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FLITSEND OP DE MOUNTAINBIKE

Deze foto is gemaakt door Jan van Heijst || Fotogroep Veldhoven || fgveldhoven@gmail.com || Vessemse leden maken onze voorpagina-foto.

IN GESPREK MET MAUD ROEFS

Wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst
Voor de broodnodige variatie is het ook weleens leuk
om iemand te interviewen
die niet uit Vessem komt
maar er wel woont. Maud
Roefs, 26 jaar, is deze keer
de uitverkorene.Maud komt
uit Soerendonk en woont
sinds augustus 2021 in het
Groenewoud. Ze woont
samen met Stan van Doormaal uit Casteren.

Maud en Stan hebben elkaar
leren kennen bij Trekkertrek
Leende. Maud haar vriendengroep uit Soerendonk telt 33
leden, zowel jongens als meiden, die de gewoonte hadden
om overal op stap te gaan. Op
zaterdagavond gingen ze met
taxi’s overal naar toe waar
wat te beleven viel. Datzelfde
deed Stan met zijn vriendengroep genaamd Koezicht. Zijn
vrienden komen uit Casteren,
Hoogeloon en Vessem. Door de
gewoontes van beide groepen
kwamen ze elkaar tegen.
Op zondagavond eindigde
Maud met haar vrienden steevast in café De Bout in Soerendonk. Hier kwam de jeugd uit
o.a. Maarheeze, Budel, Gastel
en Leende dan ook naar toe
en dat was altijd gezellig. Ook

werden daar met regelmaat
feesten georganiseerd voor de
jeugd door de 2 broers die het
café runnen.

Vreemd dorp

Als je zo’n fijne tijd hebt met
je vrienden uit hetzelfde dorp,
kun je dan wel aarden in een
vreemd dorp? En hoe kom je
er bij om in Vessem te gaan
wonen? Stan heeft vast werk
in Hapert als fietsenmaker
en wilde niet weg uit deze
omgeving. Maud is kapster en
droomt van een eigen kapsalon,
vandaar dat zij er geen moeite
mee heeft om haar geboortestreek te verlaten. Bovendien
is ze al flink geïntegreerd in de
vriendengroep van Stan, dus
was de conclusie dat Maud het
beste deze kant op kon komen.
Na een zoektocht in de omringende dorpen kwamen ze uit in
Vessem. Het was voor hen geen
grote stap omdat ze al enkele
vrienden hadden uit Vessem.
Het cijfer dat ze aan Vessem
geeft, is daarom ook een 8.
Maud voelt zich goed thuis in
ons dorp. Leuke mensen, gezellig, vertrouwd, dorps, mooi
groen, fijn sfeertje, voldoende
voorzieningen, Gouden Leeuw
en natuurlijk de Vessemse

Expositie Vessemse fotografen
Fotogroep Veldhoven met ook een aantal Vessemse leden, waaronder de ‘voorpagina-fotografen’ van ons blad, houdt t.g.v. het
40-jarig bestaan een expositie van werken van haar leden en dus
ook die uit Vessem.
Op 14 en 15 mei kunt u de expositie gaan bekijken in ’t Patronaat,
Blaarthemseweg 18 in Veldhoven. Zaterdag kan dat van 13.0017.00 uur en zondag van 11.00-17,00 uur.

vrienden die regelmatig even
binnen wippen. Ze moet zich
nog wel wat settelen, maar haar
ouders en twee zussen komen
regelmatig langs en zelf gaat ze
natuurlijk ook hun kant op.

Hobby’s

Maud heeft vele hobby’s; Haar
hondje Moos waar ze dol op
is, festivals met vriendinnen,
uit eten met vrienden, dagjes
weg met Stan en reizen. Samen
Ze bladert ons dorpsblad altijd
even door en zal dit nu voortaan waarschijnlijk iets intensiever gaan doen. De plus en
minpunten van het blad moet
ze me daarom schuldig blijven.

Buurt

met Stan heeft ze al menige
reis gemaakt. Zoals Thailand,
Filipijnen, Italië enz. Het leuke
daaraan vindt ze vooral om te
zien hoe andere mensen op de
wereld leven. Samen hopen ze
nog veel van de wereld te zien.
De kapsalon gaat goed, vooral
de jonge mensen, zowel jongens als meisjes weten haar te
vinden.
De Vaesheimer bode kent ze!
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De coronatijd was wel ‘only
lonely.’. Toch hebben ze de
tijd goed besteed aan klussen
in hun nieuwe huis, dat ze in
januari 2021 al kochten. Zowel
het huis als de kapsalon zien
er prachtig uit. Dit jaar de tuin
nog en dan…
De buurt bevalt goed. Het
Groenewoud begint wat te
verjongen en deze jongeren
zoeken elkaar regelmatig op
om samen te gaan borrelen
bij iemand thuis. Ook hebben
ze een buurtpreventieapp. De
buurtvereniging kent ze nog
niet omdat er in de coronatijd
weinig activiteiten waren.
Maud ziet haar toekomst in
Vessem met plezier tegemoet.
Maud, bedankt voor dit
openhartige gesprek en wij
wensen je alle goeds in ons
dorp.

COLOFON

Lief, Leed & Larie

Vaesheimer Bode is een uitgave van
Stichting Vaesheimer Bode en verschijnt
10 keer per jaar huis aan huis in Vessem.

BEVALLING
In mei leggen alle vogels een
ei… Dat moet toch ook een hele
bevalling zijn, zo’n enorm ei uit
zo’n klein beestje. Och arm, die
vrouwkesvogels. Ze zien er al
niet zo goed uit als de mannetjes en dan lijden ze ook nog elk
jaar rond deze tijd helse pijnen.
Normaal zou ik nú de vergelijking gaan maken met de mens,
maar in het #MeToo-tijdperk
lijkt me dat niet verstandig.
…Behalve de koekoek en de
griet, die leggen in de meimaand niet. Nee, natuurlijk
niet, slome! Die laatste is dan
nog niet eens in het land en de
koekoek broedt alleen maar
op snode plannen. Wie zich
helemaal niet houdt aan tijd of
maat is onze kip. Niet de plofkip
van de Appie Hein natuurlijk,
maar de eierleggende variant.
Die produceert (bijna) elke dag
haar ei. Wat een lot! Elke dag
bevallen of eindigen als soepkip.
Ik hou me nog steeds in en
maak geen vergelijking met de
mens.
Sterker, ik houd het bij mezelf.
Zo’n ei leggen is eigenlijk als
het schrijven van een column.

Afvalkalender
24 mei PMD, GFT, rest
7 juni PMD, GFT
De afvalkalender en achter
grondinformatie 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-
informatiecentrum.
Ook voor het aanvragen van
containers, milieuboxen en
milieupasjes kunt u terecht bij
het milieu-informatiecentrum,
dat bereikbaar is:
www.miconline.nl of via
tel. 0800-0230336.
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Het begint met een onbestemd
gevoel… zit er wat of niet. Is de
boreling nog actueel als het uitkomt of hopeloos achterhaald?
De deadline van het inleveren,
het zogenaamde werpen is
gesteld. En als die dichterbij
komt, loopt de spanning op.
Je wordt chagrijnig, krijgt een
kort lontje. De slaap vatten valt
steeds zwaarder. Wordt het een
magere of vette column? Glijdt
hij eruit of ligt ze dwars (Nee,
de vorige zin is niet per ongeluk
zo geschreven)?
Je begrijpt die sluwe koekoek
met de dag beter. Maar waar

Feestdagen &
vakanties
Voorjaarsvak.
Zomertijd
Carnaval
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Moederdag
Hemelvaart
Pinksteren
Vaderdag
Zomervakantie
Kermis
Herfstvakantie
Wintertijd
Sinterklaas
Kerstvakantie
Kerstmis
Oudjaar

26 febr.-6 mrt.
27 mrt.
27 febr.
17/18 april
27 april
30 apr.-8 mei
5 mei
8 mei
26 mei
5/6 juni
19 juni
23 juli-4 sept.
1-4 okt.
22-30 okt.
30 okt.
5 dec.
24 dec.-8 jan.
25/26 dec.
31 dec.

OUD PAPIER
U kunt op onderstaande data weer oud papier deponeren in de
container op de parkeerplaats van Piet Becx, Wilhelminalaan 29:
14 + 28 mei, 11 juni
Altijd vóór 15.00 uur s.v.p.!

Hannie Maas, Mr. de la Courtstraat 11,
5512 AR Vessem, tel: 06-15374603,
h.maas.vessem@gmail.com

vind je zo’n dodo die een legsel
van 300 woorden grootbrengt.
Ik voel me steeds meer op een
soepkip lijken. Nou vooruit dan
maar, met een tik op verzenden
is deze bevalling ook weer achter de rug. Zo moeilijk was het
niet… waar die vrouwen altijd
over klagen? Geen idee.

Nemo

Verspreiding
2022
Nr.
05
06
07
08
09
10

Verspr.* Deadline
15 juni
07 juni
13 juli
05 juli
14 sept.
06 sept.
12 okt.
04 okt.
16 nov.
08 nov.
21 dec.
13 dec.

*Kan ook één dag later zijn.
Zie ook www.vbode.nl

Harrie van Son, Kuilenhurk 8A,
5512 CB Vessem, tel. 592012,
h.vanson3@gmail.com
Ric Vos, Groenewoud 18,
5512 AL Vessem, tel. 591993,
ric.c.vos@gmail.com
INLEVEREN/KOSTEN
Inleveren op het redactieadres.
Advertenties: informatie op het 
redactie-adres of onze website.
Familieberichten: Gratis.
INLEVEREN KOPIJ:
Kalender: Mien Heeren.
Verenigingsnieuws: redactie-adres.
Mening van lezers: Max. 250
woorden. De redactie heeft het recht
artikelen, zonder opgave van redenen,
te weigeren. Artikelen kunt u inleveren
op bovenstaand redactieadres.
BEZORGKLACHTEN
Indien u de Vaesheimer Bode niet
of niet tijdig heeft ontvangen,
kunt u dit melden bij Rita Willems,
tel: 06-31174253. Voor eventuele
bezorging wordt dan alsnog gezorgd.
COPYRIGHT
Niets uit deze uitgave mag worden
overgenomen zonder toestemming van
de uitgever, Stichting Vaesheimer Bode,
p.a. Hooge Akker 52, 5512 BV Vessem.

Mantelzorg workshop Bordje Vol
Mantelzorgers hebben vaak
veel op hun bordje. Soms
ligt overbelasting op de loer.
‘Bordje Vol’ geeft breed inzicht
in de zorg gerelateerde taken én
alle andere dingen die deel uitmaken van iemands leven. De
methode helpt de mantelzorger
om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van anderen in te
schakelen. ‘Bordje Vol’ gaat in
op de vragen: Wat zijn energievreters en energiegevers, welke
veranderingen zijn wenselijk en
wat helpt daarbij?
‘Bordje Vol’ wordt al door het
hele land gebruikt om mantelzorgers meer inzicht te geven
en op die manier te ontlasten.
Ervaringen van mantelzorgers
naar aanleiding van het werken
met deze methode: concreet,
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maakt bewust, geeft erkenning,
zet aan het denken, positief
confronterend, biedt eigen regie,
activerend.
Op donderdag 19 mei organiseert Cordaad Welzijn een
workshop voor mantelzorgers
over ‘Bordje Vol’ en gaan we aan
de slag met deze methode. Je
ontvangt ook een setje mee naar
huis om het er thuis ook nog
eens bij te kunnen pakken.
We starten om 14.00 uur en de
workshop duurt tot ongeveer
15.30 uur. De workshop vindt
plaats in de Eikenburg, Eikenburg 10 in Eersel.
Aanmelden doet u, voor 12 mei,
door een email te sturen naar
eefjeheesterbeek@cordaadwelzijn of bellen naar 06-58797156.

’U Weet Wel’
de Kuiper
tel. 0497-591951
Mobiel 06-28947685
Cafevandeven@hetnet.nl

John Willems BouwDesign
Civiel en Bouwkundig modelleur - BIM specialist
Predikant 5
5512BW VESSEM
Tel: 0497591987
Mob: 0651976272
E-mail: JW.BouwDesign@Gmail.com
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‘KNECHSEL TOTALITER GERUINEERT’

Heemkunde-wandeling door
het zeventiende-eeuws Knegsel
ontvangen en krijgen uitleg
over de route. Auto’s en fietsen
kunnen op het parkeerterrein
tegenover de kerk worden
geparkeerd. De wandeling voert
over trottoirs en zandpaden en
is daardoor minder geschikt
voor rolstoel of rollator.
Tussen 14.00 en 16.30 uur is
iedereen van harte welkom om
op eigen tempo het parcours
van 2,8 kilometer af te lopen.
Naar schatting duurt de rondwandeling ca. 1,5 uur. Vooraf
aanmelden is niet nodig en de
toegang gratis.

Namens heemkundevereniging
‘De hooge Dorpen’
Mat Theunissen, 0497-591985

Meer informatie over de Nationale Archeologiedagen vindt u
op www.archeologiedagen.nl/
Het ‘Oude Kerkhof’ (@Liesbeth Theunissen)
Op zaterdag 18 juni start om
14.00 uur een archeo-wandeling langs verschillende
locaties waarbij het landschap, de mensen en het verwoeste, zeventiende-eeuwse
Knegsel centraal staan.
Archeologie ontmoet historie. Een uitgezette route
voert langs historische plekken met vertellers die laten

horen en zien hoe het toen
was. Deze archeo-wandeling
kan op eigen tempo gedaan.
Het is een van de activiteiten die in het kader van de
Nationale Archeologiedagen
wordt georganiseerd.

Door te wandelen langs een
uitgezette route stap je als ware
het verleden in. Bij de start en

op vier plekken langs de route
kom je vertellers tegen die laten
horen en zien hoe het toen was.
Jeugdleden van het theatergezelschap ’t Ros laten zich
inspireren door het verleden en
voeren korte improvisaties uit.
Het startpunt ligt bij de H.H.
Monulphus en Gondulphuskerk
in Knegsel, adres Steenselseweg
2. De deelnemers worden daar

Afwezigheid
huisartsen
Dokter van Bommel is afwezig van 25-7 t/m 12-8-2022.
Dokter van de Wouw is
afwezig van van 11-8 t/m 31-82022.
Waarneming wordt gedaan
door de aanwezige huisarts en
huisarts in opleiding.

Word jij misschien onze nieuwe collega?
Overal klinkt de roep naar
arbeidskrachten. Door
herstel van de economie na
corona gaat dit vooral op
voor het bedrijfsleven. Maar
ook verenigingen zitten te
springen om bestuursleden
en vrijwilligers.

Je kunt je afvragen waardoor
dit nu komt. Of wat is er aan de
hand? Zou het een teken zijn
van het ontbreken van menselijk contact en te veel Netflix,
Videoland of anderszins. Sociale media zijn in hevige mate
aanwezig in onze maatschappij.
Veel mensen hebben geen extra
tijd meer voor hun vereniging,
behoudens de activiteit die de
vereniging biedt. Echter elke
vereniging of organisatie heeft
sturing nodig en mensen voor
de uitvoering van activiteiten.

Daarom doen zij een beroep
op de leden of probeert men
personeel te werven. En dat is
vandaag de dag toch een groot
probleem.
Ook de stichting Gemeenschapshuis D’n Boogerd kampt
al enkele jaren met het probleem van onderbezetting van
het bestuur. Gelukkig is er wel
een groep enthousiaste vrijwilligers voor verschillende taken
binnen het gemeenschapshuis.
Wat niet wegneemt dat ook
daar nog aanvulling wenselijk
is. Als je een bijdrage levert
in enige vorm als bestuurder
of vrijwilliger is dat ook een
bijdrage aan de dorpsgemeenschap. Dan help je ook aan
het in stand houden van de
leefbaarheid van het dorp
en de bestaande cultuur.

Iets om trots op te zijn.
Binnenkort is er weer overleg
met de Raad van Aangeslotenen. Hier geeft het bestuur toelichting op het gevoerde beleid
en het financiële overzicht
van het afgelopen jaar. Op dit
moment liggen gewijzigde statuten bij de notaris en wachten
op passage. In de oude statuten
stond onder andere nog dat
de RvA kandidaat-bestuursleden diende te leveren. Dit is
voor zover bekend nog nooit
gebeurd. Daarom is dit artikel
uit de statuten gehaald. Desondanks zou het toch zeer welkom
zijn als met het voorgaande in
gedachten de RvA een aantal
bestuur kandidaten aanmeldt.
Met het oog op de verschillende bestuurstaken kijken we
hoe kandidaten passen bij het
vereiste profiel. Bij meerdere
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kandidaten is het fijn om een
reserve te hebben.
Natuurlijk staan er ook weer
enkele doe-activiteiten op de
agenda. De avond driedaagse
komt eraan met start en finish
in het Gemeenschapshuis.
Houd je van dansen, bezoek
dan eens de stijldansavond.
Anders dan is vermeld in de VB
is er 28 mei geen stijldansen.
Elke maand is er een stijldansavond en de volgende zijn op
18 juni en 9 juli. De zittingsmiddag van de Spekstruiven in
het gemeenschapshuis was een
geslaagde gebeurtenis.
In D’n Boogerd… waar
anders!

briefpapier • enveloppen • visitekaartjes • blocs •
offertemappen • sets • printwerk • geboortekaarten • huwelijkskaarten • misboekjes • flyers • posters • spandoeken • folders • brochures •
consumptiebonnen • briefpapier • enveloppen • visitekaartjes • blocs • offertemappen • sets • printKijk voor de diverse mogelijkheden
werk • geboortekaarten • huwelijkskaarten •
op onze nieuwe website
misboekjes • flyers • posters • spandoeken • folders •www.drukkerij-cyaan.nl
brochures • consumptiebonnen •briefpapier
• enveloppen • visitekaartjes • blocs • offertemappen • sets • printwerk • geboortekaarten • huweOranjestraat
1A 5091 BK
Middelbeers
lijkskaarten
• misboekjes
• flyers
• posters •
Tel. 013 - 514 2182 info@drukkerijcyaan.nl
spandoeken • folders • brochures • consumptie •
BOSBOUW
AMBACHTS
ONDERNEMING
BROUWERS
Voor alle voorkomende boswerkzaamheden en
rondhouthandel

BRANDHOUT TE KOOP
D’n Grote Aard 23
5512 CK Vessem

Tel./Fax: 0497-591911
Autotel.: 06-51247925

Veevervoer en
Veehandel

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

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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AVONDWANDELDRIEDAAGSE
MET OPNIEUW MOOIE ROUTES
Op 18, 19 en 20 mei zal door
de Korfbalvereniging weer
de Avond wandel driedaagse
worden georganiseerd.

We hebben in Vessem mooie
wandelroutes uitgezet en we
hopen dat iedereen weer zijn
best doet om er kleurig, leuk of
apart uit te zien. De jury loopt
immers niet voor niets rond.
Op vrijdag worden de deelnemers ingehaald door de
fanfare en daarna worden
de herinneringsmedailles en
de diverse prijzen uitgereikt.
U moet minstens 2 van de 3
dagen meewandelen om in
aanmerking te komen voor een
medaille. Aansluitend is er dan
gelegenheid om gezellig nog
wat te drinken.
De afstanden zijn 5 en 10 km.
Er is ook een rolstoelroute van
2 km.
Groepen moeten uit minstens
6 personen bestaan, terwijl de
leid (st)er minimaal 16 jaar
moet zijn.

Jeugdigen van 12 jaar en
jonger kunnen alleen onder
begeleiding van een volwassene
deelnemen.
Starttijden: tussen 18.00
en 19.00 uur bij Gemeen-

schapshuis D’n Boogerd.
Sluitingstijd: 21.30 uur.
Inschrijfgeld: € 3,50 p.p. bij
voorinschrijving (en vooruitbetaling voor 15 mei) en op de
startdagen betaalt u € 4,- p.p. U

kunt ook 1 dag meelopen, dan
betaalt u € 2,-.
Knip onderstaand formulier
af en bewaar bovenstaande
ter informatie.

INSCHRIJFFORMULIER AVONDWANDELDRIEDAAGSE 2022
Individueel / groep (Bij groepen op de eerste regel de leid(st)er invullen.)
Inschrijfadres: Carla Schriders, Flinkert 15.

Naam en voornaam

Adres

Woonplaats

Leeftijd

Medaille j/n

5/10 km

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

Naam leider:

_____________________________________________________________________

Aantal personen:

_____________________________________________________________________

06 nummer leider:

_____________________________________________________________________

Startnummer (niet invullen) _____________________________________________________________________
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Kleinschalige dagbesteding midden in
Hoogeloon. Uw verwant is welkom!
✔ Persoonlijke aanpak
✔ Aandacht, warmte en sfeer
✔ Diverse activiteiten
✔ Verse warme maaltijden
✔ Aparte rustruimte
✔ Fijne buitenruimte
Meer weten? Neem contact op met Sjan Kaethoven via
s.kaethoven@zorgcooperatie.nl of bel 0497-681140.
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Zo zag Carnaval met Pasen eruit
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Meld je aan als lid bij de Vrienden van St. Cecilia

De Fanfare en Drumband
St. Cecilia bestaat al 158
jaar en is een belangrijk
onderdeel van Vessem en
haar samenleving. Ze staan
immers altijd klaar voor
de Vessemse bevolking en
luisteren gebeurtenissen en
dorpsfestiviteiten, jubilea
etc. met groot enthousiasme
op.

Dat het resultaat in de vorm
van uitvoeringen door de leden
van de Fanfare en Drumband
van grote waarde is, moge duidelijk zijn, maar het kost ook de
nodige inspanningen en uiteraard ook veel geld. Het geld is
o.a. nodig voor de aanschaf van
nieuwe instrumenten, al dan
niet als vervanging van de oude
instrumenten, het bijhouden

‘‘Dat kan bij
POETSZORG!’’

www.werkenbijpoetszorg.nl

T 085 076 11 00

van de kleding, de lessen
(vooral voor de jongere leden),
vervoer en vele andere kosten. Deze kosten worden o.a.
gecompenseerd met contributies, jaarmarkt, subsidies en het
organiseren van allerlei acties.
Toch is dat alles niet voldoende
en in 1998 is dan ook het initiatief genomen om een Stichting Vrienden van Fanfare en
Drumband St. Cecilia Vessem
op te richten.
Deze vriendenclub heeft als
doelstelling om elk jaar per lid
een bedrag van rond de € 50,aan de Stichting bij elkaar te
brengen.
Wij hopen dan ook dat U de
muziekvereniging St. Cecilia
van ons dorp Vessem een
warm hart toe draagt, maar
ook begrijpt dat die niet kan
voortbestaan zonder een
sluitende begroting. Daarbij
is de bijdrage van de stichting
Vrienden St. Cecilia al jaren een
noodzakelijke aanvulling.

Mocht U lid willen worden dan
graag een opgave bij Mevr. K.
v.d. Bosch, Driehuizen 1A, 5512
NA Vessem, tel. 06-1089 0959,
koosvdbosch@hotmail.nl
U kunt de nodige informatie nalezen en foto’s en films
bekijken op de website van de
Fanfare en Drumband www.
ceciliavessem.nl of filmpjes op
KempenTV www.kempentv.
nl/reportages/vessem. Ook het
jaarprogramma voor 2022 is te
vinden op de site van Cecilia.
U krijgt eens per jaar een uitnodiging voor het bijwonen van
een gratis concert speciaal voor
de leden van de vereniging en
hun eventuele partner. Dit jaar
gepland (onder voorbehoud) op
zaterdag 22 oktober.
Bedankt namens alle leden van
Muziekvereniging St. Cecilia te
Vessem.

Met muzikale groet,
Giel Menting (voorz.).
Stichting Vrienden van Fanfare
en Drumband St. Cecilia Vessem

Vrijwilligers
gevraagd
D’n Bolle Akker is op zoek naar
een leuke spontane en sociaal
betrokken vrijwilliger/ster.
Vind jij het leuk om een spelletje, potje kaarten, puzzel leggen
etc. met onze cliënten te doen?
Dan wachten onze cliënten vol
verwachting op jou.
Onze cliënten met een beperking wonen en werken op
D’n Bolle Akker in Vessem en
variëren in leeftijd van jong volwassenen tot een gerespecteerde leeftijd. Voor sommige van
hen zou het heel welkom zijn
en voor gezellige afleiding zorgen als er iemand een spelletje
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met ze zou willen komen doen,
onder het genot van een lekker
bekske koffie.
Voel jij je aangesproken als de
juiste persoon hiervoor, heb jij
een hart voor je medemens en
wil je dat graag laten spreken?
Neem dan voor verdere informatie contact op met: Greet,
Janske of Marit: 0497-331091
of 0497-331090.

Notariskantoor

Mr. J.B.M. van Loon
voor alle
notariële
diensten

Financiële administratie
Loonadministratie
Jaarrekeningen

&

Heike 1
5512 NJ Vessem
Tel. 0497-591533
Fax 0497-591996
Email:
info@vanloonnetwerknotarissen.nl
Correspondentieadres:
Postbus 1014
5512 ZG Vessem

Belastingaangiften
en overige
belastingzaken
info@vanbarschotbecx.nl
www.vanbarschotbecx.nl
Jan Smuldersstraat 7 A
5512 AW VESSEM
0497 59 13 47

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

50 jaar Zonnebloem Vessem;
een jubileum om trots op te zijn
In 2021 was het precies
50 jaar geleden (!) dat
de toenmalige Vessemse
Ziekengroep opging in de
Zonnebloem. Natuurlijk was
dit een heel goede reden om
daar in dat jaar uitgebreid
bij stil te staan, maar ook
hier was corona weer eens
spelbreker. En ook al is het
dan inmiddels 51 jaar geworden, het stilstaan bij dit
bijzondere jubileum kan ook
nu zeker nog. Daarom hebben we een aantal vrijwilligers en huidige bestuursleden - sommige zelfs van het
eerste uur - gevraagd naar
hun herinneringen. Toos
Neutkens, Annie Vogels, Jet
de Koning, Charlotte van
Nispen en Harrie van Son:
dank voor deze terugblik!

Een stukje geschiedenis:

De Zonnebloem in Vessem,
opgericht in 1971 komt – zoals
gezegd - voort uit de zogenaamde Ziekengroep, die in maart
1970 onder leiding van pastoor
van Tuyll opgericht werd, met
als doel aandacht kunnen geven
aan de zieke en hulpbehoevende medemens. De eerste
activiteit destijds begon op de
zondag voor Witte Donderdag.
Iedereen werd opgeroepen iets
voor de zieken van de parochie
te doen door “gaven” mee te
nemen naar de kerk. Hiervan
werden fruitschalen gemaakt
en 12 “apostelen” werden uitgezonden om die naar de zieken
te brengen. Oorspronkelijk
was het de bedoeling om alle
bejaarden boven de 75 te gaan
bezoeken. Daartoe ging er een
briefje uit naar alle leden van
de bejaardenbond. Er kwam
echter geen enkele reactie op,
Op de boot in 2010

Bij de klompenmaker in Dussen

Het (jaarlijkse) kraampje tijdens de jaarmarkt

waaruit je wellicht de conclusie
zou kunnen trekken dat er in
Vessem blijkbaar geen eenzame bejaarden wonen... Of die
terecht is, blijft de vraag. Daarom werd deze eerste ronde toen
maar beperkt tot het bezoeken
van mensen die in het ziekenhuis lagen.

privacywet af... Dat zit zo:
toentertijd gaven de ziekenhuizen de namen van de mensen
die in het ziekenhuis lagen min
of meer automatisch door aan
de pastorie. Bijna iedereen was
immers toen nog praktiserend
katholiek en bij opname gaf
je altijd je godsdienst door.
Je gegevens werden dan door
de opnameafdeling naar de
pastoor gestuurd (dat kon toen
dus nog) en die kwam dan bij je
op bezoek. Bertha van Rijswijk,
de huishoudster van de pastoor,
zat ook bij de Ziekengroep en
zodoende waren de leden van
de Ziekengroep dus altijd op de
hoogte.

Privacy?...

Hoe we aan die gegevens over
mensen in het ziekenhuis
kwamen, vraag je je misschien
met het oog op de huidige
Altijd lekker, Annie.

Financiën

Het rondbrengen van attenties
kost natuurlijk geld. Daarom
werd er al snel een handwerkgroep opgericht en met de
werkstukken die men jaarlijks
verkocht, konden attenties
voor de zieken gefinancierd
worden. Ook had men toen een
startsubsidie van de gemeente

gekregen. Jet is 14 jaar lang
penningmeester geweest en zij
herinnert zich dat de Zonnebloem eigenlijk altijd financieel
zeer gezond was. Dankzij sponsors, donateurs, giften en de
opbrengst uit activiteiten zoals
hierboven genoemd waren er
nooit financiële problemen.
Annie de voorlaatste penningmeester beaamt dit: er zijn
geen financiële problemen. We
hebben altijd goed opgepast.

Activiteiten

In 50 jaar is er veel veranderd.
Nog steeds is het bezoeken
van en het contact houden met
ouderen en/of mensen met
een lichamelijke ‘beperking’ de
kernactiviteit. Maar er is meer
verschil ontstaan in leeftijd,
levensstijl en interesses. De
wensen van onze gasten zijn
in de loop van de tijd dan ook
anders geworden. Mensen zijn
gewend om er meer op uit te
gaan. Daarom is er ook meer
diversiteit in activiteiten en
vakanties gekomen. Er is nu

Vaste prik in mei is het bezoek aan de H. Eik in Oirschot
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meer ‘voor elk wat wils,’ zoals
de picknick, de koffietafel, of
een bezoek aan de Heilige Eik in
Oirschot, om er maar een paar
te noemen. Daarnaast organiseert de (landelijke) Zonnebloem ook echte vakanties met
begeleiding: met de boot en
soms zelfs ook met het vliegtuig.
Aan dergelijke vakanties hebben
met name Jet en Annie goede
herinneringen: Jet herinnert
zich nog goed hoe imposant de
bezichtiging van de vrijwilligersboot was - het schip waarop
veel mensen met een handicap
door vrijwilligers meegenomen
worden op een boottocht langs
de Rijn of waar dan ook.
Annie heeft met name goede
herinneringen aan de regio-
vakanties waarbij ze meeging
als begeleider van een van de
Zonnebloemleden. Ze geeft aan
dat zij bij zo’n activiteit wel heel
veel voordeel heeft van het feit
dat zij verpleegkundige was,
want vaak blijkt toch echt dat
je fysiek goed in staat moet zijn
om mensen bijvoorbeeld in en
uit een rolstoel te helpen. Bij die
regio-vakanties is daarom altijd
een verpleegkundige aanwezig.

Vrijwilligers: ogen, oren én
handen van de Zonnebloem

Nadat men was aangesloten
bij de Zonnebloem werd Toos
Neutkens de eerste voorzitter
van deze nieuwe club vrijwilligers. De vrijwilligers waren en

Het 40-jarig jubileum in 2011 met een optreden van Con Brio

indruk van de motivatie van de
vrijwilligers en de vanzelfsprekende bereidheid om gasten
te bezoeken of iets voor hen te
doen. Ook dat het bij de Zonnebloem Vessem geen probleem
is om voldoende vrijwilligers te
hebben is een heel positief punt.

Peyton Place....

Er zijn veel vrijwilligers actief
geweest in die 50 jaren. Sommigen ook echt heel lang zoals
Toos en Annie, die er al bij
zijn sinds de oprichting. Toos
en Annie hadden in de beginperiode als belangrijke taak:
het werven van donateurs. Een
mooie anekdote uit die periode:
op een avond gingen zij langs
de deuren. Een van de mensen
waarbij ze aanbelden gaf ze
pittig op hun kop:... hoe ze het
toch in hun hoofd haalden om
tijdens PEYTON PLACE (een
zeer populaire wekelijkse soap
in de jaren 70) aan de deur te
komen…

Vaak is het zo dat, als er wat
doorgepraat wordt, er uiteindelijk toch een bezoek en een
bezoeker geregeld gaat worden.
Je zou bijna denken dat Annie
een soort koppelaarster of
makelaar is...

Verrukkelijk Vessem

Harrie, de huidige voorzitter
van de Zonnebloem Vessem,
haalt als belangrijke en gedenkwaardige gebeurtenis naar
voren het feestelijke Verrukkelijk Vessem. Een jaarlijks
terugkerend evenement waarbij
mensen uit het dorp zich tegen
betaling kunnen inschrijven
voor een maaltijd “met vermaak” in een van de restaurants in Vessem. Dit evenement
levert altijd veel extra geld op
waardoor er weer activiteiten
voor gasten georganiseerd
kunnen worden.

In 2010 bezochten we de Heemkamer

zijn nog steeds, de basis van de
vereniging: zij zorgen ervoor dat
mensen bezocht worden. Zij zijn
als het ware oren en ogen van
het dorp. Zij beschikken over
veel informatie, bijvoorbeeld
wie er misschien in aanmerking
komt voor wat extra aandacht
middels een bezoekje. Ook het
maken en verspreiden van de
attenties (de handen dus) is een
belangrijke en zeer gewaardeerde taak van onze vrijwilligers.
Momenteel beschikt de Zonnebloem over 29 vrijwilligers.
De betrekkelijke ‘nieuwkomer’
Charlotte is vooral onder de

Op bezoek in de Bosschuur in 2010

In die tijd had je nog geen
mogelijkheden om dingen op te
nemen en later terug te kijken...
Toos herinnert zich nog heel
goed dat ze in vroeger tijden op
bezoek gingen in het verpleeghuis in Bladel. Op de gesloten
afdeling speelden ze kleuterschooltje en zongen kleuterliedjes met de bejaarden die daar
woonden. Altijd een dankbare
activiteit.
Annie vertelt verder dat zij
vaak meemaakt dat mensen in
eerste instantie aangeven niet
geïnteresseerd te zijn in bezoek
van een van de vrijwilligers.

Jubileumfeest:
19 mei 2022

We eindigen, waar we ook
begonnen: het 50-jarig jubileum! Mede dankzij de gezonde
financiële situatie en de royale
steun die de Zonnebloem heeft
ontvangen van de gemeente
Eersel kan het grote jubileumfeest op 19 mei dan ook gratis
doorgang vinden. Gratis voor
alle (oud-)vrijwilligers, gasten
en genodigden.
Vanuit de Vaesheimer Bode
willen wij alle mensen die in
de afgelopen 50 jaar als gast
en/of vrijwilliger betrokken
zijn (geweest) bij de Zonne
bloem complimenteren en
van harte feliciteren met
dit jubileum en voor de
toekomst: heel veel energie
om dit mooie werk voort te
zetten.

Ook het papegaaienpark in Oerle stond op de agenda
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KBO: elkaar ontmoeten staat centraal
Dit is een pilot van een half
jaar, maar we zouden dat heel
graag willen continueren,
echter dan hebben we minstens 10 senioren nodig die dit
willen doen. Niemand hoeft
stevig te wandelen, we blijven
in het dorp en de snelheid en
de uitdaging wordt aangepast
aan de mogelijkheden van de
deelnemers. Hiervoor zou u lid
van de KBO-Vessem moeten
worden als u het al niet bent.
Ook hier kunt u op reageren
met een telefoontje, een mailtje
of een briefje.

Tijdens de afgelopen twee
jaren hebben we steeds
geprobeerd om activiteiten te organiseren waarbij
senioren in ons dorp elkaar
konden ontmoeten. Wat
we deden was afhankelijk
van wat er toegestaan was,
vanwege de corona-tijd. De
eerst twee activiteiten die
door de gemeente financieel
werden ondersteund, staan
in dit artikel centraal. Daar
wordt nu uw aandacht voor
gevraagd.

Seniorendag. Voor alle
senioren in het dorp.

Veel senioren gaven aan
behoefte te hebben aan elkaar
ontmoeten. Natuurlijk biedt
de omgeving van Vessem
gelegenheid om met elkaar te
gaan fietsen. Maar duidelijk
werd gevraagd naar een soort
van seniorenmiddag/dag.
Dat hebben we georganiseerd
samen met ondersteuning van
‘Dorpen maken het verschil’
en het gemeenschapshuis D’n
Boogerd. Er is belangstelling
voor kaarten, sjoelen, haken
en breien, en biljarten. Er zou
koersbal gespeeld kunnen worden. Een keer per maand is er
Samen Eten. Als bestuur willen
we graag eens van u horen of
u deze activiteiten belangrijk
vindt. Mogelijk is het te weinig
bekend. In mei is er een evaluatie. De gemeente is sponsor

Samen lunchen

geweest en die wil best graag
horen hoe en of we willen doorgaan. Daarom: heeft u een idee,
een advies, zet dat op papier en
geef dat door aan het secretariaat of andere bestuursleden.

Fit-gym op dinsdagmorgen

De stimulans om buiten te
werken aan je gezondheid komt
van het “Kempisch Sport en
beweeg akkoord.”

De gemeente stimuleert het
“meer bewegen voor ouderen”
in de buitenlucht. Dit kan
hier in Vessem heel goed. We
hebben prachtige plekjes buiten
waar senioren onder begeleiding van een deskundige coach
een wandeling te combineren
met gezond bewegen. Denk
aan het behouden van goed
evenwicht, soepele gewrichten
met kleine bewegingsspellen.

R.K. DIENSTEN EN INTENTIES VESSEM
Zondag 15 mei 5e zondag van Pasen. 11.00 uur Woord- en
Communieviering. Voorganger Diaken van Olmen.
Misintenties: Mien Becx-Hoppenbrouwers (mnd ged); Hein Somers
(vwg verj.); Nel Smolders-Cuypers.
Zondag 22 mei 6e zondag van Pasen. 11.00 uur Woord- en
Communieviering. Voorganger Diaken van Olmen.
Misintenties: overl. familie Harrie van Riet-van Aaken.
Donderdag 26 mei Hemelvaart van de Heer. 11.00 uur Woord- en
Communieviering. Voorganger Diaken van Olmen.
Misintenties: voor de Gemeenschap.
Zondag 29 mei 7e zondag van Pasen. 11.00 uur Eucharistieviering.
Voorganger Pastoor van Lamoen. Misintenties: voor de Gemeenschaap
Zondag 5 juni 1e Pinksterdag. 11.00 uur Woord- en Communie
viering. Voorganger Diaken Jansen. Misintenties: Jan Ramakers (mnd
ged); Pastoor Piet van Tuyl; Bertha van Rijswijk.
Maandag 6 juni 2e Pinksterdag. 11.00 uur Eucharistieviering.
Voorganger Pastoor van Lamoen. Misintenties: Jan Ramakers
(mnd ged); Pastoor Piet van Tuyl; Bertha van Rijswijk.
Zondag 12 juni H. Drie-eenheid. 11.00 uur Eucharistieviering.
Voorganger Pastoor van Lamoen. Misintenties: voor de Gemeenschap.
OVERLEDEN
28 april: Ida de Wert-Plaat, oud 63 jaar.
In de volgende Vaesheimer Bode, waarvoor wij de intenties
moeten inleveren vóór 7 juni, vermelden wij de intenties
van 15 juni tot 13 juli. Denkt u er aan de intenties op tijd in
te leveren (€ 10,- per H. Mis) vóór 7 juni bij Geert Dolman,
Groenewoud 1b, tel. 0497-514751 (vóór 12.00 uur ‘s-middags).

Tijdens de Corona-periode
hebben we lunch-ontmoetingen
georganiseerd. De KBO-leden
hebben hier goed gebruik van
gemaakt. Ook in het eerste jaar
van Corona was de opkomst in
de tuin van De Gouden Leeuw
zeer goed. Mogelijk vraagt dit
om continuering. Alles in het
eigen dorp en bij de ons bekende restaurants. Hiervoor hebben we een eenmalige subsidie
van de gemeente gehad, dat het
doel had: wat missen mensen
tijdens de Corona tijd en wat
kun je in het dorp doen.
Na de zomervakantie ontvangen de leden een geheel herzien
programmaboekje.
Adres: Heike 6 5512NJ Vessem,
telefoon 06-36147277 of
Email: jose.backbier@planet.nl

PROTESTANTSE DIENSTEN
zo. 15 mei
zo. 22 mei
do. 26 mei
zo. 29 mei
zo. 5 juni
zo. 12 juni

10.00 uur dhr. P. Flach uit Nuenen.
10.00 uur ds. M.G. de Vries.
10.00 uur 	Kempenbrede dienst in de AD-kerk in Waalre,
ds. W. Dekker en ds. M.G. de Vries, (na
wandeling en ontbijt).
10.00 uur ds. A. van der Dussen, Vlijmen.
10.00 uur ds. J.J. v.d. Wal uit Eersel.
10.00 uur ds. F. Borger uit Waalre.

Voor actuele informatie en de link voor de online-dienst
zie: www.pkn-eersel.nl

Dankjewel
Het is een traditie bij onze
Vessemse Zonnebloem dat
we onze gasten met Pasen
verrassen met een attentie.
Dit jaar werd er weer gekozen voor een fruitmand.
De inhoud hiervan werd
voor een ‘vriendenprijsje’
beschikbaar gesteld door de
Coop uit Vessem. Daardoor
konden wij 50 fruitmandjes
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rondbrengen bij onze gasten
en bij Groenendaal én D’n
Bolle Akker.
Wij zijn daar natuurlijk
kei-blij mee en zeggen
daarom ook op deze
plaats “dankjewel, Coop.”

Bel voor een kennismaking 040 253 1260
of bezoek www.kennismakelaardij.nl
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DE TUINEN VAN VESSEM

‘De Engelse tuin’

Riet en Hein Sanders wonen al heel wat
jaren in hun verbouwde bungalow in Vessem. Toen ze het huis kochten was de tuin
eigenlijk een groot grasveld omgeven door
grote dennenbomen rondom het huis. Hein
en Riet hebben er in de loop der jaren een
prachtige Engelse tuin van gemaakt. Het is
een heerlijke bloemenzee die afgewisseld
wordt met zithoekjes. Er is een vijver met
kikkers en de tuin is omgeven door mooie
hagen. Centraal in de tuin staat een hele
mooie, grote boom waaronder je heerlijk
in de schaduw kunt zitten. We hebben nog
nooit met gif gespoten in deze tuin vertelt
Riet. En dat is natuurlijk lovenswaardig.
Het is echt een heerlijke tuin. De vogels,
bijen, hommels en vlinders leven natuurlijk
ook graag in zo’n tuin. Er is veel liefde in
deze Engelse tuin gestoken, en dat zie je.
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KWF Wandelchallenge Vrijthof-Vrijthof
6 November 2021: een paar
leden van ATB Vessem
pikten het idee op om deel
te nemen aan de VrijthofVrijthof Bike Challenge voor
Stichting KWF. Een onderdeel hiervan is de Vrijthof
Wandelchallenge. Hierbij
loop je in twee dagen van het
Vrijthof in Maastricht naar
het Vrijthof in Hilvarenbeek.
(2x 50 km).

Deze wandel-uitdaging wilden
wij wel aangaan. Dus iedere
zondag- en donderdagochtend
zijn we gaan ‘oefenen’. Met veel
kilometers in de benen vertrokken we op 21 april naar Maastricht. Na eerst nog een terrasje
te pikken aan het Vrijthof en
een goede nachtrust, vertrokken we op 22 april om 6.00 uur
richting Leopoldsburg. Na een
enthousiast onthaal konden
we na 52 km eindelijk onze
schoenen uit doen. De volgende
ochtend vertrokken we daar om
6.00 uur op weg naar de finish
in Hilvarenbeek. Na totaal 106
km gelopen te hebben, was er
een feestelijk onthaal op het
Vrijthof.

Van links naar rechts Ivon, Lonneke, Ingrid en Veronique bij de finish in Hilvarenbeek.
Graag willen wij familie, vrienden, bekenden en iedereen bedanken voor de vele
berichtjes, bezoekjes langs de kant, bezemwagen, fruit, spandoeken en donaties.
Er is een record-opbrengst van ruim € 700.000,- opgebracht.

WERKEN IN DE HORECA ALTIJD NACHTWERK?
ECHT NIET!
WIJ ZIJN PER DIRECT
OP ZOEK NAAR MEDEWERKERS M/V:

AFWAS & KEUKENHULP
KOK

COME JOIN US!
Gezellig, Jong team
Voor alle leeftijden
Flexibele UREN

JOUW STAPUURTJES BLIJVEN!

BEDIENING
BEL OF MAIL VOOR MEER INFORMATIE NAAR RONNY:06-53646445
INFO@VESSUMSEHOEVE.NL I WWW.VESSUMSEHOEVE.NL
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web to print

drukwerk

creatie

Veelzijdig, ﬂexibel, klantvriendelijk.
Met ons team van vakspecialisten zijn we voor reclamebureaus,
eindklanten en marcom afdelingen dé service partner op het
gebied van vormgeven en produceren van zowel gedrukte als
digitale graﬁmedia producties.
Wij helpen onze klanten om hun boodschap zo optimaal mogelijk
over te brengen aan hun doelgroep.

Enson bv
Prunellalaan 12a
5582 HB Waalre

+31 499 49 19 99
info@enson.nl
enson.nl
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Het Jubileum van de CV nadert
deze dag weer met z’n allen te
beleven. Deze keer is de boerenbruiloft dus gekoppeld aan het
55-jarig jubileumweekend van
CV de Spekstruiven. Het belooft
een gezellige dag te worden voor
iedereen, jong en oud. Als startpunt zijn er mensen uitgenodigd
om deel te nemen in de familie
maar het is de bedoeling dat het
een dorpsfeest wordt waarbij
iedereen, gekleed in een schôn
boeren outfitje op elk moment
kan aansluiten bij deze dag.

De commissie ‘Boerenbruiloft’.
Paas-Carnaval zit er inmiddels op voor CV de Spekstruiven. Gelukkig zijn we
dit jaar wel van de speciale
feestjes, want het volgende
festijn volgt al weer snel.
Op 2 en 3 juli wordt namelijk het 55-jarig Jubileum
gevierd! Inmiddels zijn er
alweer sinds eind vorig jaar,
behoorlijk wat mensen bezig
om hier een schitterende
happening van te maken.

Het jubileum zal plaatsvinden
op het kermisplein midden
in het dorp. Een driekoppige commissie is druk bezig
om te zorgen dat het plein
straks omgetoverd wordt in
een prachtig festivalterrein. 5
enthousiaste mensen zijn bezig
om op zaterdag een zeer ludiek
festival op te zetten. En voor de
zondag zijn zelfs 7 fanatiekelingen bezig weer een ouderwets
gezellige boerenbruiloft te
organiseren.

Kom alvast in vakantie
stemming, zaterdag 2 juli

Op zaterdag 2 juli gaan we
jullie alvast in de vakantiestemming brengen. Die dag gaan we
namelijk met z’n allen gezellig
naar de Camping! Het festivalterrein zal daarvoor aangekleed
worden als een heuse camping.
Met caravans, tenten, parasols,
camping-entree, enz kom je
helemaal in kampeersferen.
Op zaterdagmiddag staat ons
animatieteam klaar om de
kinderen te vermaken. Denk

hierbij aan een luchtkussen,
campingspelletjes, minidisco
of poppentheater. En terwijl
de kinderen spelen kunnen de
ouders een plekje zoeken op
ons mooi terras waarbij de DJ
een muziekje zal draaien.
In de avond kunnen de echte
feestgangers hun hart ophalen
met een festival in camping-style. Gedurende de avond zal de
muziek verzorgd worden door
2 DJ’s: Toni Macaroni en DJ
Rolo. Verder kunnen we vast
verklappen dat er een optreden

zal zijn van Danny Panadero!
Meer info volgt later nog.
Maar omdat we een carnavalsvereniging zijn houden we
wel van verkleden. Dresscode
gedurende deze hele dag is dus
in je campingkloffie. Trainingsbroek, slippers, hawaishirt of
dat mooie zomerhoedje kunnen
dus uit de kast!

Boerenbruiloft, zondag 3 juli
Zondag 3 juli wordt de dag
van de boerenbruiloft. Na 7
jaar wordt het hoog tijd om

Om 09.00 uur begint het feestfestijn met een dorpsomroeper,
en aansluitend om 10.00 uur
het losschieten en de onthulling
van het bruidspaar. We hebben
weer een enthousiaste bruid en
bruidegom met Vessemse roots
kunnen vinden die deze dag in
de onecht worden verbonden.
Na de bekendmaking is er de
mogelijkheid voor iedereen om
te lunchen op het kermisterrein.
Deze wordt verzorgd door de
Vessumse Hoeve. Natuurlijk
hoort bij deze dag een optocht,
een receptie en een feestavond.
Deze zullen op het kermisterrein
plaatsvinden. Het definitieve
programma volgt t.z.t. We
hopen deze dag op een grote
boeren opkomst.
Aanmelden voor de lunch
kan vanaf nu via de link
www.struifdonk.nl/
boerenbruiloft.php
Kosten hiervoor zijn 10 euro
per volwassene en 5 euro per
kind t/m 12 jaar.

Beachvolleybaltoernooi op 29 mei
Zon op je gezicht, voeten in
het zand en heel veel lol met
leuke en gezellig mensen.
Klinkt dat niet aantrekkelijk?
Nou het kan! Op zondag 29
mei organiseert volleybalclub
Vessem weer een beachvolleytoernooi in Vessem. Een
toernooi voor jong en oud. Met
een competitie voor zowel echte
volleyballers, als voor gezelligheidsteams. Schrijf je dus in als
vriendenteam, met je familie of
met de buurt.

Waar? Op de Kerkberg in
Vessem

We storten weer een grote bak
met zand naast De Spil, aan de
Kerkberg in Vessem. Natuurlijk
kan ook de jeugd meedoen.
Van 11.00-12.30 uur is er een
speciale competitie voor de
basisschooljeugd. Van 13.00 tot

ca. 18.00 uur is het dan aan de
beurt aan de volwassenen (>16
jaar) en eventuele jeugdteams
(12-16 jaar). We proberen
er leuke competities van te
maken, dus geef aan of je team
beginnend of gevorderd is.

Vier tegen vier

We spelen vier tegen vier.
Ieder team mag maximaal uit
8 spelers bestaan. Het is een
gemengde competitie, dus
zorg voor zowel mannen als
vrouwen in je team. Tijdens
de wedstrijden moet er altijd
tenminste één dame in het veld
staan. En ieder team zorgt ook
voor een scheidsrechter en
teller.

De zon is besteld

Natuurlijk is er gezellige muziek
en is er tussendoor tijd voor een
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hapje of een drankje. De zon
is besteld en plezier gegarandeerd. Trommel dus snel een
team bij elkaar en meld je aan.
Kijk op vcvessem.nl of onze
Facebook pagina voor meer
informatie. Inschrijven kan tot
15 mei via beachtoernooi.vcvessem@gmail.com. Het inschrijfgeld voor senioren is 20 euro
per team, en voor jeugdteams
10 euro per team.

Eerst oefenen?

Ook dat kan, we organiseren 3
gratis oefenavonden op woensdagavond 11, 18 en 25 mei
van 20.30 tot 22.00 uur. Dan
kan er geoefend worden, met
je team of individueel. Graag
aanmelden bij Jolanda via een
appje naar 06-18711692 of een
berichtje naar beachtoernooi.
vcvessem@ gmail.com.

Topprogramma Zittingen 2022
De Dansmarietjes

W
College van B&

Na 2 jaar wachten was het
eindelijk weer zover. We
konden weer naar de zittingsavonden! Ook aan de
ouderen was gedacht. Omdat
er geen maandagmiddagmatinee kon zijn, was er
ook een zittingsmiddag. 2,
9 en 10 april heeft iedereen
dus weer kunnen genieten
van wat met recht een topprogramma genoemd kon
worden. Met entertainment
van eigen bodem maar ook
uit de rest van onze gemeente was het dus weer lachen
geblazen.

Het programma werd geopend
door onze inmiddels gepokt
en gemazelde presentator Ted
Blox. Super dat we in Struif
donk iemand hebben die dit zo
vakkundig uit de mouw schud.
Naast het vertrouwde gezicht
van Veldwachter van Struif
donk Marijn van Zoeren, werd
Ted in het tweede weekend, bij
absentie van Marijn, ondersteund door een waardig vervangster: Carien van Diesen.
Aansluitend werd door Ted
Prins Sjokke en Adjudant
Harmse het podium op geroepen onder de vertrouwde klanken van onze eigen Die Jelloo
Bend. Na zijn openingswoord
en het presenteren van de
Raad van 11 kon het spektakel
beginnen!
Het bal werd traditiegetrouw
geopend door de Dansmarietjes en aansluitend onze Mini’s
die allebei weer een leuke dans
lieten zien. Daarna was het tijd
voor de tonpraters. Zo hadden
we, na speciale bemiddeling
van Adjudant Harmse, uit Duizel Job Fuchs weten te strikken.
Job kroop in zijn typetje Willeke Kastelijn, uitbater van het
plaatselijke Vessemse café.
In een razend tempo verhaalde dit natuurtalent over alle
fratsen die hij meemaakt in zijn
café.

De Mini’s

Uit Wintelre was ook Jeroen
van Nunen weer van de partij.
Dit keer met een gloednieuwe
buut als Ben de Fluiter. Hij
deed uit de doeken waarom het
ook niet makkelijk is om een
wedstrijd bij de dames te fluiten. Tijn Somers was er ook bij,
voor de 18e keer alweer. Deze
keer als Knalpijp Bennie, garagehouder met meer verstand
Job Fuchs

van geld dan van auto’s. Hij had
de eer om de langste mop van
de laatste jaren te brengen en
toch nog de aandacht van het
publiek te houden.
In Vessem zijn we trots op de
vele danseressen die we hebben.
Met afwisselend de Showgirls,
Dancizz en de Leaders kregen
we wederom een flinke portie
dansspektakel voorgeschoteld.
Muzikaal spektakel was er dit
jaar ook van het College van
B&W. Terug van weggeweest
kregen zij het publiek op de
banken, maar af en toe ook
muisstil. Hun oude liedjes van
weleer vallen dus nog steeds
bijzonder in de smaak.
Maar we hadden nog een topper

in de ton te bewonderen. Uit
Knegsel was Hans Keeris aanwezig met ook een gloednieuwe
buut. Helaas is hij alleen zijn
succes inmiddels waarschijnlijk
alweer vergeten. Maar hij kreeg
weer eenvoudig de lachers op zijn
hand want in bijna iedere zin was
wel een grap verwerkt. Bijzonder
knap gedaan.
Na jarenlange trouwe dienst
werden Ria, Cecile en Jacqueline
dit jaar opgevolgd door Carlijn
van Sambeeck en Hanneke
Groenen als grimeuses. Vooraf
gaven ze aan vooral goed te zijn
in Spiderman en Mega Mindy.
Helaas voor hen was er dit jaar
nog geen artiest die in deze rol
kroop, maar wellicht dat dit
volgend jaar komt? Gelukkig
konden ze met de act van Tim en
Hans van Riet hun hart ophalen.
Zij kwamen weer het toneel op
met hun woeste motorbende de
Rauwe Struiven. Wederom een
mooie wisselwerking tussen de
broers waarbij ook verschillende
dorpsbewoners op de hak werden
genomen.
Na de finale waarin iedereen
bedankt werd, kon er nog een
paar uurtjes nagebuurt worden. Met veel complimenten
voor de schitterende avond
vanuit het publiek, kunnen
we niet wachten tot het weer
volgend jaar is. Hopelijk dan
weer gewoon in januari zoals
het hoort.
Tijn Somer
s

Tim en
Hans van
Riet

Vaesheimer Bode – mei 2022 – pagina 20

HULDE AAN DE VRIJWILLIGERS
Ik loop het gebouw van Welten
binnen en hoor dat er hard
gewerkt wordt in de verscheidene ruimtes. De hal staat
vol met allerlei gedoneerde
meubelen en meubelen van de
kringloopwinkel. Als je door
het gebouw loopt is het nog een
rommeltje en wordt er overal
hard gewerkt. Tafels en kasten
worden in elkaar gezet en de
keuken wordt ingericht.
Boven worden de bedden in
elkaar gezet en opgemaakt.
Overal worden handdoeken en
dergelijke op de slaapkamers
gelegd. De eetzaal wordt in de
loop van de middag ingericht
en ook het woonkamergedeelte
zie je in de loop van de dag
steeds gezelliger worden.
In de aankomsthal zijn verschillende zithoekjes zodat mensen
zich wat kunnen afzonderen als
ze daar behoefte aan hebben.
Ook zijn er ruimtes die gereed
gemaakt worden voor de kinderen. Een ruimte voor te spelen
en een ruimte om te kunnen
leren voor de wat grotere jeugd.
Ook is er een kantoor voor de

toezichthouder die gedurende
een groot deel van de dag aanwezig zal zijn voor zolang als dit
nodig is.
Ja, in het hele gebouw wordt
gesjouwd, gepoetst, getimmerd,
geklust en opgeruimd. Het is
ongelooflijk wat ik gedurende deze dag heb mee mogen
maken.
Tussen al dat harde werken
door is er af en toe een moment
om even koffie te drinken of een
broodje te eten. Er wordt dus
ook goed voor de vrijwilligers
gezorgd.
Wat een verschil kunnen veel
handen sámen maken. Het
is wel duidelijk dat iedereen
hoopt dat de Oekraïners, die
inmiddels zijn gearriveerd, zich
een beetje op hun gemak zullen
voelen gedurende de tijd dat ze
hier zijn.
Wat mooi dat dit mogelijk
gemaakt wordt doordat
zoveel mensen, ieder op zijn
eigen wijze en met zijn eigen
kunnen, zich hiervoor willen
inzetten. Dus… hulde aan
alle vrijwilligers.

Wordt u ook Vriend van de Vessemse molen?
Veel bezoekers en inwoners
van Vessem bewonderen de
Jacobusmolen. We mogen
trots zijn op dit karakteristieke monument dat ons
dorp siert.

De molen is in goede staat en
dat willen we zo houden. Weinigen realiseren zich echter dat
het behoud van de molen veel
geld kost. Denk aan periodiek
onderhoud, brandverzekering,
veiligheidsinspecties etc.
De stichting ‘Vessemse Molen’
exploiteert de molen binnen
de wettelijke kaders die gelden
voor een Rijksmonument. Zij
heeft o.a. als doel gelden te
verwerven en te beheren voor
restauratie en ander onderhoud
van de molen.

Een groot deel van de huidige
kosten kan de Stichting dekken dankzij schenkingen en
overheidssubsidies. Maar dit is
echter niet voldoende, zeker niet
met een terugtredende overheid.
Daarom vragen we hierbij
de inwoners van Vessem om
een steuntje in de rug voor de
Jacobusmolen. U kunt de molen
steunen door ‘vriend van de
Vessemse molen’ te worden.
‘Vrienden van de Vessemse
Molen’ helpen om de stichting
financieel gezond te houden.
Voor slechts € 15,- per jaar
(meer mag ook) bent u vriend
van de Vessemse Molen. U
wordt dan middels een digitale
nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de activiteiten in en
rondom de molen.

Doet u mee?

In de eerste week van juni ligt
er een aanmeldingsformulier
bij u in de brievenbus.
Een week later halen we het
formulier weer op.
Dan hopen we u als nieuwe
vriend van de Vessemse molen
te mogen begroeten.
Wist u dat de molen ook
gereserveerd kan worden
als trouwlocatie?
De molen is regelmatig
op zaterdag open.
U bent van harte welkom
tussen 11:00 en 16:00 uur
om dan de molen te komen
bekijken en een praatje te
maken met de vrijwillige
molenaar.
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Voor uw

BROOD EN BANKET

Bakkerij HENST

LIE BREGTS

Wilhelminalaan 7
Vessem - Tel. 0497-591272

De Echte Warme Bakker

Fundatie- en
Vloertechniek B.V.
Op zaterdag 11 juni
zal er van 10.00 tot
14.00 uur

Putterstraat 8A – 5512 BM Vessem
Tel. 0497-591569
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De Kleine Beerze koffie-ochtend
over ‘Erfgoed en Verhalen’
den kunnen inspireren?’ Samen
gaan we op zoek.

De kracht van het verhaal

We zijn ditmaal te gast in
Grandcafé De Beerze, een gastvrije plek waar we in concreto
een voorbeeld kunnen beleven
van de kracht van de lokale
geschiedenis. Ronnie Vugts,
eigenaar van het fonkelnieuwe
hotel-café, zal ons vertellen hoe
hij gekomen is tot de inzet van
een dorpsikoon als patrones
voor zijn bedrijfsvoering en wat
hem dit brengt.

Meepraten

Bij Hoogeloon kreeg de Kleine Beerze haar kronkels al eerder terug (Foto: M. Leesberg)
Wat kleurt het karakter van
de streek? Is het de slingerende beek met het subtiele
reliëf, zijn het de bossen, de
vennen en de heidevelden,
vinden we het in de gastvrije
dorpen met hun monumenten of zijn het de mensen zelf
met hun tradities en verhalen die soms al generaties
lang meegaan?

De Kleine-Beerze-Koffie-ochtenden richten zich op doorontwikkeling van het vernieuwde
beekdal van de Kleine Beerze.
De voorafgaande koffieochtenden draaiden om ‘recreatie
als inzet voor gebiedsontwikkeling’. De koffiegasten waren
het erover eens dat het beekdal
een grote rijkdom aan cultuur
en natuur kent, maar de vraag
hoe we dit willen aanbieden ligt
nog open. Focus en maat leken
sleutelwoorden. De koffiegasten

vroegen zich af binnen welke
kaders zij antwoorden kunnen
zoeken, maar ook hoe af te
stemmen op programma’s van
buurgemeenten en wellicht in
gezamenlijkheid ook op bewegingen vanuit de stad.

Gastsprekers

Op dat punt willen wij nu verder gaan. We hebben gastsprekers gevonden die ons verder
kunnen helpen. Akke de Vries
is adviseur erfgoed en monumenten bij gemeente Oirschot.
Zij legt de nadruk op een brede
benadering van het begrip
‘erfgoed’. Zij wijst op de vele
smaken die erfgoed kan bieden
in de vorm van archeologisch
erfgoed, landgebruik, gebouwen, monumenten, maar zeker
zo belangrijk is het immaterieel
erfgoed. Akke geeft een inkijkje
in de visie van gemeente Oirschot op inzet van erfgoed en

Rectificatie garagesale 11 juni
Vorige keer is per abuis de
verkeerde tijdsduur van de
garagesale door gegeven.
Excuses daarvoor. Het moet
zijn van 10.00 tot 15.00 uur.

extra bijdragen aan weer een
succesvolle dag voor iedereen.
Opgeven per mail vóór 21 mei
Wimvanmaasakkers@gmail.com
of Vincentdelepper@gmail.com

Velen hebben zich al opgegeven
maar als het aantal deelnemers
nog groter wordt, zal dit zeker

Wacht niet, maar geef je nu
op want dan heb je meer tijd
om thuis op te ruimen.

verhalen voor gebiedsontwikkeling en de kracht van de dorpen
in de nabijheid van de stad.
Ineke Strouken adviseert
overheden en instellingen op
het terrein van immaterieel
erfgoed, identiteit en erfgoedtoerisme. Zij weet als geen
ander het belang en de achtergronden van tradities in beeld
te brengen. ‘Een landschap kun
je lezen als een boek. Mensen in
alle tijden laten sporen achter,
zichtbaar en onzichtbaar, boven
de grond en onder de grond.
Die sporen maken een plek
uniek en geven een landschap
zijn identiteit omdat ze laten
zien hoe een plek gegroeid is
zoals het nu is. ‘Leve de Kleine
Beerze!’ is op zoek naar het
karakter van de streek om
elementen daaruit zichtbaar
en beleefbaar te maken. Welke
instrumenten heb je daarvoor
beschikbaar? Welke voorbeel-

De boodschap van onze gastsprekers nodigt uit tot dialoog.
Wij nodigen ieder die zich
betrokken voelt bij het beekdal
van de Kleine Beerze uit om te
komen luisteren en meepraten
over ‘Erfgoed en Verhalen rond
de Kleine Beerze’. Wel even
aanmelden, want voor de kwaliteit van het gesprek moeten we
een maximum aantal koffiedrinkers aanhouden.
Dinsdag 17 mei 2022,
10.00-12.30 uur; Grandcafé De
Beerze, Doornboomstraat 22,
Middelbeers
Thema: Erfgoed en Verhalen
als motor voor gebiedsontwikkeling
Aanmelden vóór 13/5: deelname@brabantsekempen.eu
(vermeld: koffie 17 mei).
De volgende bijeenkomst zal
zijn op zaterdag 11 juni om
11.00 uur, dan wandelen we
samen door het dal van de Kleine Beerze vanuit Camperplaats
de Spekdonken te Vessem.
Meer weten:
https://www.levendebeerze.
nl/portfolio-item/leve-dekleine-beerze/of
https://www.facebook.com/
LevedeKleineBeerze
Hartelijke groeten van
Monique en Ria

Korfbal presenteert Unikorf
Wat? Spelenderwijs kennismaken met korfbal.
Wanneer? Zaterdag 28 mei van 10.00 uur tot 11.00 uur.
Waar? Sportpark de Lille in Vessem.
Wie? Kinderen vanaf 3 jaar t/m groep 2 uit Wintelre en
Vessem. Een ouder mag mee komen kijken.
Lijkt je dit leuk? Meld je dan nu aan bij Petra v/d Koning:
06-51563161. Vermeld naam en leeftijd van het kind.
Tot dan!
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ZO VADER, ZO ZOON
Later wil hij graag nog de opleiding voor bevelvoerder gaan
volgen als dat mogelijk is.

Koppel

Willem Pieter en Arjan
Henst zijn beiden vrijwilliger
bij de brandweer. Dat er
een vader en zoon samen bij
de brandweer zijn is bij de
post van Vessem momenteel uniek. Beiden hebben
de opleiding manschappen
gevolgd. Willem Pieter bijna
25 jaar geleden begonnen en
Arjan 10 jaar geleden. Arjan
was 18 jaar toen hij solliciteerde en werd aangenomen
voor de opleiding tot brandweerman. Hij heeft altijd wel
interesse in de brandweer
gehad.

Vanaf het begin

Willem Pieter Henst is
getrouwd met Jaan en heeft
3 zonen. Hij is eigenaar van
Super Service Henst in Vessem.
WP zoals veel mensen Willem
Pieter noemen, is al bij de
brandweer vanaf het begin dat
deze in Vessem begon. Hij volgde eerst de opleiding en begin
2000 begon de post in Vessem.
Vessem was eerst een nevenpost van Eersel. Er werd ook
veel geoefend samen. Momenteel is dat minder, maar ze
proberen dit toch wel minimaal
twee keer per jaar te doen. De
personeelsvereniging is nog wel
van Eersel en Vessem samen.

samen met zijn vriendin Corine
Jansen in Vessem en sinds
enkele weken hebben zij een
dochter genaamd Fenne. Arjan
werkt nu 6,5 jaar bij ASML als
productie-engineer. Hij heeft
het erg naar zijn zin en vindt
zijn werk afwisselend. Je bent
eigenlijk de schakel tussen de
werkvloer en de ontwikkeling.
ASML vindt het prima dat
Arjan uitrukt voor de brandweer van Vessem en ook voor
de brandweer van Veldhoven.
Hij haalt zijn uren gewoon
in als dit mogelijk is. Arjan
studeert ook nog HBO Mecha
tronica. Hij hoopt zijn bachelor
eind van dit jaar af te kunnen
ronden. ‘Nu met zo’n kleine
meid zal het wat langzamer
gaan’.

Toen Arjan nog thuis woonde
ging natuurlijk ook wel eens
de pieper af. Beiden moesten
dan in een rap tempo naar de
brandweerkazerne gaan. De
een wachtte dan op de ander
om samen te kunnen vertrekken. Soms moeten ze samen
een brandend huis in om te
checken of er nog iemand
binnen is. Maar dat is alleen
als ze als koppel zijn ingedeeld.
Je gaat tenslotte altijd met z’n
tweeën naar binnen. Maar dat
is niet altijd zo als ze samen
opgeroepen worden. Ze worden
ook gekoppeld aan iemand
anders. Het is afhankelijk wat
je sterke kanten zijn en wat er
moet gebeuren hoe je ingedeeld
wordt.
Arjan zijn sterke kant is meer
het technische gedeelte en WP
zijn sterke kant is dat hij veel
weet van de mensen en hun
omgeving. Dat kan weer een
aanvulling zijn voor de bevelvoerder dat WP die specifieke
kennis heeft.

Veetakel

Als je begint na je opleiding
ben je manschap A. Dit geldt
voor 5 jaar. Gedurende deze
jaren doe je veel ervaring op.

Na 5 jaar wordt je bevorderd
tot manschap B en kun je wat
breder ingezet worden. Ook
kun je dan mee uitrukken met
de veetakel. Het omgaan met
de veetakel leer je intern. Ook
ga je wel eens op verzoek bij de
mensen langs om te kijken of
hun huis brandveilig is. Veel
mensen weten dit niet, maar
als iemand dit graag wilt weten
kunnen we langskomen. Wij
hebben de kennis in een huis
om te weten hoe de rook zich
verspreid in een huis en waar je
op moet letten.

Belangrijkste

Op de vraag wat hun grenzen
zijn is het antwoord van beiden
duidelijk. ‘Veiligheid!’.
‘Veiligheid is het belangrijkste
wat er is. Veiligheid voor jezelf,
je collega’s en natuurlijk de
mensen of dieren die je op dat
moment aan het helpen bent’.
Ook vraag ik of ze ongeruster
zijn over elkaar omdat ze familie van elkaar zijn. Het antwoord is nee. ‘Je bent gewoon
verantwoordelijk voor elkaar.
Of dat nu je collega is of in dit
geval je vader of je zoon’.
Natuurlijk is het heel belangrijk
dat je achterban, je partner of
ouders, achter je besluit staan
om bij de brandweer te gaan.
Die steun heb je nodig. Want
dat vraagt vaak wat aanpassingen.

Er is natuurlijk in die afgelopen
jaren heel wat veranderd bij de
brandweer. De opleidingen zijn
veranderd, maar ook de taken
die erbij zijn gekomen de afgelopen jaren maken het pakket
van de taken van de brandweer
breder. De jongeren leren van
de oudere ervaren collega’s
en andersom leren de oudere
collega’s weer van de nieuwe
inzichten van de jongeren.

Vessem en Veldhoven

‘Het is een keimooi vak, dat
is het gewoon!’ Daar zijn ze
het beiden over eens.

Arjan Henst is de middelste zoon van WP. Hij woont
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Virma Durinck-Lourens, Ridder
in de Orde van Oranje-Nassau
fondsen benaderd om deze
spullen en het geld allemaal
te verwezenlijken. Dit had tot
gevolg dat er 5 containers van
40 feet met hulpgoederen naar
Curaçao werden verscheept.
Zij heeft dit kunnen realiseren
omdat zij ervaring had met grote internationale projecten te
regelen. Het is een groot succes
geweest en vele mensen waren
hierdoor geholpen.

Mevrouw Virma DurinckLourens, al een jaar of dertig
woonachtig in Vessem, heeft
afgelopen week de onderscheiding Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau mogen
ontvangen uit handen van
Burgemeester Wim Wouters. Een onderscheiding
die Virma Durinck-Lourens
heeft gekregen voor haar
enorme inzet voor de medemens in onze samenleving
in Nederland en op Curaçao.
Haar levensfilosofie is dat
je oog moet hebben voor
een ander en waar mogelijk elkaar te helpen. Haar
levensvisie is dat zij iets voor
de samenleving wil betekenen; zij is iemand die gauw
verbindingen met anderen
legt.

Techniek

Virma Durinck is geboren
op Curaçao en komt uit een
gezin van zeven kinderen. Zij
is opgevoed door haar ouders
met normen en waarden zoals
respect voor een ander, gelijkwaardigheid, gezelligheid etc.
Zij vindt het ook belangrijk om
deze normen en waarden verder uit te dragen in haar leven;
deze zijn belangrijke pijlers
voor haar.

Studeren

Virma is na haar M
 iddelbare
school naar Nederland gekomen om te studeren. Zij heeft
Bacteriologie en Klinische
Chemie gestudeerd en bij de
medische dienst van Philips
gewerkt. Later heeft zij nog
een Master studie gedaan in
Human Resource Management
bij de Universiteit van Bristol.
Virma Durinck heeft in een
internationale setting bij
een grote organisatie, als
eerste ‘zwarte’ vrouw tussen
allemaal blanke mannen, als
o.a. HR-director gewerkt. Ook
heeft zij verschillende internationale certificeringen gedaan
in Coaching en later heeft zij
haar eigen bedrijf ‘HR-Consultancy Virma Durinck’ gestart
als Executive & International
Leadership coach.

Projecten

Virma Durinck heeft het druk.
Zij is bezig met meerdere
projecten. Om een idee te
geven, zij is Vice-voorzitter van
het AG (Academisch Genootschap) te Eindhoven. Dit is een

vereniging die al 75 jaar bestaat
met brede culturele en sociale
doelstellingen, ongeveer 350
leden telt en veel activiteiten
organiseert op maatschappelijk,
cultureel en wetenschappelijk
gebied, met een eigen sociëteit.
Nieuwe leden zijn welkom.
Daarnaast is zij lid van verschillende andere organisaties
zoals PBO-Raad Streekomroep
de Kempen; bijna 30 jaar van
Serviceclub Zonta, die zich
inzet voor gelijke rechten en
hulp aan kansarme vrouwen
en de positieverbetering van
vrouwen; VVAO, een internationaal kennisnetwerk van hoger
opgeleide vrouwen, gericht op
positieverbetering en een leven
lang weerbaarheid; SIETAR,
een organisatie die diversiteit
en inclusie bevordert; ICF
(Internationale Coaching
Federation). 12 jaar bestuurslid
geweest van Stichting Thomas
van Villanova, die zich inzet
voor daklozen en k
 ansarme
jeugd; 7 jaar lid geweest
Advisory Board IB (International Business) Fontys, etc.
Daarnaast heeft Virma Durinck

zich voor meerdere grote projecten ingezet.

Corona

Tijdens coronavirus kwamen
veel mensen op Curaçao in
de problemen. Er kwamen
geen toeristen meer naar het
eiland en dat had tot gevolg
dat vele mensen geen inkomen
meer hadden. Via de stichting
Cordaid is Virma Durinck een
project gestart “Voedselhulp
Brabant voor Curaçao.” Met
deze actie heeft zij ervoor
gezorgd dat meer dan 600
voedselpakketten bekostigd
konden worden voor Curaçao.
Vele mensen werden hierdoor
geholpen.

Verzorgingshuis

Een groot project was Betèsda,
een verzorgingstehuis op
Curaçao dat hulp nodig had.
Ze hadden een groot tekort
aan spullen. Meubilair, 140
in hoogte verstelbare bedden,
rolstoelen, (para)medische
apparatuur en huishoudelijke
materialen waren nodig. Virma
heeft haar netwerk en grote
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Een ander groot project was
“Meisjes & Techniek,” en dan
met focus op diversiteit.
Zij kwam tot de ontdekking dat
hier in Nederland geen aandacht voor was, terwijl er een
groot tekort is aan technisch
onderlegde mensen. Zij heeft
onderzoek gedaan waarom dit
hier niet goed lukt. Het komt
door de ‘houding’ van ouders,
bedrijven, docenten en de meisjes zelf die geen goed beeld hebben wat techniek inhoudt. Om
dit probleem op te kunnen lossen moet je al deze 4 oorzaken
aanpakken. Zij is een programma samen met Fontys gestart.
Ze zijn met dit programma een
pilot begonnen bij het Stedelijk
College in Eindhoven en later
bij andere scholen. Alle meisjes
werkten mee voor een aantal (8
-10) weken om de Techniek te
ontdekken. Ook werd de mindset van de leraren aangepakt.
Bedrijven werden benaderd om
de financiële kant te steunen
en materiaal te verschaffen. Al
met al was het een groot succes,
de meisjes vonden het jammer
dat het afgelopen was. Bedoeling was dat daarna scholen dit
verder op zouden pakken.
Dus als u zich afvraagt waarom Virma Durinck de onderscheiding van Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau
heeft ontvangen, denk ik dat
u nu wel begrijpt waarom zij
deze verdiend heeft.

Poetshulp
gevraagd
Familie Smets uit Knegsel is op
zoek naar iemand die 1 keer per
week of per 2 weken bij ons wil
komen poetsen. Dag en tijdstip
in overleg.
Voor meer info kun je bellen of
appen naar 06-23841398.

Voor uw complete haarverzorging
Caroline van Sambeeck-Swalen
Heike 7
5512 NJ Vessem

Tel. 0497-591496
Alleen op afspraak

Wilhelminalaan 6 - Vessem - Telefoon 0497-592286
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overleg met de omwonenden.
Zodra er groen licht is gaan we
ook hier leden zoeken voor een
werkgroep om ermee aan de
gang te gaan.

100 Vrijwilligers voor de
vluchtelingen uit Oekraïne

De speerpunten van het
Dorpsontwikkelingsplan
Om het dorpsontwikkelingsplan op te starten hebben we
twee speerpunten gekozen;
verkeersveiligheid en de kern
van Vessem. Dit zijn onderwerpen die we met twee werkgroepen stevig beet willen pakken.
Daarnaast is een klein team aan
het verkennen hoe we Vessem
van het gas af kunnen krijgen.
En zijn we samen met onze
KBO in gesprek met dorpsraad
en KBO van Steensel over hun
visieplan “Welzijn, wonen en
zorg.” Kijken wat we ervan kunnen leren. Ook zijn we op een
heel andere manier in gesprek
gegaan met de gemeente. Partners die samen voor het zelfde
doel staan. Voelt goed.

Verkeersveiligheid in
Vessem

Van verschillende kanten
kregen we meldingen van
kruispunten die vooral voor
fietsers onveilig zijn. Bijvoorbeeld waar de Kuilenhurk de
Flinkert kruist, maar er zijn
er meer. We willen het zware
verkeer uit de kern gaan weren,
denk aan het verharden van het
zandpad tegenover het kapelletje richting het industrieterrein.
En het hele dorp moet echt
beter begaanbaar worden voor
rolstoelrijders en rollators. De
pijnpunten die er nu liggen
hebben allemaal haken en ogen.
Er zijn er door de jaren heen al
veel opgelost, maar de moeilijke
zijn blijven liggen. Soms is een
nieuwe creatieve kijk nodig en
soms is het hard tegen hard

tussen verschillende belangen
binnen het dorp. Maar als we
niets doen blijft de Vessemnaar
die even niet goed oplette of
wat minder ter been was, het
risico lopen dat um de kleren
van het lijf gereden worden.
Een goed voorbeeld is het laatste stuk van de Wilhelminalaan,
waar de keuze ligt tussen een rij
bomen, een metertje afsnoepen van mensen hun voortuin
of… het normaal vinden dat de
rolstoelrijder de smalle, drukke
Wilhelminalaan op rijdt.
We zullen ons dus goed moeten
voorbereiden. Met de omliggende buurten of belanghebbenden in overleg gaan en
vasthoudend zijn. Maar niets is
leuker als het dan ook lukt en je
trots kunt zijn dat Vessem weer
een stukje beter is geworden!
Op dit moment zoeken we
leden voor de werkgroep
Verkeersveiligheid. Als je zin
om mee te doen, graag contact
opnemen met Hannie Maas
h.maas.vessem@gmail.com of
Barbara van der Ploeg
bvdploeg@htmail.com.

De kern van Vessem

Onder de ideeën die jullie
tijdens de jaarvergadering in
oktober opgebracht hebben,
zitten er heel wat die over de
kern van Vessem gaan. Die
willen gaan oppakken. Op dit
moment hebben we de vraag
bij de gemeente neergelegd of
hun grond tussen de school en
het Weltengebouw gebruikt
kan worden en we gaan we in

Ongelofelijk! Wat een werk is
er verricht om Welten in orde
en bewoonbaar te krijgen. En
wat een warme ontvangst.
100 Vrijwilligers staan in de
startblokken om met van alles
te helpen en de mensen op te
nemen binnen onze gemeenschap. Een prachtige prestatie
door het team van de gemeente
en de mensen uit Vessem. De
meeste spullen zijn er nu wel.
Van wasmachines tot fietsen.
Nu even pauze om bij te komen
en te landen, daarna kijken
waar onze gasten op sociaal
en mentaal vlak behoefte aan
hebben.
Er zijn in het Weltengebouw
43 Oekraïense vluchtelingen

neergestreken. Op verschillende plekken binnen Vessem en
elders binnen Eersel zijn er nog
meer geland, naast de andere
vluchtelingen uit oorlogslanden
als Syrië.

Oekraïners
in Vessem
Wilt u graag op de hoogte
blijven over de komst van
Oekraïense vluchtelingen
in ons Weltengebouw, kijk
dan op Vessem.info. Als u op
de voorpagina van deze site
klikt op het blog vluchtelingen dan kunt u wekelijks een
nieuwe update zien.
Wilt u meehelpen op wat
voor manier dan ook, dan
kunt u zich aanmelden via
vluchtelingenvessem.nl.
Alvast bedankt.

Rita Willems en Hannie Maas

Een mooie cheque voor
Oekraïense vluchtelingen
Op zondag 10 april om 13:30
uur organiseerde de stichting
Behoud Lambertuskerk een
Passieconcert in de Lambertuskerk. De opbrengst van dit
benefietconcert was volledig
bestemd voor de opvanglocatie
van Oekraïense vluchtelingen in
Vessem. Kamerkoor Tourdion
uit Eindhoven trad belangeloos
op en bood de concertbezoekers
na afloop nog een wandeling
aan met een IVN gids in de
omgeving van Vessem.
Het concert leverde een mooie
opbrengst op en ook na afloop
van het concert bleven er nog

donaties binnenkomen. Dit
maakte het mogelijk om op
dinsdag 26 april een mooie
cheque te kunnen overhandigen aan de coördinator van
de locatie, Vluchtelingenwerk
Eersel.
Aan iedereen die op 10 april
aanwezig was, die bijgedragen heeft aan de collecte, een
bedrag heeft overgemaakt of op
een andere manier betrokken is
geweest bij dit benefietconcert,
namens het bestuur van de
stichting Behoud Lambertuskerk enorm bedankt!

Op de foto: bestuursleden Jan van Loon en Hans Hovius en Nourdine
Hmamoui en Rita Willems van Vluchtelingenwerk Eersel. Niet op
de foto maar ook aanwezig: Nicole, wooncoach bij Neos, gemeente
Eersel en de dorpsondersteuner in Vessem, Hannie Maas.

Hallo sportieve kinderen
Doe je mee met de vriendinnen-korfbal-training voor alle
kinderen uit groep 2, 3, 4 en 5? Deze training is op dinsdag
17 mei van 18.15 tot 19.15 uur op sportpark de Lille in Vessem.
Je traint mee met de meisjes van de E en de F.
Laat je even weten als je mee komt doen? Voor Vessem stuur
je dan een berichtje naar Jessie van Herk (06-47188770).
Gezellig als je meedoet!
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Administratie- en Adviesbureau

Peter vAn de ven

Marinka Liebregts
Schoonheidsspecialiste en pedicure
Gecerti�ceerd Reumatische en Diabetische voet

Molenberg 5 – 5512 Be vessem
tel. 0497-591695 – Fax 0497-592233

marinka.liebregts@hetnet.nl
Braak 11, 5512 CC, Vessem
T: 0497 592028
M: 06 206 216 51

* administraties
* loonadministraties

www.schoonheidsspecialistevessem.nl

* overige belastingzaken

Uw Vessemse aannemer voor:
- Nieuwbouw
- Afbouw
- Verbouw

- Hallenbouw
- Industriebouw
- Timmerwerken

Donk 7a
5512 NK Vessem
Tel.: 0497-540499
Mobiel: 06-21993111

info@nouwensbouw.nl
www.nouwensbouw.com
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VESSEMSE KALENDER

BELANGRIJKE ADRESSEN
Huisartsen
Voor spoedeisende gevallen buiten kantoor
uren door de week, in het weekend en op
feestdagen, is de huisartsenpost bereikbaar op
tel. 040-2660505.
Een speciaal opgeleide medewerker (triagist)
staat iedereen te woord die belt. Indien nodig
overlegt de triagist met de dienstdoende huisarts. U krijgt telefonisch advies of u krijgt een
afspraak op het spreekuur. Patiënten die om
medische redenen niet zelf naar de huisartsenpost kunnen komen, bezoeken we thuis.
De huisartsenpost is in Veldhoven gevestigd in het MMC naast de Spoedeisende
Hulp. Volg de borden SHoKo Huisartsenpost. Meer informatie kunt u ook vinden op
www. shoko.nl
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. 0402503838. 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
(Depothoudster: Mevr. Schenning).
Op werkdagen van 8.30-11.30 uur.
Bloedprikken
Bellen voor het maken van een afspraak:
088-2141149. Afspraak maken kan ook via de
website: www.diagnostiekvooru.nl.
Maatschappelijk werk Dommelregio
Kantoor Eersel: dagelijks spreekuur van
9.00-10.00 uur. Hint 11, tel. 0497-518888.
Protestantse Kerk Hoogeloon-Eersel
Markt 38, Eersel.
Politie
Bureau Eersel, Netwerkinspecteur
Ronald Drenth, tel. 0900-8844.

Volgende uitgave:
15 juni
Kopij inleveren:
7 juni

			

M E I

za.-zo. 14-15 mei
Nationale molendagen, Molen, Molencomité
za.
14 mei 14:00-16:00 uur Blaasgroep Krankjorum, Molenplein, Molencomité
ma.-ma.16-23 mei
Ophalen jaarlijkse donatie, Heel Vessem, Muziekver. St. Cecilia
di.
17 mei 10:00 uur
Kleine Beerze Koffieochtend, Doornboomstr. 22 M’beers,
Brabantse Kempen
di.
17 mei 10:30 uur
Boerenlunch, Omgeving Vessem, SViV
wo.-vr. 18-20 mei
Avondwandeldriedaagse, Korfbalver. Vessem
do.
19 mei 13.30 uur
50-jarig jubileum, Gouden Leeuw, Zonnebloem
di.
24 mei 10:00 uur
Bezoek stad Tilburg, SViV
za.
28 mei 20:30 uur
Stijldansavond, D’n Boogerd, Stijldans Vessem
zo.
29 mei 11:00-18:00 uur Beachvolleybaltoernooi, De Spil - Kerkberg, V.C. Vessem

			
wo.
do.
zo.
wo.
za.
za.
vr.
za.
di.

J U N I

1 juni
2 juni

9:30 uur
Seizoenswandeling, Kafarnaüm
20:00 uur	Concert Enno Voorhorst & Mikhail Zemtsov, St. Behoud
Lambertuskerk
5 juni
14:00 uur
Zomerkriebels, Brouwerij-tuin, Beerze brouwerij
8 juni		
Avondwandeling, SViV
11 juni 10:00-15:00 uur Garagesale, Verschillende adressen,
11 juni 11:00 uur
Kleine Beerze Koffiewandeling, De Spekdonken, Brabantse
Kempen
17 juni 10:00 uur
Fietstocht, de Kempen, SViV
18 juni 20:30 uur
Stijldansavond, D’n Boogerd, Stijldans Vessem
28 juni		
Afsluiting seizoen, Gildehuis De Guld, SViV

			
za.-zo.
zo.
za.
zo.

2-3 juli
3 juli
9 juli
10 juli

za.
ma.
ma.
ma.-za.

16
18
25
25

J U L I

14:00
12:00
20:30
14:00

uur
55,5 jarig Jubileum, CV De Spekstruiven
uur
Boerenbruiloft Spekstruiven, D’n Boogerd, CV De Spekstruiven
uur
Stijldansavond, D’n Boogerd, Stijldans Vessem
uur	Eindpresentatie Blazersklas, Brouwerij-tuin, Muziekver. St.
Cecilia
juli		
Vessems Zomerfest, Kermisterrein,
juli 19:30 uur
Buitenconcert, Molenzicht, Muziekver. St. Cecilia
juli		
Camino in De Kempen, Jacobushoeve,
juli-3 sept.
Zomervakantie, D’n Boogerd

			
do.
ma.
wo.

A U G U S T U S

4 aug.

20:00 uur	Concert Aart Bergwerff, Kerk Vessem, St. Behoud
Lambertuskerk
29 aug.		
Kindervakantieweek, Jeugdhuis De Spil, Yessem
31 aug.		
Kindervakantieweek, Jeugdhuis De Spil, Yessem

			
vr.
za.
zo.

S E P T E M B E R

2 sept.		
Kindervakantieweek, Jeugdhuis De Spil, Yessem
3 sept. 14:00 uur
Proostfeest, Brouwerij-tuin, Beerze brouwerij
25 sept.		MTB Streetrace, Centrum Vessem, Wielerevenementen
Vessem

			
za.-di.
za.
za.
zo.

1-4 okt.
1 okt.
22 okt.
30 okt.

12:00
15:00
20:00
13:00

O K T O B E R
uur
uur
uur
uur

Vessems Kermis, D’n Boogerd
Golden Earing Tribute Band, D’n Boogerd
Concert voor vrienden, Muziekver. St. Cecilia
d’n Adriaan, Kattendans Bergeijk, Muziekver. St. Cecilia

			

N O V E M B E R

vr.

Verrukkelijk Vessem 2022, De Gouden Leeuw, Zonnebloem

4 nov.

18:30 uur

			
do.

D E C E M B E R

15 dec. 17:00-21:00 uur Kerstviering, D’n Boogerd, KBO

Activiteiten doorgeven via uw verenigingsaccount op www.vbode.nl of via e-mail:
mien.heeren18@hetnet.nl Informatie over (gratis!) verenigingsaccount: tel. 06-51317780
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– centrale verwarming
– sanitair + waterleiding + riolering
– zinkwerk + dakwerk
Jan Smuldersstraat 12
5512 AZ Vessem
Tel. 0497-591253

P. SCHENNINK
GLAS- EN SCHILDERWERKEN
VERF & BEHANG
Wintelre
06-53810656
peterschennink@hotmail.com
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Pelgrimeren met groep 8

Op dinsdag 22 maart is
groep 8 van de Lambertus
uitgenodigd om te gaan
pelgrimeren bij pelgrimshoeve Kafarnaüm. Dit is
een activiteit die jaarlijks op
het programma staat voor
leerlingen van groep 8. In dit
stukje vertellen de kinderen
er zelf over. Veel leesplezier!

Pelgrimeren: wat en
waarom?

Wat: pelgrimeren is reizen
naar een heilige plaats. Je kan
er naar toe gaan lopen, met
de fiets, met de bus en je kan
ook met het vliegtuig naar een
land toe en van daar ernaar toe
lopen.

hetzelfde maar niet tegelijk. We
kregen een tour door de mooie
tuin van de pelgrimshoeve. In
de tuin staat ook een labyrint zo
ziet dat eruit:
Het doel van de Labyrint is om
je ruimte te geven in je hoofd
en hart om terug in balans te
komen.
We gingen ook naar een
Stilteruimte, daar gingen we
praten over wat we allemaal
zagen en meer in de kamer. We
hadden een kaars doorgegeven
 ersenen even rust te geven.
h
We hebben dit gedaan in een
groepje met mensen waar
we minder mee omgaan of
samenwerken. De tocht was 12
km. We hebben ondertussen
gegeten en gedronken. We hebben geleerd dat wandelen heel
rust gevend is, en we hebben
geleerd naar elkaar te luisteren.
We hebben ondertussen het
wandelen vragen aan elkaar
gesteld zoals wat het leukste
was in de vakantie.

De Jacobushoeve

Stilte centrum: in het stilte
centrum staat een steen, met
een kaars er in, waterval en
een houten stok. De steen staat
voor bouw materiaal. De kaars
voor warmte. De waterval staat
voor het drinken. En de houten
stok staat voor om op te leunen.
Je kan rond elke tijd er naar
toe of het nu ‘s nachts of 7:00 ‘s
ochtends is.

Waarom: je kan je hoofd leeg
maken en ontmoet nieuwe
mensen tijdens de tocht (met
een andere cultuur of dezelfde).
Of je doet het voor je geloof.
Waarom gingen wij pelgrimeren: het was een groep 8 uitje.
En om iets nieuws te leren en
doen. En om je klas genoten
meer te gaan kennen en je zelf
meer te kennen.

Cruz de Ferro: hier kan je
een steentje neer leggen op
de stenen berg. Het kan een

bedankje zijn, of iets dat je jammer vind. Dit doen ze namelijk
ook in Santiago. Dit hebben wij
zelf ook gedaan.

De Pelgrimshoeve

We zijn met groep 8 op 22
maart 2022 naar de pelgrimshoeve gegaan.
Daar hadden we van alles
gedaan wat heel erg interessant
was! Als eerste werden we in 3
groepen verdeeld. Wat je kon
doen in die drie groepen waren
verschillend, want we draaiden
wel door dus iedereen deed

De pelgrimeertocht

Pelgrimeren gaat om het
kletsen met elkaar, elkaar
leren kennen en respecteren, maar het gaat ook om je
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en daarbij een wens gezegd
tegen iemand die langs je zat!
En we hadden ook een tijdlijn
gemaakt over onszelf en die
hebben we in een soort muurtje
met allemaal gaten gestopt,
zodat je die later weer kunt
bekijken.

AVAILABLE NOW!

IJS
KOFFIE

in verschillende

heerlijke smaken!

SMOOTHIES
HAWAIIAN
RED BOOSTER
LOVELY GREEN
BERRY BOMB

JAN SMULDERSSTRAAT 24, 5512 AZ
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