
Tien jaar geleden stonden ze
al eens op de voorpagina van
de Vaesheimer Bode ter ere
van hun gouden huwelijks -
feest: Kees en Zus Liebregts.
Met hun diamanten jubileum
in het vooruitzicht hebben we
een reden om nog eens op
bezoek te gaan.

60 jaar
Op 14 april a.s. zijn ze al weer 60
jaar getrouwd. Die dag is ook de
verjaardag van Zus. Ze mag dan
82 jaar worden en Kees een paar
weken later in mei 85.
De afgelopen jaren hebben bei -
den wel wat gezondheids klach -
ten gehad, maar op dit moment
mogen ze niet klagen.
En mocht er wel iets met een van
de twee aan de hand zijn of moet
er iets gebeuren: de kinderen en
kleinkinderen wonen allemaal in
de buurt; die regelen het gelijk.

Lief en leed
De afgelopen tien jaren werd
hun hechte familie uitgebreid
met een volgende generatie. Zus
en Kees genieten nu volop van
hun vier achterkleinkinderen en
de vijfde is alweer op komst.
Helaas hebben ze acht jaar ge-

leden ook afscheid moeten ne -
men van hun oudste zoon Kees,
die bij een ongeval om het leven
kwam. Volgens Zus gaat er geen
dag voorbij, dat hij niet genoemd
wordt en is het gemis er niet
min der op geworden.

Familievergadering
Op zondagavond is het in huize
Liebregts altijd ‘familieverga de -
ring’ zoals ze het zelf noemen.
Vanaf een uur of halfzeven lopen
de kinderen en kleinkinderen,
die in de gelegenheid zijn, op de
Hoefseweg binnen voor een bak -
je koffie of thee, in de loop van
de avond gevolgd door iets ster -
kers. Ondertussen wordt er over
van alles en nog wat gebuurt.
Op kerstavond is traditiegetrouw
het hele gezin bij elkaar, voor de
eigen gebakken worstenbrood -
jes. Als een geolied team staan
Zus en Kees al dagen van tevo -

ren samen in de keuken om voor
iedereen genoeg worstenbrood -
jes te bakken.

Vakantie
In mei gaan ze naar de lodge van
hun zoon en schoondochter in
Hoedspruit in Zuid-Afrika. Vier
jaar geleden waren ze daar ook al
eens drie weken. Inmiddels is
die lodge aangekocht en er heb -
ben allerlei verbouwingen plaats
gevonden. Via internet hebben
ze al mee kunnen kijken naar
alle veranderingen, maar het is
mooier om alles eens in het echt
te kunnen bewonderen. Ze zien
er erg naar uit om deze reis te
maken.

Daarnaast trekken ze er van de
zomer nog wel op uit met de
caravan. Naar het buitenland
gaan ze dan niet meer. Maar in
Zeeland hebben ze het net zo

goed naar hun zin en de hond
kan dan ook lekker mee.

Levensles
Als ik ze vraag naar een wijze
levensles die ze in hun huwelijk
hebben geleerd, valt het nog niet
mee om daarop te antwoorden.
Maar volgens Kees hebben ze
nergens spijt van. “Het is niet
altijd gelopen zoals we dat ge -
wild hadden. Maar je hebt nu
eenmaal niet overal invloed op.
De manier waarop je er dan mee
omgaat telt op dat moment.”
Volgens Zus hebben ze elkaar
nooit de tent uitgevochten. Na -
tuurlijk hebben ze op zijn tijd
wel meningsverschillen gehad,
maar “ieder heeft nu eenmaal
recht op zijn eigen mening.” Om
gelijk maar aan te vullen, dat je
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niet altijd hoeft te zeggen wat je
op je lever hebt.

Oma’s soep
Volgens Kees was de fijnste tijd
in hun gezin, dat de kinderen
nog klein waren en ze met z’n
allen op vakantie gingen of fees -
ten vierden. Ze beseffen dat het
nodig is dat kinderen op een
bepaald moment uitvliegen en
hun eigen leven gaan leiden,
maar leuk hebben ze dat niet al-
tijd gevonden.
Ook de kleinkinderen komen
graag bij opa en oma. In het
huisje achter hun woning heeft
inmiddels een tweede kleinzoon
zijn intrek genomen. En als die
vertrekt heeft een kleindochter
zich al weer gemeld. Bij opa en
oma aan tafel schuiven voor de
avondmaaltijd is er niet bij.
Maar een vers gemaakt pannetje
soep van oma gaat er altijd wel
in.

Dankbaar
Kees en Zus zijn blij dat ze nog
steeds samen zijn. Ze trekken er

samen op uit naar familie of bij-
voorbeeld naar de fanfare. Zus
leest graag een boek, terwijl Kees
een paar keer per dag samen met
de hond even het bos in loopt. Ze
vervelen zich gelukkig nog niet;
de tijd gaat zelfs veel te snel
voorbij.
Ze kijken dankbaar terug op de
60 jaren van huwelijk. Kees zegt
nog bijna iedere dag: “Wat ben je
toch een knappe vrouw!” Zus
wuift dit weg: “Dat meen je niet.”
Maar ik denk, dat ze na zestig
jaar zo ongeveer wel weten wat
ze aan elkaar hebben.

Feest
Op zondag 5 mei a.s. vieren ze
het feest met hun kinderen en
(achter)kleinkinderen en familie
en vrienden met een gezellig sa -
menzijn bij Restaurant Smaeck -
vol.

De redactie van de Vaes hei -
mer Bode wenst Kees en Zus
van harte geluk met hun dia-
manten huwelijk. En hopen
dat ze nog vele jaren in goede
gezondheid met elkaar en de
kinderen en kleinkinderen
mogen beleven.
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Hey, ik ben Ria van Asten-Soe -
tens, geboren en getogen in Ves -
sem. Op jonge leeftijd gebruikte
ik mijn creativiteit al: ik maakte
van de gebloemde gordijnen een
lange broek met wijde pijpen,
dat was toen de mode. Mijn
moe der vond het maar niks:
“wat zullen andere mensen daar
wel nie van vinden.” Toch maak -
te ik ook een petticoat van een
papieren zak die in de schuur lag
en die deed ik dan stiekem aan
en ging ermee naar de kerk. Ik
vond alles ‘sunt’ om weg te gooi -

en. Tegenwoordig noemen ze het
recyclen.
Later begon ik poppetjes te ma -
ken van brooddeeg en leerde ik
dat aan de kinderen van de ba -
sis school. Daarna heb ik een
aantal jaren cursussen gevolgd
bij keramiste Dorothé Vrijdag.
Ik kreeg steeds meer een hekel
aan de grote afvalberg en zag in
een flacon van omo wasmiddel
een wandelende vrouw. ik ging
er mee aan de slag en was tevre -
den met het resultaat en leerde
dat het niet uitmaakt wat andere
mensen ervan vinden. Ik had de
smaak te pakken en maakte van
de afval mijn leven. (een leven
na de kringloop). Zo redde ik de
oude balken van molen Jacobus
van de brandstapel en gaf het
een nieuwe vorm. Ook de oude
zeilen van de wieken kregen een
nieuwe vorm nl. tassen. Deze
zijn nu te koop in de molen.
In 2011 bedacht ik dat er in Ves -
sem wel meer creatieve mensen
zijn die hun werk zouden willen
laten zien en toen heb ik een

eerste kunstroute georganiseerd,
samen met Nelly Gooren, Jaco -
mijn Floor en Corry Ansems.
Het werd een groot succes en
sindsdien wordt er om de 3 jaar
een kunstroute in Vessem
georganiseerd.
Ik werk graag in opdracht en
combineer de herinneringsvoor-
werpen met een porseleinen
poppenkop die al jaren ergens
onder in de kast ligt. Op het mo-
ment zijn mijn werken te zien in
gemeenschapshuis d’n Boogerd.
In 2017 ben ik begonnen met het
volgen van online workshops

tekenen en schilderen bij Ster -
gers en Stein. Dit jaar ben ik ge-
start in de masterclass bij Yvon
van Bergen met intuïtief portret -
schilderen en hoop jullie daar in
2020 tijdens de kunstroute iets
van te laten zien.
Tijdschriften geven mij heel veel
inspiratie op het gebied van por-
tretten. Op een moodboard plak
ik mijn doelen en dromen.
Voor vragen/opmerkingen kunt
u mij mailen: soetensart@
gmail.com en op mijn website
vindt u meer voorbeelden:
soetens-art exto.nl
Creatieve groet Ria van Asten

Ik geef het creatieve stokje voor de
volgende Vaesheimer Bode door aan
Nelly Gooren-van de Pas.

VESSEM
CREATIEF

Creativiteit: iedereen heeft het,
dus gebruik en ontdek het!

Zoals beloofd treft u hier on -
der de werkwijze aan van
onze nieuwe inbrengveiling.

Werkwijze
1. Je brengt het te veilen object

op za. 6 april tussen 10 en 14
uur of maakt een op haal af -
spraak;

2. Je vult ter plaatse het inbreng -
formulier samen met een van
de bestuursleden van de
M.O.V. in en betaalt € 10,- con-
tant t.b.v. inbrengkosten
veiling;

3. Je ontvangt zondag 7 april voor
15 uur sms- of whatsapp-be -
richt (object verkocht voor
€ /niet verkocht);

4. Indien verkocht dan ontvang je
binnen een week de ver koop -
som minus 15% veilingcom -
missie op je bankrekening of je
haalt het geld contant op na
afloop van de rommel markt
tussen 16:30 en 17 uur;

5. Indien niet verkocht dan haal
je het object op 7 april voor 17
uur weer op. Je ontvangt de
inbrengkosten van de veiling
NIET terug. Zie dat als het

risico en tevens jouw gift voor
de minderbedeelde medemens.

Rekenvoorbeeld opbrengst
Je laat een object veilen waar -
voor je de minimale opbrengst
stelt op € 60,- Het object wordt
geveild voor € 100,-. Dan levert
de veiling jou het volgende op:
€ 100 bruto opbrengst veiling
€ -15 AF: 15% veilingcommissie
€ -10 AF: inbrengkosten veiling
€ 75 Jouw netto opbrengst.
En hiermee levert dit voorbeeld
dus een mooie bijdrage van € 25
aan het missieproject in Brazilië
(10+15 euro). De minderbedeel-
de medemens in Brazilië is daar-
voor enorm dankbaar.
Wilt u vooraf het formulier in -
vul len: download vanaf onze
website: vanham1.wixsite.com/
mov-vessem
Mocht u nog vragen hebben
neem dan rustig contact op met
een van de leden van de M.O.V.-
Vessem: Annelies Dekkers: 06-
51476784, Lia Sanders: 06-
20767763, Henk van Ham: 06-
11464444, Anja van den Bliek:
06-24270667.

Inbrengveiling Rommelmarkt
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COLOFON
Vaesheimer Bode is een uitgave van
Stichting Vaes heimer Bode te Vessem en
verschijnt 10 keer per jaar huis aan huis
in Vessem. 

Oplage: 965 ex.

Bank: NL05 RABO 0112 8663 52 t.n.v.
Penningm. Stichting Vaesheimer Bode.
Website: www.vbode.nl
Facebook: www.facebook.com/
vaesheimerbode

Redactie-adres: Kuilenhurk 8A, 5512 CB
Vessem, tel. 592012,
vaesheimerbode@gmail.com

REDACTIE-LEDEN:
Jeanette Bolle, Predikant 4, 5512 BW
Vessem, tel. 591877,
jeanette.bolle@kpnmail.nl
Jos Bolte, Groenewoud 58, 5512 AM 
Vessem, tel. 591812, j.bolte1@telfort.nl
Clara Corstens, tel. 06-23249285, 
c.corstens@xs4all.nl.
Mien Heeren, Den Hofpad 9, 5512 AC
Vessem, tel. 591475, 
mien.heeren18@hetnet.nl
Harrie van Son, Kuilenhurk 8A, 5512 CB
Vessem, tel. 592012, h.vanson3@gmail.com

INLEVEREN/KOSTEN
Inleveren op het redactieadres.
Advertenties: informatie op het redactie-
adres of onze website.
Familieberichten: Gratis.
Bode-tjes: € 1,-.

INLEVEREN KOPIJ:
Kalender, Kerkpagina:   Mien Hee ren. 
Verenigingsnieuws: redactie-adres.
Mening van lezers: Max. 250 woorden.
De redactie heeft het recht artikelen, zonder
opgave van redenen, te weigeren. Inleveren
op het redactieadres.

BEZORGKLACHTEN
Indien u de Vaesheimer Bode niet of niet
tijdig heeft ontvangen, kunt u dit melden bij
Anja v.d. Bliek, tel. 591896. Voor eventuele
nabezorging wordt dan ge zorgd.

COPYRIGHT
Niets uit deze uitgave mag overgenomen
worden zonder toestemming van de
uitgever, Stichting Vaesheimer Bode, p.a.
Hooge Akker 52, 5512 BV Vessem. 

Op zaterdag 27 april a.s. orga -
niseert het Sint Lambertus gilde
weer de traditio nele fietstocht. 
Hiervoor hebben we dit jaar een
mooie tocht van zo’n 25 kilome -
ter uitgezet in de directe omge -
ving van Vessem. Er is de moge -
lijk heid om vanaf 13.30 uur te
starten bij het gildeterrein aan
de Katerstraat. Tijdens de tocht
dienen moeilijke en minder
moe i lijke puzzels opgelost te
wor  den. 
De gebruikelijke versna peringen
bij de rustplaatsen zul len ook dit
jaar niet ontbreken. Als de tocht

weer is geëindigd op het gilde ter -
rein, zal er ook daar de mogelijk -
heid zijn voor het nemen van een
natje en een droogje. Er kan een
balletje gegooid worden met het
spelletje jeu de boules, waag
eens een schot op onze schiet -
baan voor de luchtbuks in onze
kelder of er kan een spelletje
wor den ge kaart. We eindigen de
dag met de prijsuitreiking, of ja…
het ‘verbroederen’ erna niet
mee   ge rekend natuurlijk!

We hopen vele Vessemnaren en
overige belangstellenden te mo -

gen begroeten op ons sfeervolle
gildeterrein. Tot dan!

Gilde Sint Lambertus

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

Bovenstaande foto is gemaakt tijdens het ‘werkbezoek’ van
onze Zonnebloem aan het casino in Tilburg. 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:

Fietsen voor het vaderland:
Koningsdag bij de Guld!

16 april PMD, GFT
30 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
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

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:

6 + 20 april
4 mei

Altijd vóór 15.00 uur s.v.p.!
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Opbrengst
Jantje Beton
De collecte van Jantje Beton
heeft het mooie bedrag van
653.97 euro opgebracht. De helft
van de opbrengst komt ten goede
aan Jong Nederland Vessem.
Hartelijk dank aan alle collec tan -
ten en iedereen die heeft gegeven
aan de collectant.

Bestuur Jong Nederland
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LIEBREGTS

Fundatie- en

Vloertechniek B.V.

Putterstraat 8A – 5512 BM  Vessem

Tel. 0497-591569

Veevervoer en

Veehandel

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

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

A. van Riet



Op zondagmiddag 14 april
a.s. om 15:00 uur vindt in de
Sint Lambertuskerk te Ves -
sem weer een concert plaats
in de serie ‘Concert in de
Kerk’. Deze concerten wor -
den georganiseerd door de
Stichting Behoud Lambertus -
kerk. Dit keer treedt op Zang-
groep Con Brio uit Vessem.

Passie wordt enerzijds uitgelegd
als ‘het lijden van Jezus,’ een
the ma dat in deze periode van
het jaar door veel orkesten en
koren ten uitvoer wordt ge -
bracht. Anderzijds is passie, vol -
gens Van Dale, een synoniem
voor hartstocht, drift, hartstoch-
telijke liefhebberij. Begrippen
die tevens een vertaling zijn van
‘con brio’; met vuur, energiek of
levendig.

In deze zondag matinee door
Zanggroep Con Brio worden

beide thema’s gecombineerd tot
één verrassend geheel. Van
songs uit de 70er jaren musical
Jesus Christ Superstar tot aan
K3 en van Phil Collins tot Frank
Boeijen; de diverse, voorname -
lijk Engelstalige, liederen wor -
den op enthousiaste wijze door
Con Brio ten uitvoer gebracht.

Het repertoire dat deze middag
wordt gezongen is een kleine
doorsnee van de bijna 50-jarige
geschiedenis van Con Brio. Voor
deze gelegenheid werden songs
uit diverse concerten en musi -
cals uit de afgelopen jaren opge-
frist. Daarnaast zijn er een aantal
nieuwe liederen ingestudeerd.

Het concert is tevens het laatste
optreden onder leiding van diri -
gente Marie-José Mijs. Ruim 25
jaar stond Marie-José met veel
enthousiasme voor het koor en
zij wist de koorleden steeds weer
te motiveren. Onder haar leiding
kwamen vele mooie projecten tot
stand.

U bent van harte uitgenodigd
voor dit concert. De entree is
vrij, maar na afloop wordt u om
een vrijwillige bijdrage gevraagd.

foto: Caroline van Sambeeck
(2016)

Veel interesse
voor de 
Zonnebloem-
modeshow
Op maandag 25 maart organi -
seerde onze Zonnebloem weer
een modeshow met verkoop.
Als eerste kregen we koffie met
appeltaart aangeboden door
José Kennis van Euromode uit
Valkenswaard. Met assistentie
van Carien en Wilma werd daar-
na veel kleding geshowd. Hierna
was er volop tijd om in de kleed -
hokjes e.e.a. te passen. Nadat de
keuze was goedgekeurd door de
‘omgeving’ werd er ook nog eens

goed geïnvesteerd door onze
vrouwelijke gasten.
Al bij al een zeer geslaagde mid-
dag die we aan het einde van het
jaar willen herhalen voor de
winterkleding.

Deze middag werd overigens
financieel mede mogelijk ge -
maakt door de jaarlijkse subsidie
van de gemeente Eersel.

Zonnebloem Vessem
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Zondag 7 april 10.00 uur Eersel.
Ds J. de Bie. Eredienst en koffie -
drinken. Collecte: Rwanda na de
genocide.
Zondag 14 april 10.00 uur Eersel.
Ds J. de Bie. Eredienst en koffie -
drinken. Collecte: jeugdwerk Jop.
Witte Donderdag 18 april HA
19.30 uur Eersel. Ds M. de Vries.
Eredienst. Collecte: Dorcas.
Goede Vrijdag 19 april 19.30 uur
Eersel. Ds M. de Vries. Eredienst.
Stille Zaterdag 20 april 22.00 uur
Eersel. Ds M. de Vries. Eredienst.
Collecte: Light fort the world.
Paaszondag 21 april 10.00 uur
Eersel. Ds M. de Vries. Eredienst en
koffiedrinken. Collecte: Kerken in
Pakistan.
Zondag 28 april 10.00 uur Eersel.
Ds W. Dekker. Eredienst en koffie -
drinken. Collecte: ZWO.
Zondag 5 mei 10.00 uur Eersel. Ds
J. de Bie. Eredienst en koffiedrinken.
Collecte: Kerken in Syrië.

PROTESTANTSE KERK
HOOGELOON-EERSEL

DANKBETUIGING
Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten
en steunbetuigingen die wij mochten ontvangen na het over-
lijden van mijn man, ons pap en opa

JAN BOSMAN
De aanwezigheid, steun en hartelijkheid heeft ons goed ge-
daan.

Rie Bosman
kinderen en kleinkinderen

FAMILIEBERICHTEN/

CONCERT IN LAMBERTUSKERK OP ZONDAGMIDDAG 14 APRIL

Con Brio met Passie

Oproep voor
taalcoaches
‘Samenspraak De Zaligheden’ is
het taalproject voor andersta li -
gen en de werkgroepen Zorg en
Welzijn van Wintelre en Vessem
zoeken in deze dorpskernen taal-
coaches. Deze zullen ingezet
wor den om vluchtelingen met
een verblijfsstatus in Wintelre en
Vessem te helpen met de Neder-
landse taal. Gevraagd wordt: in-
teresse in andere culturen, goede
beheer sing van de Nederlandse
taal, redelijke beheersing van het
Engels en enige didactische er-
varing. Eventuele begeleiding
wordt geboden.
Meer info bij: Dolly van Rossem,
coördinator Samenspraak De
Zaligheden (06-11801722) of bij
Carla Kruit (040-2052132) en
Rita Willems (06-31174253),
contactpersonen voor status -
houders in Wintelre en Vessem.

Safe the date!
Nationale molendagen op 11
en 12 mei: zet het in je agenda
en op de kalender.

Ook onze Vessemse Jacobus mo -
len is open en we gaan een boel
gezellige dingen organiseren.
Hoe we dat gaan doen? Dat doen
we met een mix van hapjes,
dwalen door de molen, ruiken
aan kunst, beetje muziek en een
mooi schilderij gemaakt door je
kinderen of door jou zelf.
Lees de volgende Vaesheimer
bode voor het totale programma.



Vaesheimer Bode – april 2019 – pagina 6

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



Het is niet te hopen dat het u
overkomt, maar als u getroffen
wordt door een hartstilstand dan
kunt u dat veel kans alleen maar
navertellen als er in de buurt van
het ‘ongeluk’ een AED beschik -
baar is. Voluit staat AED voor
Automatische Externe Defibril -
lator. Het is een draagbaar ap-
paraat dat het hartritme weer
kan herstellen bij een hartstil -
stand. Dit gebeurt door het
geven van een elektrische schok.
Het klinkt misschien wat eng,
maar het is wel levensreddend.
De afgelopen maanden is er in
diverse media volop aandacht
geweest voor de beschikbaarheid
van AED’s. De Hartstichting ziet
het liefst dat heel Nederland be-
staat uit zes-minutenzones en
ook wij als EHBO-vereniging
zien dit het liefst. Vandaar dat
wij nu ook in Vessem aandacht
vragen voor dit onderwerp en

ons (samen met u) in willen
zetten om zoveel mogelijk AED’s
beschikbaar te hebben voor u als
inwoners.

In onze wijken, bedrijventerrein
en in het buitengebied van Ves -
sem zijn te weinig AED’s dag en
nacht bereikbaar om van een
zes-minutenzone te kunnen
spre ken. In Vessem hangen
slechts drie AED’s die dag en
nacht publiekelijk toegankelijk
zijn, te weten bij Gemeenschaps-
huis D’n Bogerd, bij de brand -
weerkazerne en op het Meerven.
Daarnaast zijn er ongetwijfeld
een aantal particulieren en be-
drijven die zelf hebben geïnves -

teerd in een AED. De locatie van
deze AED’s is echter niet bekend
en dus ook niet bereikbaar voor
iedereen, laat staan ‘s-nachts.
Het doel van EHBO Vessem c.a.
is om meer AED’s dag en nacht
beschikbaar te hebben en op die
manier van heel Vessem een zes-
minutenzone maken. 

Om dat doel te bereiken willen
wij eerst inventariseren wie er
allemaal over een AED beschikt
en willen we graag, in overleg
met de eigenaar, bekijken óf en
hóe de betreffende AED voor
heel Vessem beschikbaar ge -
maakt kan worden. Ook over de
kosten willen wij meedenken.
Beschikt uw bedrijf over een
AED en bent u bereid om over
het gebruik met ons van ge dach -
te te wisselen, laat ons dat dan
z.s.m. weten via een mailtje
naar: bestuur@ehbovessem.nl.

Overigens is het zo dat wij, naast
de drie bestaande AED’s, ons in
eerste instantie richten op de
volgende drie gebieden als we
het over eventueel nieuwe AED’S
hebben:
1. Kuilenhurk, De Hoefse Weg,

Rietven
2. Maaskant, Driehuizen, Mr. de

la Courtstraat
3. Vondereind, Lantie, Ellen -

broek, Vogelenzang

Namens de gehele Vessemse
gemeenschap alvast hartelijk

dank voor uw medewerking
en… als u meer ideeën hebt
zijn die meer dan welkom.

Eric Oosterbosch
Voorzitter EHBO Vessem c.a.
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IS eR VOOR jOuW HARt OOK eeN AeD IN De BuuRt?

Samen maken wij Vessem veiliger
Overlevingskans 80%
Een AED vergroot de over le -
vingskansen van een slacht-
offer met een levensbe drei -
gende circulatiestilstand aan-
zienlijk. Hoe eerder de reani -
matie (hartmassage en be -
ademen) en defibrillatie bij
een slachtoffer worden toe -
gepast, des te groter de
overlevingskans. 
Indien binnen 2 minuten een
(burger)hulpverlener met de
AED de eerste stroomstoot
toedient, stijgt de overle -
vings kans tot 80%. De kans
op overleven daalt met ca.
10% per minuut als defibril -
leren wordt uitgesteld. Het is
dus van levensbelang om
meteen actie te ondernemen.
Bij een hartstilstand staat het
hart meestal niet helemaal
stil. Dat lijkt alleen zo. De
hart kamers worden heel snel
en chaotisch geprikkeld,
waar door ze niet meer sa -
men trekken. Dit heet ventri -
kel fibrilleren. Een AED is dan
nodig om het hart te resetten
en weer normaal te laten
klop pen. Dit resetten noemen
we defibrilleren.

De eerste
Goede Doelen
Week van start
In de week van 1 april ontvangt u
een envelop in de brievenbus
met een keuzeformulier voor de
diverse Goede Doelen. In de
week van 8 april komen vele vrij -
willigers bij u deze envelop weer
ophalen. Wij rekenen op U.
Mocht de collectant u niet thuis
treffen dan kunt u uw envelop of
bijdrage inleveren bij Super
Service Henst of bij Anja van den
Bliek, Hooge Akker 52, Vessem.
Hartelijk dank alvast en in de
volgende uitgave van de Vaes -
hei mer Bode informeren wij u
over de diverse opbrengsten.
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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



De Beerze Brave ATB veldtoer-
tocht is inmiddels uitgegroeid tot
een waar begrip in de regio en
ver daar buiten. Ruim 900
moun tainbikers wisten vorig jaar
de weg naar Vessem te vinden
om deel te nemen aan onze
mountainbike tocht. Dit geeft
aan dat het mountainbiken al
lang niet meer in de kinder -
schoe nen staat en dat steeds
meer mannen en vrouwen be -
sluiten om deze sport te gaan be-
oefenen. Ook de Vessemse ATB
club is in ledental de laatste
jaren flink gegroeid en dat is een
hele mooie ontwikkeling.

Bij onze toertocht staat met
name het onderdeel veiligheid
hoog in het vaandel. Zo staan er
bij ieder gevaarlijk oversteek -
punt twee vlaggers om het ver-
keer te waarschuwen en de fiet-
sers veilig te laten oversteken.
Ook controleren we vooraf de
routes veelvuldig op bijvoorbeeld
hinderlijke obstakels of andere

gevaarlijke situaties.
Bij de finish wordt iedere deel-
nemer boven de 18 jaar getrak -
teerd op een heerlijk Beerze
Biertje in de binnentuin bij de
Gouden Leeuw. De Gouden
Leeuw verzorgt deze traktatie al
weer voor het tiende jaar! Dit
gratis Beerze biertje begint even -
zo een traditie te worden en is

een herkenningspunt voor onze
tocht (“oh ja, dat is die tocht mee
dè pilske…”).

Een paar jaar geleden zijn we
ook begonnen met de kids-tour
welke dit jaar wegens succes zal
worden geprolongeerd. Een flin -
ke delegatie stoere mountain -
bikers van de Vessemse Basis-
school (groep 5 t/m 8) nam ook
vorig jaar deel aan de Beerze

Brave Kids Tour en volbracht
deze tocht glansrijk om bij de
finish natuurlijk een mega ATB
Vessem-snoepzak in ontvangst
te mogen nemen.
Heb je zin om op 7 april a.s.
spor tief bezig te zijn, te genieten
van onze prachtige natuur en
geheel ongedwongen en op jouw
eigen tempo aan onze ATB tocht
deel te nemen, dan zien we je
graag tussen 8.30 uur en 10.00
uur aan de start verschijnen in
de binnentuin van de Gouden
Leeuw. Halverwege kom je even
op adem bij onze post waar je de
inwendige mens kunt versterken
met soep, koek en sportdrank. Je
kunt routes rijden van 25, 40 en
55 kilometer. De kosten van
deel name aan de tocht bedragen
slechts € 4,50. Deelnemers
onder 16 jaar fietsen gratis mee.
Voor deelnemers onder de 18
jaar staat er bij de finish in plaats
van een Beerze Biertje een fris-
drank naar keuze klaar.
Groeten en tot 7 april a.s.

ATB Vessem & Korfbalver.
Vessem
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AtB VeSSeM eN KORFBALVeReNIGING ORGANISeReN OP 7 APRIL WeDeROM

De Beerze Brave ATB veldtoertocht

Pannaveld voor v.v. Vessem
Wellicht heeft u ze al aan de deur gehad, de jeugd van v.v.Vessem en
v.v.DEES gaan voor een pannaveld. Een pannaveld is een kunst gras -
veld met omheining, waarin kleine partijen gespeeld kunnen worden
en de jeugd zijn/haar techniek verder kan ontwikkelen. Echter
brengt een pannaveld de nodige kosten met zich mee. Naast vele
gulle sponsoren die dit mede mogelijk maken, mag ook de jeugd zich
door middel van een sponsor-obstacle-run gaan inspannen. Deze ob-
stacle-run zal worden gehouden op zaterdag 20 april van 17:00-
18:00 uur op sportpark De Lille (voorafgaand aan de wedstrijd
Vessem 1-EMK 1 18:30 uur). Deze run is voorzien van enkele obsta -
kels en zal door opzwepende muziek worden omlijst. Voor de spelers
die het grootste sponsorbedrag hebben opgehaald, liggen enkele
mooie prijzen klaar. Het doel is dat het Pannaveld groots geopend zal
worden tijdens ons Pinkstertoernooi.
Uiteraard bent u allen van harte welkom om onze jeugd te
komen aanmoedigen tijdens deze run.

Met vriendelijke groeten,
Pannaveld commissie v.v.Vessem

Op zaterdag 23 maart hield
de stichting Duofiets een
open dag b.g.v. de start van
het nieuwe fietsseizoen op 2
april a.s.

De vrijwilligers stonden met de
drie duofietsen klaar om een
ritje te maken met nieuwe gasten
of nieuwe vrijwilligers of met po -
tentiële huurders. Daarvan werd
flink gebruik gemaakt. In D’n
Deel was er voor iedereen ook
gratis koffie/thee met cake en
was er tevens de mogelijkheid
tot het stellen van vragen. Ook

daarvan werd veelvuldig gebruik
gemaakt.
Er hebben zich op die middag
(naast een aantal huurders) vier
nieuwe vrijwilligers en enkele
nieuwe gasten aangemeld. In
Vessem hebben we nu maar
liefst 27 vrijwilligers en dat be -
tekent dat er weer extra ruimte is
voor nieuwe gasten. U kunt zich
het hele jaar door aanmelden en
kunt daarvoor bellen met Jan
Henst (592147) of Harrie van
Son (06-51317780). Ook als u
eerst meer informatie wilt
hebben, kunt u hen bellen.

Geslaagde Open dag
bij Stichting Duofiets

Kea Aalders (rechts) gaat op pad met een van de nieuwe
vrijwilligers, Pauline de Laat.
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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



Onlangs nam Jan Michielse
afscheid als voorzitter en be-
stuurslid van fanfare & drum -
band St. Cecilia. Namens het
bestuur sprak Eric de Laat de
scheidende voorzitter toe.
Onderstaand de toespraak
van Eric.

Jan is als 13 jarig jongetje lid ge -
worden van St. Cecilia. Hij is zijn
lessen begonnen bij Piet Ven, in
het bondsgebouw. Hij is daar
met de bugel begonnen en nu 44
later stopt hij ook met de bugel.
In 2000 was hij 25 jaar lid en in
2015 40 jaar lid.
Jan organiseerde, veelal met
Walter de Laat, de 3 dagen du -
rende muziekfeesten van weleer.
Ondertussen werd hij ook lid van
de boerenkapel. Jan vind het
blazen van die muziek nog
steeds erg leuk. Daarom is hij elk
jaar met de kermis, op zondag -
mid dag, van de partij.
Omdat we in het begin van deze
eeuw heel veel leerlingen hadden

(op d’n top hadden we toen 70
leerlingen), moest er een jeugd-
commissie komen. Daar is Jan
de grote kartrekker van geweest
en in 2005 is die jeugdcommis -
sie van start gegaan.
Hee, heel veel jeugd. Waarom
dan geen jeugdorkest vormen?
Tja, maar wie gaat dat dirigeren?
Moeten we weer een dirigent in
huren? Nee nee, Jan doet dat
wel efkes. Elke zondag repetitie.
Jan deed dat. Thuis veel muziek
luisteren en uitzoeken, partituur
zoeken e.d. om de jeugd leuke
muziek te laten blazen. Jan deed
dat.
Een hoop jeugd die van alles
leuk vindt, maar repeteren toch
niet bovenaan het lijstje had
staan. Mobieltje en ouwe hoeren
wel. En Jan met z’n engelen ge -
duld tolereerde dat allemaal
maar.
Elk jaar werd er een kamp geor -
ganiseerd voor die jeugd. En elk
jaar was er dan een concert bij
een Center Parks of zo. Uurtje

spelen en hele dag gratis in het
zwemparadijs. Geweldig alle -
maal. En ook de muziek die Jan
deze leerlingen bijbracht was
van een steeds hoger niveau.
Hee, dirigent voor het jeugd or -
kest… dan kan je misschien ook
het grote korps dirigeren?
Omdat Piet Ven stopte zochten
ze nog een tweede dirigent en…
je raad het al, ook dat deed Jan.
Over dirigenten gesproken; Jan
heeft er 4 versleten en met de
vijfde stopt hij zelf. Theo Melle -
ma, Ad van de Pas, Jaap van
Wershoven, Marianke Hobé en
de vijfde is de huidige dirigent
Thom Roosen.

Omdat Jan blaakte van de mu -
ziekenergie, richtte hij ook nog
Die Jelloobend op. Ook daar
zorgde Jan in eerste instantie
voor de muziek. Ook daar was
hij wel mede kartrekker. En nog
trouwens. Die Jelloobend
bestaat ook al sinds de tachtiger
jaren.
In 2010 is het jeugdbestuur
samen gevoegd met het groot
bestuur. Sinds februari 2012 is

Jan voorzitter van onze club.
Echt verschrikkelijk veel werk
heeft hij verzet als voorzitter.
Het is te veel om op te noemen.
Hoeveel uur hij in deze vereni-
ging gestoken heeft, is echt gi -
gan tisch: Vergadering met
Art4U, overleg met Harrie Welp
van de school, regio-overleggen,
overleg met de gemeente,
overleg met omlig gen de
korpsen, bestuursverga deringen,
carnavalsconcert vergaderingen,
jaarmarkt verga de ringen. Instru-
mentarium op ruimen en in orde
maken, samen met Walter.
Muziekstukken weer updaten.
Speeches voor bereiden als we
ergens een sere nade moesten
brengen of voor jubilarissen.
Elke kermismaandag iets
organiseren. Etc. etc. etc.

Voor dit alles zijn wij Jan erg
dankbaar en daarom werd hij,
na een unanieme stemming,
benoemd tot Erelid van fanfare
en drumband St. Cecilia.

Jan, proficiat en bedankt
voor alles.
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jAN MICHIeLSe BeNOeMt tOt eRe-LID VAN FANFARe & DRuMBAND

Sint Cecilia nam afscheid van
een super-actieve voorzitter

Binnenkort verzorgt het ‘Reusels
Gemengd Koor’ als Passiecon-
cert een tweetal uitvoeringen van
het Requiem van Gabriel Fauré.
Als professionele solisten treden
hierbij op: Nancy Verschuuren
(sopraan) en Leon van Wersch
(bas-bariton). Het koor wordt
muzikaal ondersteund door een
samengesteld muziekensemble
bestaande uit Tamara Bar (harp),
Leontien Akkerman (viool) en
Sjak Smulders (kist)orgel). Het
koor staat sinds kort onder lei-
ding van de nog jonge en en -

thou siaste dirigent Tom Vos.
Dit bijzondere en sfeervolle con-
cert is gratis toegankelijk. Wel
wordt het op prijs gesteld als u
na afloop van het concert uw
waardering voor deze mooie
Paasviering wilt uiten d.m.v. een
financiële bijdrage in de collecte-
mandjes in de kerk.
De uitvoeringen vinden plaats op
zaterdag 13 april om 19.30 uur in
de kerk van Arendonk (Voor hei -
de) en op zondag 14 april (Palm -
zondag) om 14.30 uur in de kerk
van Reusel.

Passieconcert in Reusel
met Vessemse inbreng

Herdenken: we noemen je naam
Eclips Uitvaarten organiseert op woensdag 17 april om 19.30 uur
voor de 19e keer een herdenkingsavond. Deze bijeenkomst is voor
iedereen die in 2018 - of langer geleden - iemand heeft verloren en
hem of haar wil herdenken. Tijdens dit samenzijn in de Lamber tus -
kerk in Vessem noemen we de namen van de overledenen en zeg -
gen kort iets over hen.
Ook wordt voor elk van hen een kaars aangestoken.
Neemt u telefonisch contact met ons op als u zich wilt aanmelden
040-2128212 of mail ons: info@eclips-uitvaart.nl.

Eclips Uitvaarten
Mieke Artz en Corien v.d. Heuvel
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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



Met de Zonnebloemgasten ver-
trokken wij op 14 maart met 7
volle auto’s naar Jacks’ casino in
Tilburg. Veel van onze gasten
waren nog nooit in een casino
geweest, dus werd het een hele
verrassing. Daar aangekomen
gingen we snel naar binnen want

het was echt hondenweer. We
werden verwelkomd met koffie
of thee en iets lekkers erbij.

Daarna kregen we allemaal een
bakje met pen, speelkaarten,
bingo blaadje, verfrissingsdoekje
en € 7.50 contant om mee te

spelen. Om 14.00 uur begon de
bingo waarbij er geldprijzen te
winnen waren. Een gast van ons
had prijs, erg leuk! Ondertussen
werd er ook nog rondgegaan met
heerlijke bonbons.
Na de bingo werden we in twee
groepen gesplitst en kregen we
uitleg over roulette en over de
fruitmachines. Toen mochten we
zelf aan de gang.
Het was even wennen voor veel
gasten om te gaan gokken, maar
langzamerhand begon men het
gokken toch te proberen. De
meeste gasten bleven bij het
roulette spel. En warempel,
menigeen had er winst op, de
een ‘n paar euro, maar er waren

ook gasten bij die enkele tientjes
verdienden. Iedereen had er veel
plezier in. In de tussentijd wer -
den we nog maar eens getrak -
teerd op lekkere hapjes.
Sommige gasten vonden het heel
jammer toen ze te horen kregen
dat het tijd was om weer naar
huis te gaan. Al met al, een heel
geslaagde middag voor onze
Zonnebloemgasten. Zeker voor
herhaling vatbaar!

Oorlogsmuseum
Het volgende uitstapje is op 7
mei. We brengen dan een bezoek
aan museum De bewogen jaren
in Hooge-Mierde. Ook gaan we
natuurlijk in de meimaand, zoals
we de laatste jaren gewend zijn,
naar de H. Eik. Dit jaar op vrij-
dag 24 mei. Daarna gaan we
pannenkoeken eten bij de Rode
Haktol! Gasten krijgen nog
bericht hierover.
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Zonnebloemgasten waagden
een gokje in Tilburgs casino!

VC Vessem in een nieuw jasje
Elk team wil graag goed voor de dag komen, zo ook de teams van vol-
leybalvereniging VC Vessem. En dankzij de gulle bijdragen van onze
kledingsponsoren, Expandable BV, Jasmijn Drogisterij en Autobe-
drijf F. van Doormaal, is dat sinds de start van dit seizoen gelukt.
Hiervoor danken wij Michiel Becx, Maaike van Barschot en Lizet
Becx, en Frans van Doormaal van harte.
Alle competitieteams, van onze mini’s tot en met Dames recreanten
staan er weer mooi op in hun nieuwe trainingsjasjes.
Voor meer informatie over onze vereniging, kijk op www.vcvessem.nl
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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 26-jarige Tom Vos uit Ves -
sem dirigeert in het tweede
weekend van april het requi -
em van Gabriel Fauré. Tom
heeft pas een jaar ervaring
met dirigeren van een koor.
Zo’n klassieker wordt dus een
flinke uitdaging. Van zenu -
wen lijkt hij echter weinig last
te hebben. Zijn enthousiasme
voor muziek in het algemeen
en voor het begeleiden en
dirigeren van koren werkt
aanstekelijk.

Uiteraard begint het allemaal op
jonge leeftijd. Muziek maken
hoorde als vanzelf bij de opvoe -
ding. “Probeer een jaar lang een
muziekinstrument en daarna
kun je altijd nog maar zien of je
doorgaat,” zeiden pa en ma Vos.
De kleine Tom koos in eerste in-
stantie voor trompet, maar dat
raadde de docent af. Een goede
tweede keuze was de piano. Hij
kreeg tot zijn 18e jaar les en had
daarna volgens eigen zeggen ‘een
redelijk niveau’.
Een natuurlijk vervolg zou het
conservatorium zijn, maar Tom
werd afgewezen. Het plan B via
de Pabo was na één jaar een
dood lopende weg. De muziek
bleef hem boeien. Hij begint met
het componeren van eigen stuk -
ken. Hobby nummer 2 is het
kijken naar films. Dan is de lo gi -
sche stap natuurlijk filmmuziek
maken. Als negentienjarige ver-
trekt hij naar Engeland. Op de
university van Bristol studeert

hij vier jaar later af als ‘master of
art in composing for film and tv’.
Een mooie titel, zeker, maar zelfs
dan is het niet gemakkelijk om je
weg te vinden in de muziek we -
reld. Er waren in de buurt wel
wat koren die begeleiding zoch -
ten. Vanachter de piano zag Tom
de dirigent aan het werk. Hij
dacht: “Dat zou ik ook wel eens
willen proberen. Ik weet niet of ik

dat kan, maar ja…” Van pro beren
wordt je niet slechter. Die kans
kreeg hij in Bladel. Daar leerde
hij in een jaar tijd enorm veel.
Een enthousiaste jonge dirigent
maakt snel naam in die wereld
van ‘iemand die iemand kent’.
Aan het eind van de vorige zo -
mer wordt Tom benaderd door
het ‘Reusels Gemengd Koor’. Hij
werd aangenomen als de nieuwe

dirigent. De eerste klus was
meteen een uitdaging; het koor
klaarstomen voor een passie-
concert. Het koor had dit stuk in
het verleden al eens gezongen.
Dat zou een voordeel kunnen
zijn voor een beginnend dirigent,
zeker ook gezien de korte repeti -
tietijd.
Dat viel echter de eerste repeti -
ties niet mee. Maar Tom had
zich goed voorbereid. Hij beluis -
terde verschillende versies van
het requiem. Het stuk zat in zijn
hoofd. Al snel kon hij zijn eigen
accenten leggen. De laatste we -
ken vallen alle puzzelstukken op
zijn plek; het koor, de begelei -
ding en de solisten (waaronder
Leon van Wersch).
“Nog een paar repetities om te
schaven en dan moet het er
staan,” zegt Tom en zijn ogen
glinsteren van de voorpret. Hij
heeft intussen zoveel zin in diri -
geren gekregen dat de school -
banken weer lonken. Deze keer
blijft hij dichter bij huis (Maas-
tricht of Tilburg). Er zijn immers
nog wat Kempische koren te
dirigeren!

Mocht je deze getalenteerde
Vessemnaar aan het werk
willen zien, dat kan. Zie daar-
voor het artikel elders in dit
blad.
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Jonge Vessemnaar dirigeert
Passie-concert in Reusel

Tom Vos begeleidde een aantal koren op piano, voordat hij ging dirigeren.

Het leren (lezen) van een partituur is huiswerk voor de dirigent.



Een verwoestende noordwester-
storm bereikte in de nacht van
zaterdag 31 januari op zondag 1
februari 1953 de Zuidwestkust
van Nederland. het water steeg
tot ongekende hoogte, dijken
braken door en vloedgolven van
wel twee meter hoog stroomden
de polders in waardoor in een
paar uur tijd grote delen van
Zeeland, West-Brabant en Zuid-
Holland onder water liepen. Een
totale oppervlakte van bijna
200.000 hectare rampgebied.
Ook het dorp Nieuw-Vossemeer

dat aan de Brabantse oever ligt
van de toenmalige Eendracht
(nu deel van het Schelde-Rijn -
kanaal) werd zwaar getroffen
door de watersnoodramp. Jan
Bosters (bestuurslid van de
HKK Ambachts-Heerlijkheid
Nieuw-Vossemeer) maakte als
kleuter deze ramp mee. Jan
maakte deel uit van een grote
familie die destijds allemaal in
de polders van Nieuw-Vosse -
meer en in het dorp zelf woon -
den. Ruim twee dagen lang zat
de bevolking in het rampgebied

opgesloten voordat de redding
en evacuatie op gang kwamen.
Aan de hand van verhalen, fei -
ten, foto’s en gebeurtenissen ver-
telt hij hoe zoiets kon gebeu ren
en de gevolgen ervan.
De lezing vindt plaats in de Jaco-
bushoeve, Jan Smuldersstraat 4
op 23 april, aanvang 20.00 uur.
De toegang voor deze lezing is
gratis, wel wordt een vrijwillige
bijdrage gevraagd als waardering
voor de spreker en voor de koffie
of thee.
Heemkundever. De Hooge Dorpen 
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Lezing ’Dorp in de Golfslag’ bij
Heemkunde in Jacobushoeve

De Paardenhoek in Nieuw-Vossemeer in 1953 tijdens de
watersnoodramp.

Hierbij weer enkele wetens-
waardigheden vanuit ons Ge-
meenschapshuis.

Zondagmiddag-concerten
Zoals inmiddels algemeen
bekend is, zijn onze tribute-con-
certen op de zondagmiddag
doorgaans een groot succes!
Zeker als we kijken naar het
meest recente concert: de cover-
band van Creedence Clearwater
Revival op zondag 27 januari.
Volledig uitverkocht en uiterst
swingend. Als u niet geweest
bent, hebt u echt iets gemist.
Maar er is een nieuwe kans om te
komen luisteren naar en mee te
swingen op pakkende muziek.
Op zondag 22 september hebben
wij de U2- tributeband in the
name of geboekt. Met (naast vele
andere) onvergetelijke
klassiekers als ‘With or without
you,’ ‘Where the streets have no
name’ en ‘Beautiful Day’.
En een ‘beautiful day’ zal het vast
en zeker worden op die zondag
in september. Wilt u nu alvast

een kaartje bestellen? Reserveer
dan op het email adres:
info@dnboogerd.nl

Nieuwe bestuursleden
We zijn erg blij dat de oproepen
in de vorige Vaesheimer Bodes
re sul taat gehad hebben!
Alhoewel we nog niet helemaal
voltallig zijn en dus ook nog
verder zoeken, hebben we toch
een drietal nieuwe mens en
mogen verwelkomen: Peter
Geerts, Johan van Esch, Jos de
Boer. In de komende edities van
de VB zullen we hen met foto en
een korte introductie laten ver-
tellen waarom zij ons gemeen-
schapshuis graag willen onder-
steunen.

Vrijwilligers
Meldden we hiervoor dat er
nieu we mensen bij ons zijn aan -
getreden, ook de andere kant
(afscheid) is in ons gemeen -
schaps huis wel eens aan de orde.
Na vele jaren is Toon van der
Heijden onlangs gestopt als

vrijwilliger. Samen met zijn
vrouw Rieky was hij een van de
steun pilaren in onze vrijwilli -
gers groep en velen van u zullen
hem in D’n Boogerd zijn tegen-
gekomen. We hebben Toon ‘uit-
geluid’ met een fleurige bos bloe -
men waarin ook enkele pauwen-
veren waren ver werkt in de hoop
dat hij ‘zo trots als een pauw’ kan
terugkijken op zijn tijd bij D’n
Boogerd. Toon, van harte be -
dankt en het ga je goed!

Een verdrietig afscheid betreft
het overlijden van Jos van Riet.
Als vrijwilliger bij de biljartgroep
heeft hij vele malen zijn tijd en
energie besteed aan het ver zor -
gen van deze activiteit. We zullen
hem zeker missen en wensen
zijn familie en vrienden veel
sterkte met dit verlies!

Komende activiteiten:
7 april rommelmarkt; 12 april
rikken; 20 april stijldansen
2 juni uitwisselingsconcert St
Cecilia/Wampegalm.

Nieuws vanuit D’n Boogerd

Open training
volleybal voor
6-16 jaar
Voor kinderen die willen kennis
maken met volleybal en onze
ver eniging organiseren we op
donderdag 18 april een open
training. Van 15.45-17.00 uur is
de beurt aan de mini’s van 6-12
jaar en van 17.00-18.30 uur is de
C- en B-jeugd aan de beurt, voor
12-16 jarigen.
Neem je gymspullen mee en
kom lekker meedoen. Aanmel -
den is niet nodig maar mag wel
via bestuur.vcvessem@gmail.
com.

Weet Wee Pee
wel hoe z’n
moeder heet?
In de carnavalskrant van dit jaar
heeft onze prins Wee Pee voor
nog al wat verwarring gezorgd.
In de tekst waarin hij zichzelf
voorstelt, heeft hij het er over dat
zijn moeder Gerdie Aarts zou
heten en dat terwijl heel Vessem
haar toch kent als Ger, Gerry of
Gerrit.
De vraag of WP wel weet hoe zijn
moeder heet, komt dan ook snel
op. Maar bij navraag lijkt het
toch helemaal te kloppen. Wij
hebben de hand weten te leggen
op een schoolschriftje van
Gerdie (zie foto hieronder).

Als je trouwens de inhoud van
dat schriftje leest, kom je tot de
ontdekking dat ze vruger een
‘heel vroom meidje’ geweest
moet zijn.

Wat zou Vessem
zijn zonder 
De Zonnebloem?

Wij zijn nog steeds op
zoek naar JOU als:
- SECRETARIS
- ORGANISATOR

ACTIVITEITEN
- 2E PENNINGMEESTER
- BESTUURSLID

ALGEMEEN

Dankbaarder en fijner
vrijwilligerswerk is
nauwelijks denkbaar.

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



Veel omwonenden ondervinden
hinder van Eindhoven Airport.
De GGD onderzoekt periodiek
hoe deze omwonenden hun leef-
omgeving ervaren. Onlangs is er
weer zo’n onderzoek geweest,
ditmaal op vraag van de heer
Pieter van Geel die, in opdracht
van de minister van
Infrastructuur en Waterstaat, de
proefcasus Eindhoven Airport
uitvoert. Deze proefcasus wordt
in april afgesloten met een ad-
vies aan de minister over de
toekomst van het vliegveld

De resultaten
De belangrijkste resultaten van
het GGD-onderzoek zijn:
-   15% van de regio ervaart ern-

stige geluidshinder;
-   In het gebied van de aanvlieg -

routes (de 20 Ke zone) is dat
zelfs 46%;

-   Een flinke stijging van geluids-
en geurhinder t.o.v. voorgaan-
de jaren;

-   Een fors groter aantal mensen
heeft last van verstoring van
hun slaap;

-   De inwoners van de regio ma -
ken zich meer en meer zorgen
over gezondheidsklachten ver-
oorzaakt door het vliegver -
keer.

43% van de mensen die de vra -
genlijst kregen toegestuurd,
heeft deze ingevuld en dat is een
hoge score.

Gevolgen
Tijdens de presentatie van dit

onderzoek vroeg een van de aan-
wezigen of de 20Ke-zone niet
eens echt gemeten moet worden.
Ke is een berekeningswijze waar -
mee de mate van geluidshinder
in een bepaald gebied kan wor -
den bepaald en de 20Ke-zone is
het gebied met het meeste la -
waai. Maar veel mensen buiten
deze berekende zone ervaren
ook flinke overlast. De daadwer -
kelijke 20Ke-zone zou aanzien -
lijk groter kunnen zijn dan nu
wordt aangenomen. Als metin -
gen dat inderdaad aantonen, dan
heeft dat grote gevolgen. Omdat
er binnen de 20Ke-zone geen
grote nieuwbouwprojecten wor -
den toegestaan, komt een flink
aantal nieuwbouwplannen van
Eindhoven, Best, Son, Veld ho -
ven, Bergeijk, Eersel en Bladel
ter discussie te staan.
Uitbreiding van het aantal
vluchten op Eindhoven Airport
komt dan eigenlijk neer op een
regionale bouwstop en dat is
zeker niet bevorderlijk voor het
vestigingsklimaat in Brainport
Eindhoven.

Actie!
Omdat wij ons grote zorgen
maken over de gevolgen van de
groei van het vliegverkeer op
onze gezondheid en ons milieu
hebben wij op donderdag 28
februari bij het Evoluon, voor
aanvang van de bijeenkomst van
de Proefcasus Eindhoven Air -
port een succesvolle protestactie
gevoerd.

Ook u kunt in actie komen!
Provinciale Staten kan, als eige -
naar van 25% van de aandelen,
invloed uitoefenen op de beslis -
singen omtrent Eindhoven Air -
port. 

Wie zijn wij?
Omdat wij vinden dat we onze
ogen niet kunnen sluiten voor de
overlast die Eindhoven Airport
veroorzaakt zijn wij de actie -
groep “Vluchten kan niet meer”
gestart. Deze groep bestaat op
dit moment uit vertegen woor -
digers uit drie Kempen gemeen -
tes, maar dat aantal mag zeker
groeien, ook richting de Meierij

en de Peel. Komt u ook op voor
de leefbaarheid in uw regio? Laat
het ons weten.

U kunt o ns bereiken op vluchten
kannietmeer01@gmail.com.
Voor vragen, steunbetuigingen
of om u aan te sluiten namens
uw woonplaats.

Vluchten kan niet meer
Mieke van de Ven
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OOK DE ZONNEBLOEM
VIERDE CARNAVAL

Op carnavalsmaandag 4 maart was onze afdeling met 23 gasten
(incl. enkele vrijwilligers) aanwezig tijdens het maandag mid dag -
matinee dat, zoals elk jaar, georganiseerd wordt door de Ves sem -
se KBO in samenwerking met De Spekstruiven en D’n Boogerd.
Enkele vrijwilligers hadden in de zaal de benodigde stoelen vrij
gehouden zodat we gezellig bij elkaar konden zitten. De koffie/
thee met plakje cake werden ons gratis aangeboden door het ge -
meen schapshuis. Uiteraard werd dat door iedereen zeer op prijs
gesteld.
Presentator Patrick Neutkens praatte de sketchjes en muzikale
optredens aan elkaar. Daarbij werd hij geweldig gesteund door
Die Jelloobend, die de wat lange re pauzes voortreffelijk invulde.
Er waren optredens van diverse Vessemse artiesten en net als
tijdens de Zittingsavonden, was het optreden van Lion van Rooij
(alias Riet Dekker) een van de hoogtepunten. Maar ook het op -
treden van de Kouw Struiven met een parodie op een motorrace
mocht op heel veel bijval rekenen.
Al bij al was het een zeer geslaagde middag waar wij als Zonne -
bloem-gast/vrijwilliger zeer van genoten hebben. Volgend jaar
zullen we weer van de partij zijn!

Volgens onderzoek is de geluidsoverlast
en slaapverstoring fors toegenomen 

Het is inmiddels een traditie, de
jaarlijkse Vastenactie-pelgrims-
tocht. Voor de negende keer
staat de 3-daagse pelgrimage op
het programma: op 11, 12 en 13
april 2019 gaan we wandelen
rondom Weesp. We pelgrimeren
ter bezinning op onszelf en onze
levensstijl, maar ook om geld bij
elkaar te brengen voor de pro -
jecten van Vastenactie. De pel-
grimstocht 2019 wordt georga ni -
seerd door de MOV-groep van
de Parochie van Levend Water
Weesp, Muiden en Muiderberg
in samenwerking met Vasten -
actie.
Water verandert alles’ is het
thema van Vastenactie 2019.
Water is de belangrijkste bron
van leven. In 2019 zet Vasten -
actie vijf waterprojecten in de
schijnwerpers, te weten in Nica -
ragua, Niger, Sierra Leone, Indo -
nesië en Congo.
Wandelen doen we in het water-
rijke gebied van Gein en Vecht,
onder de rook van Amsterdam.
Vanuit en in de omgeving van
Weesp.
We lopen met een groep van
onze parochie met deze wande -
ling mee. Je bent van harte wel -
kom om met ons mee te lopen,
ook als je één of twee dagen wilt
aansluiten
We hebben als groep een actie -
pagina aangemaakt bij de Vas-
tenactie onder de naam “Samen
Willibrordus”; hierop kunnen de
sponsorgelden worden overge -
maakt.
Het is een sponsortocht. Als je
meeloopt hopen we dat je één of
meer sponsors zoekt of zelf een
bijdrage stort via onze account.
Ook als je niet meeloopt word je

uitgenodigd onze wandelaars te
sponsoren. Ga naar www.vasten-
actie.nl/nl/evenementen/pelgri
mstocht2019, dan naar: Steun
een persoonlijke actie, klik aan:
Samen Willibrordus en ga naar
doneren.

Aanmelding en kosten
Je kunt jezelf opgeven via inter -
net bij: https://www.vastenactie
.nl/nl/evenementen/pelgrims-
tocht2019. De deelnamekosten
zijn € 15 per dag. Je hebt de mo -
gelijkheid om te overnachten in
de buurt en om gebruik te ma -
ken van de lunchpakketten en
het avondeten. De organisatie
heeft twee arrangementen
samengesteld. Als je andere
wensen hebt, kunt je contact op-
nemen. Je kunt je via het for mu -
lier op de website aanmelden en
als je een van de twee standaard-
arrangementen hebt gekozen,
kunt je deze meteen betalen via
de webshop. Let op: wanneer je
via de webshop betaalt, vergeet
dan niet het formulier ook in te
vullen.
Je kunt je ook opgeven via onze
groep bij: Arnold Becx, Het
Groen 50, 5511 AE Knegsel, tel.
040-2051564 of 06-21652935,
email: arnoldbecx@icloud.com
of bij Toon van de Ven, Stevert 5,
Steensel, tel. 0497-516614,
email: toonvandeven@telfort
glasvezel.nl.

Als je jezelf opgeeft via de web -
site stellen we het op prijs dat je
ons ook even informeert zodat
we weten wie er in onze groep
meelopen.

MOV groepen van 
Samen Willibrordus

Wandelen over water

6/7 april
ROMMELMARKT
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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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Beste parochianen,
De goede of Heilige week en
Pasen staan weer voor de deur.
Met de viering van de plechtige
intocht van Jezus in Jeruzalem
in de plechtige Eucharistievie -
ring op zondag 14 april mmv het
Gemengd koor, beginnen wij een
heel bijzondere week. Als teken
van onze hulde aan onze Heer
Jezus Christus worden palm tak -
jes gewijd en uitgedeeld. U zult
ze ongetwijfeld thuis een ere -
plaats geven achter het kruis -

beeld, foto of schilderij.
In dit weekeinde kijken we ook
vooruit naar wat er in de ko men -
de week met Jezus gaat gebeu -
ren. Deze week roept ons ook
heel speciaal op tot bezinning
van onze manier van leven, be -
zinning over onze omgang met
God en met elkaar.
Als we eerlijk bij onszelf te raden
gaan zullen we ook tot het besef
komen dat ook wij zondige men -
sen zijn. Ook wij hebben behoef -
te aan verzoening en vergeving.

Laten we het zover het van ons
afhangt het weer goed maken
met God en met elkaar.
Maandagavond in de Goede
Week 15 april is er om 19.00 uur
een gezamenlijke boeteviering
voor de drie parochies in de kerk
van Knegsel. Het parochieel ge -
mengd koor van Knegsel zal deze
viering muzikaal verzorgen.
Als men persoonlijk wil biechten
kan men contact opnemen met
de pastoor, tel. 0497 847645.

Witte Donderdag 18 april
Op deze dag viert de kerk dat
Christus de Eucharistie en het
priesterschap instelde bij gele -
genheid van het laatste Avond-
maal. Het is vanouds daarom
speciaal de feestdag van de
priesters. In het evangelie van
deze feestdag horen we het ver-
haal van de voetwassing van de
leerlingen door Jezus, voordat zij
aan tafel gaan.
Op de avond voorafgaande aan
Witte Donderdag wijdt onze

DIENSTEN EN INTENTIES
5e ZONDAG VAN DE VASTEN
Zaterdag 6 april Wintelre 19.00 uur woord en communieviering.
Voorganger: J. van Olmen.
Zondag 7 april Vessem 9.30 uur Eucharistieviering. Voorganger: pas-
toor A. Verschure. Meditatief.
Zondag 7 april Knegsel 11.00 uur Eucharistieviering. Voorganger: pas-
toor A. Verschure. Gemengd koor Knegsel.
In deze vieringen gedenken wij:Harrie en Mariëtte Lemmens; Ton
Smetsers; Wout en Anneke Soetens-v. Lippen; Jos v. Riet (KBO Vessem);
Fien Somers-Coolen (verj.).

Maandag 8 april 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal. Voor -
ganger pastoor P. Vissers.

Vrijdag 12 april plechtig gezongen Eucharistieviering in Vessem mmv.
Con Brio, waarin onze bisschop Mgr. G. de Korte, aan 9 jongeren van
Vessem het H. Vormsel zal toedienen.

PALMZONDAG
Zaterdag 13 april Wintelre 19.00 uur Eucharistieviering. Voorganger:
pastoor A. Verschure.
Zondag 14 april Vessem 9.30 uur Eucharistieviering. 
In deze viering wordt de palm gewijd en uitgereikt. Voorganger pastoor
A. Verschure. Gemengd koor, Greg. en Ned.
Zondag 14 april Knegsel 11.00 uur Eucharistieviering. 
In deze viering wordt de palm gewijd en uitgereikt. Voorganger: pastoor
A. Verschure. Gemengd koor.
In deze vieringen gedenken wij: Wim Mijs (mndg,); Maria Couwenberg-
Mijs (jrgt,); Martien Mijs (verj.); Jan Mijs (verj.); overledenen van fam.
de Laat; Sjef en Liza v. Aaken-Diepens, Teun en Job.

Maandag 15 april 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.
Voorganger: pastoor P. Vissers. 

HOOGFEEST VAN PASEN
Maandag 15 april Knegsel 19.00 uur boeteviering voor de gezamen -
lijke parochies van Wintelre, Vessem en Knegsel. Gemengd koor.

Donderdag 18 april Witte Donderdag.
19,00 uur gezongen Eucharistieviering voor de gezamenlijke parochies
mmv. Gemengd koor van Wintelre in het teken van dienstbaarheid,
waarin ook de Zonnebloem afdeling van Wintelre een taak zal vervullen.

Vrijdag 19 april Goede Vrijdag. 
10.15 uur kruisweg in Groenendaal met lichtbeelden.
15.00 uur kruiswegoefening in Wintelre voor de kinderen van de ver -
schil lende parochies. Speciaal de kinderen die dit jaar de hun eerste H.
Communie doen worden daarvoor uitgenodigd,
15.00 uur Kruiswegoefening in Knegsel. Gemengd koor.
19.00 uur Goede Vrijdagviering in Vessem. Gemengd koor.

Paaszaterdag 20 april
Groenendaal 10.15 uur Paasmis. Voorganger: pastoor P.Vissers
Vessem 19.00 uur Plechtige paaswake. Voorganger pastoor A. Verschure.
Gemengd koor.

Knegsel 19.00 uur Plechtige paaswake. Voorganger: pastoor W. van
Bergen. Gemengd koor.
Wintelre 21.00 uur Plechtige paaswake. Voorganger A. Verschure.
Gemengd koor.

Zondag 21 april Eerste Paasdag.
Vessem 9.30 uur plechtige Eucharistieviering, besprenkeling met het
nieuw gewijde water. Voorganger pastoor A. Verschure. Gemengd koor.
Knegsel 11.00 uur plechtige Eucharistieviering. Gemengd koor. Voor -
ganger: pastoor W. van Bergen.
Wintelre 11.00 uur plechtige Eucharistieviering. Gemengd koor. Voor -
ganger: pastoor A. Verschure
Misintenties in de paaswake, eerste en tweede paasdag in Vessem:
Marie Roes-Smulders (verj.); Tonia v.d. Ven-v. Aaken (verj.); Anita v.
Overbeek-Giesbers (jrgt.); overl. ouders Becx- Hoppenbrouwers,
kinderen en kleinkind; Kees en Alda van Heijst v.d. Pas. 

Paasmaandag 22 april
Vessem 9.30 uur Eucharistieviering. Voorganger pastoor A. Verschure.
Herenkoor.
Knegsel 11.00 uur Eucharistieviering. Voorganger: pastoor W. van
Bergen. Gemengd koor.
Wintelre 9.30 uur Woord en communieviering. Voorganger: Diaken J.
van Olmen.

Weekeinde 27-28 april tweede zondag van Pasen, (Beloken Pasen)
Wintelre zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering. Voorganger: pastoor
A. Verschure.
Vessem zondag 9.30 uur Eucharistieviering. Voorganger pastoor C.
van Lamoen. Dameskoor.
Knegsel zondag 11.00 uur woord en communieviering. Voorganger: J.
van Olmen. Gemengd koor.
Intenties in Vessem: Wim v.d. Ven; Martien v. Sebille (mndg.); overl.
fam. Sterken-Kox: Bert Smolders.

Weekeinde 4-5 mei Derde zondag van Pasen.
Wintelre zaterdag 4 mei 19.00 uur woord en communieviering. Voor-
ganger: Diaken J. van Olmen.
Vessem zondag 5 mei 9.30 uur Eucharistieviering. Voorganger: pas-
toor A. Verschure. Koor uit Diessen (vanwege dauwtrappen).
Knegsel zondag 5 mei 11.00 uur Eucharistieviering. Voorganger pas-
toor A. Verschure. Gemengd koor. 
Intenties in Vessem: Piet en Dina Schoenmakers-Sleddens (jrgt. Dina;
Jan en Gonda Amsems-Jonkers en overl. familie; Jan Heeren (verj,).

OVERLEDEN: 
Jos van Riet, oud 76 jaar, Nachtegaallaan 1.
Grada Mijs-Hendriks, oud 83 jaar, Kuilenhurk 24.
Mogen zij rusten in vrede.

In de volgende Vaesheimer Bode, waarvoor wij de intenties
moeten inleveren vóór 30 april, vermelden wij de intenties
van 08 mei tot 05 juni. Denkt u er aan de intenties op tijd in te
leveren (€ 10,- per H. Mis) vóór 30 april bij Riek van den
Bosch, Oude Schoolstraat 6, (vóór 12.00 uur ’s-middags) of op
de pastorie in Knegsel, tel. 040-2051575.

DE GOEDE WEEK EN PASEN

LEES VERDER OP PAG. 21
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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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bisschop in de kathedrale basi -
liek van St Jan te ‘s Herto gen -
bosch in de Chrisma-mis de
heilige oliën: olie voor de doop-
leerlingen; olie voor de zieken -
zalving; en chrisma olie voor de
zalving van de vormelingen en
de wijding van de priesters. Na
de viering worden de oliën ver-
deeld over de kerken van het
bisdom.

Op Witte Donderdag19.00 uur
Eucharistieviering in de pa -
rochie kerk van Wintelre voor de
drie parochies mmv Gemengd
koor van Wintelre Als teken van
dienstbaarheid worden op het
einde van de viering enkele le -
den van de zonnebloemgroep
van Wintelre gevraagd een at -
ten tie naar de zieken in de pa -
rochie te brengen.

Goede Vrijdag 19 april
Op deze dag wordt bijzonder het
lijden en sterven van Jezus her-
dacht. Het is goed hierbij stil te
staan, het helpt ons om onze
aandacht te scherpen voor situa -
ties van onderdrukking en lijden,
veraf en dichtbij. In de liturgie
staat vandaag alles in het teken
van het kruis en het lijden.
‘s Morgens 10.15 uur in Groe -
nen daal kruisverering met licht-
beelden.
’s Middags 15.00 uur is er kruis-
wegoefening in Knegsel voor vol-
wassenen. Gemengd koor.
’s Middags 15.00 uur is er op
dezelfde dag een kruiswegoefe-
ning voor de kinderen van de
verschillende parochies in de
kerk van Wintelre. Speciaal de
kinderen die dit jaar hun eerste
H. communie doen worden hier-
voor uitgenodigd.
’s Avonds herdenken we om
19.00 uur de kruisdood van
Christus door het overwegen en
het voorlezen van het lijdensver-
haal, de hulde aan het kruis en
het verrichten van verschillende
voorbeden. Deze viering voor de
drie parochies vindt plaats in de
kerk van Vessem mmv het Ge -
mengd koor.

Stille zaterdag 20 april
Dit is de dag van waken, een dag
dat de Heer van ons is wegge no -
men. Deze dag staat gespannen
tussen dood en leven. Het is nu
wachten op het leven dat zich zal
doorzetten.

Paaswake, Paasnacht 20 april
Met de symbolen van vuur, licht
(paaskaars) (water (doop) en
brood en beker (Eucharistie)
vieren we de verrijzenis van
Christus. In deze nacht, op deze
avond begint blijkbaar alles

nieuw. De schepping met alles er
op en er aan wordt in de geschie -
denis van God met de mensen
meegenomen God zegt: Ik ga iets
nieuws beginnen, het is er, zie je
het niet? De viering van de paas -
wake is in onze kerk om 19.00
uur mmv het gemengd koor.

Paaszondag 21 april
Op de eerste dag van deze nieu -
we week kan alles opnieuw be -
ginnen, fris en oorspronkelijk,
licht en beloftevol. Christen her-
nieuwen hun doopbeloften en
staan in het volle licht van Gods
genade en zeggen of zingen: de
Heer is waarlijk opgestaan,
alleluja, alleluja. Christenen
weten zich onderweg, maar ze
mogen ook beseffen dat ze niet
langer alleen zijn. Zij zijn verge -
zeld van de levende Heer die
voor hen levend water, helder
licht en voedsel voor onderweg
is. Op de eerst paasdag is er om
9.30 uur plechtige Eucharis tie -
viering. Gemengd koor.

Ik wens u allen enkele mooie,
genadevolle vieringen en dagen
toe. Zalig Paasfeest! Fijne mooie
dagen! Gaarne nodig ik u uit zo-
veel mogelijk aan de vieringen
deel te nemen. Daarbij wens ik u
veel devotie. Let goed op de aan-
vangstijden van de vieringen.

Wijwater halen
U kunt gewijd water halen in de
kerk op paaszaterdag tussen
10.00 en 12,00 uur.

De ziekencommunie thuis
Wanneer er zieken in de pa -
rochie zijn die het op prijs stellen
dat ze rond of met Pasen de H.
Communie thuis ontvangen en
die mij niet als zodanig bekend
zijn, laat het dan even weten.
Een telefoontje naar 0497-
847645 met uw naam, adres en
telefoonnummer en het komt
voor elkaar.

Sinds 1 maart 2019 woont de
pastoor in Vessem, Den Hofpad
21, 5512 AC. Mijn telefoon num -
mer is: 0497 847645 of 06-
20052109.

Met vriendelijke groet,
pastoor A.J. Verschure

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

van Wintelre en begint om
10.30 uur.

VERVOLG VAN PAG. 19 WIJZIGING INLEVEREN
MISINTENTIES

Op 26 mei a.s. neemt pastoor Verschure afscheid van de
paro chies Vessem, Wintelre en Knegsel. Daardoor veran -
dert er wat i.v.m. het opgeven van misintenties. Vanaf 1 mei
kunnen de misintenties niet meer bij Riek van den Bosch
worden opgegeven, maar moeten voortaan naar Geert Dol-
man, Groenewoud 1b, 5512 AK Vessem. Email-adres:
g.dolman@upcmail.nl.
Verder wil ik u wijzen op de website van de parochie: www.
samenwillibrordus.nl. Daarop vindt u heel veel informatie
over de parochie.

Dat is het aandachtsveld van De
Vastenactie 2019. Deze vindt
plaats in de weken tussen car na -
val en Pasen, en binnen onze
parochie en gemeente heel con-
creet tijdens de Goede Doelen
Week. Tijdens de campagne
worden fondsen geworven om
kleinschalige projecten in ont-
wikkelingslanden te steunen. In
deze periode zetten in heel Ne -
derland alle parochiële MOV-
groepen - dus ook die van onze
Samen Willibrordusparochie -
zich in voor dit goede doel.
“Water” is dus dit jaar het cen-
trale thema. Even je handen
was sen, ’n glas water pakken of
’n flesje, de wc doortrekken of
koffie of thee zetten: we staan er
in Nederland nauwelijks bij stil
wat ’n luxe het is dat we kranen
in huis hebben waar altijd
schoon water uit komt. In grote
delen van de wereld is water ki-
lometers ver weg en vaak ook
onveilig. Meestal moet het door
kinderen en vrouwen worden
aangehaald met simpele, soms al
lekkende jerrycans. Paus Fran -
cis cus noemt de toegang tot
veilig drinkwater in de encycliek
Laudato Si’ “’n wezenlijk, funda-
menteel en universeel recht van
de mens, omdat dit het over le -
ven van mensen bepaalt en daar-
om ’n voorwaarde voor het uit-
oefenen van de andere rechten
van de mens is.”

Hoe kunt u helpen?
De kosten voor ’n waterfilter be-
dragen 15 euro per persoon.

Voor 35 euro kan ’n gezin ’n
watervoorziening krijgen. Voor
90 euro kan ’n gemeenschap ’n
training krijgen voor onderhoud
van ’n watervoorziening. Voor
150 euro kan er ’n urinoir ge -
plaatst worden…

Omdat we geloven, dat ieder
mens waardevol is en omdat we
vinden dat we best iets - ieder
uiteraard naar eigen draagkracht
- van onze rijkdom kunnen delen
wordt u beleefd verzocht mee te
doen. Dat kan door in te tekenen
op het formulier, dat u wordt
aangereikt tijdens de Goede
Doelen Week van 14 tot en met
18 april aanstaande. Posters en
flyers zullen in onze kerkgebou -
wen u er nog eens aan herin ne -
ren mee te doen. 
Zo mag deze Vastentijd dus een
tijd zijn van bezinning én uit da -
ging!

Note van de M.O.V: Missie
Ontwikkeling Vrede
Zoals u in bovenstaand artikel
kunt lezen, vindt er inderdaad
geen collecte meer plaats die
specifiek voor de Vastenactie is.
Er is voor gekozen om de Vas -
ten actiecollecte mee te laten
doen met de Goede Doelen
Week. Mocht u de Vastenaktie
een warm hart toedragen, dan
kunt u dit kenbaar maken door
te kiezen voor de Vastenaktie.
Wij zorgen ervoor dat de bedra -
gen die geschonken worden voor
dit doel bij de Vastenaktie te -
recht komen.

VASteN 2019
Water verandert het leven!

Zonder bestuur 
is er géén 
ZONNEBLOEM
meer in Vessem 
Meldt u nu aan!
Dankbaarder en fijner
vrijwilligerswerk is
nauwelijks denkbaar.

Voor informatie belt u met
Harrie van Son:
592012 / 06-51317780
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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.

Heel veel nieuwe

zomerartikelen
o.a. zonnebrillen,

petjes, tuinartikelen, 
zomerspeelgoed, ballen, 

enz. enz.
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Iedere editie schrijft een
ander lid van de dorpsraad
het stukje in de Vaesheimer
Bode en dit keer ben ik aan
de beurt: Chris Johnson.

Ik wil drie activiteiten bespreken
waar ik mee bezig ben:
1. nieuwe leden werven voor de

dorpsraad
2. onze werkgroep zorg en

welzijn
3. onze werkgroep buitengebied

De laatste jaren is de dorpsraad
er in geslaagd om nieuwe be -
stuursleden te vinden met zowel
kennis van relevante zaken als
goede connecties in de Vessemse
samenleving. Wij worden in toe -
nemende mate benaderd door
de gemeente als serieuze ge -
spreks partner over een brede
reeks onderwerpen. Omdat de
gemeente meer participatie
zoekt op lokaal niveau, wordt
deze rol in de komende jaren
verder ontwikkeld. Mensen met
interesse om mee te doen met de
dorpsraad of een van de werk-
groepen zijn altijd welkom voor
een vrijblijvend gesprek.

De werkgroep ‘zorg en welzijn’ is
aan het draaien. In juni 2016 zijn
we begonnen met de Zorgmarkt
en in 2018 is onze Dorpsonder-
steuner, Clara Corstens, aange-
steld voor twee jaar om het con-
cept ‘Dorpsondersteuner’ uit te
werken samen met de Gemeente
en Dorpsraad. Zij wordt steeds
vaker herkend en aangesproken
en is er in geslaagd om contacten
te leggen met velen in Vessem.
Jammer genoeg heeft Clara haar
taak terug moeten geven wegens
persoonlijke omstandigheden en
wij zullen ons beraden hoe wij
onze projecten kunnen voort -
zetten.
Laatst heeft de werkgroep zorg
en welzijn een eerste meeting
van Vessemse mantelzorgers ge-
organiseerd. Mantelzorgers zijn
niet alleen oudere mensen. Wij
hebben ook te maken met jeug -
dige gehandicapten, jong vol -
was senen die in de knoop zitten,
mensen in de mid-life die over -
vallen worden door een chro -
nische ziekte (het zal jou ook
kunnen gebeuren) en dan zijn er
de bekende problemen rondom
oud worden tot en met demen -
tie. Op 26 maart zijn we bij el -
kaar gekomen met 12 Vessemse
mantelzorgers in een produc -
tieve en soms emotionele eerste
ontmoeting. Verschillende issues
werden aangekaart en worden
op gevolgd, inclusief rolstoel
voor zieningen (erg slecht), ser -

vice van de VMO contacten in
Eersel (kan beter) en meer infor -
matie over drugsgebruik en
zorg makelaars.

We hebben ook een werkgroep
‘Buitengebied’ opgericht waar ik
ook aan meewerk samen met
andere Vessemnaren en mijn
collega Jan Docters van Leeu -
wen van de Dorpsraad. Ik doe
regelmatig mee met de ont wik -
keling van plannen voor onze
Dorpsmoestuin en het Voedsel-
bos. Het is de bedoeling om dit
najaar de eerste bomen te plan -
ten, binnenkort komt er meer
informatie. Verder doe ik mee
met de Landcoöperatie in een
werkgroep voor bloemrijke
akkerranden en het bevorderen
van biodiversiteit. Hiernaast zijn
er ook vrijwilligers bezig met de
Vogelakkers. Recentelijk is er
zelfs een nieuw meer ontstaan in
de Molenvelden.

De Werkgroep Weidevogel be -
scherming Zuid-Oost Brabant,
onder leiding van Noud Janssen,
heeft als doel het beschermen
van weidevogels zoals de Kievit,
Wulp en Grutto. De weidevogels
zijn de laatste jaren zeer sterk
afgenomen. In ons gebied wel
met 60%. De Grutto is in Ves -
sem helemaal verdwenen als
broedvogel. Boeren en vrijwilli -
gers werken samen om nesten
en kuikens te beschermen bij
werkzaamheden op het veld.
Op dit moment zijn we als werk-
groep bezig om aan het Meerven
de biotoop voor weidevogels op
een weiland te verbeteren.
Samen met Waterschap, Land-
coöperatie, Brabants Landschap,
Boeren en de Werkgroep Weide -

vogels, zijn wij in het gebied een
laagte aan het maken. Dit doen
we om langer water vast te kun -
nen houden op het perceel. Zo
creëren we een plas dras situatie
wat voor weidevogels essentieel
is om te kunnen overleven. Door
de vernatting ontstaat op de
randen meer leven (insecten en
wormen).

En dan….Er komt LandArt in het
buitengebied in Noord Vessem.
Een project is opgestart met de
Landcoöperatie en de gemeentes
Oirschot en Eersel. Veel te doen
dus. Het is toch mooi als zoveel
verschillende partijen iets nut -
tigs voor elkaar kunnen krijgen
en ik als dorpsraadlid werk hier
graag aan mee.

De Schouw
oftewel “Het schouwen van de
openbare ruimte in Vessem met
vertegenwoordigers van de Ge-
meente Eersel samen met be wo -
ners van Vessem”

Op maandag 6 mei staat de
schouw gepland. We starten om
16.00 uur bij d’n Boogerd. Na -
mens de gemeente Eersel doen
wethouders en ambtenaren mee.
Belangrijk is dat er een goede
vertegenwoordiging van de
Vessemse bevolking deelneemt.
Namens de dorpsraad vraag ik
naar mensen uit Vessem die
willen meelopen.

De schouw bestaat uit een rond-
gang door het dorp door de
openbare ruimte om knelpunten
en achterstallig onderhoud op
gebied van groen, bestrating en
speelplaatsen vast te stellen. De
gemeente heeft een beperkt
budget vastgesteld om per dorp
deze problemen op te lossen.

De bewoners kunnen op twee
manieren deelnemen: door knel-
punten te melden per mail
(jcgvanheijst@gmail.com) of
door lijflijk mee te doen aan de
schouw. Ook deze mensen vraag
ik zich op te geven op bovenge -
noemd mailadres.

Met bovenstaande gegevens ben
ik in staat om een effectieve
route door het dorp te plannen
op maandagavond 6 mei 2019
en zo een bijdrage te leveren om
de leefbaarheid in Vessem te ver-
beteren.

Jan van Heijst

van de Dorpsraad...

Zorgmarkt 2015

Vernatting Molenvelden 2019
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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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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 10:30 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
do. 18 april 15:45-18:30 uur Open training jeugd, D’n Boogerd, V.C. Vessem
za. 20 april 20:30-0:30 uur Stijldansavond, D’n Boogerd
za. 27 april 13:30 uur Fietstocht, Gildehuis De Guld, Gilde St. Lambertus

M E I
do. 2 mei 18:30 uur Avondfietstocht, De Wetering Knegsel, SViV
do. 2 mei 20:00 uur Kerkconcert Blaastrio Menuetto, 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 13:00-16:00 uur World Fairtrade day, jacobushoeve
za. 11 mei 20:30-0:30 uur Stijldansavond, D’n Boogerd
zo. 19 mei 15:00 uur Het Strijps Kamerkoor Kerkconcert, St. Behoud Lambertuskerk
wo. 22 mei 9:00 uur Bezoek Den Bosch, SViV
vr. 24 mei 15:00 uur Bezoek aan de kapel van de H. eik en pannenkoek eten bij de

rode Haktol, H. eik en de rode Haktol, Zonnebloem

J U N I
zo. 2 juni 14:00 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, Zonnebloem
do. 13 juni 9:00 uur Fietstocht, SViV
za. 15 juni 13:00-16:00 uur Goede Doelendag, jacobushoeve
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, Zonnebloem
do. 25 juli 20:00 uur Camino in De Kempen - jacubuswandeling, Kafarnaüm +

jacobushoeve

A U G U S T U S
do. 1 aug. 20:00 uur Kerkconcert Aart Bergwerff, St. Behoud Lambertuskerk
zo. 18 aug. 10:00 uur jaarmarkt, Centrum Vessem, Fanfare&Drumband St. Cecilia
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
vr. 13 sept. Vrijwilligersavond, Vaesheimer Bode
za. 14 sept. 14:00 uur Nationale Ziekendag, D’n Boogerd, Zonnebloem
zo. 22 sept. 14:30-17:00 uur u2 tributeband In the name off, D’n Boogerd

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. 8 nov. 17:30 uur Verrukkelijk Vessem, Smaeckvol, Zonnebloem
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
za. 14 dec. 13:00-16:00 uur Kerstmarkt, D’n Boogerd, SViV
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.
Lever uw spullen

op tijd in!
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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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BESTUURSLEDEN GEZOCHT!
De Zonnebloem afdeling Vessem is hard op zoek naar

nieuwe bestuursleden. Bij voorkeur mensen die vanuit hun
beroep of achtergrond over bestuurlijke kennis of

vaardigheden beschikken. En die deze capaciteiten als
vrijwilliger in willen zetten voor mensen met 

een lichamelijke beperking. 
Bestuursleden ondersteunen de ruim 20 vrijwilligers die in

onze afdeling actief zijn. Ook coördineren zij diverse
activiteiten en geven zij vorm aan het vernieuwde beleid van

de Zonnebloem. 

MOOIE MOMENTEN
Vrijwilligers van de Zonnebloem zetten alles op alles om

mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelijke
tijd te bezorgen. Zodat ook zij volop van het leven kunnen

genieten. Daarom denken we altijd in oplossingen.
In Vessem organiseren we maandelijks een (soms meerdere)

activiteiten waaraan gemiddeld 20-30 gasten deelnemen.
Maar ook kleinere, 1 op 1 activiteiten.

De Zonnebloem maakt vele wensen mogelijk. Met de inzet
van veel vrijwilligers.

VOLDOENING
Doordat de nadruk steeds meer op kleinschalige en 1 op 1
activiteiten komt te liggen, zijn er steeds meer vrijwilligers
nodig. Bestuursleden ondersteunen deze vrijwilligers om

hun vrijwilligerswerk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.
Niet alleen is dit bestuurswerk zinvol, 
het geeft ook heel veel voldoening.

Kom jij ons versterken? Of wil je meer informatie? 
Neem dan contact op met Harrie van Son (voorzitter), 
op 06-51317780 of mail naar h.vanson3@gmail.com. 

We maken heel graag kennis met je!




