
Op 1 mei van dit jaar was het
50 jaar geleden dat gemeen-
schapshuis D’n Boogerd
start te. Reden om terug te
kijken op de geschiedenis van
het ontstaan en alle perikelen
rondom voortgang en behoud
van ons ‘Dorpshuis’.

Op 15 september 1973 verricht

de toenmalige burgemeester, de
heer Spoormans, de opening.
Dan zijn er al heel wat jaren aan
voorbereiding geweest. De heer
Smetsers, oud-voorzitter, herin -
nert zich bij het 25-jarig jubi -
leum de geschiedenis vooraf -
gaand aan deze opening het vol -
gende: ‘We schrijven 18 maart
1969, dinsdagavond half negen.
Het bestuur van de Stichting
Jeugdbelangen heeft op dit tijdstip
een vergadering belegd om te
praten over een eventueel te
stichten gemeenschapshuis. Ves -
sem zal namelijk een gymzaal
mogen bouwen als er tevens voor-
zien wordt in de behoefte aan ge-
schikte lokaalruimten voor de ac-
tiviteiten van plaatselijke vereni-
gingen’.

Op 11 april 1969 is een bestuur
gevormd, op 1 mei is de stichting
een feit en kan begonnen wor -
den met de praktische voorberei -
dingen zoals het laten ontwerpen
van een bouwplan, financiering
zoeken en alles wat daarbij komt
kijken. Huis aan huis is geld
ingezameld, de stand was zicht-
baar op een thermometer bij de
kerk. Resultaat: 33.497,31 gul -

dens aan giften! Samen met sub -
sidies en sponsoring en opbreng-
sten van dans-, muziekavonden
en autocross zijn er voldoende
middelen. En op 2 juni 1973 kon
dan ook de eerste steen worden
gelegd.

De naam D’n Boogerd is gekozen
uit een zestigtal inzendingen. De
hushoudster van pastoor Beek-
mans, Mej. A. van Herk, had
deze naam ingezonden. Het ge-
bouw staat namelijk op de plek
waar voorheen de boomgaard
van de pastorie lag.

Vessem in actie
Al in 1977, vier jaar na de ope -
ning, wil D’n Boogerd uitbrei -
den. Helaas kwam het er niet
snel van. Bij het 15-jarig jubi -
leum krijgt D’n Boogerd haar
huidige logo, ontworpen door
Nico Vader. In de jaren daarna
ontwikkelt de gemeente plannen
voor een herziening van het cen-
trum van Vessem. Dat heeft veel
voeten in de aarde. Het Boogerd
Nieuws, voorloper van de huidi -

ge Vaesheimer Bode, bericht
zowat elke keer over wat er
broeit onder de bevolking. De
politiek blijkt niet bereid diep in
de buidel te tasten en dat stuit op
veel verzet. Een nieuwe school,
een peuterspeelzaal, een nieuw
gemeenschapshuis, jaren wordt
er over gesproken, plannen aan
de bevolking voorgelegd totdat
in 2001 de boel escaleert. Politici
die ‘sjoemelen’ en smoesjes ver-
zinnen, grote woorden in het
Boogerd Nieuws.
In augustus wordt een handteke -
ningenactie op touw gezet en
daaruit blijkt dat 85% van Ves -
sem voor het ‘duurdere’ nieuwe
plan is: de nieuwe gebouwen
maar ook de herinrichting van
de omgeving. Een eensgezinde
beslissing van besturen van alle
betrokken organisaties en Ves -
semnaren. In Boogerd Nieuws
ontbrandt een discussie over de
‘eerlijkheid’ van de actie: is alles
wel financieel inzichtelijk voor-
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Het vorige gebouw waar naast vergaderruimte en bar, ook een
gymzaal was. De peuterspeelzaal was toen ook een vaste gebruiker
van D’n Boogerd. De foto is genomen in 1999.



gesteld? Een turbulente raads-
vergadering volgt op 30 oktober,
waarbij auto’s en tractoren uit
Vessem vol bewoners in een
stoet optrekken naar Eersel om
het besluit af te wachten.
Uiteindelijk worden
centrumplan en bouw van school
en gemeenschapshuis
gescheiden. Als gevolg van o.a.
deze besluitvorming treedt het
voltallige bestuur van D’n Boo-
gerd af. Uiteindelijk komen er in
2003 nieuwe en is er een
goedgekeurd plan voor nieuw-
bouw. Op 28 april 2004 wordt
de eerste steen gelegd.

Voldoet alles nog?
Het nieuwe gebouw staat er nu

ook al weer jaren en het is dus
tijd voor - weer - nieuwe plan -
nen. 
D’n Boogerd heeft een culturele,
sportieve en ook sociale functie.
Wij zijn een ‘huis’ waar inwoners
en verenigingen elkaar kunnen
ontmoeten’. Zo staat te lezen in
de statuten.

Maar dat moet ook door de ge-
meenschap gedragen worden.
Het nieuwe bestuur wil daar
vorm aan geven, maar zonder
vrijwilligers lukt dat niet. Ook
staat er nog een verbouwing
(kje) op de agenda. Genoeg uit-
dagingen dus voor wie weet, nog
eens 50 jaar.

Elders in dit nummer staat
informatie over de feeste lijk -
heden rondom het jubileum.
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Hoi, ik ben Caroline van Sam -
beeck-Swalen geboren op ’t
Heike in Vessem waar ik
woonde tot ik ging trouwen
met Hans, en we in Eersel
gingen wonen. Na 16 jaar in
Eersel te hebben gewoond
kwam mijn ouderlijk huis vrij
en zijn wij met onze drie
doch ters naar Vessem ver -
huisd.

Mijn interesse in fotografie is
ruim tien jaar geleden begonnen
toen mijn kinderen de deur uit-
gingen en ik meer tijd voor me -
zelf kreeg.
Mijn compact camera voldeed al
snel niet meer aan mijn eisen en
ik kocht een spiegelreflexcame -
ra, om deze beter te leren ken -
nen ben ik bij CVO-lino in Lom -
mel een cursus fotografie gaan
volgen waardoor mijn interesse

alleen maar groter werd en er
nog vele cursussen volgden op
allerlei gebied van de fotografie
en Photoshop.
Het mooie van fotografie vind ik

dat het continu inspireert en
motiveert om nieuwe dingen te
proberen en jezelf steeds te ver-
beteren en dat zie je weer terug
in je werk. De ontwikkeling en
verbetering houdt nooit op in
fotografie; de uitdaging blijft
maar door gaan.
Je gaat mooie fotomomenten
herkennen en probeert emotie
vast te leggen, mooie momenten
en gebeurtenissen van mens,
dier, natuur en alles wat het

leven te bieden heeft. Dat geeft
warme herinneringen; daar
word je gelukkig van. Ook vind
ik het leuk om digitaal met foto’s
te spelen, verschillen de foto’s
samen te voegen en te bewerken
om een mooi geheel te vormen.

Fotografie is een kunstzinnig vak
waar je je creativiteit in kunt ge-
bruiken en je heerlijk kunt uit-
leven. Een half jaar geleden ben
ik lid geworden van fotoclub
Fotogroep Veldhoven. Iedere
twee weken is er een bijeen -
komst om foto’s van elkaar te
bekijken en te bespreken. Je in-
spireert en leert van elkaar en
het is heel leuk om met een
groep mensen met dezelfde in-
teresse samen te werken. In mei
hebben we een foto-expositie
gehad van de Fotogroep en een
van mijn foto’s, de groene foto,
stadswand en natuur samen ge-
bracht, heeft daar zelfs de pu -
blieks prijs gewonnen. Dat is een
hele eer waar ik dan ook erg trots
op ben.
Je kunt mijn website bekijken
om meer van mijn werk te zien:
photo-inspired.nl
Voor vragen kun je mij mailen:
photoinspired.cvs@gmail.com

Creatieve groet
Caroline van Sambeeck

Ik geef het stokje door aan mijn
buurman Peter van den Borne.

VESSEM
CREATIEF

Creativiteit door de lens van….

voor verkoop van tweedehands spullen

JAARMARKT ZOEKT
STANDHOUDERS
De jaarmarktcommissie van Cecilia wil graag particulieren en
middenstanders uitnodigen om deel te nemen aan de jaarmarkt
in Vessem voor de verkoop van o.a. tweedehands spullen. De jaar -
dit jaar op zondag 18 aug. van 10:00 uur tot 17:00 uur.
Op deze markt staan diverse stand houders met nieuwe spullen,
etenswaren alsmede met de verkoop van tweedehands goederen.
Natuurlijk zorgt de organisatie ook voor het nodige vertier met
live muziek en entertainment.
Aanmelden kan tot 2 weken voor aanvang van de markt bij Walter
de Laat, e-mail: w.h.a.m.de.laat@hetnet.nl.
De huurkosten van een kraam van 4 meter met luifel zijn € 20.-.
Heeft u zelf een kraam of aanhanger dan zijn de kosten € 4.- per
strekkende meter.
Wij zien U graag op onze jaarmarkt!

Jaarmarktcommissie Muziekvereniging St. Cecilia Vessem
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In memoriam
Sjef Oerlemans
Ons vader, Sjef Oerlemans, is
afgelopen donderdag 23 mei
rustig overleden in het bijzijn
van twee van zijn kinderen.
Hij was er klaar voor, heeft de
laatste weken vooral in bed
door gebracht, wilde ook niet
meer... En wij (de kinderen) zijn
opgelucht dat hem verder lijden
bespaard is gebleven.
Jef was samen met zijn vrouw
jarenlang een gewaardeerd
mede werker van de Jacobus -
hoeve. Hiervoor ontvingen zij
beiden op 29 april 2009 een
koninklijke onderscheiding.
Sjef werd 28 mei gecremeerd in

hetzelfde crematorium in Dies -
sen waar we ruim 7 maanden
geleden afscheid van ons moeder
hebben genomen.

Namens alle kinderen,
Monique Verboven-Oerlemans

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:

11 juni PMD, GFT
25 juni 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
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:

15 juni
29 juni

Altijd vóór 15.00 uur s.v.p.!
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BEDANKJE
via deze weg willen wij iedereen van harte bedanken voor de
vele felicitaties, bloemen en lieve kaarten die wij gekregen
hebben ter ere van ons 60 jarig huwelijksfeest.
ook willen wij de fanfare en drumband st. Cecilia bedanken
voor de prachtige serenade. wat een verrassing!
wij hebben samen met onze kinderen, kleinkinderen, achter-
kleinkinderen en heel onze familie een prachtige dag gehad!

Kees en Zus Liebregts

FAMILIEBERICHTEN/

15 juni
GOEDE DOELEN DAG

Jacobushoeve
13.00-16.00 uur

Zie ook elders in dit nummer.
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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



Met de opbrengst van de ver-
kopen van de Wereldwinkel,
de kringloopwinkels en het
Praathuis is de Jacobushoeve
in staat om verschillende
klein schalige projecten in
bin nen- en buitenland finan -
cieel te ondersteunen. Jaar -
lijks wordt daar € 30.000,-
voor uitgetrokken.

Bent u ook zo nieuwsgierig waar
het geld, dat mede door úw aan-
kopen is opgebracht, terecht
komt? Kom dan naar de Goede -
doelendag op zaterdag 15 juni
a.s.
Deze Goededoelendag, die
plaats vindt in en om de hoeve,
wordt voor de tweede keer geor -
ganiseerd. Vertegenwoordigers
en medewerkers van 17 van de
22 door ons ondersteunde orga -
nisaties zullen zich met veel ple -
zier aan u presenteren. Onder-
staand een kleine greep uit wat u
kunt verwachten.

In de diverse kramen krijgt u in-
formatie over de betreffende
projecten, door middel van foto-
en filmpresentaties. Medewer -
kers die ter plaatse bekend zijn,
maar ook mensen die in hun
land van herkomst zijn onder-
steund met o.a. onze donaties,
kunnen u alles vertellen over de
doelen die bereikt zijn en wat er
nog leeft aan wensen en plannen
voor de toekomst.

In sommige stands kunt u hapjes
proeven uit het land van her -
komst, of kunt u kennisnemen
van een koffieceremonie uit
Ethi opië. Weer andere organi sa -
ties hebben bijvoorbeeld lokale
Afrikaanse producten te koop,
zoals houtsnijwerk of mandjes.

De Stichting Duofiets Vessem
e.o. is aanwezig met de duo fiet -
sen. Wilt u vrijwilliger worden,
denkt u erover om eens gezellig
mee te fietsen omdat u het alleen
fietsen niet meer gezellig vindt of
gaat u wellicht een keer een fiets
huren? In een kennismakings-
ritje, samen met een van de vrij -
willigers van de stichting, kunt u
het deze middag eens gratis uit-
proberen.

Medewerkers en cliënten van het
atelier van Inloophuis ’t Hemel -
tje uit Eindhoven brengen schil -
derijen mee en er wordt een de-
monstratie papiervouwen gege -
ven. U wordt uitgenodigd om
zelf ook creatief aan de slag te
gaan.

Onder het genot van een kopje
koffie of thee (tegen betaling)
kunt u een doorlopende foto pre -
sentatie in het Praathuis be kij -
ken. 
Daarnaast kunt u genieten van
een optreden van Zanggroep
Con Brio uit Vessem, dat deze
middag een gevarieerd reper -
toire ten gehore zal brengen.

Iedereen is van harte welkom
op deze middag; de toegang is
gratis. Daarnaast zijn onze
winkels en het Praathuis nor -
maal geopend.

Datum: zaterdag 15 juni 2019
Tijd: 13:00-16:00 uur.
Locatie: Jacobushoeve, Jan
Smuldersstraat 4.
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PROTESTANTSE KERK
HOOGELOON-EERSEL

Zondag 9 juni Pinksteren 10.00
uur Eersel. Ds M. de Vries. Eredienst
en koffiedrinken. Collecte: Bijbels in
China.
Zondag 16 juni 10.00 uur Eersel.
Ds P. Flach. Eredienst en
koffiedrinken. Collecte: Inloophuis ’t
Hemeltje.
Zondag 23 juni 10.00 uur Eersel.
Ds J.W. Beks. Eredienst en
koffiedrinken. Collecte: Open House
of Ramie.
Zondag 30 juni Kempendienst
10.00 uur Eersel, Eikenburg Ds M.
de Vries. Eredienst en koffiedrinken.
Collecte

op ZaterdaG 15 JunI van 13.00-16.00 uur:

Goededoelendag Jacobushoeve

Beste inwoners van Wintelre,
Vessem, Knegsel, Steensel,
Duizel en Eersel

Op 18 juni a.s. treedt de nieuwe
burgemeester van de gemeente
Eersel aan; de heer Wouters. Ik
stop dan na bijna twee jaar als
waarnemend burgemeester. Ik
wens hem heel veel succes toe in
zijn nieuwe ambt en vooral pro -
ficiat met deze gouden baan! Zo
heb ik mijn periode in Eersel in
ieder geval beleefd.

Tijdens de vele ontmoetingen
heb ik steeds de hartelijkheid en
vriendschap mogen ervaren en
genoten van de dynamiek die
opgesloten zit in onze zes ker -
nen, verenigingen, organisaties
en ondernemingen.
Heel veel mensen dragen bij aan
het vitaal houden van hun dorp
als vrijwilliger, als bestuurder,
als mantelzorger of als onder ne -
mer. Ik vond het een genot deze
mensen te mogen ondersteunen.

De gemeente Eersel heeft veel te
bieden. In de vele toespraken die
ik heb mogen houden heb ik het
vaak zo verwoord: Eersel heeft
vele kwaliteiten. Enerzijds de
prachtige leefomgeving, zoals de
diverse landschappen met bos -
sen, heiden, beekdalen en land-
bouwgronden. Daarin ook de
cultuurhistorische bebouwingen
waarin je nog goed de geschie -
denis kunt lezen. En opvallend
de Kempische cultuur: gemoe de -
lijk maar ook daadkrachtig. De
houding van handen uit de mou -
wen.

Anderzijds heeft de gemeente
Eersel aan kwaliteiten de dyna -
miek van de landelijk bekend -
staande hotspot Zuidoost-Bra -
bant met haar hightech indus-
trie, onderwijsinstituten en in-
novatieve kracht. In deze com-
binatie floreren veel bedrijven in
diverse sectoren, hebben heel
veel mensen prachtig werk en is
het geweldig wonen en leven in
de gemeente Eersel.

Toen ik in Eersel mocht aantre -
den was de verwachting dat de
gemeenten in de Kempen sa -
men gevoegd zouden worden,
maar dit beeld is nadien nadruk -
kelijk veranderd. Ik respecteer
uiteraard deze keuze. Dit bete -
kent wel dat we nog meer moe -
ten investeren in onze eigen
struc turen en in de samenwer -
king met de andere Kempenge-
meenten en organisaties. Dit
doet de gemeente nadrukkelijk,
maar ik roep u ook op dit te doen
vanuit de gemeenschappen zelf.
De gemeentelijke organisatie be-
staat uit mensen die er voor u
zijn en voor u het beste nastre -
ven; klantgericht en duidelijk. 
Er wordt hard gewerkt aan de
toekomst.

Natuurlijk zit het niet altijd voor
iedereen mee en vragen mensen
ook om hulp en steun. Ik heb
mijn best gedaan om de diverse
bestuurlijke vraagstukken mee
op te lossen en vragen van orga -
nisaties en individuele mensen
zo goed mogelijk te begeleiden.

Tot slot, ik heb het zeer getroffen
met de twee gemeenteraden en
colleges die ik heb mogen die -
nen. Altijd constructief en altijd
in het belang van de gemeen -
schap werkend.

Dank u wel voor alle steun. Ik
weet zeker dat het met u en
met Eersel bijzonder goed
gaat!

Waarnemend burgemeester
Joseph Vos

BRIEF BURGEMEESTER JOSEPH VOS



Vaesheimer Bode – juni 2019 – pagina 6

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



Als je als koor na 27 jaar zon -
der dirigent komt te zitten, is
er werk aan de winkel. Want
waar haal je een dirigent m/v
vandaan, die het ziet zitten
om voor zo’n gemêleerde
groep te komen staan én ze
ook nog het e.e.a. kan bij -
brengen op muzikaal en zang-
technisch gebied.

Het bestuur ging met elkaar om
de tafel zitten, om een visie voor
de komende jaren op te stellen.
Welke noten hebben we op onze
zang en wat voor persoon zou er
in dat plaatje passen? Uiteraard
werden de leden ook gehoord,
d.m.v. een korte enquête, qua
wensen en verwachtingen t.a.v.
repetities en uitvoeringen. Op
basis van deze informatie werd
de zoektocht naar een nieuwe
dirigent gestart.

Maar soms lopen zaken anders
dan gepland. Zomaar een don -
der dagochtend in de fitnesszaal
bij de fysiotherapeut, nu een
aantal maanden geleden. Twee
van de sopranen sporten op het -
zelfde tijdstip en nemen de zang -
repetitie van de vorige avond
even door. De zoektocht naar
een nieuwe dirigent komt ook ter
sprake. Een van de andere spor-
ters mengt zich ietwat belang -
stellend in het gesprek: iets in de
trant van “Wat zijn jullie voor
een koor en waar zijn jullie mee
bezig?” Het blijkt een muzikale
dame te zijn die ons als koor wel-
licht verder kan helpen.

Na dat gesprek heeft Lucie, want
zo heet zij, dan wel toegezegd dat
ze een keer komt kijken, maar
het duurt toch nog even voordat
dat daadwerkelijk gebeurt.
Achteraf heeft ze een beetje spijt,
dat ze het gezegd heeft en er spe -
len allerlei twijfels door haar
hoofd. “Kan ik dat wel, een koor
leiden? Accepteren die mensen
wel dat ik er voor kom te staan?”
Maar als het wat langer duurt
krijgt ze telefoontjes vanuit het
koor en wordt ze zelfs een beetje
gestalkt in de supermarkt.
Uiteindelijk komt ze een keer kij -
ken op een wekelijkse repetitie-
avond en vanaf dat moment is
Lucie verkocht.

Lucie werd zo’n 45 jaar geleden
geboren in Tilburg en groeide op

in Hooge Mierde. De afgelopen
drie jaar heeft ze in Vessem ge -
woond, maar onlangs is ze sa -
men met haar vriend weer in
haar ouderlijk huis getrokken.
Ze komt uit een muzikaal gezin.
Zowel haar vader als moeder
zongen in een koor. Haar drie
broers en een zus speelden
piano, gitaar en drums.

Zelf begon Lucie op haar achtste
in de harmonie met het blazen
op een cornet. Daarna volgden
de corhoorn en de waldhoorn.
Lucie nam zang- en pianolessen
en deed na de middelbare school
de vooropleiding van het conser -
vatorium voor hoorn. In Tilburg
werd ze echter afgewezen. Daar-
om werd ‘Plan B’ uit de kast ge-
haald en vertrok ze naar het con-
servatorium in Maastricht, waar
ze een zangopleiding deed: jazz
en geïmproviseerde zang. Na
drie jaar stopte ze met haar op-
leiding. Vijftien jaar na dato
pakte ze de studie nog eens op
door een minor te doen in me-
thodiek, waarmee ze ook zangles
kan geven. Dat komt haar onder
meer goed van pas nu ze voor
het koor staat.

Lucie zingt als vaste zangeres in
twee bands: The Antones (blues)
en The Stax Cats (soul). Daar -
naast zingt zij in verschillende
samenstellingen met andere
muzikanten, bijvoorbeeld jazz.
Graag zou zij ook weer in een
rockband willen zingen.
Naast het optreden en repeteren
met die bands, rijdt ze twee à
drie dagen per week als taxi -
chauf feur. Thuis is ze o.a. man -
telzorger voor haar ouders, die
halverwege in de tachtig zijn.
Lucie kookt graag; de Indische
keuken heeft ze aardig onder de
knie, bijgebracht door haar
moeder die ook nog regelmatig
kookt.
En hun twee honden willen ook
graag wat aandacht, dus gaat ze
regelmatig wandelen met hun
twee bordercollies.

Om als koor en dirigent aan
elkaar te wennen begon Lucie al
voor ons ‘Con Brio met Passie’
concert met iedere repetitie een
kwartiertje in te zingen, waarna
Marie-José het stokje weer over -
nam. Ook viel ze een keer voor
haar in vanwege vakantie. Na het
paasconcert is Lucie voortvarend

te werk gegaan met repertoire
voor het optreden dat wij in juni
geven. Her en der herschrijft ze
arrangementen, om ons als koor
nog mooier te laten klinken.

Lucie wil graag blije gezichten
zien; als je lol hebt in het zingen,
straal je dat ook uit. Ze probeert
haar energie vol enthousiasme
op ons over te brengen en tot nu
toe lukt het haar aardig. Ze zegt
er iedere keer weer verbaasd
over te zijn, dat ze voor het koor
mag staan. Ze voelt zich op haar
gemak en staat er versteld van,
dat ze het zo leuk vindt. “Ik doe
maar wat en ze doen gewoon
mee!”

Op 15 juni a.s. is Zanggroep Con
Brio, voor het eerst met Lucie als
dirigente, te horen tijdens de
Goede Doelen middag op de
Jacobushoeve. Daarna gaan we
in ieder geval aan de slag met de
voorbereidingen voor ons jubi -
leumconcert: in 2020 bestaan
we namelijk vijftig jaar. Lucie wil
daar, samen met het koor, graag
iets moois van maken. Wij heb -
ben er alle vertrouwen in, dat dat
gaat lukken!
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luCIe kruIJsse Is de nIeuwe dIrIGente van ZanGGroep Con BrIo

’Nooit gedacht dat ik het 
zó leuk zou gaan vinden!’
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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



Op vrijdag 24 mei om half 3 ver-
trokken we met maar liefst 9
auto’s vol gasten en vrijwilligers
naar de H Eik in Oirschot. De
zon scheen en iedereen had er
zin in! Aangekomen in de Kapel,
gelegen in een fraaie omgeving,
zocht iedereen een plaatsje op
een van de banken. Met Jeanne
Roes op de gitaar (foto) zongen
we enkele welbekende Maria
liedjes en luisterden we naar
mooi gele zen teksten, die ons tot
naden ken stemden. Het leven
van alledag even achter ons laten
en ons bezinnen op dieper gele -
gen ge dachten. 
Daarna was er mogelijkheid, om
een kaarsje te laten branden
voor persoonlijke intenties, waar
volop gebruik van gemaakt
werd. Of men kon een wandelin-
getje maken in de prachtige
omgeving, of men kon heerlijk
op een bankje zitten en met
elkaar wat praten.
Om kwart voor 4 was het tijd,
om ons te begeven naar Pan nen -
koekenhuis De Rode Haktol,
alwaar we heel hartelijk werden
ontvangen. Toen iedereen zijn of
haar plaatsje aan de keurig ge -
dekte tafel had gevonden werden
de drankjes geserveerd en kon
men een pannenkoek kiezen op
de zeer uitgebreide pannen koe -
kenmenukaart. Er was veel keus
en dat maakte het soms moeilijk,
om wat te kiezen! Kersen, ana -
nas, appel, kaas, spek, champig -
nons etc. Teveel om op te noe -
men! En dan nog met héél veel
poedersuiker of stroop...
Heerlijk was het allemaal en we
lieten het ons ook goed smaken.
Op het laatst, toen iedereen klaar
was met eten, werden er nog
twee mooie porseleinen soep -

kop pen met lepel verloot onder
de gasten, geschonken door de
eigenaar ven het pannenkoeken-
huis. 
Voldaan en tevreden reden we
rond 17.30 uur weer richting
Ves sem. Het was een fantas ti -
sche middag geweest!

Op 1 juli zijn we uitgenodigd om
met onze gasten naar de gene -
rale repetitie van de eindejaars-
musical van groep 8 van de
basisschool te komen kijken. Wij
vinden het geweldig dat wij mo -
gen komen kijken en verheugen
ons erg op deze middag. Onze
gasten ontvangen nog informatie
hierover.

In juli gaan we ook nog naar La
Trappe, oftewel Bierbrouwerij
de Koningshoeven in Berkel-
Enschot op 22 juli om 11.00. We
bekijken daar een film en zullen
er iets nuttigen. Ook dit belooft
een zeer gezellige dag te worden.
Meer informatie volgt nog.
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Hee Gaode
mee?
We zijn op zoek naar fietskoe -
riers die willen fietsen op een
elektrische Riksja. Hiermee gaan
we mensen die zelf niet de trap -
pers meer in beweging kunnen
zetten, de wind weer door hun
haren of over hun hoofden laten
voelen. Komt u kennismaken
met deze Riksja op 23 juni 2019
op het ‘Durpsplein’ in Knegsel
van 13.30 uur tot 16.00 uur. Op
deze dag ook meer informatie
over de stichting Hee Gaode
mee. Contact: heegaodemee@
gmail.com
Hannes Soetens, Jacintha van

Turnhout en Henny van Dooren

Geslaagd uitstapje Zonnebloem
naar de H. Eik in Oirschot

U2 is een Ierse rockbandmet
Bono (Paul David Hewson),
zang en gitaar, The Edge (David
Howell Evans) op gitaar, piano,
bas en soms zang, Adam Clay -
ton op bas en soms gitaar en
Lar ry Mullen jr. op drums.
Deze bezetting is van het begin
af altijd ongewijzigd gebleven,
wat uitzonderlijk is in de popge -
schiedenis. Zelfs de entourage
van de groep - van manager en
geluidstechnicus tot roadie en
artdirector - is in de loop der
jaren bij U2 grotendeels het zelf -
de gebleven.
Na het winnen van de presti gi -
euze ‘The Clash of the Cover
Bands Award 2017,’ is In the

Name of door de officiële U2
fanclub onlangs ook uitgeroepen
tot de No.1 U2 tribute van Euro-
pa. Met heel hun hart kruipen
Peter, Brian, Richard en Hans in
de ziel van U2, om met dezelfde
passie en vuur die geweldige
nummers ten gehore te brengen.
Een U2 tributeband die net als
het origineel, elk optreden alles
geeft alsof het haar laatste is.
In the Name of speelde in de
mooiste zalen, zoals 013 Tilburg
en Paradiso. Ook stond de band
op gerenommeerde festivals in
Nederland en België en zijn ze
regelmatig te gast tijdens de
internationale Legends of rock
Tribute Tour. Tijdens een con-

cert van In the Name of voel en
beleef je U2. De band staat ga -
rant voor een ultiem muzikaal
aanstekelijk U2 avontuur en
houdt van de enorme interactie
en chemie met het publiek die
tijdens elk optreden ontstaat.
Iedere bezoeker zal deze intense
beleving ervaren met wereldhits
als With Or Without You, Where
The Streets Have No Name, Ver-
tigo, Sunday Bloody Sunday en
de beste album pareltjes.

Op zondag 22 september om
14.30 uur in gemeenschaps-
huis D’n Boogerd. Reserveer
snel via tributebands@dn
boogerd.nl.

op 22 septeMBer In d’n BooGerd:

Optreden U2 ‘in the name of’ 
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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



Na de uitvoeringen van ’14 in
de oorlog’ zijn de leden van
onze Toneelgroep meteen
weer aan de slag gegaan met
een nieuw project.

Omdat we graag afwisselen wat
betreft genres, hebben we be -
sloten om na een musical en een
serieus oorlogsstuk weer eens
een komedie op de planken te
brengen. Komende zomer spelen
we ‘Familie Bruinsma in de
bocht: groeten van de Veluwe’
van Carl Slotboom. 
Het verhaal speelt zich af op de
camping. En waar kom je nou
beter in de camping-sfeer dan op
de camping zelf? We zijn daarom
de samenwerking aangegaan
met Eurocamping Vessem. Bij
deze willen we iedereen alvast
uitnodigen om op 30 of 31
augustus of 6 of 7 september op
Eurocamping Vessem te komen

genieten van de kampeerbele ve -
nissen van de familie Bruinsma!
Meer informatie volgt later. Zie
ook www.toneelgroepvessem.nl.

Jeugdtoneel
Ook de jeugdspelers van de
toneelgroep zitten niet stil. Zij
gaan binnenkort nog meer speel-
ervaring opdoen tijdens een
viertal toneelworkshops onder
leiding van Suzanne van Straten.
Daarna zullen de rollen verdeeld
worden voor het nieuwe jeugd-
stuk dat op de planning staat

voor het voorjaar van 2020. 
Lijkt het je ook leuk om toneel te
spelen? Kinderen vanaf groep 6
zijn van harte welkom om mee te
komen doen. Stuur een mailtje
naar lisa-vandeven@hotmail.
com voor meer informatie en
aanmelden.
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Toneelgroep Vessem gaat kamperen

Kunst in D’n Boogerd
Steeds meer wordt duidelijk dat Vessem een dorp
is met aandacht en waardering voor kunst. Mensen
in Vessem die kunstopleidingen volgen en expo -
seren. Groepjes, die met elkaar tekenen en schil -
deren… Er zijn heel veel creatieve mensen in Ves -
sem die het leuk vinden om met kunst bezig te zijn
en dat aan anderen willen laten zien.
Phita Overdijk en in latere instantie Ad van Neer -
rijnen hebben de laatste jaren de organisatie van
de kunstexposities in D’n Boogerd in Vessem ver-
zorgd. In de loop van 4 jaar, sinds de start, hebben
daar 16 kunstenaars hun werken tentoongesteld.
Ieder half jaar werden beeldende kunstenaars uit
Vessem gevraagd om gratis te exposeren in D’n
Boogerd. Een mooie gelegenheid voor hen en voor
de bezoekers aan D’n Boogerd om op deze wijze te
laten zien hoe kunstzinnig Vessem wel niet is.
Mooie exposities, die gekoppeld werden aan een
artikel in de Vaesheimer Bode en in plaatselijke
kranten over o.a. motieven en achtergronden van
de desbetreffende exposant. Voor een aantal expo -
santen heeft dit geleid tot verkoop en opdrachten.

Nu staan we op het punt: gaan we ermee door?
Soms is het goed om terug en vooruit te kijken.
Elk half jaar zoeken we naar potentiele kunste -
naars uit Vessem, die hieraan willen meedoen. Het
is een mooie gelegenheid om je werk onder de aan-
dacht te brengen. Graag willen wij nu een overzicht
hebben van creatieve mensen en kunstenaars in
Vessem, die met hun werk gratis willen exposeren
in D’n Boogerd. Dit werk mag heel divers zijn:
schilderijen, tekeningen, keramiek, textiel, foto’s,
hoeden, “afval-kunstwerken” enz.
Exposeren in D’n Boogerd kost niets. Je kunt zelf
bepalen welk en hoeveel werk je wilt laten zien.
Eventuele verkoop gaat zonder onze tussenkomst
direct naar de exposant. En uiteraard zijn wij be-
hulpzaam bij het inrichten en plaatsen van de
werkstukken.
Mocht je interesse hebben, of andere mensen ken -
nen in Vessem die creatief en kunstzinnig bezig
zijn en willen exposeren in D’n Boogerd, stuur dan
een mail naar: adanne@kpnmail.nl, dan nemen
wij contact met je op.

Phita Overdijk
Ad van Neerrijnen

15 juni
GOEDE DOELEN DAG

Jacobushoeve
13.00-16.00 uur

Zie ook elders in dit nummer.
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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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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
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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.

Bij aankoop van 
2 Bumba zomerartikelen:

BUMBA
ZONNEHOEDJE
GRATIS!



“Alle dames van het eerste
elftal zijn na de jeugd (tot 18
jaar) gaan studeren of ergens
anders gaan volleyen, maar
daarna toch weer terugge ko -
men in Vessem. Het sfeertje
hier vind je nergens,” aldus
Yvonne Merckx (30 jaar).
Tessa Liebregts (27 jaar)
knikt, want ook zij is terug
van weggeweest. 
Dit wordt een verhaal van
binding met een vereniging
hebben. Het gevoel van ‘mijn
cluppie’ en daarom net dat
stapje meer willen zetten.
Dan is het logisch dat je wat
vrijwilligerswerk opknapt.

De twee dames van het eerste
damesrecreantenteam van de VC
Vessem hebben net een training
achter de rug. Denk maar niet
dat ze een recreatiepotje afge -
werkt hebben. Yvonne en Tessa
willen nog altijd winnen. Ze zijn
al een paar jaar geen kampioen
in hun klasse en daar moet en zal

stilaan verandering in komen. 
De beide dames spelen al volley -
bal sinds de basisschool groep 3
(bij de mini’s). Dat was nog in de
tijd dat de hele klas bij de volley
was. Een enkel meisje ging korf -
ballen. Bij de jongens was voet -
ballen net iets populairder.
Yvonne vertelt: “Toen waren er
ongeveer 8 teams van de mini-
leeftijd. Van de jeugdteams (12-
18 jaar) hadden we er destijds
ook een flink aantal.”
Tessa vult aan: “Het spelerspro -
bleem begint als de dames en
heren gaan studeren. Meestal
gaan ze dan het dorp uit en stop -
pen met volleyballen hier.”

Yvonne heeft dat zelf meege -
maakt. Na haar studie heeft ze
het enkele jaren vanuit Eersel
geprobeerd een even leuke club
te vinden. Nergens kon ze die
Vessemse sfeer gevonden krij -
gen. Er zat niets anders op dan
weer terug naar de VC Vessem te
gaan. Terug naar de oliebollen
met nieuwjaar. Naar het gezellig
samen bakken en kijken wie de
vreemdste oliebol uit de pan to-
vert. “En,” zegt Tessa, “vergeet
ook het oliebol-mixtoernooi van
januari niet. Er zijn nog meer ac-
tiviteiten die goed voor de sfeer
zijn, zoals bijvoorbeeld happen
en trappen, film en friet, enzo-
voort.”

Gezellig allemaal, maar even
terug naar het vrijwilligerswerk.
Yvonne zit sinds een jaar in het
bestuur. Daarvoor was ze actief
als leidster of trainer. Ook de
cursus scheidsrechter heeft ze in
de afgelopen jaren gehaald. En
dan volgt ‘logischerwijs’ het be-
stuur. Yvonne is een planner. 
Iemand die het leuk vindt de
speel sche ma’s in elkaar te zetten
of de dagindeling voor het mini-
kamp te maken. 
Tessa volgde ongeveer dezelfde
weg en zit sinds dit jaar in de
commissie beachvolley. Volgend
jaar mag zij echt aan de bak,
omdat het toernooi om de 2 jaar
gehouden wordt. 
Hoofddoel op de agenda blijft
natuurlijk de competitie Yvonne
hierover: “Elke maand wordt
ergens in de Kempen door een
vereniging een mini-toernooi ge-

organiseerd. Daar gaan we met
de teams naar toe. Een keer per
seizoen organiseren we het zelf
in de Kraanvogel in Eersel.”

Ook bij de volleybal krijgen ze te
maken met spelerstekorten. Er
zijn minder kinderen en er is
meer aanbod. Dat bijvoorbeeld
de buitenschoolse kinderopvang
‘clicksport’ organiseert, is leuk
voor de kinderen. Door het grote
aanbod en de variatie stellen ze
de keuze voor een club wat
langer uit. Voor verenigingen is
dat minder prettig. De bezetting
van de teams wordt een pro -
bleem. De binding met een club
wordt ook minder. Voor volgend
jaar zijn er plannen om onder de
vlag van VC Vessem ouder-peu -
ter-gym te organiseren. Je kunt
er niet vroeg genoeg mee begin -
nen, is de gedachte hierachter.
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vrIJwIllIGers In het ZonnetJe: Yvonne MerCkx en tessa lIeBreGts van de volleYBal

Uitwaaieren maar altijd weer
terugkeren op het oude nest

Yvonne Merckx tijden het minikamp (thema indianen).

Tessa zet een blok onder toeziend oog van Yvonne.

15 juni
GOEDE DOELEN DAG

Jacobushoeve
13.00-16.00 uur

Zie ook elders in dit nummer.
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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



Geloven in de ander. 
Een wereldwijde missie
Missionarissen en missionair
werkers zetten zich wereldwijd
elke dag opnieuw in voor hun
kwetsbare medemens. Vanuit
hun geloof werken zij aan een
rechtvaardige wereld waarin
ieder mens telt. Zij bestrijden
samen met de lokale mensen ar-
moede en onrecht. Dat is hun
wereldwijde missie. De Week

Nederlandse Missio naris (WNM)
steunt deze moe dige mensen
door bij te dragen aan hun
persoonlijk welzijn. De WNM
maakt ook de uitzending
mogelijk van missionair werkers,
jonge mensen die in de voetspo -
ren treden van de missionarissen
en zich op een eigentijdse wijze
inzetten voor hun medemens.
Twee van hen Zuster Willy van
Mer en Jet Nauta. Twee sterke

bevlogen vrouwen die tijdens
deze collecte centraal staan. 
Zuster Willy heeft zich jaren
dienstbaar gemaakt in Kame roen
als verpleegkundige en Jet Nauta
is tot diep in haar ziel geraakt
door het lot van de inheemse be-

volking in Mexico. Daarom blijft
zij zich inzetten voor de Maya’s.
Zij vertegenwoordigen de vele
missionarissen en missionair
werkers die elke dag opnieuw
strijden tegen geweld, onrecht,
armoede en uitsluiting. Wij
bevelen deze collecte dan ook
van harte bij u aan. Hartelijk
dank hiervoor.

M.O.V.-Vessem
Missie Ontwikkeling Vrede
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DIENSTEN EN INTENTIES
HOOGFEEST VAN PINKSTEREN; 
WEEK VAN DE NEDERLANDSE MISSIONARIS
Zaterdag 8 juni 10.15 uur H. Mis Groenendaal. 
Voorganger: Pastoor P. Vissers.

Zondag 9 juni 1e Pinksterdag 9.30 uur Woord en Communieviering.
Voorganger: Diaken G. Jansen. Gemengd Koor.
Kerkdeurcollecte t.b.v. de Ned. Missionarissen.
In deze viering gedenken wij:Wim Mijs (mndg.); Pastoor Piet v. Tuijl;
Bertha v. Rijsewijk.

Maandag 10 juni 2e Pinksterdag Feest van de H. Maria, Moeder van
de Kerk.
9.30 uur Eucharistieviering. 
Voorganger: pastoor A. Verschure. Meditatief.

FEEST VAN DE HEILIGE DRIE-EENHEID
Zondag 16 juni 9.30 uur Eucharistieviering. 
Voorganger: pastoor A. Verschure. Dameskoor.
In deze viering gedenken wij: overl. ouders Soetens-Rademakers; Nel v.
Rooij-v.d. Wouw; Sjaan v.d. Pas-Ansems.

Maandag 17 juni 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

SACRAMENTSDAG
Zondag 23 juni 11.00 uur Eucharistieviering. 
Voorganger pastoor A. Verschure. Gemengd koor en gilde.
In deze viering gedenken wij:Wim Mijs (nms. het Gilde); Martien v.
Sebille (nms. het Gilde); Jan en Hanneke Becx-Antonis (jrgt. Jan) en
overl. familie.

Maandag 24 juni 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Zondag 30 juni 9.30 uur Eucharistieviering. 
Voorganger pastoor A Verschure. Herenkoor.
In deze viering gedenken wij:Wim v.d. Ven (mndg.); Martien v. Sebille
(mndg.); Wout en Anneke Soetens-v. Lippen: Harrie en Sjaan de Laat;
Jan de Beijer (jrgt.).

Maandag 1 juli 10.15 Eucharistieviering Groenendaal.

In de volgende Vaesheimer Bode, waarvoor wij de intenties
moeten inleveren vóór 25 juni, vermelden wij de intenties van
3 Juli tot 4 september. Denkt u er aan de intenties op tijd in te
leveren (€ 10,- per H. Mis) vóór 25 juni bij Geert Dolman,
Groenewoud 1b, tel. 0497-514751 (vóór 12.00 uur ’s-middags).

Kerkdeurcollecte in Pinksterweekend
voor Nederlandse Missionarissen

Dringend vrijwilligers gezocht
in Vessem op 28/29 juni
De voorbereidingen van Cycle for Hope Rondje Nederland zijn in
volle gang: van 27 t/m 29 juni gaan meer dan honderd
wielrenners in 48 uur 1.200 kilometer door Nederland fietsen.
Een geweldige uitdaging, waarmee ze geld inzamelen voor
cliënten van Stichting De Hoop. Deze cliënten worstelen met
psychische problemen en/of verslaving en krijgen op christelijke
basis hulp.
De fietsers zijn aan het trainen, de begeleiders bereiden alles voor,
maar... we missen nog een paar essentiële mensen: vrijwilligers
die wisselpunten bemensen, o.a. in Vessem. Iets voor jou?
De wisselpunten hebben tijdens Rondje Nederland een essentiële
rol. Daar geven de wielrenners het stokje over aan een ander sub-
team, nemen ze rust en hebben ze de mogelijkheid om te eten en
te drinken.
Het wisselpunt in Vessem bevindt zich op Eurocamping Vessem
en is open op 28 juni van 22:45 uur tot 06:45 op 29 juni. Om te
voorkomen dat de beheerder daar bijna 250 mensen te woord
moet staan gebruiken we een coördinator als ‘intermediair’. De
coördinator wordt bijgestaan door een team van 5-
10 vrijwilligers. Denk jij dat jij coördinator of vrijwilliger kunt zijn
in Vessem? Dan horen we graag van je! Natuurlijk krijg je de
nodige ondersteuning vanuit het team van Cycle for Hope.
Wil je meer weten of je aanmelden? Geweldig! Neem
contact met ons op via info@cycleforhope.nl.

Kempendienst
30 juni 2019
Op de laatste zondag in juni
organiseren de Protestantse
kerken van Eersel-Hooge -
loon, Bergeijk en Bladel weer
een gezamenlijke Kempen -
dienst. Deze zal plaatsvinden
in Eersel in de Eikenburg en
begint om 10.00 uur. Na af-
loop is er gelegenheid om met
elkaar koffie te drinken.

Het thema “Op weg gaan in ver-
trouwen” past bij de (aan staan -
de) vakantietijd. Dominee Mat-
thijs de Vries zegt er het volgen -
de over: Het aftellen is begon -
nen: een week na onze Kempen-
dienst is het vakantie. Dat bete -
kent dat we allemaal weer gegre -
pen worden door het reisvirus en
op weg gaan naar verre oorden
op zoek naar plezier, ontspan -
ning en nieuwe dingen. Waarom
hebben we vakantie nodig?
Waar om moeten we daarvoor op
pad met fiets, trein, auto, boot of
vliegtuig? Is het dan per se nodig
dat we breken met onze dage lijk -
se routines om tot geestelijke
ont spanning, herschepping en
“re-creatie” te komen? Wat is er

achter de horizon zo fantastisch
dat we er zo veel geld en energie
aan spenderen?
Misschien is zo’n toeristische
reis wel een oefening voor onze
levensreis: wat we met vakantie
in het klein doen, moeten we ook
in het echte leven durven: op
weg gaan in vertrouwen. In
plaats van blijven hangen in het
verleden, durven opstaan en het
eens helemaal anders doen. Een
huis, een tuin, een opbergschuur
en al onze bezittingen: we heb -
ben ze, als het erop aankomt,
niet per se nodig.
In Bijbelverhalen lezen we over
Jezus die volgelingen roept om
met hem mee te gaan op bede-
vaart, op pelgrimstocht naar
Jeru zalem. Pelgrimage is eigen-
lijk toerisme in zijn oudste vorm.
In deze verhalen wordt bena -
drukt dat je vooruit moet kijken
en niet achterom.
In de Kempendienst zullen we
liederen zingen die aansluiten bij
en gaan over deze ‘levensreis’.
Daarbij zullen we muzikaal
worden begeleid door Tom Vos
(piano), Charlotte van Nispen
(cello) en Olga Bierens de Haan
(dwarsfluit).
Namens de gezamenlijke
kerken: van harte welkom!
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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



door Anita de Laat

Een jaar werkgroep zorg
en welzijn
De visie van de werkgroep Zorg
en Welzijn op de veranderingen
in de zorg zijn drievoudig:
-   Maatwerk
-   Klankbord proces
-   Vooruitdenken
De werkgroep is samen met de
dorpsondersteuner Clara Cors -
tens het eerste jaar vooral bezig
geweest met oriëntatie, inwerken
dorpsondersteuner en speer -
punten kiezen.

De speerpunten voor komend
jaar zijn:
-   Mantelzorg avond
-   Informatieavond Mantelzorg -

makelaar
-   Alcohol en drugs
-   Inventarisatie klussendienst
-   Netwerken tussen vereni -

gingen, ketenzorg.

De functie dorpsondersteuner in

Vessem is voor twee jaar, voor 8
uur per week uitgezet door de
gemeente. Clara heeft haar
functie na een jaar wegens om-
standigheden beëindigd. Erg
jammer want wij als vrijwilligers
hebben niet de mogelijkheid en

tijd om deze taken erbij te doen.
In een gesprek hierover met de
gemeente hebben wij goed kun -
nen onderbouwen waarom in
Vessem een dorpsondersteuner
nodig is, waarbij we ook de
enquêtes uit de jaarvergadering

hebben meegenomen. We wach -
ten nu op een antwoord.
De gemeente heeft dorpspartici -
patie hoog in het vaandel staan
en om dit goed vorm te geven is
de dorpsondersteuner een be -
langrijk aanspreekpunt.

De dorpsondersteuner als
centraal punt waar vraag en
aanbod voor zorg en onder-
steuning bij elkaar komen en
van waaruit proactief ge -
werkt wordt aan de verster -
king van het zelf-organi se -
rend vermogen van de ge -
meen schap.

Denk je na het lezen van dit
stukje deze functie past wel bij
me en ik wil er graag iets meer
van weten, neem dan contact op
met de werkgroep Zorg en Wel -
zijn: Carien v. Diessen, tel. 06-
43181287; Chris Johnson, tel.
06-52446222; Anita de Laat, tel.
06-81696133. Wij staan je graag
te woord.
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van de Dorpsraad...

Het nieuwe bestuur is een feit. In
de bestuursvergadering van D’n
Boogerd van 20 mei is het hui di -
ge bestuur formeel geïnstalleerd.
Voor de volledigheid nog even de
namen: Johan van Esch, voor-
zitter; Bart Bartels, vicevoor zit -
ter; Henriëtte Borgers, secreta -
ris; Wim Huybers, penning -
mees ter; Peter Geerts, bestuurs -
lid; Jos de Boer, bestuurslid.
Ondanks een wat onzekere peri -
o de aan het eind van het afge lo -
pen jaar zijn Ric Vos, als interim-
voorzitter, de secretaris en pen -
ningmeester er in geslaagd men -
sen te vinden die zich willen in -
zetten voor ons gemeenschaps-
huis. Met name willen we Ric
danken voor zijn inzet. We zijn
echter nog immer op zoek naar
een zevende (bij voorkeur vrou -
welijk) bestuurslid. Een zevende
lid om eventuele stemmingen
over moeilijke zaken in meerder -
heid te kunnen beslissen. Dus als
u als lezer overweegt ons te wil -
len en kunnen versterken neem
dan contact op via bestuur@
dnboogerd.nl.

Zoals in de vorige bode gemeld
hebben we een jubileum te vie -
ren. Een vijftig jarig bestaan is
niet niks en dit willen we voor
alle inwoners van Vessem zicht-
baar maken. We hebben een
begin gemaakt met mensen te
werven die, als feestcommissie,

willen bijdragen om een festivi -
teit voor de bewoners van Ves -
sem te organiseren kort voor de
zomervakantie van 2020. Het
moge duidelijk zijn dat er vele
Vessemnaren zijn die anekdo -
tisch kunnen terugkijken op de
historie van ons gemeenschaps-
huis. Heeft u een verhaal of her-
innering aan een ludiek, vermel -
denswaardig moment of een
speciale gebeurtenis? Laat het
ons weten.
Op 27 mei is het bestuur bijeen-
gekomen voor het jaarlijkse
overleg met de Raad van Aange-
slotenen, verenigingen of groe -
pen die regelmatig gebruik ma -
ken van de faciliteiten van D’n
Boogerd. In deze vergadering
wordt uitleg gegeven over de
financiën en begroting, wat
eigen lijk het belangrijkste be -
standdeel is van het overleg.
Daarnaast kunnen leden van de
raad punten inbrengen die tot
verbetering of uitbreiding van
activiteiten kunnen leiden voor
de gebruikers van het gemeen-
schapshuis. Fijn dat ook dit jaar
onze trouwe ‘vergadertijgers’ van
de volleybal, Con Brio, Vrouw in
Vessem, KBO en de Biljartclub
er weer bij waren en dat we in
goede sfeer en harmonie deze
belangrijke zaken met elkaar
hebben kunnen bespreken en
met elkaar konden constateren
dat het goed gaat met ons ge -

meen schapshuis! Voor degenen
die er niet bij konden zijn is het
wellicht de moeite waard om het
jaarverslag over 2018 op onze
site te lezen.
Vermeldenswaardig is het feit
dat op niet al te lange termijn de
vloer van de gymzaal, die 15 jaar
is bestapt en besprongen, aan
vernieuwing toe is. Dit is een
verantwoordelijkheid van de ge-
meente, welke zij ook zal dragen,
waardoor de gymzaal een fris -

sere aanblik zal krijgen en weer
klaar is voor de toekomst. 
Een belangrijke activiteit die het
vermelden waard is: het optre -
den van de U2-tribute band op
zondag 22 september aan staan -
de. Voor de kaartverkoop kunt u
contact opnemen met het beheer
van D’n Boogerd telefoon 0497-
592 260.

Tot slot de melding dat D’n
Boogerd wegens zomer va -
kan tie gesloten zal zijn van 5
juli tot en met 18 augustus
2109.

Bestuur D’n Boogerd

D’n Boogerd-nieuws

Toer de Boer
fietstocht van
35 km.
Op zondag 23 juni vindt de
Toer de Boer door de
gemeenten Eersel en
Veldhoven weer plaats. 

Starten kan tussen 10.30 uur en
12.30 uur bij Asperge- en pom -
poenboerderij De Beijer, Buik -
heide 4 in Vessem. Met een fiets-
tocht van 35 km komt u langs
nog eens 4 bedrijven in de omge -
ving: Dierenkliniek Dennenoord
in Duizel, Melkveehouderij
Klaasen in Wintelre, Vleesboer -
derij KempenLust in Knegsel en
Zorgboerderij D’n Oerse Have in
Oerle. 
Op ieder bedrijf krijgt u een

rond leiding en staat er een hapje
en een drankje voor u klaar. De
deuren blijven tot 17.00 uur voor
u open. 
Aanmelden kan via www.zlto.nl/
bijeenkomsten/openbaar/toer-
de-boer-eersel-veldhoven.
Opgeven kan tot en met donder-
dag 20 juni.
Hopelijk kunnen wij als ZLTO
afdeling Eersel-Veldhoven u op
zondag 23 juni verwelkomen.
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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



Vaesheimer Bode – juni 2019 – pagina 21

J U N I
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
zo. 23 juni 10:30-12:30 uur toer de Boer, vertrek v.a. Buikheide 4, Zlto
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
za. 29 juni 20:30-0:30 uur stijldansavond, d’n Boogerd, stijldansen in vessem
zo. 30 juni 10:00-12:00 uur openstelling visvijver, visvijver driehuizen, hengelsportver. de

polder

J U L I
ma. 1 juli 13:30 uur eindejaarsmusical groep 8, d’n Boogerd, Zonnebloem
do. 4 juli 20:00 uur kerkconcert Joachim eijlander, st. Behoud lambertuskerk
ma. 22 juli 11:00 uur la trappe, abdijlunch, la trappe, Zonnebloem
do. 25 juli 9:00 uur Camino in de kempen - Jacubuswandeling, 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
wo. 14 aug. 12:00-17:00 uur happen en stappen, vessem diverse locaties, kBo
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
vr. 30 aug. 20.00 uur toneel op de camping, toneelgroep vessem, eurocamping
za. 31 aug. 60-jarig jubileum, korfbalver. vessem
za. 31 aug. 20.00 uur toneel op de camping, toneelgroep vessem, eurocamping

S E P T E M B E R
do. 5 sept. 20:00 uur kerkconcert, st. Behoud lambertuskerk
vr. 6 sept. 20.00 uur toneel op de camping, toneelgroep vessem, eurocamping
za. 7 sept. Beerze proostfeest, Brouwerij-tuin.
za. 7 sept. 20.00 uur toneel op de camping, toneelgroep vessem, eurocamping
vr. 13 sept. vrijwilligersavond, vaesheimer Bode
za. 14 sept. 14:00 uur nationale Ziekendag, d’n Boogerd, Zonnebloem
za. 14 sept. 20:30-0:30 uur stijldansavond, d’n Boogerd, stijldansen in vessem
zo. 22 sept. 14:30-17:00 uur u2 tributeband In the name off, Gemeenschapshuis, 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, weebosch, Zonnebloem
vr. 25 okt. 19:00 uur kwisavond, Gemeenschapshuis, d’n Boogerd
za. 26 okt. 20:30-0:30 uur stijldansavond, d’n Boogerd, stijldansen in vessem
di. 29 okt. 12:00-13:15 uur samen eten, d’n Boogerd, kBo

N O V E M B E R
vr. 1 nov. 20:00 uur Feestavond kwis, Gemeenschapshuis, d’n Boogerd
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
za. 23 nov. 20:30-0:30 uur stijldansavond, d’n Boogerd, stijldansen in vessem
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. 7 dec. 20:30-0:30 uur stijldansavond, d’n Boogerd, stijldansen in vessem
do. 12 dec. 14:00 uur kerstbingo, d’n Boogerd, Zonnebloem
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

15 juni
GOEDE DOELEN DAG

Jacobushoeve
13.00-16.00 uur

Zie ook elders in dit nummer.
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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



Hoi, wij zijn groep 8! Wij gaan
natuurlijk bijna van school en
daar om hebben wij een tijdlijn
van de Vreedzame School ge -
maakt van groep 5 t/m groep 8.
In groep 5 zijn we begonnen met
de Vreedzame School (DVS) en
in groep 8 natuurlijk geëindigd.
Hieronder kun je de tijdlijn zien.
Veel leesplezier!

Groep 5
Petjes en wereldbol
Vanaf groep 5 hebben we de pet -
jes en wereldbol. We hebben de
gele, de blauwe en de rode pet.
Als je de gele pet op zet, ga je met
elkaar praten om het pro bleem

op te lossen. Als je de blau we op
zet, geef je de ander zijn zin en als
je de rode op zet, dan probeer je
je zin te krij gen door duwen,
schel den en vech ten. We deden
ook vaak een spe lletje met de we -
reldbol. Dan gingen we over -
gooien en als je de wereldbol had,
dan moest je een compliment
geven aan een klasgenoot.

Veiligheidsthermometer
We hebben in alle groepen drie
veiligheidsthermometers moe -
ten invullen. De veiligheidsther -
mometer gaat over hoe je je voelt
in en rond om de school, of je je
veilig of onveilig voelt. Hier zijn

we in groep 5 mee gestart. Dit
jaar, in groep 8, hebben we de
hoogste score gehaald, 100%!

Groep 6
Mediatoren
Mediatoren zijn kinderen die
conflicten oplossen, bijv. in de
pauze. Er zijn 11 mediatoren op
school. Vanaf groep 6 kan je een
mediator worden. Uit onze klas
zijn dat: Neeltje, Kris, Christie en
Dave. Ze hebben in de pauze een
geel hesje aan. Daardoor kun je
ze herkennen. De mediatoren
kies je door met de hele klas te
stemmen.

Blijf bij jezelf
In groep 6 zijn we begonnen met
‘blijf bij jezelf’. We hadden blijf
bij jezelf op het raam geschreven
en het ging er eigenlijk over dat
je niet op anderen moest letten,
maar eerst naar jezelf moest kij -
ken. Aan het eind van groep 6
kon het er weer af.

Groep 7
Gevoelsthermometer
In groep 7 hadden we een tabel
met de cijfers van -5 t/m 5, waar
we in mochten vullen hoe we ons
voelden en als het onder de 0
was, werd er gevraagd waarom
dat zo was. Je mocht het met de
groep delen, maar dat hoeft niet
als je dat niet prettig vond.

Kijkavond
We hebben bij de kijkavond voor

de ouders een rap gezongen.
Deze rap ging over dat wij het
niet eens waren met pesten. In
de lessen voor de kijkavond heb -
ben we met z’n allen overlegd
wat we in de rap wilden verwer -
ken. Al die onderwerpen hebben
we in een rap gestopt. Uitein de -
lijk hebben we een duidelijke
boodschap meegegeven: TEGEN
PESTEN ZEGGEN WE NEE!

Groep 8
Leerlingenraad
Wij, Daniël en Christie, zitten
met kinderen van groep 4 t/m 7
in de leerlingenraad. Door te
stemmen zijn wij in de leerlin -
gen raad gekomen. Wij mogen
ideeën bedenken en uitvoeren,
bijv. het zorgen voor nieuwe
bieb boeken. We komen 5 keer
per jaar bij elkaar. Je mag vanaf
groep 4 in de leerlingenraad.

Gevoelens
We hebben het over verschillen -
de gevoelens gehad. De basisge -
voelens zijn: blij, verdrietig, woe -
de, angst, walging, verba zing.
Ieder een heeft het gehad uit
onze klas. Dus je hoeft je niet te
schamen.

Participatie
Sinds groep 5 zijn we steeds
meer zelf gaan doen en in groep
7 gingen we veel zelf mee beslis -
sen. We hadden verschillende
commissies voor tekenen, sport,
feesten en de groepjes. In groep

8 hebben we dat voortgezet, daar
bedenken we bijv: spellen, kie -
zen we eigen plekjes en taakjes.

Democratie
We hebben geleerd dat je zelf
mee mag beslissen met wat je
wil. We mogen mee stemmen als
er iets moet beslist worden voor
de klas. We hebben gedebatteerd
en geleerd hoe de verkiezingen
in Nederland werken, bijv. voor
de 1e en 2e kamer.

Toekomst
We hebben al vanaf groep 5 DVS
en daar hebben we veel van ge-
leerd. We zijn hechter geworden
en zorgen beter voor elkaar als
klas. En dit gaan we zeker mee-
nemen naar de middelbare
school. We hopen dat andere
kinderen dat ook doen. Daarom
is dit een mooie afsluiting van de
basisschool.
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Onze Vreedzame School
in ons vreedzame Vessem

Van de leerlingenraad
Wij van de leerlingenraad,
Lone, Ties, Fenne, Floor,
San ne, Elise, Teun, Evi, Da -
niel en Christie), bespreken
dingen die we kunnen ver -
beteren aan de school.
Wat bespreken we meestal?
-   We regelen bijvoorbeeld

nieuwen boeken.
-   Tennisballen voor rond de

tafel.
-   En we staan allemaal in de

weekbert van school.
-   Soms moeten we stemmen

in de klas.

Een tijdlijn van De Vreedzame School door groep 8



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

  Met
60’s&70’s
         dj         dj

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

27 JULI 2019
AANVANG 20.00 UUR

vAn 1400 uur
toT 22 00 uur

VVK € 10,00  /  DEUR € 12,50

TICKETS ENKEL ONLINE VERKRIJGBAAR VIA
 WWW.DEGOUDENLEEUWVESSEM.NL

GRATIS ENTREE T/M 12 JAAR

BEN JIJ ONZE NIEUWE AANVOERDER?
OM ONZE AMBITIES WAAR TE KUNNEN BLIJVEN MAKEN ZIJN WIJ PER DIRECT OP 
ZOEK NAAR EEN ASSISTENT BEDRIJFSLEIDER. IS HORECA HET WERKVELD WAAR 
JE ECHT ENTHOUSIAST VAN WORDT EN BEN JIJ DIEGENE DIE ONS TEAM BLIJFT 
INSPIREREN? OVERTREF JIJ ELKE DAG DE VERWACHTINGEN VAN ONZE GASTEN. 

DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU.

SOLLICITEREN?
STUUR DAN JE MOTIVATIE EN CV NAAR TEUNSOETENS@DGLVESSEM.NL 

WIJ NEMEN ZO SNEL MOGELIJK CONTACT MET JE OP.

LEES DE VOLLEDIGE VACATURE OP WWW.DEGOUDENLEEUWVESSEM.NL

ZOEKT EEN    ASSISTENT BEDRIJFSLEIDER

      


