
Het eerste agendapunt van
een bestuur met drie nieuwe
gezichten is … de zoektocht
naar een nieuw bestuurslid.
Ze zoeken een zevende man
of vrouw, want zo staat dat in
de statuten van het gemeen-
schapshuis. Het tweede agen-
dapunt is de wijziging van
die zelfde sta tuten. Het is zo
moeilijk om aan mensen te
komen, is de algemene ver -
zuchting. Toch zijn het niet de
minste die vanavond zijn
aangeschoven.

Beoogd voorzitter Johan van
Esch (65 jaar) hanteert vandaag
de voorzittershamer alsof hij niet
anders gewend is. De actielijst is
ellenlang. Er is duidelijk werk
aan de winkel. Johan woont
sinds drie jaar in Vessem. Hij
ver voert kinderen naar het spe -
ciaal onderwijs en grapt: ”Ik rea-
geerde op de zoekactie in dit
blad omdat dat goed is voor mijn
inburgeringscursus.” Johan
bedoelt natuurlijk dat hij zijn
steentje bij wil dragen en tegelijk
de mensen uit Vessem wat beter
wil leren kennen.

Als de statuten de revue pas se -
ren, komen de eerste discussie-
punten. Jos de Boer (47) heeft
vooraf overleg gehad met be -
heer der Els. Hij vindt bijvoor -
beeld dat de huidige website wel
een opfrisbeurt kan gebruiken.
Jos is marketeer van beroep. Hij
wil een gezamenlijke visie ont-
wikkelen. Dat is zijn werk, daar
heeft hij kijk op. 
Jos woont al wat langer in het
dorp. Zijn vrouw is huisarts en
hij helpt haar mee in de admini -
stratie. Duidelijk geen man van
stil zitten.

Peter Geerts (54) zit op z’n ge -
mak te luisteren. De akkerbou -
wer van de Buikheide wacht rus -
tig zijn tijd af. Later vanavond
komen nog wat technische zaken

aan bod. Dat wordt zijn pakkie-
an. Peter woont al lang in Ves -
sem, maar buiten het dorp. Hij
zegt: “Ik wil kijken wat er leeft ín
het dorp, want dat is toch een
andere wereld als je er buiten
woont.” Voor de technici van D’n
Boogerd komt er weer een ver-
bouwing (kje) aan. En binnen-
kort kunnen we er zelfs pinnen,
hoe modern wil je het hebben.

In de statuten staat te lezen: ‘Ge-
meenschapshuis D’n Boogerd
heeft een culturele, sportieve en
ook sociale functie. Wij zijn een
‘huis’ waar inwoners en vereni-
gingen elkaar kunnen ontmoe -
ten’. Het nieuwe bestuur gaat
proberen handen en voeten te
geven aan deze mooie zin. De
voorzitter zegt hierover: “Ik ga

proberen mensen te motiveren
om zich in te zetten voor (com-
missies van) D’n Boogerd.” En al
doende gaat hij (zoals zijn voor-
ganger eerder zei) proberen de
kikkers in de kruiwagen te
houden.

De nieuwe leden van het bestuur
bruisen van de ideeën om meer
mensen naar de mooi verbouw -
de foyer te halen. Zonder de
oude schoenen weg te gooien
natuurlijk. Dus zien we ook het
komende jaar de tributebands
weer op het podium. Jos denkt
dat een nog betere samenwer -
king met de Gouden Leeuw alle
partijen kan helpen aan succes.
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Bestuur van D’n Boogerd 
toch weer bijna compleet
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van Keulen. Niet op de foto Bart Bartels.



Zo proberen de drie nieuwe -
lingen samen met oudgedienden
Wim Huybers, Henriëtte
Borgers, Bart Bartels en Ric Vos

(tot deze zomer) de tent draai -
ende te houden.
Dit bestuur heeft de luxe van een
gezond financieel plaatje. En met
een subsidie-garantie van de ge-
meente (tot 2021) is de korte
termijn redelijk zeker. Maar ja…

aan geld heb je niets als je geen
mensen hebt, die de handen uit
de mouwen willen steken. Vrij -
willigers blijven de pilaren waar-
op ‘het huis van verenigingen’
steunt. Te beginnen bij nog één
vrijwilliger in het bestuur.

Tot slot nog een nieuwtje: op
1 mei 2019 bestaat stichting
gemeenschapshuis D’n Boo-
gerd 50 jaar. Reden voor een
feestje natuurlijk. Binnenkort
leest u in een volgende Vaes -
heimer Bode daar meer over.
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Ooit….., lang geleden stond er in
het weekblad Libelle een artikel
over het werken met brooddeeg.
Brooddeeg niet om op te eten
maar om er werkstukken van te
maken ter decoratie. Dat ga ik
ook eens proberen dacht ik en
ben aan de slag gegaan. Een lief -
de voor vormgeven en creëren
was geboren. Kransen, poppen,
versierde letters, levensbomen
en nog vele andere vormen wa -
ren het resultaat. Ik kon er niet
genoeg van krijgen.
Ik trok de stoute schoenen aan
en presenteerde mijn creaties op
de braderie, een van de eerste,
toen nog in het Groenewoud en
Servatiusstraat. Er waren veel
leuke reacties en ik heb ook wer -
ken verkocht. Nou dat stimuleert
wel.
Erg fijn vond ik het om groepen

kinderen thuis te ontvangen die
ervoor gekozen hadden om met
deeg te werken. Toen waren er
nog keuzemiddagen op school.
Zij leerden van mij en ik van
hen.
Met deze techniek ben ik enkele
jaren doorgegaan tot het idee
kwam om in plaats van met deeg
met zelfhardende klei te gaan
werken. Ook dit beviel me erg
goed. De mogelijkheden met
deze klei waren veel groter dan
met deeg. Ook kon ik er fijner
(dunner) mee werken en heb er
o.a. sprookjesfiguren mee ge -
maakt. Ondertussen kwam ik
met echte klei in aanraking en

ben, om de kneepjes van het vak
te leren, enkele jaren bij Dorothé
Vrijdag op cursus geweest. Heel
fijn om te doen en nog meer mo -
gelijkheden te ontdekken bijv.
rakustoken om een craquelé ef-
fect te krijgen of primitief sto ken.
Daarna ben ik verder gegaan op
de Academie in België. Na een
aantal jaren resulteerde dit in
werken met porselein. Ja dat
was en is superfijn materiaal.
Daar kan ik mijn hart helemaal
aan ophalen. Ik ging steeds fijner
en fragieler werken. Met name in
combinatie met kant, ook een
fijne structuur, maar dan van
textiel, gaf mij dat de mogelijk -
heid om bijzondere vormen te
creëren. Ik heb zelfs een tafel -
kleed gemaakt gelijkend op kant
maar gemaakt van porselein.
Na de cursusjaren in Arendonk

heb ik het een poos rustig aan
gedaan wat betreft kunstzinnige
activiteit. Tot dat ik op een dag
een collega sprak op de Jacobus-
hoeve. Zij volgt een cursus tex-
tiele kunst op de Academie voor
Beeldende Kunst in Mol. Op de

open dag van de academie ben ik
gaan kijken en ik was meteen
verkocht. Dit is iets voor mij!
Dus heb ik mij daar ingeschre -
ven en ga nu een dag in de week
naar Mol. We zijn daar met leer -
lingen van alle jaargangen in één
lokaal aan de slag en ik vind het
erg inspirerend om te zien en te
horen waar ze allemaal mee
bezig zijn. Enkele disciplines die
in de loop der jaren aan de beurt
komen zijn o.a. weven, batikken,
stof verven, papier scheppen,
vilten. Ik heb het er erg naar
mijn zin en hoop deze opleiding
enkele jaren te kunnen volgen.

Nou wie weet zien jullie mij bij
de volgende kunstroute met
nieuwe creaties. De kunstroute
was voor mij altijd een feest om
eraan mee te doen mede door
jullie belangstelling en reacties.

Nellie Gooren-van de Pas
De volgende keer doet Caroline van
Sambeeck-Swalen haar verhaal.

VESSEM
CREATIEF

Hoe het begon en mij nog
steeds bezig houdt

Johan van Esch Jos de Boer Peter Geerts
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Op 25 oktober 2019 wordt de
laatste Vessemse dorpskwis ge -
houden. Het team dat dan de fel -
begeerde wisseltrofee ‘de Slim -
merik’ wint, blijft dat dan tot er
misschien ooit nog eens de kwis
nieuw leven wordt ingeblazen.
De zesde dorpskwis is dit jaar
door het 11-koppige kwisteam
weer op voortreffelijke manier in
elkaar gestoken en kent weer
nieuwe rubrieken en opdrach -
ten. Zo ook een speciale catego -
rie voor de basisschoolkinderen.
Heb je die geen in het team dan
zul je zelf aan de bak moeten.
De kwis heeft 300 vragen en kan
door een team van 15 personen
tot een goed einde worden ge -
bracht.

Het wordt dus de laatste kwis
die, ongeacht het aantal teams,
altijd door zal gaan en hopelijk
een mooie afsluiting wordt van
zes jaar gezellige Vessemse
avonden. Inschrijven hiervoor
kan nu al tot uiterlijk 14 oktober.
Het inschrijfformulier is te
down loaden op vessemsekwis.
weebly.com. Inleveren met 20

euro inschrijfgeld per team en in
een gesloten envelop bij Toon
Verbaant, Molenberg 10, in de
bus s.v.p.

Dus maak vast een aanteke -
ning in je agenda: 25 oktober
Dorpskwis en 1 november
feestavond.

Het kwisteam

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

Bovenstaande foto is gemaakt tijdens de jaarlijkse feestavond
van Con Brio.  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:

Wie wordt de Vessemse Slimmerik van de eeuw?

14 mei PMD, GFT
28 mei 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
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:

18 mei
1 juni

Altijd vóór 15.00 uur s.v.p.!

O
�
U
�
D
�
P
�
A
�
P
�
I
�
E
�
R
�

5-7 juni
AVONDWANDEL -
DRIEDAAGSE.

Zie ook pag. 16/17
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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



Op zaterdag 11 en zondag 12 mei
zijn het weer de Nationale Mo-
lendagen. Bij de Jacobusmolen
in Vessem combineren we het
bezichtigen van de werkende
Jacobus met gezellige activitei -
ten op het plein voor de molen.
De activiteiten starten om 11:00
uur en duren tot 17:00 uur.
Onderstaand een overzicht van
wat er zoal te gebeuren staat.

Gezellige dingen
Op het plein voor de molen is er
een mix van ruiken aan kunst en
creativiteit, een beetje muziek en
voor de proevers zijn er Syrische
en Nederlandse hapjes. Dit aan -
gevuld met een warm of koud
drankje maakt het compleet.

Kunst en creativiteit
Beeldhouwers en houtsnijders
zorgen voor de nodige spaan -
ders, met een beetje geluk kun je
meebeleven hoe een houtstronk
als wandelstok tot leven komt.
En kom zeker kijken naar ‘Brood
op de plank,’ een serie brood -
planken gesneden door de mole -
naar van onze Jacobusmolen.

Verschillende schilders gaan
samen met Franse achtergrond-
muziek de sfeer van het Place du
Tertre creëren. Als je wil zien
hoe fluitjes uit bamboe worden
gesneden moet je op zondag
even langs komen.

Kinderen actief
Kinderen kunnen zich een echte
Rembrandt voelen als ze onder
leiding van een Vessemse schil -
der(es) zelf een mooi schilderij
maken. En op zondag staat het
creadeeg voor de kleine kunste -
naar klaar om een eigen creatie
te kneden.

Tuin en kruiden
Een mooie aanvulling op de
kunst en creativiteit zijn de
stands met kruiden en produc -
ten uit de moestuin. 
Het komt allemaal uit onze
directe omgeving en wordt ook
gepre sen teerd door mensen uit
de buurt.

Ook meedoen?
Ben je een Vessemse kunstenaar
of creatieveling en wil je ook
graag meedoen? Stuur dan zo
snel mogelijk een mailtje met uw
gegevens naar vessemsemolen@
vessem.info.
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PROTESTANTSE KERK
HOOGELOON-EERSEL

Zondag 12 mei 10.00 uur Eersel.
Ds B.J. van Haarlem. Eredienst en
koffiedrinken. Collecte: Edukans.
Zondag 19 mei H.A. 10.00 uur
Eersel. Ds M. de Vries. Eredienst en
koffiedrinken. Collecte: Light for the
world.
Zondag 26 mei 10.00 uur Eersel.
Ds J.H. van Haeringen. Eredienst en
koffiedrinken. Collecte: Lilianefonds.
Donderdag 30 mei Hemelvaarts-
dag 10.00 uur Bergeijk. Ds M. de
Vries. Collecte.
Zondag 2 juni 10.00 uur Eersel. Ds
R. van Wijkhuizen. Eredienst en
koffiedrinken. Collecte: Eigen ge -
meen tewerk.

Dank je wel, Jeanette
Elders in dit nummer vindt u de ‘afscheidsbrief’ van Jeanette Bolle.
Na ruim 10 jaar zich tomeloos ingezet te hebben voor ons dorps -
blad, is dit haar laatste bijdrage.
We zullen haar missen. Niet zo zeer vanwege haar briljante ideeën,
maar vooral voor het altijd klaar staan. In elke uitgave stond mini-
maal één artikel van haar hand. Jeanette heeft duidelijk haar stem -
pel gedrukt op de inhoud van de Bode maar ook op het functio ne -
ren van de redactie. Zij mag daar met recht trots op zijn!
Jeanette, we zullen je missen en mocht jij óns missen - en dat
kunnen we ons heel goed voorstellen - dan is een comeback altijd
toegestaan. Het ga jou goed!

Bestuur & Redactie
Vaesheimer Bode

VeSSeMSe JACOBuSMOLeN tIJDeNS NAtIONALe MOLeNDAGeN:

Kunst, creativiteit en een hapje
GroeiGids app
voor ouders
Kijken hoe je kind groeit en alle
ontwikkelingen makkelijk en
leuk bijhouden. De drie jeugd -
gezondheidsorganisa ties in de
regio gaan ouders vanaf nu in-
formeren en ondersteunen via
de GroeiGids app. Dit is een lan-
delijke app ontwikkeld door
Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar.
Het doel is ouders op een mak -
kelijke manier te betrekken bij
de ontwikkeling van hun kind en
hen te bereiken met betrouw -
bare en eenduidige informatie
over gezond en veilig opgroeien
en opvoeden.
Via de gratis GroeiGids app
houden ouders de ontwikkeling
en groei van hun kind digitaal bij
vanaf de zwangerschap tot en
met jongvolwassenheid.

Handig en persoonlijk
Ouders kunnen allerlei gegevens
van hun kind, zoals, groei, vacci -
naties, kindergebit en kinder -
ziek ten op een eenvoudige ma -
nier bijhouden en bewaren in de
app. Ook gebeurtenissen zoals
verjaardagen, eerste schooldag
en uitstapjes kunnen zij opslaan
en aanvullen met foto’s of een
video. Zo ontstaat een persoon -
lijke tijdlijn van het kind. Hier-
van kan dan een groeialbum
worden gemaakt om te bewaren
of af te drukken. Na het invoeren
van een bijzondere gebeurtenis
in het groeipad, krijgen ouders
ook meteen meer informatie
over dit onderwerp.
De GroeiGids app bevat nog
meer handige functies. Zo zijn de
groeitabellen van verschillende
kinderen te vergelijken en door -
gekomen tandjes makkelijk aan
te vinken. Ook biedt de app een
berichtenservice met informatie
van de website opvoeden.nl over
gezond opgroeien en opvoeden,
die aansluit bij de leeftijd van het
kindje, van zwangerschap tot 18
jaar. Ouders kunnen alle gege -
vens ook op een groeikaart
schrijven, waardoor ook ouders
zonder smartphone altijd alles
bij de hand hebben.
I.s.m. verschillende GGD’en en
jeugdgezond heidorganisaties is
het GroeiGids platform ontwik -
keld. Dit platform, dat bestaat
uit groeiboekjes, de GroeiGids
app en een website van de
Stichting Opvoeden.
De app kun je gratis down -
loaden in zowel de App Store
als Google Play.
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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



Ja, u leest het goed:
- We zijn geen fanfare en

drumband meer, maar een
muziekvereniging;

- We hebben nieuwe unifor -
men aangeschaft.

Vorig jaar hebben we, tijdens de
jaarvergadering, een brain -
storm sessie gehouden over hoe
verder met onze vereniging. Het
ledental is dalende en het is erg
moeilijk om jeugd te motiveren
om muziek te gaan maken. Ook
door het feit dat oud-leden niet
meer terugkomen, ook al probe -
ren we dat wel te promoten,
wordt de gemiddelde leeftijd
steeds hoger.
Tijdens die brainstormsessie is
o.a. naar voren gekomen dat we
iets aan ons stoffige imago moe -
ten doen. Hoe kunnen we dit
doen? Andere, moderne muziek,
andere uniform, een jeugdcom-
missie die leuke dingen met de
leerlingen doet.
Andere moderne muziek; hier is
de muziekcommissie, samen
met de dirigent, mee aan slag ge-
gaan.

Ander uniform
Meteen is er een commissie sa -
mengesteld en zijn ook hiermee
aan de slag gegaan. Zoals jullie
zien is het een heel verandering
(zie bijgaande foto’s).
Het oude uniform was niet meer
van deze tijd. Ook andere korp -
sen in de omtrek hebben hun
oude uniform aan de wilgen ge -
hangen. Er zijn zelfs korpsen die
niet meer op straat komen en
alleen maar concerten geven. Dit
willen wij natuurlijk niet, we zijn
en blijven er voor de gehele Ves -
semse gemeenschap en zullen de
jaarlijks terugkerende evene -
men ten op blijven opluisteren.
Met dit nieuwe uniform is met -
een ook een nieuw logo ontwor -
pen. Tja en als we dan toch bezig
zijn… we zijn al jaren geen echte
fanfare en drumband meer,
maar meer een harmonie en

slagwerkgroep. In een fanfare
zitten geen “houten instrumen -
ten” (b.v. de klarinetten) en de
drumband is ook geen echte
drumband meer door al dat me -
lo disch slagwerk. Zo nemen we
ook meteen het verschil tussen
de drummers en blazers weg en
wordt het één muziekvereniging.
Dus ook maar meteen onze
naam aangepast in Muziek -
vereniging St. Cecilia.

De uniformen hebben we aan
kunnen schaffen door o.a. het
geld dat ‘De vrienden van Sint
Cecilia’ ons jaarlijks schen ken.
Natuurlijk hartelijk dank daar-
voor.

Na ons eerste optreden met ons
nieuwe uniform, bij D’n Adriaan
in Riethoven, kregen we al com-
plimenten van andere korpsen
dat het er zo mooi uitzag. Tijdens
dit concert heeft onze hoornist
Harm Gilsing zijn solo zeer ver-
dienstelijk neer gezet. Ga er
maar aanstaan om voor een paar
honderd man publiek een solo te
blazen. Klasse Harm!

Jeugd
Ook de jeugdcommissie is voort-
varend van start gegaan en druk
bezig om de leerlingen het naar
hun zin te maken. Hoogstwaar -
schijnlijk zal er na de vakantie
een heus jeugdorkest gevormd
gaan worden, wat een mooie
nieuwe uitdaging voor hen is.
Naast les, lekker muziek maken.
En muziek maken, maakt slim!
Daarbij hebben we tevens be -
sloten om een fikse korting van
het lesgeld voor onze rekening te
nemen. Niets staat mensen nog
in de weg om zich op te geven
voor muziekles bij Art4U, en zo
onze Vessemse vereniging een
mooie toekomst te bezorgen.

Concluderend mogen we stellen
dat we hard aan de weg tim me -
ren. Dit hebben we ook weer
gezien tijdens ons jaarlijks car -
navalsconcert. Met een echt
goed gevulde zaal en alle compli-
menten achteraf, geeft dit weer
extra motivatie voor een volgend
concert.
We zijn er ons van bewust dat
mensen zich niet teveel meer

willen binden, niet al die ver -
plich tingen, daarom stellen we
het volgende voor:
Mensen die graag muziek willen
maken, maar geen  verplich -
tingen willen, nodigen we uit om
mee te doen met het carnavals-
concert in het komend jaar.
Schroom niet en meld je hier -
voor aan, blazers en drummers.
Elke (ex-)muzikant is van harte
welkom om mee te doen. Er zijn
verder geen verplichtingen, ge -
woon een concert meedoen en
klaar. Mocht je langer willen
blijven, wat wij hopen, dan ben
je van harte welkom.

Dus meld je aan voor het
carna valsconcert, 8 februari
2020 en poets je muzikaal
talent weer voor even op.
Wie weet tot dan of tijdens
een andere gelegenheid waar
je ons nieuwe uniform kunt
bewon deren.
Muziekvereniging St. Cecilia 

P.S. we zijn nog naarstig op zoek
naar een nieuwe voorzitter… jij
misschien?
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Muziekvereniging St. Cecilia
helemaal in het nieuw
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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
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Op 11 mei 2019 vindt de jaarlijks
terugkerende World Fair Trade
Day plaats. Misschien moet u
nog wat wennen aan deze nieu -
we benaming. Voorheen heette
deze dag namelijk Wereldwin -
kel dag. Dat het woord Fair Trade
in de nieuwe benaming bena -
drukt wordt, is overigens terecht.
De term Fair Trade slaat op de
productiemethode: strenge
milieueisen en persoonlijk con -
tact met boeren, producenten en
importeurs. Tevens krijgen de
producenten een eerlijke prijs
voor hun producten.

Tijdens de World Fair Trade Day
zullen wij in onze Wereldwinkel
in Vessem prachtige cadeau -
artikelen tegen een mooie prijs
aanbieden. Hierbij kunt u den -
ken aan: schalen uit Tunesië,
beelden uit Zimbabwe, sjaals uit
India, viltproducten uit Nepal,
wierook van De Moeders India,
geuren, maskers uit Ghana, zil-
veren sieraden uit Mexico, hang -
mobiels uit Indonesië etc.

Naast deze mooie cadeauarti ke -
len hebben we ook een grote
food afdeling in de Wereldwinkel
met o.a. Fair Trade koffie, thee,
rijst, curry’s, honing en de vele
soorten chocolade niet te

vergeten! In ons assortiment
hebben wij natuurlijk ook de
Tony’s Chocolonely repen in alle
soorten en maten.
U zult veel van deze producten
ook kunnen proeven!

De bakker van de Jacobushoeve
stookt deze dag de oven weer
eens goed op, zodat wij u ook de
overheerlijke verse Jacobus -
broodjes aan kunnen bieden.
Tevens laten wij u dit brood
proeven, besmeerd met de lek-
kernijen die wij in onze winkel
verkopen.

Op deze middag zal er, naast de
producten uit de Wereldwinkel,
op het pleintje tussen winkel en
boerderij een grote hoeveelheid
stekjes uit de prachtige tuin van
de Jacobushoeve te koop worden
aangeboden. Daarnaast wordt er
een boekenstalletje ingericht met
boeken die tegen spotprijzen
verkocht zullen worden. De
muzikale omlijsting wordt deze
middag verzorgd door muziek-
trio ‘Puur Toeval’. 
Onze kringloopwinkels zijn
normaal geopend en u kunt bij
ons terecht voor een kopje Fair-
trade koffie of thee in het Praat-
huis.
Kortom: genoeg redenen om op

zaterdag 11 mei a.s. de Wereld-
winkel van de Jacobushoeve te
bezoeken. U bent van harte
welkom!

Wereldwinkel
locatie: Jacobushoeve - Jan
Smuldersstraat 4.
datum en tijd: zaterdag 11 mei
2019 van 13:00-16:00 uur.

World Fair Trade Day Grootse
garagesale
Zaterdag 1 juni is het weer
zover. Meer dan 25 enthou -
siaste aanmeldingen zijn al
binnen voor de Vessemse
garagesale.
Het is een mooie kans om op
een makkelijke manier over -
tollige spullen een tweede
kans te geven en er nog een
kleinigheid voor te beuren.
Als organisatie doen we ons
best om er ruime bekendheid
aan te geven. Alle facebook
gebruikers: zegt het voort.
Opgeven kan nog steeds.
Graag voor 10 mei. Dan kun -
nen we de plattegronden
laten maken en de info bre -
der verspreiden. Deelname is
geheel gratis.

Vincent de Lepper,
Arie Adriaans,

Wim van Maasakkers

John v.d. Broek ontvangt
eerste lot Zonnebloem-loterij
De jaarlijkse Zonnebloem-loterij wordt dit jaar in Vessem gehouden
van 6 t.m. 18 mei. In die periode bellen de vrijwilligers van de Zonne-
bloem bij u aan (of komen achterum) om een of meerdere loten te
verkopen. Een lot kost slechts € 2,- en daarmee maakt u kans op een
van de geldprijzen van € 15,- tot € 15.000,-. Omdat het dit jaar de
vijftigste editie van de Zonnebloem-loterij is, zijn er een aantal extra
jubileumprijzen zoals een Volkswagen up! , iPhone Xs en Weekend -
jes weg. Op de loten staat duidelijk uitgelegd hoe u om dient te gaan
met uw lot als u een van de gelukkige prijswinnaars bent. De trekking
van de loterij vindt plaats op 7 oktober en de uitslag zal natuurlijk
ook in de Vaesheimer Bode worden gepubliceerd.
Dit jaar mochten wij het eerste lot overhandigen aan John v.d. Broek
(links) als voorzitter van Korfbalvereniging Vessem. Het lot werd
overhandigd door Gerry Henst (rechts) als bestuurslid van onze
Zonnebloem-afdeling.

Anders dan andere jaren vloeit maar liefst € 1,50 per verkocht
lot in de kas van onze Vessemse Zonnebloem. Wij hopen daar-
om dat u de loten massaal koopt en daarmee het Zonnebloem-
werk in Vessem direct steunt. Warm aanbevolen!

Bestuur Zonnebloem Vessem

5-7 juni
AVONDWANDEL -
DRIEDAAGSE.

Zie ook pag. 16/17
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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



Dankzij de inzet van veel
vrijwilligers kan de M.O.V.
(Missie Ontwikkeling Vrede)
weer terugkijken op een ge-
slaagde rommelmarkt.

Bijna 50 jaar geleden werd de
eerste rommelmarkt georgani -
seerd om zo zuster Tonny van
Ham een bedrag mee te geven
naar Brazilië. Het land waar ze

heel veel jaren zou werken met
de minderbedeelde inwoners
daar. Ook dit jaar kunnen we
weer een mooi bedrag schenken
aan de initiatieven die ze daar
opgezet heeft. Op vrijdag en
zaterdag heeft de ‘sjouwploeg’
weer veel werk verzet om al de
spullen die u ons gegeven had,
uit te stallen zodat er zondag vol-
op verkocht kon worden. Onze
vertrouwde veilingmeesters
waren er ook helemaal klaar
voor. Dit jaar met een nieuwe
formule de ‘inbrengveiling’.
Hartelijk dank dan ook aan
iedereen: al deze vrijwilligers
waar we al jaren een beroep op
kunnen doen en natuurlijk aan u
voor het inbrengen van de spul -
len. In het najaar van 2020 zijn
we er weer. Hopelijk mogen we
dan weer op u rekenen!

M.O.V. Vessem

Vaesheimer Bode – mei 2019 – pagina 11

Muzikale uitwisseling
Zondag 2 juni om 13.30 uur is er weer een uitwisselingsconcert van
Muziekvereniging St. Cecilia met Koninklijke fanfare Wampegalm uit
Arendonk in D’n Boogerd. Wampegalm is een groot orkest met on-
geveer 60 personen, die erg mooie muziek maakt.
Dus wil je nog een middagje lekker van muziek genieten, kom zondag
2 juni naar D’n Boogerd.

Rommelmarkt weer geslaagd

Na een succesvolle start in het
afgelopen halfjaar heeft het re -
paircafe Wintelre een vaste plek
verworven op de agenda van ver-
enigingsaktiviteiten. Elke laatste
woensdag van de maand, van
09.00 tot 12.00 uur, vindt er in
de Rosdoek een reparatiedag
plaats. Ook inwoners van Ves -
sem zijn er van harte welkom.

Wat is een Repair-cafe
Een Repair-cafe is een ontmoe -
tingsplek waar inwoners samen
met deskundige vrijwilligers re-
paraties uitvoeren aan meege -
brachte spullen. Het gaat hierbij
onder andere om elektrische ap-
paraten, meubels, textiel (wo -
ning-textiel en kleding), ge bruiks -
voorwerpen, speelgoed, enz.

Waarom een Repair-cafe
De Westerse maatschappij is ge -
richt op consumeren. We kopen
steeds meer spullen en gooien
ook steeds meer weg. Luxe goe -
deren die we bezitten, gebruiken
we steeds korter. Zodra ze man -
kementen gaan vertonen - een
stoel met een wiebelende poot,
een cd-speler waarvan het klepje
niet meer open wil, een wollen

trui met een gaatje in de elleboog
- gooien we ze weg en kopen een
nieuw product. Veel spullen wor -
den al weggegooid voordat ze
een jaar oud zijn. De mogelijk -
heid om het oude product te
repareren, komt bij veel mensen
niet meer op. Mensen weten ook
niet meer hoe dat moet. Kennis
op dit gebied verdwijnt ziender-
ogen. Mensen die deze prakti -
sche kennis nog wel bezitten (zo-
als bv. ambachtslieden, ouderen
en mensen met een specifieke
opleiding), worden door de
maat schappij niet altijd even
hoog gewaardeerd en staan vaak
zelfs ongewild aan de kant. Hun
kennis wordt niet of nauwelijks
benut. Terwijl deze mensen veel
zouden kunnen bijdragen aan
het duurzamer maken van de
samenleving. Door deze mensen
in te schakelen als begeleiders bij
reparatiebijeenkomsten, worden
veel positieve effecten tegelijker-
tijd bereikt. Mensen die anders
aan de kant staan, doen weer
mee. Waardevolle praktische
kennis wordt overgedragen. De
hoeveelheid grondstoffen en
energie die nodig is om nieuwe
producten te maken, wordt be -

perkt. Verder helpt repareren in
plaats van weggooien mee aan
de beperking van CO2-uitstoot.
Want bij het fabriceren van nieu -
we producten - en het re cyclen
van oude - komt CO2 vrij. In het
Repair Café leren mensen op een
andere manier naar hun spullen
te kijken. En er opnieuw de waar -
de van in te zien. Reparatie
draagt bij aan een mentaliteits-
verandering. Die is noodzakelijk
om mensen enthousiast te maken
voor een duurzame samenleving.

Belangstelling?
Hebt u iets te repareren of wil u
meedoen als vrijwilliger? Kom
dan naar het Repair-café, elke
laatste woensdag van de maand
van 09.00-12.00 uur in De
Rosdoek in WIntelre

Repaircafé Wintelre ook
voor inwoners Vessem
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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



Tien jaar redactielid bij de
Vaesheimer Bode en een ge-
middelde van tien edities per
jaar. Een simpel rekensom-
metje maakt dan, dat ik in -
mid dels aan zo’n honderd
edities heb mee geschreven
en gedacht. Dan zou je ver -
wachten dat ik ondertussen
weet wanneer de deadlines
zijn; dat ik geleerd heb goed
te plannen. Dit verhaal zit in
grove lijnen al weken in mijn
hoofd. Maar helaas: ook mijn
laatste artikel wordt weer ge-
schreven met de deadline in
zicht. Sterker nog, vandaag
30 april, moet het ingeleverd
zijn.

Waarom doe je dit dan, zult u
zich wellicht afvragen. Om eer -
lijk te zijn, dat heb ik ook wel
eens gedacht! Maar ik kan, denk
ik, toch wel uitleggen waarom ik
het zo lang heb volgehouden.
Want hoe bijzonder is het, dat je
bij wildvreemden aan de keu -
ken tafel schuift. Normaliter zou
ik bij veel mensen niet aanbellen
om eens een bakje koffie of thee
te gaan drinken. Inmiddels heb
ik mezelf aangewend om ook ge -
rust ‘achterom te komen,’ zoals
hier in het dorp gebruikelijk is.
Veel mensen kenden mij als ‘de
vrouw van’. Omdat ik mijn eigen
naam ben blijven gebruiken,
nadat Fons en ik getrouwd zijn,
is er doorgaans geen herkenning
als ik bel voor een afspraak. De
keren dat ik te horen kreeg “Oh,
ben jij het!” als ik op de stoep
stond, zijn niet op een hand te
tellen.

In deze terugblik zal ik verder
geen namen noemen, maar bij-
zondere ontmoetingen staan mij
nog voor de geest. Misschien
her ken je jezelf nog wel in het -
geen ik hier schrijf. In de redac -
tievergaderingen hebben we het
verschillende keren gehad over
de mogelijkheid van een rubriek
‘Hoe is het nu met …’ Bij het
terugkijken in mijn archief zie ik
verschillende mensen die er in-
middels helaas niet meer zijn.

Vele gouden bruidsparen en één
diamanten paar heb ik gespro -
ken over hun huwelijk. Dat zijn
doorgaans fijne gesprekken ge -
weest. De een was wat terug hou -
dender en een ander had veel te
vertellen. Tegenover vrolijke ver-
halen werd soms ook gesproken
over verdriet of ziekte.

Aangezien ik een jankerd ben,
vloeide er bij mij dan ook wel -
eens een traantje.
Meestal was er wel een koekje of
chocolaatje bij de thee, maar die
ene keer dat ik gebak kreeg:
“Voor de burgemeester hebben
we ook gebak gehaald, dus waar-
om voor jou dan niet!”

In de afgelopen jaren sprak ik
met bevlogen ondernemers, die
iets nieuws begonnen of hun
zaak van de hand deden. Ik
sprak met dorpsgenoten die een
koninklijke onderscheiding kre -
gen voor hun bijzondere werk
en/of tomeloze inzet voor de
maatschappij. Een enkele keer
moest ik met de auto op pad om
‘buitendorps’ een interview af te
nemen; bijvoorbeeld naar de
pastorie in Knegsel of het kloos -
ter in Asten voor een jubileum.
Ik sprak met enthousiaste vrij -
willigers die een activiteit op po -
ten hadden gezet. Ik ben onder
meer op pad geweest met een
fanatieke geo-cacher.
Daartegenover stonden ook een
aantal zwaardere gesprekken.
Een ernstig zieke die samen met
de familie aan fondsenwerving
deed voor kankeronderzoek. En
ik heb de pijn en angst gezien
tijdens een gesprek - met tolk -
bij een Syrisch vluchtelingen -
gezin.

Bovenstaande is slechts een
greep uit de gevarieerde ge -
sprek  ken die ik mocht voeren.
Gesprekken die ik overigens
nooit voorbereidde. Ik ging altijd
op pad met het idee, dat de
ander wel weet waar hij of zij het
over heeft. Dat een gesprek zich
vanzelf wel ontrolt als je maar
met belangstelling wilt luisteren.
Soms vroeg iemand na een half
uurtje: “Zo heb je toch wel ge -
noeg?” Maar als ik geen aan -
stalten maakte om op te stappen,
werd er een uur later nog volop
verteld en gebuurt.

Meestal was een afspraak voor
een interview snel geregeld. Een
keer moest er iets gearrangeerd
worden via de persvoorlichtster.
Op dat moment dacht ik waar -
schijnlijk zoiets als “Wat een
kapsones,” maar naderhand
snapte ik wel hoe het in elkaar
stak en heb ik een heel interes -
sant gesprek gehad.
Soms kreeg ik foto’s mee voor bij
het artikel - heb overigens ook
van de gelegenheid gebruik ge-

maakt om menig trouwalbum
door te bladeren - een andere
keer moest ik zelf nog een por-
tretfoto maken. Een keer heb ik
zelfs op mijn buik in de hei gele -
gen om actiefoto’s te maken van
een rally-auto; het lot van de
razende reporter.

Eigenlijk altijd voelde ik wel het
vertrouwen bij de ander, dat ik
een mooi verhaal op zou teke -
nen. Daar begon ik vaak het ge-
sprek ook wel mee: “Het is mijn
artikel, maar jullie verhaal!” Ik
liet altijd eerst een concept lezen,
voordat ik de definitieve versie
instuurde. De ene keer hoefde er
niets verbeterd te worden, een
andere keer wat meer. Eén keer
lag het te publiceren verhaal al
klaar. Daar heb ik - hopelijk -
vriendelijk voor bedankt. Het
stuk heb ik als naslagwerk ge -
bruikt bij het schrijven van mijn
eigen artikel.
Een mooier compliment kun je
als schrijver niet krijgen, wan -
neer er in eerste instantie wat
argwaan was over een interview,
maar er naderhand werd gezegd:
“Dat je er toch nog zoiets moois
van hebt kunnen maken!”

Het grappige is dat ik, ondanks
het ontbreken van namen van de
auteurs bij de artikelen in ons
blad, toch weleens aangesproken
werd op een stuk dat ik ge schre -
ven had. Zo heeft ieder blijkbaar
zijn eigen schrijfstijl.
Zo divers als schrijfstijlen zijn, zo
verschillend ook de redactie -
leden die ik in de afgelopen jaren
heb meegemaakt. De een bleef
wat langer, dan de ander. In tien

jaar heb ik er verschillende zien
komen en gaan. In de vergade -
ringen zijn we soms kritisch op
de inhoud en naar elkaar toe,
maar kunnen we het wel altijd
goed met elkaar vinden. Dank
jullie wel mede (-ex-)redactie-
leden voor de fijne samenwer -
king.

Tel ik alle artikelen bij elkaar op,
dan denk ik dat ik onderhand
een boek had kunnen schrijven.
Die ambitie heb ik echter nooit
gehad. Wel beschouw ik het
schrijven voor de Vaesheimer
Bode als een stukje geschied -
schrijving. Dat wil zeggen, het
vastleggen van verhalen en ge -
beurtenissen, die veel meer dan
die tien jaar omvatten. Het voelt
heel bevoorrecht om daar een
bijdrage aan geleverd te hebben.
Het zou jammer zijn, dat door
een gebrek aan redactieleden op
termijn, ons dorpsblad zou ver-
dwijnen. Dus wil ik bij deze ook
nog eens een oproep doen voor
een enthousiaste opvolger. Meld
je aan of vraag eens vrijblijvend
wat meer informatie.

Voor deze ene keer staat mijn
naam eronder. Zodat ik ieder -
een, die ik in de afgelopen tien
jaar heb gesproken, kan bedan -
ken voor de bijzondere, aan grij -
pende, warme, hartelijke,
enthou siaste verhalen en ont -
moetingen. Het is in ieder geval
goed geweest voor mijn inte gra -
tie in de Vessemse samenleving.
Hartelijke groeten en tot ziens!

Jeanette Bolle
jeanette.bolle@gmail.com

Foto: Milou van Ham Fotografie

Vaesheimer Bode – mei 2019 – pagina 13

Ter overname aangeboden: 
een hartstikke leuke ‘bijbaan’
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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



Een uitbundig applaus weer-
klonk op zondagmiddag 14
april jl. in de Sint Lamber tus -
kerk na afloop van het con -
cert ‘Con Brio met Passie’ van
Zanggroep Con Brio. De
waar dering gold zeker ook
voor de vertolking van de ge -
kozen liedjes, maar vooral
voor de dirigente van het
koor, Marie-José Mijs.

Al vanaf het Vessems Jongeren -
koor was Marie-José betrokken
bij het ontstaan van ‘Zanggroep
Con Brio’. Maar nu is dan toch
de tijd gekomen dat zij het koor
achter zich gaat laten. Met dit
speciale concert begeleidde zij
het koor voor de laatste keer,
met repertoire van haar keus.
Het publiek, dat in grote getale

was komen luisteren, gaf en -
thou siast blijk van bewondering
voor haar inzet en volharding.
Als op handen gedragen en ont-
roerd door al dit dank betuigen
nam Marie-José ook nog een
bloemenhulde in ontvangst. Het
uit- en afzwaaien werd even later
nog eens bekroond met een ven -
delgroet door het Gilde op het
kerkplein, begeleid door tam -
boers en bazuinblazers.

Na 25 jaar leiding te hebben ge -
geven aan het koor, geeft Marie-
José het stokje door aan haar op-
volgster, Lucie Kruijsse. De over-
dracht had Marie-José het liefst
ook publiekelijk laten gebeuren,
om het koor zo voor iedereen
een nieuw gezicht te geven.
Lucie echter was niet aanwezig,

want zelf als zangeres betrokken
bij een muzikale uitvoering
elders. Maar zij zal zeker later
nog in de spotlight staan.
Enthousiasme en geduld zijn
twee uitersten die Marie-José
typeren. Bij haar kon alles en zij
zette alles naar haar hand wan -
neer dat nodig was. “In meer
dan 2000 uur repeteren leerde
ze ons wel 300 liedjes zingen,”
speechte de voorzitter van Con
Brio een week later, tijdens de
feestelijke afscheidsavond, “Dat
ging niet allemaal vanzelf. Zij
zong ons die liedjes keer op keer,
onvermoeibaar en in iedere stem
voor.” Ook als regisseur en als
choreograaf gaf Marie-José de
zanggroep richting. En die rich -
ting leidde tot een succesvolle
reeks van ‘buitengewone’ voor-
stellingen.
In de feestzaal kwamen weer tal

van kleurrijke figuren voorbij uit
de ‘shows’ die Con Brio in de
loop der jaren presenteerde. En
de bijbehorende liedjes weer -
klon ken daarbij natuurlijk in on-
geleide vorm.
De liefde voor muziek is Marie-
José van huis uit meegegeven.
En Vessem heeft daar met en
door haar gelukkig heel veel van
meegekregen en van kunnen
meegenieten. Met alle beschei -
den heid die Marie-José ook
eigen is, reageerde zij op alle blij -
ken van bewondering en dank -
baarheid met de relativerende
woorden dat zij het zonder de
bijzondere toewijding van het
hele koor en de muzikale onder-
steuning van de combo-leden
zeker niet had gered.

Met trots en voldoening kan
zij terugzien op een kwart
eeuw dirigeren, waarmee
Zanggroep Con Brio zich
heeft ontwikkeld en in staat is
gebleken tot verrassende
prestaties.
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MARIe-JOSé MIJS NA 25 JAAR DIRIGeReN BIJ CON BRIO:

Feestelijk uit- en afgezwaaid
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INSCHRIJFFORMULIER AVONDWANDELDRIEDAAGSE 2019
Individueel / groep (Bij groepen op de eerste regel de leid(st)er invullen.)

Inschrijfadres: Carla Schriders, Flinkert 15.

Naam en voornaam                       Adres                                           Woonplaats          Leeftijd             Medaille j/n     5 / 10 km.

Deelname geschiedt op eigen risico en bij duisternis dient men zelf voor verlichting te zorgen.

Loopnummer iedere dag inleveren.

Naam leider:

06 nummer leider:

Aantal personen

Startnummer (niet invullen)
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Op woensdag, donderdag en
vrijdag 5, 6 en 7 juni a.s. zal
door de Korfbalvereniging
voor de 41e keer de Avond
Wandel Driedaagse in Ves -
sem worden georganiseerd.

We hebben mooie wandelroutes
uitgezet en we hopen dat ieder -
een weer zijn best doet om er

kleurig, leuk of apart uit te zien.
(De jury loopt immers niet voor
niets rond).
Op vrijdag zal om 20.00 uur de
feestelijke intocht met de fanfare
naar Gemeenschapshuis D’n
Boogerd plaatsvinden, waar de
herinneringsmedailles en de di-
verse prijzen worden uitgereikt.
U moet minstens 2 van de 3

dagen meewandelen om in aan-
merking te komen voor een
medaille. Aansluitend is er dan
gelegenheid om gezellig nog wat
te drinken.
Ook (oudere) mensen die bang
zijn dat ze het misschien niet ha -
len, kunnen gewoon mee lopen.
Met één telefoontje (kan bij de
posten) worden ze meteen per
auto opgehaald. De afstanden
zijn 5 en 10 km.

Groepen moeten uit minstens 6
personen bestaan, terwijl de
leid(st)er minimaal 16 jaar moet
zijn. Jeugdigen van 12 jaar en
jonger kunnen alleen onder be -
ge leiding van een volwassene
deelnemen.

Deelname geschiedt op eigen
risico en bij duisternis dient
men zelf voor verlichting te
zorgen.

Starttijden: tussen 18.00 en
19.00 uur bij Gemeenschapshuis
D’n Boogerd.
Inschrijfgeld: € 3,50 p.p. bij
voorinschrijving (en vooruit be ta -
ling) en op de startdagen betaalt
u € 4,- p.p. U kunt ook 1 dag
meelopen, dan betaalt u € 2,-.

Knip nevenstaand formulier
af en bewaar bovenstaande
ter informatie.

Aan alle ouders
van peuters
Vindt u het belangrijk dat
-   uw peuter op een creatieve

manier bezig kan zijn?
-   uw peuter contact heeft met

andere kinderen?
-   uw peuter een activiteit met u

samen doet?
Vindt u het prettig als 
-   u kennismaakt met activitei -

ten voor peuters?
-   u handvatten krijgt aangebo -

den voor creatieve activiteiten
voor uw peuter?

Kom dan naar onze knutsel-
activiteit op donderdag 23
mei 2019 van 9.00-10.00 uur.

Basisschool St Lambertus orga -
niseert op deze donderdag knut -
selen met peuters. De activiteit
wordt begeleid door Mieke van
Loon-Haans, leerkracht op onze

school. Wij nodigen u van harte
uit hieraan deel te nemen. Alle
peuters uit Vessem zijn welkom!
De les vindt plaats in het kleuter -
lokaal van de basisschool. We
ver wachten 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. De peuters die het peuter-
programma bij Nummereen vol -
gen, zijn ook uitgenodigd om
deel te nemen.

Wilt u zich aanmelden? Stuur
dan vóór 16 mei a.s. een mail
naar Mieke van Loon-Haans:
m.haans@veldvest.nl.
We hopen veel peuters en
ouders te mogen begroeten.

Avondwandeldriedaagse
is weer in aantocht

Ik stop als
dorps -
ondersteuner 
Per april 2019 ben ik gestopt
met mijn werk als dorps on -
der  steuner in Vessem. Ik ben
aangesteld op 1 maart 2018.
Het eerste halfjaar ben ik
vooral bezig geweest met het
leren kennen van het dorp en
haar inwoners. In het tweede
halfjaar had ik graag de zaken
op de rit willen zetten rich -
ting ketenzorg, onderlinge
samenwerking tussen forme -
le en informele zorg en het
mede ontwikkelen van onder-
steuningsactiviteiten voor
ouderen. Allemaal voortvloei -
end uit mijn functieom schrij -
ving. Jammer genoeg zie ik
na dit tweede halfjaar te wei -
nig aanknopingspunten om
door te gaan. Daarbij komt
dat mijn gezondheid veel te
wensen over laat en ik min -
der energie over heb dan ik
zou wensen. Redenen om
niet nog een jaar door te
gaan.
Wel wil ik graag iedereen be -
danken voor de medewerking
die ik heb gekregen. Ik wens
ook iedereen in Vessem veel
succes.

Hartelijke groet,
Clara Corstens

Cursus
Reanimatie en
AED bediening
Omdat een AED op zich niet
levensreddend is, organiseert
EHBO vereniging Vessem, Win -
telre en Knegsel dit jaar weer een
4 tal cursussen Reanimatie in -
clu sief het bedienen van de AED.
De cursussen zijn bedoeld voor
personen vanaf 16 jaar en staan
gepland op: 23 sept. in MFA te
Wintelre van 19.30 tot 22.30
uur; 25 sept. in MFA te Wintelre
van 9.00 tot 12.00 uur; 26 sept.
in MFA te Knegsel van 19.30 tot
22.30 uur; 27 sept. in MFA te
Vessem van 9.00 tot 12.00 uur.
Ook personen voor de herhaling
van de cursus kunnen zich hier
bij aansluiten. De kosten voor de
cursus zijn € 15,-. Aanmelding
via de site van de ehbo vereni -
ging: www.ehbovessem.nl/cms/
node/33. Betalen bij opgave
onder ver melding van je naam
en de da tum van de cursus aan:
EHBO Vessem CA, IBAN nr.
NL20 RABO 0126 1020 23.
Meer informatie kunt u vinden
op www.ehbovessem.nl.
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Notariskantoor
Mr. J.B.M. van Loon

voor alle
notariële 
diensten

Heike 1
5512 NJ  Vessem
Tel. 0497-591533
Fax 0497-591996
Email:
info@vanloonnetwerknotarissen.nl

Correspondentieadres:
Postbus 1014
5512 ZG  Vessem



De in Aarle-Rixtel geboren
Ton Verschure mocht na een
voorbeeldige studie op het
Seminarie op 23 mei 1964
zijn Priesterwijding ont van -
gen. Door de Bisschop van
het Bisdom Den Bosch, W.
Bekkers, werd hem, samen
met 17 neomisten de Pries -
terwijding toegediend. Daar-
na deed hij samen met de
Pastoor van Aarle-Rixtel en 2
mede-neomisten, eveneens
geboortig uit Aarle-Rixtel,
zijn Eerste Plechtige H. Mis.

Hij werd eerst benoemd als ka -
pe laan te Veghel, later volgde
Eindhoven. Zijn eerste benoe -
ming tot Pastoor vond plaats
voor de parochie Boekel, waar
hij 15 jaren Pastoor was. In 1991
volgde zijn benoeming in de
Kempen tot Pastoor van de
H. Willibrordus-parochie te
Eersel. In deze tijd kwam vanuit
het parochiebestuur van de
H. Lambertusparochie te Ves -
sem het verzoek om mede lei -
ding te geven aan deze parochie.
Hetgeen hij heeft gedaan tot Pas-
toor Kerssemakers hier kwam.
Uiteindelijk werd hij in 2003
benoemd tot Pastoor te Vessem.
Hij was (en is) zeer betrokken
met de Gemeenschap, kende

veel mensen van groot tot klein
en onthield al hun namen. Hij
beschikte over een fenomenaal
geheugen. Voor het samenstellen
van een Liturgieviering was hij
heel schikkelijk. Niet te conser -
vatief, noch modern. Voor de
vieringen waarvoor boekjes ge-
maakt werden moest hij na het
samenstellen wel altijd eerst zijn
fiat geven over de invulling. Het
altaar-gebed moest wel duidelijk
aanwezig zijn.

Ook zieke parochianen gaf hij de
nodige aandacht en 80-jarigen
mochten tijdens hun verjaardag

een bezoek van hem verwachten.
De restauratie van onze kerk was
een belangrijk en zwaar onder-
deel van zijn taak. Maar met de
hulp van deskundigen, parochie-
bestuur en veel vrijwilligers,
heeft dit uiteindelijk tot een zeer
mooi, verdienstelijk resultaat
mogen leiden. Wij mogen hier
hem en zijn medewerkers best
dankbaar voor zijn.

Pastoor Verschure is al met al
een zeer gezien persoon in ons
midden. Ook bij de vele vereni-
gingen in ons dorp is hij altijd
een welkome gast. Dat hij met

emeritaat gaat, wil niet zeggen
dat hij geheel stopt met zijn
geestelijk werk. Zolang zijn ge-
zondheid het hem toelaat wil hij
nog assisteren in de Parochie.
Wij hopen dan ook dat hij nu na
55 jaren druk Priesterleven mag
gaan genieten van een welver -
diend emeritaat. Dit dan te mid -
den van de Vessemnaren in ons
mooie Vessem.

Pastoor Verschure hartelijk
dank voor uw medeleven en
belangstelling voor de Ves -
semse gemeenschap.

Geert Dolman
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DIENSTEN EN INTENTIES
4e ZONDAG VAN PASEN
Zaterdag 11 mei Wintelre 19.00 uur Eucharistieviering. Voorganger:
Pastoor C. van Lamoen.
Zondag 12 mei Vessem 9.30 uur Eucharistieviering. Voorganger: Pas-
toor A. Verschure. Gemengd koor.
Zondag 12 mei Knegsel 11.00 uur. Eucharistieviering. Voorganger: Pas-
toor A. Verschure.
In deze vieringen gedenken wij: Wim Mijs (mndg.) en Grada Mijs-Hen-
driks; Pastoor Piet v. Tuijl; Bertha v. Rijsewijk; overl. ouders v.d.
Biggelaar-Kwinten, Jan, Mirta en Kees; Hein Somers (verj.); Hendrik
Bles en Miet Bles-Hendriks.

Maandag 13 mei 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.
Voorganger: Pastoor P. Vissers.

5e ZONDAG VAN PASEN
Zaterdag 18 mei Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering. Voorganger:
Pastoor A. Verschure.
Zondag 19 mei Vessem 9.30 uur Eucharistieviering, Voorganger: Pas-
toor A. Verschure. Herenkoor.
Zondag 19 mei Wintelre 11.00 uur Eucharistieviering. Eerste H. Com-
munie. Voorganger Pastoor A. Verschure.
In deze vieringen gedenken wij: overl. fam. Harrie v. Riet-v. Aaken; Nel
Smolders-Cuijpers; Grada Mijs-Hendriks (KBO); Kees Michielse (jrgt.);
overl. fam. v. Ham-Liebregts.

Maandag 20 mei 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.
Voorganger: Pastoor P. Vissers.

6e ZONDAG VAN PASEN
Zondag 26 mei in de kerk van Wintelre. 10.30 uur Eucharistieviering
t.g.v. het afscheid van Pastoor A. Verschure. Voorgangers: Pastoor A.

Verschure, Pastoor C. van Lamoen, Pastoor P. Vissers. Gemengd koor.
In deze viering gedenken wij: Wim v.d. Ven; Martien v. Sebille (mndg.);
Jan de Wert en Miet de Wert Thiels (jrgt.).

Maandag 27 mei 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.
Voorganger: Pastoor P. Vissers.

HOOGFEEST VAN HEMELVAART
Donderdag 30 mei Vessem 9.30 uur Eucharistieviering. Voorganger:
Pastoor A. Verschure. Gemengd koor.
Donderdag 30 mei Knegsel 11.00 uur Eucharistieviering. Voorganger:
Pastoor W. van Bergen of Pastoor H. de Groof.
Donderdag 30 mei Wintelre 11.00 uur Eucharistieviering.
Voorganger: Pastoor A. Verschure.
In deze vieringen gedenken wij: Janus v.d. Pas.

7e ZONDAG VAN PASEN PINKSTERNOVEEN
Zaterdag 1 juni Wintelre 19.00 uur Eucharistieviering. Voorganger:
Pastoor C. van Lamoen.
Zondag 2 juni Vessem 9.30 uur Woord en Communieviering.
Voorganger Diaken G. Jansen. Meditatief.
Zondag 2 juni Knegsel 11.00 uur Eucharistieviering. Eerste
H. Communie. Voorganger: Pastoor A. Verschure.
In deze vieringen gedenken wij:Wilco en Bert Liebregts.

Rozenhoedje
In de maand mei wordt op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.30 uur de
Rozenkrans gebeden in de Mariakapel aan de Jan Smuldersstraat

In de volgende Vaesheimer Bode, waarvoor wij de intenties
moeten inleveren vóór 28 mei, vermelden wij de intenties van
05 juni tot 03 juli. Denkt u er aan de intenties op tijd in te
leveren (€ 10,- per H. Mis) vóór 28 mei bij Geert Dolman,
Groenewoud 1b, tel. 0497-514751 (vóór 12.00 uur ’s-middags).

Pastoor Verschure, bedankt!
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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.

Laat de zon maar komen!
Vanaf nu: slippers,
hoedjes/petten,
zonnebrillen

(ook speciale voor de kids)

en nog veul meer!
Komt dat zien!



Lourdes in Zuid-Frankrijk is de
grootste Maria bedevaartsplaats
van Europa. Miljoenen pelgrims
uit tal van landen over de hele
wereld gaan elk jaar naar de be -
roemdste grot van Frankrijk: de
Grot de Massabielle.

Lourdes is een plaats waar he -
mel en aarde elkaar raken. De
Nederlandse Lourdesbedevaart
voor zieken (N.L.Z.) organiseert
al sinds 1928, i.s.m. het huis
voor de Pelgrim, bedevaarten
naar dit prachtige Maria-oord. U
kunt daar deelnemen aan vie rin -
gen, processies, verdiepingsmo -
menten, wandelingen door de
stad en een uitstapje naar de

Pyreneeën. Indrukwekkend zijn
de grote internationale plech tig -
heden waaronder de dagelijkse
lichtprocessie en de H. Mis aan
de Grot. Daarnaast is Lourdes
een gezellig stadje met veel
winkeltjes en terrassen. U ver-
blijft in een van de beste hotels.
De N.L.Z gaat in mei en septem -
ber zowel met het vliegtuig als
met de bus op bedevaart. Heel
bijzonder is de 9 daagse busreis.
Dit is een bedevaart met een
toeristisch karakter, een reis
met meerwaarde! Er worden
onderweg mooie plaatsen be -
zocht, waaronder Metz (kathe -
draal Saint-Étienne), Nevers -
waar Bernadette ligt opge -

baard en Beaune (Hospice uit
de 15e eeuw). Er is ook een 8
daagse reis per nachtbus en
een zorgbus. Belangstellenden
uit onze regio kunnen geheel

vrijblijvend contact opnemen
met Jos van der Heijden, vanaf
1977 vrijwil liger van de N.L.Z,
tel. 06-18618903. Hij kan u in-
formeren over alle bedevaarten
met de bus en met het vliegtuig,
de kosten en de wijze waarop u
zich kunt aanmelden. U kunt
ook contact opnemen met het
Huis voor de Pelgrim in Maas-
tricht, tel. 043-3215715.
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Op bedevaart naar Lourdes
met de bus of het vliegtuig

Vessemse kerk weer
open voor publiek
Vanaf zondag 7 april tot eind oktober wordt onze prachtige Sint
Lambertuskerk weer op alle zon- en feestdagen tussen 14.00 en
16.00 uur opengesteld ter bezichtiging of om zomaar een kaarsje op
te steken. De groep kerkgidsen staat weer klaar om u te ontvangen
en informatie te verstrekken. Behalve de prachtige schilderingen
van Jos Lommen, die bij de restauratie tevoorschijn zijn gekomen,
en het monumentale Loret-orgel is ook het schitterende neo-
gothische vleugelaltaar, afkomstig uit het Augustinessenklooster te
Venlo, te bewonderen. Zoals u weet is in 2009-2010 de hele kerk en
ook het orgel uit 1868 gerestaureerd met o.a. subsidie van de Rijks-
dienst voor het cultureel erfgoed en andere fondsen. Daarom wil de
parochie belangstellenden de gelegenheid geven om de kerk te
bezichtigen. Er zijn tijdens de openstelling gidsen aanwezig en er is
ook informatie op papier. Vorig jaar bestond het orgel 150 jaar. 
Dit jaar is er een heel andere gedenkwaardige bijzonderheid. Op 25
april is het 100 jaar geleden dat Henricus van Kruijsdijk, directeur

van de zuivelfabriek in Sint Oedenrode, tijdens zijn werk werd ver-
moord. Hij was 31 jaar oud, afkomstig uit Vessem en is hier ook be-
graven. Zijn grafmonument is te zien achter het priesterkoor en er
staan nog steeds altijd bloemen op zijn graf. In de kerk is informatie
aanwezig over de gebeurtenissen in 1919.

Opbrengst Goede Doelen Week
In de week van 8 t/m 14 april heeft de eerste Goede Doelen Week
plaats gevonden. Dit is een gezamenlijk initiatief van de zes kerk dor -
pen van de Gemeente Eersel. Alle zes de dorpen hebben tegelijkertijd
gecollecteerd voor dezelfde doelen. Er is een prachtig totaal bedrag
van € 65.487,16 opgehaald door vele collectanten. Met een bedrag
van bijna € 8.000,- heeft Vessem een mooie bijdrage geleverd.
Op de allereerste plaats dank aan al die collectanten die in die week
op pad gegaan zijn en natuurlijk ook hartelijk dank aan iedereen die
de onderstaande Goede Doelen financieel gesteund heeft. We sluiten
dit eerste jaar succesvol af. Van deze doelen zult u geen collectant
meer aan de deur krijgen, maar natuurlijk nog wel collectanten die
voor de plaatselijke doelen collecteren. Denk hierbij o.a. aan Jantje
Beton, Zonnebloem, de diverse Vessemse verenigingen. Hopelijk
draagt u ook hen een warm hart toe.
Dank namens de volgende Goede Doelen: Amnesty, Brandwonden -
stich ting, Diabetesfonds, Epilepsiefonds, Handicap NL, Hart stich -
ting, KWF, Kinderhulp, Longfonds, Maag-lever-darm stichting, MS-
fonds, Nierstichting,, NSGK, Prinses Beatrix Spierfonds, Reuma -
fonds, Rode Kruis en Vastenactie. Hopelijk mogen we volgend jaar
weer op u rekenen.
Vanaf medio 2019 kunt u de totale opbrengsten van de hele
Gemeente Eersel vinden op: www.gdweersel.nl.

Stichting Goede Doelen Eersel
Anja van den Bliek (voor Vessem)



Vaesheimer Bode – mei 2019 – pagina 22

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



door Jopie van de Ven

Het was een goede opkomst op
de jaarvergadering op 9 april.
Na de verplichte nummers zoals
de notulen, het financieel verslag
en de bestuurssamenstelling
kwam iedere werkgroep aan het
woord over wat hen zoal bezig
houdt.

Zorg en Welzijn door Anita
de Laat, Carien van Dies -
sen en Chris Johnson.
Zij hebben zich flink ingezet voor
mantelzorgers in Vessem. Dit
werd als zeer positief ervaren en
er komt zeker een vervolg. De
werkgroep heeft veel samen ge -
werkt met dorpsondersteuner
Clara Corsten. Jammer genoeg is
zij wegens gezondheidsklachten
gestopt. Er is overleg met de ge-
meente voor een nieuwe dorps-
ondersteuner.
Er werden vragenformulieren
uitgedeeld, die mensen in de
pauze kunnen invullen. Na de
pauze zijn de vragen behandeld.

Recreatie en toerisme door
Henk Stoop
De welkomstborden aan de rand
van het dorp zijn in erg slechte
staat, ze moeten opgeknapt wor -
den. Er is nog onduidelijkheid
over wie dat gaat betalen. Moge -
lijkheid is om de teksten tegen
betaling te plaatsen. Er komt een
nieuw plan. Alles wat in Vessem
te doen is staat altijd op www.
Vessem.info. Kafarnaum heeft
publiciteit gevraagd voor “Ves -
sem Pelgrimsdorp” daar staan
we als dorpsraad achter.
Rond Vessem ligt een wandel -
route netwerk van 45 km. en 32
km. aan Ommetjes. We hebben
de handen vol aan het laten on -
der houden van de paden. Er is
veel vandalisme, paden worden
vernield door crossers en werk-
zaamheden in het bos. De fiets-
knooppunten routes zijn uitge -
breid met 3 punten: 51,52 en 53
door de kern van Vessem.
Er zijn vier toegangspoorten van
‘Beleef de Kempen’: er zijn kaar -
ten, wifi punten en navigatie ver-
krijgbaar op App.

Wonen door Joost Roefs
en Michel van Delft
Er is een nieuwe werkgroep wo -
nen gestart. Ze hebben nieuwe
doelen; meer woningen in Ves -
sem en behouden van ruimte -
lijke kwaliteit. Er ontstaan nieu -
we kansen, Welten wordt moge -
lijk verkocht. Daar kunnen evt.
appartementen gerealiseerd
worden. De werkgroep is een
paar keer met de gemeente in
gesprek geweest en blij verrast

hoe de gemeente het oppakt en
nu prioriteit geeft aan bouwen in
Vessem. Na de pauze was er
meer informatie over het plan
Postels Huufke.

Verkeer, Groenvoorziening
en Schouw door Jan van
Heijst
De kruising, Hoogeloonsedijk en
mr. de la Courtstraat is gevaar -
lijk, er zijn nu nieuwe borden en
belijningen gekomen. Bij de
brigadiersoversteekplaats in de
Jan Smuldersstraat zijn ook bor -
den gekomen. Er zijn klachten
binnengekomen van aanwonen -
den van de Kuilenhurk dat daar
te hard gereden wordt. We gaan
in overleg met de gemeente.
De kastanjes op het kermister -
rein zijn omgedaan en er zijn nu
rode beuken gezet. Tegenover de
Gouden Leeuw zijn de kastanje-
bomen ook gerooid vanwege
ziekte, daar komen groene beu -
ken. In het buitengebied zijn veel
soorten bomen geplant.
De Sociale sofa is verplaatst van

het kermisterrein naar Groenen -
daal.
De eerste schouw in 2017 was
een goede ervaring. Er zijn veel
punten opgelost maar ook een
paar blijven liggen. Op 6 mei is
de volgende schouw. Wil ieder -
een die ergens last van heeft dit
melden?
Dorp aan de beek. De kleine
Beerze wordt aangepakt in het
najaar van 2019. Met de dorps-
moestuin en voedselbos wordt in
de zomer begonnen met het
grondwerk.

Buitengebied door Jan
Docters van Leeuwen en
Chris Johnson
Er zijn veel boeren die noodge -
dwongen moeten stoppen. Er
komen daardoor veel boeren be -
drijven leeg te staan. Gemeente
moet aan de slag met herziening
van het bestemmingsplan.
Vogelakkers zorgen voor diver-
siteit in het landschap. Ze wor -
den nu voor het derde jaar inge -
zaaid. Dit trekt vogels, insecten

en knaagdieren aan.
De herinrichting Kleine Beerze
ligt nog grotendeels stil omdat
het waterschap nog in onderhan-
deling is met enkele grondeige -
naren. Op het Meerven is een
perceel “plas dras” gemaakt,
zodat weidevogels daar kunnen
broeden. Dit is een samenwer -
kings verband tussen Brabants
landschap, Waterschap de
Dommel en de weidevogelwerk-
groep. In de zomer is het in ge-
bruik als grasland van de Land-
coöperatie.

Vliegverkeer door Henk
Stoop en Sacha Poelhekke
Er is door de gemeente een
enquête gehouden en 75% van
de respondenten vindt dat de
grens van overlast is bereikt. Er
komt een permanent meetnet
voor luchtkwaliteit en geluid.

Na de pauze
Maar de meeste mensen kwa -
men toch vooral voor de infor -
matie over de gemeentelijke
bouwplannen aan het Postels
Huufke. Dit kwam uitgebreid
aan de orde door Ad van Gestel,
Ceres van de Krieken en Andreas
Beerendonk van de Gemeente
Eersel. Er komen in het plan
circa 50 woningen, waaronder
starterswoningen, woningen
voor senio ren, tweekappers en
vrije sector woningen. Er is re-
kening ge houden met de
cultuurhisto ri sche plek, er komt
veel groen in het plan en er is
gelet op duur zaamheid.
Er werd nog lang over de plan -
nen nagepraat.
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van de Dorpsraad...



Vaesheimer Bode – mei 2019 – pagina 24

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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M E I
ma.-za. 6-18 mei Loten verkoop, Huis-aan-huis, 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 13:00-16:00 uur High tea, Rita de Laat, KBO
zo. 19 mei 15:00 uur Het Strijps Kamerkoor Kerkconcert, St. Behoud Lambertuskerk
wo. 22 mei 9:00 uur Bezoek Den Bosch, SViV
do. 23 mei 20:00 uur Openbare vergadering, D’n Boogerd, Dorpsraad
vr. 24 mei 15:00 uur Bezoek aan H. eik en pannenkoek eten Rode Haktol, Zonnebloem
di. 28 mei 12:00-13:15 uur Samen eten, D’n Boogerd, KBO

J U N I
zo. 2 juni Zomerkriebels met de Zjoem, Brouwerij-tuin,
zo. 2 juni 13:30 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, Kasteel Geldrop, Zonnebloem
do. 13 juni 9:00 uur Fietstocht, SViV
za. 15 juni 13:00-16:00 uur Goede Doelendag, Jacobushoeve
di. 25 juni 12:00-13:15 uur Samen eten, D’n Boogerd, KBO
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
wo. 24 juli 11:00-18:00 uur Hap en Stap, Vessem diverse locaties, KBO
do. 25 juli 9:00 uur Camino in De Kempen - wandeling, Kafarnaüm + Jacobushoeve
zo. 28 juli 9:00 uur trekkertrek/Boerendag, Stroomkesberg, Vessem vur Vessem

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
di. 20 aug. 20:00 uur Openbare vergadering, D’n Boogerd, Dorpsraad
di. 27 aug. 12:00-13:15 uur Samen eten, D’n Boogerd, KBO
wo. 28 aug. 14:00 uur treintje door Oisterwijk, Zonnebloem
za. 31 aug. 60-jarig jubileum, Korfbalver. Vessem

S E P T E M B E R
do. 5 sept. 20:00 uur Kerkconcert Kapustin, Jagers en Schneeman, St. Behoud Lamber-

tuskerk
za. 7 sept. Beerze Proostfeest, Brouwerij-tuin,
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
di. 24 sept. 12:00-13:15 uur Samen eten, D’n Boogerd, KBO
vr. 27 sept. 9:00-12:00 uur Cursus Reanimatie/AeD, D’n Boogerd, eHBO

O K T O B E R
do. 3 okt. 20:00 uur Kerkconcert Metamorphoses, St. Behoud Lambertuskerk
do. 10 okt. 20:00 uur Openbare vergadering, D’n Boogerd, Dorpsraad
wo. 16 okt. 20:00 uur H. Gerardus, Weebosch, Zonnebloem
di. 29 okt. 12:00-13:15 uur Samen eten, D’n Boogerd, KBO

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
di. 26 nov. 12:00-13:15 uur Samen eten, D’n Boogerd, KBO
di. 26 nov. 20:00 uur Openbare vergadering, D’n Boogerd, Dorpsraad
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
do. 19 dec. 15:00-19:00 uur Kerstviering, D’n Boogerd, KBO

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

5-7 juni
AVONDWANDEL-  
DRIEDAAGSE.

Zie ook pag. 16/17
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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



Zo’n vier jaar geleden heeft
de basisschool in Vessem
gekozen voor het programma
‘De Vreedzame School’
(DVS). Op deze pagina van de
Vaesheimer Bode gaan we
vanaf nu elke maand de
lezers van de Vaesheimer
Bode informeren over dit
programma. De kinderen
hebben er namelijk het meest
aan wanneer de vreedzame
school ook in ‘Het Vreedzame
Dorp’ staat. We vertellen over
wat DVS is en laten daarbij de
kinderen aan het woord.
Deze maand zijn dat de
kinderen uit groep 1.

Wat is DVS?
Allereerst wat uitleg over waar
‘De Vreedzame School’ voor
staat. DVS is een pedagogische
benadering waarbij niet zozeer
de individuele leerling maar de
leerling in de sociale gemeen -
schap centraal staat. Leerlingen
ervaren wat het betekent om
democratisch burger te zijn, om
het eigen belang af te stemmen
op het belang van anderen en
om met elkaar samen te werken
aan gemeenschappelijke doelen
terwijl je toch heel verschillend
kunt zijn. Het beschouwt de klas
en de school als een leefgemeen -
schap, waarin kinderen zich ge -
hoord en gezien voelen, een stem
krijgen en waarin kinderen leren
om samen beslissingen te nemen
en conflicten op te lossen.
Kinderen voelen zich verant -
woor delijk voor elkaar en voor
de gemeenschap en staan open
voor de verschillen tussen men -
sen. Inmiddels zijn 1000 basis-
scholen in Nederland ‘vreed -
zaam’ en dit aantal groeit ieder
jaar.

Het hart van De Vreedzame
School wordt gevormd door een
serie lessen waarin kinderen
wordt geleerd om op een demo -
cratische manier met elkaar be-
slissingen te nemen, constructief
conflicten op te lossen, verant-
woordelijkheid te nemen voor
elkaar en voor de gemeenschap,
een open houding aan te nemen

tegenover verschillen tussen
men sen en volgens welke prin -
cipes onze democratische sa -
men leving is ingericht. Naast de
wekelijkse lessen in alle groepen

wordt de school en de klas inge -
richt als een democratische
oefen plaats waarin leerlingen de
gelegenheid krijgen om te oefe -
nen met het nemen van verant-
woordelijkheid. Voorbeelden
hiervan zijn: het werken met
leerling-mediatoren, commis -
sies, gemeenschapstaken en
groepsvergaderingen.

De leerlingenraad
We hebben binnen de school ook
de leerlingenraad. Dat zijn een
aantal kinderen uit groep 4 tot

en met 8 die mee mogen beslis -
sen binnen de school. “Kinderen
komen naar ons toe om ideeën
door te geven. Dat bespreken we
in de leerlingenraad en we kijken
of we er iets mee kunnen doen.
We hebben ook een voorzitter en
een notulant.”
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Onze Vreedzame School
in ons vreedzame Vessem

Dit zeggen de kinderen van
groep 1 over DVS:
Tijger en Aap maken het altijd weer goed!
Je mag niemand duwen of pijn doen.
We pakken de wereldbol en dan doen we
een binnenkomer.
Iedereen krijgt een taakje in de klas; we
dragen allemaal een steentje bij.
Samen delen, samen spelen!
We houden niet van afbrekers; dat zijn lelijke dingen die je tegen
iemand zegt.
Als je de opstekerketting om hebt, zeg je als iemand iets goed
heeft gedaan wat hij goed deed.
Je geeft een compliment.
Als je ruzie hebt, doe je 4 dingen: je moet ‘stop, hou op! ’ zeggen
als iemand iets doet wat je niet fijn vindt. Je denkt na. Je lost het
samen op en je bedenkt een plan. Je maakt het weer goed.
We leren hoe je kunt zien of iemand blij, boos, 
bang of verdrietig is.

We stoppen de les met een afsluiter; 
dat is vaak een spelletje.



27 JULI 2019

V.V.K. € 13,50  /  ENTREE € 16,50
TICKETS ENKEL ONLINE VERKRIJGBAAR VIA
 WWW.DEGOUDENLEEUWVESSEM.NL

AANVANG 20.00 UUR

VAN TE VOREN EEN HAPJE ETEN? 
RESERVEER DAN EEN PLAATSJE IN 
ONS RESTAURANT VIA 0497-591252

  Met
60’s&70’s
         dj

BIJ MOOI WEER IN ONZE IDYLLISCHE BROUWERIJTUIN

. . . 5 coveRbAnds  &  1 � Q DJ . . .

vAn 1400 uur
toT 22 00 uur

. . . 4 pitmAsTers . . .

VVK € 10,00  /  DEUR € 12,50

TICKETS ENKEL ONLINE VERKRIJGBAAR VIA
 WWW.DEGOUDENLEEUWVESSEM.NL

GRATIS ENTREE T/M 12 JAAR

SPRINGKUSSENAANWEZIG!


