
Het contrast tussen twee
jeugdvrienden kan eigenlijk
niet groter zijn. Prins Wee-
Pee is alle dagen heel druk en
adjudant Zèn Moat is vooral
rustig, zen zogezegd. Willem
Pieter vertelt enthousiast met
handen en voeten. René is
wat bedachtzamer. WP Henst
wil niemand tegen de sche -
nen schoppen. René Swaanen
is niet bang voor heilige huis -
jes. Ze dragen geen stropdas
dit jaar, maar laten zich graag
strikken. En volgend jaar
denken ze aan een prinses in
plaats van een prins. Dat,
beste Spekstruiven en Strui -
vinnekes, zijn in een noten -
dop de twee die voorop gaan
in de polonaise dit jaar.

Onze prins kent in ieder geval al
zijn onderdanen bij naam en
iedereen kent Wee-Pee. Dat

schept een band. De gunfactor is
dan ook groot. Toch moest Jaan
het beslissende zetje geven: “Dat
moet je gewoon doen, Willem!”
Zo’n dorpsfiguur weet natuurlijk
dat er een moment komt, dat
een aftredende prins belt. Eigen-
lijk heeft WP zich er al jaren op
voor kunnen bereiden. En net
zolang weet adjudant Zèn Moat
dat hij dan meerijdt in die carna -
valstrein. Heidi moest wat langer
wennen aan het idee.
Prins Wee-Pee en adjudant Zèn
Moat zijn geen echte carnavals-
vierders. René vertelt: “Het is me
van thuis uit wel met de paplepel
ingegoten. Maar échte carnavals-
vierders gaan van vrijdag tot
dinsdag. Dat doen ze dan meest-
al samen in een groep van vrien -
den. Als er kinderen komen,
wordt dat natuurlijk iets moei lij -
ker allemaal. Dan is de keuze om
bijvoorbeeld op vakantie te gaan

vlug gemaakt.” De laatste jaren
zijn het diezelfde kinderen die
het feestje willen vieren. Dan
worden de ouders er auto ma -
tisch weer meer bij betrokken.
Het eerste openbare optreden
van het duo was natuurlijk tij -
dens de avond van de bekend -
making. Prins Wee-Pee opende
met de voor hem hilarische zin:
“ik ben niet zo’n spreker.”
Daarmee had hij meteen de
lachers op zijn hand. Maar hij
voegde daad bij woord en ging
voorop in de polonaise. Die
avond zat trouwens weer goed in
elkaar. Met app-jes werd lang-
zaam maar zeker de puzzel ge -
legd. De zaal was goed gevuld en
iedereen reageerde enthousiast
toen Willem Pieter en René uit
de hoge hoed kwamen.
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Met carnaval is belangrijk niet
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Na de bekendmaking van de
prins schalde de oude Jaquettes
hit ‘bij ons in Vessum’ uit de
speakers. Nu niet gezongen door
het bekende trio, maar als remix
ingezongen door zoon Robin.
Het begint in het tempo van het
origineel, maar dat duurt niet
lang. Daarmee is het lied een

mix voor jong en oud. Dát is
carnaval, volgens de beide hoog-
heden: Een dorpsfeest waar ze
iedereen bij willen betrekken.
Dat begint bijvoorbeeld met de
jeugdprins en prinses. Die willen
ze graag een grotere rol geven in
de presentatie.
Prins Wee-Pee hoopt op een gro -

te opkomst tijdens de prinsen-
receptie op zondag. Iedereen is
welkom, want hoe meer zielen
hoe meer vreugd. Willem Pieter
zit niet echt te wachten op fles -
sen schrobbeler of iets dergelijks.
Die heeft hij genoeg in de slijte -
rij. René dacht dat een donatie
voor de carnavalsvereniging

beter op zijn plaats is, bijvoor -
beeld om de kleding van de raad
te zijner tijd te vervangen.

Hoe dan ook: Carnaval 2019
krijgt de slogan: ’t is weer
superrrr! En dat geldt voor
ieder een, wie of wat ge ook
bent.

EEN KLEIN ‘MOATENBOEKJE’
                                    Willem Pieter Henst      René Swaanen
Met Carnaval             Wee-Pee                                   Zèn Moat
Adres                           Molenberg 6                            Braak 7
Geboren                      22-10-1967, Vessem             05-05-1968, Vessem
Broers/zussen           Kees                                           Henri, Lianne, Bart
Hobby                         Brandweer                               Voetbal
Favoriete sport         Voetbal                                     Voetbal
Favoriete film           Die hard                                   Road House
Favoriete boek          Play Boy                                   Arendsoog
Favoriete muziek     Phil Collins                              De Dijk, Phil Collins
Favoriete eten           Frites spec. tomatensaus     Lasagne
Wij zijn moaten        Al heel lang                              Vanaf de lagere school

Ik ben Marianne van der Zee,
geboren in Den Haag. Na vele
omzwervingen zijn we 14 jaar
geleden verhuisd naar Bra -
bant. Inmiddels wonen we
alweer 11 jaar in ons mooie
Vessem.

Ik wilde na de MULO heel graag
naar de kunstacademie en had
daarvoor ook een aanbeveling
van mijn tekenleraar maar, zoals
vaker in die tijd, vonden mijn
ouders dat er geld verdient
moest worden.
Zo kwam ik na mijn schooltijd
terecht bij de ledenadministratie
van de ANWB in Den Haag. Het
begin van vele, mede door ver-

huizingen, administratieve ba -
nen. Uiteindelijk bracht ik het
tot financial controller. Dit werk
heb ik tot mijn pensioen fulltime
gedaan.
Ondanks mijn fulltime werken
was er eigenlijk altijd wel tijd om
creatief bezig te zijn. Zo volgde ik
een vierjarige opleiding “Beel -
dend” bij het UCK in Utrecht en
had ik boetseerlessen van Niene -
ke Lamme in Baarn. Na onze
ver huizing gevolgd door een cur -
sus modeltekenen, een tweeja -
rige opleiding zeefdrukken en
twee jaren open atelier bij het
CKE in Eindhoven.
Daarbij ben ik al vele jaren lid
van fotoclubs en heb ik drie jaar,
in deeltijd, beroepsmatig archi -
tectuur fotografie gedaan. Vanaf
2007 ben ik lid van Foto Groep
Veldhoven.

Zoals jullie wellicht al zullen be-
grijpen heb ik niet, zoals mijn
voorgangers in Vessem Creatief,
een duidelijke specifieke disci -
pline en dat is ook gelijk één van
mijn valkuilen. Ik vind zoveel
dingen leuk om te doen dat het
soms moeilijk is om aan één
ding te werken. In mijn hoofd
ben ik dan alweer bezig met
ideeën voor het volgende project.
Door tijdsdruk werd het zeef -
drukken steeds moeilijker vol te
houden dus ben ik daar zes jaar
geleden mee gestopt. Ook heb ik
vanwege reuma in mijn handen
het werken met klei nu moeten
opgeven. Dat maakt het aantal
creatieve keuzes gelukkig wat
kleiner! Ik beperk me nu tot
tekenen, fotograferen en foto be -

werkingen. Het ‘gewone’ foto -
werk, veel zwart wit en architec -
tuur, is meestal bedoeld om te
laten zien op de fotoclub maar ik
kan me echt verliezen in het
maken van fotocollages met be-
hulp van com puter en Photo -
shop. Daar ben ik dan echt we -
ken mee bezig. Op dit moment

werk ik aan een collage van
Eindhoven. Voor eventuele
verder info zie: www.marianne-
art.nl

Ik hoop dat jullie dit met ple -
zier gelezen hebben en geef
het creatieve stokje graag
over aan Ria van Asten.VESSEM

CREATIEF

Creatief bezig zijn: heerlijk ontspannend!
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Vindt u het belangrijk dat
-   uw peuter met muziek bezig

kan zijn?
-   uw peuter contact heeft met

andere kinderen?
-   uw peuter een activiteit met u

samen doet?

Vindt u het prettig als
-   u kennismaakt met activitei -

ten voor peuters?
-   u handvatten krijgt aangebo -

den voor spelactiviteiten voor
uw peuter?

Kom dan naar onze muziek-
activiteit op vrijdag 8 februari
2019 van 9.00-10.00 uur.

Basisschool St Lambertus
organiseert op deze vrijdag
muziek met peuters. De activiteit
wordt begeleid door Mieke van
Loon-Haans, leerkracht op deze
school. Wij nodigen u van harte
uit hieraan deel te nemen. Alle
peuters uit Vessem zijn welkom!
De muziekles vindt plaats in het
kleuterlokaal. We verwachten u
en uw peuter om 9.00 uur.

Het wordt een gezellig, muzikaal
uurtje. Aansluitend is er een
koffiemoment gepland. Terwijl
de kinderen vrij spelen kunt u
met eventuele vragen of
opmerkingen dan ook terecht.
Het is de bedoeling dat de peuter
samen met een volwassene
komt. De peuters die het peuter-
programma bij Nummereen
Kinderopvang volgen, zijn ook
uitgenodigd om deel te nemen.

Wilt u zich aanmelden? Stuur
dan snel een mail naar Mieke
van Loon-Haans: m.haans@
veldvest.nl

We hopen veel peuters en
ouders te mogen begroeten.

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

Bovenstaande foto is gemaakt tijdens een van de toneeluit -
voeringen in december van vorig jaar in D’n Boogerd. 
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:

Aan alle ouders van
peuters uit Vessem

5 febr. PMD, GFT, Rest
19 febr. PMD, GFT

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

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

Verspreiding
VBode 2019

Nr.      Verspr.*      Deadline
02     27 febr.     19 febr.
03       03 april       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

Feestdagen &
vakanties 2019

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.

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

9 + 23 februari
Altijd vóór 15.00 uur s.v.p.!
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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
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Afgelopen jaar is een werkgroep,
bestaande uit afgevaardigden
van alle zes de kerkdorpen van
de Gemeente Eersel, druk bezig
geweest met het organiseren van
een Goede Doelen Week. Dit
heeft er toe geleid dat we nu in
2019 de start kunnen maken met
zo’n Goede Doelen Week.
Mogelijk hebt u er al eerder iets
over gelezen en begrepen dat er
een grote verandering plaats
gaat vinden in de verschillende
collectes. Dit betekent dat u niet
meer het hele jaar door collec -
tanten aan de deur krijgt voor de
verschillende landelijke Goede
Doelen, maar dat de Goede Doe -
len gebundeld zijn en daarom
slechts één keer per jaar een col -
lectant bij u aan de deur komt.

Hoe werkt het:
1. Door de vrijwilligers wordt,

huis aan huis, in de week
voorafgaand aan de collecte -
week, een envelop met daarin
een invullijst (deelnemende
Goede Doelen) in de bus ge-
stopt;

2. In de vakjes kan bij de deel-
nemende fondsen op deze
lijst het bedrag worden inge -
vuld wat men - anoniem- aan
de deelnemende fondsen wil
donoren;

3. Het totaal van de ingevulde
bedragen vermeld U onder-
aan de lijst. Een naam is niet
nodig en uw gift blijft ano -
niem,

4. U bepaalt zelf aan welke
Goede Doelen u wilt donoren.

5. Kiest U niet voor bepaalde
Goede Doelen, maar kiest u
alleen voor een totaalbedrag,
dan wordt dit bedrag gelijke -
lijk verdeeld over alle deel -
nemende fondsen;

6. De ingevulde lijst wordt, met
het totaalbedrag in contanten
of het machtigingsformulier,
in de daarvoor bestemde en -
ve lop gedaan;

7. In een verzegelde collectebus
worden de dichtgeplakte en -
ve loppes door de vrijwilligers
opgehaald in de week van 8
april en naar het inzamelpunt
gebracht.

We zijn natuurlijk altijd op zoek
naar nieuwe vrijwilligers.
Spreekt het u aan en mocht u
ons daarbij willen helpen neem
dan contact op met Anja van den
Bliek (06-24270667 of 0497-

591896). Vele handen maken
licht (goed) werk. Natuurlijk ook
voor vragen kunt u contact op-
nemen.
Met de inzet van alle collectelei-
ders en alle collectanten hopen
we tot een mooi resultaat te ko -
men. Daarom alvast namens
hen: Hartelijk dank! Wij houden
u op de hoogte.

Namens alle collecteleiders,
Anja van den Bliek

anjavandenbliek@gmail.com

Zondag 3 februari 10.00 uur
Eersel. Ds M. de Vries. Eredienst en
koffiedrinken. Collecte: Watersnood
Bangladesh.
Zondag 10 februari 10.00 uur
Eersel. Ds J.J. v. d. Wal. Eredienst en
koffiedrinken. Collecte: Catechese en
Educatie.
Zondag 17 februari 10.00 uur
Eersel. Ds A. v. d. Dussen. Eredienst
en koffiedrinken. Collecte: Droogte
Ethiopië.
Zondag 24 februari 10.00 uur
Eersel Eikenburg. Gez. Dienst met de
Oec. Liturgie Groep.

PROTESTANTSE KERK
HOOGELOON-EERSEL

Collecte Goede Doelen week
van 8 t.m. 14 april

DANKBETUIGING
Graag willen we iedereen bedanken voor de belangstelling en
de vele kaarten die we mochten ontvangen tijdens de ziekte
en het overlijden van mijn vrouw, ons mam en oma

INE JANSSEN-DE LAAT
Jullie aanwezigheid, steun en hartelijkheid heeft ons goed
gedaan.

Theo Janssen
kinderen en kleinkinderen

FAMILIEBERICHTEN/

DANKBETUIGING
Bij deze willen wij iedereen bedanken voor het medeleven bij
het overlijden van

MARIE DINGS
Het was een echte steun voor ons en helpt ons bij het ver-
werken van dit grote verlies. Bedankt.

Leo, kinderen en kleinkinderen

De Vessemse Zonnebloem
is op zoek naar 

ENKELE NIEUWE BESTUURSLEDEN.
Het is zeer dankbaar vrijwilligerswerk.

Voor informatie bel je met
Harrie van Son, voorzitter:
592012 / 06-51317780

Het organisatiecomité (vlnr): Eelco Kroon (Eersel); Ilse van Kasteren (Duizel); Jet Kwinten
(Wintelre); Henny van Dooren (Knegsel); Erna Kleijn (Wintelre); Anja van den Bliek (Vessem);
Richard Coppoolse (Eersel); Toon v.d. Ven (Steensel).

Garagesale
Vessem 1 juni
Op zaterdag 1 juni van 10.00-
14.00 uur zal er voor de vierde
keer een garagesale worden ge -
houden in Vessem.
Opgeven kunt u tot en met 1 mei
bij: Wim van Maasakkers, wim-
vanmaasakkers@gmail.com of
bij Vincent de Lepper, vincentde
lepper@gmail.com.
Plattegronden kunt u afhalen bij
Super Service Henst, Wilhel mi -
nalaan 5, Vessem. Kijk op
vessem.info voor de plattegrond
en deelnemende adressen.
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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



Maike is duidelijk als ze zegt
dat ze heel haar leven al
schrijft. Als kind schreef ze
korte verhalen, gedichtjes en
later langere stukken. Meest-
al ging dit over persoonlijke
zaken. Daarom heeft ze haar
werk nooit naar uitgeverijen
gestuurd. Maar deze roman is
verzonnen en dus is publi ca -
tie veel logischer. Haar eerste
uitgegeven boek is een his to -
rische roman over een rijke
edelman die verliefd wordt
op een slaaf in het landhuis
van zijn ouders.

Thema’s
Hoe kom je bij dit onderwerp?
Maike: “Ik ben begonnen met
schrijven, het verhaal vloeide ge -
woon uit de pen, en ik heb er
niet zo bewust bij nagedacht. Ik
heb niet persé iets over homo -
seksualiteit willen schrijven. Of
over slaven. Het kwam gewoon
zo op.”
De roman speelt zich af in een
ver verleden, ergens in de zeven -
tiende eeuw, de tijd waarin het
gewoon was slaven in huis te
heb ben. ‘Het is wel een verzon -
nen verleden, ik heb geen histo -

risch onderzoek gedaan,’ zegt ze.
De edelman, Christian Gry, be -
zoekt na lange tijd zijn ouders
thuis op. Hun relatie kent veel
oud zeer en het is niet gemakke -
lijk. Samen met zijn vrouw is hij

te gast in het landhuis. Daar ont-
moet hij de donkere slaaf Tomas.
Hun relatie roept veel op, niet in
de laatste plaats bij zijn vrouw.

Hoofdpersonen
De edelman en de slaaf zijn de
hoofdpersonen in dit verhaal.
Maar zeker ook de vrouw van de
edelman. Maike: ‘Ik heb het ver-
haal willen vertellen door de
ogen van al die personen. De een
is niet belangrijker dan de ander.
En de vrouw van de edelman
speelt een heel belangrijke rol.
Het proces dat zij doormaakt is
van groot belang in dit verhaal’.
Het hoofdthema is voor Maike
de worsteling met gevoelens die
de relatie bij iedereen oproept.

Maike las en leest veel. Over
rela ties tussen vrouwen of
mannen onderling zijn weinig
boeken en dat was wel een reden
om over twee mannen te schrij -
ven. ‘Het zou toch meer gewoon
moeten zijn, maar je komt nau -
welijks boeken tegen over liefde
tussen mensen van hetzelfde ge-
slacht’.

Toekomst
Maike is altijd haar eigen gang
gegaan. Ze heeft een passie voor
dieren en zou daar ook wel over
willen schrijven. Maar er is te
weinig werk in te vinden en mo-
menteel is ze vrachtwagen -
chauffeuse. Ze heeft zich om
laten scholen in de hoop daar
wel werk in te vinden. En eigen-
lijk wil ze creatief haar geld ver-
dienen, met tekenen en schrij -
ven. Maar dat is geen makkie.
Maike: ‘Ik heb dit boek naar zo-
veel uitgeverijen gestuurd en
Boekscout was de eerste die rea-
geerde. Samen met hen hebben
we de correcties gedaan. En nu
dus de verkoop. Ik hoop dat veel
jongeren dit boek gaan lezen’. 
De reacties van lezers zijn tot nu
toe heel positief. ‘Ze willen
allemaal doorlezen, kunnen niet
ophou den,’ lacht Maike.

Haar boek was te dik om in
een keer uit te geven, dus deel
2 is ook klaar. Als deel 1 nu
goed verkoopt dan kun  je
later in deel 2 lezen hoe alles
afloopt.

Vaesheimer Bode – januari 2019 – pagina 7

VeSSeMSe MAIKe VAN RIeT PUBLICeeRT ROMAN:

’Ik schrijf al heel mijn leven’!

Slaaf van de verboden liefde
Uitgeverij Boekscout
ISBN 9789402249804 
Via internet 
Verkoopprijs: € 23,50.
In Vessem is het boek verkrijg -
baar bij Super Henst. Maaike bekijkt boeken in de bibliotheek van de Jacobushoeve.
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LIEBREGTS

Fundatie- en

Vloertechniek B.V.

Putterstraat 8A – 5512 BM  Vessem

Tel. 0497-591569

Veevervoer en

Veehandel

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

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

A. van Riet
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Oud en fit bij
de Zonnebloem
Onder het motto ‘oud-fit’ vindt
er, voor de gasten van Zonne -
bloem Vessem én Wintelre, op
19 februari in Gemeenschaps -
huis D’n Boogerd een gezellige
infomiddag plaats, waar ‘bewe -
gen en gezondheid’ centraal
staan. Belangrijk óók als je wat
ouder bent. Dus geen sport,
competitie en prestaties, maar er
zal blijken dat ‘bewegen’ leuk
kan zijn en er best gelachen kan
worden, óók al heb je wat licha -
melijke ongemakken c.q. beper -
kingen.
Deze middag wordt verzorgd
door Ad van Neerrijnen, voor -
heen provinciaal consulent ‘Be-
wegen en Gezondheid’ (Pro vin -
ciale Kruisvereniging) en de dhr.
J. Oerlemans, fysiotherapeut.
Beiden uit Vessem.
Voor de pauze wordt dus op een
gezellige en ludieke wijze inge -
gaan op een aantal zaken die de
fitheid, ook als je wat ouder bent,
kunnen bevorderen c.q. kunnen
behouden. Dit alles met een
‘knip oog’ naar praktische red -
zaamheid, o.a. balans c.q. valpre -
ventie en mentale weerbaarheid.
Tijdens de pauze drinken we
samen een kopje koffie of thee
met wat lekkers. 
Vaak geven ouderen te kennen
dat zij best meer zouden willen
bewegen maar vragen hebben
over wat voor hen nog mogelijk
is. Daarom zal na de pauze dhr.
Oerlemans verder ingaan op uw
vragen en opmerkingen en
tevens wijzen en adviseren op de
mogelijkheden die er zijn.
Wij hopen, dat u in grote getale
in ‘beweging’ komt en wij hopen
u dan ook te mogen ontmoeten
op dinsdagmiddag 19 februari
om 14.00 uur.

De kosten voor deze middag be-
dragen € 5,- per persoon. Als u
graag thuis opgehaald wordt,
dan graag aangeven bij opgave.
U kunt zich opgeven bij Trees
van Aaken, tel 591306, e-mail:
treesvanaaken@hotmail.com.

Zonnebloem Vessem

HERINNERING
Zin in een gezellig middagje
muziek met 2 koren met popu -
laire liedjes uit eigen repertoire?
Kom dan naar het uitwisselings-
concert van Con Brio & Donjo op
zondag 3 februari, aanvang om
13.30 uur in D’n Boogerd.

De entree is gratis, maar een
vrij willige bijdrage wordt ge -
waardeerd. Een bus hiervoor
staat bij de ingang van de zaal.

Op zaterdagavond 9 februari
a.s. staat het Vessems Carna -
valstheater D’n Boogerd weer
bol van muziek, dans, zang en
sketches.

Onze muziekvereniging Cecilia
gaan u deze avond weer verras -
sen met een zeer afwisselend
carnavalesk programma. Veel
bekende Nederlandstalige liedjes
zullen deze avond passeren
waarbij je deze waarschijnlijk
lekker zult meezingen. Gewoon,
om da ge ze allemal kent!

Dit jaar is er niet echt een ken -
merkend thema maar dat doet
niks af aan de ambiance. Lekker
achterover genieten van een
goed glas drinken aan lange uit-
gerekte tafels en uw eigen com-
pleet laten soigneren.
Na alle voorgaande jaren durven
wij voortaan wel te stellen dat
het jaarlijkse carnavalsconcert
zeker de moeite waard is om bij
te wonen. Ook dit jaar hebben
wij er als muziekvereniging weer
alles aan gedaan om op het po -
dium weer een gevarieerd pro-
gramma te presenteren vol met

muziek, zang, dans en sketches.
Een buitendorpse tonpraoter zal
ook dit jaar weer voor een hu -
moristisch intermezzo zorgen.
Net als voorgaande jaren zullen
de leden van de slagwerkgroep
en de fanfare naast hun muzi ka -
le kwaliteiten ook hun acteer ta -
lenten weer aan boren. Natuur -
lijk gaat dit zeker weer voor de
nodige hilariteit zorgen.
De Prins met zijn gevolg en de
hele carnavalsvereniging kom -
men ók ammel, dus ge kant ge -
rust ók kommen!

Na afloop is er nog meer muziek
waardoor ge niet meteen naar
huis hoeft en met ons nog ge zel -
lig kunt na buurten en borrelen.

Ben je nieuwsgierig? Mooi!
Kom dan op zaterdagavond 9
februari naar gemeenschaps-
huis D’n Boogerd hier in
Vessum; aanvang 20.00 uur
(kosteloos; dus gratis vur
niks).

Carnavalscommissie
Fanfare en drumband

St. Cecilia

Concert carnavalesk op 
9 februari in D’n Boogerd
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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



Ook voor dit jaar hebben de
initia tiefnemers mw. P. Overdijk
en dhr A. v. Neerrijnen twee
kun stenaars bereid gevonden
om hun werken gedurende de
eerste 6 maanden in D’n Boo -
gerd tentoon te stellen. Wij zijn
daar bijzonder content mee.
Enerzijds omdat het aanslaat bij
de bezoekers van D’n Boogerd en
anderzijds dat de Vessemse kun-
stenaars hun werk op deze wijze
kunnen etaleren.

Recyclen op creatief niveau
door Ria van Asten-Soetens
Doordat ik een hekel heb aan de
wegwerpwereld, ben ik begon -
nen om voorwerpen die weg ge -
gooid worden een nieuwe vorm
te geven. (Ik maakte vroeger al
een petticoat van papieren zak -
ken die thuis in de schuur lagen).
Ik werk graag in opdracht door
bv. het theekopje van oma met
een vaasje dat thuis altijd op
tafel stond te combineren met
een porseleinen poppenkop die
ook ergens verstopt in de kast
ligt.

Voor meer informatie neem dan
contact met me op via: Ria van
Asten-Soetens, tel. 0497 597192,
soetensart@gmail.com.

Schilderwerken van
Willemien Klein Brink
Voor haar is tekenen zien, zoe -
ken, voelen, verplaatsen, bewe -
gen, stil zijn, kijken naar alles
om je heen. Inspiratie voor haar
werk vindt ze in de dingen die
haar raken, wat zij ziet, wat zij
beleeft.
Willemien heeft gewerkt in het
basisonderwijs en heeft zich
daarna volledig gericht op teke -
nen en schilderen. Dit door zo -
wel veel les te geven aan kinde -
ren en volwassenen als zelf nog
opleidingen en cursussen te
volgen. Op dit moment volgt ze
de holistische kunstopleiding
‘Vrije Academie ’t Pad’.
Invloeden van haar huidige op-

leiding zijn o.a. te zien in het
werken met olieverf. Zij verzorgt
lessen in haar eigen atelier en op
locatie voor o.a. Cultuurplaza
(Click) en de Kinderopvang in de
regio.
Kunst helpt haar groeien, veran -
deren, loskomen van het alle -
daagse, haar eigen koers gaan.
Hierbij hoort veel experimen te -
ren, ontdekken en grenzen ver-
leggen. Dit probeert ze ook in
haar lessen over te dragen. Het
blijft een continu leerproces en
uitdaging.
Willemien nodigt u van harte uit
om haar werk te komen bekijken
en hoopt dat u ervan geniet.
Meer info vindt u op haar web -
site: www.hetexpressie huis.nl
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Uitslag Kerstpuzzel 2018/2019
Hierbij de oplossing van de kerspuzzel van de ondernemersvereniging Vessem Wintelre en Knegsel
1     Baanrenners               27   Kamerensemble            53  Naastenliefde                     79   Schouwspel
2     Incheckbalie                28  Egotrippers                     54  Inhaaltentamen                80   Tienersterretjes
3     Jeugdbaan                   29  Rietgewas                        55   Natuurramp                       81    Veilingmeester
4     Haargrens                    30  Wiskundige                     56  Handeltje                            82   Etalagepop
5     Eerbetoon                    31   Achteloos                         57   Examenvakken                  83   Evenzoveel
6     Textielkunstenaar     32  Roddeltante                    58  Toeristenland                    84   Lauwerkrans
7     Handelingen               33  Manifesteren                  59  Dialectonderzoeker          85   Leenwoord
8     Aangeslagen                34  Edelknaap                       60  Openluchttheater             86   Inlevingsvermogen
9     Aanpassen                   35   Naaktfoto                        61   Nietszeggend                     87   Callgirl
10   Respectabel                 36  Zwembandje                   62  Kussensloop                       88   Hittekanon
11    Degradatieronde        37   Achterdeurtje                 63  Ereburger                            89   Toneelrecensie
12   Vliegopleiding            38  Leerschool                       64  Realiteitszin                       90   Jongleren
13   Uitgeversrestant        39  Doornemen                    65  Zonnestraal                        91    Egodocument
14   Uitstellen                     40  Eetstoornis                      66  Armoedegrens                   92   Slachtpartij
15   Reuzenrad                   41   Kasgroente                      67   Loopfiets                             93   Zomerdracht
16   Wegversperringen     42  Offerfeest                         68  Juristen                               94   Inpakpapier
17   Ogentroost                   43  Uitvallers                         69  Esperanto                           95   Eigendunk
18   Radiospot                    44  Veiligheidsslot                70  Driegangenmenu              96   Nonnenfortje
19   Defensienota               45  Eigenheimer                   71   Aspergebed                         97   Spoedrecept
20  Thuisbankieren          46  Rijinstructeur                 72   Navelstreng                        98   Closetzitting
21   Harmonicatreinen    47   Doorzakken                    73   Modellenbureau               99   Hoteldebotel
22  Effectenspeculant      48  Wurgslang                       74   Eindronde                           100 Ideaalbeeld
23  Tijdgenoten                 49  Ingebrekestelling          75   Tangverlossing                  101  Jaargenoten
24  Lapjeskat                     50  Jachten                            76   Kerststemming                  102 Nepagenten
25  Eetpatroon                  51   Naamkaartje                   77   Eierlikeur                            103 Energiebron
26  Kaarsenstandaard     52  Estafette                           78  Rookgordijn                       104 Nominatie

De prijswinnaars zijn:
G. van de Sande, R. Smetsers, P. Franken, I. van de Ven, F. Verblackt, I. van den Berk, H. de Lepper, 
F. van de Sande, A. Michielse, G. van Hout, J. Krabben, L. van der Heijden, D. Jacobs, M. van de Sande,
C. van Son, J. van de Ven, W. de Lepper, M. Vriens, F. Teunissen, M. Heijneman.
Deze hebben allemaal per post hun prijs in ontvangst mogen nemen.

Het bestuur van OvVWK

Expositie in gemeenschapshuis D’n Boogerd

6/7 april
is het weer

ROMMELMARKT.
Ga nu al spullen
verzamelen!
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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



Op 5 januari organiseerde Zon -
ne bloem afdeling Vessem de
nieuwjaarsbijeenkomst voor alle
afdelingen van regio Kem pen -
land. Er hadden zich ruim 100
vrijwilligers aangemeld en die
beleefden een geweldige middag
in ons gemeenschapshuis.
Onze afdeling heeft in het verle -
den al meerdere keren aange -
drongen op wat meer ‘activiteit’
tijdens deze bijeenkomst die elk
jaar in een ander dorp wordt ge-
organiseerd. Aangezien Ves sem

dus dit jaar aan de beurt was,
was dit een uitgelezen kans om
te tonen wat Vessem bedoelt met
‘meer activiteit’.
We hadden een groepskwis ge-
organiseerd met – in eerste in-
stantie – vragen over Vessem.
De winnende groep moest het
vervolgens tegen elkaar opne -
men door vragen over de Zonne-
bloem zelf te beantwoorden. De
winnaar kreeg een cheque van
€ 75,- en de tweede plaats gaf
recht op een waardebon van

€ 50,-. De gewonnen bedragen
moeten wel besteed worden aan
een afdelingsactiviteit. Deze prij -
zen werden beschikbaar gesteld
door RegioBank en Handass
Verzekeringen uit Vessem.
Daarnaast waren er doorlopende
optredens van goochelaar/enter -
tainer Leo Smetsers uit Oirschot.
Net als enkele jaren geleden toen
hij te gast was tijdens het spon -
sordiner van onze afdeling, had
hij binnen enkele minuten de
volledige aandacht van de zaal.

Het werden fantastische mo -
men ten en de zaal was steeds
muisstil.
Dit optreden en de drankjes en
hapjes voor alle gasten, waren
ook alleen mogelijk door sponso -
ring. Zowel verzekeringsmij.
NH1816 als de Regiobank Ves -
sem maakten dit alles moge lijk.
Door hun steun konden wij als
afdeling Vessem een heel goede
beurt maken.
Iedereen was razend enthou siast
en wij mochten aan het einde
van de middag heel veel compli-
menten in ontvangst nemen. Dat
alles was alleen mogelijk door
onze sponsors en daarom nog -
maals: dankje wel Regiobank,
Handass Verzekeringen en
NH1816.

Zonnebloem Vessem
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ReGIOBANK, HANDASS eN NH1816 HeLPeN De zONNeBLOeM

Geweldige nieuwjaarsreceptie
dankzij ’Vessemse’ sponsors

Dit jaar mogen we weer naar de
stembus voor de verkiezingen
van de Provinciale Staten en de
Waterschappen. Na 12 jaar wet-
houder te zijn geweest in de ge-
meente Eersel hoop ik een nieu -
we uitdaging te vinden als lid
van de Provinciale Staten van
Noord-Brabant.

Waarom heb ik me
verkiesbaar gesteld?
Er liggen diverse thema’s op het
bord van de Provincie. Thema’s
die belangrijk zijn voor de dor -
pen van de gemeente Eersel en
de regio. De komende twee
maan  den zal ik enkele thema’s
toelichten.

Te beginnen met het
vliegveld.
Het komende jaar gaat beslist
worden of Eindhoven Airport
mag groeien. De Provincie Noord
Brabant is mede aandeelhouder
van het vliegveld en heeft invloed
op dit besluit. Misschien kunt u
zich herinneren dat ik eerder heb
geschreven over het vliegveld om

te delen dat ik van mening ben
dat groei van het vliegveld ten
koste gaat van de mensen in de
regio en het milieu. Ik ben niet
tegen de aanwezigheid van het
vliegveld. Het heeft economische
betekenis en af en toe is het ook
gemakkelijk om vanuit ‘de ach -
tertuin’ te kunnen vliegen.
Ik ben echter tegen de toename
met duizenden vluchten per jaar

omdat daardoor de aantrek ke -
lijk heid van de regio voor wo -
nen, werken en recreatie in ge-
vaar komt. Het is in ieders be -
lang (ook economisch) om tijdig
te anticiperen op wat in alle op-
zichten goed is voor de regio.

CDA Eersel heeft in het voorjaar
van 2018 een bijeenkomst geor -
ganiseerd voor alle politieke par -
tijen in de regio om te spreken
over de risico’s van groei van het
vliegveld. Zij hebben vooraf -
gaand aan de gemeenteraadsver-
kiezingen een duidelijk en goed
geformuleerd standpunt gedeeld
en aan alle politieke partijen ge-
vraagd om dit standpunt op te
nemen in de lokale verkiezings-
programma’s. Voor informatie
verwijs ik naar de site van CDA
Eersel.
Afgelopen maanden stonden in
het teken van het schrijven van
het verkiezingsprogramma voor
de Provinciale Staten. Omdat ik
vanuit het wethouderschap weet
“dat je moet dansen als er
muziek is” heb ik meegewerkt

aan het opstellen van het verkie -
zingsprogramma. Ik ben trots op
de formulering over het vliegveld
en hoop dit onderwerp de ko -
men de jaren in de Provinciale
Staten te mogen behartigen.
De volgende formulering is op -
ge nomen in het verkiezingspro-
gramma.
In de aankomende jaren gaat be-
slist worden of Eindhoven Air -
port mag groeien. De Provincie
Noord Brabant is mede aandeel-
houder van Eindhoven Airport
en heeft invloed op dit besluit.
Het CDA is kritisch over de
groei. Geluidsoverlast, luchtver-
vuiling en verkeersdrukte heb -
ben een negatieve invloed op de
gezondheid van de omwonen -
den, de leefbaarheid in de om -
liggende gemeenten en het kli -
maat. Groei van Eindhoven
Airport is wat het CDA betreft
alleen maar mogelijk bij scho -
nere en stillere vliegtuigen en
andere overlast verminderende
maatregelen.

Ria van der Hamsvoord
riavanderhamsvoord@hotmail.com

Verkiezing Provinciale Staten op 20 maart
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enson.nl 
Enson bv | Ekkersrijt 4406 | 5692 DK  SON  
+31 (0)499 49 19 99 | info@enson.nl

Een team van professionals met een jarenlange ervaring 
op gebied van gra�media en ict. Vooral deze combinatie 
maakt ons sterk en uniek in de branche.  
Onze drijfveer : nieuwe ontwikkelingen zien als een 
uitdaging!

 drukwerk
 dtp
 fotogra�e
 web2print
 complexe websites, -shops, -tools
 alle gra�sche projecten en diensten



Met 4 nagenoeg uitverkochte
voorstellingen is ‘Veertien in
de oorlog’ goed ontvangen in
Vessem. Het oorlogsverhaal
begon als een kindervoor stel -
ling. Nu terugkijkend moeten
we tot de conclusie komen,
dat het een volwaardige voor-
stelling met volwassenen en
jeugd is geworden. Het pu -
bliek was enthousiast over
onze talentvolle jeugd en dito
debutanten.

De hoofdrollen had regisseur
Lisa van de Ven toebedeeld aan
Floor Verkooyen en Daan van
Riet. Zonder de anderen tekort
te doen, bleek dat een goede
keuze. De twee slaagden cum
laude voor de grote test. Floor
zette een mooie rol als Joodse
onderduiker op de planken. Ze
speelde klein en ingetogen, maar
duidelijk aanwezig. Daan’s rol
van neef van een NSB-oom was
misschien nog wel lastigere te
spelen. Zoveel verschillende
emo ties die hij als Gijs moest
laten zien. Hij zette zijn deel su -
bliem weg. Maar ook de andere
jeugdspelers waren uitstekend
op dreef. Op de foto (rechts bo -
ven) zien we Cato (Merle Cors -
tens) en Erika (Lynn Neutkens)
ruziën over een Duitse soldaat.
Dirkje (Lotte Sterken) helpt haar
vader pakken, want de Engelsen
komen. Buiten beeld doet haar
broer Anton (Job Jansen) het -
zelfde. Ook Isa Jansen (Loes) en
Sabine van de Linden (Saar)
speelden hun rol met verve.

Zoals gezegd begon het verhaal
als een kindervoorstelling. De rol
van de oudere spelers werd
steeds groter. Elke repetitie weer
werd de voorstelling sterker en
het enthousiasme groter. En dat
met allemaal debutanten op
Patrick Neutkens (Sjaak) en
Wim Becx (Geurts) na. En ze
ble ven groeien ook tijdens de
voorstellingen. Margret, Rinie,
Erwin en Patrick speelden een
prachtige rol als ouders van twee
totaal verschillende gezinnen in
de oorlog. De Duitsers (Dion,
David en Amy) maakten veel in-

druk, ondanks de iets kleinere
rol. En dan hadden we ook nog
een fantastische kapitein in Ka -
rel Franken. Er werd gezongen
en gespeeld dat het een lieve lust
was. En gezien de groei zit er nog
veel meer in voor de toekomst.
Dat belooft wat!

Als je mensen gaat bedanken,
loop je het risico iemand te ver-
geten, maar ik ga het toch doen.
Zonder de muzikale hulp van
Maarten van Bussel en Treske
Bruning hadden we niet die
mooie krenten in de pap gezien
en gehoord. Zonder Vera Bee -
rens (klarinet) en Lea van de
Sande achter de piano, hadden
de verschillende liedjes nooit

zo’n indruk gemaakt. En niet op
de laatste plaats natuurlijk onze
decorploeg: Wil van Asten, Jan
Roefs, Theo Janssen, Henk Ver-
berne, Toon Verbaant en Jos van
de Ven. Die mannen zijn dit jaar
twee keer aan de bak gemoeten
en hebben er beide keren iets
héél moois van gemaakt.

In het komende project zien we
weer een aantal van boven staan -
de talenten terug. We zijn nog
wel op zoek naar wat mannen
met lef. We spelen een klucht in
de open lucht. Mocht je mee
willen doen, bel iemand van de
toneelgroep. En anders graag tot
ziens ergens in augustus op de
tribune.
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’VeeRTIeN IN De OORLOG’ WAS De 2e VOORSTeLLING VAN TONeeLGROeP VeSSeM IN 2018:

Er zit nog veel in het vat met dat
nieuwe Vessemse toneeltalent



Stelt u zich eens voor: U bent
gezellig aan het fietsen samen
met uw partner, (klein)kinderen
of vrienden. Op een druk punt in
de route haken per ongeluk de
fietssturen in elkaar en uw fiets-
partner komt hierbij ongelukkig
ten val. Deze klaagt over hevige
pijn in het rechter bovenbeen en
kan (of durft) deze niet meer te
bewegen.

Wat doet u?
U belt 112, vraagt een ambulance
en geeft een beschrijving van wat
er gebeurd is. Door samenloop
van omstandigheden duurt het
even voor deze op de plaats van
het onheil is. Weet u wat u on -
dertussen kunt doen?

Er zijn nog veel meer scenario’s
te bedenken wat er kan gebeuren

in het dagelijks leven.
EHBO-vereniging Vessem,
Kneg sel en Wintelre wil in het
voorjaar van 2019 bij voldoende
deelname, een basiscursus
EHBO aanbieden inclusief rea-
nimatie/AED-bediening, ver -
bandleer en Eerste Hulp aan
kinderen. Hierbij leert u hoe te
handelen in bijvoorbeeld de
bovenstaande situatie. In tien
avonden (19.30-22.00 uur)
brengen wij u de kennis bij. De
geplande data voor de cursus
zijn op woensdagavonden: 13,
20, 27 maart, 3, 10 en 17 april,
15, 22 en 29 mei met een af slui -
tend examen op 5 juni.

Wat wij u bieden:
U krijgt de basiscursus EHBO,
reanimatie met AED bediening
en verbandleer (hoe u verband
moet aanleggen bij verwon din -
gen) en koffie/thee in de pauze.
Na het behalen van uw diploma
bent u tot en met oktober 2020,
automatisch gratis lid van onze
vereniging. De cursuskosten be-
dragen slechts € 199,- per per -
soon. Diverse zorgverzekeraars
vergoeden (een deel van) de
cursuskosten. Gelieve dit zelf na
te vragen bij uw zorgverzekeraar.
Het EHBO-diploma is twee jaar
geldig. Om het langer geldig te
houden raden wij u aan regel -
matig (ca. 5 keer per jaar) her-
halingslessen te volgen die de
EHBO-vereniging geheel gratis

aanbiedt aan al haar leden.
Als EHBO-lid wordt u verzocht
ca. 2 à 3 keer per jaar samen met
andere leden van de EHBO-ver-
eniging gedurende ca. 4-5 uur
een activiteit te bemannen zoals
bij een voetbaltoernooi of een
jaarmarkt.

Opgeven voor de cursus kan via
het secretariaat op secretaris@
ehbovessem.nl of via onze
website www.ehbovessem.nl
Meer informatie kunt u vinden
op onze website of bij de volgen -
de personen:
Eric Oosterbosch, tel; 0497-
336755, voorzitter@ehboves
sem.nl; Piet Sebregts, tel; 06-
42412224, bestuur@ehboves
sem.nl; Rian van Gestel, tel; 06-
11479075, secretaris@ehboves
sem.nl.

U kunt ons ook vinden op
Facebook: EHBO vereniging
Vessem, Knegsel, Wintelre.
We verwelkomen u graag

Eric Oosterbosch
EHBO Vessem Knegsel Wintelre
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Weet u wat te doen bij…?

Op vrijdag 22 maart is vanaf
20.00 uur De Guld aan de
Katerstraat geopend voor een
gezellige avond voor deze
nieuwe activiteit in Vessem!
Nieuw? Niet helemaal, want 2
jaar geleden was de eerste
editie.

Iedereen die wil, kan en mag ko -
men. U zult dan welkom worden
geheten door onze PubQuizZz-
master (presentator). 1,5 à 2 uur

zult u in verschillende ronden de
meest leuke, humoristische,
moei lijke en doordachte quiz -
vragen/geluiden/afbeeldingen te
zien krijgen en strijden voor de
winst: de PubQuizZz-cup! 
De PubQuizZz-vragen hebben
we zo samengesteld dat iedere
leeftijdscategorie en elk niveau
er plezier aan beleeft.

Je kunt je bij binnenkomst als
groep (> 4 personen) opgeven.
Ook als je niemand hebt, kom
gerust langs, je mag je vast bij
een reeds gevormd groepje aan-
sluiten! Leuk om te zien wat voor
groepen meedoen, vrienden,
collega’s of gezinnen. Leeftijd of
niveau doet er dus niet toe,
ieder een mag meedoen. Je zult
zien, dat iedereen per ronde
fanatieker zal worden! Gewoon
een avondje relaxt aan een tafel -
tje zitten, drankje, hapje erbij….
En als je nog even wat langer
wilt blijven, sluiten we de avond

goed af met een afterparty ver-
zorgd door onze huis-DJ!
Wij zien iedereen graag ver-
schijnen!

Organisatie PubQuizZz van
gilde St. Lambertus

Terug op de agenda: de
PubQuizZz bij De Guld

Senioren genieten weer volop van een
Kerstdiner in De Gouden Leeuw

Net als vorig jaar genoten onze ouderen van een drie-gangen kerstdiner in de Gouden Leeuw. Vorig
jaar werd deze (hopelijk) traditie gestart, nadat St. Joris op Groenendaal een streep gezet had door de
kerstbijeenkomst. De opa van Teun Soetens, Jan van Veghel, nam in 2017 het initiatief en maakte zijn
kleinzoon enthousiast voor dit idee. Het laatste rondje was toen nog van Jan. Nu namen Teun en
Marrit deze voor hun rekening. 
Het werd een gezellige vrijdagavond zo vlak voor Kerst. Laten we hopen dat het een traditie wordt,
waar Vessemse bejaarden nog jaren plezier van mogen hebben.

6/7 april is het
weer

ROMMELMARKT.
Ga nu al spullen

sparen!



Vrijdagavond 21 en zaterdag-
avond 22 december jl. vorm -
de de Sint Lambertuskerk het
decor voor een uniek kerst-
concert ‘Bekant Kerst’. Zang-
groep Con Brio en Die Jelloo-
bend hadden een gevarieerd
programma samengesteld
met koor- en instrumentale
werken, afgewisseld met
samenzang én samenspel.
Die Jelloobend, vooral bekend
van hun feestmuziek, had voor
de gelegenheid een aantal nieu -
we nummers ingestudeerd: o.a.
Driving home for Christmas en
Stop de cavalry passeerden de
revue.
De mannen konden de samen-
werking met Con Brio zeer waar -
deren. Een van de muzikanten
meldde zelfs na afloop: “We heb -

ben bewezen, dat we ook zonder
bier kunnen spelen! ”
Con Brio zong tijdens het con-
cert een aantal oude bekende
songs, maar had ook een paar

nieuwe liederen op het reper -
toire gezet: o.a. The virgin Mary
en Twelve days of Christmas.
Bij dat laatste nummer moest
dirigente Marie-José soms ‘hals-

brekende’ toeren uithalen om de
juiste stemmen aan te geven.
Het publiek was enthousiast
over het concert en doneerde na
afloop gul. Na aftrek van de on -
kosten is het resterende bedrag
bestemd voor de stichting
Behoud Lambertuskerk. Op 1e
Kerstdagwerd het symbolisch
aan pastoor Verschure over han -
digd: een cheque t.w.v. € 450,-.

Namens Die Jelloobend en Con
Brio bedanken we alle bezoekers
voor hun aanwezigheid en hun
bijdrage. Ook bedanken wij Ge-
meenschapshuis D’n Boogerd
die een duit in het zakje deed
door na het concert de foyer
open te stellen voor de bezoekers
en gratis koffie en thee te schen -
ken.
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Dorpshuis de Smis organiseert al vele jaren
computercursussen en heeft voor elke leef-
tijd weer een aantrekkelijk cursusaanbod in
de aanbieding.
Wij werken zonder winstoogmerk. Ons doel
is om het gebruik van computers, smart -
phones, tablets, enz. bij iedereen zoveel
mogelijk te bevorderen door middel van het
aanbieden van laagdrempelige cursussen.
Voor diegene die nog geen enkele ervaring
hebben met het werken met een computer
wordt er vanaf januari 2019 een nieuwe
cursus aangeboden. Cursus Windows 10
voor starters. De cursus Windows 10 voor
beginners heet nu Opfriscursus voor Wind-
ows 10 en is zeer geschikt voor die mensen
die al vaker met de PC of laptop hebben ge-
werkt, maar alles nog een keertje willen op-

frissen. Diegene die al meer ervaring hebben
met de PC worden de cursussen “Windows
10 voor gevorderden” en “Word en Excel”
speciaal aanbevolen. U haalt na afloop veel
meer uit uw PC. Wij zijn met onze docenten
aangesloten bij het seniorenweb.
Er wordt gewerkt met een beamer, die het
beeldscherm van de docentencomputer op
een groot scherm laat zien. Uiteraard be -
schikt u over een “eigen” PC, maar u mag (bij
voorkeur) uw eigen laptop meenemen.
Dorpshuis de Smis biedt de volgende
cursussen aan:
-   Windows 10 voor starters,
-   Opfriscursus voor Windows 10
-   Windows 10 voor gevor-derden,
-   Word en Excel.
Voor de inwoners van de gemeente Eersel

wordt in samenwerking met de bibliotheek
de cursus Digisterker gegeven. In deze cur -
sus leert u omgaan met de websites van alle
overheden.
De cursussen bestaan uit 5 lessen van elk 2
uur en worden gegeven op maandag, dins-
dag, woensdag of donderdag ’s middags van
14.00-16.00 uur. De cursus Digisterker
wordt gegeven op dinsdagochtend en bestaat
uit 4 lessen. De cursussen gaan alleen door
bij voldoende deelnemers.

Op de website dorpshuisdesmis.nl (tab com-
putercursusssen) vindt u meer informatie
over de cursussen, prijzen en data. U kunt
zich voor een van de cursussen aanmelden
via ons e-mailadres computercursus@dorps-
huisdesmis.nl.

Nieuwe reeks computercursussen weer van start

Geslaagd samenspel Zanggroep
Con Brio en Die Jelloobend

ConBrio voorzitter Carien van Son overhandigt de cheque aan 
pastoor Verschure.
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Hoefseweg 3 - 5512 CH Vessem
Telefoon 0497-591842
www.henkvanherk.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

Gewoon de
lekkerste
voordeel

supermarkt

Pierre & Inge
Liebregts



In de week van 20 tot 27 januari
wordt door de kerken weer actie
gevoerd in het kader van “Kerk -
balans.” In deze week wil ik ook,
mede namens de contactgroep,
iedereen hartelijk bedanken voor
de kerkbijdragen in 2018. 
Ik hoop dat we dit jaar weer op
uw vrijgevigheid mogen reke nen.
De laatste jaren loopt de deel -
name aan de kerkbijdrage iets
terug. Dit komt natuurlijk door -
dat de kerkbijdrage van over -
leden parochianen stopt en dat
er maar weinig nieuwe deelne -
mers bijkomen. Ik wil degenen
die hun toegezegde bijdrage nog
niet voldaan hebben vriendelijk
vragen het beloofde bedrag als-
nog over te maken. Ook als u
niet regelmatig in de kerk komt,
vindt u het misschien toch be -
langrijk dat onze mooie kerk en
de begraafplaats in stand gehou -
den kunnen worden. Daarvoor
kunnen we uw bijdrage eigenlijk
niet missen.
Zoals u misschien weet hanteert
de parochie een richtbedrag van
€ 40,- per jaar voor alleenstaan -

den en € 75,- voor gezinnen,
maar een ander bedrag is ook
welkom.
Als u bij nader inzien ook wilt
deelnemen of uw bedrag wilt
verhogen òf tóch nog een mach -
ti ging wilt afgeven, dan verzoek
ik u even te bellen of te e-mailen
met ondergetekende. Bij een
machtiging kan er niets vergeten
worden en het vereenvoudigt de
administratie.
Het parochiebestuur wil alle ker -
ken zolang mogelijk open  hou -
den. Daarbij is het natuurlijk van
belang dat de financiën op orde
blijven. Daar helpt de kerkbij -
drage aan mee, maar ook het
kerkbezoek, de mooie gewoonte
van het herdenken van overle -
den familieleden in de H. Mis en
het aansteken van devotielichtjes
helpt mee om onze mooie kerk
nog lang open te houden.
Als u vragen hebt over de kerk-
bijdrage, zich wilt aanmelden of
iets wilt wijzigen, kunt u onder-
getekende altijd bellen: 0497-
591461 of mailen naar: jancaste
lijns42@gmail.com. Uw bijdrage
kunt u overmaken op IBAN-
nummer: NL61 RABO 0154
0012 01 t.n.v. R.K. Paro chie St.
Willibrordus, kerkdorp Vessem.
Het parochiebestuur heeft ook
een brief geschreven over kerk -
balans en de kerkfinanciën.
Exemplaren hiervan liggen
achter in de kerk.

Jan Castelijns,
administrateur kerkbijdragen.
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DIENSTEN EN INTENTIES
4e ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 2 februari Wintelre 19.00 uur woord en communieviering.
Voorganger: diaken G. Jansen.
Zondag 3 februari Vessem 9.30 uur Eucharistieviering. Voorganger:
pastoor C. van Lamoen. Gemengd koor.
Zondag 3 februari Knegsel 11.00 uur Eucharistieviering. Voorganger
pastoor A. Verschure.
In deze vieringen gedenken wij: overl. ouders v. Spreuwel-v. Riet; Marie
Dings-Sterken (nms. Gemengd koor); Jan en Koos Mijs-v.d. Ven en
Martien, de zoon; Noud v. Overbeek.

Maandag 4 februari 10.15 Eucharistieviering Groenendaal.

5e ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 9 februari Wintelre 19.00 uur Eucharistieviering.
Voorganger pastoor A. Verschure.
Zondag 10 februari Vessem 9.30 uur Eucharistie/Gezinsviering, voor-
stellen 1e communie en vormsel. Voorganger: pastoor A. Verschure.
Zondag 10 februari Knegsel 11.00 uur woord en communieviering.
Voorganger: diaken G. Jansen.
In deze vieringen gedenken wij: Wim Mijs; Bert Smolders; Piet en Dina
Schoenmakers-Sleddens (trouwdag Piet en Dina).

Maandag 11 februari 10.15 Eucharistieviering Groenendaal.

6e ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 16 februari Wintelre 19.00 uur woord en communieviering.
Voorganger: diaken J. van Olmen.

Zondag 17 februari Vessem 9.30 uur woord en communieviering.
Voorganger diaken J. van Olmen. Dameskoor.
Zondag 17 februari Knegsel 11.00 uur Eucharistieviering. Voorganger
pastoor A. Verschure.
In deze vieringen gedenken wij: Hub v. Buul; overl. ouders Soetens-
Rademakers; Marie Dings-Sterken (nms. Gemengd koor).

Maandag 18 februari 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

7e ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 23 februari Wintelre 19.00 uur Eucharistieviering.
Voorganger pastoor A. Verschure.
Zondag 24 februari Vessem 9.30 uur woord en communieviering.
Voorganger: diaken G. Jansen. Herenkoor Greg. en Ned.
Zondag 24 februari Knegsel 11.00 uur woord en communieviering.
Voorganger: diaken G. Jansen.
In deze vieringen gedenken wij: Wim v.d. Ven; Martien v. Sebille
(mndg.); Annie Sengers-Kennis (jrgt.); Harrie en Sjaan de Laat.

Maandag 25 februari 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

OVERLEDEN
Marie Dings-Sterken, oud 81 jaar, Den Hofpad 18.
Moge zij rusten in vrede.

In de volgende Vaesheimer Bode, waarvoor wij de intenties
moeten inleveren vóór 19 februari, vermelden wij de intenties
van 27 februari tot 03 april. Denkt u er aan de intenties op tijd
in te leveren (€ 10,- per H. Mis) vóór 19 februari bij Riek van
den Bosch, Oude Schoolstraat 6, (vóór 12.00 uur ’s-middags)
of op de pastorie in Knegsel, tel. 040-2051575.

AFSCHEID
Pastoor Verschure neemt
op 26 mei 2019 afscheid.
De H. Mis is in de kerk

van Wintelre en begint om
10.30 uur.

Kerkbijdrage 2019

Kerkconcert 24 februari
Op zondagmiddag 24 februari om 15:00 uur vindt in de Lambertus -
kerk in Vessem een concert plaats in de serie Concert in de Kerk. Het
concert wordt ditmaal uitgevoerd door Het Deurnes Mannenkoor,
onder leiding van dirigent Jan Berkers. Een koor van hoogstaand
niveau dat menig hart sneller laat kloppen. In het programma o.a.
Boedy ima hospodne, Pater Noster en Hymne a la nuit.
Het belooft een geweldig optreden te worden dat ongeveer een uur
zal duren. Na afloop wordt een bijdrage gevraagd voor de concert -
kosten.
De concertserie wordt ondersteund door de Vrienden van de
Lambertuskerk Vessem.

www.behoudlambertuskerkvessem.nl

6/7 april is het weer
ROMMELMARKT.

Ga nu al spullen verzamelen!
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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



Beste Senioren van KBO Vessem. 
Onze kerstviering op donderdag
22 december was een geweldig
succes. We kunnen terugkijken
op een zeer geslaagde kerst -
viering. Ongeveer 100 personen
hebben erg genoten van de zelf-
gemaakte recepten.
De sfeer was gezellig en ook de
optredens tussen de gerechten
door vielen erg in de smaak.
Ieder een was vol lof en ging met

een voldaan gevoel naar huis.
Het is in ieder geval voor herha -
ling vatbaar.

Voor dit jaar is de kerstviering al
vastgelegd op donderdag 19
december. Dus reserveer deze
datum alvast in jullie kalender
want 100 is het absolute aantal
wat onze keukenprinsessen aan
kunnen. Na 100 personen komt
u op een wachtlijst te staan.

De jaarlijkse busreis naar de Al-
blasserwaard is vorig jaar niet
doorgegaan omdat er te weinig
(19) deelnemers waren terwijl er
plaats is voor 50 deelnemers.
Hierdoor zou de busreis te duur
uitvallen. We vragen ons als be-
stuur af of er nog wel belangstel -
ling is voor busreizen in deze
vorm of dat er behoefde is aan
iets anders bijvoorbeeld musea.
Om de kosten te drukken zouden
we dan met eigen vervoer kun -
nen gaan. Laat het maar weten
waar de belangstelling naar uit
gaat. Het probleem van te weinig
deelnemers aan een busreis is
niet alleen bij KBO Vessem maar
ook bij alle KBO afdelingen in
Eersel.
Het aantal leden binnen onze
vereniging is aardig aan het slin -
ken en daar maken wij ons als
bestuur zorgen over. Dit wordt

veroorzaakt doordat leden ver-
huizen of helaas overlijden. In
2018 zijn maar liefst 11 leden
overleden wat ons diep be -
droefd. Ook de aanwas van
nieuwe leden zouden we verwel -
komen temeer omdat vanaf 50+
iedereen lid kan worden. In
janu ari 2019 telden we 250
leden wat al een aardig aantal is
maar het zakt langzaam weg.
Ook nieuwe bestuursleden zijn
nog welkom want er is altijd wat
te doen en te organiseren en vele
handen maken licht werk.
De Klussendienst van Vessem
bestaat nog steeds maar dan in
minimale vorm. De reden is dat
er de laatste jaren steeds minder
beroep op werd gedaan. De klus -
jes worden uitgevoerd door vrij -
willigers, mogen niet langer du -
ren dan 2 uur en zijn veelal
spoedeisend. In de toekomst
blijven we langer thuis wonen en
daarom is een Klussendienst wel
wenselijk. Het aanmelden van
een klus kan niet meer via Groe -
nendaal. Voor informatie over de
klussendienst voorlopig 06-
20218130.
In D’n Boogerd is er elke dins-
dagmiddag de ‘Inloopmiddag’.
Speciaal voor senioren kan op
deze inloopmiddagen gekaart
worden of spelletjes met elkaar
gedaan. Biljarters zijn welkom
om een partijtje te spelen. Wilt u
biljarten leren, dan is er altijd
wel iemand om het te leren. De
bibliotheek is open om er een
boek te lezen. Gezellig met el -
kaar kletsen kan natuurlijk ook
onder het genot van een kopje
koffie of drankje.
De laatste dinsdag van de maand
is het gezellig “Samen eten.”
Hier kunnen leden zich voor
opgeven om gezamenlijk een
maaltijd te gebruiken.
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NieuwsBulletin

AGENDA
Februari
Elke maandag     10.30-11.30         Ouderengymnastiek   D’n Boogerd
Elke dinsdag        13.30-16.00        Inloopmiddag              D’n Boogerd
Dinsdag 26           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
Wo. 13-27             08.30-12.30        Wandelen                      Kerkplein

Terugblik en vooruitkijken

WMO-aanvraag en ondersteuning
In 2015 is de Wet Maatschappelijke ondersteuning ingegaan. Oude -
ren doen vaak beroep op, vaak voor huishoudelijk werk. Nu veel
ouderen zelfstandig thuis blijven wonen, kan het zijn dat de gezond -
heid achteruitgaat, men wordt lichamelijk minder mobiel. Dan kunt
u de gemeente vragen u te helpen uw probleem op te lossen. De ge-
meente zal vaak eerst kijken welke problemen u zelf met behulp van
uw omgeving kan oplossen. Lukt dat niet dan de gemeente u moeten
helpen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Daarvoor zijn ge-
sprekken tussen u en iemand van gemeente nodig. Bij wet is geregeld
dat iedereen die een hulpvraag bij de gemeente doet, recht heeft op
ondersteuning van een onafhankelijke van de gemeente cliënt onder-
steuning. Dit is een uitkomst als de oudere geen mantelzorgen of
familie in de buurt heeft.

Wat doen die cliëntondersteuners?
Deze cliëntondersteuner helpt de ouderen om voor hun belangen op
te komen, wanneer er een aanvraag is voor hulpmiddelen of huis -
houdelijke hulp. Deze ondersteuner bespreekt met u hoe het proces
van de aanvraag verloopt. Zo nodig wordt er met de oudere een per -
soonlijk plan opgesteld, doet de adviseur namens u melding van uw
probleem eb is desgewenst aanwezig bij het “keukentafelgesprek” dat
er met de gemeente plaats vindt.

De cliëntondersteuner staat náást de oudere, ze ondersteunen daad-
werkelijk de ouderen bij het regelen van zorg en dienstverlening die
het beste bij de persoonlijke situatie past.
Daarom het advies aan iedere oudere, die een beroep wil doen op de
wet WMO, vraag bij de gemeente naar deze ondersteuner.

Personalia
Overleden
6 nov. 2018: Jan van Veghel,
Den Hofpad 21, Vessem;
9 jan. 2019: Marie Dings-Ster -
ken, Den Hofpad 18, Vessem
Wij wensen de familie veel
sterkte.

Inschrijving
kampioenschap
Libre 2019
Voor de elfde keer wordt weder-
om het biljarttoernooi libre ge-
organiseerd. Dit vindt plaats op
16, 17 en 23 maart en de fina -
les zijn op 30 maart 2019.
Deelname staat open voor alle
KBO-biljarters uit de vier Kem -
pengemeenten. De deelnemers
van vorig jaar worden ook per -
soonlijk aangeschreven.
Elk jaar zien we weer nieuwe
deelnemers. Inschrijvingen moe -
ten binnen zijn op 24 februari
strikt (!) en de volgorde van in-
schrijving is bepalend.
Zoals bekend wordt veronder -
steld, staat de Stichting Ouderen
de Kempen hiervoor garant en
verleent deze Stichting financiële
steun.
Het inschrijfformulier kan wor -
den toegestuurd door het secre -
ta riaat.
Aanmelden liefst per e-mail (of
per post) via het invulformulier
aan de wedstrijdleider.
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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



Onlangs is de Werkgroep Eind-
hoven Airport van de Dorpsraad
Vessem in het leven geroepen
om gestructureerd zienswijzen,
adviezen en klachten, die betrek -
king hebben op het vliegverkeer
vanuit en naar Eindhoven Air -
port, op de goeie onderhande -
lingstafel te krijgen. Dit gebeurt
in samenwerking met de groep
“Vessem Vliegverkeer” die hier al
veel langer mee bezig is. Het gaat
hierbij over de geluidshinder en
milieuoverlast zoals, CO2 en
vooral de fijnstof, die over ons
heen wordt gestrooid.
De werkwijze is voor alle Eersel -
se dorpsraden en is in 2018 ont-
staan rondom de eerste samen-
komst van de Proefcasus Eind-
hoven. Vooral de omliggende ge-
meenten zullen een betere in -
spraak krijgen over de toekomst
van Eindhoven Airport 2020-
2024. Hierbij doen vooral orga -
nisaties als BOW en BVM2 mee
die al veel langer met de proble -
matiek over Eindhoven Airport
bezig zijn.

Proefcasus Eindhoven
Airport
(Bron Proefcasus Eindhoven)
In juli 2018 hebben de ministe -
ries van Infrastructuur en Wa -
ter staat en Defensie met de pro -
vincie Noord-Brabant, gemeente
Eindhoven, de omliggende ge-
meenten en Eindhoven Airport
afgesproken te starten met de
Proefcasus Eindhoven Air-
port. De Proefcasus is een ver-
volg op de in juni 2018 afgeron -
de analysefase in het kader van
het traject “Ontwikkeling Eind-
hoven Airport na 2019.”

Doel en resultaten
De missie van de Proefcasus is
om op innovatieve wijze als
regio, via participatie en overleg
met de omgeving (omwonenden
en maatschappelijke organisa -
ties, experts, bedrijven en over -
heden) tot het best haalbare ad-
vies te komen over de ontwik -
keling van Eindhoven Airport.
Het geheel staat onder leiding
van een onafhankelijke externe
verkenner, Pieter van Geel, en
moet concreet invulling geven
aan de transitie naar een slim -

mere, duurzamere, en meer op
kwaliteit gestuurde luchtvaart-
en luchthavenontwikkeling.
Centrale vraag is: welk perspec -
tief op de toekomst van Eind -
hoven Airport na 2019 is wen -
selijk en realiseerbaar? Hoe kan
Eindhoven Airport ontwikkeld
worden, waarbij er een goede
balans is tussen de economische
groei en de belasting van de leef-
omgeving?

Om bij te kunnen dragen aan de
besluitvorming op de korte ter -
mijn (2020-2023) kent de Proef -
casus een looptijd van zes maan -
den, met 1 april als beoogde
eind datum. Tegelijkertijd dient
ze ook de basis te bieden voor de
ontwikkeling van de luchthaven
op de langere termijn (tot 2030)
en voorstellen te doen hoe hier-
over, ook na 1 april 2019, verder
nagedacht kan worden

Overlegstructuur
De gemeente Eersel is zeer be-
trokken en actief om de reacties
van de inwoners in het overleg te
krijgen. Hiertoe heeft wethouder
Eric Beex twee verkenners, Cees
Beemer en Leo Jan Velthoven.
benoemd. Alle Eerselse Dorps-
raden hebben werkgroepen ge -
vormd die, ieder met 2 vertegen-
woordigers, hun inbreng geven
aan de overleg tafel, de Klank -
bordgroep. Deze verzamelt alle
bezwaren en zienswijzen van
omwonenden en maakt deze be-
spreekbaar. In de klankbord -
groep zitten vertegenwoordigers
van de omwonenden in Eindho -
ven West, Best, Acht, Eindhoven
Noord en dorpen in het gebied
Eindhoven Zuid.
De werkgroep Eindhoven

Airport van de Dorpsraad
Vessem heeft, samen met de
groep Vessem Vliegverkeer, de
notitie “Pas Op de Plaats” bij de
klankbordgroep ingediend.
De klankbordgroep verzamelt
alle reacties en meengenomen
door de voorzitter naar de Chal -
lenge groep onder leiding van
Pieter van Geel. De Challenge -
groep vormt het uiteindelijke ad-
vies wat aangeboden wordt aan

het Ministerie I en W en heeft als
deelnemers: Gemeenten, BOW,
BMV2, Ministeries (I & W, De -
fen sie), VNO, GGD, Dorpsraden
Zuid en West en BMF-overleg.

Stappen die de Gemeente
Eersel ondertussen
genomen heeft:
-   Wethouder Beex zit in de

regiegroep van de Uitvoerings-
tafel Eindhoven Airport

-   Nieuwe leden COVM aange-
wezen: vanuit de gemeente,

wethouder Eric Beex & Jeroen
Weekers en van omwonenden
Cees Beemer & Leo Jan
Velthoven

-   Reactie op startnotitie
‘Proefcasus’: onderzoek doen
naar ernstig gehinderde
omwonenden en onderzoek
naar cumulatie van geluid

-   Onderzoek door CBS naar
(economische) gevolgen van
Eindhoven Airport in de ge-
meente Eersel.

-   AiREAS-netwerk Zuidoost
Brabant

-   Meetnet ‘luchtkwaliteit en ge-
luid’

Media
De volgende artikelen zijn on -
langs in de Media verschenen:
-   Airport ziet groei afnemen

(ED 9-01)
-   Kwaliteit Eindhoven Airport

gaat boven groei (ED 12-01
-   Ongebreidelde groei is voorbij

(ED12-01)
-   Eersel gaat luchtkwaliteit

meten samen met AiRas (ED
15-02)

-   Eersel meet lucht en geluid:
Steun voor meten van overlast
(ED 16-01)

De artikelen in de Media geven
toch een bemoedigd beeld dat
het deze keer voor de periode
2020-2024 anders zal gaan dan
wat van de Alderstafel is geko -
men.

Henk Stoop,
Werkgroep Eindhoven Airport
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van de Dorpsraad...

KERKCONCERT 7 FEBRUARI
Op donderdagavond 7 februari om 20:00 uur vindt in de
Lam ber tuskerk te Vessem weer een concert plaats in de
serie ‘Concert in de Kerk’. Deze concerten worden
georganiseerd door de stichting Behoud Lambertuskerk.

Dit keer treedt op Het Utrecht String Quartet, bestaande uit: Eeva
Koskinen (viool), Katherine Routley (viool), Mikhail Zemtsof (alt -
viool) en Sebastian Koloski (cello).
“Warm en ruimhartig,” zo omschrijft kwaliteitskrant ‘The Guar-
dian’ de klank van het Utrecht String Quartet. In de St. Lamber -
tus kerk speelt dit internationaal gelauwerde ensemble topwerken
van Beethoven en Piazzolla.
Bijdrage voor de concertkosten na afloop. Onze concerten worden
ondersteund door Vrienden van de Lambertuskerk Vessem.

www.behoudlambertuskerkvessem.nl
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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
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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. 13:30 uur Uitwisselingsconcert, D’n Boogerd, Con Brio
zo. 3 feb. 14:00 uur Prinsenreceptie, De Gouden Leeuw, CV De Spekstruiven
do. 7 feb. 20:00 uur Kerkconcert Utrecht String Quartet, St. Behoud Lambertuskerk
vr. 8 feb. 20:00 uur Generale rep. carnavalsconcert, D’n Boogerd, Fanfare&Drumband
za. 9 feb. 20:00 uur Carnavalsconcert, D’n Boogerd, Fanfare&Drumband St. Cecilia
di. 12 feb. 19:00 uur Workshop haken, D’n Boogerd, SViV
za. 16 feb. 20:30-0:30 uur Stijldansavond, D’n Boogerd
di. 19 feb. 14:00 uur Bewegen en gezondheid, D’n Boogerd, zonnebloem
zo. 24 feb. 15:00-16:15 uur Kerkconcert Deurnes Mannenkoor, St. Behoud Lambertuskerk
ma. 25 feb. 12:30 uur Lunchen Rooi Pannen, eindhoven, SViV

M A A R T
za.-di. 2-5 maart Carnavalsprogramma, D’n Boogerd
ma. 4 maart 13:00 uur Carnavalsmatinee, D’n Boogerd
do. 7 maart 20:00 uur Kerkconcert ensemble Profondamente, St. Behoud Lambertuskerk
vr. 8 maart 20:00 uur Rikken, D’n Boogerd
wo. 13 maart 9:00 uur Voorjaarswandeling, Reusel, SViV
do. 14 maart 14:00 uur Jack’s Casino Tilburg, Tilburg, zonnebloem
vr. 22 maart 20:00 uur Pubquizzz, Gildehuis De Guld, Gilde St. Lambertus
ma. 25 maart 14:00 uur euro mode verkoopshow, D’n Boogerd, zonnebloem
wo. 27 maart 13:30-16:00 uur Rondleiding Gemeentehuis eersel, eersel, SViV

A P R I L
do. 4 april 20:00 uur Kerkconcert Shybayeva & Stam, St. Behoud Lambertuskerk
za. 6 april 10:00 uur Rommelmarkt inleveren spullen, D’n Boogerd, MOV groep
zo. 7 april 8:30-10:00 uur Veldtoertocht start, De Gouden Leeuw, ATB Vessem & Korfbalver.
zo. 7 april 10:00 uur Rommelmarkt, D’n Boogerd, MOV groep
ma.-zo. 8-14 april Goede Doelen week, Huis-aan-huis, Stichting Goede Doelen
vr. 12 april 18:30 uur Avond wandeling, SViV
zo. 14 april 15:00 uur Kerkconcert zanggroep Con Brio, Lambertuskerk
wo. 17 april 10:00 uur Paas Bloemschikken, Gildehuis De Guld, SViV
za. 20 april 20:30-0:30 uur Stijldansavond, D’n Boogerd

M E I
do. 2 mei 18:30 uur Avond Fietstocht, De Wetering Knegsel, SViV
do. 2 mei 20:00 uur Kerkconcert Beau Fluitkwartet, St. Behoud Lambertuskerk
di. 7 mei 14:00 uur Museum “De bewogen jaren,” Hooge Mierde, zonnebloem
vr. 10 mei 13:00 uur Bezoek Tinteltuin, eersel, SViV
za. 11 mei 20:30-0:30 uur Stijldansavond, D’n Boogerd
zo. 19 mei 15:00 uur Kerkconcert Het Strijps Kamerkoor, St. Behoud Lambertuskerk
wo. 22 mei 9:00 uur Bezoek Den Bosch, Den Bosch, SViV

J U N I
zo. 2 juni 20:00 uur Uitwisselingsconcert, D’n Boogerd, Fanfare&Drumband St. Cecilia
wo.-vr. 5-7 juni Avondwandeldriedaagse, D’n Boogerd, Korfbalver. Vessem
do. 6 juni 20:00 uur Kerkconcert Sandor strijkkwartet, St. Behoud Lambertuskerk
do. 13 juni 9:00 uur Fietstocht, SViV
do. 27 juni 17:00 uur Afsluiting Seizoen, Gildehuis De Guld, SViV

J U L I
do. 4 juli 20:00 uur Kerkconcert Joachim eijlander, St. Behoud Lambertuskerk

A U G U S T U S
do. 1 aug. 20:00 uur Kerkconcert Aart Bergwerff, St. Behoud Lambertuskerk
wo. 28 aug. 14:00 uur Treintje door Oisterwijk, Oisterwijk, zonnebloem

S E P T E M B E R
do. 5 sept. 20:00 uur Kerkconcert Kapustin & Chai, St. Behoud Lambertuskerk

O K T O B E R
do. 3 okt. 20:00 uur Kerkconcert Metamorphoses, St. Behoud Lambertuskerk

N O V E M B E R
zo. 3 nov. 15:00-16:15 uur Kerkconcert Leids Barok ensemble, St. Behoud Lambertuskerk
vr. 22 nov. 14:00 uur Huistheater Annie M.G. Schmidt, Den Tref Hapert, zonnebloem
do. 28 nov. 14:00 uur Muziekmiddag, Wintelre, zonnebloem

D E C E M B E R
ma. 16 dec. 20:00 uur Kerkconcert NeVA ensemble, 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

6/7 april is het weer
ROMMELMARKT.

Ga nu al spullen sparen!
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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.

OPRUIMING
KORTINGEN
TOT 70%
OP = OP
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Het stokje overnemen van ie-
mand, die al vijftien jaar met
grote bevlogenheid aan het
roer staat; ik geef het je te
doen. Aan enthousiasme
echter geen gebrek bij de
nieuwe voorzitter van Jong
Nederland. In gesprek met
oud-voorzitter Carla Schri -
ders en nieuwkomer Meintje
van de Sande over de ins en
outs bij ‘de jeugd’.

Oud
Carla kwam destijds vanuit Oos-
telbeers in Vessem wonen. Om
te integreren in ons dorp werd ze
leidster bij Jong Nederland.
Toen ze zelf kinderen kreeg stop-
te ze als leidster. Haar kinderen
zijn al lang niet meer bij de club
en zelf vindt ze het na vijftien
jaar voorzitterschap tijd gewor -
den voor een opvolger. In de af-
gelopen periode heeft ze veel
mensen leren kennen en heeft ze
genoten van het gemoedelijke en
sociale gebeuren. Carla is er
‘trots’ op, dat ze haar steentje
heeft bij kunnen dragen aan een
mooie club.

Taken
Carla hield zich als voorzitter
voornamelijk bezig met de ne -
ven activiteiten en zag het als
haar taak om de juiste omstan -
digheden te creëren voor de lei-
ding. Het was misschien niet al-
tijd het leukste werk, maar het
betaalde zich wel uit. Als voor-
zitter onderhield zij de contacten
met andere organisaties en in-
stanties.
Om de contributie laagdrempe -
lig te houden worden er verschil-
lende financiële bronnen aange-
boord. Enerzijds door externe
activiteiten te houden, zoals de
kermisloterij en de verkoop van
worstenbroodjes. Ook de ver -
huur van clubhuis De Spil en het
springkussen levert wat extra’s
op. Daarnaast wordt subsidie
ontvangen van de gemeente en
kan er bij Jantje Beton en NL-
doet aangeklopt worden voor
on dersteuning.

Nieuw
Toen Meintje werd gevraagd als
nieuwe voorzitter vroeg ze zich
in eerste instantie af, of zo’n
functie wel bij haar past. Ze
vindt zichzelf namelijk niet zo’n
regelaar.
Inmiddels is zij een aantal keren
bij de vergaderingen geweest. Ze
kende natuurlijk de verhalen van
haar eigen zoons, die lid zijn van
de jeugd. Nu ze deel uit maakt

van het bestuur ziet ze pas echt,
dat er meer bij komt kijken dan
een leuk uurtje met elkaar spe -
len. Ze vindt het bijzonder om te
horen hoe de anderen het aan-
pakken binnen de vereniging.
Meintje trof een al goed geoliede
machine aan, waar altijd ruimte
is voor nieuwe ideeën en verbe -
teringen om het nog leuker te
maken.

Aanpak
Gevraagd naar haar doelen of
wensen voor de komende jaren,
zegt ze in eerste instantie dat ze
het eerste jaar maar eens moet
ondervinden wat het voorzitter -
schap inhoudt. En dat ze er nog
niet echt over nagedacht heeft
wat ze zou willen aanpakken.
Maar na een momentje naden -
ken weet ze toch wel een aantal
punten te benoemen.
Meehelpen om een florisserende
de club te blijven en samenwer -
king zoeken met andere vereni-
gingen. Ouders enthousias me -
ren om hun kinderen naar de
jeugd te sturen en naar buiten
toe uitdragen dat het een leuke
club is.
Het gezicht van de vereniging
zijn en meer betrokkenheid
genereren, door bijvoorbeeld via
school en oudercommissie lijn-
tjes uit te zetten.

Leiding
De leiding van Jong Nederland
(zo’n twintig man/vrouw sterk)

is heel actief en creatief en heeft
oog voor ieder kind. De club is
niet prestatiegericht, zoals bij -
voorbeeld bij een sport. Ieder
kind kan op zijn of haar manier
meedoen en spelenderwijs wor -
den allerlei vaardigheden aange-
leerd. De clubuurtjes zijn onge -
dwongen en de kinderen hoeven
niet altijd in de pas te lopen. Hoe
groot de groep ook is, het streven
is om altijd evenveel aandacht
aan ieder individueel kind te
schenken.
De onderlinge band in de groe -
pen is zo bijzonder, dat er tel -
kens weer jongens en meisjes uit
de oudste groep doorstromen als
leiding.

Kinderen
Er komen ongeveer vijftig
kinderen naar de jeugd, verdeeld
over acht groepen in verschillen -
de leeftijdscategorieën. De kleu -
ters komen eens in de maand op
zaterdagmiddag twee uurtjes bij
elkaar. De andere groepen we ke -
lijks op een vaste tijd.
Voor de oudere groepen is het
vooral socializen en bijkletsen.
Gedurende het seizoen gaan ze
met elkaar op kamp. Sommige
jongens en meisjes draaien al
mee als leiding voor de jongere
kinderen.
De jongere groepen hebben een
heel programma met spelletjes,
knutselen, droppings, vlotten
bouwen etc. Ook zij gaan met
elkaar op kamp.

Het is echter niet alleen lang leve
de lol. De kinderen leren ook om
op een respectvolle manier met
elkaar om te gaan, rekening te
houden met elkaar en elkaar te
helpen.
De meeste kinderen zijn bijna
altijd enthousiast om te komen
en ze vinden het jammer als ze
een keer niet kunnen.

Speld van verdienste
Op de laatste avond van de ker-
mis kreeg Carla de speld van ver-
dienste van de landelijke organi -
satie van Jong Nederland opge-
speld. Ze is er erg blij mee. En ze
was danig verrast, omdat zij
normaal gesproken die dingen
regelde.
Na de kermis is Meintje voor -
zitter geworden. Het zeskoppige
bestuur bestaat uit een aantal
oude rotten, met wat jonge aan-
was. Meintje is de enige van
‘buiten’; het overige bestuur be-
staat uit leiding.

Oproep
Ieder kind in de basisschool leef-
tijd mag vrijblijvend komen
mee doen en kijken of hij of zij
het leuk vindt bij Jong Neder -
land. Informatie over de ver -
schillende groepen en tijden is te
vinden op: www.facebook.com/
JongNederlandVessem. Ook kan
er contact worden opgenomen
met hoofdleider Bart van Herk,
tel. 06 2690 6440.
Kom allemaal meedoen!

OUD-VOORzITTeR JONG NeDeRLAND:

’Met z’n allen doe je het gewoon!’

De nieuwe en oude voorzitter van Jong Nederland: Meintje v.d. Sande (links) en Carla Schriders.
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