
Vorig jaar al hadden Jan Mi -
chiel se en Leo van Erp aange -
ge ven te zullen stoppen met
hun activiteiten. En dus werd
het be stuur van fanfare St.
Cecilia en van gemeenschaps-
huis D’n Boogerd opgezadeld
met een pro bleem. Ze moes -
ten op zoek naar een nieuwe
voorzitter. Verschillende op-
roepen in dit blad waren
nodig om voor het Boogerd-
bestuur een oplossing te vin -
den. Dat is intussen gelukt.
De fanfare is nog níet uit de
zorgen.

De beide ex-voorzitters weten
wat het is om leiding te geven
aan een afdeling of bedrijf. Die
ervaring namen ze mee in hun
bestuurswerkzaamheden. Waar -
schijnlijk zijn Jan en Leo destijds
wel gevraagd vanwege die kwali -
teit. Nu, respectievelijk zeven en
vier jaar later, is het een van de
redenen om ermee te stoppen.
Op een bepaald moment hadden
ze genoeg van al die vergade -
ringen, overleggen en regeltjes.
Daar hadden ze overdag hun
portie al van gehad en dat circus
ging in de avonduren vrolijk
verder. Een groot verschil met
het bedrijfsleven is, dat een ver-
eniging en zeker een gemeen -
schaps huis door vrijwilligers

draaiende gehouden wordt. Leo
vraagt zich af: “Kun je van vrij -
willigers steeds verwachten, dat
ze tegen zo’n kleine vergoeding
tot in de late uurtjes een activi -
teit verzorgen?” 
Ook Jan ziet dat het aantal be -
reidwilligen kleiner wordt: “Het
zijn steeds dezelfde poppetjes!”

Leo schreef in zijn werkzame
leven nog wel eens artikelen,
zelfs boeken. Over wat hem, als
bestuurder van de RSZK, bezig
hield in de zorg. Na zijn pensio -
nering komt er nauwelijks nog
iets uit de pen. Leo wil nu vooral
praktisch bezig zijn, niet meer
besturen of er over schrijven.
Liever de creatieve handen uit de
mouwen, dan regelen en dele -
geren. Hij begon met schilder-
lessen en is daaraan verslingerd
geraakt. En het ziet er nu al niet
onverdienstelijk uit.
Jan is al zijn leven lang een actief
lid van St. Cecilia. Hij is eigenlijk
op een natuurlijke manier in het
voorzitterschap gerold. En de
vele commissies bleef hij erbij

doen. Jan zegt hierover: “Mis -
schien had ik wat meer moeten
delegeren. Zo rond de vakantie
dacht ik altijd: nou is het zomer,
even zes weken niks. Ik vond het
heerlijk..” Al die verplichtingen
gingen hem steeds meer tegen-
staan, vandaar het besluit: “Ik ga
het eens zonder de fanfare pro -
beren”!
Natuurlijk is het niet alleen maar
kommer en kwel. Als de heren
gevraagd wordt naar hun ver -
diensten, komt er toch iets van
trots in de ogen. Leo vindt dat
het Boogerd-bestuur de laatste
jaren ‘de tent’ goed aan het
draaien heeft gekregen. De
financiën zijn nu zo goed op
orde, dat er weer investeringen
zijn gedaan. Lastig blijft, dat een
gemeenschapshuis een para
commerciële instelling is. Ze
mogen niet concurreren met de
horeca in het dorp.
Jan praat met trots over het
jubileum, het bijbehorende boek
(‘de ziel van een gemeenschap’)
en de jeugdprojecten van de af-
gelopen jaren. De blazersklassen

die ze uit de grond gestampt
hebben, geven zichtbaar voldoe -
ning. In het laatste ‘vriendencon-
cert’ kon de muziekvereniging
St. Cecilia een heus jeugdorkest
op de bühne brengen. Jan denkt
dat het moeilijk wordt om dat
levendig te houden: ”Er wordt in
Vessem niet of nauwelijks ge -
bouwd, dus komen er niet veel
jonge gezinnen bij.”

Geen van beiden wil over zijn
graf heen besturen, maar heeft
desgevraagd wel een idee voor
de komende termijn. Volgens
Jan zal voor muziekvereniging
St. Cecilia een fusie misschien
onvermijdelijk zijn. Nu worden
er al vaak muzikanten van zus -
terverenigingen ingezet bij con-
certen. 
Leo zou de vergoeding voor
vrijwilligers nog eens tegen het
licht willen houden: “Hoe hou je
anders al die kikkers in de krui-
wagen? Verenigingen en een ge-
meenschapshuis bepalen deels
de kwaliteit van leven in een
dorp. Anders wordt het zo saai! ”
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Het valt voor een leek mis -
schien niet altijd te onder -
schei den, maar naast ‘gewo -
ne’ wandelaars komen er
jaarlijks vele honderden pel-
grims in en door Vessem.
Een gesprekje met Jac Naus,
vrijwilliger bij Pelgrimshoeve
Kafarnaüm, over hét Pel -
grims dorp van Nederland:
Vessem.

Pelgrim
Volgens het woordenboek van
Van Dale is een pelgrim een
bedevaartganger. Jac trekt die
omschrijving echter wat breder
en geeft aan dat “een pelgrim ie-
mand is, die onderweg is.” Een
pelgrim hoeft niet per se religi -
eu ze bedoelingen te hebben met
zijn reis.
De gemeente Eersel was wandel -
gemeente van het jaar in 2014.
Wellicht heeft u ook al eens een
van de vier belevenisroutes in en
rondom Vessem gevolgd of een
van de ommetjes verkend. Daar-

door was u in feite ook een pel-
grim. En geef toe, een wandelin-
getje biedt veelal rust in het hoofd
en geeft nieuwe inzichten. Zaken
die vaak in verband wor den ge-
bracht met een pelgrimage.

Kruispunt
Vessem wordt momenteel door-
kruist door een drietal bekende
pelgrimsroutes. Een van de rou -
tes is het ‘Pelgrimspad,’ dat
loopt van Amsterdam via ‘s-Her-
togenbosch naar Visé (B). De

‘Via Monastica’ begint in ’s-Her-
togenbosch en gaat onder andere
langs kloosters en abdijen rich -
ting Frankrijk en sluit daar aan
op de Camino. De derde route is
het ‘Peerkepad,’ een vijfdaagse
tocht van Tilburg naar Wittem in
Limburg.
Naast de vele wandelaars en fiet-
sers over de pelgrimsroutes zijn
er natuurlijk ook veel mensen
die Vessem aandoen voor een
bezoek aan de horeca, het kapel-
letje, de St. Lambertuskerk, de
Jacobusmolen, de Jacobus hoe -
ve, D’n Bolle Akker enz.

Kloosterpad
Er is echter ook een nieuwe pel-
grimsroute in ontwikkeling. Het
‘Kloosterpad’ is een 325 km lang
traject en bestaat uit 14 etappes.
Vanaf 2021 komt de elfde etappe
door Vessem.
Deze nieuwe route is een initia-
tief van de Provincie Noord-Bra -
bant, dat het religieus erfgoed in
onze provincie hiermee voor het

voetlicht brengt. O.a. het Neder-
lands Genootschap van Sint Ja -
cob is betrokken bij de totstand -
koming van de route.

Training
Pelgrimshoeve Kafarnaüm biedt
een hartelijk en gastvrij onder-
dak aan pelgrims. De hoeve is
het hele jaar open en wordt ge -
rund door vrijwilligers uit heel
Nederland; veelal Santiago-vete -
ra nen. Elke week is er een ander
duo, dat als gastheer/gastvrouw

optreedt voor wandelaars of fiet-
sers.
Daarnaast worden er trainings-
weekenden gehouden als voor-
bereiding voor mensen die een
lange afstandstocht willen gaan
maken. In de wintermaanden
zijn er vele weekenden volge -
boekt met wandelaars en fiet -
sers, die zowel praktische als
theoretische scholing krijgen.
Velen van hen kiezen ervoor om
hun pelgrimstocht te starten in
Vessem. Een pelgrim wordt, te
midden van familie en vrienden,
weggezonden met een bemoedi -
gend woord en een Jacobsschelp.

Pelgrimsmuseum
Kafarnaüm is naast ‘herberg’ ook
een informatiecentrum waar het
Nederlands Genootschap van
Sint Jacob zitting heeft. Naast
informatie over pelgrimstochten
is er binnenkort ook informatie
te verkrijgen over de diverse
wan delingen in de regio. De do -
cu mentatie hierover is recente -
lijk overgenomen van de Jaco-
bushoeve, die de wandelkamer
heeft opgeheven.
Jac heeft nog een persoonlijke
wens; iets waar hij al een poosje
over droomt. Achter in de tuin
bij Kafarnaüm zou hij graag nog
eens een pelgrimsmuseum in -
richten.

Jeugdpelgrimage
Vorig jaar bestond het pelgri me -
ren voor de jeugd tien jaar. Zo’n
8.000 leerlingen uit groep acht
of de brugklas gingen op pad
met hun klasgenoten.
Eerst wordt er door vrijwilligers
een bezoek gebracht aan de klas
en vindt er een gesprek plaats
over wandelen en pelgrimeren.
Op een gekozen schooldag gaan
de leerlingen onder begeleiding
wandelen vanuit de school naar
de pelgrimshoeve in Vessem,
waar ze na de lunch uitleg krij gen
over wat een pelgrimshoeve is.
Ook krijgen ze een pelgrims pas
en mogen ze zelf iets in het gas-
tenboek schrijven. In de huis ka -
pel van Kafarnaüm geven ze het
licht aan elkaar door. Als er een
groepsfoto is gemaakt wordt een
bezoek gebracht aan het ‘Cruz de
Ferro’ op de Jacobus hoe ve, waar
de meegebrachte stenen worden
neergelegd. In de ruimte van het
stiltecentrum staan enkele sym -
bolen en die wor den met de kin -
deren besproken.
Alle metaforen uit de pelgrims-
wereld worden gebruikt om de
jeugd bewust te maken van en

na te laten denken over hun
eigen levensweg.

Rust
Volgens Jac zien de Vessem na -
ren het zelf niet altijd meer of
vinden zij het gewoon, maar de
mensen uit de stad weten het des
te meer te waarderen en benoe -
men.
Vessem is een fantastisch dorp
door de mooie natuur met o.a.
de meanderende Kleine Beerze,
prachtige fiets- & wandelroutes,
rust, gemoedelijkheid en gast -
vrijheid.
Een mens heeft in deze tijd rust
nodig en kan daarvoor heel goed
in Vessem terecht. En niet alleen
op Kafarnaüm of op de Jacobus-
hoeve, waar ook vele wandelaars
en fietsers aanleggen. Vessem
heeft landelijke bekendheid bij de
‘echte’ pelgrims en wordt door
Jac en zijn collega vrijwilli gers al
enige jaren aangeduid als hét Pel-
grimsdorp van Neder land.

Trots
Het zou mooi zijn als ook andere
organisaties en verenigingen
zouden aanhaken bij het thema
met activiteiten of producten.
Kafarnaüm heeft een eigen im -
ker en verkoopt pelgrimshoning.
Op de Jacobushoeve worden
Jacobusbroodjes gebakken in de
ouderwetse hout gestookte oven.
En wellicht kan er in de nabije
toekomst in Vessem nog eens
pelgrimsbier gebrouwen wor -
den; het is maar een idee.
Mensen met ideeën die aanslui -
ten bij ‘hét Pelgrimsdorp van
Nederland’ kunnen zich melden
bij de dorpsraad. Hier heeft Jac
al eens een uitleg gegeven hoe hij
e.e.a. voor zich ziet.

Jac zou graag zien dat de Ves -
semse gemeenschap met trots
uitdraagt dat dit een unieke
plek in Nederland is. “Wees
trots op je dorp! Ge bruik het
als gemeenschap als een ere -
titel. Vessem; hét Pel grims -
dorp van Nederland.”

Vessem; hét Pelgrimsdorp
van Nederland
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Alle tennisverenigingen in de ge-
meente Eersel nodigen hun
leden uit voor de 12e editie van
de tenniskampioenschappen van
de gemeente Eersel. Het toer -
nooi wordt gespeeld van zondag
17 maart tot en met zondag 24
maart 2019. Inschrijven is tot
zondag 10 maart mogelijk via
www.toernooi.nl (zoeken op
tkgE).

De tenniskampioenschappen ge-
meente Eersel zijn, kort voor de
aanvang van de KNLTB-compe -
titie, een uitstekende voorberei -
ding op het nieuwe tennissei -

zoen. Tijdens dit gezellige toer-
nooi spelen de leden van de ver-
schillende verenigingen uit de
dorpen van de gemeente Eersel
tegen elkaar.

Slotweekend in Duysel
Er wordt gespeeld door leden
van TV Vessem, TV Duysel, TV
Steensel, TV Knegsel, TV Eres -
loch (Eersel) en TV De Meppers
(Wintelre). Net als voorgaande
jaren worden de wedstrijden ge-
speeld op twee tennisparken. De
voorrondes (zondag t/m vrijdag)
zijn bij TV Eresloch. Het slot -
weekend is dit jaar in Duysel.

Voor meer informatie kun je ons
mailen op info@tkge.nl of
kijken op de site www.tkge.nl.

Doe mee!
Inschrijven kan dus tot 10 maart.
Het inschrijfgeld bedraagt € 6,-
per deelnemer per onderdeel. Je
kunt maximaal in 2 categorieën
meedoen. Deelname is bedoeld
en uitsluitend voor leden van
tennisverenigingen in de ge -
meen te Eersel. 

Er wordt gespeeld in de catego -
rieën HE, DE, HD, DD en GD 3,
4, 5, 618+, 718+, 818+ en er
wordt in poules gespeeld volgens
de regels van de KNLTB. We
hopen je te zien in de derde week
van maart.

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

Bovenstaande foto is gemaakt van het optreden van de drum -
band tijdens een van de Zittings avonden. 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:

Tenniskampioenschappen
gemeente Eersel voor 12e keer

5 maart PMD, GFT, Rest
19 maart. PMD, GFT
2 april 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-informatiecentrum,
dat be reikbaar is: 
www.miconline.nl of via tel.
0800-0230336.

Verspreiding
VBode 2019

Nr.      Verspr.*      Deadline
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 maart
Altijd vóór 15.00 uur s.v.p.!
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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
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Je weet wel… de vrijdagavond
vur Carnaval. Geen jubileum
of huldigingen of ander tier -
lantijntjes maar wel wir heel
veul blaosmuziek van ver -
schillende dweilorkesten op
vrijdagavond 1 maart vur het
Carnavalsweekend bij … Je
weet wel ‘De Kuiper’. Wie al
eerder te gast was tijdens dit
evenement, weet dat car naval
geen betere start kan hebben.
Voor wie dit jaar de eerste
keer wordt is het onderhand
ook vort tijd geworre.

Het organiserende dweilorkest
‘Die Jelloobend’ zal ook dit weer
van zich laten horen tijdens dit
prachtige jaarlijkse festival. Zij
hebben ook voor dit jaar weer
heel de Kempen afgestruind om
het Crème de la Crème weer
naar Vessem te krijgen. De ver-
wachtingen zijn daarom ook dit
jaar weer hoog gespannen.
Helaas kunnen we nu nog niet
vrijgeven met welke kapellen we
in onderhandeling zijn omdat dit
de prijs alleen maar kan opdrij -
ven. Ook wij kunnen ons geld
maar ene keer uitgeven en dat
doen we toch liever aan iets
anders.
Het repertoire van de kapellen
zal weer van house tot après-skie
en van Hollandse meezingers tot
hedendaagse hits zijn. Dus voor
iedereen zal er zeker iets bij zit -
ten. Ga daar in ieder geval mèr
van uit. Dat het allemaal live ge-
speeld wordt dat mag duidelijk
zijn. Later op den avond zullen
er ongetwijfeld verschillende
muzikanten playbacken maar
dan doen waarschijnlijk uw oren
het toch al niet meer.
Kortom een marathon aan mu -
ziek in een ietwat donkerbruin
café dat niemand mag missen.
Ge bent meer dan welkom. En

als ge durft te komen en ge wilt
niet te veul opvallen kande het
beste un bietje verkleed komme.
(ut is mer da ge ut wit). Ennuh…
ge kunt gerust uwe saaiste kame -
aad, familielid of vriendin mee-

nemen want ge kunt elkaar toch
niet verstaan.

Wat: Kapellenfestival
Waar: Café Van de Ven (U
weet wel…)
Wanneer: Vrijdag 1 maart
rond 21:00 uur.

Zondag 3 maart 10.00 uur Eersel.
Ds K. Seijdell. Eredienst en koffie -
drinken. Collecte: ZWO.
Zondag 10 maart Kempendienst
10.00 uur Bladel. Collecte: voedsel-
bank.
Zondag 17 maart 10.00 uur
Eersel. Ds Mevr. A. Nieuwenhuizen.
Eredienst en koffiedrinken. Collecte:
Na de gevangenis? .
Zondag 24 maart 10.00 uur
Eersel. Ds M. de Vries. Eredienst en
koffiedrinken. Collecte: Stop kinder-
arbeid India.
Zondag 31 maart Zomertijd 10.00
uur Eersel. Ds G.P. van Dam.
Collecte: Kindertehuis Rusland.

PROTESTANTSE KERK
HOOGELOON-EERSEL

Yellowband, Yellowbend, Jellooband,
Jelloobent, Jelloobend…wa ist nou?

De Vessemse Zonnebloem
is op zoek naar JOU

ALS ENTHOUSIAST BESTUURSLID.
Het is dankbaar vrijwilligerswerk.

Voor informatie bel je met
Harrie van Son

592012 / 06-51317780

Wil jij de Vaesheimer
Bode laten blijven?
De kop boven dit artikel suggereert wellicht de verkeerde vraag
maar als op 1 april a.s. Jeanette Bolle (na tien jaar) gestopt is als
redactielid, is het toch echt absolute noodzaak dat de redactie
nieuw ‘bloed’ krijgt en ons blad kan blijven verschijnen.
We hebben al eens eerder aangegeven dat het keileuk werk is. Je
komt overal binnen en leert zo ook weer meer mensen kennen.
Tien keer per jaar vergaderen we (op een informele manier) on-
geveer 1,5 uur over de inhoud en over de uitvoering. Je kunt na -
tuurlijk zelf onderwerpen aandragen en zo mee bepalen wat er in
het blad komt te staan. In principe schrijf je één artikel per
uitgave maar als je een keer geen tijd hebt, zeg je dat gewoon en
sla je een keer over of maak je vooruit een artikel.
Als je over de ‘functie’ meer wilt weten en er eens over wilt praten,
dan kan dat natuurlijk. Bel of mail dan met Harrie van Son, tel.
06-51317780, h.vanson3@gmail.com. De namen van de andere
redactieleden vindt je in de Colofon op pagina 3 van elke uitgave.

Bestuur Stichting Vaesheimer Bode

Vragenlijst
over de
ontwikkeling
Eindhoven
Airport
Beste dorpsgenoten,
Van gemeente Eersel kregen we
de mededeling dat alle inwoners
van de gemeente een vragenlijst
in kunnen vullen en hun mening
kunnen geven met betrekking tot
de ontwikkelingen rond Eindho -
ven Airport. De link naar de vra -
genlijst is te vinden via www.
eersel.nl/eindhovenairport.
U kunt de vragenlijst tot uiterlijk
zondag 3 maart invullen.
Dit is een uitgelezen kans om uw
mening over dit onderwerp nog
eens kenbaar te maken. Alle ver-
zamelde onderzoeken, ideeën en
meningen worden uiteindelijk
meegenomen in de Proefcasus
Eindhoven Airport. Dit alles
moet leiden tot een advies van
Pieter van Geel aan de minister
van Infrastructuur en Water -
staat. Het advies geeft weer hoe
de regio denkt dat Eindhoven
Airport zich moet ontwikkelen in
de komende jaren.

Aan u het verzoek om de ca.
10 minuten tijd te nemen en
uw mening kenbaar te ma -
ken. Zegt het voort aan bu -
ren, familie en vrienden.

Vessem Vliegverkeer
Sacha Poelhekke, Huub Gooren,

Jan Smits, Jan Timmers

Con Brio met
Passie
In de serie Concert in de Kerk
zingt Zanggroep Con Brio op
zondagmiddag 14 april a.s. in de
Lambertuskerk. In de week voor
Pasen zal het koor op geheel
eigen wijze invulling geven aan
het thema ‘passie,’ met oud én
nieuw werk. Dit concert is tevens
de laatste keer dat Con Brio
onder leiding staat van dirigente
Marie-José Mijs.
Datum: zondag 14 april 2019;
Tijdstip: 15:00 uur; Plaats:
St. Lambertuskerk – Vessem.
Na afloop wordt een bijdrage ge-
vraagd voor de concertkosten.

6/7 april is het weer
ROMMELMARKT.
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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



Kom op vrijdag 22 maart
dineren voor Alpe d’HuZes
bij de Gouden Leeuw. Met het
4-gangenmenu steunt u de
strijd voor een goed, gelukkig
en gezond leven met kanker.

Een heerlijk avondje uit en ook
nog het goede doel steunen: Kom
gezellig uiteten met je geliefde, je
gezin, je ouders, je vrienden, je
buren, je collega’s of bijvoorbeeld
je voetbalteam. Een 4-gangen -
menu kost € 35,- p.p. en het kin-
dermenu € 15,- p.p. 50% hiervan
gaat naar het goede doel.
Geniet van het eten en de ge zel -
ligheid en ondertussen steun je
de strijd tegen kanker. Een
mooie win-win toch?
Want de strijd tegen deze rot -
ziekte gaat door. Voor Karin van
Boxtel, de grote inspirator van
ons hele team K4Life, maar ook
voor vele anderen die er mee te
maken hebben.
“Niemand meer dood aan kan -
ker” is het motto van de Alpe

d’Huzes en dat streven steunen
wij graag, door weer met z’n
allen die berg op te gaan fietsen
en veel geld op te halen voor het
KWF. Kijk en volg ons ook op
K4Life of op www.facebook.
com/K4LifeAD6/voor meer in-
formatie over ons team, onze ac-
tiviteiten en voorbereidingen
richting Alpe d’HuZes op 6 juni
2019.

Reserveer tijdig rechtstreeks bij
De Gouden Leeuw o.v.v. Alpe
d’HuZes-diner: 0497-591252.
Geniet van het leven! Tot vrij-
dag 22 maart!

Team K4life
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Samen uiteten voor
Alpe d’Huzes

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen,
gaat er in onze gemeente iets veran -
deren met betrekking tot het collecteren
voor landelijke goede doelen.
In de week van 8 t/m 14 april 2019 wordt er
gecollecteerd voor de landelijke goede
doelen, waarvoor er tot nu toe, in ieder geval
in één kern van onze gemeente gecollecteerd
werd. Dat betekent dus dat er nu aan meer
goede doelen geschonken kan worden dan
die misschien eerder bij u aan de deur
kwamen … en … er komen niet meer vele
collectanten aan de deur!

De deelnemende landelijke goede
doelen voor 2019 zijn:
Amnesty International – Beatrix Spierfonds
– Nederlandse Brandwondenstichting – Dia-
betes fonds – Epilepsiefonds - HandicapNL
– Hartstichting – Hersenstichting – KWF –
Kinderhulp – Longfonds – MS Fonds- Nier-
stichting – Reuma Nederland – Het Neder-
landse Rode Kruis – Vastenactie – Maag -
LeverDarm stichting – NSGK.

Een nieuwe werkwijze van collecteren:
U krijgt een enveloppe in de brievenbus met

daarin een formulier waarop alle goede
doelen staan vermeld, een korte omschrij -
ving van hun doelstelling en een ruimte waar
u het bedrag kunt noteren dat u wilt done -
ren. U vult dit formulier in en samen met het
totale bedrag of een eenmalige machtiging
doet u dat terug in de enveloppe. Deze
enveloppe wordt in de collecteweek bij u
opgehaald. De collectanten zijn wellicht al
bekende gezichten voor u, iedere kern heeft
een eigen collectantengroep.

Als u ook een paar uurtjes per jaar hier-
voor tijd wil vrijmaken, kunt u zich aan-
melden als collectant in uw kern van de
gemeente. Aanmelden kan via email:
secretaris@gdweersel.nl of 06-20731346
(Henny van Dooren).

18 LANDeLIjKe GOeDe DOeLeN IN ééN COLLeCte VAN 8 t.M. 14 APRIL:

GoedeDoelenWeek Eersel

Zonnebloem zwaait
Betty de Wolff uit

Betty de Wolff is al 12 jaar vrijwilligster van de Vessemse Zonne-
bloem. Naast haar regelmatige bezoekwerk bij een aantal gasten,
was zij ook dikwijls present bij activiteiten en fungeerde dan ook
regelmatig als chauffeur. Ook met de jaarlijkse lotenverkoop was
zij altijd zeer actief.
Tijdens de jaarvergadering op 19 februari nam het voltallige vrij -
willigerscorps afscheid van Betty. Er waren lovende woorden van-
uit het bestuur voor haar inzet en uiteraard ontbrak een bloemetje
niet.
In haar dankwoordje zei Betty toch nog te twijfelen omdat ze zo
graag mee zou gaan gokken in het Casino (een van de komende
activiteiten van onze Zonnebloem). De voorzitter zegde haar toe
als ‘proef-gast’ uit te zullen nodigen.

Naast de opbrengst van adver-
tenties en de bijdrage van onze
lezers, dragen ook de Vessemse
verenigingen (die gebruik maken
van de Vaesheimer Bode) bij aan
een financieel gezonde exploi -
tatie van ons dorpsblad. Veel
verenigingen maken in de loop
van het jaar automatisch een be-
drag over op de bankrekening
van onze penningmeester (zie
daarvoor de Colofon op pagina
3). Wij zijn hen daarvoor natuur -
lijk zeer erkentelijk.
De hoogte van het bedrag wordt
door de vereniging zelf bepaald
naar rato van draagkracht én het
aantal keren (en de grootte) dat
men gebruik maakt van de

ruimte in het blad. Elk bedrag is
welkom en wordt door ons ge-
waardeerd. Er geldt geen mini-
mum bedrag.
Het voorbije jaar zijn deze bij -
dragen wat achtergebleven bij
het voorgaande jaar en om die
reden plaatsen wij deze oproep.
Wij willen vragen of die vereni-
gingen die vorig jaar hebben
‘overgeslagen,’ dat dit jaar niet
willen doen en aan ons dorps -
blad willen denken. De Vaeshei -
mer Bode is er voor en door ons
én dat moet zo blijven. Toch?

Alvast bedankt voor het mee-
denken.
Bestuur Stichting Vaesheimer Bode

Steun voor Vaesheimer Bode?
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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
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Op een koude winteravond bij
een knisperend haardvuur…
“Wanneer is die-e PubQuizZz in
‘de Guld’ eigenlijk ok alweer?
vraagt Hans Couwenberg pein -
zend. “Ohhhh goaperd… op vrij-
dag 22 maart vanaf 20.00 uur,
da witte toch? Ge organiseert um
toch zelf mee! roept Joris van
Dijk over tafel naar hem toe.
“Net als 2 jaar geleeje, toen woar
ut ok in ut vurjoar.

Hebbe we dan genoeg vroage?
twijfelt Bart de Koning nog. “Gin
paniek, ik wit dur nog genoeg,
mee antwoord en al, formuleert
Ruud van Rijen resoluut. “Ja,
mar die vroage van euw zen
veulste moeilijk, Ger! Rood aan -
gelopen wordt Rein van Rooij al
bang van de gedachte dat hij
geen 1 antwoord zou kunnen
geven. “We doen wel wa naar
ieders brein, Rein… jong of oud,

slim of wa minder slim, ut volk
kan gerust komme, sust Tim van
Riet de zaak. “En anders komme
ze wel vur de gezelligheid,”
grijnst Joris z’n tanden bloot.
En zo keuvelen de organisatoren
nog even door. De PubQuizZz
gaat er weer komen dus, in het
kort: Iedereen die wil, kan en
mag komen, welkom geheten
door onze PubQuizZz-master
(presentator), duurt het zo’n 1,5
à 2 uur. Ge krijgt in verschillen -
de ronden de meest leuke, hu -
mo ristische, moeilijke, door -
dachte quizvragen/geluiden/af-

beeldingen met als doel: de Pub
QuizZz-cup!
Bij binnenkomst opgeven als
groep (> 4 personen). Indivi du -
elen kunnen zich ter plekke ook
nog verenigen, dus kom gerust!
Dus mee vrienden, collega’s of
gezinnen, leeftijd of niveau doet
er niet toe. Is het dan alleen
maar zwoegen? Nee… drankje,
hapje erbij…. En ter afsluiting de
afterparty van onze huis-DJ,
Nillis van Heijst.

Tot 22 maart in aan de Kater-
straat!

Organisatie PubQuizZz

Breinkraken… ook al voor de
organisatie van de PubQuizZz

Zo was het tijdens de vorige uitgave van de PubQuizZz.

Aan alle ouders
van peuters
Vindt u het belangrijk dat
-   uw peuter met bewegen 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 activi tei -

ten voor peuters?
-   u handvatten krijgt voor spel-

activiteiten voor uw peuter?

Kom dan naar onze gym ac -
tiviteit.

De activiteit wordt begeleid door
Natascha Koken, leerkracht op
deze school. Wij nodigen u van
harte uit hieraan deel te nemen.
Alle peuters uit Vessem zijn wel -
kom! De les vindt plaats in de
speelzaal van de basisschool. We
verwachten u en uw peuter om
9.00 uur.
Het wordt een gezellig, actief
uurtje. Aansluitend is er een
koffiemoment gepland. Terwijl
de kinderen vrij spelen kunt u
met eventuele vragen of opmer -
kingen terecht bij de leerkracht.
Het is de bedoeling dat de peuter
samen met een volwassene
komt. .

Wilt u zich aanmelden? Stuur
dan vóór 19 maart a.s. een
mail naar Mieke van Loon-
Haans: m.haans@veldvest.nl
We hopen veel peuters en
ouders te mogen begroeten!

Potgrond -
actie
Op zaterdag 16 maart 2019
kunt u de bloemetjes weer
buiten zetten. De Spekstrui -
ven bezorgen u op die dag
weer kwalitatief goede pot-
grond en viooltjes voor een
schappelijk prijsje.
Vanaf ±10:00 uur komen wij
bij u aan huis. Maar u kunt
ook van 10:00-14:30 uur pot-
grond afhalen op het terras
van De Gouden Leeuw.

Carnavalsver. 
De Spekstruiven

Zo’n 3,5 jaar geleden begon
Neeltje Antonis haar kapsalon
Neel’Salon op het Heike 4a
(langs garage Van Doormaal).
Onlangs vond er een ingrijpende
verbouwing plaats en dat was
voor Neeltje aanleiding om de
deuren ‘open’ te zetten. Tijdens
een grand opening op 27 januari
kon iedereen de nieuwe salon
bewonderen. Was deze eerst op
de bovenverdieping gevestigd,
na de verbouwing is de salon op
de begane grond zodat het nu
voor iedereen mogelijk is om
zonder obstakels in de salon te
komen.
Neeltje werkt al 13 jaar als kap-
ster en heeft daar echt haar pas -
sie van gemaakt.
De salon is er voor zowel dames
als heren en werkt alleen op af-
spraak: 06-51885640. U kunt
haar ook volgen op Facebook &
Instagram: @NeelSalon & Kap
salon Neel’Salon.

Nieuwe kapsalon voor Neel’Salon
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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



Wellicht hebben jullie al iets ge -
hoord ‘in de wandelgangen,’
maar achter de schermen zijn we
in Vessem en in Wintelre als
korfbalclubs al enige tijd bezig
om een samenwerking vorm te
geven. En met succes (al zeggen
we zelf). Vanaf seizoen 2019-
2020 (start in september 2019)
gaan we samen verder.
Door onze krachten te bundelen,
kunnen we voor alle leeftijden en
wensen een leuk/fanatiek team
bieden. Denk hierbij aan diverse
seniorenteams, op zondag en
doordeweeks, maar ook jeugd-
teams in verschillende leeftijden
en verschillende niveaus.
Kortom; meer spelvreugde, korf -
balplezier en een prima team -
beleving. Een uitgangspunt van
onze samenwerking is boven -
dien het behoud van beide sport-
parken.
Uiteraard hebben wij onze hui -
dige leden al geïnformeerd over
de stand van zaken. Zo is on -
langs het nieuwe tenue onthuld

(zie afbeelding) en hebben de
huidige leden gehoord dat de
hoofdtrainers voor volgend
seizoen zijn vastgelegd. Nick en
Jasper hebben de eer om van de
selectie van deze samenwerking
een TOPteam te maken!

Nieuwe kansen?
Ben je nu nog geen lid van KV
Vessem of KV Winty en kriebelt
’t om weer een balletje te gooien?
Meld je vandaag nog aan via
kvvessem@gmail.com.
We zien je graag op sportpark De
Lille of De Meren.
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Samenwerking tussen KV Vessem 
en KV Winty wordt een feit!

Op 19 februari organiseerde de Zonnebloem Vessem samen met af-
deling Wintelre een middag met als thema ‘Oud & Fit’.
Door de ziekte van Jorden Oerlemans (fysiotherapie) stond onze
dorpsgenoot Ad van Neerrijnen er onverwacht alleen voor. Hij heeft
daarom op het laatste moment een beroep gedaan op een oud-leer -
ling van hem uit Waalre om samen de middag te verzorgen. Ad was
in zijn werkzame leven gymle raar en later provinciaal consulent ‘Be-
wegen en gezondheid’ bij de provinciale Kruisvereniging.
Ad wist op een leuke manier de ruim 30 belangstellenden van begin
tot einde te boeien. De afwisseling met praktische oefeningen viel bij
iedereen zeer in de smaak. Ook de praktische tips zoals ‘hoe op te
staan uit een stoel’ en ‘hoe te lopen’, werden door iedereen als zeer
waardevol ervaren.
De stemming was op het einde zo positief dat het ons niet zou
verbazen als hier een vervolg op komt.

Modeshow bij
Zonnebloem
De Zonnebloem organiseert
ook dit voorjaar weer de
Euromode Verkoopshow en
wel op 25 maart om 14.00 uur
in D’n Boo gerd.

Tijdens deze middag kunt u niet
alleen kijken naar de nieuwste
mode, maar ook passen én
kopen. Voor deze activi teit mag
u ook introducees meebrengen.
De middag is voor iedereen hele -
maal gratis (incl. koffie/thee) en
indien nodig wordt u thuis opge-
haald.
U moet zich wel even aanmelden
zodat wij weten hoeveel koffie/
thee nodig is. Dit kan tot en met
15 maart bij Trees van Aaken,
Buterswal 15, tel. 591306.

Zonnebloem
gaat gokken in
Casino
Bij Hotel Tilburg vind je het
nieuwe Jack’s Casino Tilburg-
Oost. In dit ruim opgezette casi -
no heb je de mogelijkheid om te
kiezen uit een groot automaten-
aanbod met spellen voor ieder
type speler. Het automatenpark
bestaat onder andere uit een mix
van oude en nieuwe automaten
en diverse roulettes. Er is dus
voor ieder wat wils.
De Zonnebloem vond het een
goed idee om daar eens een
kijkje te gaan nemen. Dit doen
we op donderdag 14 maart. We
worden om 14.00 uur ontvan -
gen, krijgen een rondleiding met
speluitleg en € 7,50 aan speelte -
goed. Ook kunnen we meespelen
met de bingo!
Het klassieke spel bingo heb je
vast wel eens gespeeld tijdens
een gezellig avondje, Bij Jack’s
Casino heb je de mogelijkheid
om dit gezelschapsspel zowel live
als op de speelautomaten te
spelen. Het principe van het spel
is eenvoudig. Elke speler krijgt
een kaart met getallen. De spel-
leider trekt één voor één een
getal uit de bingomolen en deelt
deze met de meespelende gas -
ten. Komt het getal voor op de
kaart, dan kan de gast deze af-
strepen. Bij een volle kaart heb je
bingo en val je uiteraard in de
prijzen. Ook kan een volle ver-
ticale of horizontale lijn met
getallen al een prijs opleveren.

De kosten voor deze middag be-
dragen € 12,50 per persoon. Dit
is inclusief reiskosten en koffie/
thee en € 7,50 aan speelgeld. U
wordt vanaf 13.15 uur thuis op -
gehaald. We vertrekken geza -
menlijk vanaf de parkeerplaats
achter de kerk om 13.30 uur.
U kunt zich tot en met 4 maart
aanmelden om mee te gaan bij
Trees van Aaken, Buterswal 15,
tel 591306, email: treesvanaaken
@hotmail.com.

Zonnebloem Vessem

6/7 april
is het weer

ROMMELMARKT.
Ga daarom nu

spullen
verzamelen!

Zonnebloemgasten
willen ook fit blijven
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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 januari 2017 werd de stichting
Duofiets Vessem e.o. opgericht
en werd er – na een proefperiode
van een jaar – gestart met een
groep van 20 vrijwilligers die (af-
wisselend) wekelijks drie keer
gaan fietsen met wisselende
gasten. Gasten zijn in dit geval
mensen die zelf niet meer kun -
nen, of durven fietsen, maar er
wel graag enkele uren op uit
trekken. Er wordt altijd met 2
fietsen tegelijk gefietst. Dus 2
gasten en 2 vrijwilligers.
Overigens beslist de passagier
zelf of hij wel of niet mee trapt.

Vrij snel na de start in Vessem,
volgde de eerste uitbreiding. In
Wintelre wordt vanaf half 2017
twee keer per week met 2 fietsen
op pad gegaan.
Zowel in Vessem als Wintelre is
nog behoefte aan vrijwilligers en
daarnaast is er ook nog ruimte
voor nieuwe gasten. Als u een
duofiets eens van dichtbij wilt
zien of uitproberen, dan krijgt u
daarvoor op zaterdag 23 maart
de kans. De stichting houdt dan,
t.g.v. de opening van het nieuwe
seizoen, van 14.00-16.00 uur een
‘open dag’. Deze vindt plaats op
het terrein van zorgboerderij D’n
Bolle Akker, Flinkert 24. Vrijwil -
ligers en 3 duofietsen staan in de
startblokken om samen met u
een proefritje te maken. Ieder -
een is welkom. U hoeft zich niet
voor af aan te melden en de
koffie/thee met koekje staan
(gratis) voor u klaar.

Verhuur
Deze open dag is ook bedoeld
voor mensen die fietsen willen
huren en deze vooraf eens willen
uitproberen. Op de dagen dat er
niet door vrijwilligers gefietst

wordt, zijn de drie elektrische
duofietsen namelijk te huur voor
iedereen die dat wil. Verhuur is
niet plaatsgebonden. Vorig jaar
kwamen mensen vanuit o.a. Hel -
mond, Mierlo, Reusel, Eersel, De
Mierden, Veldhoven etc. om per
duofiets te genieten van de
mooie natuur in De Kempen.
Het gebruik van de fiets is sim -
pel en in korte tijd te leren door
iedereen.
Het huren van een fiets kost per
dagdeel € 10,- en voor een hele
dag betaalt u € 30,-. Deze prijzen
zijn inclusief een tweede accu
zodat u ca. 70 km. kunt fietsen.
Er wordt per fiets een borg ge-
vraagd van € 75,-. Informatie
en/of reserveren bij Harrie van
Son, tel. 06-51317780.

Financiële steun
Al vanaf de oprichting mag de
stichting zich verheugen over
ruime financiële steun van be-
drijven, fondsen en particu lie -
ren. Vorig jaar mocht men een
geweldige donatie (€ 5.000,-)
ontvangen van het Vessems
gilde. Eind 2018 ontving de
stichting voor de derde keer een
bijdrage (dit keer ruim € 1.600,-)
uit de goede doelen-pot van de
Jacobushoeve. De firma Ver -
kooijen uit Vessem doneerde dit
jaar € 500,- en ook onze plaat -
selijke Emté deed weer een duit
in het zakje. Van de Coöp Win -
telre kregen we, eveneens dit

jaar, een cheque overhandigd
t.w.v. € 668,80 als opbrengst
van de statiegeld-actie in het
laatste kwartaal van 2018. Ook
enkele particulieren uit zowel
Vessem als Wintelre steunden
het duofietsen dit jaar al.
De stichting bedankt alle gulle
gevers van harte voor deze steun.
Mocht u Duofiets Vessem e.o.
ook willen steunen, dan kunt u
een bedrag overmaken op reke -
ning NL35 RBRB 0954 4554 44.
De ontvangen gelden worden ge-
bruikt voor de jaarlijkse exploi -
tatie, het onderhoud van de fiet -
sen en voor de aanschaf van
nieuwe fietsen in de toekomst.
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OPeN DAG OP zAteRDAG 23 MAARt VAN 14.00-16.00 uuR:

Kom ook kennismaken met
de elektrische duofietsen

Cor Liebregts is een van de duofietsgasten van het eerste uur.

De passagierstoel kan gedraaid worden zodat opstappen heel
makkelijk is.
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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



De Zittingsavonden 2019 zullen
vooral herinnerd worden als het
begin van de ‘carriëre’ van Lion
van Rooij die als Riet Dekker,
een eenzame alleenstaande
vrouw, de zaal volledig mee had
en een ovationeel applaus was
dan ook haar meer dan terechte
beloning.
Ook Hans van Riet kreeg (als
Sinterklaas) de lachers op zijn
hand. Met het (al heel oude)
grote boek nam hij verschillende
dorpsgenoten de maat en ook
het verlanglijstje van de prins liet
de lachspieren werken.
Tim van Riet, broer van Hans,
had het dit keer moeilijk om de
aandacht van de zaal vast te
houden. Maar het blijft een
prestatie om er elk jaar opnieuw
te staan.
Jeroen van Nunen (Wintelre)
was de enige ‘buitenlander’ op
het podium. Als circusartiest ge -
noot hij vooral van de lilli put -
ters. ,,Ik dacht, als ik later groot
ben, word ik ook lilliputter."
Op het laatste moment aange -
meld, vermaakten drie jongelui
als Project X het publiek .
Uiteraard was ook de drum -
band weer van de partij en wist
met zowel een act als met
muziek het publiek te boeien.

De zaal was (alleen de tweede
avond?) niet helemaal gevuld.
Waar dat aan ligt, is voor ons een
vraagteken. Een enkeling liet ons
weten dat het zou liggen aan het
voorpagina-artikel van de Vaes -
heimer Bode in december 2018,
maar dat lijkt ons wat té simpel
en bovenal een beetje teveel eer.
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zIttINGSAVONDeN 2019: WIe De jeuGD Heeft, Heeft De tOeKOMSt...

Nieuw Vessems talent staat op!

Lion van Rooij.
Hans van Riet.

Drumband muzikaal.

Drumband act.

Veldwachter en presentator.Project X (Nillis, Arjan en Rens).

Tim van Riet.

Jeroen van Nunen.
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Zie ook pag. 7 van deze uitgave.



Zondag 7 april van 10:30 tot
15:00 uur is het weer Rom -
melmarkt in D’n Boogerd.
Voor het eerst in combinatie
met een totaal nieuwe for mu -
le, de ‘inbrengveiling’.

Inbrengveiling
Heb je spullen niet meer nodig
maar is gratis weggeven voor het
missieproject toch iets teveel van
het goede? Bij ons vind je een
mooi podium om jouw spullen te
laten veilen. Je betaalt een be -
drag aan inbrengkosten en na de
verkoop ontvang jij 85% van de
verkoopopbrengst. Op deze ma -
nier creëren we een win-win
situatie. Jij een leuke opbrengst
en toch ook een mooie bijdrage

voor het missieproject in Brazilië.
Zie het als een mooi alternatief
voor Marktplaats maar dan zon -
der dat er iemand bij jou over de
vloer komt.
Kijkt u alvast of u iets heeft wat
de moeite waard is voor onze
nieuwe manier van veilen en dan
doen wij de rest…
In de volgende uitgave van de
Vaesheimer Bode volgt meer in-
formatie hierover.

Rommelmarkt
Voor de rommelmarkt geldt de
vertrouwde procedure:
-   zaterdag 6 april tussen 10.00

uur en 14.00 uur uur geef je
jouw overtollige spullen af bij
D’n Boogerd;

-   je brengt alleen goede/goed
werkende spullen/goed ver-
koopbare spullen;

-   je hebt begrip voor het feit dat
we daar kritisch op zijn, ons
doel is immers een mooie op-
brengst voor een goed doel;

-   de volgende zaken kun je
NIET inleveren:
* bank/bankstel
* witgoed zoals bijv. koelkast
* frietpan.

Zijn je spullen te groot dan ko -
men we ze op verzoek even op-
halen. Bel dan naar met een van
de leden van de M.O.V.-groep.
Een aantal nummers vindt u
onderaan dit artikel.

Missieproject Brazilië
De opbrengst is voor het missie-
project waar Zr. Tonny van Ham
haar levenswerk van maakte en
waar ze ook nu nog nauwe ban -
den heeft. Grootgrondbezitters
maken nog steeds misbruik van
arme landarbeiders in Brazilië.
De opbrengst wordt al jaren in -

gezet voor ontwikkeling, (vak -
bonds-) organisatie en armoede-
bestrijding. Zo werd er al jaren
geleden een gemeenschapshuis
gebouwd en is de opbrengst dit
jaar nodig voor verdere verbe -
tering daarvan.

Kom je ook?
Misschien loop je tegen iets
leuks aan, doe je de aankoop van
je leven of geniet je van de sfeer
en de gezelligheid. Kom je die
oude bekende weer eens tegen of
heb je geluk bij de loterij met
mooie prijzen. En misschien ga
je wel lekker los tijdens het bie -
den op de veiling/inbreng vei -
ling… Voor slechts € 2 ben je er-
bij!

Namens de minderbedeelde
medemens uit Brazilië: Alle -
maal enorm bedankt!

Annelies Dekkers (06-51476784),
Lia Sanders (06-20767763), 

Anja v.d. Bliek (06-24270667),
Henk van Ham, Adriaan Keeris
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Rommelmarkt & Inbrengveiling
t.b.v. missieproject Brazilië

Carnaval voor alle kinderen
van de basisschool
Ook dit jaar is er weer een super leuke carnavalsavond
voor alle Vessemse basisschool kinderen in de Gouden
Koeken pan.
Zoals jullie inmiddels gewend zijn, organiseert Jong
Nederland Vessem op de carnavalsvrijdag een
spelletjesavond. Dit jaar zijn er weer een hoop nieuwe
spellen maar ook een aantal klassiekers. Tussendoor is
er natuurlijk voldoende tijd en ruimte om samen te
hossen en te springen.
Zorg dat je er bij bent op vrijdag 1 maart om 18:30 uur in
de zaal van de Gouden Koekenpan. De avond duurt tot
20:00 uur en de entree is € 1,- en voor Jong Nederland
leden gratis! Tot dan!

Wat zou Vessem zijn
zonder De Zonnebloem?

Wij zijn op zoek naar JOU als:
- SECRETARIS
- ORGANISATOR ACTIVITEITEN
- 2E PENNINGMEESTER
- BESTUURSLID ALGEMEEN

Dankbaarder vrijwilligerswerk bestaat er niet.

Voor informatie bel je met Harrie van Son:
592012 / 06-51317780
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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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DIENSTEN EN INTENTIES
8e ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 2 maart Knegsel 17.30 uur Carnavals mis. Voorganger: pas-
toor A. Verschure.
Zaterdag 2 maart Wintelre 19.00 uur woord en communieviering.
Voorganger: diaken G. Jansen.
Zondag 3 maart Vessem 11.00 uur Carnavalsmis mmv Con Brio. Voor-
ganger: pastoor A. Verschure.
In deze vieringen gedenken wij: Cato v. Spreuwel-v. Riet (1e jrgt.); Frans
v. Spreuwel; overl. fam. Huijbers-Geerts; overl. leden van carnavalsver-
eniging “De Spekstruiven”; Bert Swaanen; Mirthe Liebregts en Rens
Vingerhoeds.

Woensdag 6 maart 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal met
wijding en uitreiking van het askruisje.
Woensdag 6 maart Aswoensdag (vasten-en onthoudingsdag) 
18.30 uur Eucharistieviering met Herenkoor. In deze viering wordt de as
gewijd en het askruisje uitgedeeld. Voorganger: pastoor A. Verschure. 

1e ZONDAG VAN DE VASTEN
Zaterdag 9 maart Wintelre 19.00 uur Eucharistieviering. Voorganger:
pastoor A. Verschure.
Zondag 10 maart Vessem 9.30 uur Eucharistieviering. Voorganger:
pastoor A. Verschure. Gemengd koor.
Zondag 10 maart Knegsel 11.00 uur woord en communie viering.
Voorganger: diaken G. Jansen.
In deze vieringen gedenken wij: Wim Mijs (mndg.); Maria Couwenberg-
Mijs (verj.); Marie Dings-Sterken (KBO); Martien Mijs (jrgt.); Sjaan v.d.
Pas; Sjaak en Marieke v.d. Heijden-v. Riet.

Maandag 11 maart 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

2e ZONDAG VAN DE VASTEN
Zaterdag 16 maart Wintelre 19.00 uur Eucharistieviering.
Voorganger: pastoor A. Verschure
Zondag 17 maart Vessem 9,30 uur woord en communieviering. Voor-
ganger: diaken J. van Olmen. Meditatief.

Zondag 17 maart Knegsel 11.00 uur Eucharistieviering. Voorganger:
pastoor A. Verschure.
In deze vieringen gedenken wij: Hub v. Buul; Petronella Smits-Dirks
(jrgt.); Janus en Dina v Aaken-Swalen en Marcel, de zoon; René en Wim
v. Gestel.

Maandag 18 maart 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

3e ZONDAG VAN DE VASTEN
Zaterdag 23 maart Wintelre 19.00 uur Eucharistieviering.
Voorganger: pastoor A. Verschure.
Zondag 24 maart Vessem 9.30 uur Eucharistieviering. Voorganger:
pastoor C. van Lamoen. Dameskoor. 
Zondag 24 maart Knegsel 11.00 uur Eucharistieviering. Voorganger:
pastoor A. Verschure.
In deze vieringen gedenken wij: Petronella Bruurs; Margriet Henst-v.d.
Heijden; Willem Roes (verj.).

Maandag 25 maart 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

4e ZONDAG VAN DE VASTEN
Zaterdag 30 maart Wintelre 19.00 uur Eucharistieviering.
Voorganger: pastoor C. van Lamoen.
Zondag 31 maart Vessem 9.30 uur Woord en communie viering. Voor-
ganger: diaken G. Jansen. Gemengd koor.
Zondag 31 maart Knegsel 11.00 uur Eucharistieviering. Voorganger:
pastoor C. van Lamoen.
In deze vieringen gedenken wij: Wim v.d. Ven; Martien v. Sebille
(mndg.).

Maandag 1 april 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

In de volgende Vaesheimer Bode, waarvoor wij de intenties
moeten inleveren vóór 26 maart, vermelden wij de intenties
van 3 april tot 8 mei. Denkt u er aan de intenties op tijd in te
leveren (€ 10,- per H. Mis) vóór 26 maart bij Riek van den
Bosch, Oude Schoolstraat 6, (vóór 12.00 uur ’s-middags) of op
de pastorie in Knegsel, tel. 040-2051575.
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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
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Het Kempisch Senioren Orkest
presenteert op zondag 31 maart
haar jaarlijks Lenteconcert in
Gemeenschapshuis Den Tref te
Hapert, Alexanderhof 7. Het
concert begint om 13.30 uur en
duurt tot uiterlijk 15.30 uur.
Het Kempisch Senioren Orkest
telt ruim 50 leden afkomstig uit
de Kempische dorpen en staat
deze keer onder leiding van
Doris van Woerkum.

Het Kempisch Senioren Orkest
nodigt u en uw leden van harte
uit dit concert bij te wonen, we
beloven u een gezellige muzikale
middag met herkenbare mooie
blaasmuziek. Als gast hebben we
uitgenodigd zangvereniging
Bobowaro uit Bergeijk,die op
hun eigen wijze het programma
opluisteren.
We willen u op zondag 31 mqqrt
bij binnenkomst graag verwel -

komen met een kop koffie of
thee en u een fijne middag met
muziek aanbieden. En dit alles is
ook dit jaar gratis. Om de kosten
toch enigszins binnen de perken
te houden wordt er tijdens de
pauze een loterij gehouden.

NieuwsBulletin

KBO-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
Woensdag 13-27 08.30-12.30     Wandelen                        Kerkplein

Maart
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
Woensdag 13-27 08.30-12.30     Wandelen                        Kerkplein
Donderdag 14      14.30- 17.00     Jaarvergadering            D’n Boogerd

Personalia
Overleden
15 Februari 2019: Jan Bosman,
Oude Schoolstraat 7, Vessem.
Wij wensen de familie veel
sterkte.

Lenteconcert door 
Kempisch Senioren Orkest

‘Nederland is een gaaf land,’ zei
onze premier laatst. Tja, het is
maar hoe je het bekijkt. Blijk -
baar had hij nog geen tijd gehad
drie landelijke rapporten te lezen
over knelpunten in de (ouderen)
zorg.
Het Planbureau voor de Leef om -
geving gaf alarmerende cijfers.
Zo verdubbelt het aantal 75-
plussers de komende decennia
van 1,3 miljoen naar 2,6 miljoen.
Opmerkelijk is dat ruim 75 pro-
cent van hen nog thuis woont en
dat percentage groeit langzaam
naar circa 94 procent.
Op zich prima, de meeste senio -
ren willen zo lang mogelijk in
hun vertrouwde omgeving blij -
ven wonen. Maar met het stijgen
van de leeftijd komen ook de
eerste zorgvragen om de hoek
kijken. Er zal dus ook meer
(man tel)zorg nodig zijn. En daar
dreigt een fors probleem. Zo is er
nu al een tekort aan zorgver le -
ners. Verwoede pogingen om
meer zorgverleners aan te trek -
ken lukken maar slecht, conclu-
deerde een landelijke commissie
laatst.
Niet alleen vanwege de heftige
concurrentie vanuit andere sec -

toren, zoals het onderwijs, die
ook op jacht zijn naar nieuwe
(jonge) krachten. Maar ook om -
dat jaarlijks bijna 20 procent van
de zorgverleners hun baan op-
zegt. ‘Het lijkt wel een vergiet,’
aldus de commissie. Waar onvol-
doende zorgprofessionals be -
schikbaar zijn, moet de infor -
mele zorg door vrijwilligers en
mantelzorgers het gat vullen.
Maar daar is de rek inmiddels
wel uit, concludeerde het Sociaal
en Cultureel Planbureau recent.
Bovendien zijn de (oudere) man -
telzorgers van nu over enige
jaren zelf massaal mantelzorg-
vragers. Dit probleem lossen we
niet op door buitenlandse hulp-
krachten aan te trekken of door
nieuwe zorgtechnologie, zoals
het Planbureau suggereert.
KBO-Brabant is op dit moment
bezig met het mobiliseren van
andere partijen, zoals cliënten-
organisaties, zorgaanbieders, op-
leidingen, woningcorporaties,
overheden en zorgverzekeraars,
om de handen ineen te slaan.
Want dit is niet het moment om
weg te doezelen in mijmeringen
over een gaaf land.

Voorzitter KBO-Brabant

Mantelzorg komt 
in de knel

Carnavals -
matinee
Op maandag 4 maart vindt het
KBO Carnavals matinee voor alle
senioren plaats. Vanaf 13.00 uur
kunt u binnenkomen en tot ca.
18.00 uur kunt u genieten van
een carnavalsfeest zoals dit in
Vessem hoort. Plaats: de Rabo -
zaal en de foyer van Gemeen -
schapshuis D’n Boogerd.
Het programma begint om 13.30
uur met medewerking van CV
De Spekstruiven. De middag
wordt gevuld met een aantal
deelnemers van de afgelopen zit -
tings avonden.
Zoals vorig jaar wordt de muziek
verzorgd door Ruud en Coen.
We sluiten af om 18. 00 uur.
We hopen U te zien.
Alaaf!

Kom de duofietsuitproberen.
Zie ons artikel op pag. 13 

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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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



Zet het in je agenda… op dins-
dag 9 april is er weer de jaar-
vergadering! We starten om
20.00 in D’n Boogerd.

Met enige vaart lopen we door
de gebruikelijke onderwerpen;
verslag van de werkgroepen, zit -
tende en nieuwe leden en finan -
ciën. En dan, in navolging van

het thema ‘leven in Vessem’ van
afgelopen jaar, lichten we er 2
uit; wonen in Vessem en zorg
voor elkaar.

Wonen in Vessem
Van de ca 25 honderd woningen
in de kerkdorpen van Eersel
staan er iets meer dan 9 honderd
in Vessem, daarmee het grootste
kerkdorp in de gemeente. Een
snelle check op Funda laat zien
dat er op dit moment slechts 16
woningen in Vessem te koop
staan, geen enkele beneden de 2

ton en het merendeel meer dan
een half miljoen, bepaald niet
voor starters of senioren.
Om ons dorp levend en vitaal te
houden is nieuwbouw dus van
het grootste belang, maar hoe
staat het er mee? 
We nodigen de gemeente Eersel
uit om toe te lichten hoe het met
de plannen staat, en uiteraard is

er gelegen heid tot vragen stellen
en discussie.

Zorg voor elkaar
Een op de drie mensen in Neder-
land zorgt langdurig voor
iemand anders, dat is natuurlijk
mooi en goed en de meeste men -
sen doen het graag. Hoe zit dat
bij ons in Vessem?

De Dorpsraad werkgroep licht
samen met onze dorpsonder -
steuner toe hoe het bij ons zit.
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van de Dorpsraad...

Op 19 april vorig jaar berichtte het ED dat het project Postels
Huufke door zou gaan… maar hoe zit het nu?

Op 31 augustus berichtte het ED dat Welten gaat vertrekken…
hebben we daar misschien wat aan?

Wonen toen en wonen nu
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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.

Groot assortiment
buitenlandse bieren:
100 soorten!

Speciale wensen mogelijk.
Kom snel kijken in onze

slijterij.
Fijne carnavalsdagen!
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M A A R T
vr.-wo. 1-6 maart 8:30 uur Carnaval! , Vessem diverse locaties, CV De Spekstruiven
vr. 1 maart 18:30-20:00 uur Kindercarnaval, De Gouden Leeuw, jong Nederland Vessem
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, zonnebloem
za. 16 maart 10:00-14:30 uur Potgrondactie, Huis-aan-huis, CV De Spekstruiven
vr. 22 maart 20:00 uur Pubquizzz, Gildehuis De Guld, Gilde St. Lambertus
za. 23 maart 14:00-16:00 uur Open dag, D’n Bolle Akker, Duofiets Vessem
ma. 25 maart 14:00 uur euromode verkoopshow, D’n Boogerd, zonnebloem
wo. 27 maart 13:30-16:00 uur Rondleiding Gemeentehuis, eersel, SViV

A P R I L
do. 4 april 20:00 uur Kerkconcert, Lambertuskerk, 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 Avondwandeling, SViV
zo. 14 april 15:00 uur Kerkconcert, Lambertuskerk, Con Brio
wo. 17 april 10:00 uur 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 Avondfietstocht, De Wetering Knegsel, SViV
do. 2 mei 20:00 uur Kerkconcert, Lambertuskerk, St. Behoud Lambertuskerk
ma.-za. 6-18 mei Loten verkoop, Huis-aan-huis, zonnebloem
di. 7 mei 14:00 uur Museum ‘De bewogen jaren,’ Hooge Mierde, zonnebloem
vr. 10 mei 13:00 uur tinteltuin, eersel, SViV
za. 11 mei 20:30-0:30 uur Stijldansavond, D’n Boogerd
zo. 19 mei 15:00 uur Kerkconcert, Lambertuskerk, St. Behoud Lambertuskerk
wo. 22 mei 9:00 uur Bezoek Den Bosch, SViV
vr. 24 mei 15:00 uur Bezoek aan kapel van de H. eik en pannenkoek eten, zonnebloem

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
di. 11 juni 14:00 uur Kasteel en tuin Geldrop, Kasteel en tuin Geldrop, zonnebloem
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
ma. 22 juli 11:00 uur La trappe, abdijlunch, La trappe, zonnebloem

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, zonnebloem

S E P T E M B E R
do. 5 sept. 20:00 uur Kerkconcert Kapustin & Chai, St. Behoud Lambertuskerk
za. 14 sept. 14:00 uur Nationale ziekendag, D’n Boogerd, zonnebloem

O K T O B E R
do. 3 okt. 20:00 uur Kerkconcert Metamorphoses, St. Behoud Lambertuskerk
wo. 16 okt. 20:00 uur H. Gerardus Weebosch, zonnebloem

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.
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 daarom nu

spullen verzamelen!
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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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Bijdehandjes willen laten
zien wat ze kunnen
Na groep 8 zijn ze naar scholen
in de omgeving gegaan. Maar ze
zien elkaar regelmatig en daar-
om is er nu een groep van 25
deelnemers aan het werk. Een
echte carnavalswagen met alles
er op en er aan. ‘We laten zien
wat we kunnen,’ lacht Jans van
Riet. Het begon allemaal met de
vader van Rinske van Korven die
zijn dochter belde met een goed
idee. Rinske wilde graag mee
doen en toen er een concreet
idee kwam was ze meteen en -
thousiast. ‘Het was best moeilijk
om een goed plan te hebben
waar iedereen achter stond,’ ver-
telt Rinske.

De groep is verdeeld in allerlei
commissies: kleding, styling,
schilderen, bouwen en PR. De
kleding maken ze voor een deel
zelf, de oma’s naaien de giletjes.
De dans- en muziekcommissie
kostten veel tijd, vooral de keuze
voor een nummer om op te
dansen. Maar uiteindelijk zijn ze
tevreden. Lotte Sterken ligt op
de grond te schilderen, terwijl
Jannes Langemans aan de
muziekinstallatie frunnikt om
het geluid goed te krijgen. Elief
Verheien, Veerle Ansems en
Jans van Riet roeren in verf
terwijl Rinske bekijkt hoe het
logo nou op het hout moet
komen. Creatieve geest van deze
groep is Ties van de Sanden die
het logo ontworpen heeft en de
bouwtekeningen heeft gemaakt.
‘Die kan echt alles,’ zeggen de
meiden.

De kosten komen op ongeveer
400 Euro. Elke deelnemer heeft
20 euro betaald en verder heb -
ben ze krentenbollen en smoo -
thies verkocht. Kleding, hout en
verf zijn voor een groot deel ge-
sponsord en de prins sponsort
ook nog eens een deel.

Deze zonnige zaterdag zijn ze
met een groep aan het schilde -
ren. Het schiet wel op, maar er
moet nog hard gewerkt worden.
Het leukst van alles is uiteraard
de optocht. Ze doen voor het
eerst mee. Hun eigen familie:
vaders, moeders, ooms en tantes
vormen de concurrentie en hoe -
wel ze eerst zo’n beetje voor de
lol gingen gaan ze nu voor een
prijs. Die is niet zo belangrijk
vinden ze, maar wel leuk. ‘De lol

met ons allen is het belangrijkst,’
lachen ze allemaal. Nou, we gaan
het zien!

Feestbeesten kijken al uit
naar het echte werk
Bij jong Nederland had Harold
de Beijer ervaring op gedaan met
het maken van een carnavalswa -
gen en hij vond dat zo gaaf dat
hij na de vakantie op school
voorstelde om mee te doen met
de optocht. Dat was het begin
van de carnavalswagen van de
Feestbeesten.
Hoewel nog volop zomer was het
grootste deel van groep 7 meteen
enthousiast: 16 klasgenoten
meldden zich aan en uiteindelijk
is het een groep van 24 gewor -
den. Moeder Franca vond het
prima om bij hen op het erf te

werken, maar wel om de beurt.
Iedereen had ideeën en maakte
tekeningen: hele vloten, dieren,
sprookjes, alles kwam voorbij.
Uiteindelijk heeft het ontwerp
met de meeste stemmen gewon -
nen en kon het echte werk be -
ginnen. Iedereen kon zich in -
schrijven zodat bijna elke dag
een groepje van vier aan het
werk is in de schuur onder bege-
leiding van ouders. Deze avond
zijn Liz en Benthe samen met
Harold aan het schilderen. Maar
hoe kom je aan geld voor zo’n
wagen? Benthe ‘We hebben
koekjes verkocht, kerstkransjes
en chocola’. En Liz: ‘Ze waren
heel lekker, dus we hebben goed
verkocht, vooral vlak voor Kerst’.
Ook kwam er steun in de vorm
van giften: hout voor de wagen
en ijzerdraad voor de figuren,
waar vijf vaders een geraamte
van hebben gemaakt. Papier ver-
zamelen deed iedereen, telefoon -
boeken zijn heel gewild en die
bleken er nog te zijn. Met papier-
maché zijn de vormen beplakt,
een vies en langdurig werkje. Nu
wordt er geschilderd, heel pre -
cies met kleine kwasten. Ilse
(moeder) heeft de kleuren uit ge -
werkt en genummerd. En dan is
er nog het dansje waarvoor
geoefend moet worden. Maar
wat is nou het leukste? ‘De op-
tocht zelf’ roepen ze in koor. Ze
kunnen niet wachten!
Wel doen ze liever aan de grote
optocht mee in plaats van de
kinderoptocht: ‘Dat is pas echt,
dan heb je ook concurrentie en
tel je mee,’ zegt Harold. Over een
of twee jaar dus, dan komt het
echte werk.

Bijdehandjes en Feestbeesten
zijn nog volop aan het werk
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