
‘The last post’ wordt wereld-
wijd bij militaire herden -
kingen gespeeld als laatste
eerbetoon. Als René Willems
de laatste noten speelt, ko -
men we aan het eind van een
respectvolle bijeenkomst.
Namens de acht-koppige be-
manning van de gecrashte
Lancaster bommenwerper
nam Ernest Holmes (97) de
honneurs waar. In een lekker
najaarszonnetje spreekt
Ernie, een van de weinige nog
levende Engelse bevrijders,
de vele belangstellenden toe.
Hij zei onder andere: “I am
humble, dank u wel.” Voor
mijn gevoel de omgekeerde
wereld. Een nederig ‘thank
you’ komt hém helemaal toe.

Zoon David Holmes doet na -
mens zijn vader het woord. Hij
vertelt het verhaal van de crash,
over de hulp van de familie Van
der Heijden, over de tijd van
Sherl-E (spreek uit Sherlie) in
een krijgsgevangenenkamp tot
de uiteindelijke bevrijding. Drie
bemanningsleden overleven de
verschrikkelijke explosie (Hol -

mes, Coleman en Tudor). Vijf
komen om het leven. Zij liggen
begraven op de militaire be -
graafplaats in Woensel. Holmes
en Coleman komen elkaar weer
tegen op weg terug naar Enge-
land. Tudor is in een boom
terecht gekomen en heeft zijn
been gebroken. Hij belandt in
een ziekenhuis in Amsterdam.
Dat is ook het verhaal wat de
plaquette op de grote zwerfkei
vertelt. De drie uitgesneden figu -
ren staan voor de overlevenden,
vier figuren op de stalen plaat
voor de overledenen en een staat
er half buiten. Die is pas later
teruggevonden een eindje buiten
de plaats des onheils. De zin
‘When the sun sets, and dark -
ness falls, I will remember’ komt
uit een gedicht dat Ernie Holmes
als twintigjarige in het kamp

schreef over zijn bemanning. 
Op het informatiebord naast de
gedenksteen kun je meer te we -
ten komen door middel van een
QR code. Alles bij elkaar knap
werk van mensen die niet bij
naam genoemd willen worden
zoals Kees Huijbers, Bart Beex,
Ad van Zantvoort en nog een
aantal anderen.

Terug naar de indrukwekkende
bijeenkomst van zaterdag 29
september. Chris Johnson leidde
de onthulling met respect en
gepaste (Engelse) humor. Hij
was de perfecte brug tussen de in
grote getalen opgekomen Neder-
landers en de delegatie uit Enge-
land. Namens de gemeente was
wethouder Eric Beecx aanwezig.
Kees Huijbers maakte van de
gelegenheid gebruik en droeg

het onderhoud over aan de ge-
meente, getekend in tweevoud.
Daarna mocht Eric samen met
David Holmes het monument
onthullen.
Het gilde mag bij zo’n verbroe -
de ring natuurlijk niet ontbreken.
Zij brachten de Engelse bevrijder
een vendelgroet. Ook fanfare St.
Cecilia droeg een muzikaal
steentje bij met een serenade.
Zelfs de fly-by van een Engelse
gevechtsvliegtuig ontbrak niet in
het programma. De geëmotio -
neerde Ernest Holmes heeft,
denk ik, een prachtige middag
beleefd in Vessem. Voor de or-
ganisatie iets om met trots op
terug te kijken En nu maar
hopen dat de komende genera -
ties dat ook doen met respect
voor de moed van mensen als
Sherl-E of Ernie Holmes.
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EmotionElE ErnEst HolmEs krijgt EEn mooiE HErdEnkingsplEcHtigHEid

Indrukwekkende ’Last Post’ voor
laatste overlevende Lancaster

Bode

Ook in dit nummer:
07 ’De brandweer in Vessem is

mijn tweede thuis’.

11 Bestuur van Yessem:
ter overname!

14 Met de pilotenlijn terug 
naar Engeland.

15 Kunst en curiosa beoordelen
bij De Gouden Leeuw.

19 Kerkberichten en diensten
met intenties.

23 De wegversmalling op de 
Mr. de la Courtstraat.

27 De speelpassie van:
Elise Oosterbosch.

Ernest Holmes (rechts met stok) en Vessems nieuwe monument links.



Op 9 november is het weer
zover: de zesde editie van de
sponsoravond van onze Ves -
semse Zonnebloem onder de
naam ‘Verrukkelijk Vessem’.
Ook dit jaar kwamen de aan-
meldingen redelijk snel bin -
nen en op het moment dat wij
dit schrijven, zijn er nog 13
stoelen beschikbaar.

Dus als u er nog bij wil zijn op 9
november, dan moet u snel zijn.
U kunt bellen met Harrie van
Son (592012) of mailen naar
h.vanson3@gmail.com. 
Als u zich heeft aangemeld en
het bedrag (€ 42,50 p.p.) nog
niet heeft overgemaakt, doe dat
dan ook snel (vóór 15 okto ber)
want anders vervalt uw reserve -

ring. Het bankrekeningnummer
is: NL47 RABO 0154 091081
t.n.v. Zonnebloem Vessem o.v.v.
naam (van degene die gereser-
veerd heeft), aantal en VV 2018.
Wij sturen overigens geen be -
richt meer aan degenen die zich
aangemeld (en betaald) hebben.
U moet gewoon (op tijd) komen
dus!

Programma
Vanaf 18.30 uur verwachten wij
alle gasten in Smaeckvol. Zij zul -
len weer op een speciale manier
ontvangen worden door de ar-
tiesten van deze avond. Om pre -
cies 18.50 uur start de avond met
een kort welkomstwoord door de
voorzitter van de Zonnebloem.
Vervolgens wordt het in vier

gangen Bourgondisch genieten
van de diverse buffetten waar-
voor de keukenbrigade van
Smaeckvol weer ‘alles uit de kast’
zal halen. 
De namen van de artiesten
houden we ‘geheim,’ maar het
zal weer volop genieten worden
tussen de gangen door. Dit jaar

zijn er overigens géén muzikale
optredens.
Naast eten, drinken en lachen zal
er in het programma uiteraard
weer voldoende ruimte zijn om
‘bij te buurten’. Al bij al kijken
wij weer uit naar deze zesde
sponsoravond waarvan de op -
brengst (na aftrek van de kosten)
volledig ten goede komt aan de
activiteiten van onze Vessemse
Zon ne bloem.
Wij wensen alle gasten vanaf
deze plaats alvast een gezellige,
bourgondische avond toe.

Bestuur Zonnebloem Vessem
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Nog 13 stoelen beschikbaar
voor Verrukkelijk Vessem

Halloween op
D’n bolle Akker
Ben jij niet bang aangelegd?
Kom dan op zaterdag 27 oktober
a.s. griezelen op het spookach-
tige erf van D’n Bolle Akker.
Als je het heel erg eng vindt kun
je beter bij daglicht rondneuzen;
van 13:30 tot 15:30 uur is het
Jaws Afternoon.
De echte durfals daag ik uit om
te komen als het donker wordt,
tijdens de Alien Night van 18:30
tot 21:00 uur.
D’n Bolle Akker vind je aan de
Flinkert 22 in Vessem.

Met griezelige groet,
Clown Halloween

Voor meer informatie www.
youtoube.nl/Halloweenvessem.

keRst met CON bRIO
Het was hoogzomer, toen de eerste kerstliedjes al door de repeti -
tie  ruimte klonken en er gebrainstormd werd over de invulling van
ons kerstconcert. Het programma is nog niet helemaal rond, maar
het wordt anders dan u van ons gewend bent. In de volgende uit-
gave van de Vaesheimer Bode vertellen wij u daar meer over.
Wanneer: vrijdagavond 21 en zaterdagavond 22 december.
Plaats: St. Lambertuskerk.
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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 Flores, een van de armste ei-
landen van Indonesië, is de ont-
wikkelingswerkster Jeanne
Colson werkzaam. Zij heeft daar
5 kindertehuizen voor kansloze
kinderen en een internaat voor
studerende meisjes uit arme ge -
zinnen opgezet. In Nangahure
staat een kindertehuis waar ge-
handicapte kinderen verblijven.

De financiële steun om goede
zorg voor deze kinderen te kun -
nen blijven bieden wordt als -
maar minder. Reden voor Hara -
pan om samen met de stichting
Nativitas uit Horst in actie te
komen. Dit gebeurt o.a. door een

speculaasactie. De opbrengst
van deze actie is bestemd voor
steun aan de gehandicapten in
het kindertehuis.

Ook u kunt mee doen
Steun deze actie door een of
meer pakken speculaasbrok te
kopen. Een pak met 3 stuks kost
slechts € 2,-. U kunt de specu -
laas kopen bij Superservice
Henst aan de Wilhelminalaan.
Voor bedrijven en instellingen:
in een feestelijke verpakking
(€ 0,25 extra) is het een leuk
presentje met Sinterklaas of
Kerst voor het personeel. U kunt
ook een gift storten op NL29
Rabo 0177 06 22 66 met
vermelding: gehandicapten.
Stichting Harapan is een ANBI,
giften komen in aanmerking
voor belastingaftrek. Informatie
over de actie vindt u ook op
www.harapan.dse.nl

De fOtO VAN VIJf-eN-twINtIG GuLDeN...

Bovenstaande foto is gemaakt tijdens de viering van de Zie -
ken dag door onze Vessemse Zonnebloem. 
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:

speculaasactie voor gehandicapten
in Indonesisch kindertehuis

Herinneringsbloemstuk maken
Eclips Uitvaarten en bloemisterij De Hennekooi uit Hoogeloon orga -
niseren dinsdag 30 oktober de workshop Herinneringsbloemstuk
maken. Het adres is De Hoef 10, 5528 CA in Hooge loon. Aanvang
19.30 uur en u bent welkom vanaf 19.00 uur. De workshop duurt
maximaal anderhalf uur en is voor iedereen die met verdriet en rouw
te maken heeft. Het kan zijn dat u zelf een dierbare wilt herdenken,
maar u kunt ook een bloemstuk maken voor een familielid of
vriend(in) die iemand heeft verloren. Hanny van Heijst van familie-
bedrijf De Hennekooi zorgt voor een voorbeeld van een herinnerings-
bloemstuk, het materiaal en de bloemen. Zij geeft uitleg, adviezen en
tips. Voor de workshop kunt u eventueel kleine accessoires meene -
men en in uw eigen bloemstuk verwerken. De kosten bedragen € 25,-
inclusief materiaal, bloemen en consumpties.
Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 24 oktober: telefonisch
040-2128212 of via info@eclips-uitvaart.nl
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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.



Gemeenschapshuis D’n Boogerd
heeft een culturele, sportieve
maar zeker ook sociale functie.
Wij zijn de ontmoetingsplaats in
Vessem voor alle inwoners en
verenigingen. We bieden in ons
gemeenschapshuis de mogelijk -
heid om te ontspannen, elkaar te
ontmoeten en te leren kennen en
sportief bezig te zijn.
Ook geven wij heel graag onder-
dak aan de vele verenigingen en
clubs die Vessem en omgeving
kent voor hun overleggen, activi -
teiten of feesten.
Samen met alle partijen willen
wij de mogelijkheden voor het
gebruik van ons gemeenschaps-
huis bespreken en ideeën op
doen. Ons doel is ons gebouw en
medewerkers/vrijwilligers, zo
optimaal mogelijk inzetbaar te
maken voor de inwoners en ver-
enigingen van Vessem.
Het gemeenschapshuis heeft nu
5 bestuursleden, het gewenste
aantal is 7 bestuursleden. Het
bestaande team zoekt met spoed
een nieuwe voorzitter en nieuw
bestuurslid om samen met de
vele vrijwilligers de verdere ont-
wikkelingen en groei voort te
zetten. Alle bestuursleden zijn
vrijwilligers. De functie van
voor zitter en bestuurslid is onbe-
zoldigd.
Bestuursvergaderingen vinden
gemiddeld 1x per maand plaats.
We schatten de tijdsinvestering
voor de voorzitter en bestuurslid
op circa 4 uur per week.

Wat vragen wij van u?
-   Een warm hart voor de inwo -

ners en verenigingen van
Vessem;

-   Goede contactuele eigen -
schap pen en uitdrukkings -
vaardigheid en financieel in -
zicht zou fijn zijn;

-   Bijdragen aan een plezierige
en constructieve sfeer ook
richting onze vele vrijwilligers;

-   Samen met ons en de vrij wil li -
gers, de handen uit de mou -
wen steken voor een mooie
toekomst van D’n Boogerd.

Heeft u interesse in deze functie?
Aarzel niet en neem contact op
met Leo van Erp, de huidige
voorzitter, op tel. 06 51867413 of
mail bestuur@dnboogerd.nl.

Aan alle inwoners van Vessem,
Op zondag 18 nov. wordt Sinter-
klaas weer ingehaald in ons
dorp. Om 13.30 uur vertrekken
we ook dit jaar weer vanaf de
Bolle Akker met de fanfare voor-
op. Wij hopen om 14.00 uur met
het feest te kunnen beginnen in
het Gemeenschapshuis.
Sinterklaas zou het erg op prijs
stellen als er weer vele ouders
met hun kinderen langs de weg
zullen staan. De route is vanaf de

Bolle Akker rechtdoor Flinkert,
Mr. de la Ccourtstraat, rechts
Nachtegaallaan, links het Groe -
newoud in en langs Groenendaal
naar het Gemeenschapshuis.

Om dit feest ook dit jaar weer
goed te kunnen laten verlopen
komen we vanaf 22 t/m 26 okto -
ber bij u langs voor een kleine
bijdrage. Met uw steun zal het
ook dit jaar weer een heel mooi
feest worden.

Ook zijn we nog op zoek naar
mensen die zich graag bij dit co-
mité willen aansluiten. Ben of
ken je iemand? Neem dan con -
tact op met Gerrie Bartels (06-
22116426) of Anita Scheepens-
van den Bliek (06-300084888).

Sinterklaascomité Vessem
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Donderdag 11 oktober 19.00 uur
in protestantse kerk Taizeviering. 
Zondag 14 oktober 10.00 uur
Bergeijk i.v.m. Postel Rally Ds. J. de
Bie. Eredienst en koffiedrinken.
Collecte: St. Edukans.
Zondag 21 oktober 10.00 uur
Eersel Ds. J.J. van der Wal. Ere -
dienst en koffiedrinken. Collecte:
House of Ramie.
Zondag 28 oktober wintertijd
10.00 uur Eersel Ds. G.P. van Dam.
Eredienst en koffiedrinken. Collecte:
St. Mutoto.
Zondag 4 november 10.00 uur
Eersel Ds. M. de Vries. Eredienst en
koffiedrinken. Collecte: Ned. Bijbel -
genootschap.

PROtestANtse keRk
HOOGeLOON-eeRseL

di. 16 okt. PMD, GFT, Rest
di. 30 okt. PMD, GFT
di. 13 nov. PMD, GFT, Rest

De afvalkalender en achter -
grond informatie over de afval -
inzameling kunt u vinden via
www.deafvalapp.nl

Klachten en meldingen m.b.t. de
huisvuilinzameling kunt u
doorgeven aan het milieu-infor -
matiecentrum. Ook voor het
aanvragen van containers,
milieuboxen en milieupasjes
kunt u terecht bij het milieu-in-
formatiecentrum, dat be reikbaar
is: www.miconline.nl of via tel.
0800-0230336.

U kunt op onderstaande data
weer oud papier depo neren
in de container op de par -
keer   plaats van Piet Becx,
Wilhelminalaan 29:

20 oktober
3 november

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

Nr.      Verspr.*      Deadline
09     14 nov.      6 nov.
10       12 dec.         4 dec.

* Kan ook één dag later zijn.
Zie ook onze website:

www.vbode.nl

DANkbetuIGING
Bedankt voor alle lieve berichtjes, kaartjes en mooie bloemen.
dit medeleven met het overlijden van ons pap en opa deed
ons goed.

kinderen en kleinkinderen martien Ansems

fAmILIebeRICHteN/

Afvalkalender

DANkbetuIGING
Bij deze willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor het
medeleven bij het overlijden van mijn man, vader en opa

mARtIeN VAN sebILLe
speciale dank aan dokter v.d. Wouw, de guld en niet te ver-
geten joris Zorg voor de fantastische zorg.

mien, Patricia, Herman, maarten, ellen, Iris en bart

Gemeenschapshuis D’n boogerd
zoekt een nieuwe voorzitter en
een nieuw bestuurslid

GRIePVACCINAtIes 2018
De uitnodigingen voor de vaccinatie kunt u uiterlijk 13 oktober ver-
wachten. De vaccinaties vinden plaats op:
dinsdag 23 okt. 15.30-17.00 Huisartsenpraktijk Vessem;
donderdag 25 okt. 15.30-17.00 De Rosdoek, Wintelre;
vrijdag 26 okt. 15.30-17.00 Huisartsenpraktijk Vessem.

Wilt u bij verhindering contact opnemen? U kunt dan een afspraak
maken voor een ander tijdstip: tel. 0497-591486; e-mail: assistente@
huisartsenpraktijkvessem.nl

Intocht sinterklaas 18 nov.

Opbrengst
collecte kwf
De collecte voor KWF Kanker-
bestrijding heeft in Vessem dit
jaar € 1082,28 opgebracht.
Dankzij ieders vrijgevigheid kan
KWF weer investeren in nieuwe
doorbraken in kankeronderzoek.
Het KWF dankt daarom alle
gulle gevers die hieraan hebben
bijgedragen. Maar natuurlijk ook
de collectanten: hartelijk
bedankt!

Anny Olislagers
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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

Tijdens de herfstvakantie
(14–20 okt.) logeren evenals
vorig jaar weer kabouters in
het Kabouterbos bij De Bos -
schuur in Wintelre.

Afgelopen jaar hebben de kabou -
ters nieuwe huisjes gebouwd en
hebben ze een nieuw kabouter -

pad aangelegd. Je kunt het bos
iedere dag be zoe ken en op zoek
gaan naar de kabouters. Je loopt
het kabou ter pad en ziet bijvoor-
beeld hun fantastische nieuwe
huisjes en je kunt zien waar en
hoe ze spelen en werken.
De Bosschuur zal deze hele week
geopend zijn. Je kunt er iets lek -

kers drinken. Er is ook koffie en
thee voor de grote mensen en de
kachel brandt natuurlijk als dat
nodig is.
Er is veel te beleven in het ka -
bou terbos en… je kunt lekker
spe len en ravotten in het Speel-
bos (water, zand, hutten bou -
wen, klimmen enz.).

Voor de Bosschuur zie je een
grote kabouter staan met een
lamp in zijn hand. Hij bewaakt
de Bosschuur en het Kabouter-
bos dag en nacht.

Kom in de herfstvakantie de
kabouters bezoeken. Kei gaaf!
Neem je vader en moeder, broer
of zus en opa en oma mee.

Wist je trouwens dat je jouw ver-
jaardagsfeest met kabouters
kunt vieren in de Bosschuur?
Kijk eens op www.bosschuur.nl

Ssstt... echt niet verder vertellen
van die kabouters in het Speel-
bos in Wintelre tijdens de
herfstvakantie…

kabouters logeren in het
kabouterbos bij De bosschuur

uitnodiging
jaarvergadering
Op vrijdag 9 nov. vindt weer de
jaarvergadering van CV De
Spekstruiven plaats. Alle leden
van de carnavalsvereniging,
leden van de club van 100 en
leden van de Kouw Struiven zijn
van harte uitgenodigd om de
vergadering bij te wonen. Dit
alles vindt plaats vanaf 20.30
uur bij Cafe van de Ven.

CV De Spekstruiven



“Wat is er mooier dan iets te
kunnen betekenen voor ande -
ren in je omgeving? Weten
dat je blind op je collega’s
kunt vertrouwen? Dat je
vrien den hebt voor het leven?
Voor mij brengt de brand -
weer dat allemaal samen,”
vertelt Martien van Summe -
ren, hoofd van de brandweer-
post in Vessem.

“We hebben een prachtig team
in Vessem. Iedere dinsdagavond
komen we samen op de kazerne.
Het voelt steeds weer als thuis-
komen. Die avond oefenen we
samen allerlei technieken van
blussen en redden. Soms op de
kazerne maar ook vaak ergens in
de omgeving. Wat een mooi vak
hebben we toch. En dat naast de
dagelijkse bezigheden en werk.
Ja inderdaad, we doen het alle -
maal ‘erbij’.

Noodsituaties beperken zich
helaas niet tot specifieke uren
van de dag of week. Die komen
onverwacht op alle mogelijke
momenten. Om als brandweer
daarop in te kunnen spelen heb -
ben we veel mensen nodig. In
onze regio hebben we alleen be-
roepsbrandweer in Eindhoven
en Helmond. In alle overige ge-
meenten zijn er zogeheten
‘brand weervrijwilligers’ die in

noodsituaties alles uit hun han -
den laten vallen en hulp bieden.
Ze komen van huis of werk naar
de kazerne om met minimaal 4
personen naar de locatie van het
incident te gaan.

Wanneer en waarvoor we opge-
roepen worden is vooraf nooit
bekend. Het is soms ook heftig
om mee te maken. Bijvoorbeeld
als er bij een ongeval doden zijn
gevallen of een bekende locatie is
afgebrand. Maar dan zijn er al-
tijd collega’s om erover te praten
en het samen te verwerken.

Gelukkig zijn er meer inzetten
waarbij we levens kunnen red -
den van mens of dier en de scha -
de kunnen beperken. Dat zijn
geweldige ervaringen!”

Zorg jij voor veiligheid in
Vessem als nieuwe brand -
weercollega?
“In Vessem kunnen we nog extra
collega’s gebruiken. Mannen en
vrouwen die samen met ons
willen zorgen voor de veiligheid
in Vessem. En of het nu een
jeugddroom is of je gewoon wilt
weten of jij geschikt bent voor

het brandweervak: op dinsdag
30 oktober kun je ervaren wat
het vak inhoudt door samen met
ons aan het werk te gaan. Op
deze avond starten we met een
presentatie, waarin we uitleg
geven over o.a. de opleiding,
aanname en wat we van een vrij -
williger verwachten. Aansluitend
hebben we een aantal oefenin -
gen uitgezet zodat je daadwerke -
lijk kunt ervaren wat het werk
inhoudt. Op deze avond zijn
jouw toekomstige collega’s aan-
wezig om al je vragen te beant-
woorden.”

Wil je vooraf al meer informatie
lezen? Ga dan naar www.brand-
weer.nl/brabant-zuidoost/word-
vrijwilliger

Kom dinsdagavond 30 okto -
ber a.s. om 20.00 uur naar
onze workshop op de brand-
weerkazerne Wilhelminalaan
44 in Vessem. Het duurt tot
ongeveer 22.00 uur. Aan mel -
den is niet nodig. Het is wel
belangrijk dat je 21 jaar of
ouder bent en in de buurt van
de kazerne van Vessem
woont en/of werkt.
Besluit na deze avond of je
onze collega wilt worden.

De foto’s bij dit artikel zijn ge-
maakt door Paul van Woerkum.
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Hoofd BrAndWEErpost VEssEm, mArtiEn VAn summErEn:

’De brandweer in Vessem
is mijn tweede thuis’

Martien van Summeren in de cabine van de brandweerwagen.
Op groepsfoto staat Martien vierde van rechts.
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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



Op zaterdag 3 november a.s is
het jaarlijkse concert voor de
Vrienden van Fanfare en
Drumband Sint Cecilia in D’n
Boogerd.

Dit concert begint om 20:00 uur
en onze drumband en fanfare
zullen afwisselend hun talenten
laten horen. Het muzikale pro-
gramma van de fanfare zal be-
staan uit concertwerken met af-
wisselend vlotte herkenbare
popmuziek.
Onze drumband zal ook weer
alle instrumenten uit de kast
halen om een grote variatie van
nationale en internationale
num mers ritmisch neer te zet -
ten. Hun programma bevat
steeds meer melodische muziek
die voor een mooie variatie
zorgt.
Tijdens dit concert is het ge brui -
kelijk om de jubilarissen van
onze vereniging te onderschei -
den. Dit jaar zijn er maar liefst
drie jubilarissen met 25 en 50
dienstjaren binnen onze muziek-
vereniging.

Ook niet leden van de Vrienden
van Fanfare en Drumband Sint
Cecilia nodigen wij gaarne uit
om naar dit concert te komen
luisteren. Ook voor hen is er na -

tuurlijk ook een gratis kopje
koffie.
Graag maken we ook van de
gelegenheid gebruik u te atten -
deren op de mogelijkheid om
voor € 50,- per jaar lid te worden

van de Vrienden van Fanfare en
Drumband Sint Cecilia Vessem.
Meer hierover leest u op onze
website www.ceciliavessem.nl

Fanfare en Drumband
St. Cecilia Vessem
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Concert voor de Vrienden van
fanfare & Drumband st. Cecilia

Ook vorig jaar huldigden wij een jubilaris tijdens het concert voor
de vrienden van Sint Cecilia. Toon van der Heijden was toen 25
jaar lid van onze vereniging. De bijbehorende speld werd opgespeld
door zijn vrouw Riky.

wie heeft het
plakboek van
D’n bolle
Akker?
In maart 2011 werd D’n Bolle
Akker in gebruik genomen.
Gerry Henst maak te een
plak  boek vol met foto’s en be-
schrijvingen zowel van de
opening als van personen die
be trok ken waren bij de zorg -
boer derij. Het werd een com-
pleet boekwerk dat al door
veel men sen is geleend om te
bekijken.
Het is al een hele tijd geleden
dat Ger het boekwerk voor de
laatste keer uitleende, maar
ze weet niet meer aan wie. Ze
wil nu zelf ook graag weer
eens genieten van de foto’s en
teksten. Wil daarom degene
die het in zijn bezit heeft,
even contact opnemen met
haar zodat men iets kan af-
spreken over het retour bren -
gen: tel. 592147 of e-mail:
ger.h@live.nl.

kerkconcert op 8 nov.
Donderdagavond 8 november om 20:00 uur treden Pauline Oosten -
rijk (hobo) en Enno Voorhorst (gitaar) op. U kunt genieten van een
uniek repertoire van dit fantastische hobo-gitaar duo.
Bijdrage voor de concertkosten na afloop. De concertserie wordt
ondersteund door de Vrienden van de Lambertuskerk Vessem.

www.behoudlambertuskerkvessem.n

Nog
inschrijven
Vessemse
kwis tot a.s.
zondag
Tot a.s. zondag 14 oktober
kan er nog ingeschreven wor -
den voor de zesde Vessemse
kwis die op 26 oktober om
19.00 van start gaat. Dit kan
door het inschrijfformulier
uit de vorige Bode uit te knip -
pen (of te downloaden op
vessemsekwis.weebly.com).
Daarna in een envelop en met
20 euro inschrijfgeld per
team in de bus bij Toon Ver-
baant, Molenberg 10.
Iedereen kan deelnemen
maar de teamcaptain moet
minimaal 16 jaar zijn. We
hebben weer enkele nieuwe
kwisteamleden en dus ook
nieuwe categorieën. Zo is er
een categorie voor de basis-
schoolleerlingen. Mocht je
die niet in je team hebben zul
je zelf aan de bak moeten. We
gaan terug in de tijd met de
categorieën ‘Back to the
vruuger’ en ‘Back to school’.
Ook nieuw zijn de catego -
rieën ‘Gezondheid en beauty’
en ‘Beeld en geluid’.
Wij wensen iedereen een ge -
weldig leuke avond toe en
bedenk… meedoen is belang-
rijker….
Tot 26 oktober en 2 novem -
ber bij de prijsuitslag.

Het kwisteam.

zonnebloem
activiteiten
De komende periode organiseert
onze Zonnebloem weer enkele
activiteiten. Als eerste is daar de
Euromode Verkoopshow op 22
okt. 14.00 uur in D’n Boo gerd.
Tijdens deze middag kunt u niet
alleen kijken naar de nieuwste
mode, maar ook pas sen én ko -
pen. Voor deze activi teit mag u
ook introducees meebrengen. De
middag is helemaal gratis.
Op 12 nov. is er een gezellige
mid dag met Gerard van Kol,
Bra bantse liedjeszanger. Hij
zingt o.a. Engelse en Neder -
lands talige meezingliedjes en
vertelt tussendoor leuke anek -
dotes. Aanvang 14.00 uur in D’n
Boogerd. Ook afdeling Wintelre
zal hierbij aanwezig zijn.
Opgeven kan nog tot 1 november
bij Trees van Aaken, Buterswal
15, tel. 591306. De kosten
bedragen € 10,- per persoon.
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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.

tot het einde van het jaar kan men
bij ons sparen voor

25, 30 of 35% korting
op diverse speelgoedartikelen.

bij besteding van €10,- krijgt men
een spaarpunt en bij inlevering van

2 of 3 punten ontvangt men de
korting bij aankoop van het

betreffende artikel.
punten ontvangt men t.m. 5 december,
inleveren kan t.m. 31 december 2018.



Op zaterdag 13 oktober vanaf
13:00 uur vindt er in de bos -
sen van Toterfout een graf -
heu velfestijn plaats. Het graf -
heuvelfestijn is een van de
vele activiteiten die in het
kader van de Nationale Ar -
cheologiedagen wordt geor -
ganiseerd. Op verschillen de
plekken kunnen jong én oud
ervaren wat grafheuvels zijn.

In de bossen van Toterfout lig -
gen grafheuvels die 3500 jaar
geleden zijn opgeworpen. Arche -
ologen hebben deze heuvels
onderzocht waardoor we veel
weten over het grafritueel van
toen. Welke personen zijn daar
begraven? Hoe zijn de paal kran -
sen opgericht? Waar woonden
de boerengemeenschappen
eigenlijk? Door te wandelen
langs een uitgezette route stap je
als ware het verleden in. Bij de
start en op twee andere plekken

kom je vertellers tegen die laten
zien hoe het toen was. Je kunt
zelfs met een groepje je eigen
palenkrans uit de bronstijd na-
bouwen.
Ouders en grootouders opgelet:
speciaal voor kinderen is er een
prijsvraag bedacht. Door het in -
vullen van een vragenlijst of het
kleuren van een grafheuvelplaat
kun je kans maken op een leuke
prijs: een echte archeoloog in de
klas.
Tussen 13:00 en 16:00 uur is
iedereen van harte welkom om
op eigen tempo het parcours af
te lopen en de grafheuvels met
nieuwe ogen te bewonderen.
Naar schatting duurt de rond -
wandeling ca. 1,5 uur. Vooraf
aanmelden is niet nodig. Toe -
gang gratis. 
De wandeling begint bij het Gei -
tenboerke, Toterfout 13a.

Heemkundevereniging
De Hooge Dorpen
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bestuur yessem
ter overname!
Beste ouders, 5 jaar geleden zijn wij begonnen
met de Kindervakantieweek Yessem. Dit jaar
hebben we een mooi jubileum gevierd. Het
bestuur, dat tot nu toe Yessem heeft georga -
niseerd is nu gestopt. Wij hopen als oud
bestuur, dat een aantal ouders de afgelopen
jaren enthousiast is geworden en de organi sa -
tie wil oppakken.
Op 23 oktober van 20:30 tot 21:30 uur
organiseert het oud bestuur, bij De Spil, een
avond voor ouders en opa’s en oma’s, die zich
aan willen melden voor het nieuwe bestuur. 
U kunt ook naar deze avond komen als u in-
formatie wilt en nog niet heeft besloten om
bestuurslid te worden. Ben je enthousiast, wil
je informatie, dan zien we je op 23 oktober.
Stuur graag vooraf een berichtje dat je erbij
bent, naar kvw.yessem@outlook.com

twee jubilarissen bij sViV
Bij vrouwenvereniging Samen Vrouw in Vessem zijn de leden Annie
Liebregts-van Steensel (foto links) en Annie Vogels gehuldigd voor
hun respectievelijk 40-jarig en 25-jarig lidmaatschap.
De huldiging vond plaats tijdens de jaarvergadering op 20 september
jl. De dames ontvingen van de voorzitster een cadeaubon, bloemen
en een mooie pen.

kijk, doe en ervaar de
grafheuvels van toterfout

Als u al
’gedoneerd’ heeft

aan ons dorpsblad:
DANk u weL!

zo niet, doe het
dan vandaag nog!

zittingstalent
gezocht!
Ben jij zo iemand die na afloop
van een zittingsavond al vaak
heeft geroepen: Dat kan ik ook!
Wil jij eens voor een volle zaal
jouw kunsten vertonen. Lijkt het
je leuk om eens een schitterende
buut, een lachwekkende sketch,
een carnavalesk lied of mis schien
een vernieuwende vlog op te voe -
ren. Maar heb je tot nu toe steeds
net niet de volgende stap gezet of
is de drempel net te hoog?
Kom eens naar de inspiratie -
avond voor de zittingsavonden
van CV de Spekstruiven. Een
avond voor ‘oud’ en nieuw talent
om samen eens te brainstormen
over de komende zittings avon -
den. Iedereen is welkom. Dè
mogelijkheid om eens te sparren
met meer ‘ervaren’ artiesten. Je
mag alleen komen maar ook sa -
men met iemand anders of met
een groepje. Deze avond vindt
plaats op vrijdag 16 november
vanaf 20.30 uur in de Gouden
Leeuw. Tot dan!
Mocht je deze avond niet kun -
nen maar toch hulp willen met
het een of ander. Of wil je jezelf
meteen opgeven? Neem contact
op met een van de leden van de
commissie zittingsavonden:
Marc Janssen, Ted Blox, Rinke
Romeijn of Hans van Riet.

CV de Spekstruiven
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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



Op zaterdag 15 september vierde
onze Zonnebloem de Ziekendag.
Zo’n 35 gasten genoten op deze
middag van alles wat de werk-
groep had bedacht. Het thema

was dit keer ‘België’. De spiegel -
zaal van D’n Boogerd was ver -
sierd met allerlei Belgische attri -
buten zoals bijvoorbeeld de Bel -
gische nationale vlag, voetbal -
shirts etc.
Anders dan andere jaren werd er
dit keer begonnen met een vie -
ring die door enkele leden van de
voorbereidingsgroep in elkaar
was gezet. De zeer pakkende
teks ten werden afgewisseld met
diverse liedjes van o.a. Gerard
van Maasakkers, Wim Sonne -
veld, Claudi de Brij enz. Tijdens
de viering werd er ook een kaars-
je aangestoken voor elke in het
voorbije jaar overleden Zonne-
bloemgast.
Vervolgens was het tijd voor
koffie met een echte Belgische
wafel met warme kersen en
slagroom. Iedereen genoot hier-
van met volle teugen. Daarna
was het tijd voor de film over
‘Vessem 50 jaar geleden’. Dit
bracht heel wat herinneringen
naar boven en ook zorgde het
voor veel discussie over wie wie

was. Na afloop van de film
dronken we nog een kopje koffie
en vervolgens gingen we Pietjes-
bakken. De meesten kenden dit
gezelschapsspel niet. Sterker

nog: de meesten hadden er nog
nooit van gehoord. Maar dat
nam niet weg dat er in elke groep
fanatiek gespeeld werd om ‘de
beste’ te zijn.
Met een heuse puntzak frites,
mayonaise en een bakje stoof -

vlees werd de middag in stijl af-
gesloten. Iedereen werd be dankt
voor zijn/haar aanwe zig heid en
ook was er nog een terecht ap-
plaus voor de vrijwil ligers die
deze dag mogelijk maakten.

Bestuur Zonnebloem Vessem
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zonnebloem vierde de Nationale
ziekendag in gemeenschapshuis

Vernieuwde
zandbak op
pleintje
Hemelrijk
Dankzij de opbrengsten van de
schaatsbaan afgelopen winter in
de Schijnheilige Hoek, hebben
wij de zandbak in onze buurt
kunnen vernieuwen. Op 7 sep -
tem ber j.l. hebben we de
zandbak ’onofficieel’ geopend.
De zandbak is uiteraard niet al-
leen voor de kinderen uit onze
buurt maar toegankelijk voor
iedereen. Betreden is wel op
eigen risico.
Bijzonder bedankt voor jullie bij-
drage en we hopen jullie alle -
maal te zien; in de winter (hope -
lijk) bij onze schaatsbaan en bij
warmer weer in onze zandbak.

Groetjes
Bestuur Schijnheilige Hoek

HubeRtusVIeRING IN Vessem
Evenals voorgaande jaren willen de jagersverenigingen Knegsel,
Win telre en Vessem op zaterdag 3 november hun jaarlijks Hubertus-
feest vieren. Deze dag wordt om 09.00 uur begonnen met een kerk-
dienst o.l.v. pastor Verschure in de kerk van Vessem. De viering zal
opgeluisterd worden door de Kempische Jachthoorngroep, tevens
zullen er enkele valkeniers met hun vogel aanwezig zijn.
De kerk is gehuld in prachtige herfsttooien en tijdens de dienst zullen
de honden en hubkes (Hubertusbroodjes) gezegend worden. Graag
nodigen wij u uit om eventueel samen met uw hond aanwezig te zijn.
Na de dienst zullen de gezegende hubkes uitgereikt worden aan de
aanwezigen, eventueel vergezeld van hun hond.

Jagersverenigingen Knegsel, Vessem, Wintelre



Als Holmes na de onzachte lan-
ding de ogen opent, heeft hij
even nodig om bij te komen. Lig -
gend in het gras hoort hij een ge-
smoord gejammer als van een
gewond dier. Zijn hoofd lijkt een
achtbaan. Gedachten tuimelen
over en door elkaar: de nacht -
jager, thuis, de explosie, zijn be-
manning, zijn lieve Irene. Heel
even overweegt hij te blijven
liggen, maar dan komt de mili -
tair in hem naar boven. Hij raapt
de parachute bij elkaar en speurt
over het veld de pikdonkere
nacht in. Geen spoor van de an -
dere mannen. Door de verplichte
verduistering ziet hij nergens
licht van een huis of boerderij.

Hij moet en zal uit de klauwen
van de moffen blijven. De bos -
rand lijkt hem, om te beginnen,
een veiliger plek dan hier in het
open veld. Nog een laatste blik
over het donkere land en dan
begint Ernie aan zijn gevaarlijke
tocht in westelijke richting.
Tegen de ochtend zoekt de ver-
moeide piloot, nog steeds in zijn
pilotenuniform, een veilig onder-
dak. Zijn plan is bij de kerk aan
te kloppen en de pastoor om
hulp te vragen. In de verte hoort
hij het rammelen van melkem -
mers aan een fiets. Op goed
geluk komt Ernie uit zijn schuil-
plaats en vraagt de fietser om
hulp. Het meisje op de fiets is
Netty van der Heijden, de doch -
ter van de Neterselse verzetsman
Fons. Op zijn boerderij zijn al
verschillende piloten onderge -

bracht en doorgesluisd. Met
handen en voeten maak Netty
duidelijk dat Holmes zich moet
verstoppen in het koren. Ernie
wacht daar in spanning af, niet
wetend wat er zal gebeuren als
het meisje terugkomt. Als ze
terugkomt… Enige tijd later
fietst een man met vilten hoed
richting het korenveld. Vader
van der Heijden roept Ernie uit
zijn schuilplaats. Als Fons over-
tuigt is, dat hij met een Engelse
piloot van doen heeft, krijgt Hol -
mes onderdak.

Fons van der Heijden is een van
de vele radertjes in de piloten-
lijnen. Verschillende verzets -

groe pen helpen vluchtelingen
om via België, Frankrijk en
Spanje terug te gaan naar hun
vaderland. Zo’n pilotenlijn wordt
regelmatig opgerold door de
Duit sers. Fons moet lang zoeken
naar betrouwbare contacten.
Maar de lijn via Esbeek blijkt
nog te werken. Na twee weken
komt wachtmeester Backx
Holmes met de fiets ophalen.
Dankbaar neemt Ernie afscheid
van de familie Van der Heijden.
De eerste stop van velen die nog
volgen, is Moergestel. Daar zit
nog een soldaat ondergedoken.
Als zijn reisgenoot binnen komt,
weet Ernie net op tijd een
schreeuw van vreugde te onder-
drukken. De beide mannen val -
len elkaar in de armen. bom -
men richter Derrick Coleman,
want die is het, vertelt zijn ver-

haal van de vlucht. Hoe hij zich
eerst achter een waterput ver -
school voor de Duitsers en hoe
hij later in Middelbeers geholpen
werd. Derrick heeft de derde
parachute ook gezien, maar weet
niet wie de crash nog meer heeft
overleefd.
Die avond stopt een marechaus -
see voor het huis. De man stelde
zichzelf voor, maar Holmes weet
dat dat niet zijn echte naam is.
Verzetsmensen zijn erg voor -
zichtig. De Duitsers proberen op
allerlei manieren te infiltreren.
Veel autobezitters (doktoren,
veeartsen enz.) werken mee in
de ontsnappingslijn. Maar ook
fietsend en lopend worden de

vele kilometers naar de grens af-
gelegd, steeds met andere ver-
zetsmensen. Ze lopen of fietsen
altijd tientallen meters achter
hun gids aan. Als ze aangehou -
den worden, hoort de verzets -
man niet bij het gezelschap. Tot
nu toe ging de reis vaak via
dichte bebossing, vergelijkbaar
met landgoed de Utrecht. En
zelfs dan is het een zenuw slo -
pende tocht. Wat gaat dat straks
in België worden, bedenkt Ernie.
Daar zijn meer akkers en wei -
landen, open gebieden dus.

Voor de leden van het reisgezel -
schap dreigt aan de andere kant
van de grens aan alle kanten ge-
vaar. Een verkeerde beweging,
een woord teveel kan al fataal
zijn. Als ze met openbaar vervoer
reizen, ‘lezen’ ze een Belgische

krant en houden steeds hun gids
in de gaten die in de volgende
coupé een plaatsje gevonden
heeft. Zo reizen de twee met
steeds wisselende verzets men -
sen naar tussenstop Antwerpen.
Een blondine met de naam
Pauline brengt Holmes en Cole-
man naar een onderduikadres.
Maar Pauline is geen lid van de
Witte Brigade, de Belgische
ondergrondse. Ze lokt de beide
piloten in een hinderlaag. De
Duitse geheime politie (Gestapo)
wacht hen op. Ze worden nog
diezelfde avond stevig aan de
tand gevoeld over hun vlucht -
route. Ernest wordt gemarteld
en met de dood bedreigd.

Holmes gaat na zijn ondervra -
ging op transport naar het krijgs-
gevangenenkamp Stalag III Luft
(Polen). Ook Coleman wordt
daar (krijgs-)gevangen gezet. Als
de Russen richting Berlijn op -
ruk ken, moeten de gevangenen
te voet terugtrekken. Twee lange
marsen en dito treinreizen naar
kamp Marlag en Milag volgt. Dit
alles overleeft de ondervoede
Ernie. 
Na de bevrijding in mei 1945 kan
hij terug naar zijn geliefde Irene
in Engeland. Daar ziet hij ook
Frank Tudor terug, die bij de
landing in een boom terecht
gekomen was. Hij werd met een
gebroken been naar het zieken-
huis vervoerd. Berlijn ziet hij nog
verschillende keren als hij voed -
selpakketten dropt boven de ver-
deelde stad.
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EEn fictiEf oorlogsVErHAAl op BAsis VAn fEitElijkE gEBEurtEnissEn (dEEl 2 VAn 2)

met de pilotenlijn terug naar engeland

Deze marechaussee bracht een piloot naar het volgende onderduikadres.
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Altijd al willen weten wat het
verhaal achter het schilderij van
oma, wat al jaren op zolder ligt,
is? Of de juwelencollectie van
een oudtante: verkopen of bewa -
ren? De antwoorden op deze
vra gen kunt u binnenkort krij -
gen bij De Gouden Leeuw op
zondag 14 oktober van 13.00 tot
17.00 uur. Op deze middag staat
De Gouden Leeuw in het teken
van het Kunst & Curiosa evene -
ment dat Kunsthandel Art Du -

may uit Nuenen organiseert.
Tijdens het Kunst & Curiosa eve-
nement taxeren taxateurs Paul
Dumay, eigenaar van kunst han -
del Art Dumay, en Mark Haas -
noot uw meegenomen kunst- en
antiek objecten, waaronder
schil derijen en tekeningen, maar
ook in boeken, juwelen, porse -
lein en ander kleingoed. Daarbij
geven zij informatie over de ge-
schiedenis van uw object en de
waarde hiervan.

Over Kunsthandel Art Dumay
Art Dumay is van oudsher een
kunsthandel in Nuenen, al zijn
we tegenwoordig naast kunst -
handel ook een projectbureau.
Zo bieden we niet alleen taxaties,
restauraties, inlijstingen en

kunst bemiddeling door middel
van online verkoop aan, maar
organiseren we ook kunst gerela -
teerde evenementen. Dat doen
we niet alleen voor particulieren,
maar ook voor collectioneurs,
bedrijven en instellingen.

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

’kunst en Curiosa’ bij De Gouden Leeuw

tweede optreden strijps
kamerkoor in Vessem
Het Strijps Kamerkoor (SKK) is een vocaal ensemble van ca. 28 erva -
ren zangers uit Eindhoven en omgeving en staat onder leiding van
dirigent Wilko Brouwers. Op hoog niveau worden composities uit ge -
voerd uit verscheidene stijlperioden.
Op zondagmiddag 18 november brengen zij een repertoire met als
titel Music and singing shall be my light. Een keur aan koormuziek.
Bijdrage voor de concertkosten na afloop. Deze concertserie wordt
ondersteund door de Vrienden van de Lambertuskerk Vessem.

www.behoudlambertuskerkvessem.nl
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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



Na 18 november stopt het PvdL-
team ermee. We hebben dan in 3
seizoenen een tiental PvdL-bij-
eenkomsten georganiseerd. Die
waren succesvol: enthousiaste
bezoekers, enthousiaste leke
(s)prekers. Met de vrijwillige bij-
dragen van de bezoekers werden
een tiental ‘goede doelen’ (finan -
cieel) gesteund en konden onze
onkosten worden gedekt. Waar-
om dan stoppen? Omdat we ook
nog andere dingen willen doen.
En we laten gelukkig een gezond
initiatief achter. Er ligt een lijst
van mensen die graag willen op-
treden als leke (s)prekers dus
wie weet... komt er een vervolg,
door anderen.
Maar...dit najaar 2018 zijn nog 3
bijeenkomsten met leke (s)pre -
kers gepland en wel:

Zondag 21 okt. Aart de Lange
Pzn (Knegsel) met Inspiratie
& Schilderen in Stilte
Symboliekschilder Aart de Lange
Pzn laat ons beseffen dat ‘hou-
vast’ niet vanzelfsprekend is.
Juist nu, in deze onzekere tijd,
hunkeren mensen naar een
schuilplaats waar je blijdschap,
liefde, troost en hoop kan delen.
De filosofische en spirituele ver-
beeldingskracht van de kunste -
naar is voor een groot deel terug

te voeren naar zijn jeugdjaren.
Hij is geboren en getogen in
Rhoon. Aart is een veel gevraagd
kunstenaar en misschien wel een
van de grootste vernieuwers van
de hedendaagse Nederlandse
symboliek.

Zondag 4 nov. Dick Verstegen
(Nijmegen/Eersel) over De
kracht van aanvaarding, echt
kunnen zijn waar je bent en
kunnen doen wat je werkelijk
te doen hebt.

Dick Verstegen is zenleraar en
begon in 2000 een eigen zencen-
trum in Duizel en later ook in
Eindhoven. Sinds 2011 heeft hij
zijn eigen Zen Centrum Nijme -
gen in de Heilig Landstichting.
Tussen 2007 en april 2009 reis-
de hij met zijn partner Ellen Dei-
mann ruim 15 maanden in Nepal
en India. Van 1961 tot 2001 was
hij journalist/hoofd redacteur bij
verschillende dagbladen. Hij
schreef vier zenboeken, waar -
onder De tocht van het hart
(2011) en Zen is opendoen
(2017). Over het thema: Echte
aanvaarding is een grote kracht.
Het schept de ruimte om echt kun -
nen zijn waar je bent en te doen
wat je te doen hebt. De vele keu -
zemomenten in ons leven ver gen

een goed ontwikkeld kompas om
zelf te kunnen ‘zien’ wat bij je
hoort en goed voor je is. Dat kom -
pas rust in je eigen hart, daar im-
mers zetelt de compassie of liefde-
volheid die in zen zo’n essentiële
rol speelt. Het hart werkt hier
samen met het hoofd en het hara
(buik)-gebied, waar de intuïtie
‘woont’. Zenmeditatie (zazen)
bevordert het herkennen en het
gebruik van je innerlijk kompas.

Dit slotseizoen heeft de bekende
vaste opzet: De PvdL bijeenkom-
sten zijn in het mooie Protes tants
Kerkje (Markt)*, beginnen om
16.00 uur en duren tot uiter lijk
17.00 uur. De toegang is gra tis;
een vrijwillige bijdrage (richt -
 bedrag € 5,-) voor de on kos ten
en een goed doel, dat de leken-
preker kiest, is zeer welkom.
Na afloop is er in de ontmoe -
tingsruimte De Klepel (naast het
kerkje) gelegenheid voor napra -

ten, onderling en met de leken-
preker. Dat alles onder het genot
van een drankje.
Alle eerder gehouden preken
kunt u nalezen op www.preek-
vandeleek-dekempen.nl. Hier
staat ook meer informatie over
de PvdL-gasten en hun thema.
Via deze website kunt u zich ook
al aanmelden voor de drie ko -
mende (s)prekers. Aanmelden
kan ook rechtstreeks: hansdas45
@gmail.com.

Namens het PvdL-team
Hans Das, 06-83789772
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Gebruikt u Windows 10 en bent
u op de hoogte van alle nieuwe
functies die na elke update ook
op uw PC zijn geïnstalleerd?
Waarschijnlijk niet. Volg daarom
een computercursus in Dorps-
huis de Smis in Duizel. Kijk op
www.dorpshuisdesmis.nl onder
de tab ‘Computercursussen’ voor
uitgebreide informatie.
Dorpshuis de Smis organiseert al
vele jaren computercursussen.
Deze cursussen zijn laagdrem -
pelig en zijn geschikt voor alle
leeftijdsgroepen. Men biedt de

volgende cursussen aan:
-   Windows 10 voor gevorderden
-   Windows 10 voor beginners
-   Word en Excel
-   Digisterker
De cursus Digisterker wordt ge-
organiseerd in samenwerking
met Bibliotheek De Kempen
(Eersel) en is speciaal afgestemd
op de bewoners van de gemeente
Eersel. Wij zijn met onze do cen -
ten aangesloten bij het senioren -
web. De cursussen worden gege -
ven van maandag t/m donder-
dag (overdag of ‘s avonds). De

cursussen bestaan uit 5 lessen
van elk 2 uur. De cursus Digi -
sterker bestaat uit 4 lessen van
2,5 uur. De cursuskosten zijn
inclusief koffie of thee en exclu -
sief cursusmateriaal, tenzij
anders is vermeld. De cursussen
gaan alleen door bij voldoende
deelnemers.

Overige cursussen
Mocht u geïnteresseerd zijn in
een cursus die niet staat ge -
noemd (zoals Fotobewerking,
Social Media, Powerpoint, enz.)

dan kunt u voor meer informatie
een e-mail sturen naar computer
cursus@dorpshuisdesmis.nl.
Bent u al met een groep (vereni-
ging, vriendengroep, familie),
dan kunnen er in overleg spe -
ciale cursussen worden geor ga -
niseerd.

Heeft u interesse om deel te
nemen aan een van boven ge -
noemde cursussen? U kunt zich
inschrijven via e-mailadres com-
putercursus@dorpshuisdesmis.
nl. Informatie over de computer-
cursussen vindt u op de website:
www.dorpshuisdesmis.nl (tab:
computercursussen).

Computercursussen weer gestart

Deze keer een verhaaltje over de
minioren. Met een leeftijd tussen
4 en 6 jaar zijn de minioren de
jongste leden van de club. Om
groep te komen draaien bij de
minioren hoef je geen lid te zijn
van Jong Nederland, alle kin -
deren zijn welkom en betalen
geen contributie maar een kleine
bijdrage per groepsmiddag. De
groepsmiddag is 1 keer in de
maand op een zaterdag van
13.30 tot 15.30 uur en staat elke
keer weer in teken van een ander
thema. Anita Scheepens (van
den Bliek) en Safira van Rooij
zijn al vanaf de eerste minioren-
groep, een aantal jaar geleden
minioren-leidsters. Dit jaar zijn
daar Laura Geerts en Rob van
Son bijgekomen. Dit enthousiast

viertal staat elke groepsmiddag
weer met een verrassend thema
klaar om de kinderen een kei
leuke middag te verzorgen. Als
afsluiting van het seizoen mogen
alle minioren 2 dagen mee naar
het grote kamp waar we samen
met de leden en leiding van de
club een super leuke week
hebben.

De thema’s voor dit seizoen zijn:
27 oktober: Halloween
24 november: Sinterklaas
15 december: Kerst
19 januari: Winterwonderland
16 februari: Superhelden
16 maart: Beestenboel
13 april: Sprookjes
18 mei: Knapzakkentocht
15 juni: Kleppie’s waterfestijn

De minioren van Jong
Nederland Vessem

slotseizoen Preek van de Leek

Als u al
’gedoneerd’ heeft

aan ons dorpsblad:
DANk u weL!

zo niet, doe het
dan vandaag nog!
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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 Missiezondag 21 oktober
houden parochies wereldwijd
een collecte voor Missio. De col -
lecte is bestemd voor de oplei -
ding van priesters en vrijwilli -
gers, hulp aan kinderen in nood,
en parochieopbouw.
Dit jaar staat Wereldmissiedag
in het teken van Ethiopië.

Ethiopië is nog steeds een van de
armste landen ter wereld. Het is
grotendeels afhankelijk van de
landbouw. In het zuiden van
Ethiopië wonen veel mensen die
gevlucht zijn voor de oorlog in
Zuid-Soedan. Ook uit andere
lan den in de buurt vluchten
men sen naar Ethiopië. In Ethio -
pië worden nu ongeveer
900.000 vluchtelingen opge -

vangen in kam pen. Zo’n vluchte -
lingenkamp is zo groot, dat het
wel een stad lijkt. Het is dan ook
vaak opgedeeld in wijken. Kin -
de ren krijgen er les in een
school tje, maar dat is meestal
niet meer dan een hut van golf -
platen of een tent. Mensen van
de katholieke kerk, bijvoorbeeld
priesters, zusters en paters hel -
pen deze mensen. Zij hebben im-
mers vaak heel erge dingen mee-
gemaakt zoals oorlog en honger.
Er zijn ook kinderen bij die
moes ten vluchten. Hun geloof in
God geeft hen steun en hoop op
een beter leven. 
Missiezondag is vooral het feest
van de solida riteit. We vieren dat
we een wereld wijde gemeen -
schap van mensen die verant -

woorde lijk heid voor elkaar
neemt. Dit wordt concreet in de
wereld wij de collecte. Ook wij
willen graag solidair zijn, daar-
om bevelen wij deze collecte van
harte bij u aan.

M.O.V. Vessem
Missie Ontwikkeling Vrede
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DIeNsteN eN INteNtIes
28e ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 13 oktober Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 14 oktober Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 14 oktober Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Gem. koor.
In deze vieringen gedenken wij: Jo v. Aaken-Liebregts; Piet v. Aaken;
Jan en Koos Mijs-v.d. Ven en Martien, de zoon; Hub v. Buul; Harrie en
Mariëtte Lemmens; Wim Mijs (mndg.); Martien v. Sebille (KBO); Mariet
Hermans-Fleertakkers; Driek en Mina Appels-Soetens, Toos, Frans en
Harrie.

Maandag 15 oktober 10.15 Eucharistieviering Groenendaal.

29e ZONDAG DOOR HET JAAR; WERELDMISSIEDAG
Zaterdag 20 oktober Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 21 oktober Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering, 
Zondag 21 oktober Vessem Kerkdeurcollecte. 11.00 uur
Eucharistieviering. Herenkoor Greg. en Ned. 
In deze vieringen gedenken wij:Wim Mijs (KBO); Kees en Liza v.d. Ven-
Liebregts en overleden familie.

Maandag 22 oktober 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

30e ZONDAG DOOR HET JAAR; GEZINSVIERING
Zaterdag 27 oktober Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 28 oktober Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 28 oktober Vessem 11,00 uur Eucharistieviering. Gezins -
viering. 
In deze vieringen gedenken wij: Wim v.d. Ven; Martien v. Sebille
(mndg.).

Maandag 29 oktober 10.15 Eucharistieviering Groenendaal.

Donderdag 1 november HOOGFEEST ALLERHEILIGEN.
19.00 uur plechtig gezongen Eucharistieviering in Wintelre m.m.v. het
parochieel gemengd koor, voor de gezamenlijke kerkdorpen Wintelre,
Vessem en Knegsel.

Vrijdag 2 november ALLERZIELEN
18.30 uur gezongen Eucharistieviering in Vessem m.m.v. het Herenkoor.
In deze viering gedenken wij de overledenen van het afgelopen jaar: 
Siem Wouters, oud 80 jaar.
Nel Sterken-van Beers, oud 90 jaar.
Nel v. Rooij-v.d. Wouw, oud 87 jaar.
Frans Appels, oud 80 jaar 
Harrie v. Ham, oud 84 jaar
Cato v. Spreuwel-v. Riet, oud 89 jaar. 

Frans v Hoof, oud 76 jaar.
Wim Mijs, oud 85 jaar
Martien v. Sebille, oud 80 jaar.
Martien Ansems, oud 83 jaar.
Na de viering worden de graven gezegend.

Zaterdag 3 november feest van de H. Hubertus patroon van de jagers.
9.00 uur H. Mis in de kerk van Vessem voor de gezamenlijke jagersver-
enigingen van Wintelre, Vessem en Knegsel.

ZONDAG 4 NOVEMBER: WILLIBRORD-ZONDAG
PATROON VAN DE NEDERLANDSE KERKPROVINCIE EN VAN DE
PAROCHIE.
10.00 uur gezamenlijke gezongen Eucharistieviering in de
Willibrorduskerk te Eersel m.m.v. de gezamenlijke koren en het
pastorale team. Er is dus alleen maar in Eersel om 10.00 uur een
gezamenlijke Eucharistieviering. In de andere kerkdorpen: Steensel,
Duizel, Knegsel, Wintelre en Vessem komen de vieringen te vervallen. 
In deze viering gedenken wij: Nel Sterken-v. Beers; Janus en Dina v.
Aaken-Swalen en Marcel, de zoon.

Maandag 5 november 10.15 uur Eucharistieviering in Groenendaal.

32e ZONDAG DOOR HET JAAR; WINTELRE FEEST VAN ST.
WILLIBRORD
Zaterdag 10 november Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 11 november Vessem 9.30 uur Eucharistieviering. Gemengd
koor.
Zondag 11 november Wintelre 11.00 uur Eucharistieviering m.m.v.
fanfare en het gilde.
In deze vieringen gedenken wij: Jo v. Aaken-Liebregts; Piet v. Aaken;
overl. ouders v. Spreuwel-v. Riet (8e mndg.); Harrie Lemmens (jrgt.);
Mariëtte Lemmens; overl. fam. Somers-Coolen; Wim Mijs (mndg.); Toon
v.d. Heuvel.

OVERLEDEN: 
Martien van Sebille, oud 80 jaar. Groenewoud 11.
Martien Ansems, oud 83 jaar. Groenewoud 56. 
Mogen zij rusten in vrede.

In de volgende Vaesheimer Bode, waarvoor wij de intenties
moeten inleveren vóór 6 november, vermelden wij de inten -
ties van 14 november tot 12 december. Denkt u er aan de
intenties op tijd in te leveren (€ 10,- per H. Mis) vóór 6 nov. bij
Riek van den Bosch, Oude Schoolstraat 6, (vóór 12.00 uur ’s-
middags) of op de pastorie in Knegsel, tel. 040-2051575.

kerkdeurcollecte wereldmissiedag
op zondag 21 oktober

Opbrengst kerkdeurcollecte
t.b.v. mIVA
Op zondag 26 augustus heeft de kerkdeurcollecte van de MIVA een
mooi bedrag van € 103,80 opgebracht. Dit geld zal gebruikt gaan
worden voor projecten in Zimbabwe. En dan vooral voor vervoers -
middelen, zodat er goede medische zorg geleverd kan worden.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

M.O.V. Vessem
Missie Ontwikkeling Vrede

6/7 april is het 
al weer

ROmmeLmARkt.
Ga daarom nu al
spullen sparen!
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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



Van het bestuur
Beste leden, we willen u graag
vertellen wat we allemaal als KBO
Vessem doen. In dit nieuws   -
bulletin vertellen we over de ac-
tiviteiten die nu plaats vinden. In
de volgende editie gaan we u ver-
tellen welke nieuwe activiteiten
we gaan on dernemen in 2019.
We hopen dat veel leden gaan
meedoen. Tegen senioren die
mee willen gaan doen en geen lid
zijn, zeggen we wordt lid. Bel
hiervoor met Henk Stoop, tel.
0497591604.

bridgen
Elke dinsdagmiddag op de tijden
13.30-16.00 uur in D’n Boogerd
is er een serieuze gezellig heid.
Mensen uit Vessem hebben el -
kaar gevonden in het kaartspel
bridgen. Mocht u nu al eens eer -
der hebben gebridged en denkt u
wat fijn dat ik dit ook dicht bij
huis kan doen, kom dan bridgen
op die dinsdag van okto ber tot
en met maart. Een tele foontje
(0497-591946) naar An ne lies
Swalen, zij vertelt u meer.

koersbal
Koersbal is van oorsprong een
Australische sport en lijkt enigs-
zins op “jeu de boule”. Om -
streeks 1980 is de sport overge -
waaid naar Europa. Bewegen is
gezond en daarom wordt In het
kader van ” Meer bewegen voor
Ouderen ” steeds meer koersbal
gespeeld. Koersbal is een balspel
dat binnen wordt gespeeld op
een mat van 8 bij 2 meter. Er
spelen 2 teams van 2 personen
tegen elkaar. Het ene team met 4
zwarte en het andere met 4 brui -
ne ballen. De bedoeling van het
spel is net als bij “jeu de boules ”
om de ballen zo dicht mogelijk te
rollen bij de jack, het witte doel -

balletje. De ballen rollen echter
niet in een rechte baan, maar in
een boog. Dit komt omdat het
zwaartepunt van de koersballen
niet in het midden zit. Daardoor
is koersbal leuk, maar zeker in
het begin ook moeilijk. Iedereen
kan het leren en zal gauw erva -
ren dat koersbal vooral een ge -
zel lig maar ook een verrassend
spel is. Er is geen kracht voor
nodig, zodat iedereen gelijke
kansen heeft.
Dit is een heel leuk spel en wordt
gespeeld in D’n Boogerd op
woensdagmorgen van 11.00-
12.00 uur.
Wat is er leuker bewegen en ont-
spannen. Gewoon balsport en
dan binnen. Een telefoontje naar
José Backbier, 0497-591451.

samen bewegen
Begin de week met een uurtje
gymnastiek. Onder begeleiding
van een inspirerende docent
gaan we aan de slag. Oefeningen
en activiteiten die speciaal voor
de mogelijkheden van ouderen
zijn ontwikkeld en bewegings-
apparaten die het makkelijker
maken om te gebruiken, maken
het ineens wel leuk en aantrek -
kelijk om weer wat te gaan doen.
We maken gebruik van een echte
gymzaal, en dat midden in ons
dorp, naast de basisschool in D’n
Boogerd.
De huidige deelnemers spreken
er met plezier over. Dus laat u
uitdagen tot deel te gaan nemen
op maandagmorgen tussen
10.30-11.30 uur.

wandelen
Vessem is het dorp met een
prachtige omgeving. Wandelen
is de manier om te bewegen,
elkaar te ontmoeten, alles wat
leeft in de natuur te bekijken en

het binnen laten in je gedachten.
Twee keer per maand gaat de
wandelgroep erop uit, soms ma -
ken ze een lange tocht buiten het
dorp. U mag aansluiten.
Maar het is genieten en als u er
nu meer van wilt weten, dan een
telefoontje naar Henk Stoop, tel.
0497-591604. Hij kan u meer
vertellen.

samen eten
Samen eten verbindt. Samen
eten is een gemakkelijke en
leuke manier om nieuwe mensen
te ontmoeten. Gewoon aan een
lange, gezellige gedekte tafel
zitten en dan met de andere
mensen kletsen tijdens het eten,
dat je niet zelf hoeft klaar te
maken. Op de laatste dinsdag
van de maand wordt er een
lunch gekookt door vrijwillige
koks. Altijd is er een soep, warm
lunchgerecht en een toetje met
fruit en soms ook iets anders.
Een ding wordt nooit vergeten,
het sneetje krentenbrood. Mo-
menteel zijn er weer enkele
plaats jes leeg, doordat men over-
lijdt en soms ook niet meer mo -
biel genoeg is. Dus hebt u be -
lang stelling (voor € 7,50), even -
tueel komt u met 2 personen,
dan een telefoontje naar José
Backbier (0497-591451).

Inloopmiddag
Op elke dinsdagmiddag staat de
foyer in het gemeenschapshuis
voor u open. Iedereen is welkom.
Er komen mannen die graag
biljarten, andere kaarten of spe -
len rummycub. Maar gewoon
een kop koffie komen drinken en
een praatje maken kan ook. We
zouden graag hebben dat men -
sen, alle senioren, de weg naar
D’n Boogerd weten te vinden.
Nu de foyer vernieuwd is, is het
er echt gezellig. Melden van
tevoren is niet nodig, gewoon
binnen komen!

Arrangement
kempenmuseum eersel
Daar is een speciaal KBO-ar ran -
gement. Ze bieden u een mu -
seumbezoek, koffie/thee met
vlaai, een consumptie en een de-
monstratie sigaren maken.
Eventueel kan u er ook lunchen.
Mocht u nu van een groepje
mensen om u heen weten dat zij
dat leuk vinden, dan willen we
dit als Kbo-bestuur voor u orga -
niseren. Neem contact op met
secretariaat: 0497-591451, José
Backbier van Helvoort.

Oorlogsmuseum Overloon
Uit gesprekken met ouderen is
gebleken dat zij voor dit mu -
seum belangstelling hebben,
vooral het onderwerp: “het
dagelijkse leven in die tijd” staat
vaak centraal in een gesprek
tussen mensen die het museum
bezoeken.
Voor de KBO hebben zij een
speciaal arrangement. U wordt
welkom geheten met een kopje
koffie en gebak, dan volgt een
bezoek aan het museum. Mo -
men teel is alles binnen te doen
in een hal. Het is een groot
overzichtelijk museum, dat na
het rondkijken, vraagt om een
gezellig gesprek met elkaar, dit
samen met een drankje. Afslui -
tend krijgt u een boordmaaltijd
met soep of een kroket.
Het beste is als u daarheen wilt,
om een eigen groepje samen te
stellen. Neem contact op met het
secretariaat, 0497-591451, José
Backbier van Helvoort.

15-20 Jan. senioren expo
De bekende beurs in Koningshof
in Veldhoven. Open van 10.00-
17.00 uur.  Met uw KBO-pas
krijgt u € 4,00 korting op de
normale entree van € 10,-.

De liever thuis! beurs
22 t/m 24 november 2018 in
Beursgebouw te Eindhoven.
Dagelijks open van 10.00 tot
17.00 uur. Alles voor comfor -
tabel en slim wonen.
Op liever thuis! maakt u kennis
met een grote gevarieerde groep
van aanbieders die laten zien wat
er allemaal mogelijk is om com-
fortabel, veilig en met plezier
thuis te blijven wonen.
Het aanbod is enorm divers, zo
ontvangt u advies over het (ver)
bouwen van uw woning of over
hoe u het maximale uit uw
woongenot kunt halen. Gratis
tickets zijn af te halen bij Rita de
Laat, 0497-591664.

In 2019 heeft het bestuur
plannen om activiteiten op te
zetten voor de ouderen die van-
wege leeftijd of mobiliteit meer
gebonden zijn aan huis. Maar
daarover meer in het volgende
Nieuwsbulletin van de KBO-
Vessem in de Vaesheimer Bode.

Personalia
Overleden
20-08 Martien van Sebille,
Groenewoud 11, Vessem.
06-09 Martien Ansems,
Groenewoud 56, Vessem.
Wij wensen de familie veel
sterkte.
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NieuwsBulletin

AGeNDA
Oktober
Elke maandag         10.30-11.30   Ouderengymnastiek D’n Boogerd
Elke dinsdag            13.30-16.00  Inloopmiddag             D’n Boogerd
30 okt. dinsdag       12.00-13.30  Samen Eten                 D’n Boogerd
Elke dinsdag            13.30-16.00  Bridge                           D’n Boogerd
Elke woensdag        10.00-12.00  Koersbal                       D’n Boogerd
10 en 24 okt. wo     08.30-12.30  Wandelen                    Kerkplein

November
Elke maandag         10.30-11.30   Ouderengymnastiek D’n Boogerd
Elke dinsdag            13.30-16.00  Inloopmiddag             D’n Boogerd
Elke dinsdag            13.30-16.00  Bridge                           D’n Boogerd
25 nov. dinsdag      12.00-13.30  Samen Eten                 D’n Boogerd
Elke woensdag        10.00-12.00  Koersbal                       D’n Boogerd
12 en 26 nov. wo.    08.30-12.30  Wandelen                    Kerkplein

Actief in Vessem of iets verder weg
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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



Nieuwe dorpswethouder
Eric Beex is Ria van der Hams-
voord opgevolgd als dorpswet-
houder voor Vessem. Waar Ria
dorpswethouder was voor alle
kerkdorpen van Eersel, hebben
de wethouders deze keer de ta -
ken verdeeld. Eric is dorpswet-
houder voor Vessem en Knegsel.
Hij heeft ook een aantal belang-
rijke onderwerpen onder beheer,
zoals WMO, welzijn en jeugd en
het vliegveld. In ons kennisma -
kings gesprek toonde Eric een
grote belangstelling en betrok -
kenheid bij het reilen en zeilen in
ons dorp. De dorpsraad heet Eric
van harte welkom!

Eric Beex; WMO, welzijn, jeugd,
onderwijs, vluchtelingen, kunst
en cultuur, Eindhoven Airport
en milieu, klimaat, duurzaam -
heid en afval, loco-burgemees -
ter en dorpswethouder voor
Vessem en Knegsel.

De wegversmalling bij
binnenkomst Vessem op
de mr. de la Courtstraat
Op 14 mei meldt een inwoner
van Vessem dat hij een zeer ge-
vaarlijke situatie als fietser had
mee gemaakt bij de nieuwe weg-
versmalling op M. de la Court-
straat. Deze wegversmalling ligt
na een flauwe bocht, komende
vanaf Knegsel en er ligt geen
vrij liggend fiets pad naast.
Auto´s rijden hier vaak nog veel
te hard, naast de fietsers die hier
op rijbaan moeten rijden. Door
de bomen is dit geen overzichte -
lijk situatie en hierdoor zeer ge-
vaarlijk. De werkgroep verkeer
van de dorpsraad heeft dit bij de
gemeente gemeld waarop in juni
2018 een bord wegversmalling is
geplaatst. De gemeente heeft
toen ook het voornemen kenbaar
gemaakt om op langere termijn
te bekijken of het doortrekken
van het vrij liggend fietspad mo -
gelijk is.
Het wegversmallingsbord stond
wat verscholen tussen de bomen,
en inwoners klopten weer bij de
dorpsraad aan omdat dit weinig
effect had. Hierop is de gemeen -
te de situatie ter plaatse komen
bekijken, het bord wegversmal -
ling is verplaatst net voorbij de

kruising met de Maaskant en er
is nog een bord toegevoegd nl.
verbod voor bestuurders door te
gaan bij nadering van verkeer uit
tegengestelde richting. Dit is een
verbetering.
De waarneming van de dorps -
raad is dat de schoolkinderen
gewoon door de wegversmalling
fietsen en niet naast de wegver-
smalling zoals verkeerstechnisch
de bedoeling is. De dorpsraad
blijft zich inzetten om hier een
vrijliggend fietspad te laten rea-

liseren, want dan is er sprake van
een veilige binnenkomst in het
dorp voor alle weggebruikers.

De sociale sofa
Wij hebben verschillende reac -
ties gehad op de oproep een ge-
schikte plaats voor de sociale
sofa aan te geven. Er werden
meerdere suggesties gedaan
maar één locatie werd overdui -
delijk het meeste aangegeven en
dat is Zorgcentrum Groenen -
daal. Dit is door de dorpsraad

met de gemeente Eersel en met
Groenendaal doorgesproken en
goed bevonden. De sociale sofa
wordt op woensdag 3 oktober
2018 om 10 uur verplaatst van
het evenemententerrein aan de
Jan Smuldersstraat naar Zorg-
centrum Groenendaal aan Den
Hofpad. 
De sociale sofa komt links naast
de hoofingang te staan. Wij van
de dorpsraad vinden dat de
sociale sofa hier op de beste
plaats staat in Vessem.
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van de Dorpsraad...



Vaesheimer bode – oktober 2018 – pagina 24

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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O k t O b e R
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
za. 27 okt. 18:30-21:00 uur Halloween Aliean nights, d’n Bolle Akker
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. 18:30 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. 15:00-16:15 uur Zondagmiddagconcert in kerk, 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. 11:00-16:00 uur kerstmarkt, jacobushoeve
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 concert in de lambertuskerk, st. Behoud lambertuskerk
di. 18 dec. kerstviering, d’n Boogerd, sViV
vr.-za. 21-22 dec. 19:30 uur kerstconcert, lambertuskerk, con Brio
wo.-zo. 26-30 dec. Expositie, d’n Boogerd, fotoclub lucifer

J A N u A R I  2 0 1 9
za. 19 jan. 20:00 uur prinsbekendmaking 2019, de gouden leeuw, cV de spekstruiven
vr. 25 jan. 20:00 uur 1e zittingsavond, de gouden leeuw, cV de spekstruiven
za. 26 jan. 20:00 uur 2e zittingsavond, de gouden leeuw, cV de spekstruiven
zo. 27 jan. 14:30-17:00 uur cc revival tribute Band, d’n Boogerd

f e b R u A R I
za. 2 feb. 20:00 uur 3e zittingsavond, de gouden leeuw, cV de spekstruiven
zo. 3 feb. 14:00 uur prinsenreceptie, de gouden leeuw, cV de spekstruiven
do. 7 feb. 20:00 uur concert in de lambertuskerk, st. Behoud lambertuskerk
zo. 24 feb. 15:00-16:15 uur Zondagmiddagconcert, st. Behoud lambertuskerk

A P R I L
do. 4 april 20:00 uur concert in de lambertuskerk, st. Behoud lambertuskerk
za. 6 april 10:00 uur rommelmarkt inleveren spullen, d’n Boogerd, moV groep
zo. 7 april 10:00 uur rommelmarkt, d’n Boogerd, moV groep
zo. 14 april 15:00 uur concert in de lambertuskerk, st. Behoud lambertuskerk

m e I
zo. 19 mei 15:00 uur concert in de lambertuskerk, st. Behoud lambertuskerk

J u N I
do. 6 juni 20:00 uur concert in de lambertuskerk, 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

Als u al ’gedoneerd’ heeft aan ons dorpsblad dan:
DANk u weL!

zo niet, doe het dan vandaag nog!
Ons blad bestaat alleen als we er samen iets voor over hebben.
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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
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Er zijn veel kinderen die
LEGO hebben - en ik heb er in
de afgelopen jaren heel wat
gezien. Maar de collectie van
Elise Oosterbosch (8, bijna 9)
is toch wel zeer indrukwek-
kend te noemen. Letterlijk de
hele zolder staat vol met het
Deense speelgoed.

Lego Friends is een van Elise´s
grootste hobby´s. Ze heeft zo
veel dat ze een heel dorp heeft
gemaakt: Heartlake City. Door
het dorp lopen straten en er is
een politiebureau en ziekenhuis.
Er zijn vijf verschillende poppe -
tjes bij LEGO Friends: Andrea,
Emma, Mia, Olivia en Stephanie.
Alleen in het dorp van Elise zijn
er tientallen Mia´s, Emma´s
enzovoort. Toch weet ze precies
wie waar woont. Op twee blaad -
jes, die een beetje in de hoek
liggen, staat het allemaal geno -
teerd. Het is een ongekende ad-
ministratie waar ik geen wijs uit
kan, maar Elise weet precies wat
er staat. “Soms spelen ik en mijn
zusje hier heel de dag,” vertelt ze.
“En dan roept papa: ‘We gaan
eten! ’ En dan zeggen wij: ‘Ja, we
komen zo.’ En dan komen we
pas na een half uur ofzo.”
Inmiddels is er zo veel Lego dat
de zolder te klein is. “Oh, maar
dit kan nog aan de kant,” ziet
Elise. “En dit kan weg. En dit
kan wel opschuiven…”

speeltuintje
Als het mooi weer is, is Elise ook
vaak buiten te vinden. In de tuin
staat een trampoline. Zonder al
te veel moeite maakt ze een salto
mét staan. “Als het mooi weer is
ga ik vaak op de trampoline
springen. Of we spelen in de
wijk.” Het speeltuintje in de
Schijnheilige Hoek is slecht één
straat verderop. “Dan doen we
rond-de-tafel of gaan we schom -
melen. Soms gaan we ook door
de wijk heen fietsen.” Het mag
duidelijk zijn. Met mooi weer
binnen zitten is niets voor Elise

Druk druk druk
Zo’n drie avonden per week gaat
ze ook op pad. Eén avond heeft
ze dans. Geen dansmarietjes,
“Dat is best vaak hetzelfde dans-
je vind ik,” maar meer hiphop.
De danstraining is in Veldhoven
waar ze samen met haar goede
vriendin Pleun heen gaat. En
natuurlijk zijn er dan ook optre -
dens. Nog niet zo lang geleden
stond ze voor een volle zaal in De
Schalm. Spannend. “Nee, niet
echt.,” zegt Elise. “Ik vond het

juist heel leuk.” Naast het dans -
en zit ze nog op De Jeugd/Jong
Nederland. Ook hier gaat ze
graag heen. “Laatst hebben we
wafels gebakken en we doen
vaak spelletjes. Alleen de groep
is heel klein. We zijn maar met
drie meiden. Daardoor kunnen
we niet alle spelletjes doen. Dat
is wel jammer.” Dus, beste lezers
van Vessem: kom bij De Jeugd!

En alsof het nog niet druk
genoeg is, zit ze sinds kort op
korfbal. De eerste trainingen zijn
net achter de rug. Het resultaat
is tot nu toe positief. “Als ik da -
de lijk wat meer trainingen heb
gehad, mag ik ook met de wed-
strijden mee gaan doen.”

Wat is je nieuwste speelgoed?
“Ztringz.” Dit is een touwtje
waarmee je allemaal soorten
figuren kunt maken.
Waar speel je het liefst mee?
“Dit is wel een heel moeilijke
vraag.” Er wordt heel lang nage -
dacht en uiteindelijk komt er een
antwoord: “In de zomer de tram -
poline, in de winter Lego.”

Wat zou je nog graag willen
hebben?
Bij deze vraag wordt nog langer
gedacht dan bij de vorige vraag.
Na een paar minuten nadenken,
stressen, wikken, wegen en af-

zien is ze er toch uit. Althans…
“Ik weet niet hoe het heet…”
Zusje Anne wordt naar binnen
gestuurd om een groot Lego
Friends-boek te pakken waar
allerlei nieuwe dingen instaan.
“Deze,” zegt Elise terwijl ze een
plaatje aanwijst. ‘Het Heartlake
City Resort’ staat eronder ge -
schreven.

Binnen of buiten?
“Buiten.”

Wat was het eerste speelgoed
dat je had?
“Een bijtring met Nijntje eraan.”

Met wie spreek je het meest af?
“Pleun van de Ven.”

Hoe vaak zit je op de laptop of
tablet?
“In het weekend wat langer dan

door de weeks. Gemiddeld een
uurtje per dag.”

Jouw favoriete TV-programma?
“Ik kijk niet zo heel veel tv. Maar
Robin Hood is denk ik mijn fa -
voriet.” Ze kijkt vaker naar vlogs
op YouTube. “Bijvoorbeeld naar
Familie Lakap. Die laten zien
wat het hele gezin doet in een
week.”

Wat vind jij het leukste aan
Vessem?
“Dat je gewoon door heel de wijk
kan spelen.”

Wat is je leukste vak op school?
“Het leukste is rekenen. Dit mo -
gen we op iPads doen” Ja, men -
sen. Ook de basisschool is hyper -
modern. Elke leerling in groep 6
heeft een eigen iPad. “Daarop
kun je dan de opdrachten doen.”
Stiekem spelletjes doen is er niet
bij. “De juf kan zien hoeveel je
gedaan hebt. Als je na de les nog
steeds niets af hebt, ziet ze dat je
niets hebt gedaan.”

Wat vind je de leukste attractie
op de kermis?
“De octopus en (hoe kan het ook
ander) de trampolines.”

Lees je de Vaesheimer Bode?
“Als er iemand in staat die ik ken
lees ik de laatste pagina.”

dE spEElpAssiE VAn ElisE oostErBoscH

zolder is omgetoverd tot Legoland

elise en haar zusje Anne
van 7 wonen al heel hun
leven op Domineeshof 13.
Papa eric werkt als
accountant en mama
Chantal is belasting -
adviseur.
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TEL. 0497-591252
WWW.DEGOUDENLEEUWVESSEM.NL

••••  ONTVANGST MET EEN GLAASJE SPUMANTE ••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• AMUSE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••• VOORGERECHTEN ••••••••••••••••••••••••••

TRIO VAN WILD 
RILLETTE VAN WILD ZWIJN, WILDPATÉ EN BITTERBAL VAN EEND

CARPACCIO VAN HERT
MET CRÈME VAN RODE BIET, GEROOSTERDE RODE UI, 

NOTEN EN BALSAMICO SIROOP

ZALMMOOTJE
HUISGEROOKT MET GROENE MOSTERD EN CITRUSCRÈME

••••••••••••••••••••••••••••••••••  SOEPEN  ••••••••••••••••••••••••••••••••••

BOSPADDENSTOELENSOEP 
MET CROUTONS EN MASCARPONE

WILDSOEP 
MET KASTANJECHAMPIGNONS EN SPRUITJES

POMPOENSOEP 
MET SCHUIM VAN GEROOKT SPEK

••••••••••••••••••••••••• HOOFDGERECHTEN •••••••••••••••••••••••••

TARBOTFILET 
MET KREEFTENSCHUIM, GAMBA EN DOPERWTENCRÈME

HERTENBIEFSTUK 
MET OESTERZWAMMEN, JUS VAN RODE PORT 

EN GEKARAMELLISEERDE WITLOF

DUO VAN SPEENVARKEN
ROULEAU EN FILET VAN SPEENVARKEN

MET EEN JUS VAN ROZEMARIJN EN KNOFLOOK 

••••••••••••••••••••••••••••••••  DESSERTS ••••••••••••••••••••••••••••••••

GRAND DESSERT 

KOFFIE AFTER DINER
MET LIKEURTJE EN SLAGROOM

DINER:      €39,50 P.P. / KINDEREN T/M 12 JAAR €17,50 P.P.
BRUNCH:  €28,50 P.P. / KINDEREN T/M 12 JAAR €17,50 P.P.

1E EN 2E KERSTDAG KERSTBRUNCH EN KERSTDINER
KERSTBRUNCH VAN 11.30-15.00 UUR
KERSTDINER VANAF 18.00 UUR
GEHELE KERST ENKEL OP TELEFONISCHE RESERVERING
GRAAG VOORAF UW KEUZE VAN DE GERECHTEN DOORGEVEN

 ONTVANGST MET EEN GLAASJE SPUMANTE •••••••••••••••••••••••••••••• KINDERMENU ••••••••••••••••••••••••••••••

KINDERCHAMPAGNE

AMUSE

RUNDERCARPACCIO OF KIPCOCKTAIL

FRIETJES MET ZALMFILET, BIEFSTUKJE OF SNACK NAAR KEUZE

GRAND DESSERT

KINDERANIMATIE
IS AANWEZIG OP 1E EN 2E KERSTDAG IN DE MIDDAG EN AVOND
FILMS, KNUTSELEN, KLEUREN EN SPELLETJES IN DE ZAAL
(MET BEGELEIDING)

••••  ONTVANGST MET EEN GLAASJE SPUMANTE ••••

••••••••••••••••••••••••••• BROOD EN BELEG •••••••••••••••••••••••••••

VERSCHILLENDE SOORTEN BROOD | LUXE BROODJES EN KERSTBROOD

DIVERSE SOORTEN BELEG MET O.A. GEROOKTE ZALM, ROSBIEF, 
JONG BELEGEN KAAS, FRICANDEAU, GEROOKTE HAM

•••••••••••••••••••••••••• VOORGERECHTEN ••••••••••••••••••••••••••

RUNDVLEESSALADE | RUNDERCARPACCIO | SCHWARZWALDERHAM 
MET MELOEN | HELE GEPOCHEERDE ZALM

••••••••••••••••••••••••••••••••••• SOEPEN •••••••••••••••••••••••••••••••••••

TOMATENSOEP | BOSPADDENSTOELENSOEP

••••••••••••••••••••••••• HOOFDGERECHTEN •••••••••••••••••••••••••

BOURGONDISCHE KROKETTEN | KIPFILET OP OOSTERSE WIJZE
| VARKENSHAAS MET CHAMPIGNONSAUS | VISPOTJE MET WITTE 
WIJNSAUS | BEENHAM MET WHISKEYSAUS | WARME GROENTEN 

| FRIETJES EN AARDAPPELKROKETJES
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EEN VARIËTEIT AAN ZOETIGHEDEN 

 ONTVANGST MET EEN GLAASJE SPUMANTE 


