
Op 31 augustus 2019 viert
korfbalvereniging Vessem
dat ze 60 jaar bestaat. Een
bijzondere prestatie voor een
sportvereniging in een dorp.
Het feest is in volle voor-
bereiding, daarom hier alvast
een terugblik met Jopie van
de Ven-Soetens (penning-
meester) en Peet Soetens (lid
van verdienste) op een roem -
rijk verleden.

Snelle ontwikkeling
De vereniging werd opgericht op
19 juni 1959, onder de naam
Korfbalvereniging “Vessem” en
bestond uit 27 leden en begon in
de derde klasse. Datzelfde jaar
werden ze meteen kampioen en
dus kon er doorgegaan worden
in de tweede klasse. In 1972
werd de vereniging landskam-
pioen. uiteindelijk zouden ze
drie keer landskampioen wor -
den. Momenteel spe len ze eerste
klasse veld- en zaal competitie.

Korfbal was een van de weinige
sporten voor meisjes. In de rest
van Nederland werd al gemengd
gespeeld maar in het katholieke
zuiden waren het enkel (jonge)

vrouwen. Toen het voetbalbe -
stuur gevraagd werd een korf -
balclub op te richten kwam er
een inschrijflijst te hangen naast
de voetbalopstellingen. En snel
waren er de 27 aanmeldingen.
De bond kwam, kleding werd in
elkaar gezet en een trainer aan -
gesteld. Via het terrein waar nu
de Weltengroep huist, verhuis -
den ze naar Torenakker (Groe -
ne woud), en vervolgens naar
Buterswal (Oude Schoolstraat)
om op De Lille te eindigen.
Eerste trainer was Aloys ten Bult
uit Knegsel, een goede maar
strenge trainer. Momenteel telt
de vereniging 150 leden waarvan
30 rustend. De overige 120 zijn
40 senioren en 80 jeugdspelers.
Peet: ‘We waren best wel goed.
Ons moeder leefde voor de korf -

bal. Ze is 12 jaar voorzitter ge -
weest. Alle tijd ging erin zitten,
maar ze gaf werk ook moeilijk
uit handen. Zelfs een postzegel
moest ze zelf plakken om zeker
te weten dat het gebeurde.’ 
Een keer zijn ze met 13 bussen
uit heel Nederland naar Spanje
(Benidorm) geweest voor een
toernooi. Acht meiden uit Ves -
sem gingen ook mee. Peet
lachend: ‘Ik had de eerste dag
wel heimwee, maar het is een
onvergetelijke belevenis ge -
weest’.

Niet alleen korfbal
Hoewel korfbal de kern van de
vereniging is, organiseert de
club ook allerlei andere activi -
teiten zoals de jaarlijkse wandel-

driedaagse, Grote Clubactie,
ATB tocht en de Avond van de
Lach. Allemaal nodig om geld
binnen te krijgen. Jopie: ‘Vroe -
ger stonden we overal, je kon het
zo gek niet bedenken. Bij de
motorrace, met Carnaval bij de
WC met een bordje, echt alles
deden we. Maar we hebben hier
in het dorp ook een grote gun -
factor zodat we genoeg middelen
binnen krijgen’. De dames be -
nadrukken dat het vooral de
enthousiaste jeugd is die veel
doet voor de club en heel fana -
tiek is. ‘En als het vriest, staan
we natuurlijk ook bij de meren
met koek en zopie,’ lacht Jopie.
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Het team dat in 1972 landskampioen werd.



Koningsspelen wordt nu niet
meer door ons georganiseerd.
(voorheen wel). De club orga -
niseert activiteiten voor de jeugd
zoals het schoolkorfbaltoernooi,
sinterklaasfeest en mixtoernooi.
Niet om geld binnen te halen,
maar omdat het leuk is en ieder -
een van jongs af aan betrokken
is, en blijft.

Onbetaalbaar goed!
Zonder onze vrijwilligers zijn we
nergens, dat willen beiden nog
eens goed gezegd hebben. Alleen
al de ATB tocht vraagt ongeloof -
lijk veel menskracht (route uit -
zetten, nafietsen, pijlen hangen
en ophalen, verkeer regelen
etc.). Er doen dan ook bijna 900
mensen aan mee! 
Vergeet ook niet het korfbal zelf:
elke week minstens een keer
trainen, coachen, scheidsrechter
zijn, allemaal vrijwilligerswerk
en alles wordt gedaan. Trots zijn
ze dat dit allemaal kan. Jopie:

‘Hier is het nog dorps, is het nog
niet altijd voor wat hoort wat,
maar gewoon iets doen voor el -
kaar zonder wat terug te ver-
wachten.’

Toekomst
Momenteel lopen de gesprekken
met Wintelre (Winty) over (ver -
re gaande) samenwerking. Het
loopt nu allemaal prima in beide
dorpen, maar de club wil voor-
bereid zijn op de toekomst.
Vanaf komend seizoen is de
samenwerking realiteit om ook
in de toekomst steeds teams te
kunnen blijven vormen in alle
leeftijdsgroepen. Voorlopig nog
elk in de eigen accommodatie.

Maar eerst dus het 60-jarig
jubileum op 31 augustus met
een ouder-kind toernooi en ’s
avonds een groot feest op het
sportpark. Kijk elders in dit
nummer voor de details van
het jubileumfeest.
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Van mallo, fijn dat ik me
door aan geven van Caroline
even mag voorstellen en wat
kan vertellen over mijn
passie en waar het toe kan
leiden.

Ik ben Peter van den Borne ben
getrouwd met Jolanda Tilburgs,
steun en toeverlaat. Samen heb -
ben we twee kinderen Bibi en
Jeroen. We zijn vanuit Eersel
ongeveer twee jaar geleden in
Vessem komen wonen. We zijn
nu de buren van Caroline en
Hans van Sambeeck.

Ik heb van mijn passie en hobby
kunstschilderen zo’n 15 jaar
geleden mijn beroep kunnen
maken. Als kind tekende en
schil derde ik al. Op mijn tiende
jaar schilderde ik de Nachtwacht
na. Die inspiratie kwam doordat

we Rembrandt hadden gehad bij
de geschiedenisles in de vierde
klas. Het schilderen hiervan was
een gewaagde onderneming,
maar Rembrandt inspireerde me
enorm. Ik wist het! Ik wilde
kunstschilder worden. Maar
naar een kunstacademie gaan

kon toen niet. Daar kon je je
brood niet mee verdienen.
Advies: ga iets met techniek
doen. Zo heb ik jaren in de be -
sturingstechniek gewerkt. Eerst
als productie medewerker, later
als werkvoorbereider en project-
leider. Toch heeft het kunstschil -
deren me van kinds af aan bezig
gehouden en heb ik vanaf toen
mijn vrije tijd besteed aan het
ontwikkelen van de niet te stop -
pen passie. Ik wilde en zou
kunst schilder worden.
Om beter te worden besloot ik
toch op een bepaald moment
lessen te gaan volgen bij Daca,
een privé academie waar je
realis tisch kon leren schilderen.
Hier kreeg ik les van o.a. Bego,
Rentink en Peter Dillen. Met
Peter ben ik later meegegaan
toen hijzelf een schilderschool
startte. Op zijn advies ben ik ge -
stopt en heb ik me verder ont -
wikkeld in kennis van materia -
len bij de verffabrikant Stahl -
aecker in Den Haag. Sinds 1993
ben ik me ook gaan verdiepen in
portret en model schilderen naar
het leven.

Ik heb na 1993 door het winnen
van een internationale prijs, veel
geëxposeerd met mijn werk in
binnen en buitenland. In gale -
rieën en op beurzen. Sinds 2003
ben ik gestopt in de besturings-
techniek en ben ik al mijn tijd
gaan wijden aan de schilder-
kunst. Ik maak vrij werk en werk
in opdracht. Daarnaast geef ik
les om de geheimen van de klas -
sieke en impressionis tische
schil derkunst door te geven aan
diegene die daar ook passie voor
voelen en graag echt wil leren
kunstschilderen. Hiervoor heb ik
in 2005 de kunstschilderschool
Born-Art opgericht.
Het zelf schilderen in combina -
tie met les geven is voor mij de
goede mix. Ik geniet ervan als ik

andere op een hoger niveau kan
brengen. Kunstschilderen geeft
me rust, als ik schilder vergeet ik
de wereld en stap ik in de wereld
van mijn eigen schepping.
We hebben een prachtige plek
hier in Vessem en er is ruimte
voor een prachtig atelier. Hier
ben ik op dit moment druk mee
bezig. Maar als het zover is zul je
er beslist nog van horen.

Voor vragen of voor een kijkje
in mijn wereld kun je me berei -
ken via mail of website: www.
galerieborn-art.nl of www.
born-art.nl mail: painter@
hetnet.nl.

Ik geef het stokje door aan
Antal van der Heijden.

VESSEM
CREATIEF

’Van mijn hobby maakte ik mijn beroep’
Tijdens een toernooi ergens midden jaren 60.



Vaesheimer Bode – juli 2019 – pagina 3

COLOFON
Vaesheimer Bode is een uitgave van
stichting vaes heimer bode te vessem en
verschijnt 10 keer per jaar huis aan huis
in vessem. 

Oplage: 965 ex.

Bank: nl05 rabO 0112 8663 52 t.n.v.
penningm. stichting vaesheimer bode.
Website: www.vbode.nl
Facebook: www.facebook.com/
vaesheimerbode

Redactie-adres: Kuilenhurk 8a, 5512 Cb
vessem, tel. 592012,
vaesheimerbode@gmail.com

REDACTIE-LEDEN:
Jos Bolte, groenewoud 58, 5512 am 
vessem, tel. 591812, j.bolte1@telfort.nl
Clara Corstens, tel. 06-23249285, 
c.corstens@xs4all.nl.
Mien Heeren, den hofpad 9, 5512 aC
vessem, tel. 591475, 
mien.heeren18@hetnet.nl
Harrie van Son, Kuilenhurk 8a, 5512 Cb
vessem, tel. 592012, h.vanson3@gmail.com

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

INLEVEREN KOPIJ:
Kalender, Kerkpagina:   mien hee ren. 
Verenigingsnieuws: redactie-adres.
Mening van lezers: max. 250 woorden.
de redactie heeft het recht artikelen,
zonder opgave van redenen, te weigeren.
inleveren op het redactieadres.

BEZORGKLACHTEN
indien u de vaesheimer bode niet of niet
tijdig heeft ontvangen, kunt u dit melden
bij anja v.d. bliek, tel. 591896. voor
eventuele nabezorging wordt dan ge zorgd.

COPYRIGHT
niets uit deze uitgave mag overgenomen
worden zonder toestemming van de
uitgever, stichting vaesheimer bode, p.a.
hooge akker 52, 5512 bv vessem. 

De Camino in de Kempen
komt er al weer aan. Op 25
juli a.s. wordt er gewandeld
door de mooie natuur van
Vessem, Wintelre en Hooge -
loon.

We hebben dit jaar gekozen voor
twee nieuwe routes rondom Ves -
sem. Het belangrijkste van deze

dag is het met elkaar wandelen.
Als extra worden er tijdens deze
tocht herinneringen opgehaald
van het pelgrimeren naar San -
tia go de Compostela. Ook plaat -
selijke bezienswaardigheden
spelen een rol tijdens het lopen.
De tocht wordt georganiseerd
door vrijwilligers van drie orga -
nisaties: de Jacobushoeve, de
Pelgrimshoeve Kafarnaüm en
het Nederlands Genootschap
van Sint Jacob (afdeling zuid-
oost). Zij zorgen dat de wan-
delaars niets te kort komen.
Tijdens de lunch is er koffie,
thee en broodjes. Aan het eind -
punt, de Jacobushoeve, wordt
voor de deelnemers het bekende
Jacobusbrood gebakken en
wordt er muziek gemaakt. De
deelnemers kunnen bij het

inschrijven kiezen tussen een
tocht van 8 of 16 km.
Op donderdag 25 juli gaan de
deelnemers groepsgewijs van
start vanaf 9.00 uur. De start is
bij de Pelgrimshoeve Kafarnaüm
(Servatiusstraat 11, Vessem). Er
wordt gelopen in groepen van 10
à 15 personen; de leiding van de
groep berust bij een Santiago -
veteraan of -veterane.

Inschrijven voor de tocht kan tot
18 juli op de website van de
Jacobushoeve www.jacobus-
hoeve.nl (Camino in de Kempen
aanklikken) en op de website
van Pelgrimshoeve Kafarnaüm
www.pelgrimshoevekafarnaum.
nl (Aanmeldformulieren –
Jacobuswandeling aanklikken)
of schriftelijk op beide Hoeve’s
via een inschrijfformulier. De
kosten bedragen € 7,50 per
persoon. Contante betaling vindt
plaats op 25 juli voor het vertrek
van de wandeling.

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:

9 juli PMD, GFT
23 juli PMD, GFT, Rest
6 aug. PMD, GFT
20 aug. PMD, GFT, Rest
3 sept. PMD, GFT

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

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

Verspreiding
VBode 2019

Nr.      Verspr.*      Deadline
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:

13 + 27  juli
10 + 24 aug.

Altijd vóór 15.00 uur s.v.p.!
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Vaesheimer Bode
zoekt 

(JEUGDIGE)
BEZORGERS

Zie elders in dit nummer.

CaminO in de Kempen:

Wandelen op de
feestdag van Jacobus

Impressie van de Jacobuswandeling.
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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



Dit jaar wordt er op de Jacobus-
hoeve tevens een uitverkoop
gehouden van allerhande elek-
tronica. Door de jaren heen is er
veel elektronica verkocht, maar
ook opgeslagen. Omdat onze
opslagcapaciteit zijn grenzen
heeft bereikt, hebben wij beslo -
ten alle apparatuur in de uitver-
koop te zetten.
U kunt bij ons terecht voor oude
radio’s, platenspelers, audio-
/video apparatuur, meetappara -
tuur, ICT spullen, kabels, auto -
radio’s, DVD- en CD-spelers,
luidsprekers, onderdelen, etc. 

Er zitten prachtige exemplaren
tussen, zoals enkele buizen
radio’s en bandrecorders. Onder
de oude meetapparatuur o.a.
een Philips oscillograaf uit het
einde van de jaren ’50.
Tevens kunt u terecht voor oude
horloges; ook deze worden tegen

uitverkoopprijzen van de hand
gedaan. Daarnaast worden er
partijen CD’s en DVD’s te koop
aangeboden.
Alles is zeer schappelijk geprijsd.
Ook is het mogelijk om grotere
partijen aan te kopen. De appa -
raten, geluidsdragers en horlo -
ges zijn te bekijken en worden
verkocht op donderdag 25 juli
a.s. in een aparte kraam, waar u
deze dag tussen 10:00 en 16:00
uur terecht kunt.
Wilt u op 25 juli a.s. mee wande -
len tijdens de Camino in de
Kem pen, lees dan het artikel
elders in dit nummer.

25 juli a.s. van 10:00-16:00
uur; Jacobushoeve, Jan
Smuldersstraat 4.

Ere wie ere toe
komt
Even een reactie op het arti -
kel van D’n Boogerd over het
50-jarig bestaan van D’n Boo -
gerd.

Er staat dat het logo van D’n
Boo gerd een ontwerp is van
Nico Vader; dit is niet het geval.
In de toenmalige feestcommis -
sie, waar ik toen zitting in had,
hebben we een wedstrijd uit-
geschreven om een nieuw logo
te ontwerpen. Ik had deze ont -

werpwedstrijd ‘in mijn porte -
feuille’. Inwoners van Vessem
konden een ontwerp insturen en
een jury, bestaande uit een
aantal kunstenaars uit Vessem,
maakte de keuze. Als laatste
bleven de ontwerpen van Nico
Vader, een ontwerp gemaakt van
oude postzegels, en van Joris
Hermans over. De jury heeft
toen unaniem het ontwerp van
Joris Hermans gekozen en dat
ontwerp prijkt sindsdien boven
D’n Boogerd, eerst blauw wit en
nu in diverse andere kleuren.

Dus… ere wie ere toekomt;
het ontwerp is van Joris
Hermans.

Fons Spieringhs

NASCHRIFT REDACTIE
Natuurlijk onze excuses voor de
gemaakte fout en onze dank aan
Fons voor het rechtzetten daar -
van.
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PROTESTANTSE KERK
HOOGELOON-EERSEL

Zondag 7 juli 10.00 uur Eersel. Ds
J.J. van der Wal. Eredienst en
koffie drinken. Collecte: Kinderen in
armoede.
Zondag 14 juli 10.00 uur Eersel.
Ds J. de Bie. Eredienst en koffie -
drinken. Collecte: KPI.
Zondag 21 juli 10.00 uur Eersel.
Ds A. van Andel. Eredienst en koffie -
drinken. Collecte: Bloemenfonds.
Zondag 28 juli 10.00 uur Eersel.
Ds C.J. Koreneef. Eredienst en
koffiedrinken. Collecte: Stg. Present.
Zondag 4 augustus 10.00 uur
Eersel. Ds W. Dekker. Eredienst en
koffiedrinken. Collecte: ZWO.
Zondag 11 augustus 10.00 uur
Eersel. Ds M. de Vries. Eredienst en
koffiedrinken. Collecte: Onderwijs
Zuid Afrika.
Zondag 18 augustus 10.00 uur
Eersel. Ds J.J. van der Wal. Ere-
dienst en koffiedrinken. Collecte:
Kerstactiviteiten.
Zondag 25 augustus 10.00 uur
Eersel. Ds W.L. de Koeijer. Eredienst
en koffiedrinken. Collecte: Artsen
zonder grenzen.
Zondag 1 september 10.00 uur
Eersel. Ds M. de Vries. Eredienst en
koffiedrinken. Collecte: Noodhulp.

Uitje jeugdleden van
muziekver. St. Cecilia
Afgelopen vrijdag 21 juni was er een uitstapje georganiseerd voor de
leerlingen van onze vereniging want naast alleen leskrijgen is er bij
onze vereniging ook ruimte voor andere leuke activiteiten. Dit keer
gingen de leerlingen met begeleiding naar Eindhoven Glow en daar
werd volop van genoten.

25 juli: feestdag van jaCObus en jaarlijKse wandeling CaminO in de Kempen:

Jacobushoeve houdt ook
uitverkoop van o.a. elekronica

Nieuwe bezorger(s) gezocht
Wegens het stoppen van de huidige zijn wij op zoek naar een
nieuwe bezorger. De bezorgers die wij zoeken vallen (bij voor-
keur) in de cate gorie ‘opgroeiende jeugd’ en zij ontvangen daar-
voor een vergoe ding van 5 cent per exemplaar per keer.
De bezorging moet op woensdag (vanaf 11.00 uur) of donderdag
plaatsvinden. De te bezorgen exemplaren dienen te worden opge -
haald in het gemeenschapshuis. De planning is voor een heel jaar
vooruit bekend.
Het gaat om de volgende straten: Predikant, Costerij, Pastorij, de
Mister, Domineeshof, Hemelrijk, Heike (ged.), Wilhelminalaan,
Jan Smuldersstraat (ged.), Putterstraat, Hooge Akker, Garshof.
In totaal staan hier 285 brievenbussen. Eventueel kunnen deze
straten in overleg worden opgesplitst in 2 aparte wijken voor
twee bezorgers.
Aanmelden en meer informatie kan bij Anja v.d. Bliek, tel.
591896 of e-mail: anjavandenbliek@chello.nl

Jaarmarkt 
18 augustus
Muziekvereniging St. Cecilia
is weer druk bezig met de
voorbereiding van de 27e
Jaarmarkt op zondag 18 aug.
Ook dit jaar zal het centrum
van Vessem weer bol staan
van diverse activiteiten.

De Vessemse Jaarmarkt is im -
mers ieder jaar een supergezellig
dorpsfeest. Veel kramen, leuke
verenigingsactiviteiten, bomvol-
le terrassen, dit jaar ook weer
het nodige cabaret en heel veel
muziek. Logisch dus, dat ook
veel mensen uit de regio de Ves -
semse Jaarmarkt graag willen
meemaken!
Ook de Vessemse verenigingen,
inwoners én bedrijven kunnen
op de Jaarmarkt een kraam of
staanplaats huren. Een perfecte
gelegenheid voor de onderne -
mers om hun bedrijf goed onder
de aandacht van het grote pu -
bliek te brengen, en voor Ves -
semse verenigingen een mooie
gelegenheid om de clubkas te
spekken.
De kramen met gebruikt goed
zijn dit jaar uiteraard ook weer
present want deze trekken ieder
jaar weer de nodige geïnteres -
seerden naar onze jaarmarkt.
Wil je ook een mooi plekje op
onze Jaarmarkt? De inschrijffor -
mulieren liggen klaar bij de
kassa van Super Service Henst.

En, noteer deze datum nu in
je agenda: zondag 18 aug.
vanaf 10.00 uur Jaarmarkt.
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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.

Allemaal een
welverdiende vakantie!

Geniet ervan!
Tot laterrrrrrrrrrr in onze

Super Service Henst
winkel!



De avonden zijn lang, de tem -
peratuur loopt op en de zo -
mer vakantie staat op het
punt om te beginnen. Menig
Nederlander maakt zich op
om te verkassen naar de
camping. Zo ook de spelers
van Toneelgroep Vessem. Zij
zijn de afgelopen maanden al
aardig in de vakantie stem -
ming gekomen tijdens de
repetities op Eurocamping
Vessem.
Tijdens het campingtoneel ont -
moeten we de familie Bruinsma.
Zij hebben ook dit jaar weer een
caravan gehuurd en hun spullen
gepakt voor een weekje vakan -
tie: beetje luieren voor de cara -
van, biertje in de hand, mensen
kijken… De familie Zwaanswijk
is wat minder ervaren met kam -
peren. Normaal gesproken kie -
zen ze voor een cruise of luxe

hotel, maar deze gewonnen
vakantie laten ze natuurlijk niet
aan hun neus voorbijgaan. Al
snel raken ze bekend met het
reilen en zeilen op een camping
en komen ze in contact met de
familie Bruinsma… uiteraard
zorgt dit voor de nodige proble -
men en komische situaties.
Wilt u ook weten hoe het de
familie Bruinsma en Zwaanswijk
vergaat? Heeft u zin in een
avondje vakantiesfeer? Of bent u
als Vessemnaar benieuwd hoe
het er eigenlijk uitziet op onze
Vessemse eurocamping? Alle -
maal goede redenen om te ko -
men kijken naar ons camping -
toneel op 30 of 31 augustus of 6
of 7 september! De voorstellin -
gen beginnen om 20.00 uur. U
kunt uw kaarten reserveren via
www.toneelgroepvessem.nl of
telefonisch via 0497-591300.
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Geachte redactie van de
Vaesheimer Bode,
Onderstaand kon ik niet laten:
stukske schrijven. Als u het
wenst te plaatsen in De Bode (ik
ben er al jaren donateur van en
lees het aandachtig) ga gerust
uw gang. Ik ben Tom Witten-
berg, verpleegkundige, 59, tel.
06-39614632 of 040-2115025.

Garagesale Vessem biedt
veel
Het was tijdens Vessem garage -
sale, zaterdag 1 juni jongstleden
‘goei saleweer’. Fietsend ging ik
van her naar der; van Postels
Huufke naar Kuilenhurk. Diver-
se tussenstops onderweg.
De één ging verhuizen binnen
Vessem en wilde af van zijn
spullen. De ander bood onder
meer metalen reclameborden
aan met afbeeldingen uit ver-
vlogen tijden. Ik overwoog een
kinderzitje van Theo te kopen,
voor Isa. Tsjonge, tsjonge, wat
kwam ik véél speel goed tegen.
Een kinderdagverblijf zou je er
mee kunnen starten!
Wat u nu nog niet weet maar
dan nú wel: ik verheugde me
vóóraf op deze Vessem-verkoop-
dag. Niét om ferm te speuren
naar ‘iets’ wat ik nodig heb of
denk nodig te hebben. Welnee.
Als niet-Vessemmer verheug ik
me op de gesprekjes en gesprek -

ken met de sale-ers. Een praatje
is een kwestie van ‘aanknopen’
en als je samen ‘knoopt’ ont moet
je elkaar.
Diverse soorten praatjes kwam
ik tegen: het hendige plezierige
praatje, het sturende koop-nou-
iets praatje, praatjesmakers, het
persoonlijke praatje, het heeft-
U-misschien-advies praatje, het
kom-gerust-nog eens-langs
praatje. En nóg enkele varianten
meer.
Als niet-Vessemmer (nV-er), in -
woner van de drukke Lichtstad,
er vaar ik Vessem als aangenaam.
Overzichtelijk, veel groen, klein -
scha lig, behulpzaam, bewo gen,
Beerze-rivier en bier, divers,
eigen-wijs, fris.
Als eigenaar, met echtgenote,
van het meest éénvoudige huisje
op Chaletpark Rustika ben ik
sinds pakweg 7 jaar onregelma -
tig in Ves sem. Kom er graag,
ben er graag, ga er niet graag
weg. De grote stad noem ik zelf
gekscherend vaak ‘De Maat -
schappij’ en als ik naar Vessem
fiets, zeg ik: ‘ik ga naar de
gemeenschap’. Dat drukt uit hoe
ik Vessem ervaar.
Ik ben geen lid van een plaat -
selijke vereniging of de Guld. De
gara ge sale is dus voor mij een
kleine manier om Vessem beter
te leren kennen.
De garagesale brengt mij
Vessem-veel.

Dit jaar toneel op
Vessemse camping

Concert én lezing in de kerk
Op donderdag 4 juli is er in de Lambertuskerk van Vessem
een concert én een lezing door cellist Joachim Eijlander en
radioloog Frank Pameijer. Joachim Eijlander speelt Suite nr 6
van J.S. Bach
Vorig jaar maakte radioloog Frank Pameijer een CT-scan van een
cello uit ongeveer 1760 op verzoek van de Nederlandse cellist
Joachim Eijlander. De CT-beelden gaven veel informatie over de
inwendige staat van de cello. Over deze bijzondere ontmoeting tus -
sen muziek en wetenschap geven Pameijer en Eijlander samen een
lezing/recital.
Tijdens de interactieve voorstelling reis je, onder begeleiding van
warme celloklanken, via CT-beelden naar het inwendige van de cello
waarbij je veel te horen krijgt over de anatomie en de geschiedenis
van de cello. Zo krijg je een unieke blik van binnenuit op de cello en
wat je al niet met een CT-scan zichtbaar kunt maken in (oude) strijk -
instrumenten. Interactief zullen ook meerdere cello’s gedemon-
streerd worden. Stap voor stap wordt je duidelijk wat de invloed is
van cellobouw op de klank van het instrument.
Het concert begint om 20.00 uur, de toegang is vrij en na afloop
wordt u een bijdrage voor de concertkosten gevraagd. Voor meer
informatie: www.behoudlambertuskerkvessem.nl.

Het was gezellig, de 22e juni
2019. Met alle vrijwilligers,
mede werkers en bestuur er op
uit. Het weer zat zeker mee. Niet
te koud en niet te warm. Na een
kopje koffie met toebehoren op
de verzamelplaats in D’n Boo-
gerd hebben we helaas afscheid
genomen van Marion van Riet,
die vanwege verhuizing Vessem
gaat verlaten; weer een vrij wil -
lig ster minder. Ook Ric Vos
heeft zijn functie als interim
voorzitter neergelegd. Wij dan -
ken hen voor hun bijdrage die zij
in de afgelopen periode hebben
geleverd. Dit geldt overigens
zeker ook voor allen die op enig -
erlei wijze bijdragen aan het
voortbestaan van ons gemeen-
schapshuis.
Voor na de koffie was een fiets -
tocht naar Eersel uitgezet. We
vertrokken richting Antwerpen
maar bogen al snel af richting
Hapert om met een omweg in
Eersel uit te komen. Na de dorst
te hebben gelest stond ons een
spelprogramma te wachten.

Maar ook een aantal intelligentie
vraagstukken. Dit ontwikkelde
een competitie tussen het in vier
groepen ingedeelde gezelschap.
Het heeft de wedstrijdleiding
enige tijd gekost om de win nen -
de groep vast te stellen. Deze
werd pas tijdens de barbecue
medegedeeld. We kunnen terug -
zien op een geslaagde dag en
fietsten rond 20.15 weer terug
naar Vessem.
Zoals in de vorige bode is aange-
kondigd krijgt de gymzaalvloer
een opknapbeurt. Als alles vol -
gens planning verloopt is de
vloer voor de start van komend
schooljaar klaar. Dit betekent
dat geen gebruiker last zal heb -
ben van de vernieuwing van de
toplaag van de vloer.

Iedereen een fijne vakantie
toegewenst (indien van toe -
passing) en we zien u graag
weer terug aan het begin van
het nieuwe schooljaar (19
augustus) in D’n Boogerd.

Het bestuur D’n Boogerd

Schets van de Garagesale

JAARLIJKS UITJE
GEMEENSCHAPSHUIS
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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



Bezoek Kasteel Geldrop
Met ideaal weer vertrokken we
vanaf ons vast vertrekpunt rich -
ting Geldrop. Met enige vertra -
ging, vanwege een eerder ge -
beurd ongeluk op de snelweg
richting Venlo, kwamen we aan
bij het kasteel. Onze gidsen
ston den al reikhalzend naar ons

uit te kijken en van hen mochten
we de auto’s tot aan het bordes
van het kasteel rijden. Meteen
hadden enkele van onze gasten
zich de rol van freule al aange-
meten en in gedachten verkeer -
den ze reeds in hoger kringen.
De rode loper was nog net niet
voor ze uitgerold.
Na het voorstellen werden de
gasten over twee groepen ver-
deeld. In het kasteel zelf werden
we door prachtige stijlkamers
geleid, waaronder de trouwzaal
met zijn prachtige plafondorna-
menten. Zo waren er ook prach -
tige schouwen te bewonderen
waarvan er in elke kamer wel
een aanwezig was. We be zoch -

ten ook de bibliotheek met zijn
grote collectie historische boe -
ken, een interessante verzame -
ling oude foto´s van Geldrop uit
de vorige eeuw op de eerste ver -
dieping, de keuken en nog
enkele kamers, zoals de blauwe
en groene kamer.
In 1974 werd het kasteelcomplex

door het gemeentebestuur aan -
gekocht, nadat twee jaar daar-
voor de laatste adellijke bewo -
ner, mevrouw C.F H. baronesse
van Tuyll van Serooskerken-
Quarles van Ufford, was overle -
den. Op dit moment is het kas -
teel in bezit van Stichting Land-
goed Kasteel Geldrop.

Het kasteel zelf ligt midden in
een prachtig landschapspark,
met daarin ondermeer eeuwen-
oude platanen en andere majes -
tueuze bomen.
Het kasteel is o.a. in gebruik als
trouwlocatie en er bevindt zich
ook een expositieruimte in, die
gebruikt wordt door beeldend

kunstenaars. De IVN heeft het
voormalige koetshuis in gebruik.
Op het landgoed bevindt zich
ook een kinderboerderij en de
prachtige bloementuin; de
Baron z´n Hof.

Na de rondleiding liepen we
door de Baron z’n Hof, met de
victoriaanse kas, naar het terras
van de Kasteelhoeve, waar we
een kopje koffie/thee dronken.
Het daarbij geserveerde stuk
appelcake van ons mam, liet
iedereen zich goed smaken. We
genoten intussen ook van het
prachtige uitzicht op de bloe -
men- en kruidentuin. Na nog
een tijdje gezellig met elkaar te
hebben gebabbeld en nog een
glaasje fris reden de auto’s weer
voor en ving de thuisreis naar
Vessem aan. Mede door het
mooie weer hadden onze gasten
weer een fijne middag met el -
kaar doorgebracht.

Musical
Inmiddels hebben we ook al
weer de musical van groep 8
mogen bijwonen! We vonden
het erg leuk dat we daarvoor
uitgenodigd waren en hebben
genoten van de kinderen.

La Trappe
Het voglende uitstapje gaat naar
La Trappe op 22 juli, waar we
een film krijgen te zien van het
kloosterleven en de historie van
de brouwerij. Daarna is er een
lunch.

Eind augustus begin  sep tem-
 ber wordt een drukke tijd.
Dan staat er op 28 augustus
een ritje met de Parel express
door de bossen van Oister-
wijk op het programma. Hou
ook vast zondag 8 september
(bloemencorso Valkens-
waard) en zaterdag 14
september (ziekendag) vrij!
Alle zonnebloemgasten krij -
gen nog persoonlijk bericht
hiervoor.
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Zonnebloem allerhande

Op 8 november vindt weer de sponsoravond
voor onze Vessemse Zonnebloem plaats. Het
wordt de zevende keer dat deze avond wordt ge -
or ganiseerd. De voorbije zes edities zijn wij er
steeds in geslaagd om onze gasten niet alleen
culinair te laten genieten, maar ook het enter -
tain ment was steeds van een meer dan goed
niveau. Dit jaar zal dat ongetwijfeld ook zo zijn.
De namen van de artiesten zijn nog niet defini -
tief bekend maar u kunt er van uitgaan dat we
opnieuw topartiesten weten te ‘strikken’.
Uiteraard is de keukenbrigade van Smaeckvol
(waar deze sponsoravond ook al voor de zevende
keer plaatsvindt) al driftig aan het nadenken
over de samenstelling van het menu zodat dat
ook dit jaar weer een groot succes wordt.
U kunt zich vanaf 1 september aanmelden voor
deze avond. De kosten bedragen dit jaar € 45,-

p.p. (incl. 4 consumpties). De verhoging t.o.v. de
voorbije jaren komt o.a. door het hogere BTW-
tarief dat onze ‘geleerden in Den Haag’ hebben
bedacht.

Aanmelden kan via e-mail: h.vanson3@gmail.
com of (als u niet kunt mailen) telefonisch:
0497-592012. Uw aanmelding wordt definitief
nadat uw betaling is ontvangen (vóór 1 oktober).
Graag één betaling per reservering op rekening.
NL47 RABO 0154091081 t.n.v. Zonnebloem
Vessem o.v.v. naam (van degene die gereser-
veerd heeft), aantal en VV 2019.

Wij kijken al uit naar opnieuw een spet te -
rend bourgondisch avondje Vessem samen
met u.

Bestuur Zonnebloem Vessem

Aanmelden voor Verrukkelijk Vessem

Rectificatie
In de Vaesheimer Bode van juni
staat onder de kop “kunst in D’n
Boogerd” dat kunstenaars die
belangstelling hebben om te
exposeren in Gemeenschapshuis
D’n Boogerd, zich kunnen mel -
den bij Ad van Neerrijnen. Dit is
echter niet correct. Zij kunnen
zich aanmelden bij D’n Boogerd
onder info@dnboogerd.nl.

Ad van Neerrijnen

‘...Het aroma
komt je
tegemoet...’
Dit bord stond voor superservice
Henst. Mijn oog viel er op. De
foto heb ik aan WP laten zien;
na verwonderde blik volgde een
ruime lach…

Tom Wittenberg

Vaesheimer Bode
zoekt 

(JEUGDIGE)
BEZORGERS

Zie 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



Heeft u ze ook gemist, die
prachtige Schotse Hooglan-
ders aan de oever van de
Kleine Beerze? Ik vond ze
een verrijking voor het land-
schap. Maar de roodbruine
runderen zijn er niet meer.
Ook de Kleine Beerze zie ik
niet, zo hoog staat het gras
tegenwoordig. De hoogste
tijd om de lezersvraag voor te
leggen aan deskundigen.

Waar zijn die beesten
gebleven?
Via iemand die iemand kent, ko -
men we uit bij Rien Kelders uit
Hoogeloon. Hij is de beheerder
van de kleine kudde in Vessem.
Rien vertelt: “Van de winter
gingen de dieren terug naar de
eigenaar (stichting Taurus). De
grote kudde (zo’n 100 stuks)
staat aan de Maas in de buurt
van het plaatsje Keent. In het
voorjaar kwamen er altijd weer
een aantal deze kant op. Ze wer -
den ingehuurd om het gras kort
te houden. Zo is het tenminste
negen jaar gegaan. Dit jaar heeft
Natuurmonumenten besloten de
oever te maaien.”

Daar zullen ze toch een
reden voor hebben?
Rien: “Waarschijnlijk heeft het
te maken met de negatieve be -
richten in de dagbladen. Er zijn
de laatste jaren wat akkefietjes
geweest waar de Hooglanders bij

betrokken waren. Het zijn van
nature goedaardige dieren, maar
ze zijn niet tam. Zolang je ze met
rust laat, gebeurt er niets. Maar
de waarschuwingsborden zijn
aan veel mensen niet besteed. Ze
houden onvoldoende afstand

(minstens 30 meter) en laten de
honden loslopen.

Iets gebeurd in Vessem?
“Er worden hier veel kalveren
ge boren. Het is een keer ge -
beurd dat een gezin met jonge

kinderen zo’n pasgeboren kalf
wilde gaan aaien. Dat is bij een
boer in de stal geen probleem.
Maar in de natuur gaat een koe
meteen in de beschermings-
modus.” Gelukkig waarschuwen
die imposante beesten eerst,
anders zijn de gevolgen niet te
overzien. Een aanval zou in
ieder geval de Hooglander niet
overleven. Die wordt meteen
afgemaakt.

Zien we ze nog ooit terug?
Dat kan Rien niet zeggen, dus
bellen we Natuurmonumenten
Midden-Brabant. Boswachter de
Potter legt uit: “Het gebied aan
de Beerze is smal. Mensen vin -
den het eng de dieren te passe -
ren, ook op de gepaste afstand.
Hooglanders breken vaak door
de afrastering. Zo kost de zorg
voor een kleine kudde relatief
veel geld.” En dan heeft natuur -
monumenten het laatste woord:
“Nooit is een groot woord, maar
voorlopig komen er even geen
Schotse Hooglanders terug.”

Als u ook een vraag van alge -
meen belang onderzocht wilt
hebben, mail die dan naar
vaesheimerbode@gmail.com
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lezersvraag van de maand: waar zijn de sChOtse hOOglanders gebleven?

Geen Schotse Hooglanders
meer aan oever van de Beerze

Twaalf Nederlandse kwekers van pot-zonnebloe -
men (Sunsation Sunflower) hebben de handen
ineengeslagen om geld in te zamelen voor De
Zonnebloem. Dat doen zij door 100.000 pot-
zonnebloemen beschikbaar te stellen tegen een
gereduceerde prijs. Daarnaast wordt van elk ver -

kocht exemplaar € 1,- aan de betreffende afde -
ling gedoneerd.
Wij als afdeling Vessem vonden dat een dus da -
nig interessant aanbod dat we besloten hebben
om er 360 (minimale afname) te bestellen en die
tijdens de jaarmarkt te gaan verkopen. Dit jaar
dus géén loterij maar een heuse bloemenstand.
Vergeet dus dit jaar niet om op 18 augustus de
Zonnebloem te bezoeken. Onze stand staat –
zoals de laatste jaren gebruikelijk is – tegenover
de woonwinkel van Frans Soetens. We verkopen
de bloemen voor slechts € 3,50 per stuk (3 voor
€ 10,-) en daarvan is dan uiteindelijk ca. € 2,-
voor onze afdelingskas.
Gasten van de Zonnebloem krijgen nog een be -
stel formulier in de bus om eventueel vóór de
jaarmarkt bloemen te bestellen. Deze worden
dan op zaterdag 17 augustus door ons thuis be -
zorgd. Wel graag contante betaling bij aflevering.

Wij hopen u tijdens de jaarmarkt te mogen
begroeten op onze stand en rekenen er op
dat Vessem ons idee massaal zal omarmen.
Vessem wordt dan een zonnebloem-dorp…

Gesponsorde zonnebloemen te koop
tijdens de Vessemse jaarmarkt
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voor uw
Administratie

Loonadministratie
Jaarrekening

Belastingaangifte
Overige fiscale zaken

Van Barschot Becx administratie & belastingadvies
is ontstaan vanuit Fiscaal Adviesbureau Harrie Becx,

al jaren een betrouwbaar adres.
Dezelfde kwaliteit en service vindt u nu bij ons;

info@vanbarschotbecx.nl
www.vanbarschotbecx.nl

Jan Smuldersstraat 36 D
5512 AZ   VESSEM

0497 - 59 13 47

John Willems BouwDesign 
Civiel en Bouwkundig modelleur - BIM specialist 

Predikant 5 
5512BW VESSEM 
Tel:     0497591987 
Mob:  0651976272 
 
E-mail: JW.BouwDesign@Gmail.com 

De Hoefse Weg 27, 5512 CH Vessem
Telefoon: 0497-644 900
Telefax: 0497-640 150
info@nrbbouw.nl
www.nrbbouw.nl

*  Nieuwbouw
*  Renovatie en verbouw
*  Brandwerende bekleding
*  Gevelbekleding

ALLROUND VAKMANSCHAP ONDER ÉÉN DAK
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Pak het aan op Rabobank.nl/aanpakkers

Hij belegt om eerder te kunnen stoppen met werken. Dat kan  
al met elk bedrag. Zo kun je stap voor stap geld opbouwen voor 
straks. Ontdek of beleggen ook iets voor jou is.

Hoe pak jij het aan?

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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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



We kijken terug op twee zeer
geslaagde Nationale Molen -
dagen in Vessem met veel
bezoekers, prachtig weer,
gunstige wind en bovenal, net
als vorig jaar, weer een zeer
ontspannen en gemoedelijke
sfeer. Dit allemaal dankzij de
kleinschaligheid en het gote
enthousiasme van alle vrij -
willigers en standhouders.

Deze keer, nog meer dan de
vorige keren, hebben we aan-
dacht gegeven aan de kinderen.
Een groot deel van het succes
lijkt daar aan te danken. Er
waren veel jonge gezinnen, ook
van verder weg zoals Tilburg en
Breda. Schilderen, deegvormen,
malen en zeven en waar moge -
lijk de molenaar helpen zijn
activiteiten die altijd weer succes
garanderen. En dat allemaal in
de ambachtelijke en creatieve
sfeer die in en rond de molen
hangt. Wellicht dat daarom zo’n
kleine 500 bezoekers de weg
naar de Jacobus hebben ge-
vonden.
En die bezoekers gingen vol
belangstelling buurten bij de
schilders en tekenaars, genoten
van de geëxposeerde foto’s en
zeefdrukken, vergaapten zich

aan het figuurzaagwerk van de
mannenclub van De Nieuwe
Band uit Veldhoven en pikten
wat lekkers mee uit de stand van
Moestuinwinkel De Wetering uit
Knegsel. Ook veel waardering
kregen de dames die een mooi
stukje muziek maakten op hun
bamboefluit. De broodplanken
van de molenaar zijn nog steeds
te bewonderen in de molen.
Voor de vrijwilligers was het
flink aanpoten. Denk aan onze
voorzitter Gerry. Hij heeft non-
stop pannenkoeken, spekstrui -
ven en tosti’s gebakken. Deze
Hollandse hapjes moesten de
concurrentie aan met een
proeverij van Syrische hapjes.
Heel veel dank gaat uit naar de
mensen die deze hapjes hebben
gemaakt. Ik heb me laten ver-
tellen dat daarvoor een hele dag
in de keuken was doorgebracht.
Maar dat ze gemaakt zijn met
liefde was te proeven.
En alle lof voor degene die heb -
ben geholpen met het organi -
seren van deze molendagen, het
opzetten van de tenten, leveren
van steigerplanken voor de
tafels, geven van rondleidingen,
alle mensen die hun kunst en
creativiteit hebben laten bewon-

deren, die de kinderen hebben
laten genieten met het schilde -
ren, deegvormen en meehelpen
met de molenaar. En iedereen
die geholpen heeft met de koffie,
thee en frisdrank. Dankzij jullie
waren dit twee hele mooie,
creatieve en gezellige dagen die
ook nog een leuke opbrengst
geven voor het in stand houden
van de molen. En dat allemaal
zonder alcohol. Kan dus wel.

Wil je meer weten over de
Jacobus Molen, vriend wor -
den misschien? Loop even
binnen, elke zaterdag van
10:00 tot 16:00 uur. De nieu -
we tweetalige flyer ligt voor je
klaar. Kost niks.
En volg ons op Instagram:
Jacobus molen Vessem.
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Terugblik Nationale Molendagen
op onze Jacobus molen

Beste parochianen,
Heel veel mensen hebben zich ingezet om van
mijn 55-jarig priesterjubileum en mijn afscheid
een grandioos feest te maken. Het was overwel -
di gend. Gaarne wil ik u allen heel hartelijk dan -
ken voor uw inzet. Velen hebben zorggedragen
voor de prachtige versiering van de kerk in
Wintelre, zowel binnen als buiten de kerk. De
fanfares en gildes van Wintelre en Vessem heb -
ben mij naar de kerk en de receptie begeleid en
onderweg of op de receptie een serenade ge-
bracht. De fanfare en het gilde van Knegsel
hebben nog extra aandacht besteed aan mijn
jubileum en afscheid in een aparte eucharistie -
viering met Pinksteren.
Hartelijk dank aan de verschillende koren die
mijn jubileum-mis muzikaal zo mooi verzorgd
hebben; dank aan de organiste en dirigent, dank
aan de collega-concelebranten, dank aan de
lectoren en acolieten, dank aan het kinderkoor
KIWI voor het mooie lied na de viering; dank
aan de vendeliers voor de vendelgroet.
Veel mensen hebben mij persoonlijk op de recep -
tie de hand gedrukt en dit vergezeld doen gaan
van de beste wensen: een felicitatie, de
bevestiging van mijn besluit om wat kalmer aan
te gaan doen; de dank die u hebt uitgesproken
voor allerlei werkzaamheden op pastoraal terrein
die ik in de loop der jaren voor u en vele anderen

heb mogen verrichten bij lief en leed en de wens
om meer te gaan genieten van de vrije tijd die mij
nu geboden wordt. Dit alles is vergezeld ge gaan
van bepaalde gaven in de vorm van een envelop -
pe met inhoud, in de vorm van een fles drank of
een ander soort cadeau als een boeken-bon; en
cadeau-bon etc. Gaarne wil ik u allen heel harte -
lijk danken voor uw beste wensen, gaven etc.
U begrijpt dat het voor mij onmogelijk is ieder
persoonlijk te bedanken. Daarom doe ik dit
graag langs deze weg: een welgemeend oprecht
woord van dank aan ieder die hoe dan ook, ook
door aanwezig te zijn in de eucharistieviering
en/of op de receptie zijn of haar steentje bij-
gedragen heeft om dit feest zo goed te doen
slagen.
Zoals u weet woon ik nu in Vessem, op Den
Hofpad en wil ik gaarne voor zover mijn ge-
zondheid het toelaat en het wenselijk is, een keer
per weekeinde voorgaan in een of andere kerk
van de grote St. Willibrordusparochie in een
eucharistieviering.
Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik u
een fijne vakantie toe te wensen. Geniet ervan
om daarna vol goede moed uw werk weer op te
kunnen nemen.
Nogmaals hartelijk dank en de beste wensen
voor de toekomst.

Pastoor A.J. Verschure.

Dankwoord pastoor Verschure

Vaesheimer Bode
zoekt 

(JEUGDIGE)
BEZORGERS

Zie elders in dit nummer.
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Voor uw complete haarverzorging

Caroline van Sambeeck-Swalen

Heike 7 Tel. 0497-591496
5512 NJ  Vessem Alleen op afspraak

Administratie- en Adviesbureau

PETEr VAN dE VEN
Molenberg 5 – 5512 BE  Vessem
Tel. 0497-591695 – Fax 0497-592233

* administraties

* loonadministraties

* overige belastingzaken
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DIENSTEN EN INTENTIES
VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 6 juli Wintelre 19.00 uur Woord en Communieviering.
Voorganger: diaken Jansen.
Zondag 7 juli Vessem 09.30 uur Woord en Communieviering. Voor-
ganger: diaken Jansen. Gemengd koor.
In deze viering gedenken wij: Nel Smolders-Cuijpers; Jan Heeren
(jrgt.); Frans Soetens (KBO).
Zondag 7 juli Knegsel 11.00 uur Eucharistieviering. Voorganger: pastor
Verschure.
Maandag 8 juli 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal. Voor-
ganger: pastor Vissers.

VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 13 juli Wintelre 19.00 uur Eucharistieviering. Voor-ganger:
pastoor van Lamoen.
Zondag 14 juli Vessem 09.30 uur Eucharistieviering. Voorgan-ger:
pastor Verschure. Meditatief.
In deze viering gedenken wij: Wim Mijs (mndg.) en Grada Mijs-Hen-
driks; Jan en Miny Liebregts.
Zondag 14 juli Knegsel 11.00 uur Eucharistieviering. Voorgan-ger:
pastoor van Lamoen.
Maandag 15 juli 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal. Voor-
ganger: pastor Vissers.

ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 20 juli Wintelre 19.00 uur Woord en Communievie-ring.
Voorganger: diaken van Olmen.
Zondag 21 juli Vessem 09.30 uur Woord en Communieviering.
Voorganger: diaken van Olmen. Meditatief.
In deze viering gedenken wij: Mariëtte Lemmens (jrgt.) en Harrie
Lemmens; Johan en Marie v. Aaken-v. Heijst.
Zondag 21 juli Knegsel 11.00 uur Woord en Communieviering. Voor-
ganger: diaken Jansen.
Maandag 22 juli 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal. Voor-
ganger: pastor Vissers.

ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 27 juli Wintelre 19.00 uur Woord en Communievie-ring.
Voorganger: diaken Jansen.
Zondag 28 juli Vessem 09.30 uur Woord en Communieviering.
Voorganger: diaken van Olmen. Meditatief.
In deze viering gedenken wij: Wim v.d. Ven; Martien v. Sebille (mndg.);
Hendrik Schippers: Willem Roes (jrgt.).
Zondag 28 juli Knegsel 11.00 uur Woord en Communieviering.
Voorganger: diaken van Olmen.
Maandag 29 juli 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal. Voor-
ganger: pastor Vissers.

ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 3 augustus Wintelre 19.00 uur Eucharistieviering. Voor-
ganger: pastor Verschure.
Zondag 4 augustus Vessem 09.30 uur Eucharistieviering. Voor-
ganger: pastoor van Lamoen. Herenkoor (greg. Lofgezangen).
In deze viering gedenken wij: Jan en Koos Mijs-v.d. Ven en Mar-tien, de
zoon; Theo v. Hooff en zoontje Wiet.
Zondag 4 augustus Knegsel 11.00 uur Eucharistieviering. Voor-
ganger: pastoor van Lamoen.

Maandag 5 augustus 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.
Voorganger: pastor Vissers.

NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 10 augustus Wintelre 19.00 uur Eucharistieviering. Voor-
ganger: pastoor van Lamoen.
Zondag 11 augustus Vessem 09.30 uur Eucharistieviering. Voor-
ganger: pastor Verschure. Gemengd koor.
In deze viering gedenken wij: Wim Mijs (1e jrgt.) en Grada Mijs-Hen-
driks; Hendrik Schriders (jrgt.); Piet en Dina Schoenmakers-Sleddens
(verj. Dina); Kees en Liza v.d. Ven-Liebregts en overl. familie.
Zondag 11 augustus Knegsel 11.00 uur Eucharistieviering. Voor-
ganger: pastoor van Lamoen.

Maandag 12 augustus 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.
Voorganger: pastor Vissers.

HOOGFEEST MARIA TEN HEMELOPNEMING
Zaterdag 17 augustus Wintelre 19.00 uur Eucharistieviering. Voor-
ganger: pastoor van Lamoen.
Zondag 18 augustus Vessem 09.30 uur Eucharistieviering. Voor-
ganger: pastoor van Lamoen. Dameskoor.
In deze viering gedenken wij: Frans en Lucia v.d. Heijden-Olieslagers;
overl. ouders Soetens-Rademakers; Anny Chatrou-Heijerjans (verj,); Jan
de Beijer (verj.).
Zondag 18 augustus Knegsel 11.00 uur Eucharistieviering. Voor-
ganger: pastoor van Lamoen.
Maandag 19 augustus 10.15 uur Eucharistieviering Groenen-daal.
Voorganger: pastor Vissers.

EEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 24 augustus Wintelre 19.00 uur Woord en Communie-
viering. Voorganger: diaken Jansen.
Zondag 25 augustus Vessem 09.30 uur Woord en Communieviering.
Voorganger: diaken Jansen. Gemengd koor.
In deze viering gedenken wij: Wim v.d. Ven; Petronella L. Smits-Dirks
(verj.); overledenen fam. Mijs-Ansems.
Zondag 25 augustus 11.00 uur Knegsel Woord en Communie-viering.
Voorganger: diaken Jansen.
Maandag 26 augustus 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.
Voorganger: pastor Vissers.

TWEEEN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 31 augustus Wintelre 19.00 uur Woord en Communie-
viering. Voorganger: diaken van Olmen.
Zondag 1 september Vessem 09.30 uur Eucharistieviering. Voor-
ganger: pastoor van Lamoen. Meditatief.
In deze viering gedenken wij: Martien v. Sebille (1e jrgt.); Marie Roes-
Smulders (jrgt.); overl. ouders v.d. Biggelaar-Kwinten, Jan, Mirtha,
Kees.
Zondag 1 september Knegsel 11.00 uur Woord en Communie-viering.
Voorganger: diaken Jansen.
Maandag 2 september 10.15 uur Eucharistieviering Groenen-daal.
Voorganger: pastor Vissers.

OVERLEDEN
Frans Soetens, oud 89 jaar, Mezenhof 12. Moge hij rusten in vrede.

GEDOOPT
Daan Blox, zoon van Ted Blox en Cristel Gooskens. Van harte proficiat.

MEDEDELING
Om een uniforme berichtgeving te krijgen heeft het pastorale team ge -
vraagd om per 1 juli de volgende werkwijze te hanteren: We hebben
slechts één Pastoor; pastoor van Lamoen. De overige voorgangers zijn
allen emeriti en derhalve “Pastor”. Het gaat hierbij om pastor Verschure,
pastor van Bergen, pastor de Groof en pastor Vissers. Daarnaast zijn er
ook nog onze Diakens: diaken van Olmen en diaken Jansen.

In de volgende Vaesheimer Bode, waarvoor wij de intenties
moeten inleveren vóór 27 augustus, vermelden wij de inten-
ties van 04 september tot 02 oktober. Denkt u er aan de
intenties op tijd in te leveren (€ 10,- per H. Mis) vóór 27
augustus bij Geert Dolman, Groenewoud 1b, tel. 0497-514751
(vóór 12.00 uur ’s-middags).

Opbrengst kerkdeurcollecte
Pinksterweekend
In het afgelopen Pinksterweekend is er de landelijke jaarlijkse
kerkdeurcollecte gehouden voor de Nederlandse Missionarissen. In
deze Week van de Nederlandse Missionarissen is een bedrag van
€ 89,65 opgebracht. Hartelijk dank aan diegenen die hier aan
bijgedragen hebben.

M.O.V.
Missie Ontwikkeling Vrede
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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



De Dorpsschouw Vessem van
6 mei 2019
Er was een heel team aanwezig
die middag, namens de gemeen -
te dorpswethouder Eric Beex,
Cas van Vroonhoven, Joep van
Lith, Gerard Korsten, Arian
Wouters en BOA Claidia van
Antwerpen. Namens het Plat -
vorm voor Mensen met een
Beperking Eersel (PMB): Tjeu
Houben en Jennie Verbeek.
Namens de dorpsraad: Jan van
Heijst, Carien van Diessen,
Henk Stoop en Barbara van der
Ploeg. En Riet Jansen, inwoner
van Vessem.

Voorafgaand aan deze Schouw
had Jan van Heijst een verken -
ning gedaan en een straffe route
gemaakt van 29 plaatsen die be -
keken en beoordeeld moesten
worden.
Het weer was goed en alle
mensen waren op tijd bij het
startpunt bij d’n Boogerd. Een
hele verbetering ten opzichte
van de eerste Schouw in 2017
was dat de mensen van de ge -
meente die voor de praktische
uitvoering moeten zorgen, nu
gelijk mee liepen, zodat zij zelf
ter plaatse konden ervaren wat
de problemen zijn.

Er waren globaal vier
groepen van problemen:
1. Achterstallig onderhoud van

uitbesteed werk. Een aan-
nemer heeft hiervoor een
onderhoudscontract en moet
een inhaalslag maken. Dit
kost geen extra geld. Bijvoor-
beeld het maaien van gazons.

2. Achterstallig onderhoud van
kleine zaken. Dit moet betaald
worden van het budget Dorps-
schouw. Dit is bijvoorbeeld
kleine reparaties van straat-
werk.

3. Grotere aanpassingen waar
overleg met diverse partijen
en deskundigen voor nodig is
en waar budget voor aange-
vraagd moet worden. Dit
waren het voetpad voor de
Jan Smuldersstraat 26 en de
Kuilenhurk binnen de be-
bouwde kom aanpassen als 30
km zone.

4. Wenselijke aanpassingen waar
politiek en bestuurlijke be-
sluiten voor noodzakelijk zijn.
Dit zijn de ontsluiting van het
industrieterrein door de
Hoefse weg en het fietspad
doortrekken op de Mr. de la
Courtstraat.

De zaken die vallen onder punt 1

en 2 zijn nu al nagenoeg alle -
maal opgelost en uitgevoerd!
Dank aan de gemeente.
Voor de punten 3 en 4 blijft de
dorpsraad in overleg met de ge -

meente en volgt zij kritisch de
voortgang hiervan.

Jan van Heijst,
Werkgroep Groen en Verkeer

Dorpsraad
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van de Dorpsraad...

Voetpad Jan Smuldersstraat.

Ontsluiting van het industrieterrein.

Doortrekken fietspad Mr. de la Courtstraat.

Op zoek naar de schatkist
van de Kleine Beerze
Hoe bevallig ligt het Kempische landschap in de voorjaarszon. Het
riviertje ‘de Kleine Beerze’ verzamelt helder water om mee af te
vloeien naar het noorden. Nu eens beweegt zij zich loom en genoeg -
lijk, dan weer huppelend met lichte schreden. Kinderen spelen op de
oevers in het vochtige grasland, een fietser passeert de brug, wan-
delaars wijzen elkaar op de helderblauwe flits van een ijsvogeltje en
hier en daar verrijzen bonenstaken omdat de ijsheiligen eindelijk het
veld hebben geruimd.
Ook de dorpen op de flanken van de beek laven zich aan lieflijk
lente licht. Hun geschiedenis is diep verbonden met de beek. Bewo -
gen geschiedenis van leven en overleven, voortgestuwd door kansen
en lot. Heersen en overheerst worden, Kelten, Romeinen, zelfs
kabouters, Fransen, Staatsen, ziekten, plagen…alles ging voorbij,
maar de stroom gaat voort omdat een stroom toch stromen moet…
en verbinden. Zo doet zij dat al eeuwenlang.
Maar op de oevers staat men niet stil. Kleine, dommelige dorpen
bewegen mee met de tijd, maar zij bewaken hun identiteit, ze koes -
teren het vriendelijke landschap en maken prachtige producten.
Waar ligt de kracht van de Kempische gemeenschap?
Voel je je verbonden met de streek rond de Kleine Beerze, dan nodi -
gen wij je uit om samen de kracht van de streek boven water te
krijgen. Verbondenheid, samenwerking en gezonde trots zijn de
motor voor een zelfbewuste, koersvaste regio die haar bezoekers
gastvrij kan onthalen.
De komende tijd kun je verrast worden door initiatieven om de
streek te verbinden, wees welkom!

Taskforce BIG5 van de Kleine Beerze
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Ruim 12,5 jaar een begrip in De Kempen!

BOSBOUW
AMBACHTS
ONDERNEMING
BROUWERS

Voor alle voorkomende boswerkzaamheden en
rondhouthandel

BRANDHOUT TE KOOP

D’n Grote Aard 23                           Tel./Fax: 0497-591911
5512 CK Vessem                              Autotel.: 06-51247925
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J U L I
do. 4 juli 20:00 uur Concert en lezing, Kerk vessem, st. behoud lambertuskerk
ma. 22 juli 11:00 uur la trappe, abdijlunch, zonnebloem
do. 25 juli 9:00 uur Camino in de Kempen - jacubuswandeling, Kafarnaüm/ja-

cobushoeve
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
ma. 12 aug. 10:00-16:00 uur Kindervakantieweek, jeugdhuis de spil, Yessem
wo. 14 aug. 10:00-16:00 uur Kindervakantieweek, jeugdhuis de spil, Yessem
wo. 14 aug. 12:00-17:00 uur happen en stappen, vessem diverse locaties, KbO
vr. 16 aug. 10:00-16:00 uur Kindervakantieweek, jeugdhuis de spil, Yessem
zo. 18 aug. 10:00 uur jaarmarkt, Centrum vessem, muziekvereniging 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 toneelvoorstelling, eurocamping vessem, toneelgroep vessem
za. 31 aug. 60-jarig jubileum, Korfbalver. vessem
za. 31 aug. 20:00 uur toneelvoorstelling, eurocamping vessem, toneelgroep vessem

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 toneelvoorstelling, eurocamping vessem, toneelgroep vessem
za. 7 sept. beerze proostfeest, brouwerij-tuin,
za. 7 sept. 20:00 uur toneelvoorstelling, eurocamping vessem, toneelgroep vessem
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 Knegsel, vessem,

wintelre

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
alleen 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,
jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau) en
voedingsvoorlichting en dieetadvies.
voor alle diensten 24 uur per dag bereikbaar:
telefoon 040-2308408. Centraal kantoor,
postbus 2160, 5500 bd veldhoven.
Inloopspreekuur ouder- en kindzorg:
elke maandag van 11.00-12.00 uur in het
medisch 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.
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

Vaesheimer Bode
zoekt

(JEUGDIGE)
BEZORGERS

Zie 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



Jacobus hoeve
We gingen naar de Jacobus
Hoe ve om de tuin te bewonde -
ren. We kregen een rondleiding
en die ging door de hele tuin.
Er zaten verschillende plekken
met verhalen er achter.
We konden zelfs planten eten
dat smaakte heel raar, maar ook
wel lekker.
En we kregen zelfs nog drinken
en een koekje.

Een paar weken later, dinsdag
25 juni, gingen we in groepjes
een vogelhuisje of een insec ten -
hotel maken en dat was super
leuk. Ze hadden al hout uitge -
sneden en wij mochten het in
elkaar zetten.
Als ze allemaal klaar zijn komen
er een aantal in de tuin van de
Jacobus Hoeve te hangen en een
aantal worden verkocht en het
geld hiervan gaat naar een goed
doel.
En iedereen had heel veel
plezier.
Het was erg leerzaam.

Onze Vreedzame School
in ons vreedzame Vessem

In deze aflevering van De Vreedzame School (DVS)
laten de leerlingen van groep 2/3 met foto’s en teke -
ningen zien hoe ze met DVS bezig zijn. 
De leerlingen van groep 4/5/6 gingen op bezoek bij de
Jacobushoeve.

Groep 2/3
Aap en Tijger zijn de handpop pen die bij DVS regelmatig in de
hoofdrol staan. Aap en Tijger horen bij elkaar. Ze kennen elkaar
goed en weten wat ze aan elkaar hebben. Ze waarderen elkaar en
hebben respect voor elkaar. Om goed samen te kun nen zijn hebben
Aap en Tijger een aantal regels en afspraken gemaakt. Als één van de
twee iets doet dat de ander niet leuk vindt dan zegt die ‘Stop, hou
op!’ Aap en Tijger lossen hun conflicten samen op. Ze gebruiken
daarvoor het stappenplan ‘Praat het uit! ’ Ze hebben oor voor elkaar
en luisteren goed naar elkaar. Ze verplaatsen zich ook in het
gezichtspunt van de ander. Zo zorgen Aap en Tijger dat ze, terwijl ze
helemaal niet overal hetzelfde over denken, toch vrienden kunnen
zijn. Ze hebben hart voor elkaar en daardoor zijn ze soms heel
gevoelig voor wat de ander doet.
Het ene moment maken Aap en
Tijger elkaar heel blij en soms
zijn ze ook even heel boos op
elkaar. Dat hoort er allemaal bij.
Bij het oplossen van conflicten
met anderen helpen Aap en
Tijger elkaar ook. Zo dragen zij
net als iedereen hun steentje bij.
Dat is goed want we zijn alle -
maal anders en daarom is het
soms lastig elkaar te begrijpen.
Dat er soms een conflict komt, is
dus helemaal niet gek. Voor Aap
en Tijger gaat het er om wat je er
mee doet.



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!


