
“Is ie er al af? ” Dit was een
veel gehoorde vraag van de
vele bezoekers van het Ko -
ningschieten op maandag -
ochtend tijdens Vessem Ker-
mis. Waar drie jaar geleden
nog extra zwaar geschut no -
dig was om de koningsvogel
naar beneden te krijgen,
kwam dit keer al na het 87-ste
schot de vogel naar beneden.
René van Diessen mocht zich
vervolgens voor drie jaar la -
ten kronen tot de nieuwe ko -
ning van Gilde St. Lambertus.

Zo’n 400 bezoekers (incl. de ba -
sisschool jeugd van groep 6 t/m
8) zagen vervolgens hoe alle
oude tradities werden uitge -
voerd. Eerst de juiste kleding
aan, daarna een vest vol met zil-
veren schildjes van oud-konin -
gen aantrekken en tenslotte een
zilveren kroon op de hoed. Ver-
volgens mag de nieuwe koning
als enigste gildebroeder over het
belangrijkste symbool van het
gilde, het vaandel, lopen. Dan
volgt het plaatsnemen in de zo-
genaamde ‘troon’ waar een dikke
sigaar en een heerlijk glaasje
wijn genuttigd worden. Als alle
geboden, welke horen bij het

koningschap, voorgelezen zijn en
met ‘ja’ beantwoord zijn, is het
allemaal definitief: René van
Diessen mag zich (rond de klok
van 12 uur) de nieuwe gilde ko -
ning noemen.

In de dagen voorafgaand aan
kermismaandag, werd er al druk
gespeculeerd in het dorp: wie
zouden deze keer mee gaan
schieten. Op zondagavond was
het voor de meesten duidelijk
dat er dit jaar 5 kandidaten wa -
ren: Erik de Koning (ex-koning),
Peter Zigenhorn, René van Dies -
sen, Tim van Riet en Ruud van
Rijen. Bij René thuis was de be-
slissing om mee te doen al een
paar maanden eerder gevallen.
Hij is lid van het gilde sinds 1992
en is al vele jaren actief in diver-
se functies waarbij zijn laatste
functie, deken schrijver, hem
had weerhouden van het mee-

doen aan het Koningschieten.
Ongeveer 2 jaar geleden is hij
gestopt als deken schrijver en
dat bood hem nu de kans om
mee te gaan schieten. Dit tot
groot genoegen van zijn vrouw
Carien die erop stond dat René
actief bleef bij de guld en een rol
als koningin helemaal zag zitten.
Het overleg tussen beiden duur -
de dan ook niet lang.

Veel ervaring met schieten heeft
René niet. Jaren geleden is hij
een jaar actief geweest als schut -
ter maar verder speelt hij, net als
Carien, liever een potje jeu de
boules op zondagochtend. Het
oefenen is ook niet nodig geeft
hij aan want het Koningschieten
op zo’n houten vogel is niets
meer dan heel veel geluk heb -
ben. Iedereen mikt op de borst
van de vogel in de hoop dat deze
daar opensplijt. Ook voor René

was het dus even schrikken toen
hij na het 87-ste schot ineens de
vogel in zijn geheel naar bene -
den zag vallen. Na ietwat ver -
twijfeld naar boven gekeken te
hebben of er echt niets meer
hing en de bevestiging kreeg in
de vorm van een hand van de
medekandidaten, was het voor
hem echt duidelijk dat zijn schot
dé voltreffer was.

De dag zelf was voor zowel René
als Carien een dag om niet snel
te vergeten met vele mooie mo-
menten. Carien haalt meteen
aan dat ze het zo bijzonder vond
hoeveel mensen er meteen klaar-
stonden. Zo waren mensen uit
de buurt, en van ver daarbuiten,
het huis aan het versieren en
hapjes aan het klaarmaken,
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stond (ex-koningin) José klaar
om haar tips te geven en kwam
iedereen even een praatje maken
hoe leuk ze het voor hen vonden.
René vond het ook een speciaal
moment toen het gilde en de
drumband en fanfare het ko -
nings paar naar huis brachten en
toch nog even langs het volle,
met wc-papier versierde, terras
liepen. Ook de spontane balkon-
scène op het drukbezochte plein -
tje op het Groenewoud, was een
speciaal moment. Meest opval-
lende was dat ze - na het ‘naar
huis brengen’ - zonder kroon en
zilver eerder terug waren op het
gildeterrein dan de guld.

Het was voor beiden ook een
verrassing dat zoon Louis ‘een
knaak’ had betaald aan de
hoofd man en daarmee aangaf lid
te willen worden van het gilde.
Volgens Carien had Louis er al
wel vaker over gedacht maar was
het koningschap van René wel
een extra motivatie om nu lid te
worden.

Binnenkort mag Carien er opuit
om een mooie jurk te laten ma -
ken en moet er nog een zilveren
koningsschild ontworpen wor -
den. Daarna gaan René en
Carien genieten van alle activi -
teiten die zij de komende jaren

als Koning en Koningin gaan
meemaken. Er is een kans dat ze
dan wel een keer een voetbal -
wedstrijd van hun 3 zonen moe -
ten missen, maar uit ervaring
weet René dat dit wel mee zal
vallen en beide hobby’s prima
langs elkaar passen.

Dat hij over drie jaar weer
mee zal gaan schieten is nu
eigenlijk al een zekerheid,
een rol als nieuwe keizer over
zes jaar zou zelfs tot de mo ge -
lijkheden behoren aldus de
koning zelf: “Op dit moment
zit ik er het dichtste bij!”
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NOOIT MEER EEN SCHEVE KERSTBOOM
DANKZIJ HET EASY-FIX SYSTEEM

Eenvoudig, snel, zonder gemodder met zand en minder naalduitval door een betere vochtopname.
Kortom: Uw Kerstboom op z’n mooist in huis met Easy-Fix

(verkrijgbaar in verschillende kleuren).
Vele kerstbomen naar keuze.

JOS HUIJBERS, BUIKHEIDE 10 IN VESSEM

vervolG vAN pAG. 1

Wie wordt de vessemse
slimmerik van de eeuw?
Op 25 oktober 2019 wordt de laatste Vessemse dorpskwis gehou -
den. Het team die dan de felbegeerde Slimmerik wint, blijft dat
dan tot er misschien nog ooit eens de kwis nieuw leven wordt in-
geblazen.
De zesde dorpskwis (die dit jaar door het 11-koppige kwisteam
weer op voortreffelijke manier in elkaar is gestoken) met weer
nieuwe rubrieken en opdrachten, zal dus volgend jaar gebruikt
gaan worden. Regelmatig werden we er op gewezen dat ieder jaar
wel erg snel was. Maar wij vonden dat de teams dan zelf een jaar
over konden slaan. Dat hebben ze nu dit jaar wel erg letterlijk op -
ge nomen en er kwamen slechts 10 aanmeldingen binnen.
Jammer! De teams die toch weer inschreven bedankt. Nu kan ‘OJ
en de Vage Kennissen’ nog een jaartje langer van haar titel
genieten.
Volgend jaar dus de laatste kwis die, ongeacht het aantal teams,
altijd door zal gaan en hopelijk een mooie afsluiting wordt van zes
jaar gezellige Vessemse avonden.

Dus maak vast een aantekening in je nieuwe agenda: 25
oktober 2019 Dorpskwis en 1 november 2019 feestavond.

Het kwisteam



vaesheimer bode – november 2018 – pagina 3

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
Clara Corstens, tel. 06-15074650, 
c.corstens@eersel.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

iNlevereN/kosteN
Inleveren op het redactieadres.
Advertenties: informatie op het redactie-
adres of onze website.
familieberichten: Gratis.
bode-tjes: € 1,-.

iNlevereN kopiJ:
kalender, 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 of niet
tijdig eeft ontvangen, kunt u dit melden bij
anja v.d. bliek, tel. 591896. voor eventuele
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. 

In de eerste twee weken van
december vindt de actie
‘Samen voor de Voedselbank’
plaats. Een landelijke actie,
met lokale inzamelpunten,
ondersteund door diverse
regionale omroepen.

Vorig jaar heeft de Jacobushoeve
uiteindelijk rond de 1.000 arti -
ke len kunnen overdragen aan de
Voedselbank in Bladel. Daarom
zetten wij ook dit jaar onze deu -
ren open om samen met u het
succes van vorig jaar zo mogelijk
te overtreffen.

Welke producten zijn nodig?
Qua levensmiddelen kunt u o.a.
denken aan:
Thee, in alle soorten en maten;
liefst in doosjes vanwege het
stapelen.
Koffie voor filtermachines; geen
Senseo pads of cups o.i.d.
Rijst, liefst in standaardpak; mag
wit of bruin.
Pasta; liefst in pak vanwege
stapelen.
Pastasaus; in pak, niet in pot.
Soep in blik; liefst niet in slappe
pakken.
Zoet beleg; hagelslag is fijn want
dat zit in een pak, maar jam, pin -
dakaas of chocopasta mag ook.
Lang houdbare melk; liefst in
pak, geen fles.

Ter indicatie: Alle acht de
producten samen kosten niet
meer dan € 9,-. Maar u bent na -

tuurlijk vrij om te geven wat u
kunt missen.
Ook andere (lang) houdbare
pro ducten zijn van harte wel -
kom. Let u daarbij a.u.b. op de
houdbaarheidsdatum.

Openstellingtijden
Meer informatie over de actie
‘Samen voor de Voedselbank’ is
terug te vinden op onderstaande
websites:
www.omroepbrabant.nl/voedsel
bank; www.jacobushoeve.nl en
www.facebook.com/VessemJaco
bushoeve.

Tijdens de actieperiode van dins-
dag 4 t/m vrijdag 14 december
a.s. kunt u in ieder geval tijdens
onderstaande tijden uw produc -
ten inleveren bij het inzamel -
punt op de Jacobushoeve:
Di. t/m vr. van 10:00-12:00 en
van 13:30-16:00 uur;

Za. van 11:00-16:00 uur (kerst-
markt).
Locatie: Jacobushoeve, Jan
Smuldersstraat 4, Vessem.

Bestemming
De opbrengst gaat rechtstreeks
naar lokale voedselbanken. Voor
onze regio is dat de Voedselbank
in Bladel; werkzaam in de ge -
meenten Bladel, Reusel de Mier -
den en Eersel.

De Jacobushoeve beveelt
deze actie weer van harte bij
u aan.

de foto vAN viJf-eN-tWiNtiG GuldeN...

Bovenstaande foto is gemaakt op de zondagmiddag van Ves -
sem Kermis van dit jaar. 
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:

van 4 t/m 14 december a.s.
Jacobushoeve inzamelpunt 
’samen voor de voedselbank’

6/7 april is het
rommelmArkt.
Ga daarom nu al
spullen sparen!
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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



“Maria Polak is een veertienjarig
Joods meisje, dat moet onder-
duiken in een dorpje in De
Kempen. Haar ouders zijn tij -
dens een razzia opgepakt door
de Duitsers. Maria was op dat
moment bij een vriendin. Ze
praatten samen over dingen
waar dames van die leeftijd het
graag over hebben: over jongens,
over (het tekort aan) leuke kle -
ding en wat ze zouden doen als
de oorlog voorbij was. Maria had
werkelijk geen benul van wat er
zich thuis afspeelde.
Tot de buren bij het vriendin ne -
tje op de voordeur klopten.
Maria moest zo snel mogelijk
ergens anders naar toe, omdat
het gevaarlijk voor haar werd.

Een klein koffertje was alles wat
ze mee kreeg naar haar onder-
duikadres. Zo kwam ze terecht
bij ‘Ome Sjaak en Tante Ans,’
twee volslagen vreemdelingen
voor Maria. Of moeten we nu
Marga zeggen? Dat stond ten -
min ste in haar nieuwe pas -
poort….”
En dan begint ons verhaal, zo
ongeveer midden in de oorlog.
De Duitsers vliegen nog regel -
matig naar Londen, slechts lang-
zaam winnen de Engelsen ter -
rein. Elke fout of verspreking

kan fataal zijn. Ze kan worden
verraden door de NSB-ers aan
de overkant. Of de SS krijgt lucht
van de zaak. Maar natuurlijk
kent zo’n verhaaltje een ‘en ze
leefden nog lang en gelukkig’-
einde. Of toch niet? Of niet voor
allemaal?
Deze keer dus niet alleen maar
lachen-, gieren-, brullen, maar
ook weer niet té dramatisch.
Daarom is dit oorlogsverhaal
ook geschikt voor meerdere leef-
tijden. ‘Veertien in de oorlog’
wordt gespeeld door acht jeugd-
spelers en ongeveer net zoveel
volwassenen. In de cast van dit
jaar zitten een aantal verras sen -
de debutanten. Spelers waarvan
na afloop gezegd gaat worden:
“Ik had niet verwacht dat ze dat

konden.” Maar ook een oudge -
diende als Wim Becx (dit jaar 50
jaar lid) speelt gelukkig weer
mee. En dat is nog niet alles! We
hebben een heus jeugdorkest in
huis. Zij begeleiden onze zangers
en zangeressen op piano, klari -
net en drums. Samen spelen en
zingen ze liedjes van deze tijd
met een door Maarten van Bus -
sel bewerkte tekst. En man, daar
zitten werkelijk juweeltjes bij!
Kort en goed, we hebben in
december gewoon een fijne mix
van talent en enthousiasme op
de planken. Dit allemaal onder
leiding van onze (jeugd-)regis -
seur Lisa van de Ven.

Dát gaat in ieder geval goed
komen. Of dat ook met Maria
of een van de anderen het ge -
val is? Je kunt het zelf komen
zien op zondag 9 december
(14.30 uur), vrijdag 14 de -
cem ber (20.00 uur) of zon -
dag 16 december (14.30 uur)
in D’n Boogerd in Vessem.
De kaartverkoop start van -
daag (14-11-2018): www.
ToneelgroepVessem.nl of
0497-591780 (volwassenen
€ 7,- en kinderen tot 12 jaar
€ 3,- inclusief ‘voedselbon’).
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Zondag 18 november 10.00 uur
Eersel Ds P. Verschoor. Eredienst en
koffiedrinken. Collecte: Hand in
Hand Community.
Zondag 25 november laatste zon-
dag Kerkelijk jaar, 10.00 uur Eersel
Ds M. de Vries. Eredienst en koffie -
drinken. Collecte: Eigen gemeente-
werk.
Zondag 2 december 1e Advent
10.00 uur Eersel Ds J. de Bie. Ere-
dienst en koffiedrinken. Collecte:
St. Voorkom.
Zondag 9 december 2e Advent
10.00 uur Eersel Ds B.J. van Haar -
lem. Eredienst en koffiedrinken.

protestANtse kerk
HooGelooN-eersel

di. 27 nov. PMD, GFT
di. 11 dec. 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:

17 november
1 december

Altijd vóór 15.00 uur s.v.p.!
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verspreiding
vbode

2018/2019
Nr.      Verspr.*      Deadline
10      12 dec.       4 dec.
01       30 jan.         22 jan.
02       27 febr.        19 febr.
03       03 mrt.        26 mrt.
04      08 mei         30 apr.
05       05 juni         28 mei
06      03 juli          25 juni
07       04 sept.       27 aug.
08      02 okt.         24 sept.
09      06 nov.        29 okt.
10       18 dec.         10 dec.

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

www.vbode.nl

Afvalkalender

cOmbInatIe van jOnGeren en vOLWassenen sPeLen
drIe Keer een OOrLOGsverHaaL:

veertien in de oorlog

feestdagen &
vakanties 2019

Kerstvakantie 24 dec.-4 jan.
Carnaval 3-6 maart
Voorjaarsvakantie 4-8 maart
Begin zomertijd 31 maart
Pasen 21-22 april
Meivakantie 22 apr.-3 mei
Dodenherdenking 4 mei
Koningsdag 27 april
Hemelvaart 30 mei
Pinksteren 9-10 juni
Zomervakantie 8 juli-16 aug.
Herfstvakantie 14-18 okt.
Einde zomertijd 27 okt.
Kerstvakantie 21 dec.-5 jan.

KERST -
BOMEN

Ook in 2018 zijn er
weer Kerstbomen 
bij Frans Mijs,
Kuilenhurk 33A.
Weer alle maten.
Groen en blauw.
In pot met kluit of

gezaagd.
Tel. 591681

Maria (Floor Verkooyen) en kolenboer Geurts (Wim Becx) op weg
naar het onderduikadres.
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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.

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 Jan van veghel

fAmilieberiCHteN/

6/7 april is het rommelmArkt.
Ga daarvoor nu al spullen sparen!



De gezellige kerstmarkt van de
Jacobushoeve vindt plaats op
zaterdag 8 december a.s. van
11.00 tot 16.00 uur. Het is er zo-

als altijd goed toeven in en om
de boerderij. Tijdens de kerst -
markt verwachten wij dat zelfs
de Kerstman zijn slede even bij

ons parkeert, om te genieten van
een kop goed gevulde huisge -
maak te erwtensoep met rogge -
brood en een glas warme glüh -
wein.

In het Praathuis staan deze dag
de kraampjes opgesteld met
allerhande tweedehands kerst-
artikelen: kerstdecoratie, kerst-
verlichting, kerststalletjes, kerst-
stukjes etc.
De Wereldwinkel heeft daar -
naast een ruime keuze aan am -
bachtelijk vervaardigde kerst -
artikelen en kerstgroepen uit de
derde wereld. Uiteraard zijn
onze kringloopwinkels geopend.
Tijdens de kerstmarkt is er live
muziek van het vocaal ensemble
Leff, dat gekleed in Dickens stijl,
hun kerstliederen ten gehore zal
brengen.

Ook kunt u uw steentje bij dra -
gen aan de actie Samen voor
de Voedselbank, door houd -
bare producten in te leveren bij
het inzamelpunt in de opkamer.
Locatie: Jacobushoeve, Jan
Smul dersstraat 4, Vessem.
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Weer extra ruimte voor alle
verenigingen in kerstnummer
Ook dit jaar biedt de Vaesheimer Bode alle verenigingen en
stichtingen de kans om in het laatste nummer van dit jaar,
een kerst en/of nieuwjaarswens uit te spreken voor zijn/haar
vereniging en/of voor ons totale dorp.

Het staat iedereen vrij om te schrijven wat hem of haar goeddunkt,
maar onderstaand enkele voorbeelden van onderwerpen waar je
aan zou kunnen denken:
-   Hoogte- en dieptepunten binnen de vereniging;
-   De verwachtingen voor het nieuwe jaar;
-   Uw visie op ontwikkelingen binnen Vessem;
-   Wat wenst u ‘Vessem’ toe voor 2019?
Om de wenspagina’s een beetje aantrekkelijk te houden, willen wij
bij elk artikel een foto plaatsen. Bij voorkeur een (pas)foto van de

persoon die het artikel geschreven heeft of bijv. een foto van het be-
stuur, maar óók een foto van een bepalende activiteit van het voor-
bije jaar zou een idee kunnen zijn. Zorg er in de laatste 2 gevallen
voor dat u ook een onderschrift voor de foto in uw tekst meelevert.
De foto dient u, net als de tekst, als een losse bijlage bij uw email-
bericht mee te sturen en dus niet in het Worddocument geplaatst.
De lengte van de tekst mag maximaal 360 woorden zijn. Bij tekst
die langer is, zullen wij deze naar eigen inzicht inkorten indien
nodig. Let dus goed op het aantal woorden ook al omdat langere
teksten minder goed gelezen zullen worden.

inleveren
De uiterste inleverdatum (voor deze wenspagina’s) is 3 december.
Als u later inlevert, is de kans groot dat uw artikel niet geplaatst
wordt. Het redactieadres vindt u in de ‘Colofon’ op pagina 3 van
elke uitgave of op: www.vbode.nl. 
Allemaal heel veel succes met het schrijven.

Redactie Vaesheimer Bode

kom alvast in kerstsfeer 
bij de Jacobushoeve

kerstconcert ’bekant kerst’ met
Con brio en die Jelloobend
Een gezellig kerstconcert in Ves -
sem.... Al jaren was het een plan
van Con Brio maar nu gaat het er
echt van komen. Con Brio en Die
Jelloobend slaan daarvoor de
handen ineen.
Op vrijdag 21 en zaterdag 22
december organiseert Con Brio
samen met Die Jelloobend een
kerstconcert in de kerk van
Vessem: Bekant Kerst. 
Het wordt een gezellige muziek-
avond om in de sfeer van kerst te
komen. Het programma is geva -
rieerd met zowel traditionele
nummers, kerstliedjes uit de

oude doos, nieuwe en moderne
liedjes en meezingers, afwisse-
lend of samen gespeeld en ge -
zongen door de blazers en het
koor.
We nodigen iedereen uit om hier
bij aanwezig te zijn en te komen
genieten van Bekant Kerst.
De entree is gratis maar een vrij -
willige bijdrage voor de stichting
Behoud Lambertuskerk is wel -
kom. Deze bijdrage kunt u kwijt
achter in de kerk. U kunt een
plaatsje reserveren bij Trees van
Aaken (voorkeur per email):
treesvanaaken@hotmail.com of

telefonisch: 0497-591306. Aan-
vangstijd: 19.30 uur.
Na afloop van het concert is er
de gelegenheid om nog even ge -
zellig na te buurten in ge meen -
schapshuis D’n Boogerd. Graag
tot dan.

kerstmarkt
sviv
Zaterdag 8 december organiseert
vrouwenvereniging Samen
Vrouw in Vessem haar jaarlijkse
sfeervolle Kerstmarkt. Al vele
jaren wordt deze markt gehou -
den, die heel gezellig en sfeervol
is ingericht en deze is dan ook
tot in de wijde omgeving bekend.
Veel leden van de vrouwenver-
eniging werkten in groeps ver -
band in de knutselruimte van
het gildehuis of bij de leden thuis
aan de keukentafel en hebben er
vele vrije uurtjes ingestoken om
deze kerstmarkt tot stand te
brengen.

Er is weer een hele mooie col lec -
tie vervaardigd. Een kleine greep
uit de collectie; mooie kransen
voor binnen of buiten met of
zonder verlichting, kersthuisjes,
dennenboompjes, creaties van
steigerhout, kerstbloemstukken,
vogelvoeder artikelen, etc. etc.
Wij willen u graag uitnodigen
om deze kerstmarkt te komen
bezichtigen, u wordt hartelijk
ontvangen door onze mooie Ker-
stengel en Kerstman die u een
heerlijk glaasje Glühwein aan-
bieden.

De entree bedraagt € 2,-
p.p. U krijgt hiervoor een
kop koffie of thee met koek.
Kinderen tot 12 jaar hebben
gratis toegang.

Aanvang: 13.00 tot 16.00 uur.
Gemeenschapshuis D’n Boo-
gerd. Graag tot ziens.

Als u al ’gedoneerd’ heeft
aan ons dorpsblad:

dANk u Wel!
zo niet, doe het dan

vandaag nog!
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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



Veel mensen herinneren zich
nog wel de grote stroom
vluchtelingen van een paar
jaar geleden uit - vooral het
door oorlog geteisterde -
Syrië. Kim, dochter van Rita
Willems, wilde zich graag
nuttig maken en na een op -
roep voor vrijwilligers wor -
den zowel moeder als dochter
actief in de begeleiding van
statushouders.

“Ik wist niet precies waar ik aan
begon,” vertelt Rita. “Het vari -
eert van het in elkaar zetten van
Ikea meubels tot gesprekken met
de IND of andere instanties. Veel
telefoneren ook. Want het is alle -
maal niet zo makkelijk in Neder-
land.”
In de nood-units in Vessem kwa -
men vier jongeren uit Eritrea
wonen, maar ook een opa met
twee zonen en een kleinkind. Dat
betekent praktische hulp zoals
een keer oppassen als de vol was -
senen naar taalles zijn, maar ook
schroeven draaien, kringloop
bezoeken en meubels sjouwen.
Rita: “Ze kregen een lening die
van hun uitkering wordt inge -
houden. Veel leefgeld blijft er
niet over.” 
Regelmatig rijdt ze in die tijd
naar Eersel en Eindho ven voor

papieren of andere regelzaken.
“Die papiermolen is echt wel
erg,” zegt Rita. “Inschrijven bij
de gemeente, school, huisarts,
lening regelen, formulieren in -
vullen, verzekeringen afsluiten,
kortom honderdduizend dingen
die moeten gebeuren en dan
spreek je nog geen Nederlands.”
Rita had veel hulp van een doch -
tertje van 12, die de taal al be -
heerste. “Maar met handen en
voeten kom je ook een heel
eind,” lacht ze. Wel is het veel
werk en een zware verantwoor -
delijkheid, waarbij ze zich soms
wel in de kou voelde staan als

vrijwilliger. “Meer ondersteu -
ning is wel nodig,” zegt ze. “En
eenduidige afspraken, niet dat
de sociale dienst iets anders zegt
dan de IND of de gemeente.”
Rita zet zich nog steeds met hart
en ziel in, maar ze vindt vooral
het omgaan met instanties
ingewikkeld. “Soms is het van
het kastje naar de muur. Maar ik
heb zoveel geleerd! Vroeger
durfde ik nauwelijks te bellen. Ik
heb alleen huishoudschool, ik
wist echt niet dat ik zoveel kon,”
vertelt ze trots.
Ze merkt wel dat sommigen in
Vessem angst hebben voor het

onbekende. Regelmatig doen
Vessemnaren een beroep op
haar als ze iets aan de nieuw -
komers willen vragen. “Mensen
hoeven niet bang te zijn. Vraag
gewoon rechtstreeks als er iets
is, dat hoeft toch niet via mij,”
zegt ze.

Binnenkort verdwijnen de units,
afsluiting van een tijdperk. “Ik
kijk nu anders naar de televisie,”
zegt Rita. Mensen kiezen niet
voor zo’n vlucht en ze krijgen het
allemaal niet cadeau. “Het
moois te is eigenlijk het contact
met hen. Weet je, ze nemen je
zoals je bent, daar kunnen wij
nog wat van leren,” voegt ze toe.
“En onze Kim is dit jaar aan een
opleiding sociaal werk begon -
nen, dankzij het vrijwilli gers -
werk, dus ja, ik ben trots,”
glundert ze.
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rIta en KIm WILLems, vrIjWILLIGer bIj statUsHOUders

’Het is een echte verrijking
van mijn leven geworden!’

Kim Willems Rita Willems

Kim en Rita samen met een van de kinderen van de statushouders.

lezing over
puberbrein
Waarom maken pubers hun
huiswerk niet? Waarom ko -
men ze altijd te laat en waar-
om is vóór 12 uur het bed uit-
komen voor hen een lastige
opgave? Op dinsdagavond 20
nov. geeft dr. Aletta Smits op
humoris ti sche wijze ant -
woord op deze vragen over
het puberbrein in De Muzen -
val in Eersel. De lezing is in-
teressant voor ouders, opa’s,
oma’s, leraren, stagebegelei-
ders en ieder ander die pu -
bers beter wil begrijpen. 
Of ze nu 12 of 20 zijn, pubers
voelen voor volwassenen
vaak alsof ze een vreemde
levensvorm zijn. Ze hebben
gelijk: we snappen ze echt
niet meer. Dr. Aletta Smits
geeft lezingen en workshops
over de ontwikke ling van het
puberbrein. Ze is auteur van
het boek Het puberbrein, de
missende handleiding.
20 nov. 2018; 20.00-21.30
uur; De Muzenval, Eersel.
Kaarten: € 10,- p.p. en voor
le den van de bibliotheek op
vertoon van Biebpas € 8,50. 

Meer informatie en kaart-
verkoop: www.muzenval.nl/
agenda 



Geslaagde modeshow
Er was lekker veel belangstelling
op maandagmiddag 22 oktober
in d’n Boogerd. Jose Kennis en
haar 2 assistentes, presenteer -
den daar de nieuwe najaars- en
wintercollectie. Zij deden dit op
een ontspannen, leuke, onge -
dwongen manier, totaal niet op-
dringerig. Ze konden ons van
alles over de kleding vertellen.
Deze modeshow was precies op
het juiste moment gepland. Na
vele maanden van prachtig zo -
merweer wordt het nu echt tijd
om de winterkleding te voor -
schijn te halen.
Voor de show begon werden we
door Euromode getrakteerd op
een lekkere kop koffie of thee
met een dikke plak cake.
Na de show kon iedereen zelf
zijn hart ophalen en lekker door
de rekken snuffelen. Men kon

kleding passen en kopen, zodat
op onze volgende zonnebloem -
middagen al onze gasten er weer
picobello uit kunnen zien en we
met een gerust hart de winter
tegemoet kunnen. Al met al was
deze middag weer een feestje.

Kerstdiner
Wat is er nu fijner dan niet zelf
te hoeven koken, maar gewoon
aan tafel te kunnen schuiven. Op
donderdagavond 13 december
zijn we voor 30 personen uitge -
nodigd voor een kerstdiner in de
praktijklokalen van het Pius X in
Bladel. Het diner wordt verzorgd
door leerlingen van het vijfde
jaar praktijkonderwijs; daarbij
begeleid door twee leraren. 

Aanmelden kan tot 27 november
bij Trees van Aaken, Buterswal
15, tel. 591306.

Waterschap De Dommel
zoekt jeugdbestuur der
Jeugdbestuurder Nine van Wa -
ter schap De Dommel wordt
volgend jaar 18 en gaat stoppen.
Daarom zoekt het waterschap
vanaf 2019 een nieuwe jeugd be -
stuurder om Nine op te volgen.
Ben jij geïnteresseerd in water
en enthousiast om te leren en te
vertellen over de taken van het
waterschap en waterbewustzijn?
Word dan de nieuwe jeugdbe -
stuurder!

Als jeugdbestuurder ga je naar
activiteiten en evenementen
namens waterschap De Dommel
en leer je wat er allemaal nodig is
voor schoon, voldoende en veilig
water. Je vlogt hierover en doet
verslag via jouw eigen jeugd be -
stuurder-account op instagram.
Ook bedenk je zelf activiteiten
om jongeren meer te betrekken
bij dit onderwerp. Landelijk ben
je vertegenwoordigd in het
Jeugd waterschap, met hen ga je

4x per jaar op pad. Je doet erva -
ring op in een bestuur, krijgt een
groter netwerk en ontmoet inte -
res sante mensen. En wie weet
raak je enthousiast om in de
toekomst aan de slag te gaan in
de wereld van het waterbeheer.

een leerzame en leuke tijd
Jeugdbestuurder Nine: “Ik heb
als jeugdbestuurder een leuke
tijd gehad en ontzettend veel ge-
leerd. Over het waterschap zelf
en wat ze allemaal doen, maar
het was ook goed voor mijn
persoonlijke ontwikkeling. Ik
kan nu beter spreken voor een
grote groep en leg makkelijker
contact met nieuwe mensen.
Vooral de weekenden van het
jeugdwaterschap waren erg leuk.
Je krijgt echt een band met de
andere jeugdbestuurders en je
mag meedenken en werken aan
uitdagingen op het gebied van
water. Ik heb hierdoor de afge -
lopen jaren heel wat water -
schaps gebieden van Nederland
bezocht. Dus wil je een leerzame
en leuke tijd, geef je dan op als
nieuwe jeugdbestuurder en
neem de vlogcamera van mij
over!”

de nieuwe jeugd -
bestuurder:
-   Is tussen de 15 en 17 jaar oud
-   Woont in het werkgebied van

Waterschap De Dommel
-   Heeft interesse in water
-   Is enthousiast en toont inzet
-   Vind het leuk om te vloggen

en is handig met social media

interesse?
Vertel dan voor 15 november
2018 in een video van max. 1
minuut wie jij bent en laat zien
waarom jij de nieuwe jeugd be -
stuurder wil zijn. Stuur deze
video samen met jouw contact-
gegevens naar communicatie@
dommel.nl. De beste inzendin -
gen gaan door naar de eindronde
op vrijdag 30 november 2018
waarin je de jury ontmoet die de
nieuwe jeugdbestuurder zal
kiezen.
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Wij zijn leiding van de nieuwe
maxiorengroep (groep 3 en 4
gemengd). We hebben een leuk
clubje van 9 enthousiaste kinde -
ren, die elke week op donderdag
van 18.00 tot 19.30 groep draai -
en. Dat varieert van lekker bui -
ten in het bos een spel doen tot
gezellige spellen op het gras veld
of binnen.
Tijdens deze groepsavond had -
den we minder geluk met het
weer. Het is tenslotte herfst en
kunnen we een keer wat minder
weer verwachten. Gelukkig kun -
nen we binnnen ook genoeg ple -
zier maken.
We hebben in de gymzaal het
springkussen opgezet. Daar kon -
den de kinderen hun energie
kwijt. En om er toch een spelele-
mant in te verwerken hebben we
‘lummetje’ gedaan. Dat was nog
moeilijker dan we eerst gedacht
hadden.

Eventjes een kleine drinkpauze
om weer een beetje op adem te
komen en liedjes zingen voor de
jarige job, die heerlijke snoep -
slangen bij zich had.
Daarna zijn we boven gezellig
gaan knutselen, waar de kinde -
ren hun fantasie de vrije loop
hebben gelaten. Er is van alles
geknutseld zoals een spinnen -

web, vishengels, maskers en
ztringz. Zo is de groepsavond
werkelijk voorbij gevlogen.

Op zondag hadden we nog wel
het maxiorenfestival in het voor-
uitzicht. Maxiorenfestival is een
ochtend gezellig spelletjes doen
met alle maxioren. Dit is een ac-
tiviteit die we met het district
doen. Dus samen met omliggen -
de Jong Nederland afdelingen.
Wij hebben er alvast heel veel
zin in en kunnen niet wachten
om er zondag een topdag van te
maken.

PS Lijkt het jou ook leuk om
eens te komen kijken bij Jong
Nederland? Je bent van harte
welkom op onze groepsavonden.
Voor meer informatie kun je te-
recht op onze website. www.
jongnederlandvessem.nl

Groetjes Ymke, Ivet en Rik

Hallo wij zijn ymke, ivet en rik

zonnebloem Nieuws Wie wil er samen met ons:
- onze tuin onderhouden?
- leren moestuineren?
- mee eten uit onze moestuin?
- incidenteel dieren verzorgen?

Bel dan voor vragen of meer informatie met:
Harrie van Son, tel. 06-51317780

Neem jij de vlogcamera
over van Nine?



Zaterdag 3 november jl was
er weer ons jaarlijks concert
voor onze vrienden. D’n Boo-
gerd zat weer vol met enthou -
siaste toehoorders en naar
verluid hebben ze een mooie
muzikale avond gehad.

Na het welkomwoord van onze
voorzitter Jan Michielse, begon -
nen we met een optreden van
onze jongste muzikanten. Negen
leerlingen, die in september be-
gonnen zijn met hun opleiding,
speelden twee nummers mee
met de fanfare. De familieleden
van deze kinderen genoten ge -
weldig van dit optreden. Zeven
blazers en twee tamboers (een
tamboer was verhinderd) zetten
hun beste beentje voor, om er
alles uit te halen. Geweldig dat ze
dit na een paar lessen al ten ge -
hore konden brengen.
Daarna was het de beurt aan de
slagwerkgroep, o.l.v. Remco Ver-
blackt om hun kunnen te tonen.
Alles werd ook hier uit de kast
ge haald, een heel scenario instru-
menten werd bespeeld, om een
mooi stukje muziek te maken.

Aansluitend was er de huldiging
van de jubilarissen, welke we in
ons midden hadden. Jack Nooij -
ens, 50 jaar, Frank van Riet 25

jaar en Eric de Laat ook 25 jaar
lid. Hun decoraties werden op -
gespeld door hun vrouw en de
voorzitter vertelde aan het pu -
bliek wat zij in die 50 en 25 jaar
voor de club gedaan hebben.
De fanfare, o.l.v. Thom Roosen,
sloot de avond af met vooral de
nummers die ze 28 oktober jl.
tijdens het preconcours in Kneg -
sel ten gehore had gebracht.
Al met al een zeer mooie muzi -
kale avond en we gaan nu weer
beginnen met repeteren voor het
onderhand alom bekende carna -
valsconcert. Deze zal zaterdag 9
februari plaatsvinden, ook nu
weer in d’n Boogerd.
We willen de Vrienden van Sint
Cecilia bedanken voor hun spon -
soring, want zonder hen kunnen
we de gratis muzieklessen die
onze leerlingen krijgen, natuur -
lijk niet bekostigen.

We zien jullie graag allemaal
terug op zaterdag 9 februari
om 20.00 uur in d’n Boogerd
voor het traditionele carna -
valsconcert.

Bestuur St. Cecilia Vessem

vaesheimer bode – november 2018 – pagina 11

drie jubilarissen gehuldigd tijdens
zeer geslaagd vriendenconcert

Jack Nooijens - 50 jaar lid

Frank van Riet - 25 jaar lid

Eric de Laat - 25 jaar lid
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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



De kou getrotseerd en zonder
morren een uur lang gepo -
seerd. Het is een mooi stel,
Prinses Happy en Prins
Goeike, en ze hebben er veel
zin in.

Hoewel Hannah voor opgave
even moest nadenken of ze wel
in het middelpunt wilde staan
tijdens carnaval, is ze nu heel en-
thousiast met haar “prinsessen-
bestaan.” Gelukkig maar, want
met maar 2 kandidaten was de
kans dit jaar groot om jeugd -
prinses te worden voor de Spek -
struiven.

Toen haar naam werd getrok -
ken, was ze vooral heel blij. En
als ze het vertelt, verschijnt weer
die grote glimlach. Het beden -
ken van de naam was even lastig,
want er waren zoveel dingen
leuk. Graag wilde ze iets met het
feit dat ze altijd vrolijk is en zo
ontstond de naam Happy. Mooie
bijkomstigheid is dat die naam
ook meteen de eerste 2 letters
van haar dagelijkse naam draagt.

Voor Mart was geen enkele
keuze lastig. Zeker weten dat hij
zich wilde wagen aan de kans om
jeugdprins te worden van Struif -
donk. Mart vindt het heel bijzon -
der om een speciale rol te ver -
vullen tijdens de carnavalsdagen
en ziet er naar uit om samen met
anderen dat feestje te vieren.
Voor hem was de loting span -
nender, want er aasden maar
liefst 5 jongens op de titel. Hij is
heel blij dat de “grote Prins”
Humberto zijn naam trok, maar
hij had het ieder ander ook ge -
gund. Daarmee doet hij zijn
naam Goeike eer aan. Deze
naam is overigens verzonnen
door zijn vader die waarschijn -
lijk op wat warmer weer hoopt
tijdens carnaval dan vorig jaar.
Toen moest hij, i.v.m. het strooi -
en van de wegen, zijn pilsje laten
staan.

Als ik ze vraag waar ze naar uit-
kijken, is het vooral toch het
bouwen van een leuk feestje
samen met alle andere kinderen
en volwassenen die carnaval
gaan vieren. Mart vindt school -
carnaval heel leuk en heeft zin in
de optocht. Lekker snoep gooien
en misschien wel iemand raken
die niet op staat te letten. Voor
de andere dagen met carnaval,

als ook veel volwassenen zich
mengen in het feest, heeft hij een
goed tip voor de jeugd. Als je nou
naar de wc bent geweest en je
wilt door die grote mensenmassa
naar voren, loop dan achter een
ober aan.
Hannah geeft aan heel erg veel te
houden van carnaval; ze vindt
het een leuk, gezellig feest en

heeft zin om het de carnavals -
dagen lekker laat te gaan maken.
Ze daagt de jeugd uit om samen
met haar grote torens te maken
van de lege plastic bekers.
Over de voorbereiding en de plek
op het podium maken zowel de
prins als de prinses zich hele -
maal niet druk. “Ow, ik heb een
keer to neel gedaan, dus dat komt

wel goed,” aldus Mart. Om fris
en fruitig aan de start van carna -
val te verschijnen, moeten ze
zorgen niet ziek te worden en de
week ervoor goed uitrusten.

Deze twee zijn klaar voor het
feest en zullen er samen met
de Raad van 11 een gezellige
carnaval van gaan maken!
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mart van HeerbeeK en HannaH sPrUIt nIeUWe Heersers Over jeUGdIG strUIfdOnK

prinses Happy en prins Goeike
hebben wel zin in een feestje
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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



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... eerst dus
nog de laatste bijeenkomst.

Arnoud Boot over Ongelijk -
heid & Gelijke Kansen!
Gelijke kansen is iets anders dan
gelijkheid. We zijn namelijk niet
gelijk, de een kan meer dan de
ander. Je kunt daarom ook on-
gelijkheid niet bestrijden, het
gaat in levens van mensen vaak
om ongelijkheid in kansen. En
‘wij’ hebben vaak niet door hoe
wij in ons handelen die ongelijk -
heid veroorzaken en besten di -
gen. In de preek zal Boot het
thema ‘Gelijke kansen?’ ver bin -
den aan zijn eigen levenserva -
ringen. Hoe is dat bij hem zelf
gegaan? In een gesprek met de
Volkskrant vertelde Boot over
zijn levenspad. Na de lagere
school luidde het dringende ad-
vies hem naar de mavo te sturen.
Die stuurden hem desondanks
naar het vwo, waar hij zich met
hangen, wurgen en een her -

examen doorheen sloeg. Boot
ging economie studeren aan wat
toen nog de Katholieke Hoge -
school Tilburg heette. Niet dat
hij zo geïnteresseerd was in eco-
nomie, maar je moest toch wat.
Arnoud Boot is momenteel
 hoogleraar aan de UvA.

Deze PvdL bijeenkomst is in het
Protestants Kerkje (Markt), be -
gint om 16.00 uur en duurt tot
uiterlijk 17.00 uur. De toegang is
gratis; een vrijwillige bijdrage
(richtbedrag 5 euro) voor de
onkosten en een goed doel, dat
de lekenpreker kiest, is zeer wel -
kom. Na afloop is er in de ont-

moetingsruimte De Klepel (naast
het kerkje) gelegenheid voor
napraten, onderling en met de
lekenpreker. Dat alles onder het
genot van een drankje.

Alle eerder gehouden preken
kunt u nalezen op onze website
https://www.preekvandeleek-
dekempen.nl. Op deze website
staat ook meer informatie over
de PvdL-gasten en hun thema.
Via deze website kunt u zich ook
aanmelden. 
Aanmelden kan ook via e-mail:
hansdas45@gmail.com.

Namens het PvdL-team
Hans Das, 06-83789772
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de laatste preek van de leek

Nieuwsbrief Huisartsenpraktijk
Huisartsenpraktijk Vessem heeft in de afgelopen jaren een aanzien -
lijke groei doorgemaakt met de daarbij passende wijzigingen en ont-
wikkelingen.
Om onze patiënten zo goed mogelijk op de hoogte houden willen wij
de belangrijkste ontwikkelingen in deze nieuwsbrief benoemen:
-   Dr Meulenbroeks heeft in juli afscheid genomen, zij heeft een an -

de re werkplek gevonden. Dr v.d. Wouw heeft de uren van Dr Meu -
lenbroeks overgenomen en zij is nu 3,5 dag per week in de praktijk.

-   Per 1 oktober is huisarts Dr. van Avendonk gestart in de praktijk.
Na 3 jaar afwezigheid zal ze hier in eerste instantie revalideren na
een Hernia-operatie. Zij werkt vooralsnog wisselende dagdelen. De
intentie is om nadien op vaste dagen in de week werkzaam te zijn.

-   Per 3 september is Joey van Gemerden gestart als huisarts in oplei-
ding in onze praktijk, hij is werkzaam op maandag, woensdag,
donderdag en vrijdag. Hij werkt samen met dokter van Bommel.

-   Het team van praktijkondersteuners is in de afgelopen periode
ondersteund door o.a. Marion van der Heijden die heeft ingevallen
tijdens de ziekte van Marianne den Ouden. In de komende periode
zal Marianne haar uren weer op gaan pakken, en zal zij de werk -
zaamheden van Marion weer over gaan nemen.

-   Ook Jody Vreven is werkzaam als praktijkondersteuner in onze
praktijk.

patiëntenportaal
Het patiëntenportaal is een service via onze website. Op de website
vindt u informatie over ons en over gezondheid in het algemeen.
Zoek op: ‘Huisarts Vessem’.
Indien u een account heeft aangemaakt kunt u de volgende zaken via
de website regelen:
-   Medicatie herhalen
-   Afspraken maken bij uw eigen huisarts
-   Afspraken maken bij de doktersassistente
-   E-consult aanvragen

Als praktijk hebben we een hectische periode achter de rug. Ook af-
spraken en regelingen van ziektekostenverzekeraars vragen van ons
veel tijd en energie. Ons doel blijft altijd om zo veilig en patiëntvrien -
delijk mogelijk te werken en kwaliteit van zorg te leveren. Extra con-
troles kunnen soms leiden tot langere wachttijden bij het afhalen van
uw medicatie in onze apotheek. Wij vragen u begrip hiervoor.

Tot slot staan wij altijd open voor suggesties en horen we het graag als u
verbeterpunten heeft. Als praktijk in ontwikkeling willen we graag hier van
leren.

Dr van Bommel
Dr van de Wouw

Medewerkers Huisartsenpraktijk

Op zondag 2 december om 14.30
uur verzorgen de Nods, zoals de
band in de regio vaak wordt
genoemd, in Gemeenschapshuis
D’n Boogerd een causerie over
oude stijl jazz.
Het oude stijl jazz orkest Nem
Orleans Dixie Skaters bestaat uit
zes enthousiaste muzikanten uit
Eindhoven en omgeving. Het or-
kest is ontstaan in 1985 uit een
groep schaatsers van de ijsclub
Eindhoven.
Behalve een inleiding over de
oorsprong van de jazz, zullen een
aantal achtergronden zoals het
syncoperen en improviseren,
worden toegelicht. Ook de func -
tie van de melodie - en ritme -
groep, evenals de opbouw van
een nummer, worden bespro -
ken. Alle onderwerpen zullen
steeds door de New Orleans

Dixie Skaters muzikaal worden
toegelicht.
De middag wordt door de Nods
in een gezellige sfeer afgesloten
met een sessie van bekende oude
stijl jazznummers.

Wij hopen u te mogen ontmoe -
ten op 2 dec. in D’n Boogerd,

Entree: € 5,-. Kaartjes kun -
nen gereserveerd worden via
podium@dnboogerd.nl. Beta -
ling vindt plaats bij binnen-
komst van de zaal.

Causerie over oude stijl jazz



Yessem is niet zomaar te
vangen in een paar zinnen.
Zelfs niet voor de organisa -
toren van het eerste uur,
Sacha Poelhekke en Esther
Smulders (en in een adem
Jaan Henst). Het is in ieder
geval een soort kinder vakan -
tie week. Dus een activiteiten -
week voor alle kinderen van
de basisschool(-leeftijd). Het
is sportief, creatief, feestelijk
en verbindend. Kinderen
komen achter hun tablets en
PC’s vandaan. Ze gaan de na -
tuur in en mogen vies wor -
den, kortom feest!

De naam is een jaar of vijf gele -
den verzonnen door Guusje Ver-
voort. De eerste Yessem (2014)
was op parkeerplaats bij D’n
Boo gerd, toen nog zonder thema
(foto boven). In zes weken tijd
hadden de hierboven ge noem de
dames het zaakje op de rit. 
Het tweede jaar verhuisde Yes -
sem naar het dorpsplein. Het ge-
brek aan voor zieningen was een
groot nadeel. Vanaf 2015 kwam
het festijn bij De Spil thuis. 
Vanaf dat moment is het alle -
maal nog professioneler aange-
pakt: er is een stichting opge -
richt, er kwam een bestuur en de

taken werden verdeeld.
Zittend aan de keukentafel stra -
len de ogen van de beide dames
als ze vertellen. Esther: “Het
plezier wat je overal ziet, geeft je
zoveel voldoening. Het afgelopen
jaar vierden ruim honderd
kinderen (van de 160 op de
Lambertus!) het lustrum. Uit elk
gezin komt ook nog een ouder
een dag(-deel) meehelpen. En
ook die hebben er erg veel lol in.”
Sacha gaat verder: “Het is ge -
woon kicken als je de jongsten
en de oudsten samen ziet werken
aan een bouwwerk van pallets.
Natuurlijk is er veel voor berei -

dend werk en heb je verant woor -
delijkheid voor de gang van
zaken, maar je krijgt er zoveel
energie voor terug.”

In die afgelopen vijf jaar is het
draaiboek steeds verbeterd en
aangevuld. Voor sponsoring en
de subsidie-aanvragen draaien
ze hun hand niet meer om.
Sacha: “We hebben de taken ver-
deeld. Esther verzorgt onder
andere de promotie, Angeline de
roosters en ik de subsidie, Anton
Wijnhoven en Rob Bogaarts zor -
gen voor de bouwmaterialen en
gereedschap. Zo doet iedereen
wat.” Esther: “Ook de dagen zijn
verdeeld. De mannen doen vaak
de bouwdag op maandag, de
vrijdag is in goede handen bij
Jong Neder land en zelf
organiseren wij (met Angeline
Smits en Anouk van Riet) de
creatieve woensdag.”
De opvolgers komen zo in een
gespreid bedje. Opvolgers ja,

want het voltallige bestuur stapt
op. De dames doen dat met pijn
in het hart, want het is toch een
beetje hun kindje. Aan de andere
kant is het goed om regelmatig
een frisse wind door een organi -
satie te laten waaien. Het grote
probleem van elke Vessemse or-
ganisatie is het ronselen van be-
stuursleden. Zelfs voor iets
moois als Yessem, krijg je nie -
mand achter de bestuurstafel.
Esther is heel duidelijk: “Als er
geen vrijwilligers komen, wordt
de stichting 1 januari 2019 opge-
heven. Maar zover is het nog
niet.”
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vrIjWILLIGers In Het ZOnnetje GeZet -deeL 4: bestUUrsLeden Yessem

yessem is 3 dagen lang
feest voor álle kinderen

v.l.n.r.: Angeline, Esther, Anouk en Sacha

Anton (links) en Rob.
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‘Vessem creatief,’ een nieuwe
rubriek in de Vaesheimer
Bode en ik mag de aftrap
doen. Laat ik beginnen met te
zeggen, dat ik het een mooi
initiatief vind om ook het
kunstzinnige cq creatieve
deel van Vessem een podium
te geven.

Maar laat ik me eerst even voor-
stellen. Ik ben Rieky van Heijst-
van Kuijk, geboren te Loon op
Zand en sinds ruim 27 jaar
woon achtig in Vessem. Ik ben al
vanaf mijn middelbare schooltijd
met tussenpozen creatief bezig,
maar echt serieus werd het pas
toen ik met mijn opleiding begon
aan de academie in Arendonk.
Daar ben ik na zeven jaar afge -
stu deerd met als specialisatie
tekenen.
Je kunt me het best omschrijven
als een tekenares met een brede
interesse, maar met een voor -
keur voor de mens. De mens is
wat mij het meest boeit, puur,
zonder opsmuk, gevangen in een
onbewaakt ogenblik. In mijn
werk, wat voornamelijk figu ra -
tief is, maak ik gebruik van o.a.
grafiet, inkt, houtskool, pastel en
aquarelverf, of een mix van deze
media. Uitgangspunt is vaak een

foto of een detail daarvan.
Als tekenares wilde ik me na een
tijdje weleens buiten het teken -
pad wagen en heb me toen aan -
gemeld bij de Eindhovense
aquarellist Mia Koeneman. Wat
ik de afgelopen twee jaar bij haar
heb geleerd, probeer ik nu in
mijn eigen werk te integreren.
Als lid van tekengroep AuTens,
opgericht door een aantal afge -
stu deer den van de academie,
werk ik eenmaal in de veertien
dagen in atelier Mansarde in
St. Oedenrode. En sinds enkele
jaren ook in het Open Atelier
Vessem (OAV) aan de Heikese-
straat, samen met een viertal
Vessemse kunstenaars, elk met
zijn/haar eigen specifieke disci -
pline. Maar voornamelijk werk
ik thuis, in mijn eigen ateliertje.
Daarnaast geef ik tekenles en
sinds dit jaar ook workshops.
Ook draag ik mijn steentje bij
aan de driejaarlijkse Vessemse
kunstroute “Kunst Zinnig”.
Naast het werken met anderen
vind ik exposeren leuk, maar ook
spannend. Je laat tenslotte ande -
ren een deel van jezelf zien. Heel
bijzonder is het contact met de
bezoekers. Hun reacties zijn
vaak heel verrijkend. Dat heb ik
gemerkt bij de exposities in o.a.

het Kruithuis te ’s-Hertogen -
bosch, Kasteel Geldrop, het oude
Kerkje in Middelbeers, de Mu -
zen val in Eersel, d’n Boogerd in
Vessem, het Theobaldus Kunst-
huis te Turnhout en Mariëndael
in Sint Oedenrode.

Niet alleen het contact met de
bezoekers, maar ook de contac -
ten met kunstenaars uit verschil-
lende disciplines zijn inspire -
rend. Dit heb ik ervaren in de
kasteeltuinen van Arcen (2015
en 2016), waar ik mocht werken

en ook dit jaar weer, in de tuin
van kasteel d’AspremontLynden
in Oud Rekum te België.

Op dit moment probeer ik aqua -
rel in mijn tekenwerk te inte gre -
ren, zoals ik eerder aangaf en dat
is voor mij weer een nieuwe uit-
daging. Daarom heb ik een
aquarelportretje als afbeelding
gekozen. Het is een mannenpor-
tret, niet geheel uitgewerkt, zoals
ik wel vaker doe. Als uitgangs-
punt heb ik een foto gebruikt,
maar het eindresultaat lijkt er in
de verste verte niet op. Dat was
ook niet mijn doel. Het is het in -
nerlijk van de mens dat ik wil
uitbeelden. Of ik daarin ben ge-
slaagd laat ik aan de beschouwer
over.
Het werk heeft een afmeting van
30 x 20 cm. Bent u in dit werk,
of in mijn overig werk geïnte res -
seerd, of heeft u nog andere vra -
gen, dan kunt u contact met mij
opnemen via riekyvankuijk@
gmail.com).

Het creatieve stokje voor de
volgende uitgave wil ik hierbij
graag doorgeven aan Jack
Mies.

Wie weet tot ziens,
Rieky van Heijst-van Kuijk

de mens is wat mij het meest boeit; puur, zonder
opsmuk, gevangen in een onbewaakt ogenblik
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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



subsidie aanvragen bij 
stichting Welzijnsfonds eersel
Verenigingen en stichtingen kunnen jaarlijks een verzoek indienen bij
Stichting Welzijnsfonds Eersel voor een financiële ondersteuning.
Hierbij wordt opgemerkt dat de sluitingsdatum vast ligt op 31 dec.

Wat is de Stichting Welzijnsfonds Eersel?
Deze stichting heeft als doel het bevorderen en het in stand houden
van sociaal-culturele activiteiten en voorzieningen in de dorpen
Duizel, Eersel, Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre door middel
van het verstrekken van een financiële bijdrage.
In de loop van de jaren zijn hiervoor al duizenden euro’s uitgekeerd.
De financiële bijdrage zal per aanvraag maximaal € 1000,- bedragen.

Een belangrijk uitgangspunt bij de toekenning van een financiële bij-
drage is, dat het een bijzondere voorziening of activiteit moet zijn die
voor de betreffende vereniging of stichting een extra financiële last
betekent en die zonder een bijdrage uit het Welzijnsfonds niet of
nauwelijks te organiseren is. In feite gaat het dus om een bijdrage
voor het stimuleren van een nieuwe ontwikkeling op sociaal- cultu -
reel terrein in de gemeente Eersel. Belangrijk is tevens het aantal
inwoners dat met deze nieuwe activiteit wordt bereikt. Voor de nor -
maal gebruikelijke uitgaven en activiteiten van een stichting of een
vereniging worden geen bijdragen verstrekt.

De aanvraag voor een financiële bijdrage kan alleen worden inge -
diend door het bestuur van een vereniging of een stichting. Van bij-
zonder belang is tevens een begroting van de activiteit of voorziening,

waar de bijdrage voor gevraagd wordt bij te voegen.

De commissie maakt de afweging aan de hand van de
volgende criteria:
1. Het bevorderen van sociaal-culturele activiteiten en in stand
houden ervan in het werkgebied van de gemeente Eersel.
2. Aanvraag dient ingediend te worden voor 1 januari van het jaar
waarin de activiteit gepland is.
3. Een begroting (inkomsten en uitgaven, eigen bijdrage, eigen
middelen, e.d.) dient overgelegd te worden.
4. Nieuwe activiteiten die uniek en onderscheidend zijn, hebben de
voorkeur.
5. De activiteit moet veel inwoners of een specifieke doelgroep te
bereiken.
6. Jubilea van goedlopende organisaties zijn een reden tot een
bijdrage.
7. Het in stand houden van een goedlopende voorziening die anders
zou verdwijnen, is een reden tot het toekennen van een bijdrage.

Niet in aanmerking komen: aanvragen voor normaal gebruikelijke
uitgaven waarvoor geld gereserveerd had moeten worden.

De aanvraag voor een bijdrage uit het Welzijnsfonds kan dus jaarlijks
worden ingediend tot en met 31 december. Een aanvraag voor 2019
moet dus uiterlijk 31 december 2018 ingediend zijn.
U kunt de aanvraag schriftelijk indienen bij het secretariaat van de
Stichting Welzijnsfond, p/a.De heer Wil van Herk, Laaghuizerweg 5,
5521 LB Eersel, tel. 0497 516402.. E-mail: w.van.herk1@hetnet.nl of
Steunpunt Vrijwilligerswerk Eersel, Postbus 12, 5520 AA Eersel, tel.
0497 531304.
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Eind jaren zestig was Creedence
Clearwater Revival één van de
populairste rockgroepen wereld-
wijd met hits als: Bad Moon Ri -
sing, Proud Mary, Have You
Ever Seen The Rain en Down On
The Corner.

CCRevival is een tributeband uit
Lommel. De groep bestaat sinds
2005 met nog steeds dezelfde
bandleden.
Hoewel fans ooit hoopten op een
reünie, zal die er niet meer
komen nu bandlid Tom Fogerty
is overleden. Gelukkig is er de
Belgische band CCRevival. De
gelijkenis is als twee druppels
water en een jonge John Foger -
ty, Sven Hamblok leadzanger
van C.C.R., zal voor uw ogen

weer verschijnen als ware het in
1969. Deze formatie brengt het
legendarische geluid van hun
idolen terug naar de theaters en
staat garant voor een echte trip
‘down Memory Lane’.
Laat je meenemen terug in de
tijd! Mis dit optreden niet!

Het concert vindt plaats op zon-
dagmiddag 27 januari 2019 in
gemeenschapshuis D’n Boogerd.
Aanvang: 14:30 uur, entree:
€ 10,- De zaal is open vanaf
13:30 uur. Kaarten reserveren
viaTributebandsvessem@gmail.
com

the CC revival tribute band
komt in januari naar d’n boogerd

Nieuws van het open
Atelier vessem
Na onze geslaagde voorzomer workshop hadden
we onze cursisten en andere belangstellenden be -
loofd om in oktober of november opnieuw een
workshop te gaan geven in ons atelier.
Helaas kan deze voorgenomen workshop geen
doorgang vinden. Door persoonlijke omstandig -
heden is het geven van een workshop aan een grote

groep mensen dit najaar geen optie. Wij hopen in
het voorjaar van 2019 wel weer een workshop te
kunnen aanbieden waarvan het onderwerp ‘het
maken van een tuinschilderij’ zal zijn.

Voor degenen voor wie het Open atelier onbekend
is. Ons motto is: door gezamenlijk werken elkaar
inspireren. Op dit moment werken daar minimaal
5 kunstenaars wekelijks aan hun eigen werk.
We houden jullie op de hoogte.

Adielle, Corrie, Marianne en Rieky

optreden van
eagles
desperado
tributeband
Deze topband met uitstekende
muzikanten en drie geweldige
zangers zorgde voor de muzikale
hoogtepunten op zondag 30
september. Waar met name de
deperado leadzanger Humphrey
Wenas de boventoon voerde met
zijn hoge kopstem. Mooie solo’s,
harmonieën en zangpartijen
waar de Eagles bekend om staan,
passeerden in de 2x 60 minuten
de revue. De aanwezige toe -
schou wers beloonden deze met
passie uitgevoerde nummers
steeds met een daverend ap -
plaus. Als toegift werd met het
alom bekende nummer Hotel
California het optreden afge -
sloten.
Het volgende optreden vindt
plaats op 27 januari 2019 met de
Creedence Clearwater Revival
tributeband. Waar? Natuurlijk in
D’n Boogerd.
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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

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



De voortgang zit er in! Het
ontwerp voor het Voedselbos
nadert de voltooiing, hoe de
totale Dorpsmoestuin er uit
kan gaan zien krijgen we ook
steeds meer gevoel bij. Bij dit
alles hoort een organisatie
die deze percelen in gebruik
gaat nemen van de gemeente.
In dit artikel wordt u bijge -
praat over de vorderingen.

Dit najaar weten we waar we in
de winter van 2019 welke bomen
en struiken gaan planten die
tezamen het Voedselbos gaan
vormen. Vooraf willen we het
bodemleven van dit perceel een
positieve injectie gaan geven.
Dat gaan we doen met het telen
van een groenbemester o.i.d. We
denken na over het wat en hoe.
Een belangrijk project op het
perceel van het Voedselbos is
ook het laten inzijgen van het
schone regenwater vanuit de be-
bouwde kom van Vessem. Het
totale plan ontwikkelen we sa -
men met de gemeente. Tegelij -
kertijd gaan wij zelf de Stichting
Dorpsmoestuin oprichten. Deze
stichting wordt de spreekbuis
met de gemeente en gaat zorg-
dragen voor het beheer van het

voedselbos en de moestuin.
Maar wat is nu een Voedselbos?
Dit is een inplant met vele soor -
ten fruitbomen, bessenstruiken
en andere eetbare planten. Het is
een vorm van ecologisch/biolo -
gische voedselproductie, duur -
zaam en met een grote biodiver-
siteit. De soorten worden door
de Voedselbos-ontwerper zo bij
elkaar gezocht dat ze elkaar niet
verdringen, zelfs elkaar nodig
hebben om tot volle wasdom te
komen. Een goed opgezet voed -
selbos is onderhoudsarm. Het
kan daarom ook uitstekend
 worden beheerd door vrijwilli -
gers.
De moestuin in het project wordt
een ‘Samentuin’. Dus van en
voor de daarin deelnemende be-
woners van Vessem. Het recrea -
tief medegebruik daarvan zal
beperkter worden dan die van
het Voedselbos. In het Voedsel-
bos mag iedereen de gehele dag
wandelen, zitten, picknicken,
enz. In de ‘Samentuin’ gaan de
teeltprincipes aangehouden
worden van het ecologisch tui -
nieren (permacultuur). Recreatie
kan dan verstorend werken. De
‘Samen-tuiniers’ gaan samen af-
spraken maken over de inrich -

ting en het gezamenlijk onder-
houd van de tuin.
Klimaatbestendig maken van de
woonomgeving is een belangrijk
maatschappelijk thema. In ons
project gaan we hier ook mee
aan de slag. Het regenwater van
Vessem zal via een ingenieus
systeem van greppels en een
waterput gebruikt worden om de
bodem van het Voedselbos voch -
tig te maken en te houden. De
uitvoering van dit onderdeel van
het plan gaat in het voorjaar van
2019 plaatsvinden.
‘Dorp aan de beek’ is een onder-
deel van de gebiedsontwikkeling
Levende Beerze. De uitvoering
van ‘Dorp aan de Beek’ ligt bij de
gemeente Eersel en het Water-
schap De Dommel. Partijen be-
trekken de werkgroep Dorps -
moes tuin; binnenkort dus Stich -
ting Dorpsmoestuin, intensief bij
dit proces.
Als gesprekspartner met de over -
heden en dadelijk als beheerder
van de Dorpsmoestuin met
Voed selbos willen we ons for -

meel gaan organiseren. Daartoe
gaan we ons ‘omvormen’ tot
stichting. Op dit moment zijn we
aan het uitzoeken wat daar voor
nodig is.
Bent u nieuwgierig naar het pro -
ject, lijkt het u leuk om volgend
jaar samen met anderen te wer -
ken aan voedselproductie op een
duurzame manier, neem dan
gerust een keer contact met mij
op.

Namens de werkgroep
‘Dorpsmoestuin Vessem’

Gerry Dorrestein, coördinator
tel. 06-1105 7602

E-mail
dorpsmoestuin@vessem.info
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voortgang dorpsmoestuin
en voedselbos vessem

Als u al
’gedoneerd’ heeft

aan ons dorpsblad:
dANk u Wel!

zo niet, doe het
dan vandaag nog!



Op donderdag 26 oktober heeft
er in pelgrimshoeve Kafarnaüm
een bijeenkomst plaats gevon -
den m.b.t. mogelijke uitbreiding
van Eindhoven Airport, dit op
initiatief van dhr. H. Gooren,
dhr. J. Timmers en Mw. S. Poel -
hekke. Voor deze bijeenkomst
waren een 30 tal inwoners uit-
genodigd die in het verleden al
kenbaar hadden gemaakt zich
zorgen te maken over de uit brei -
ding van het vliegverkeer. Die
waren dan ook aanwezig samen
met een aantal sympathisanten.

Directe aanleiding (in het kort
geschetst) voor deze bijeenkomst
is de nieuwe luchtvaartnota die
per 1 januari 2020 van kracht
moet worden en waarbij de
“gren zen” van een mogelijke uit-
breiding voor Eindhoven Airport
worden vastgelegd. Dit jaar zijn
er 39000 vliegbewegingen. Mo -
ge lijke scenario’s voor ver dere
groei gaan tot 100.000 vliegbe-
wegingen na 2020. Deze cijfers
zijn genoemd door direct belang-
hebbenden, aandeelhouders
(o.a. Schiphol, Gemeente Eind-
hoven en Provincie). 
Om deze exercitie goed te laten
verlopen tussen voor- (econo -
mische belangen) en tegen stan -
ders (milieu/leefbaarheid) heeft
minister C. van Nieuwenhuizen
(infrastructuur/waterschap) oud
staatssecretaris P. van Geel aan -

gesteld. Hij moet met de diverse
belangengroepen tot een verge -
lijk komen, waarbij zowel de eco-
nomische belangen als milieu-
aspecten aan de orde moeten
komen. Een bijeenkomst hier-
over heeft pas plaats gevonden
in het evoluon in Eindhoven.

Aan het begin van de bijeen -
komst werd stilgestaan bij de ge-

volgen van een eventuele uitbrei -
ding, o.a. aantasting van het leef-
milieu (fijnstof, geluidoverlast)
en als gevolg daarvan gezond -
heids problemen (onderzoeken
van de GGD gaven dit al eerder
aan). Voorstanders voor uitbrei -
ding wijzen enkel op het econo -
misch belang ervan, maar over
de kosten daarvan in relatie tot
eerder genoemde gezondheids-

problemen en waarde vermin -
dering van huizen wordt niet ge-
sproken. Nu al wordt gesproken
over steeds meer overlast, met
name geluid.

Na deze spontane inventarisatie
en het vooruitzicht op datgene
wat ons mogelijk “boven het
hoofd” hangt (zie eerder) werd in
de bijeenkomst in Kafarnaüm
ingegaan op mogelijke acties die
genomen kunnen worden om de
bewoners van Vessem verder te
informeren en niet langer passief
toe te zien, zodat de meest som -
bere scenario’s in de toekomst
niet worden bewaarheid. 
In de directe omgeving (o.a.
Win telre, Best en Achtse Barrier)
hebben veel inwoners reeds hun
zorgen via dorpsraden en vereni-
gingsleven kenbaar gemaakt. In
de Vessemse bijeenkomst werd
nog het belang genoemd van
BOW (Belangenvereniging
Omwonenden Welschap) en
BVM2 (Beraad Vliegverkeer
Moet Minder). Zij vertegenwoor -
digen een grote groep mensen en
praten mee in het overleg met
Pieter van Geel.

Enkele nuttige links:
www.b-o-w.nl, www.bvm2.nl
www.samenopdehoogte.nl
Voor meer informatie: Dhr. H.
Gooren, Dhr. J. Timmers, Mw.
S. Poelhekke.

A. van Neerrijnen
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26 OKtOber Was er een bIjeenKOmst In Kafarnaüm
vessemnaren maken zich zorgen
over uitbreiding eindhoven Airport



Het bij velen reeds bekende
Neva-ensemble verzorgt van be -
gin december tot half januari
wederom een groot aantal op tre -
dens door heel Nederland. Op
maandagavond 17 december om
20:00 uur verzorgen zij weer een
optreden in de Lambertuskerk in
de reeks concerten t.b.v. het
behoud van onze kerk.

Het Russische klein koor, (twee
zangeressen, drie zangers en
pianiste) zingt een paar liederen
van Slavisch-Byzantijnse kerk-
muziek, kerstliederen, gevolgd
door Russische volksmuziek,
over lief en leed van het uitge -

strekte platteland. Het concert
wordt afgesloten, begeleid door
de pianiste, met aria’s, duetten,
romances en trio’s van be roem -
de (Russische) componisten. Als
ensemble, maar ook als solisten
staat het Neva-ensemble bekend
om hun zuivere vocale presta -
ties.
Op zowel radio als televisie is
door de jaren heen diverse
malen aandacht aan ze besteed
en een bekend ochtendblad
noemde deze topsolisten eens
“De muzikale tovenaars uit Rus-
land.”
De concerten zijn gratis toe -
gankelijk. Na afloop van het

concert staan de zangers zelf
aan de deur om de monde -
linge- en geldelijke waar de -
ringen in ontvangst te nemen.
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dieNsteN eN iNteNties
33e ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 17 november Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 18 november Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 18 november Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Dames-
koor.
In deze vieringen gedenken wij:Overl. fam. Liebregts-v. Selst (verj.);
Christ Smolders; Hub v. Buul; Riet Oerlemans-den Boer (nms. KBO);
Wim en Leida Theunissen-Arends.

Maandag 19 november 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

34e ZONDAG DOOR HET JAAR; CHRISTUS KONING VAN HET
HEELAL
Zaterdag 24 november Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 25 november Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 25 november Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Gemengd
koor.
In deze vieringen gedenken wij: Piet en Dina Schoenmakers-Sleddens
(verj. sterfdag Piet); Wim v.d. Ven; Wim Mijs (biljartclub); Martien v.
Sebille (mndg.); Tonia v.d. Ven-v. Aaken (jrgt.); Harrie v.d. Biggelaar
(jrgt.); Jan en Riet v.d. Sande-v.d. Ven; Gerard Roxs; overleden leden van
fam. Roxs en fam. v.d. Ven.

Maandag 26 november 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

1e ZONDAG VAN DE ADVENT
Zaterdag 1 december Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.

Zondag 2 december Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 2 december Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Herenkoor
Greg. en Ned.
In deze vieringen gedenkenwij:Nel Sterken-v. Beers (1e jrgt.); overl.
ouders v. Spreuwel- v. Riet (mndg.); Sjef Schoenmakers (nms. KBO).

Maandag 3 december 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

2e ZONDAG VAN DE ADVENT
Zaterdag 8 december Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9 december Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 9 december Vessem 11.00 uur Eucharistieviering;
Gezinsviering.
In deze vieringen gedenken wij: Jo Liebregts-v. Aaken; Piet v. Aaken;
Bert Swaanen (verj.); Ad en Nico Somers en Abbie Peters; Wim Mijs
(mndg.); Harrie v.d. Biggelaar (verj.); Piet en Truus Henst-v. Moll.

Maandag 10 december 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

OVERLEDEN:
Sjef Schoenmakers, oud 88 jaar. Meerven 8.
Moge hij rusten in vrede.

In de volgende Vaesheimer Bode, waarvoor wij de intenties
moeten inleveren vóór 4 december, vermelden wij de intenties
van 12 december tot 30 januari. Denkt u er aan de intenties op
tijd in te leveren (€ 10,- per H. Mis) vóór 4 december bij Riek
van den Bosch, Oude Schoolstraat 6, (vóór 12.00 uur ’s-mid-
dags) of op de pastorie in Knegsel, tel. 040-2051575.

6/7 april is het 
al weer

rommelmArkt.
Ga daarom nu al
spullen sparen!

opbrengst
kerkdeurcollecte
Wereldmissiedag
De kerkdeurcollecte op zondag
21 oktober heeft het mooie be-
drag van € 127,- opgebracht. Dit
geld gaat gebruikt worden voor
opleidingen van priesters en
vrijwilligers, hulp aan kinderen
in nood en parochieopbouw in
Ethiopië.
Hartelijk dank voor uw bij-
drage.

M.O.V. Vessem
Missie Ontwikkeling Vrede

Neva-ensemble treedt weer
op in lambertuskerk

tweede optreden in onze kerk
Het Strijps Kamerkoor (SKK) is een vocaal ensemble van ca. 28
ervaren zangers uit Eindhoven en omgeving en staat onder leiding
van dirigent Wilko Brouwers. Op hoog niveau worden composities
uitgevoerd uit verscheidene stijlperioden. Op zondagmiddag 18
november om 15.00 uur zingen zij een repertoire met als titel ‘Music
and singing shall be my light’. Een keur aan koormuziek.
Bijdrage voor de concertkosten na afloop. Onze concertserie wordt
ondersteund door de Vrienden van de Lambertuskerk Vessem

www.behoudlambertuskerkvessem.nl

speCulAAs 
ACtie
Op Flores, een van de armste ei-
landen van Indonesië, is ontwik -
kelingswerkster Jeanne Colson
werkzaam. Zij heeft 5 tehuizen
voor kansloze kinderen opgezet,
waarvan één specifiek voor ge-
handicapte kinderen. De zorg
voor deze gehandicapten kost
heel veel geld.
Doe daarom mee aan de Ves -
sem se speculaasactie en steun
daarmee via stichting Harapan
deze kinderen.
Een pak kost slechts € 2,- en is te
koop bij Superservice Henst aan
de Wilhelminalaan in Vessem.
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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



Het Kempisch Senioren Or-
kest presenteert op zondag 25
november haar jaarlijks
Herfst concert in Gemeen -
schapshuis Den Tref te Ha -
pert, Alexanderhof 7. 
Het concert begint om 13.30
uur en het duurt tot uiterlijk
15.30 uur.

Het Kempisch Senioren Orkest
telt 50 leden afkomstig uit de
Kempische dorpen en staat deze
keer onder leiding van Doris van
Woerkum.
Het Kempisch Senioren Orkest

nodigt u van harte uit dit concert
bij te wonen. We beloven u een
gezellige muzikale middag met
herkenbare mooie blaasmuziek.
Als gasten hebben we uitgeno -
digd muziekgezelschap Poco
Loco en dansgroep, beiden uit
Valkenswaard, die op hun eigen
wijze met Spaanse en Zuid-Ame-
rikaanse muziek het programma
opluisteren.

We willen u op zondag 25 no -
vem ber bij binnenkomst graag
verwelkomen met een kop koffie
of thee en u een fijne middag

met muziek aanbieden. En dit
alles is dit jaar gratis. Om de kos -
ten toch enigszins binnen de per -
ken te houden wordt er tij dens
de pauze een loterij gehouden.

Namens bestuur en de leden
Kempisch Senioren Orkest,
Wim Roovers, voorzitter
Klaas Makkes, secretaris
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NieuwsBulletin

uitslagen biljarten
Bijgaand de uitslagen van de Kringkampioenschappen drie banden
biljarten 2018 van de Stichting Ouderen de Kempen, de
rechtsopvolger van KBO Kring de Kempen. De wed strij den vonden
plaats in Ont moe tingscentrum Den Aachterum in Reusel en wel op
27 en 28 ok to ber 2018 en de finales op zaterdag 4 november 2018.

UITSLAGEN:
Klasse A
1. H. van Luijtelaar, Vessem, kampioen + wisseltrofee.
2. J. van den Hout, Reusel.
3. J. Tholen, Hoogeloon.

Klasse B
1 J. Zijlmans, Reusel, kampioen + wisseltrofee.
2 J. Sanders, Reusel.
3. L. Tielemans, Eersel.

Indeling en plaatsing in klassen gebeurde op basis van
speelgemiddelde. Het was een geslaagd en ook gezellig toernooi. Er
streden 32 deelnemers uit vele KBO-afdelingen van de kringen in de
Kempen. Het is het achtste achtereenvolgende jaar dat deze
kampioenschappen werden georganiseerd. Het deelnemersaantal
schommelde in die jaren steeds tussen de 24 (eerste jaar) en 40.
Foto’s zijn te vinden op de website van KBO-Reusel.

J. v. Doorn

Eenzaamheid komt vaker voor
dan we denken, vooral bij oude -
ren boven de 75 jaar. Over de
toename van eenzaamheid zijn
veel oorzaken te noemen, maar
één ervan wil ik met name noe -
men en dat is armoede, ook bij
senioren. Onlangs kreeg ik
cijfers onder ogen van een mid -
delgrote gemeente in Noord-
Brabant waar 27% van de oude -
ren moet rondkomen van uit -
sluitend een AOW-uitkering, be-
slist geen vetpot. Ouderen,
levend van een inkomen op of
onder het minimum, staan vaak
aan de rand van de samenleving
en zijn bijna nergens meer lid
van.
Tegen deze achtergrond is het
een prima zaak dat recent het
landelijk programma Eén tegen

eenzaamheid is gestart. Over -
heid en maatschappelijke orga -
nisaties pakken samen de hand-
schoen op. Ook KBO-Brabant is
daarin partner, en keer op keer
wijs ik erop dat wij een organi -
satie zijn die al veel langer met
dit bijltje hakt. Wij zijn bij uit -
stek een vereniging die niet al-
leen vitale senioren bindt, maar
ook dicht bij kwetsbaren staat.
Wij kennen ze door de inzet van
onze cliëntondersteuners, belas -
tinginvullers, vrijwillige oude -
ren adviseurs, thuisadministra -
teurs, Ons-bezorgers en alle
andere KBO-vrijwilligers in onze
provincie, samen zo’n tiendui -
zend. Wij kennen de gezichten
van eenzaamheid en armoede.

Leo Bisschops,
voorzitter

AGeNdA
November
Elke maandag             10.30-11.30       Ouderengymn.       D’n Boogerd
Elke dinsdag               13.30-16.00      Inloopmiddag         D’n Boogerd
Dinsdag 27 nov          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
Woensdag 7-21           08.30-12.30     Wandelen                 Kerkplein

December
Elke maandag             10.30-11.30       Ouderengymn.       D’n Boogerd
Elke dinsdag 25          13.30-16.00      Inloopmiddag         D’n Boogerd
Elke dinsdag 25          13.30-16.00      Bridge                        D’n Boogerd
Elke woensdag 26     10.00-12.00      Koersbal                   D’n Boogerd
Woensdag 5-19           08.30-12.30     Wandelen                 Kerkplein

personalia
Met toestemming van de familie
de volgende berichten.

Overleden
04-10-2018 Mevr. Oerlemans-
den Boer, M. J. Mezenhof 15,
5512 AN Vessem
13-10-2018 Dhr. Schoenmakers,
J. P. Meerven 8, 5512 NR Vessem

Wij wensen de familie veel
sterkte.

eén tegen eenzaamheid
én armoede

uitnodiging Herfstconcert
kempisch senioren orkest
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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



even voorstellen…
Ik ben Joost Roefs, geboren en
getogen Vessemnaar. Samen
met mijn vriendin Sandra en
zoon Tycho woon ik sinds een
jaar of twee op een heerlijk stek -
je aan de Flinkert in een woning
die we zelf hebben mogen reali -
seren.

We hebben een prachtig dorp
dat de afgelopen jaren in mijn
ogen alleen nog maar mooier is
geworden. Dat is geen vanzelf-
sprekendheid, maar het resultaat
van de inzet van professionals en
vrijwilligers die een sterke be -
trokkenheid voelen bij ons fraaie
dorpje. In mijn werk als archi -
tect heb ik de afgelopen 10 jaar
ervaring op mogen doen met het
werken aan ruimtelijke kwaliteit
voor met name stedelijke gebie -
den. Het leek me echter erg leuk
om ook iets te kunnen betekenen
voor het dorp waar ik al mijn

hele leven woon. Ik heb me daar-
om onlangs aangemeld bij de
dorpsraad voor het thema wo -
nen. Van daaruit hoop ik de ko -
mende tijd een bescheiden bij-
drage te kunnen leveren aan het
behouden en waar mogelijk ver-
beteren van de leefbaarheid en
uitstraling van Vessem.

om over na te denken…
verandering is de enige
constante
door Jan Dokters van Leeuwen
Het buitengebied is in veran de -
ring en zal de komende jaren
nog veel meer veranderen door
afname van het aantal land -
bouw bedrijven, verandering van
de natuur, klimaatmaat veran de -

ring en ga zo maar door.
Oftewel, verandering is de enige
constante, en het is juist die ver-
andering waar we met z’n allen
best veel moeite mee hebben…

de verplaatsing van de
sociale sofa
door Jan van Heijst
Op woensdag 3 oktober 2018 is
de sociale sofa van het kermis -
terrein verplaatst naar Groenen -
daal. Een groep bewoners was
aanwezig toen de sociale sofa
met de vrachtwagen van de ge-
meente arriveerde en op zijn
plaats werd gezet. De sociale sofa
staat aan de voorkant van Groe -
nendaal links van de ingang. De
bewoners hebben na de plaat -
sing ‘proef gezeten’ op de bank.

mantelzorg in vessem
10 November is de Dag van de
Mantelzorg. Mantelzorg is alle
hulp aan een hulpbehoevende
door iemand uit diens directe
sociale omgeving. De Werkgroep
Zorg en Welzijn heeft een
signalerende functie en wil dan
ook graag weten of er (jonge)
mantelzorgers in Vessem zijn die
behoefte hebben aan onder steu -
ning. Veel mensen verlenen zorg,
gewoon omdat ze dat van huis
uit zo geleerd hebben. En het
ook graag willen doen. Ook
jonge mensen. Van alle jongeren
in Nederland onder de 25 jaar is
één op de vier een jongere man -
telzorger. Dat kan de zorg voor
een zieke, depressieve of ver -
slaafde vader of moeder zijn of
een gehandicapt broertje of
zusje. Of je moet vaak oppassen
of extra opletten bij een ziek of
minder valide familielid. Soms

doe je ongemerkt te veel, kom je
nergens meer of houd je geen
tijd over voor vrienden. We heb -
ben daarom in de vorige Vaes -
heimer Bode een oproep ge -
plaatst. Iedereen die zich aange-
sproken voelt kan nog steeds
reageren.
We hebben ook overleg gehad
met WEL (Welzijn de Kempen,
voorheen GOW). Zij hebben bij-
voorbeeld mensen die vrijwillige
thuiszorg kunnen bieden of een
keer kunnen komen als de man -
telzorger eens naar de stad wil of
bij iemand op bezoek wil gaan.
Ook kunnen ze ondersteunen bij
al het papierwerk. Mocht u vra -
gen hebben dan kunt u altijd
bellen of mailen naar de leden
van de werkgroep en de dorps-
ondersteuner.

Anita de Laat, Chris Johnson,
Carien van Diessen en 

Clara Corstens
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van de dorpsraad...

oproep aan
alle buurt -
verenigingen
De Dorpsondersteuner, Clara
Corstens, wil graag contact
leggen met alle buurtvereni-
gingen in Vessem. Om elkaar
te leren kennen en in de toe -
komst samen iets op te bou -
wen. Je kunt mailen of bellen
naar:
Clara Corstens,
c.corstens@eersel.nl
tel. 06-15074650

Alvast heel hartelijk bedankt!
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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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N o v e m b e r
do. 15 nov. 19:30-21:30 uur rondleiding schrobbelér, tilburg, sviv
vr. 16 nov. 20:30 uur Inspiratieavond, de Gouden Leeuw, cv de spekstruiven
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, st. nicolaasvereniging
zo. 18 nov. 15:00-16:15 uur Zondagmiddagconcert in kerk, st. behoud Lambertuskerk
di. 27 nov. 12:00-13:30 uur samen eten, d’n boogerd, KbO
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
zo. 9 dec. 14:30 uur toneelvoorstelling, d’n boogerd, toneelgroep vessem
do. 13 dec. 18:00 uur dineren in schoolrestaurant, Pius X, Zonnebloem
vr. 14 dec. 20:00 uur toneelvoorstelling, d’n boogerd, toneelgroep vessem
zo. 16 dec. 14:30 uur toneelvoorstelling, d’n boogerd, toneelgroep vessem
ma. 17 dec. 20:00 uur concert in de Lambertuskerk, st. behoud Lambertuskerk
di. 18 dec. Kerstviering, d’n boogerd, sviv
di. 18 dec. 19:30-20:00 uur Kaartverkoop Zittingsavonden voor leden, de Gouden Leeuw, 

cv de spekstruiven
di. 18 dec. 20:00-20:30 uur Kaartverkoop Zittingsavonden voor niet-leden, de Gouden Leeuw,

cv de spekstruiven
do. 20 dec. 15:30-19:00 uur Kerstviering, d’n boogerd, KbO
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
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 Kerkconcert, st. behoud Lambertuskerk
vr. 8 feb. 20:00 uur Generale repetitie carnavalsconcert, d’n boogerd, 

fanfare&drumband st. cecilia
za. 9 feb. 20:00 uur carnavalsconcert, d’n boogerd, fanfare&drumband st. cecilia
zo. 24 feb. 15:00-16:15 uur Zondagmiddagconcert, st. behoud Lambertuskerk

A p r i l
do. 4 april 20:00 uur Kerkconcert, 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 Kerkconcert, st. behoud Lambertuskerk

m e i
zo. 19 mei 15:00 uur Kerkconcert, st. behoud Lambertuskerk

J u N i
do. 6 juni 20:00 uur Kerkconcert, st. behoud Lambertuskerk

J u l i
do. 4 juli 20:00 uur Kerkconcert, 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.
ma. t/m vrij. van 08.30-12.30 uur en van
13.00-15.00 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.
dorpsondersteuner
clara corstens, tel. 06-15074650, e-mail:
c.corstens@eersel.nl.
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

u heeft al ’gedoneerd’ aan ons dorpsblad? dANk u Wel!
zo niet, doe het dan vandaag nog!

uw blad bestaat alleen als we er samen iets voor over hebben.
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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.
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Het bureau is een rotzooi als
ik langskom op de Predikant
in Vessem. Hier en daar lig -
gen wat pennen, papiertjes en
een verdwaalde reken ma chi -
ne. Aan de linkerkant van het
bureau ligt een A5-blocknote.
Er zitten nog een stuk of 15
blaadjes aan. “Dit is ‘m?”
vraag ik. “Jep. Dat is ‘m.”

We zijn bij Sven Trommelen
omdat er nieuws is. Een beetje
treurig nieuws. Sven heeft name -
lijk besloten te stoppen met
schrijven voor de Vaesheimer
Bode. “Ik heb het even terug ge -
zocht,” zegt hij. “In oktober 2015
heb ik mijn eerste stukje ge -
schre ven. Ik heb ruim drie jaar
met veel plezier de stukken ge-
schreven, maar nu wil ik meer
tijd voor andere dingen. En dan
moet je keuzes maken...”

Het begin
Al die tijd heeft Sven zijn aante -
keningen gemaakt op het bloc-
knote. “Dat is toch wel fijner dan
alles onthouden of in je telefoon
typen. Een telefoon voelt zo on -
persoonlijk.” Het begon allemaal
bij Sander Cox. Die kwam naar
Sven met de vraag of het hem
iets leek om bij de Bode te ko -
men. “Ik heb even getwijfeld
maar dacht tegelijkertijd ook:
waarom niet. Het sloot mooi bij
de opleiding journalistiek die ik
deed.” De eerste paar stukken
schreef Sven over van alles en
nog wat. “Van de Vessemse Kwis
tot interviews met de jeugdprins
en -prinses.” Het allereerste
inter view voor de Bode kan hij
zich nog wel herinneren. “Dat
was met Willem-Pieter Henst.
Zijn Super Service bestond toen
5 jaar. Ik heb met hem toen
teruggekeken op zijn Super de
Boer-tijd. De overgang naar de
Super Service en natuurlijk zijn
passie: de brandweer. Ik weet
nog goed dat we het zo lang over
de brandweer hadden dat Wil -
lem-Pieter op een gegeven mo-
ment zei: ´We kunnen anders
wel even bij de kazerne gaan
kijken.´ Dat hoefde je tegen mij
geen twee keer te zeggen,” lacht
Sven. “Een memorabel inter -
view, ja.”

speelrubriek
Sander Cox besloot medio 2016
na 11 jaar dienst te stoppen met
schrijven voor de Bode. De grote

vraag binnen de redactie was:
wie gaat de speelrubriek voort-
zetten? De opvolger was snel ge-
vonden. “Ik was het jongste re -
dac tielid en vond het leuk. 1 en 1
is 2. De eerste keer was wel
spannend. Wat moet ik vragen?
Vinden de kinderen het wel
leuk? Hoe ga ik iemand vinden?
Maar het werd per maand ge -
makkelijker.” Via via kwam hij
vaak aan telefoonnummers en
bijna alle kinderen wilde wel in
de Bode staan. Geen enkel inter-
view was hetzelfde. “Sommige
kinderen lullen je gelijk de oren
van je kop. Anderen zijn juist
heel terughoudend. Dat je na 5
minuten denkt: pff, dit wordt
een lastige avond. Maar als je er
langer bent - de kids je een beet -
je leren kennen - gaan ze ver tel -
len. Over hun hobby’s, speelgoed
en school. Iedereen vind het leuk
om te vertellen over dingen die
ze leuk vinden, dat is het mooie
van deze ru briek. Uiteindelijk
heb ik overal een leuk verhaal
uitgekregen.”
In totaal heeft Sven 16 speel -
rubrieken geschreven. Hij zag in
al die tijd heel wat indrukwek-
kende verhalen. “Elke keer is er
wel iets waar je je over ver baasd.
Zo heeft Floor Rooijak kers een
enorme tuin waar ze in kan spe -
len - iets dat je misschien niet
verwacht aan de Wilhel mi na -
laan. Semm Liebregts en Elise
Oosterbosch hebben een enorme
verzameling Lego. Maar echt
bizar groot. Viggo Verbaant mag
zelfs voetballen in de keuken -al-
thans… van papa. Elk verhaal
had iets unieks. En dan nog al
het nieuwe speelgoed, de tv pro-
gramma’s en spelletjes die voor-
bij komen op zo’n avond. De
hoop is dan ook dat de Speel pas -

sie van op een of andere manier
doorgang kan vinden.

Welke ‘speelpassie van’ is je het
meest bijgebleven?
“Dat is heel lastig te zeggen.
Want elke speelpassie had wel
iets unieks. Het interview met
Luuk Neutkens weet ik nog
goed. Dat was namelijk mijn
eerste. Ik weet ook nog dat Jari
Liebregts een indrukwekkende
kennis had van voetbal. Dat was
echt niet normaal. Hij wist alles!
Ook had hij een grote volière in
de tuin. Dat zie je ook niet elke
dag.”

Wat is er zo leuk aan het maken
van de Speelpassie van
“Het is heel leuk om te zien wat
de kinderen tegenwoordig doen
in hun vrije tijd. Toen ik klein
was zaten we op de Nintendo
DS. Deden we politie en boefje in
de wijk. Met de speelrubriek
probeerde ik Vessem te laten
zien wat er de jongste generatie
van het dorp bezighoudt. En dat
is echt niet alleen maar scherm-
pjes turen zoals wel eens wordt
beweerd. Het is heel leuk om te

zien wat er zich allemaal afspeelt
achter de gesloten deuren en
gordijnen van het dorp. Ik vind
het ook heel tof dat ze mij, en
daarmee heel Vessem, een in -
kijkje gaven in hun leven.”

Binnen of buiten?
“Tijdens het uitlaten van de
hond loop ik buiten…”

Hoe vaak zit je op laptop of
tablet?
“Veel te veel.”

Favoriete TV-programma?
“Poeh. Lastig kiezen. Ik vind Wie
Is De Mol erg goed. Hunted is
ook een fantastisch programma.
Daarin moeten gewone Neder-
land uit de handen zien te blijven
van de Nederlandse Inlich tin -
gen diensten.”

Wat is het leukste aan Vessem?
“Het is een gezellig klein dorpje.
Ons kent ons. Waar je ook naar
toe gaat, de bakker, De Gouden
Leeuw of het voetbalveld, je
komt eigenlijk overal wel be -
kenden tegen. Of tradities als
pleepapier gooien met Vessem
Kermis. Zoiets zou in een grote
stad nooit kunnen.”

Wat was je favoriete vak op de
middelbare school?
“Ik vond wiskunde altijd erg
leuk.”

Hoe vaak lees je de Bode?
“Toch wel regelmatig kan ik je
vertellen.”

Wat wil je later worden?
“Ik studeer civiele techniek. Dat
houdt in dat ik grote civiele con-
structies zoals bruggen, wegen,
viaducten e.d. mag bedenken,
ontwerpen en bouwen.”

de scHrIjfPassIe van sven trOmmeLen

’Het was een eer om drie jaar
voor jullie te kunnen schrijven’

beste lezers,
ik vond het een eer om jullie drie jaar lang te mogen voorzien
van de mooie verhalen die ons dorp te bieden heeft. de redactie
van de vaesheimer bode is klein, maar sterk. bij de meeste edi-
ties worden de redactie-verhalen door drie mensen geschreven.
Na mijn vertrek zijn er nog maar twee échte schrijvers over.
eigenlijk veel te weinig. mocht je schrijven leuk vinden, of heb je
een idee voor een nieuwe rubriek, schroom niet. Je bent meer
dan welkom.
dank aan de redactie voor de afgelopen drie jaar. en niet te ver-
geten dank aan alle interviewkandidaten voor de tijd die ze vrij
hebben gemaakt. voor de verhalen die ze hebben verteld en
wilde delen met jullie: de lezers. regelmatig kreeg ik reacties
dat het weer leuk was geworden. dat is goed om te horen,
alleen de echte complimenten moeten naar de kinderen die hun
verhaal delen en vol passie vertellen over hun speelgoed, sport
of school. mijn schrijven voor de vaesheimer bode houdt hier op.
dank. en we zien elkaar.
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23
dec
2018

28
dec
2018Vanaf 15:00 uur met het Vessems gelegenheidskoor

      Gratis warme chocomelk, glühwein 
      en mini worstenbroodjes

�  Feest DJ’s Erik & Jop “BUITENAARDS GOED!”

�  Van 20:00 tot 00:30 enkel toegankelijk met 
ticket voor € 42,50 incl. tapbieren, Paulaner, 
wijn, fris, mixdranken, hapjesbuffet 
en glaasje bubbels om 0.00 uur

�  Tickets online verkrijgbaar via: 
www.degoudenleeuwvessem.nl

�  00:30 tot 04:00 vrije inloop

28
dec
2018

�  Teams van maximaal 6 personen

�  Inschrijfkosten: € 15,00 per team

�  Aanvang: 19.30 uur

�  Met afterparty

�  Opgeven tot 20 december
via info@dglvessem.nl

OUD OP
   NIEUW

01
jan
2019

�  Open vanaf 14:00 uur 
ontvangst met gratis glaasje bubbels

�   Hapjes van 
het huis

�  DJ Playlist

31
dec
2018

NIEUWJAARS   
       RECEPTIE

 Voor j
ong en 

oud!  

 Voor j
ong en 

oud!   

 Voor j
ong en 

oud!   

Pub
quiz

Met uw 
deelname 
steunt u


