gaat er na het avond-
eten een liedje op. “Dan mogen
ik en mijn broertje Jens allebei
een liedje uitkiezen.”

Spelletjes doen bij Oma
Pleun is ook regelmatig bij opa
en oma te vinden. Elke vrijdag
gaat ze daar naar toe. Meestal
komt er dan ook een bordspel-
letje op tafel. “Heel vaak doen we
mens-erger-je-niet.” In menig
huishouden is dit spel goed voor
een ruzie van meerdere dagen,
maar bij Pleun is dat gelukkig
niet het geval. Ze houdt sowieso
wel van spelletjes. Want naast
mens-erger-je-niet komt ook
regelmatig de kinderversie van
Uno of ´Phoxy´ op tafel.
´Phoxy´ zijn eigenlijk gewoon
speelkaarten, maar dan in de
PSV-uitvoering. Fan van PSV is
ze trouwens niet echt. “Ik houd
niet van voetbal.”

Cake bakken
Bakken vindt Pleun ook leuk om
te doen. Regelmatig komt er
thuis een taart uit de oven. “Er is
niet echt één taart die we vaak
maken. Het verschilt heel vaak.”
Voor het bakken van cake kan ze
dan weer terecht bij oma. Alle
ingrediënten bij elkaar verza -
melen, goed mixen en de oven
in. En na het bakken moet de
cake geproefd. Hééél vervelend
allemaal.
Als Pleun niet de echte keuken in
kan, speelt ze een bakspelletje op
haar telefoon (waar nog géén
simkaart in zit). Ook hier bakt ze
heel wat af. Van donuts tot cake.
Alles kan ze maken.

Buiten
Als het mooi weer is, speelt
Pleun regelmatig buiten. In de
tuin staat met dit mooie weer het

zwembad op. Daarachter is een
rekstok. Voor dat je het in de
gaten hebt, heeft ze vier rondjes
gedraaid. De trampoline zorgt
ook voor het nodige vermaak. Na
een tijdje is het interview - dat
zittend begon - veranderd in een
springterview.
In de buitenlucht is ook de
Jeugd, of Jong Nederland zo u
wilt. Nadat er vrijdag bij oma is
gegeten, gaat ze hier naar toe. En
het leuke is: ook hier worden
spel letjes gedaan. Geen bord -
spelletjes zoals thuis, maar spel-
letjes in het bos. Verstoppertje,
tien tellen in de rimboe, levend
Stratego. Allemaal even leuk vol -
gens Pleun.

Wat is je nieuwste speelgoed?
“Deze doos van Play-Doh.” In de

doos zit klei en allerlei gereed -
schap om iets moois te maken
met de klei. Pleun kleit regel -
matig. Ze maakt dan vooral -
juist - taarten en cakejes.

Waar speel je het liefst mee?
“Phoxy-kaarten en de make-up
boekjes.” Ohja, we zouden het
bijna vergeten. Maar in de kast
achter de eettafel liggen een stuk
of 6 boekjes. In de boekjes staan
tekeningen van meisjes. De mei -
den kun je geheel volgens je
eigen creativiteit opmaken en
mooie kleren aandoen.

Binnen of buiten?
“Als het zo warm als nu binnen.”
Ten tijde van het interview had
het kwik de 30°C al weer aange-
tikt.

Heb je dan liever 15°C of 30°C
“15 denk ik…”

Wat was het eerste speelgoed
dat je had?
“Een kleed met een speelboog
erboven.”

Met wie spreek je het meest af?
“Elise Oosterbos.”

Wat zou je nog graag willen
hebben?
“De moeilijke versie van Uno.”

Hoe vaak zit je op de laptop of
tablet?
“Door de weeks heel weinig. In

het weekend 1 tot 2 uur.”

Wat is je favoriete TV-pro -
gramma?
“Heb ik niet echt. Ik kijk niet zo
veel tv. Alleen op zondag want
dan eten we friet voor de tv.

Friet! Lekker! Is dat ook je lieve -
lingseten?
“Nee. Dat is pizza met kaas en
spek.”

Wat is het leukste aan Vessem?
“Dat ik een leuke tuin heb en dat
mijn vriendinnen hier wonen.”

Wat is je meest leuke en minst
leuke vak op school?
“Het leukste is rekenen, het
saaiste spelling.”

Hoe is het om jarig te zijn op
Koningsdag?
“Wel leuk want iedereen is vrij.”

Lees je ooit de Vaesheimer
Bode?
Bij het woord “Vaesheimer
Bode” verschijnt er een vragende
blik op het gezicht van Pleun. We
vullen hier ‘nee’ in.

Wat wil je later worden?
“Uhm… Ik denk dierenarts. Ik
houd van dieren. Mijn lievelings-
dier is een konijn.”

Wat is je favoriete vakantie -
land?
“Oostenrijk.”

De sPeeLPassie vaN PLeuN vaN De veN

Dansen, bakken en spelletjes

Pleun woont in het Groe -
newoud. Op nummer 50.
Mama Karen werkt in de
Psychiatrische zorgverle -
ning. Papa Erwin is boek -
houder. 
Pleun heeft ook nog een
broertje: Jens van 5. 
Ook rent hond Cooper
nog rond in het huis en de
tuin, zoekend of er nog
iemand is om mee te spe -
len.
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VRIJDAG 5 oktober

ZATERDAG 6 oktober

ZONDAG 7 oktober

MAANDAG 8 oktober

Tickets verkrijgbaar bij De Gouden Leeuw Vessem en op www.degoudenleeuwvessem.nl  -  Voor meer info: www.facebook.com/vessemkermis
De Gouden Leeuw, Jan Smuldersstraat 24, 5512 AZ Vessem, Tel. 0497-591252

17+

17+

master-media.nl

HET LIEVELINGSFEESTJE VAN JE ZUSJE

THE PARTY PLAYGROUND

SUPER SUNDAY

8

€ 7,50  (VVK)  /  € 12,50  (DEUR)

GRATIS ENTREE

GRATIS ENTREE

€ 10,00  (VVK)  /  € 12,50  (DEUR)

KERMIS KITSCH
MAANDAG DRESSCODE: 

      


