
Vessem heeft er sinds eind
februari een Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau bij.
Leo van Erp kreeg deze Ko -
nin klijke onderscheiding op
26 februari jl. bij zijn afscheid
als bestuursvoorzitter van de
RSZK.

Lintje
Tijdens een feestelijke afscheids-
receptie werd Leo verrast met de
onderscheiding, die door loco -
burgemeester Ria v.d. Hams -
voord-Huijbers van de gemeente
Eersel werd uitgereikt. Leo kreeg
het lintje voor zijn grote inzet
voor welzijn en zorg voor oude -
ren. Hij was niet alleen van be -
tekenis voor regio De Kem pen.
Ook op landelijk niveau heeft
Leo zijn steentje bijgedra gen aan
de ontwikkelingen in de zorg.

Carrière
In 1954 werd Leo geboren in
Vught en groeide daar op met
drie broers en een zus. Na zijn
lagere en middelbare schooltijd

volgde hij de studie bedrijfskun -
de in Eindhoven.
Leo weigerde de militaire dienst-
plicht en moest zodoende ver -
vangende dienstplicht vervullen.
Hij koos destijds voor een orga -
nisatie voor ontwikkelingssa -
men  werking in Kerkrade. Daar-
na kwam hij te werken bij het
Provinciaal Centrum voor Maat -
schappelijk Werk in Roermond.
Vervolgens zette hij zijn loop -
baan voort in het Psychiatrisch
Ziekenhuis Vijverdal in Maas -
tricht. Na een paar jaar werd hij
manager van het Centrum voor
Epilepsie van de Klokkenberg in
Breda. Bij zijn vertrek aldaar was
hij opgeklommen tot adjunct-
directeur. 
Zo’n twintig jaar geleden trad
Leo in dienst als di rec teur van
het RK Kempisch Verpleeghuis
in Bladel. Hij be geleide diverse
fusies en werd vervolgens voor-

zitter van de Raad van Bestuur
van de nieuwe organisatie RSZK.

Kwaliteit van leven en zorg
Binnen de studie bedrijfskunde
heeft Leo altijd veel belangstel -
ling gehad voor het onderdeel
marketing. De filosofie van het
centraal stellen van de klant
heeft hij doorgetrokken naar zijn
werk in de zorg. Zijn drijfveer is
altijd geweest om de kwaliteit
van het leven van en de zorg
voor de cliënten centraal te stel -
len. Leo ontplooide allerlei acti -
viteiten om die zorg te verbete -
ren. Hij heeft o.a. een project
opgezet om familie te betrekken
bij de zorg in verpleegtehuizen.
Ook nam hij deel aan allerlei
regionale, provinciale en lande -
lijke commissies en overleg orga -
nen. Hierdoor deelde hij zijn
kennis en ervaring op het gebied
van zorg en welzijn, als ook op

het gebied van efficiency en be-
drijfsvoering.
Door het huidige kabinetsbeleid
is er echter veel veranderd in de
zorg en staat er ook nog het een
en ander te gebeuren. Dit is
mede de reden dat Leo het stokje
na twintig jaar heeft overgegeven
aan een volgende generatie be-
stuurders.

Gezin
Leo is 36 jaar getrouwd met
Engeline en samen hebben zij
vier kinderen: Pieter, Koen, Su -
sanne en Marlike. De kinde ren
zijn inmiddels allemaal uitgevlo -
gen; er woont er nog een in Ves -
sem en de anderen in Bakel, Den
Haag en San Francisco. Aan de
eettafel was de zorg vaak on -
derwerp van gesprek. Engeline
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was werkzaam op het gebied van
ziekenhuiszorg en maakt nu nog
deel uit van de cliëntenraad van
het Elisabethziekenhuis. En ook
twee van hun kinderen zijn
werk  zaam in het zorgwezen.

Toekomst
Wie denkt dat de gedecoreerde
na zijn pensionering op zijn
lauweren gaat rusten heeft het
mis. Na alle drukte van de afge -
lopen periode gaat Leo eerst
maar eens samen met Engeline
genieten van een welverdiende
vakantie. Verdere vastomlijnde
plannen voor de toekomst zijn er
nog niet.
Leo mag graag in de tuin werken
en na de winter zijn daar
uiteraard weer volop klusjes te
vin den. Zowel Leo als Engeline
hebben nog de zorg voor hun
ouders, waar ze twee keer per
week naar toe gaan. Ze mogen
graag fietsen en wandelen en
hopen eindelijk het Pieterpad te
kunnen afronden, waar ze jaren
geleden al aan begonnen zijn. Leo
wil zich gaan oriënteren op een
cursus glaskunst, maar ook op
het doen van vrijwilligers werk.
Daarnaast is schrijven een grote
hobby van Leo. Hij gebruikte het
schrijven vaak als uitlaatklep en

ontspanning na drukke werk -
dagen. In zijn carrière heeft hij
een aantal wetenschappe lijke/
bedrijfsmatige publicaties uitge -
geven. En in 2011 verscheen van
zijn hand een bundel met korte,
soms confronterende en ontroe -
rende verhalen over de uitda -

gingen van het ouder worden:
‘Op zoek naar een mens’. Naast
korte verhalen is Leo al een tijdje
bezig met het schrijven van een
thriller.
Bent u geïnteresseerd in de
columns van Leo, dan kun u
eens een kijkje nemen op zijn

weblog: www.leovanerp.word-
press.com.

De Vaesheimer Bode wenst
Leo van harte proficiat met
de onderscheiding en samen
met Engeline een fijne
toekomst.
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Bedankt voor een geweldige carnaval
V-united heeft een geweldige carnaval gehad en wil hiervoor Theo Ansems, Ver-
kooyen, Willeke & Joost en Martien van Riet en overige sponsors van harte voor
bedanken. Tot volgende jaar!
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Laatst zijn wij weer eens in de
oude videobanden gedoken.
Daar kwamen nog heel wat
filmpjes naar boven met alle
dansen tot 1990. Omdat wij
hier toen zo van genoten heb -
ben, willen we dit graag met
jullie delen. Daarom nodigen
we iedereen, die de afgelopen
jaren mee heeft ge danst, uit
voor een gezellige avond. Wie
durft het aan om zichzelf nog
eens te zien dansen?

Deze avond zal plaatsvinden op
vrijdag 27 maart in gemeenschaps-
huis D’n Boogerd vanaf 19.00 uur.

Rond 19.30 uur zullen we dan be -
ginnen met het terugkijken van de
dansen van dit jaar. Zo kan de
jonge dansgarde ook hun eigen
dansen nog een terugzien. Later op
de avond zullen we steeds verder
terug gaan in de tijd, waarbij er
vast, onder het genot van een
drankje, een hoop leuke herin ne -
ringen naar boven komen.

Hierover is ook op Facebook een
evenement aangemaakt. Want
dat is toch wel de manier om alle
dames te benaderen. Hopelijk
vinden jullie het gezellig om nog
een keer samen te komen en nog

een keer van onze eigen dans -
prestaties te genieten.
Tegen een kleine vergoeding zal
het deze avond ook mogelijk zijn
om de film met dansoptredens te
bestellen. Voor in het familie-
archief...
Dansleiding CV De Spekstruiven

De foto is gemaakt tijdens een eerdere editie van de Vessemse
veldtoertocht. Als ode aan onze mountainbikers plaatsen we
deze foto. Zij die herken baar op de foto staan, kunnen zich
melden bij de kassa van onze Ves  sem se C1000 supermarkt.
Degene die zich als eerste meldt, ont vangt daar dan een
cheque t.w.v. € 10,-.

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

Oproep aan (oud)danseressen
van De Spekstruiven
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– centrale verwarming
– sanitair + waterleiding + riolering
– zinkwerk + dakwerk

Jan Smuldersstraat 12
5512 AZ  Vessem
Tel. 0497-591253



Wethouder Chris Tönissen en
ambtenaar vergunningen
Frank van Hulst van de ge -
meente Eersel waren op vrij-
dagmiddag dertien maart jl.
afgereisd naar Vessem om
een aantal vlinderstruiken te
overhandigen aan buurt be -
woners van het Molenplan.

De gemeente heeft, bij nader
inzien, besloten de glasvezelcen-

trale niet op de groenstrook Mo -
len kap/Molenberg te plaatsen.
E.e.a. na protest van de buurt-
bewoners in verband met de te
verwachten overlast. Ook was de
gemeente achteraf van mening,
dat de gekozen procedure niet
zorgvuldig was verlopen. Als
compensatie hiervoor is door de
omwonenden gevraagd om vlin -
derstruiken te planten, zodat de
strook voor altijd groen blijft.

De overhandiging van de vlin -
derstruiken is vrijdag 13 maart
op ludieke wijze gebeurd door
het overhandigen van twee vlin -
derstruiken door de wethouder

aan de omwonenden; dit gebaar
werd zeer gewaardeerd.

De vlinderstruiken zijn inmid -
dels geplant door Frans Ansems.
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PROTESTANTSE KERK
HOOGELOON-EERSEL

Kerkdiensten en evenementen
Zondag 29 maart Palmpasen,
Zomertijd Hoogeloon 10.00 uur. Ds
A. Westra. Eredienst, crèche en
koffiedrinken. Collecte: Kerk in
Actie Totale werk.
Witte Donderdag 2 april H.A.
Eersel 19.00 uur. Ds J.W.J. Fijn-
van Draat. Eredienst. Collecte:
Light For the world.
Goede Vrijdag 3 april Eersel
19.00 uur. Ds J.W.J. Fijn-van
Draat. Eredienst. Geen collecte.
Zondag 5 april Pasen Eersel
10.00 uur. Ds J.J. van der Wal. Ere-
dienst, crèche en koffiedrinken.
Collecte: ZWO tbv Stg. Madamfo.
Zondag 12 april Hoogeloon 10.00
uur. Ds J. de Bie. Eredienst, crèche
en koffiedrinken. Collecte:
Kinderfonds voor Mamas in Afrika.
Zondag 19 april Eersel 10.00 uur.
Ds K. Seijdell. Eredienst, crèche en
koffiedrinken. Collecte: Stg.
Voedselbank Bladel.

OUD PAPIER
U kunt op onderstaande data
weer oud papier depo neren
in de container op de
parkeer plaats van Piet Becx,
Wilhelminalaan 29:

28 maart +
11 april

Altijd vóór 15.00 uur s.v.p.!

Verspreiding
VBode 2015

Nr. Verspr.* Deadline
04 22 april 14 april
05 3 juni. 26 mei
06 8 juli 30 juni
07 9 sept. 1 sept.
08 7 okt. 29 sept.
09 11 nov. 3 nov.
10 16 dec. 8 dec.
* Kan ook één dag later zijn.

Zie ook onze website:
www.vbode.nl

DANKBETUIGING
Agnes en Mat Theunissen hebben een onvergetelijke gouden
brui loft gehad dankzij de belangstelling van vele Vessemnaren.
Zij bedanken hen voor de vele kaarten, bloemetjes en felicitaties,
en ook voor het optreden van het Dameskoor in de kerk. Zij
kregen ook veel reacties op het mooie stukje in de Vaesheimer
Bode.

Agnes en Mat Theunissen
Postels Huufke

FAMILIEBERICHTEN/

Volg uw
Vaesheimer Bode
ook op facebook:

www.facebook.com/
vaesheimerbode

Overhandiging
vlinderstruiken
door gemeente

Wethouder Chris Tönissen overhandigt de struiken aan verte gen woor -
digers van de buurt, Peter en Carine Maréchal en Ad Kraaijvanger.

Spelletjesochtend 
op Koningsdag

Op 27 april, Koningsdag, organiseert onze Vessemse korf -
bal vereniging weer de traditionele spelletjesochtend voor
kin deren tot en met 12 jaar.
Plaats van handeling is het plein bij gemeenschapshuis D’n
Boogerd. Van 10.00-12.00 uur kunnen de kinderen er mee-
doen aan allerhande spelletjes.
Iedereen is er van harte welkom.

Korfbalvereniging Vessem

Fietsen in
oranje sferen
Op maandag 27 april aanstaande
organiseert het Sint Lambertus -
gilde wederom haar traditionele
fietstocht. Net zoals de voor -
gaan de jaren is er een leuke
tocht van een kleine 25 km. uit-
gezet in de directe omgeving van
Vessem. Er kan gestart worden
vanaf 13.30 uur vanaf het gilde -
terrein aan de Katerstraat.
Tijdens de tocht dienen toepas -
selijke puzzels opgelost te wor -
den. De gebruikelijke versnape -
ringen bij de rustplaatsen zullen
ook dit jaar niet ontbreken. Maar
ook bij terugkomst op het gilde -
terrein zal er gezorgd worden
voor een natje en een droogje. Er
zullen hier een aantal vermake -
lijke spellen gespeeld kunnen
worden, totdat de prijsuitreiking
van de dag gehouden wordt.
We hopen vele Vessemnaren en
overige belangstellenden te mo -
gen begroeten op ons sfeervolle
gildeterrein. Tot dan!

Gilde Sint Lambertus
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www.verkooyenvessem.nl

Dealer minigravers

VERKOOYEN Vessem
De Hoefseweg 4
Telefoon 0497-594242

� Grondwerk
� Levering alle aanverwante materialen
� Verhuur minigravers, minishovels, motorkrui-

wagens en trillers
� Onderdelen en rijwerken (nieuw en gebruikt)
� Nieuw en gebruikte handel

� Woningbouw

� Aanbouw & verbouw

� Staal & laswerken

� Kozijnen & beglazing

� Terrasoverkappingen

Knegsel - tel. 040-205 35 05 / 06-51 29 91 31

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
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’U Weet Wel’
de Kuiper

tel. 0497-591951
Mobiel 06-28947685

Cafevandeven@hetnet.nl



Om de zorg in de toekomst
goed en betaalbaar te hou -
den, voert het kabinet veran -
de ringen door. De hervor -
ming van de Wet Langdurige
Zorg en de Wet Maatschap -
pelijke Ondersteuning dwingt
zorginstellingen en gemeen -
ten hierop in te spelen.

Zo mogen mensen vanaf 1 janua -
ri 2015 alleen nog in zorginstel -
lingen komen wonen als ze
zware zorg nodig hebben. Een
heleboel ouderen moeten dus
langer thuis blijven wonen. Hoe
lossen we dat op?

Drie vragen zijn steeds aan de
orde:
1. Wat kunt u nog zelf?
2. Waar kan uw familie of

netwerk u mee helpen?
3. Wat kan de professionele zorg

dan nog betekenen?

Als het nodig is moeten senioren
buiten hun eigen netwerk hulp
zoeken. Om daarbij te ondersteu -
 nen gaan zorgaanbieders, maat -

schappelijke organisaties, ge -
meen  ten en inwoners samen wer -
ken. Met name gemeenten krij -
gen nieuwe taken op het ge bied
van zorg en sociale zekerheid.
In samenwerking met gemeen -
ten en maatschappelijke organi -
saties wil Joris naast zorg ook
goede begeleiding bieden. Door
deze samenwerking kunnen we
méér mensen een fijne dag be -
steding bezorgen. Dat geldt niet
alleen voor onze bewoners maar
voor alle kwetsbare ouderen van
Oirschot, de Beerzen en Vessem.
De locaties Sint Joris, Vestakker
en Groenendaal hebben speciale
‘leefpleinen’ gecreëerd waar het
mogelijk is om onder begeleiding
de dag plezierig door te brengen.
Dat is prettig voor onze bewo -
ners. Maar ook voor ouderen uit
het dorp, en de mantelzorgers
waar het water aan de lippen
staat.
Op de leefpleinen organiseren
we dagactiviteiten voor kwets-
bare ouderen die afhankelijk zijn
van begeleiding vanuit de ge -
meente. Familie, vrienden, be -

kenden en onbekenden zijn te
allen tijde welkom in onze hui -
zen. Tegen een kleine vergoeding
genieten mensen van een kop
koffie of een verse maaltijd. Het
meest genieten ze van elkaars
gezelschap, door de dag en rond
etenstijd.
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Vanaf januari 2011:

PASFOTO’S
[voor rijbewijs en/of spelerspas]

Nu ook STAATSLOTEN
en IJZERWAREN

verkrijgbaar.

Kopieëren
vanaf USB-stick

(geen mappen maken).

Pasfoto’s
€ 7,50

VOOR BeWONeRS éN De ReST VAN HeT DORP:

Joris Zorg blijft gastvrij

Molen Jacobus wordt
gerestaureerd

Sinds 1 maart staat de molen Jacobus in de steigers voor een volle -
dige restauratie van het voegwerk. Dit zal ruim 6 weken duren. Ook
inwendig wordt er veel gedaan. Voor een uitgebreide uitleg over de
restauratieplannen door de molenaars Maurice en Riekus bent u elke
zaterdag van 10.00-16.00 uur van harte welkom.
We hopen dat Vessem tijdens het Molenfeest 2015, op zondag 27
september, van een volledig gerestaureerde molen kan genieten.

Luisteravond
Op 22 april organi see rt Treske-
muziek een luisteravond in de
Gouden Leeuw. Het onderwerp
is: Meesterlijke Melodieën.
Ter afsluiting van dit seizoen
hebben wij besloten u te trak te -
ren op het fraaiste wat de klas -

sieke muziek te bieden heeft. We
selecteerden daartoe voor u de
mooiste stukken muziek om u
een avondje heerlijk relaxed te
laten genieten. Per land zochten
we naar toppers, en - neemt u
van ons aan - het resultaat mag
er wezen. Onder de titel ‘Mees-
terlijke melodieën’ bieden wij u
een prachtig romantisch en at-
tractief programma.
Bovendien kunnen wij u een
geweldige solist aankondigen,
namelijk Edith Blog, concert -
mees ter/eerste violiste van het
Symfonie Orkest Eindhoven. Zij
zal een steentje bijdragen aan
het toch al fraaie programma.
De locatie voor de luisteravond is
de Gouden Leeuw en het duurt
van 19.30 uur tot ca. 21.45 uur.
De toegangsprijs is € 12,50 p.p.
Voor meer informatie kijkt u op
www.brouwerijvessem.nl of
www.treskemuziek.nl of belt u
0497-842978.
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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



Op woensdagmiddag 22 april
organiseren de korfbalvereni -
gingen Fortuna’68, KV Steensel,
Vessem en Winty in samenwer -
king met het KNKV en de ge -
meente Eersel voor de 6e keer
een schoolkorfbal toernooi. 

De samenwerking tussen de ver-
schillende korfbalverenigingen is
uniek en is inmiddels verder uit-
gegroeid dan enkel de organisa -
tie van dit evenement. Het
schoo  lkorfbal toernooi zal net als
voorgaande edities bij Fortuna
’68 in Knegsel plaatsvinden tij -
dens de Nationale Sportweek.
Om 13.30 uur wordt het toernooi
op feestelijke wijze door een spe -
ciale gast geopend. Daarna zul -
len kinderen van de groepen 5
t/m 8 uit alle kerkdorpen van
onze gemeente de strijd met
elkaar aangaan op het korf bal -
veld. Teams van minimaal 4 per-
sonen kunnen zich tot 12 april

inschrijven door een e-mail te
sturen naar schoolkorfbal
eersel@gmail.com.
Meedoen aan het schoolkorfbal-
toernooi betekent voor kinderen
een leuke, gezellige, gezonde en
sportieve middag. Net als andere
jaren wordt er ook nu weer voor
gezonde tussendoortjes voor de
kinderen en koffie voor de

ouders gezorgd. Behalve spelers
zijn ook supporters van harte
welkom. De sfeer tijdens dit
korfbaltoernooi is uniek en ook
de kleinere kinderen hoeven zich
niet te vervelen.

Wij hopen jullie allemaal te
zien op 22 april op Sportpark
de Breemakker in Knegsel.
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Zesde editie van Schoolkorfbaltoernooi

Periodiek brengen wij een
EHBO-onderwerp bij u onder
de aandacht. Het is al weer
enige tijd geleden dat u een
onderwerp van ons hebt kun -
nen lezen in uw dorpsblad. In
deze bijdrage niet direct iets
wat u kunt doen bij een onge -
val of letsel, maar over de
zichtbaarheid en bereik baar -
heid van uw woning voor
hulpdiensten.

Zichtbaarheid huisnummer
Het zal velen wellicht niet opval -
len dat hier en daar een huis -
num merplaatje niet goed zicht-
baar is of zelfs geheel ontbreekt.
Dit kan komen door een verbou -
wing of verfbeurt van een gevel,

het plaatje aan de zijdeur hangt
of doordat een struik of boom
het uitzicht belemmert. Ook
bronzen cijfers op een bruin ach -
tige gevel zijn slecht zichtbaar.

Een postbode zal geen proble -
men hebben met een ontbre -
kend of slecht leesbaar huisnum -
mer, hij of zij kent zijn/haar stra -
ten en route op z´n duimpje. De
brandweer heeft eveneens niet
vaak zoekproblemen omdat rook
al vanaf ver te zien is.
Anders is dit voor pakketbezor -
gers en vooral bestuurders van
ambulances of de auto van de
centrale huisartsenpost. Zij heb -
ben problemen met het ontbre -
ken van goed zichtbare huis num -

mers vanaf de openbare weg.
Niet alleen overdag maar vooral
´s-avonds en `s-nachts als er
weinig of geen verlichting is!

Nu zult u wellicht denken dat
met een modern navigatie sy -
steem deze problemen tot het
verleden zullen behoren. Geluk -
kig is wel het probleem met ver-
keerde adressen hierdoor min -
der geworden, maar nog steeds
aanwezig. Als een huisnummer-
plaatje afwezig is of niet zicht -
baar kost dat extra tijd om het
juiste adres op te sporen. Zeker
als elke seconde telt, kan het fa -
taal aflopen voor het slachtoffer!

Wat te doen
Doe de hulpdiensten een plezier
en draag zorg voor een goed
leesbaar huisnummerplaatje
vanaf de openbare weg. Ook u
kunt hier belang bij hebben.
EHBO Vessem, Wintelre, Knegsel

Eric Oosterbosch, voorzitter
tel. 0497-336755

Nieuws van de
Zonnebloem
Kerkdeurcollecte Palmpasen
Op zondag 29 maart, Palmpa -
sen, collecteert de Zonnebloem
voor de mis van 11.00 uur aan de
kerkdeur. Wij bevelen deze
collecte van harte bij u aan.
Mede door de opbrengst van
deze collecte kan een oude tradi -
tie ook dit jaar weer worden
voort gezet. In de week van Witte
donderdag brengen vrijwilligers
van de Zonnebloem fruitschalen
rond bij haar gasten.

Nieuwe datum
De uitvoering van Muziek Jong
voor Oud, geregeld door de pro -
vincie, gaat niet door op 21 april.
Wij wachten nog op een nieuwe
datum. Zo gauw die bekend, is,
hoort u nog van ons.

Busuitstapje
Wat wel doorgaat is het busuit -
stapje samen met Wintelre, en wel
op woensdag 22 april. We vertrek -
ken ’s morgens om half 9 vanaf
Groenendaal voor een heerlijke
dag in Ameide, een dorpje in de
Alblasserwaard. Wij krijgen daar
een prachtige en leerzame demon-
stratie met een aantal tamme
uilen. Deze demonstratie gebeurt
binnen in de zaal en u zult versteld
staan wat u allemaal te zien en te
horen krijgt. Na deze demonstratie
wordt een Hollandse Koffietafel
geserveerd met een lekkere kop
soep. ’s Middags gaan we een
bloesemtocht maken met de gids.
Het wordt een hele mooie route,
langs de vele, volop in bloei
staande fruitbomen rondom Amei -
de. Onze gids zal u onderweg van
alles vertellen over deze mooie pol -
der en de fruitteelt in het bijzon -
der. Na deze rit gebruiken we nog
een consumptie en gaan we weer
huiswaarts. Wij vragen voor deze
dag een bijdrage van € 35,- p.p. U
kunt zich tot 5 april aanmelden bij
Trees van Aaken, tel 591306.

GRATIS INLOOPSPREEKUUR 
BIJ DE WIJKZUSTER

Voor vragen over thuiszorg, mantelzorg, 
het aanvragen van indicaties etc. bent u iedere 
vrijdag van 11.00-12.00 uur van harte welkom 
bij wijkzuster Ellie van ZuidZorg Vessem.
Adres: Servatiusstraat 6a, Vessem

U kunt ook bellen voor een 
afspraak met 040-2 308 408 
of mail naar vessem@zuidzorg.nl

Hoe belangrijk de zichtbaarheid
van uw woning is

Volg uw
Vaesheimer Bode
ook op facebook:

www.facebook.com/
vaesheimerbode
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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 jaarlijkse veldtoertocht
heeft inmiddels een mooie
reputatie opgebouwd als het
gaat om de beloning na af -
loop. ‘De tocht met dat pilske
op het einde,’ zo staat de Ves -
semse tocht bij de mountain -
bikers sinds 2010 beter be -
kend. Na het geploeter door
de bossen wacht voor iedere
deelnemer namelijk een gra -
tis Beerze bier. Op zondag 12
april is het alweer de dertien -
de keer dat dit evenement op
de fietskalender staat.

Het gratis pilske triggert de fiet-
sers om er een mooie derde helft
van te maken in de binnentuin
van De Gouden Leeuw. De orga -
ni satie is in handen van ATB
Vessem. Dit is geen officiële ver-
eniging maar een clubje fietsers.
Vanuit deze groep vormen zes
man (Peter Sengers, Harrie Ster -
ken, Hans Maas, Frans Das,
Peter Zigenhorn en Toon Oli sla -
gers) de organisatie van de
mountainbiketocht. Voor dit
zestal is het natafelen een mooie
gelegenheid om de tocht nog
eens te evalueren. Dit jaar is de
route van de toertocht opnieuw
aangepast om de mountain bi -
kers weer wat nieuws te bieden.

Gokken
Bovenal is deze ‘derde helft’
Bourgondisch gezellig. “Een
groot deel heeft de volgende dag
dan ook vrij," zo weet Peter Sen -
gers. “Mountainbiken is een heel
individuele sport. Door het na-
tafelen heb je toch nog een mooi
groepsgebeuren.”
Vorig jaar stonden iets meer dan
800 fietsers aan de start. Het re-
cord stamt uit 2013, toen turfde

de organisatie 934 deelnemers.
Voor dit jaar hoopt de organi -
satie op 700 tot 800 inschrij -
vingen. Inmiddels is het voor het
zestal een traditie dat op de laat -
ste vergadering voor de tocht
wordt gegokt op het aantal deel-
nemers. Voor degene die hier het
dichtste bij zit, wacht een bier -
pakket.

Korfbalvereniging
Het idee voor een jaarlijkse toer-
tocht is ontstaan vanuit de korf -
bal. De vereniging heeft geen
kantine-inkomsten en moet
daar door creatief zijn om de con-
tributie schappelijk te houden.
Zo vond in 2004 de eerste editie
plaats van de mountainbiketocht
in en rondom de bosrijke omge -

ving van Vessem. Nog altijd gaat
ruim driekwart van de inkom -
sten naar de korfbalclub. Daar-
naast gaat een klein deel onder
anderen naar nieuwe fietskle -
ding, eens in de vijf jaar. Dit jaar
zijn de fietsers van ATB Vessem
weer aan de beurt voor een
nieuwe outfit.

1500 Pijlen
Deelnemers komen niet alleen
uit de nabije regio. Ze komen
van heinde en verre. De reistijd
loopt in enkele gevallen op tot
bijna 2 uur, van Amsterdam en
Middelburg tot het Belgische
Lille en Leuven. Waarom komen
al die deelnemers toch van zo -
ver? “We hebben een afwisse len -
de route die erg goed is uitge -
pijld," vertelt Peter. “Voor, in en
na iedere bocht hangen we een
duidelijke fluoriserende pijl met
een rode rand. We proberen het
zo goed uit te pijlen zodat je
nooit hoeft te twijfelen.”
Hiervoor zijn in totaal plusminus
1500 pijlen nodig. Veiligheid
staat voorop. Dit jaar telt de
route 24 oversteekplaatsen.
Daar voor alleen al zijn tweemaal
24 is 48 vrijwilligers nodig. Tel
daar onder meer 24 pijluitzetters
bij en je komt in totaal uit op
zo’n 80 vrijwilligers. Op de deel-
nemerslijsten in voorgaande
jaren prijken enkele promi nen -
ten, zoals de Belgische wereld-

kampioen veldrijden Erwin Ver-
vecken en profmountainbiker
Rudi van Houts uit Luyksgestel.

Vergeten
De populariteit van het pilske
naderhand stijgt sommigen na
zo’n sportieve inspanning flink
naar het hoofd. Na een gezellige
nazit werden vorig jaar twee
deelnemers uit de buurt van
Roermond netjes opgehaald. De
Limburgers waren al even on -
der weg toen ze zich plots reali -
seerden dat ze hun sixpack bier
nog hadden laten staan. Vlug
terug dan maar. Bij poging twee
zijn ze al bijna op de snelweg als
ze tot hun schrik weer iets zijn
vergeten. Dit keer waren het hun
fietsen…

Drie afstanden
Deelnemers aan de veldtoertocht
kunnen kiezen uit routes van 25,
35 of 50 km. Inschrijven en star -
ten is mogelijk tussen 8.30 en
10.00 uur. Deelname kost € 4,-.
De start vindt plaats bij het
sportpark. De eindstreep ligt bij
de binnentuin van De Gouden
Leeuw.

De Vaesheimer Bode wenst
iedereen veel succes met de
veldtoertocht en veel plezier
met het natafelen! Maar denk
er aan, vergeet niet je fiets en
je sixpacks.
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13e editie mountainbiketocht:
Bourgondisch genieten
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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

Jan Smuldersstraat 36
5512 AZ  Vessem 
Tel. 0497-591231



“De week voorafgaand aan de
voorstelling was nog even span -
nend vanwege een aantal zie -
ken," vertelt Marie-Jose Mijs,
“gelukkig kon iedereen erbij zijn,
wel of niet zo goed bij stem. Er
zijn veertig verschillende per -
soon lijkheden in het koor. Dan is
het wel heel bijzonder dat het zo
goed klikt. Iedereen laat elkaar
in z’n waarde en zo komen
talent jes boven drijven. Vooral
de jonge meiden hebben geno -
ten. Het zal voor hen niet mee-
vallen om straks weer de paas-
mis te moeten voorbereiden.” Ze
heeft er deze keer nauwelijks als
dirigente voor hoeven staan. De
liedjes waren goed geoefend,
iedereen kende het tempo en de
tekst. En Marie Jose wilde ge -
woon ook meedoen.

Yvonne Joosten is een van die
jongere talenten, die gegroeid is
in haar rol als ‘devil in disguise’:
“Het was even wennen in het

begin, maar het was super om te
doen en kicken dat het gelukt is.”
Yvonne heeft ook enorm van de
anderen genoten: van de samen-
zang én van de toneelstukjes met
bijvoorbeeld Roel en Jan. Vooral
het stuk dat in de ‘Kleine Beek’
afspeelde sprak tot haar verbeel -
ding. “We hebben het toch maar
weer mooi gedaan met z’n allen.
Het heeft deze keer wat meer tijd
gekost, maar het was de moeite
waard. Zeker als je na afloop al
die complimentjes krijgt.”

Jos Merckx heeft moeite om
zelf in de schijnwerper gezet te
worden. Hij heeft het liever over
Eric de Laat die pas een jaar bas -
gitaar speelt en zich voor de
gelegenheid suf geoefend heeft.
Of hij praat over Marie Jose en
haar bijdrage aan het geheel. De
dirigente en de muzikaal leider
werken intussen al zo’n twintig
jaar samen en vullen elkaar
prima aan. “Ik pingel maar wa,"
zegt Jos bescheiden, maar daar
komt hij deze keer niet mee weg.
Jos was verantwoordelijk voor
de arrangementen van zang en

muziek. Gemiddeld rekent hij
zo’n tien uur voor een lied, wat
betekent dat die vijfentwintig
liedjes bij een werkweek van
veertig uur hem zes weken heb -
ben gekost. En dan moet ie ze
ook nog leren ‘pingelen’. Parel-
tjes vond Jos bijvoorbeeld ‘Het
dorp’ en ‘Don’t stop me now’.
“Het is gewoon kicken als zo’n
nummer lukt. Ik kan daar enorm
van genieten, net als van de wel-
verdiende pilsjes na afloop en de
onderlinge band tussen koor le -

den. Daar doe je het toch alle -
maal voor.”

De rol van Roel Blok was ‘m op
het lijf geschreven. Logisch zou
je denken, hij is immers de be -
denker van het verhaal. Toch
hoefde Roel niet zo nodig, maar
hij is de enige met wat meer
toneelervaring. “Het is geweldig
verlopen! De laatste weken wa -
ren er wel twijfels en onzeker -
heden, maar op de Generale
vielen alle puzzelstukken op z’n
plaats. Voor mij was vrijdag een
topdag, toen zat ik echt in een

flow. Als het Con Brio-collectief
op gang komt is er geen houden
meer aan. Klinkt er eerst nog ‘dit
nooit meer’ tijdens het lopende
buffet zondag stond de volgende
voorstelling alweer in de grond-
verf.”

Tegen die tijd zal de generatie -
kloof nog groter zijn. Nu al vroe -
gen de jonge honden of ze ook
eens liedjes konden zingen uit
deze eeuw. En de ouderen klaag -
den over het leren van al die tek-
sten. Dan zit er maar een ding
op; Alles wat nog jong (van hart)
is en dit ook eens van dichtbij wil
meemaken aanmelden bij Con
Brio. Zodat we over een jaar of
drie weer verzekerd zijn van zo’n
fantastische show.

Moviestar was er in ieder
geval een om in te lijsten of
zoals de naam Con Brio al
zegt; ‘met verve gedaan’.
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Moviestar was ‘n feel-good-show
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Rondweg 26, Bladel www.vdstappen-loonen.nl      Tel. 0497 - 383193

Voor al uw wensen maken wij tijd en ruimte. 
Persoonlijk, betrokken en zorgzaam.

Voor uw

BROOD EN BANKET

Bakkerij HENST
Wilhelminalaan 7
Vessem - Tel. 0497-591272

De Echte Warme Bakker



9 Jaar heeft het geduurd, 9
lange jaren van afvragen
wan neer dat mooie dorps -
feest weer gehouden wordt.
Weet je nog dat Arie Schri -
ders en Yvonne Waterschoot
toen in het onecht verbonden
zijn? Misschien weet je zelfs
nog wel dat in 1999 Walter de
Laat en Tine Becx voorop op
de hoogkar zaten. Dit jaar is
het weer zover, er zal weer
een Boerenbruiloft zijn in
Vessem en wel op 6 juni 2015.

De laatste tijd begint het geroe -
ze moes al steeds meer door het
dorp te gaan. Diverse vereni -
gingen zoals Fanfare en Drum -
band St. Cecilia, Gilde St. Lam -
bertus, Volksdansgroep, Vaes -
heimer Blaoskapel en Zanggroep
Con Brio zijn gevraagd om deel
te nemen aan dit dorpsgebeuren.
Ook worden er vele dorpsge no -
ten geronseld om als familielid
van bruid of bruidegom te acte -
ren. Of het nu iemand is van 80
jaar of slechts 10 jaar, iedereen is
meteen dolenthousiast.

Iedereen
Ben jij nog niet gevraagd of zit je
niet bij één van deze vereni -
gingen? Geen nood, de hele dag
is bedoeld voor iedereen! Wij
verwachten dan ook op de diver-
se momenten tijdens deze dag
veel volk, uiteraard in ouderwet -
se boerenkleding, te kunnen ver-
welkomen.
Het programma is erg gevari -
eerd. Zo zal iedereen door een
dorpsomroeper al vroeg in de
morgen op de hoogte worden

gebracht van het heugelijke feit.
Als iedereen daardoor ontwaakt
is worden de boze geesten ver-
jaagd door het paar los te schie -
ten bij de molen. Het mooie van
dit moment is dan ook meteen
dat het, tot dan toe geheime
bruidspaar, zich bekend zal
maken.

Wie trouwen er?
Nu al gaan de wildste geruchten
rond door Vessem wie er toch
zullen gaan trouwen. Weet jij het
zeker? Dan komt er meer dan
voldoende gelegenheid om hier
een gokje over te wagen en
ieder een te laten zien dat jij
degene bent die het allang wist.
Na het losschieten gaan we bij
Cafe U Weet Wel, onze dan reeds
dorstige kelen smeren. Daarna
gaan we voor een boerenlunch
naar Smaeckvol. Iedereen kan
zich hier vooraf voor inschrijven.
Hier zal later meer informatie
over worden verschaft. In de
middag worden de ‘werkkleren’
omgeruild voor het zondags
‘boeren’ pak. Eerst zal de bruide -
gom opgehaald worden bij zijn
ouderlijk huis en vervolgens zal
de hele stoet onder begeleiding
van zowel de Guld als de drum -
band en fanfare naar het ouder -
lijk huis van de bruid vertrekken.
Dit hele spektakel moet natuur -
lijk nog even op de foto vast ge -
legd worden. Dit doen we in de
tuin bij de Gouden Leeuw
waarna het officiële gedeelte in
d’n Boogerd gehouden wordt.
Hier zal zowel het wettelijk als
het kerkelijk huwelijk worden
gesloten. Hopelijk zal het echt-

paar elkaar het ja-woord geven
en kan het in het onecht verbon -
den worden.

‘Kromme erm’
’s Avonds is het dan tijd om het
paar te feliciteren met de ‘Krom -
me erm’ tijdens de receptie wel -
ke gehouden wordt in de Gou -
den Leeuw. Ook de Vaesheimer
blaoskapel en de volksdansgroep
zullen hun vreugde uiten, elk op
hun eigen manier.
Pfff, dat was een lange dag dus
dan wordt het tijd om even alle
stress, alle spanningen en alle
emoties van ons af te gooien
tijdens de feestavond. Niemand
minder dan good old ‘Dj Wilky

Way’ zal zorgen voor de juiste
sferen zodat het feest tot in de
kleine uurtjes kan gaan duren.

Wij als organisatie van de
boerenbruiloft 2015 kunnen
samen met de fanfare en
drumband eigenlijk al niet
meer wachten tot het zover is.
Vooral uit de vele positieve
reacties blijkt al dat wij niet
de enige zijn die er zin in
hebben. Zorg dus allemaal
dat je op tijd je boerenoutfit
compleet hebt en vooral de
gehele zaterdag 6 juni tijd
hebt om deel te nemen aan
dit dorpsfeest!
De commissie Boerenbruiloft 2015
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De Boerenbruiloft komt eraan

Als deze Vaesheimer Bode verschijnt is in -
mid dels de NL klusdag geweest. Samen met
onze vrijwilligers zijn we nog steeds druk
bezig met de renovatie van ons clubhuis aan
de Kerkberg. We hebben inmiddels een con-
tainer geplaatst om extra ruimte te krijgen in
ons materiaalhok. Deze container wordt nog
geschilderd en er komen nog planten voor
zodat deze zo min mogelijk in het zicht staat.
Langs deze weg willen wij alle vrijwilligers
bedanken voor hun grote inzet. Wat zijn wij
trots op deze mannen en vrouwen die iedere
week weer klaar staan en ook regelmatig op
zaterdag. Zonder jullie geen Jong Nederland
en dat zou toch zonde zijn.

Minioren
Ook weer even aandacht voor onze minioren
waar we dit jaar mee gestart zijn. Op 28 fe -
bru ari was het weer zover en stonden vijf
kinderen te trappelen van ongeduld voor wat

onze miniorenleiding weer voor ze in petto
had. Van ouders hoorden we dat hun doch -
ter van vijf vanaf de week na carnaval voor-
durend vroeg "mag ik nu naar de jeugd? " Ze
gaat met heel veel plezier en komt met de
leukste knutselwerken en verhalen thuis. Ze
geniet ervan om met leeftijdgenoten te
ravotten en te knutselen. Een echte aanrader
voor kinderen van vier tot zes jaar.
In overleg hebben we de tijd aangepast na -
melijk van half twee tot half vier in de mid-
dag en dat iedere derde zaterdag van de
maand. Als u twijfelt over de datum, houd
dan de Weekbert in de gaten of kijk op face -
book of op: www.jongnederlandvessem.nl.
Kortom komt allen eens kijken bij een van
onze groepen of het nu minioren, maxioren,
junioren of senioren zijn, de Jeugd heeft voor
elk wat wils. Natuurlijk mag je ook een vrien -
din of vriendje meenemen want samen is ge -
zelliger dan alleen.

Drukke periode
We gaan als Jong Nederland weer een druk -
ke periode tegemoet want naast groep
draaien gaan we ook zelf een weekend weg
en wordt er vanuit het district ook van alles
georganiseerd. Zoals bijvoorbeeld het Juni -
orentoernooi waar onze meiden vorig jaar
eerste waren en dus hebben we een titel te
verdedigen. Ook in juni is er weer het Arden -
nenweekend voor senioren waar je twee
nachten gaat lopen met rugzakken en gaat
slapen in je zelf gebouwde tent van zeil en op
de zaterdag vette activiteiten gaat doen zoals
grotten, mountainbiken, vlotten of abseilen
en klimmen.

Kortom een mooi voorjaar in het ver -
schiet en hopelijk zien we jullie snel bij
onze mooie club waar voor ieder kind
wat moois is te doen.

Tot ziens!
Leiding

Jong Nederland Vessem

Jong Nederland blijft maar doorgaan



De Goede of Heilige Week en
Pasen staan weer voor de
deur. Met de viering van de
plechtige intocht van Jezus in
Jeruzalem op zondag 29
maart om 11.00 uur (plechti -
ge Eucharistieviering m.m.v.
het Herenkoor) beginnen we
weer een heel bijzondere
week.

Als teken van onze hulde aan
onze Heer Jezus Christus wor -
den takjes palm gewijd en uit -
gedeeld. U zult ze ongetwijfeld
thuis wel een plaatsje weten te
geven. In deze viering wordt ook
het lijdensverhaal gelezen. In dit
weekeinde kijken we ook vooruit
naar wat er in de komende week
met Jezus staat te gebeuren.
Deze week roept ons ook heel
speciaal op tot bezinning over
onze manier van leven, over
onze omgang met God en met
elkaar. Als wij eerlijk bij onszelf
te raden gaan zullen we ook tot
het besef komen dat we zondige
mensen zijn. Ook wij hebben
door onze woorden en door onze

manier van leven anderen on -
recht aangedaan en ook wij zou -
den eigenlijk behoefte aan ver-
zoening en vergeving moeten
hebben. Laten we voor zover het
van ons afhangt het weer goed
maken met elkaar en met God.

Maandagavond in de Goede
Week (30 maart) is er om 19.00
uur een Eucharistieviering met
als woorddienst een boete- vie -
ring voor de drie gezamenlijke
parochies in de kerk van Kneg -
sel. Het parochieel gemengd
koor van Knegsel zal deze viering
muzikaal verzorgen. Als men wil,
kan men ook een afspraak ma -
ken met de pastoor om persoon -
lijk te biechten.

Witte Donderdag 2 april
Op deze dag viert de kerk dat
Christus de Eucharistie en het
priesterschap instelde bij gele -
genheid van het Laatste Avond-
maal. Het is vanouds daarom
speciaal de feestdag van de
priesters. In het evangelie van
deze feestdag horen we het ver-

haal van de voetwassing van de
leerlingen door Jezus voordat ze
aan tafel gaan. Als teken van
dienstbaarheid worden op het
einde van de viering enkele le -
den van de ziekenzorggroep of
zonnebloem-afdelingen ge -
vraagd een fruitmand naar zie -
ken in de verschillende pa -
rochies te brengen.

Op de avond voorafgaande aan
Witte Donderdag wijdt onze
hulpbisschop in de kathedrale
basiliek van St. Jan te ’s Her to -
genbosch in de Chrismamis de
heilige oliën: olie voor de doop-
leerlingen, olie voor de zieken -
zalving en de chrisma – olie voor
de zalving van de vormelingen
en de wijding van de priesters.
Na de viering worden de oliën
verdeeld over de parochies van
het bisdom.

Op Witte Donderdag is er om
19.00 uur een gezongen Eucha -
ristieviering in de kerk van Win -
telre voor de gezamenlijke pa -
rochies. Het gemengd koor van
Wintelre zal deze viering muzi -
kaal verzorgen.

Goede Vrijdag 3 april
Op deze dag wordt heel bijzon -
der het lijden en sterven van
Jezus herdacht. Het is goed om
daar bij stil te staan. Het helpt
ons om onze aandacht te scher -
pen voor situaties van onder -
druk king en lijden, veraf en
dichtbij. In de liturgie staat op
die dag alles in het teken van het
kruis en het lijden.
’s Middags is er om drie uur een
kruiswegoefening m.m.v. het
dameskoor in Vessem. Om drie
uur in de middag is er ook een
kruiswegoefening voor de
kinderen van de verschillende
parochies in Wintelre.
s’ Avonds om 19.00 uur her den -
ken we de kruisdood van Chris -
tus door het voorlezen en over-
wegen van het lijdensverhaal, de
hulde aan het kruis en het ver-
richten van verschillende voor-
beden. Deze viering in de kerk
van Vessem is bestemd voor alle
parochianen van de drie kerk -
dorpen.

Stille Zaterdag 4 april
Dit is de dag van waken, een dag
dat de Heer van ons is weggeno -
men. Deze dag staat gespannen
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DIENSTEN EN INTENTIES
PALMZONDAG
Zaterdag 28 maart Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 29 maart Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 29 maart Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Herenkoor Greg.
en Ned.
In deze viering worden palmtakjes gewijd en uitgereikt.
In deze vieringen gedenken wij: Petronella Bruurs; Petronella en Josephus
Mijs-Ansems; Piet en Diena Schoenmakers-Sleddens; Harrie Meulenbroeks
(verj.); Cees v. Riet (jrgt.); Toon v.d. Heuvel.

Maandag 30 maart 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

Maandag 30 maart Knegsel 19.00 uur Boeteviering mmv parochieel
gemend Koor.
Het is de bedoeling dat ook de parochianen van de andere parochies aan deze
viering deelnemen.

2 April Witte Donderdag Wintelre 19.00 uur plechtige
Eucharistieviering mmv het parochieel gemengd koor. Het is een viering voor
de gezamenlijke parochies. Ook de leden van de Zonnebloemafdeling van
Vessem, Wintelre en de Ziekenzorggroep Knegsel worden voor deze viering
speciaal uitgenodigd.
3 April Goede Vrijdag
14.30 uur Kruisweg Groenendaal.
15.00 uur in Vessem kruisweg. Dameskoor.
15.00 uur in Wintelre kruisweg voor de kinderen van de drie parochies.
19.00 uur Vessem viering Goede Vrijdag. Gemengd Koor.
Het is een viering voor de gezamenlijke parochies.
Zaterdag 4 april 10.15 Paasmis Groenendaal.
19.00 uur Paaswake. Gemengd Koor. Plechtige viering van licht en
waterwijding en Eucharistieviering.
Zondag 5 april Paaszondag 11.00 uur Gezinsviering mmv. Con Brio.
Besprenkeling met het pas gewijde water.
Maandag 6 april 2e Paasdag 11.00 uur Eucharistieviering. Herenkoor Greg.
In deze vieringen gedenken wij: John v. Ham (jrgt.); Wout en Anneke
Soetens-v. Lippen; Jan v. Gils (1e jrgt.); Jan v.d. Biggelaar (jrgt.); Liza en Sjef
van Aaken-Diepens, Teun en Job; Harrie Lemmens; Mariëtte Lemmens;
Hendrik v.d. Aa (verj.); Anita v. Overbeek-Giesbers (1e jrgt.); Frans en Dien
Zigenhorn-de Hondt; Ria Zigenhorn-Meulenbroek.

TWEEDE ZONDAG VAN PASEN; BELOKEN PASEN
Zaterdag 11 april Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 12 april Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 12 april Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Dameskoor.
In deze vieringen gedenken wij:Wim v.d. Ven (mndg.); Anneke v.d. Ven-v.
Helvoirt; Ton Smetsers; Marietje Sterken-v. Aaken (mndg.); overl. ouders
Becx-Hoppenbrouwers; Paula Buijvoets-Kamphuis (mndg.); Martien Mijs
(verj.); Fien Somers-Coolen (verj.).

Maandag 13 april 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.
Vrijdag 17 april 19.00 uur plechtige Eucharistieviering in Vessem mmv.
Con Brio, waarin 13 jongeren van groep 8 van de basisschool uit handen van
vicaris generaal Ron van den Hout het Heilig Vormsel zullen ontvangen.

DERDE ZONDAG VAN PASEN
Zaterdag 18 april Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 19 april Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 19 april Vessem 11.00 uur Gezinsviering.
In deze vieringen gedenken wij: alle overledenen van fam. de Laat; Jo
Liebregts-de Laat (mndg.); Kinderen Wouters; Martien v.d. Heijden (mndg.);
Hub v. Buul; Wim Keijzer; Marie Roes-Smulders (verj.); Miet Schoenmakers-
v. Beers; Maria Couwenberg-Mijs (jrgt,).

Maandag 20 april 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.
Vrijdag 24 april13.30 uur Plechtig gezongen huwelijksviering in de kerk
van Vessem voor het bruidspaar Bart de Laat en Kim Franken. Zij zorgen zelf
voor de muziek.
Van harte proficiat.

OVERLEDEN:
Gerard van Houtum, oud 73 jaar, De Koperwiek Eersel.
Margriet Henst-van der Heijden, oud 69 jaar, Jan Smuldersstraat 1a, Vessem.
Mogen zij rusten in vrede.

In de volgende Vaesheimer Bode, waarvoor wij de intenties moe -
ten inleveren vóór 13 april, vermelden wij de intenties van 22 april
tot 3 juni. Denkt u er aan de intenties op tijd in te leveren (€ 10,-
per H. Mis) vóór 13 april bij Riek van den Bosch, Oude School -
straat 6 (vóór 12.00 uur ‘s middags) of op de pastorie in Knegsel,
tel. 040-2051575.

GOEDE WEEK EN PASEN



tussen dood en leven. Het is nu
wachten op het leven dat zich zal
doorzetten.

Paaswake, Paasnacht 4 april
Met de symbolen van vuur, licht
(paaskaars) water (doop) en
brood en beker (Eucharistie)
vieren we de verrijzenis van
Chris tus. In deze nacht, op deze
avond begint blijkbaar alles op-
nieuw. De schepping met alles er
op en er aan wordt in de geschie -
denis van God met de mensen
meegenomen. God zei: “Ik ga
iets nieuws beginnen, het is er al,
zie je het niet? ”

De paaswake-viering begint om
19.00 uur en het gemengd koor
van de parochie zal deze viering
muzikaal verzorgen.

Paaszondag 5 april
Op de eerste dag van de week
kan alles nieuw beginnen, fris en
oorspronkelijk licht en belofte-
vol. Christenen vernieuwen hun
doopbeloften en staan in het vol-
le licht van Gods genade en
zingen: “De Heer is waarlijk op -
gestaan, alleluja” Christenen we -
ten zich onderweg, maar niet
langer alleen. Zij zijn vergezeld
van de levende Heer die voor
hen levend water, helder licht en
voedsel voor onderweg is.
Op eerste Paasdag is er om elf
uur een gezinsviering mmv.de
werkgroep voor gezinsvieringen
en Con Brio.

Op tweede Paasdag is er om
elf uur een gezongen eucharistie -
viering mmv. het herenkoor.

Ik wens u allen enkele
mooie, genadevolle vie rin -
gen en dagen toe. Zalig
Paasfeest. 
Gaarne nodig ik u uit zoveel

mogelijk aan de vieringen
deel te nemen. Daarbij
wens ik u veel devotie. Let
goed op de aanvangstijden
 van de vieringen.

Vaesheimer Bode – maart 2015 – pagina 17

Bloemenhulde Goede Vrijdag
Beste medeparochianen,
Op Goede Vrijdag om 19.00 uur wordt in onze kerk de Goede
Vrijdagviering gehouden voor Vessem, Wintelre en Knegsel.
In onze parochie is het een mooi gebruik om dan een
bloemenhulde te brengen aan het kruis dat dan centraal in de
kerk is opgesteld.
Individuele parochianen en verenigingen worden uitgenodigd om
aan die bloemenhulde deel te nemen door bloemen rond het kruis
te leggen. U kunt de bloemen bij het begin van de viering achter in
de kerk leggen en dan kunt u ze bij de kruishulde naar voren
brengen.
Als u zelf de bloemen niet bij het kruis wilt leggen of als u hiervoor
niemand in uw vereniging vindt, dan zullen de misdienaars dat
doen. Zij brengen de bloemen, die achter in de kerk blijven liggen,
naar voren.
De bloemen worden de volgende dag verwerkt in de
paasversiering, zodat ze met Pasen en ook daarna nog enige tijd
de kerk opfleuren. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Contactgroep
St. Lambertus Vessem

Vastenaktie
30 maart t.m. 
3 april 2015
In de week van 30 maart zal
onze jaarlijkse huis-aan-huis col -
lecte plaatsvinden t.b.v. de Vas-
tenaktie. Bij deze uitgave van de
Vaesheimer Bode treft u het be -
ken de envelopje aan. Onze vrij -
willigers komen deze weer bij u
ophalen. Tijdens de Vasten perio -
de 2015 staat Sri Lanka centraal.
Het richt zich dit jaar vooral op
de werkers van de theeplantages
in Sri Lanka. Het project wordt
gedragen door organisatie Setik.
Setik helpt de Tamil-gemeen -
schappen op de theeplantages
zich te ontwikkelen en uit hun
isolement te treden. Zo wordt er
onder andere gezorgd voor nij-
verheidsonderwijs, computer -
trainingen, leiderschaps trai ning -
en en psychosociale begeleiding.
Wij bevelen deze collecte van
harte bij u aan en zeggen u alvast
bij voorbaat hartelijk dank hier-
voor.

M.O.V.-Vessem

Steeds meer kinderen in ons
land worden de dupe van finan -
ciële problemen thuis, bijna
400.000 kinderen groeien op in
armoede. Nationaal Fonds Kin-
derhulp wil er zijn voor al deze
kinderen en daarvoor is veel geld
nodig. De landelijke collecte
2015 van Kinderhulp wordt ge -
houden van 12 t.m. 18 april. We
hopen op gulle giften, maar heb -
ben ook hulp nodig. Vrijwel
overal in Nederland is nog drin -
gend behoefte aan extra collecte-
vrijwilligers. Misschien iets voor
u?

Nationaal Fonds Kinderhulp
Een fiets, een weekje kamperen,
zwemles, sporten of een Sinter-
klaascadeautje. Dingen die zo
gewoon lijken, maar voor een
grote groep kinderen in Neder-
land niet zijn weggelegd. In

(pleeg)gezinnen met financiële
problemen of instellingen is
hiervoor vaak geen geld. Kinder-
hulp helpt door financieel bij te
springen. Want ook kinderen die
opgroeien in probleemsituaties
moeten de mogelijkheid krijgen
om hun talenten te benutten en
aansluiting kunnen houden bij
leeftijdsgenoten. Maar ook de
kans om gewoon kind te zijn en
even de zorgen opzij te zetten.

Loopt u ook mee?
Helpt u ook mee om geluk mo -
ge lijk te maken voor kinderen
met minder kansen? Heeft u een
paar uurtjes tijd? Word dan col -
lectant voor Kinderhulp. Collec -
teren hoeft echt niet veel tijd te
kosten. U bepaalt zelf hoeveel
tijd u wilt besteden. Samen met
de plaatselijke coördinator in
Vessem overlegt u welke straat/
straten u voor uw rekening wilt
nemen.

Aanmelden kan bij Miranda
Verbaant-van Gestel, Domi -
neeshof 9, Vessem, tel. 0497-
842090. Aanmelden via e-
mail kan ook: info@
kinderhulp.nl.

Ook voor meer informatie
kunt u ook bij haar terecht.

PRAKTISCHE MEDEDELINGEN
Collecte ziekenzorg
In het weekeinde van Palmzondag, 29 maart, houdt de zieken -
zorg groep van de parochie een kerkdeurcollecte ten bate van de
zieken van de parochie. ook wordt er in de Eucharistieviering van
Witte Donderdag gecollecteerd voor de zieke medemens. Moge
met Pasen iedereen voelen dat men er bij hoort. Bij voorbaat
hartelijk dank

Wijwater halen
U kunt gewijd water halen in de kerk op paaszaterdag tussen
10.00 en 12.00 uur.

De ziekencommunie thuis
Wanneer er zieken in de parochie zijn die het op prijs stellen dat
ze rond of met Pasen de H. Communie thuis ontvangen, die mij
niet als zodanig bekend zijn, laat het dan even weten. Een tele -
foon tje naar de pastorie in Knegsel: 0402051575 met uw naam,
adres en telefoonnummer en het komt voor elkaar.

Aanvangstijden van de vieringen van de Goede Week en
Pasen
Palmzondag 29 maart 11.00 uur: Plechtig gezongen Eucharis -
tie viering mmv. het Herenkoor (Gregoriaans en Nederlands)
Maandag 30 maart 19.00 uur: gezamenlijke boeteviering voor
de drie parochies in de kerk van Knegsel mmv. het parochieel
gemengd koor van Knegsel
Witte Donderdag 2 april 19.00 uur: Gezamenlijke Eucharistie -
viering voor de drie parochies mmv. het gemengd koor van Win -
telre in de kerk van Wintelre.
Goede Vrijdag 3 april 15.00 uur in de kerk van Vessem: kruis -
weg met mmv het dameskoor. Tevens is er op die dag om 15.00
uur een kruisweg voor de kinderen van de drie parochies in de
kerk van Wintelre.
Viering van Goede Vrijdag 3 april om 19.00 uur voor de gezamen -
lijke parochies in de kerk van Vessem mmv. het gemengd koor.
Paaswake 4 april 19.00 uur mmv. het gemengd koor.
Paaszondag 5 april 11.00 uur: gezinsviering. Besprenkeling met
wijwater.
Tweede Paasdag 6 april 11.00 uur: gezongen Eucharistieviering
mmv. het herenkoor.

MAAK SAMeN MeT ONS GeLuK MOGeLIJK!

Kinderhulp zoekt ook
Vessemse vrijwilligers
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Hoefseweg 3 - 5512 CH Vessem
Telefoon 0497-591842
www.henkvanherk.nl

bouwkundig bureau piet becx
ontwerp  -  tekeningen  -  advies  -  projecten

molenberg 42   5512 BN Vessem telefoon 0497  54 00 71

VOOR MEERWAARDE IN METAALBEWERKING

De Hoefse Weg 13a, NL-5512 CH VESSEM
Tel.: +31 497-591474, fax: +31 497-592169

kisters@techno-center.nlReparatie 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



Bestuur
Sinds de vorige publicatie in de
Vaesheimer bode hebben we
hoopvol gewacht op spontane
aanmeldingen van geïnteres seer -
den voor een plekje in ons be -
stuur. Helaas bleef ook die op-
roep zonder resultaat. Ook de
Vessemers die we in de tussen-
tijd persoonlijk benaderd heb -
ben, gaven aan op dit moment
nog geen gelegenheid te hebben
om onze bestuursgelederen te
komen versterken… Maar we
blijven optimistisch: wellicht
lukt het in de komende weken.
Tip: als u van een van onze
bestuursleden de vraag krijgt om
bij ons aan te sluiten, zeg dan JA!
Overigens geldt dit ook voor de
groep van de vrijwilligers: als u
er iets voor voelt om voor enkele
uurtjes (of voor een specifieke
activiteit) onze zeer gewaardeer -
de vrijwilligersclub te komen
versterken: aarzel niet. We zien
u graag komen.

Voortgang Convenant
Helaas is er nog steeds niets te
mel den. Het overleg verloopt al -
le maal veel langzamer dan be -
loofd en gehoopt. Als er iets te
melden is laten we het weten.

Hulp van BHV-ers
Voor D’n Boogerd is het ver -
plicht om een aantal Bedrijfs -
hulp ver leners beschikbaar te
hebben bij evenementen. Een
aantal van onze vrijwilligers is
als BHV-er gekwalificeerd, maar
dat aantal is niet genoeg om al-
tijd, bij elke activiteit, een slui -
tend netwerk van BHV-ers te
hebben. Daarom de vraag aan
alle BHV-ers in ons mooie dorp:
als u bereid bent om uw BHV-
vaardigheid in zelden voorko -
mende gevallen beschikbaar (op
afroep) te stellen, geef dit dan
door aan onze beheerder Els van
Keulen.

Terugblikken
De musical van Con Brio (waar-
over elders in dit blad meer):
hulde en complimenten!
We hadden al verwacht dat dit
een enorm succesvolle activiteit
zou zijn en die hooggestemde
verwachtingen zijn ook helemaal
waargemaakt: 2 avonden een
volledig uitverkochte zaal. En
ook de zondagmiddag was nog
erg goed bezet.
De ‘nazit’ van alle spelers met
lekkere hapjes was ook heel
gezellig en geslaagd hebben we
vernomen.

Verwachte activiteiten
Rikken
Zin in een gezellige avond? Ook

in 2015 kunt u op vrijdagavond
een kaartje leggen. Op 27 maart
en 10 april kunt u vanaf 20.00
uur bij ons aansluiten. Deelname
kost € 3,- incl. een borrelhapje
en drankje.

Enkele data om in uw agenda
te zetten:
- Op 16 mei organiseert de ac-

tiviteitencommissie weer een
spetterend muziekfeest.

- Op 22 juni hebben we de jaar -

lijkse vergadering van de Raad
van Aangeslotenen. De uitno -
di ging volgt later, maar zet de
datum vast in uw agenda.

- Op 16 augustus is er de jaar-

markt en net als vorig jaar is
D’n Boogerd in de routing
opgenomen. Op ons gezellige
terrasje kunt u dan ook iets
drinken.

- op 28 augustus is er (na afloop
van de Kindervakantieweek)
de gezellige dorps barbecue.

- Opgeven voor de kinder vakan -
tieweek en de barbecue zo
spoe dig mogelijk bij ons
bestuurslid Jaan Henst.

Dat was het weer voor deze
keer. Tot ziens …in D’n Boo-
gerd, waar anders!
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...in D’n Boogerd, waar anders!

Op donderdag 9 april vindt in de
Lambertuskerk in Vessem een
concert plaats in de serie Concert
in de Kerk. Het concert begint
om 20.00 uur en is gratis toe -
gankelijk. Het wordt georgani -
seerd door de stichting Behoud
Lambertuskerk Vessem, die
hier mee het kerkgebouw meer
relevantie wil geven voor Vessem
en de omliggende Kempen.

Het concert wordt ditmaal
uitgevoerd door het duo Julia
Wes tendorp en Ralf Pisters. Zij
tra den eerder op in onze Lam ber -
tuskerk, tot genoe gen van de mu -
ziekliefhebbers uit de Kempen.

Julia Westendorp is een
gevierde sopraan, zowel binnen
als buiten onze grenzen. Zo
speelde en zong zij voor de Ne -
derlandse Reisopera en de Opera
van Vlaanderen, waar zij komen -
de zomer zal schitteren als Su -
san na in La Nozze di Figaro.

Ralf Pisters heeft zijn sporen
als concertpianist inmiddels dik
verdiend. Hij is zowel musicus
als componist en doceert aan
onder meer aan het Conserva to -
rium van Amsterdam, de Swee -
linck Academie en de Academie
voor Muzikaal Talent.

Samen verzorgen ze een concert
in Vessem dat vooral gedragen
wordt door werken van Richard
Strauss, Gabriel Fauré en Claude
Debussy. Verder zijn werken te
horen van Amy Beach, Reynaldo
Hahn en Aleksandr Skrjabin.

Zoals gezegd, de toegang tot het
concert is gratis. Na afloop wordt
gecollecteerd ter bestrijding van
de kosten en de verdere doelstel -
lingen van de stichting Behoud
Lambertuskerk Vessem. Het
concert duurt ongeveer een uur.

KBO AGENDA
Maart
Za. 28 Culturele dag Den Tref Hapert
Ma. * 10.30-11.30 Gym D’n Boogerd
Ma. * 13.30-16.30 Biljarten 3 bnd D’n Boogerd
Di * 13.30-16.00 Bridgen D’n Boogerd
Wo. * 09.30-11.00 Koersbal D’n Boogerd
Do. * 13.30-16.00 Rikken Groenendaal
Do. * 13.30-16.30 Biljarten D’n Boogerd

April
Ma. 06 13.30-16.30 Rikconcours Kempkeshof
Wo. 08 08.30 Wandelen Kerkplein
Wo. 22 08.30 Wandelen Kerkplein
Ma. * 10.30-11.30 Gym D’n Boogerd
Ma. * 13.30-16.30 Biljarten 3bnd D’n Boogerd
Wo. * 09.30-11.00 Koersbal D’n Boogerd
Do. * 13.30-16.00 Rikken Groenendaal
Do. * 13.30-16.30 Biljarten D’n Boogerd

Mei
Ma. 04 13.30-16.30 Rikconcours Kempkeshof
Do. 07 10.00 Kringbedevaar Meerveldhoven
Wo. 06 08.30 Wandelen Kerkplein
Wo. 20 08.30 Wandelen Kerkplein
Ma. * 10.30-11.30 Gym D’n Boogerd
Ma. * 13.30-16.30 Biljarten 3bnd D’n Boogerd
Wo. * 09.30-11.00 Koersbal D’n Boogerd
Do. * 13.30-16.00 Rikken Groenendaal
Do. * 13.30-16.30 Biljarten D’n Boogerd
*Wekelijkse activiteit

SeRIe CONCeRT IN De KeRK:
Concert sopraan Julia Westendorp en
pianist Ralf Pisters in Lambertuskerk
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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:

Ook adverteren?
Bel 0497-592012

Ruim 12,5 jaar een begrip in De Kempen!



Hoe zijn welzijn en zorg in
Vessem geregeld. Denkt u
daar wel eens over na? Het
zal u waarschijnlijk een zorg
zijn, zolang u gezond bent en
goed uit de voeten kunt of zelf
geen mantelzorger bent.
Maar als er wel een zorgvraag
ontstaat, bent u blij dat er een
netwerk bestaat waar u op
terug kunt vallen.
Utopie? Niet als wij met z’n
allen als inwoners van Ves -
sem daar onze schouders
onder kunnen en durven
zetten!

Noaberschap
Noaberschap (een oud begrip in
vooral Oost-Nederland) zijn de
gezamenlijke buren in een kleine
sociale, overwegend agrarische
gemeenschap. Binnen de noa -
ber schap geldt de noaberplicht.
Dit houdt in een verplichting, de
noabers bij te staan in raad en
daad indien dat nodig is.
Vanouds was het een heel ruime
en intensieve vorm van buren-
hulp, die onontbeerlijk was voor
de bewoners van boerderijen en
in dorpen die niet konden reke -
nen op goede openbare voorzie -
ningen. (bron: Wikipedia).

Zoals het vroeger onderling ge-
regeld was, dat kennen wij in
onze moderne tijd vaak niet
meer. De meesten van ons zijn
grootgebracht in de verzorgings-
staat Nederland. Zaken zoals bij-
voorbeeld gezondheid en sociale

zekerheid werden altijd door de
overheid geregeld en daardoor
konden we aanspraak maken op
allerlei regelingen en voorzie -
ningen. Hierdoor raakte het van-
zelfsprekend omzien naar elkaar
min of meer op de achtergrond.

Participatiesamenleving
In zijn eerste troonrede die Ko -
ning Willem Alexander in 2013
uitsprak, sprak hij over: "De om-
slag naar een participa tie samen -
leving is in het bijzon der zicht -
baar in de sociale zeker heid en in
de langdurige zorg. De klassieke
verzorgingsstaat uit de tweede
helft van de twintigste eeuw heeft
juist op deze terrei nen regelingen
voortgebracht die in hun huidige
vorm onhoud baar zijn en ook
niet meer aansluiten bij de ver-

wachtingen van mensen."
Met andere woorden: onder
druk van de vele bezuinigingen
die door de regering zijn doorge -
voerd worden voorzieningen uit-
gehold en zijn er steeds minder
professionals voorhanden.

Sociaal netwerk
Op verzoek van de gemeente
Eersel is de Dorpsraad in Ves -
sem aan de slag gegaan met het
begrip ‘Welzijn en Zorg’. Aan
welke vorm van hulp en zorg is
behoefte en hoe kan dit vervol -
gens georganiseerd worden in
Vessem. Hiertoe zijn diverse ver-
enigingen uitgenodigd om te
brainstormen hoe wij als inwo -
ners van Vessem daaraan ons
steentje kunnen bijdragen. Het
plan is om een sociaal netwerk

op te zetten voor Vessem om van
daaruit hulp te kunnen bieden
op het gebied van jeugd, gezin -
nen, (licht) dementerenden, ge-
handicapten etc. Hulp en zorg
die niet perse door professionals
hoeft te worden verleend. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan een
buurtgenoot die zijn been gebro -
ken heeft en die geholpen kan
worden met het doen van bood -
schappen. Of een gehandicapte
die baat kan hebben bij een
vorm van dagbesteding. Voorop
staat dat de zorgvraag in overleg
met betrokkene altijd met maat-
werk wordt ingevuld.
De kartrekkers in dit proces zijn
(namens de Dorpsraad) Corine
Ansems, Chris Johnson en Erica
Vaarkamp.

Informatieavond
Op donderdag 18 juni a.s. staat
er een informatieavond gepland
voor alle inwoners van Vessem.
Tijdens deze bijeenkomst is er
inbreng van de gemeente Eersel
door medewerkers van het
WMO loket en wethouder Ria
van der Hamsvoord-Huijbers,
die o.a. verantwoordelijk is voor
zorg en welzijn. Ook professio -
nele zorgverleners als JorisZorg
en ZuidZorg zullen deelnemen
aan deze bijeenkomst. Daarnaast
diverse verenigingen en organi -
saties uit Vessem die zich bereid
verklaard hebben mee te denken
en te participeren in het op te
zetten netwerk. De bedoeling
van deze bijeen komst is om ver-
bindingen te leg gen tussen in wo -
ners en organi saties en vraag en
aanbod bij elkaar te brengen.
De Dorpsraad nodigt iedere in -
woner van Vessem uit om deze
bijeenkomst te bezoeken en in
de toekomst te participeren in de
zorg voor elkaar en het welzijn
voor ons allemaal.
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NOABeRSCHAP IN eeN MODeRN JASJe:

Onze Vessemse participatiesamenleving

Woensdag 25 februari was
het zo ver: bij mevr. Engelen
komt het prototype van zorg -
robot ‘Rose’ in actie. 

De ontwikkelaar van robot Rose
is een spin-off bedrijf van de TU
Eindhoven. In samenwerking
met ZuidZorg en Thebe werken
zij aan de robot die over enkele
jaren in staat moet zijn om op
afstand handelingen te verrich -
ten. Het is een robot die lichte
huishoudelijke taken op zich zal
nemen zodat ouderen langer
zelfstandig kunnen wonen. De
laatste jaren komen er in hoog
tempo, veelal digitale, middelen
op de markt die mensen helpen
zo zelfstandig mogelijk te leven.
Wijkverpleegkundige Angeline
Kessels van ZuidZorg: “Ik zie al
jaren een toename van allerlei
slimme oplossingen die ons on -

der steunen in ons werk, handig
toch? ." Op de vraag of ze het als
een bedreiging ziet voor haar
werk zegt zij: “Nee hoor, in de
toekomst moeten wij meer men -
sen met minder mensen gaan
verzorgen. Ik help mensen dan
liever bij dingen die niet op een
andere manier opgelost kunnen
worden, vervolgens kunnen we
samen met techniek de zorg ver-
beteren." Erica van den Veer -
donk van Robot Rose voegt hier
aan toe “De enige manier waar-
op wij waarde toe kunnen voe -
gen aan de zorg is wanneer we
zowel de kwaliteit kunnen ver-
beteren als de kosten kunnen
drukken, anders wordt een in-
novatie simpelweg niet geac cep -
teerd door de gebruiker.”

In huize Engelen kijken zeker 30
ogen vol spanning toe hoe de

robot de snoeppot uit het keu -
ken kastje pakt en naar mevrouw
Engelen brengt. De robot reikt
langzaam de snoeppot aan
zonder dat ze uit haar stoel hoeft
te komen. Mevrouw Engelen is
enthousiast over de mogelijk he -
den. De robot moet nog wel wat
sneller wor den. Ze gelooft erg in
technische ondersteuning bin -
nen de zorg. Momenteel ont -
vangt zij al beeld zorg waardoor
ze snel contact kan maken met
een zorgmedewerker wanneer ze
hulp nodig heeft. Ze is hierdoor
minder afhankelijk van het be-
zoekschema van de thuiszorg,
wat haar vrijheid en zelfstan dig -
heid vergroot.

De verwachting is dat robot
Rose over 8 jaar volledig zelf-
standig kan functioneren. In
2016 komt de robot op de
markt. Hij wordt dan nog vol-
ledig op afstand vanuit de
zorgcentrale bestuurd.

ZORGROBOT IN ACTIE

De deelnemers aan de derde bijeenkomst over ‘Welzijn en zorg in Vessem’.
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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
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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

Jan Smuldersstraat 27b

5512 AW Vessem
GSM 06  51 80 17 00
info@vandewouwboomverzorging.nl
www.vandewouwboomverzorging.nl

 Allround boomverzorging

 Rooien van bomen

 Snoeien van bomen

 Gecertifi ceerde boomverzorging

 Uitfrezen boomstronken

 

Handass Verzekeringen 

Betalen, Sparen, Beleggen, Lenen, 
Hypotheken, Verzekeringen 

Mr. de la Courtstraat 6a - 5512 AS Vessem 
Tel. 0497-592248 - www.handass.nl 



Lente!
Het is weer bijna lente, zeker als
we kijken naar het afgelopen
weken in maart. Schitterend
weer en zeer aangename tempe -
raturen maakten het mogelijk
om weer eens een terrasje te
pikken getuige de vele mensen
die in ons dorp op de diverse
terrassen vertoefden. Ook waren
er veel fietsers, motorrijders en
wandelaars waar te nemen die
volop genoten van het mooie
voorjaarsweer. Dan krijg je er
weer zin in om iets te gaan on -
der nemen.

Zo ook op de diverse bouwloca -
ties in ons dorp. Bijvoorbeeld op
de Flinkert (foto)waar na lang
onderhandelen een groep van 9
jonge ren (stellen) aan het bou -
wen zijn in een CPO project
waarbij zij zelf alles mee ontwik -
keld hebben.
Complimenten voor deze groep
die een zeer lange adem hebben
gehad in de onderhandelingen
met gemeente en grondeigenaar
met hulp van Bureau B.I.E.B om
dit voor elkaar te krijgen.
Ook op de locatie ‘t Smidje wordt
volop gebouwd zoals u waar -
schijnlijk wel heeft gezien en met
dit project is er straks weer eens
wat te huur in Vessem.

Op de Flinkert tegenover de
woonzorgboerderij D’n Bolle
Akker wordt in april een aan -
vang gemaakt met de bouw van
4 woningen onder 1 kap in de
vorm van een langgevelboerderij
met 4 garages en een openbare
parkeerplaats t.b.v. de zorg boer -
derij.

Al deze projecten dragen zeker
bij aan de leefbaarheid van ons
mooie Vessem want hierdoor
kunnen jongeren en jonge gezin -
nen hier blijven wonen en dit is
ons inziens een beetje waar het
om gaat om een dorp leefbaar te

houden en het wordt er alleen
maar fraaier op.
Zo zit er ook schot in de ontwik -
keling van het plan van Rooy/
van Riet op de hoek Postels
Huufke en Mr. de la Courtstraat
waarvoor op dit moment een be -
stem mingsplan wordt voor be -
reid. Dan zal ook onze lang
gekoesterde wens in vervulling
gaan om het fietspad vanuit
Knegsel richting het dorp tot aan
het Postels Huufke te verlengen.
Dit zal de veiligheid van onze
middelbare scholieren die rich -
ting Veldhoven moeten en an -

dere fietsers zeker bevor deren.
Al met al allemaal goede ontwik -
kelingen voor ons dorp en op
deze manier houden wij er als
dorpsraad ook zin in om deze
ontwikkelingen te volgen en
waar nodig te stimuleren.

Eersel draait door
De gemeente Eersel is volop
bezig om invulling te geven aan
zorg en ondersteuning voor
ieder een die dat nodig heeft. Dit
doet de gemeente samen met
alle partners. Sinds 1 januari zijn
daar nog diverse nieuwe taken
bijgekomen. Zij vinden het be-
langrijk om deze ontwikkelingen
en de initiatieven die hiervoor al
zijn gestart met elkaar te delen
en verder uit te bouwen.
De commissie zorg en welzijn
heeft de afgelopen maanden
samengewerkt met een werk -
groepje bestaande uit inwoners
van verschillende verenigingen
uit Vessem. We zijn met elkaar
aan het overleggen hoe we de or-
ganisatie van zorg en welzijn met
de nieuwe wetgeving binnen
Ves sem gestalte zouden kunnen
geven. Elders in de Vaesheimer
Bode hierover meer informatie.
Als ondersteuning aan de ont -
wikkelingen heeft de gemeente
Eersel het nieuwe digitale plat -
form “Eerselvoorelkaar.nl”

gelan ceerd. Dit is een veilige
marktplaats waar vraag en aan-
bod voor hulp, klusjes en zorg
worden samengebracht.
Maatschappelijke veranderingen
komen alleen op gang als velen
erin geloven en er de schouders
onder zetten.

Tenslotte..
- Jaarvergadering DR Vessem

dinsdag 21 april 2015.
- Heeft u vragen over zorg in

2015? Ga naar de nieuwe
website over de veranderingen

in de zorg. Wij raden u aan om
geregeld een kijkje te nemen:
www.eersel.nl/zorgenvoor
elkaar

- Volgt u ook de ontwikkelingen
op het gebied van de glas ve zel?
Kijk op eerselverbonden.nl

- Wilt u gebruik maken van de
welkomstborden bij de ingang
van Vessem, stuur dan uw ver-
zoek naar dorpsraad@
vessem.info

- Meer info van de Dorpsraad
vindt u op Vessem.info/
Dorpsraad
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van de Dorpsraad...

21 APRIL 2015 OM 20.00 IN D’N BOOGeRD

Uitnodiging Openbare
Jaarvergadering van de
Dorpsraad Vessem
Thema: “Levende Beerze leeft, bruist en werkt” (Vessem, het
dorp aan de beek). Gastsprekers: Theo Hendriks (gemeente
Eersel) en Eric Schellekens (Waterschap).

Wie woont in de Brabantse Kempen en Vessem in het bijzonder, is
een geluksvogel. Je vindt er rust en ruimte, gezellige en actieve
dorpen én natuur om de hoek. Met werkgelegenheid in de Brainport-
regio en ondernemers die in de Kempen hun brood verdienen. Dat
wil de generatie na ons ook: Een gezonde omgeving waar het goed
wonen, leven en werken is. Dat gaat niet vanzelf. Onder de naam ‘Le-
vende Beerze leeft, bruist en werkt,’ krijgt het gebied rond de Kleine
Beerze daarom de komende jaren extra aandacht in diverse plannen.

Tijdens de jaarvergadering van de dorpsraad lichten de projectleider
Theo Hendriks van de gemeente Eersel en Eric Schellekens van het
Waterschap de plannen toe. In het bijzonder brengt hij het project
‘dorp aan de beek’ onder de aandacht. Het project ‘dorp aan de beek’
heeft als doel de relatie tussen dorp en beek te versterken op een
manier die goed is voor een natuurlijke beek en een mooi beekdal
landschap. Een landschap waar kinderen kunnen spelen, recreatie
een kans krijgt en waar kleinschalige agrarische activiteiten mogelijk
zijn. Het ontwerp voor het project ‘dorp aan de beek’ willen we
samen met de inwoners van Vessem verder uitwerken.

Verder zullen die avond na het huishoudelijk gedeelte aan
de orde komen Zorg in Vessem en Eerselvoorelkaar.nl.
Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd.



UW VOORNEMENS

Kom kijken of  bel voor info:
Franca de Beijer, Buikheide 4, 5512 PB Vessem, tel.
594003

WAAR
MAKEN?
Doe dat dan en
kom sporten.

Direct voordeel
haal je bij
C1000!

Als de compleetste supermarkt 
met de beste service, ook nog de
goedkoopste is, is uw keuze toch
niet moeilijk

P. LIEBREGTS
Telefoon 0497-591285
VESSEM
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A P R I L
wo. 8 april 19:30 uur Volksdansinstuif, D’n Tref Hapert, SViV
do. 9 april 10:30 uur excursie struisvogels, Riethoven, SViV
do. 9 april 20:00 uur Concert, St. Lambertus kerk, St. Behoud Lambertuskerk
zo. 12 april 8:30 uur Beerze Brave Veldtoertocht, Sportpark De Lille, ATB Vessem &

Korfbalver.
wo. 15 april 9:30 uur Voorjaarswandeling, Landschotse Heide Vessem, SViV
di. 21 april 9:00 uur Dagje uit, Breda, SViV
wo. 22 april 8:30-17:00 uur Busuitstapje met Wintelre, Ameide, Zonnebloem
do. 23 april 18:30 uur Ledenvergadering, Jacobushoeve, Heemkundever.

De Hooge Dorpen
do. 23 april 20:00 uur Lezing ‘Turfwinning in West-Brabant,’ Jacobushoeve,

Heemkunde De Hooge Dorpen

M E I
wo. 6 mei 13:30 uur Bloemschikken, Gildehuis De Guld, SViV
wo. 6 mei 13:30 uur H. eik + Hoeve de Nachtegaal, Zonnebloem
wo. 6 mei 19:30 uur Bloemschikken, Gildehuis De Guld, SViV
do. 7 mei 20:00 uur Concert, St. Lambertus kerk, St. Behoud Lambertuskerk
di. 26 mei 19:00 uur Wandeling Achtereind, Hut van Mie Pils in Aalst, Heemkunde

De Hooge Dorpen
wo. 27 mei 9:30 uur Fietstocht, Berkel-enschot, SViV
wo.-vr. 27-29 mei 18:00 uur Wandeldriedaagse, D’n Boogerd, Korfbalver. Vessem
vr. 29 mei Vrijwilligersavond, Vaesheimer Bode

J U N I
do. 4 juni 20:00 uur Concert, St. Lambertus kerk, St. Behoud Lambertuskerk
za. 6 juni 10:00-23:45 uur Boerenbruiloft, Vessem diverse locaties, Boerenbruiloft 2015
di. 9 juni 14:00 uur Bosschuur met Harrie Hoppenbrouwers en natuurfilm,

Wintelre, Zonnebloem
za. 13 juni 13:00 uur excursie viskwekerij de Stroom, Spoordonk, SViV
do. 25 juni 17:00 uur Afsluiting seizoen, Gildehuis De Guld, SViV
za. 27 juni 9:00 uur Fietstocht, Reusel, Heemkunde De Hooge Dorpen

J U L I
do. 2 juli 20:00 uur Concert, St. Lambertus kerk, St. Behoud Lambertuskerk
vr. 17 juli 14:30 uur Tinteltuin, eersel, Zonnebloem

A U G U S T U S
do. 6 aug. 20:00 uur Concert, St. Lambertus kerk, St. Behoud Lambertuskerk
zo. 16 aug. 10:00 uur Jaarmarkt, Centrum Vessem,
wo. 19 aug. 14:00 uur Struisvogelboerderij, Riethoven, Zonnebloem
do. 20 aug. Kevelaer, Bedevaart
ma. 24 aug. 10:00-16:00 uur 1e dag Kindervakantieweek, D’n Boogerd, Yessem
wo. 26 aug. 10:00-16:00 uur 2e dag Kindervakantieweek, D’n Boogerd, Yessem
vr. 28 aug. 10:00-16:00 uur 3e dag Kindervakantieweek, D’n Boogerd, Yessem
vr. 28 aug. 16:00-18:00 uur DorpsBBQ voor kinderen vakantieweek, D’n Boogerd
vr. 28 aug. 18:00 uur DorpsBBQ voor iedereen, D’n Boogerd

S E P T E M B E R
za. 12 sept. 10:00-13:00 uur Vaesheimer Bode-dag, Huis aan huis in heel Vessem,

Vaesheimer Bode
za. 12 sept. 16:00 uur Nat. Ziekendag, Gildehuis De Guld, Zonnebloem
di. 22 sept. 19:30 uur Jaarvergadering, D’n Boogerd, SViV

O K T O B E R
do. 1 okt. 14:00 uur Soet en Vermaeck, Hilvarenbeek, Zonnebloem
za. 3 okt. 9:00 uur excursie, Sint Odiliënberg, Heemkunde De Hooge Dorpen
vr. 30 okt. 19:00 uur Vessemse kwis, D’n Boogerd

N O V E M B E R
di. 3 nov. 20:00 uur Lezing ‘Boxtel, heerlijkheid tussen twee Heren,’ Jacobushoeve,

Heemkunde De Hooge Dorpen
vr. 6 nov. 13:00 uur Pannenkoeken eten, De Brouwerij Baarschot, Zonnebloem
vr. 6 nov. 20:00 uur Prijsuitreiking en feestavond Vessemse Kwis, D’n Boogerd
vr. 13 nov. 18:30 uur Verrukkelijk Vessem, Zonnebloem

D E C E M B E R
di. 8 dec. 13:00 uur erfgoed-depot, Riel, Zonnebloem
di. 8 dec. 20:00 uur Jaarafsluiting, Jacobushoeve, Heemkunde De Hooge Dorpen
za. 12 dec. 13:00-16:00 uur Kerstmarkt, D’n Boogerd, SViV
za. 12 dec. 20:00 uur Voorstelling, D’n Boogerd, Toneelgroep Vessem
za. 19 dec. 20:00 uur Voorstelling, D’n Boogerd, Toneelgroep Vessem
zo. 20 dec. 20:00 uur Voorstelling, D’n Boogerd, Toneelgroep Vessem

BELANGRIJKE ADRESSEN� VESSEMSE KALENDER�

Klussendienst
Vessem

Hebt u een karweitje voor de
klussendienst dan kunt u door de week

bellen naar het meldpunt in
Groenendaal, telefoonnr. 591888,

tussen 09.00 en 12.00 uur en tussen
13.30 en 16.30 uur, en vragen om hulp

door de klussendienst.

Huisartsen in Bladel, Hapert,
Middelbeers, Oostelbeers, Reusel-De
Mierden, Vessem en Wintelre.
Voor spoedeisende gevallen buiten kantoor -
uren door de week, in het weekend en op
feest dagen, bereikbaar op tel. 0900-
1232022.
In de weekenden wordt er gewerkt vanuit de
dokterspost in Bladel. Deze dokterspost is al-
leen te bezoeken ná telefonische afspraak op
nummer 0900-1232022.
De dokterspost Bla del is gevestigd in het
Verpleeg tehuis De Floriaan, Wielewaal 10,
5531 LJ Bladel.

ZuidZorg
Organisatie voor thuiszorg, kraamzorg, jeugd-
gezondheidszorg (consultatiebureau) en
voedingsvoorlichting en dieetadvies.
Voor alle diensten 24 uur per dag bereikbaar:
telefoon 040-2308408. Centraal kantoor, Post-
bus 2160, 5500 BD Veldhoven.
Inloopspreekuur ouder- en kindzorg:
elke maandag van 11.00-12.00 uur in het me-
disch centrum.

Afspraak diëtiste: ma. t/m vrij. 040-
2308425

Thuiszorgwinkel voor uitleen, verhuur en
verkoop van verpleeg- en verzorgartikelen,
Kastelenplein 168, eindhoven, tel. 040-
2503838. Open ma. t/m vrij. van 8.30-18.00
uur en za. van 9.00-17.00 uur.
Beperkt assortiment uitleen, huur en verkoop:
Servicepunt Bladel, Kloostertuin 2.

Uitleenservice Groenendaal
Den Hofpad 1, Vessem, tel. 591888. Maandag
t.m. vrijdag van 10.00-16.00 uur. Overige
dagen: Sint Joris, Sint Jorisstraat 1, Oirschot.
Dagelijks van 08.00-18.45 uur.

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.

RK Pastorie Knegsel
Steenselseweg 4, Knegsel, tel. 040-2051575 -
GSM: 06-20052109.

Protestantse Kerk Hoogeloon-Eersel
Hoofdstr. 68, Hoogeloon. Markt 38, eersel.

Politie
Bureau eersel, Netwerkinspecteur Willem
Wijnstok, tel. 0900-8844.

Activiteiten doorgeven via uw verenigingsaccount op www.vbode.nl

of via e-mail: mien.heeren18@hetnet.nl
Informatie over verenigingsaccount: tel. 592012
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Uw Vessemse aannemer voor:
- Nieuwbouw - Hallenbouw
- Afbouw
- Verbouw - Timmerwerken

Donk 7a
5512 NK Vessem
Tel.:  0497-540499 info@nouwensbouw.nl
Mobiel: 06-21993111 www.nouwensbouw.com

notariskantoor
Mr. J.B.M. van Loon

voor alle
notariële 
diensten

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

Correspondentieadres:
Postbus 1014
5512 ZG  Vessem
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Bouwfanaat is de
speelkoning te rijk
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Technisch lego. Tablet. Nin -
tendo Wii. Hutten bouwen.
Voetballen. Tv kijken. De
speelkeuze is reuze bij de kids
van tegenwoordig. Waar de
één zijn kamer vol heeft
hangen met voetbalposters,
tel ik er bij Dré eentje. De
vrolijke groep 5-leerling is
een op en top legofanaat. Dat
is lang niet alles. Dré is de ko -
ning te rijk in zijn enorme
speelparadijs aan het Von -
der eind.

Vol trots toont Dré mij de loods
van papa. In deze enorme hal

toont hij mij tussen de hooibalen
een van zijn twee hutten. De
schietgaten en bunkers laten
zien dat dit het strijdtoneel is
van zijn nieuwste aanwinst: een
lasergame. “In het donker licht
dat dan zo mooi op," zo weet de
8-jarige Dré.

Iets verderop staat een muurtje
opgestapeld van echte stenen.
“Als ik hier iets nodig heb, moet
ik vaak van alles aan de kant
zetten," lacht Bernard. “Dré is
een echte bouwfanaat. Die
jongens zijn hier soms een hele
dag aan het spelen. Al moet je

het af en toe natuurlijk wel in de
gaten houden.” Vooraan in de
loods staan drie quads, mooi op
een rijtje van klein naar groot.
Naast de grootste quad staat ook
nog een buggy. Voordat ik er erg
in heb, heeft hij zijn helm al op
en neemt hij plaats in de vier -
wieler. Al moet papa hem bij het
starten nog wel even helpen met
de choke. Binnen in huis is Dré
naast lego vooral in de weer met
zijn tablet. “Ik verveel me nooit.”

Vertel eens iets over het voetbal.
In welk team speel je?
“In de F1. Meestal speel ik dan

voorin en soms ook wel achter-
in.”

Wat is je favoriete club?
“Het Nederlands elftal en PSV.”

Wie is je favoriete voetballer?
“Ik heb niet echt een favoriete
speler.”

Kijk je veel naar sport?
“Nee, niet zo vaak. Meestal mag
ik niet tot zo laat opblijven.
Laatst heb ik samen met ons pap
naar het schaatsen gekeken (WK
sprint).”

Wat is je favoriete tv-programma?
“Phineas and Ferb. Dat gaat over
twee kinderen die kei slim zijn
en allemaal dingen bouwen in de
tuin.”

Door met het speelgoed. Ik zie dat
je 24 april jarig bent. Weet je al
wat je wil voor je verjaardag?
“Uhm geld," lacht Dré. “Ja onze
Dré is een echte spaarkont," zo
weet Bernard.

Waar speel je het liefste mee?
“Met lego of met de tablet. Ook
speel ik wel eens monopoly.”

Binnen of buiten spelen?
“Alle twee. Als de zon schijnt het
liefste buiten maar soms ook wel
binnen. In de zomer lopen we
vaak naar de Eurocamping. Daar
heb je veel speeltoestellen en
mogen we zo vaak als we willen
gratis zwemmen. 
Thuis doen we dan ook wel eens
watergevecht. Dan maken we
elkaar nat met de tuinslang en
waterballonnen.”

Wat is het eerste speelgoed dat je
je nog herinnert?
“Mijn knuffels; varkens, een
paard en een ezel.”

Welk speelgoed mis je nog?
Na een halve minuut bedenktijd
komen Dré en zijn ouders er
achter dat hij eigenlijk niets mist.

Met wie spreek je na school het
vaakst af?
“Met Robbie Bogaarts en Joris
Verrijt.”

Hoeveel uur per dag speel je ge-
middeld op de computer/iPod/
tablet?
“Ik mag één uur per dag op de
tablet maar soms doe ik dat

stiekem wel langer. Ik speel dan
vooral Minecraft en Monkey
City. Soms speel ik ook op de
Nintendo Wii.”

Weet je al wat je later wilt
worden?
“Uuhm piloot of brandweer man.”

Hoe vaak lees je de Vaesheimer
Bode?
De naam zegt hem nog niets. Na
wat hulp van de verslaggever en
zijn moeder weet hij het weer.
“Nee niet echt vaak. Als er iets

leuks in staat dan geeft ons mam
dat wel aan.”

Wat is het leukste aan Vessem?
“Dat je hier veel kunt spelen en
er veel speeltuintjes zijn.”

Wil je later ook in Vessem blijven
wonen?
“Ja en ik weet ook al waar.” De
lach van Ester is veelzeggend. Dré
ziet het al helemaal voor zich. “Ik
wil hier blijven wonen, samen
met Ad en Jan. Ons pap en mam
gaan dan bij oma in huis.”

De SPeeLPASSIe
VAN… 
DRé MARIëN

Dré heeft één jongere
broer (Jan) en één oudere
broer (Ad). Vader Bernard
heeft een varkensbedrijf
aan huis. Bernard komt
oorspronkelijk uit Hapert.
Moeder Ester is de zus van
podotherapeute Annemiek
Daas. Het gezin woont
sinds 2000 aan het Von -
der eind 3. Daarvoor
woon  de de familie Mariën
in de Predikant.
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