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’Ik zing gère en laat
de mensen gère zingen’
17e JAARGANG - NUMMER 4 - 22 APRIL 2015

www.vbode.nl - facebook.com/vaesheimerbode

60 jaar priesterschap begint als de serie ‘dagboek van een herdershond’

gen. Op de laatste zondag van
mei viert mijnheer pastoor
zijn diamanten priesterfeest.
“Het moet niet hetzelfde verhaal worden als in de Willibrorduskoerier," zegt hij bij
het inschenken van de koffie,”want dan leest het geen
mens meer."

Pastoor Piet Vissers praat
zacht, bedachtzaam en vaak
speelt een glimlach om de
mond. De 86-jarige is nog altijd goed bij de tijd en weet
wat ie zegt, maar vooral
waarover hij beter kan zwij-
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Een terugblik op 60 jaar priesterschap begint natuurlijk bij de
wijding in 1955 in Den Bosch.
Piet heeft een jaar langer over
het seminarie gedaan dan zijn
vriend Bernard Swaalen. “Maar
die was ook veel geleerder dan
ik," zegt hij glimlachend. De werkelijke reden had met de oorlog
te maken. Piet heeft als 16 jarige
bijna een jaar in een ziekenhuis
gelegen met een schotwond. Na
de wijding en de traditionele
mis, in zijn geboortedorp Veghel,
wachtte hij thuis op de brief voor
zijn eerste aanstelling. Als kapelaan welteverstaan, want voor
pastoor waren nog veel wachtende voor hem.
Een kapelaan is de plaatsvervangend pastoor of hulppastoor, die
al werkende de kneepjes van het
vak leert. Piet vertelt: “Die eerste
brief leidde naar Beek en Donk.
Daar deed ik bijvoorbeeld de
huisbezoeken en bracht de communie naar mensen die niet naar
de kerk konden. Gelukkig was de
parochie niet al te groot, want
het moest allemaal op de fiets.
Drie jaar later volgde de tweede
brief: Nistelrooy. De pastoor
daar was 87 jaar oud. Hij had zo
zijn eigen denkbeelden over de
kerk. Zo vond hij dat de mensen
tot minstens een kwartier na de
communie in de kerk moesten
blijven. Maar bij het luiden van
de bel vertrokken de meesten.
Dus werd de communie uitgedeeld vóór de preek. Zo moesten
ze wel blijven. ’s Avonds hield ik
de pastoor gezelschap en bracht
‘m ook nog naar bed. Gelukkig

schonk hij goede rode wijn.”
Weer drie jaar verder en weer
een brief uit Den Bosch. Dit keer
ging de reis naar Boxtel. De
eerste pastoor overleed vrij snel
na aankomst door een verkeersongeval. Pastoor Vissers gaat
verder: “Nee, een kapelaan is
niet vanzelfsprekend de opvolger
van de zittende pastoor. Er

waren er genoeg die eerder aan
de beurt waren. Met mijn nieuwe baas klikte het meteen: hij
was een toneelspeler, ik was
meer de zanger. Zingen was altijd al mijn hobby geweest. Na
het Tweede Vaticaans Concilie
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vonden de bisschoppen dat de
mensen actiever betrokken
moesten worden bij de mis. Dus
dat kwam mooi uit. Tijdens
diensten zonder koor zong ik zelf
en dirigeerde tegelijkertijd de
kerkgangers. In Boxtel werd (en
wordt) elk jaar de bloedprocessie
georganiseerd, toen door de
kapelaan. Met zang en muziek
natuurlijk, want ik zing gère en
laat ze gère zingen.”
In 1971 was het dan eindelijk
zover. In zijn vierde brief en
zestien jaar verder, kreeg hij zijn
eigen parochie. Pastoor Vissers
vertelt daarover: “Die brief van
de bisschop was natuurlijk een
geweldige boodschap. Ik werd
pastoor in Wintelre. Maar…
waar ligt Wintelre? Och, we rijden er wel even met de auto naar
toe, zei mijn baas, de pastoor van
Boxtel. Dat was heel bijzonder in
die tijd, want niet iedereen had
een auto. Eenmaal in Wintelre
zag ik dat het wel goed zat. Het
was allemaal goed onderhouden,
er was een lagere school mét
kleuterschool en een gemeenschapshuis."
Naast het gebruikelijke werk
(diensten, bezoeken enzovoort)
wordt een pastoor bij verschillende vergaderingen verwacht.

“nog steeds wel een bietje de
herder.”

Op zondag 31 mei viert Piet
Vissers zijn diamanten priesterfeest. De dag begint om 11.00
uur met een eucharistieviering in
de Wintelrese kerk. Van 13.30
tot 15.00 uur is er in De Rosdoek
in Wintelre een receptie. Iedereen is die dag van harte welkom.

Hij is dan een soort van geestelijk adviseur voor bijvoorbeeld
de katholieke vrouwenbond of
de plattelands jongeren. Zo kom
je dan nog meer onder de mensen. Er waren weinig kerkkoren
in Wintelre, maar dat zou onder
de nieuwe pastoor niet lang
duren. Van het gemengd koor
werd meneer pastoor zelf trouw
lid: “Op donderdag ging ik steevast naar de repetitie, uiteraard
ook voor het pilsje na afloop.
Tussen de mensen leer je ze kennen, nietwaar!”
Pastoor Vissers is ruim dertig
jaar in Wintelre gebleven. In
2002 ging het lichamelijk niet
meer zo goed en nam hij afscheid. Vanaf die tijd woont hij
in een aanleunwoning in Groenendaal. Nog steeds doet hij

daar wekelijks de mis en probeert hij iedereen er bij te betrekken. Of zoals hij zelf zegt:
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De redactie van de Vaesheimer Bode wenst pastoor
Vissers van harte proficiat
met zijn jubileum, een fijne
dag op 31 mei en veel gezondheid en geluk in de toekomst.

Bevrijdingsvuur komt op 5 mei

’Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst’

COLOFON

Vaesheimer Bode is een uitgave van
stichting vaesheimer bode te vessem en
verschijnt 10 keer per jaar huis aan huis
in vessem.
Oplage: 925 ex.
Bank: nl05 rabo 0112 8663 52 t.n.v.
penningm. stichting vaesheimer bode.
Website: www.vbode.nl
Facebook: www.facebook.com/
vaesheimerbode
Redactie-adres: kuilenhurk 8a, 5512 cb
vessem, tel. 592012, vbode@chello.nl

REDACTIE-LEDEN:

Jeanette Bolle, predikant 4, 5512 bW
vessem, tel. 591877,
jeanette.bolle@kpnmail.nl
Jos Bolte, groenewoud 58, 5512 am
vessem, tel. 591812, j.bolte@upcmail.nl
Sander Cox, jan smuldersstr. 1, 5512 aW
vessem, tel. 06-19929542,
coxvessem@hotmail.com
Mien Heeren, den hofpad 9, 5512 ac
vessem, tel. 591475,
mien.heeren18@hetnet.nl
Harrie van Son, kuilenhurk 8a, 5512 cb
vessem, tel. 592012, h.vanson3@chello.nl

INLEVEREN/KOSTEN

inleveren op het redactieadres.
Advertenties: informatie op het redactieadres of onze website.
Familieberichten: gratis.
Bode-tjes: € 1,-.

INLEVEREN KOPIJ:

Intocht Eersel met het Bevrijdingsvuur in 2000.
Op dinsdag 5 mei a.s. wordt
Bevrijdingsdag gevierd in de
gemeente Eersel. Hiervoor
worden alle inwoners van de
zes kerkdorpen van harte uitgenodigd.

‘s Morgens vertrekt in alle vroegte een delegatie naar Wageningen om daar het bevrijdingsvuur op te halen. In een estafetteloop wordt het vuur vervolgens
naar Eersel gebracht door 16
lopers van atletiekvereniging
DES en begeleiders. De lopers
komen uit de kerkdorpen van de
gemeente Eersel. De route van
circa 128 kilometer die daarbij
gevolgd wordt, is het originele
traject van operatie Market
Garden, maar dan in omgekeer-

de volgorde. Voor de laatste
etappe vertrekken de lopers gezamenlijk om ca 18:30 uur vanaf
de Hees net buiten Eersel. Het
laatste stuk in Eersel worden zij
vergezeld door jeugdleden van
DES.

Rond 19:00 uur wordt het vuur
verwacht op de Markt in Eersel,
waar het bevrijdingsvuur zal
worden ontstoken door locoburgemeester Ria van der Hamsvoord-Huijbers. Zij zal hierna
een toespraak houden, evenals
de voorzitter van het 4 en 5 mei
comité Trees van Lierop-van
Woerkum.
Ook de diverse gildes uit de gemeente zullen hierbij vertegenwoordigd zijn.

Onderweg met het Bevrijdingsvuur in 2000.

Rondom het ontsteken van het
bevrijdingsvuur zal er volop
muziek zijn op de Markt. Muziekvereniging De Goede Hoop
uit Eersel zal vanaf 18:30 uur
een optreden verzorgen en het
wachtende publiek vermaken
met bij de gelegenheid passende
muziek.
De Markt vormt daarna het
decor voor een gezellig samenzijn onder de klanken van een
DJ.

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

BEZORGKLACHTEN

indien u de vaesheimer bode niet heeft
ontvangen, kunt u dit melden bij anja v.d.
bliek, tel. 591896. voor nabezorging wordt
dan gezorgd.

COPYRIGHT

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

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

De foto is gemaakt tijdens een training van de leden van de
Dorpsraad. Elders in dit nummer vindt u meer informatie
daarover. Zij die herkenbaar op de foto staan, kunnen zich
melden bij de kassa van onze Vessemse C1000 supermarkt.
Degene die zich als eerste meldt, ontvangt daar dan een
cheque t.w.v. € 10,-.
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● Woningbouw
● Aanbouw & verbouw
● Staal & laswerken
● Kozijnen & beglazing
● Terrasoverkappingen

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

’U Weet Wel’
de Kuiper

adv. VHB jan.2013:Opmaak 1

03-04-2013

11:36
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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 •
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tel. 0497-591951
Mobiel 06-28947685
Cafevandeven@hetnet.nl

van 13.00-16.00 uur

9 Mei Wereldwinkeldag
bij de Jacobushoeve

De Wereldwinkel in Vessem
heeft sinds enkele jaren een bijzonder fraai onderkomen bij de
Jacobushoeve. Het is een prachtige cadeauwinkel met veel
mooie artikelen uit niet westerse
culturen. Een kleine greep uit

schalen uit Tunesië. Té veel om
op te noemen.
Naast cadeau-artikelen zijn er
ook levensmiddelen te koop. De
Wereldwinkel verkoopt (h)eerlijke koffie en thee, chocolade,
honing, wijn, allerlei lekkere

/ FAMILIEBERICHTEN

DANKBETUIGING

graag willen wij iedereen bedanken voor het medeleven, kaarten
en condoleances, die we mochten ontvangen bij het overlijden
van mijn vrouw, ons mam en oma
MARGRIET HENST-VAN DER HEIJDEN
het doet ons goed te weten dat ze zo geliefd was.

Frank Henst

kinderen en kleinkinderen

medewerkers van de Wereldwinkel heten je van harte welkom op 9 mei 2015 van 13.0016.00 uur. Voor alle bezoekers is
er een kleine verrassing.

De middag zal opgeluisterd
worden door ‘Het College van B
en W’ uit Vessem. Het illustere
duo Leon van Wersch en Maarten van Bussel zal Nederlandstalige volksmuziek ten gehore
brengen.

De reguliere openingstijden van
de Wereldwinkel én de Jacobushoeve zijn: dinsdag t/m vrijdag
van 10.00-12.00 uur en van
13.30-16.00 uur en op zaterdag
van 13.00-16.00 uur.

het assortiment: grote Boeddhabeelden uit Thailand, maskers
uit Ghana, leren tassen en portemonnees uit India, zilveren
sieraden uit Mexico, gelukspoppetjes uit Brazilië, blikken speelgoed uit Indonesië, kleurrijke

PROTESTANTSE KERK
HOOGELOON-EERSEL

Kerkdiensten en evenementen
Zondag 26 april Hoogeloon 10.00
uur. Ds J.H. van Haeringen.
Eredienst, crèche en koffiedrinken.
Collecte: Eredienst en kerkmuziek.
Zondag 3 mei Eersel 10.00 uur. Ds
P. Flach. Eredienst, crèche en koffiedrinken. Collecte: Stg. Atendi.
Zondag 10 mei Hoogeloon 10.00
uur. Ds J.W.J. Fijn-van Draat. Eredienst, crèche en koffiedrinken.
Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven.
Donderdag 14 mei Hemelvaart
Hoogeloon/Eersel 10.00 uur. Samen
met Be. en BL. Locatie in H-E. Ds
J.W.J. Fijn-van Draad. Eredienst.
Zondag 17 mei Hoogeloon 10.00
uur. Ds W.J. de Koeijer. Eredienst,
crèche en koffiedrinken. Collecte:
Voor eigen gemeentewerk Wezenzondag.
Zondag 24 mei Pinksteren Eersel
10.00 uur. Ds J.W.J Fijn-van Draat.
Eredienst, crèche en Koffiedrinken.
Collecte: Zending Kerk in Actie.
Zondag 31 mei Hoogeloon 10.00
uur. Ds J.J. van der Wal. Eredienst,
crèche en koffiedrinken. Collecte:
ZWO tbv Stg. Madamfo.

sauzen, rijst, mie, zeezout, etc.
Wereldwinkels zijn originele fair
trade cadeauwinkels. De producenten in de ontwikkelingslanden krijgen een eerlijke prijs
voor hun producten. Het pro-

ductieproces vindt plaats onder
menswaardige en milieuvriendelijke omstandigheden.
Om een goed beeld te krijgen
van de Wereldwinkel moet je
echt eens komen kijken. De

DODENHERDENKING OP 4 MEI

Op maandagavond 4 mei vindt de jaarlijkse dodenherdenking plaats, waarbij dit keer Eersel aan de beurt is
volgens het roulerende schema met de zes kerkdorpen.
De herdenking begint om 19.00 uur met een samenkomst
in de Willibrorduskerk, gevolgd door een stille tocht naar
het Maria-kapelletje aan de Dijk.

Deze jaarlijkse herdenking betreft niet alleen de Tweede
Wereldoorlog, maar ook oorlogen en vredesmissies waarbij Nederland sindsdien betrokken is geweest.
Aan de herdenkingsdienst werken mee de katholieke en
protestantse kerk, zangkoor Vrij en Blij, harmonie De
Goede Hoop en scouting Eersel.
Na de dienst loopt men naar de Maria-kapel aan de Dijk,
waar rond de klok van achten de kranslegging zal zijn, gevolgd door twee minuten stilte, spelen van Wilhelmus en
Last Post. Namens de gemeente houdt loco-burgemeester
Ria van der Hamsvoord-Huijbers een toespraak. Na afloop
wordt er koffie/thee aangeboden in de Stokkelse kant van
de parochiekerk.
Gemeentebestuur en Stichting 4-5 mei vieringen Eersel
hopen op veel belangstelling uit de zes kerkdorpen. Het
jaarlijks herdenken van de doden uit de tweede wereldoorlog, de militaire operaties in Indonesië en vredesmissies
binnen VN-verband, doet niet alleen recht aan hen die hun
leven voor vrede gaven, maar doet ook beseffen dat vrijheid
en vrede niet vanzelfsprekend zijn.
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Verloren

In de omgeving van de Garshof
in Vessem ben ik onlangs mijn
bril, in een bruine leren koker
met bloemmotief, verloren.
De eerlijke vinder kan contact
met mij opnemen via tel. 0497591473.
Alvast bedankt voor de moeite.

OUD PAPIER

U kunt op onderstaande data
weer oud papier deponeren
in de container op de
parkeerplaats van Piet Becx,
Wilhelminalaan 29:

25 april +
9 en 23 mei

Altijd vóór 15.00 uur s.v.p.!

Verspreiding
VBode 2015

Nr.

05
06
07
08
09
10

Verspr.*

3 juni.
8 juli
9 sept.
7 okt.
11 nov.
16 dec.

Deadline

26 mei
30 juni
1 sept.
29 sept.
3 nov.
8 dec.

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

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

Tel. 0497-591496
Alleen op afspraak

Administratie- en Adviesbureau

Peter vAn de ven

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

* administraties

* loonadministraties

* overige belastingzaken
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Zeer geslaagde ATB veldtoertocht

De Beerze Brave veldtoertocht is inmiddels uitgegroeid
tot een waar begrip in onze
regio en ver daar buiten.
Maar liefst 740 fietsers wisten op 12 april j.l. de weg naar
Vessem te vinden om deel te
nemen aan onze mountainbike tocht. Mede ook gehol-

pen door de ideale weersomstandigheden lag het hele
parcours erbij om van te
smullen. En ook deze keer
heeft de organisatie geen gras
laten groeien over de voorbereidende werkzaamheden.

Vele uren van vergaderen en

Vanaf januari 2011:
Koningsdag
PASFOTO’S
loten

heel lot: € 15,1/5
lot: € 3,Nu
ook STAATSLOTEN
[voor rijbewijs en/of spelerspas]

en IJZERWAREN
10x Kans
op 1 miljoen en
verkrijgbaar.
nog vele
andere prijzen .

hard werken hebben tot gevolg
gehad dat er veel positieve feedback kwam van menig deelnemer en dan met name over de
route, de spectaculaire hindernis
bij de gebroeders Verkooijen, de
goed verzorgde post en de uitstekende bewegwijzering. Met
name het onderdeel veiligheid
staat hoog in het vaandel. Zo
staan er bij ieder oversteekpunt
twee vlaggers om het verkeer te
waarschuwen en de fietsers
veilig te laten oversteken. Een
deelneemster nam de titel van de
tocht te letterlijk en besloot ruim
voor de finish al kennis te maken
met De Beerze. Ze kukelde van
het bruggetje af en kwam vervolgens doorweekt weer aan op het
sportpark om te vragen naar een
handdoek. “Het was proper
water, dus niets aan de hand,”
wist ze lachend te melden.
Op ongeveer een kilometer van
de finish werd iedere deelnemer
getrakteerd op een heerlijk Beerze Biertje in de binnentuin bij De
Gouden Leeuw. Ook kon
iedereen het nieuwe tenue van

ATB Vessem bewonderen dat onlangs is aangeschaft.
Als de laatste deelnemers zijn
vertrokken wordt de binnentuin
langzaam overgenomen door
alle vrijwilligers en sponsoren
om deze fantastische dag en een
zeer geslaagd evenement traditioneel tot in de late uurtjes af te
sluiten.
Langs deze weg willen we iedereen hartelijk danken voor zijn of
haar medewerking aan deze zeer
geslaagde happening. Zonder
jouw hulp was het niet gelukt.

Als je een keer zin hebt om met
ons mee te fietsen dan kan dat.
Kijk voor de aankomende activiteiten regelmatig op onze website www.atbvessem.nl.
Ben je een beginnend fietser en
wil je jezelf de ATB sport eigen
maken, neem dan gerust contact
met ons op zodat we je kunnen
adviseren over bijvoorbeeld een
nieuwe fiets of leuke routes.
Iedereen is van harte welkom bij
ATB Vessem.

ATB en Korfbalver. Vessem

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
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LIEBREGTS

Fundatie- en
Vloertechniek B.V.

Putterstraat 8A – 5512 BM Vessem
Tel. 0497-591569

Veevervoer en

F. BECX
Veehandel

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
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A. van Riet

37ste AVONDWANDELDRIEDAAGSE

Op woensdag, donderdag en
vrijdag 27, 28 en 29 mei a.s.
zal door de Korfbalvereniging
voor de 37e keer de Avondwandeldriedaagse in Vessem
worden georganiseerd.

We hebben 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 zal om 20.30 uur de
feestelijke intocht met de fanfare
naar Gemeenschapshuis D’n
Boogerd plaatsvinden, waar de
herinneringsmedailles en de diverse prijzen worden 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.
Groepen moeten uit minstens 6
personen bestaan, terwijl de
leid(st)er min. 16 jaar moet zijn.
Jeugdigen van 12 jaar en jonger
kunnen alleen onder begeleiding
van een volwassene deelnemen.
Deelname geschiedt op eigen
risico en bij duisternis dient men

zelf voor verlichting te zorgen.

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

Willen degenen die nog een wisselbeker in hun bezit hebben,
deze zo spoedig mogelijk inleveren bij Ellen Soetens, Hooge
Akker 40.

Knip onderstaand formulier af en bewaar bovenstaande ter informatie.

Ook (oudere) mensen die bang
zijn dat ze het misschien niet
halen, kunnen gewoon meelopen. Met één telefoontje (kan bij
de posten) worden ze meteen
per auto opgehaald.

InsCHrIJFFOrMULIer AvOndWAndeLdrIedAAGse 2015
Individueel / groep (Bij groepen op de eerste regel de leid(st)er invullen.)

Inschrijfadressen: Wil van Asten, Molenberg 8 én Maria Liebregts, Predikant 9..
Naam en voornaam

Adres
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Woonplaats

Leeftijd

5 / 10 km.

Van Marie den Hollander

op verhaal komen met piet en jacqueline liebregts (deel 2):

Het C1000 verhaal begon zo’n
honderd jaar geleden met
Marie den Hollander: de
moeder van Pietje Borte en
oma van Pierre. In deel 1 vertelde Piet tot aan de dienstplichtige leeftijd. We komen
nu in de periode dat je
Jacqueline ook zo’n beetje in
het verhaal zou verwachten,
maar dat duurt nog flink wat
jaren. “Het zit in den aord,"
denkt Jacqueline met een
knipoog richting Pierre.

Piet vertelt: “Na de diensttijd
heb ik de vakschool afgemaakt. ’s
Maandags zou ik examen doen
in Utrecht. Zondags moest ik
mee gaan voetballen, want ze
kwamen er tekort. Doe dat nou
niet zei ons moeder nog. Ik hou
er wel rekening mee, riep ik toen
ik vertrok, maar ons moeder wist
wel beter. De volgende dag
gingen we met z’n drieën met de
trein naar Utrecht. Mijn medekandidaten hadden meer last
van de drank (-lucht) dan ik.

In 1968 werd IFA de Centra.

Maar uiteindelijk slaagden we
toch alle drie.”
Dan volgen de jaren van slachten
bij de boer. Al die tijd zijn er
nauwelijks vrouwen in het spel,
niet voor een vaste relatie tenminste. Piet vindt het vrijgezellenleven prima. Hij loopt al
tegen de dertig als Jacqueline in
beeld komt. “Ik kwam Jacqueline tegen op Casteren kermis. Ik
kende haar van de winkel, want
ze werkte toen bij de notaris in
Vessem. Tegen het eind van de
avond vroeg ik nog of ik ze even
naar huis mocht brengen. Maar

De slagers Liebregts rekenden cash af.

dering en heropening. Na de
eerste facelift kwam de winkel
onder de paraplu van de Centra.
Jaqueline gaat verder: “Dat
maakte de inkoop wel iets makkelijker. In de winkel was altijd
wat te doen. De regels en eisen
werden met de jaren steeds
strenger. Vlees, groenten en kaas
moesten bijvoorbeeld van elkaar
gescheiden liggen. In de slagerij
moest er nog steeds van ’s morgens vier tot laat in de avond ge-

toen ik hoorde dat ze in Hooge
Mierde woonde en hoever dat
fietsen was, werd de volgende
afspraak toch maar in Vessem
op de kermis gemaakt.”

In 1961 neemt Piet de winkel
over en na een korte verkeringstijd zijn de twee een jaar later getrouwd. De winkel werd onderdeel van de keten IFA. De beginjaren waren hectisch. Piet maakt
veel uren in de slagerij en
Jacqueline managet de winkel.
Daarbij hadden ze om de vijf, zes
jaar wel een verbouwing, veran-

De winkel anno 1966.

Vaesheimer Bode – april 2015 – pagina 10

werkt worden. De volgende dag
moest er toch weer worst in de
koeler liggen. En zo werkten we
bijna veertig jaar onafgebroken.
Zelfs van vakantie vieren is het
eigenlijk nooit gekomen, misschien ook wel omdat Piet daar
geen zin in had.”

Alweer vijftien jaar geleden heeft
Pierre het stokje overgenomen,
met zus Mariëtte als zijn trouwe
rechterhand. En weer staat de

tot EMTÉ?
van piet tot pierre

familie Liebregts voor een stevige verandering. Piet legt uit:
“Als de gemeente vergunning
verleent, wordt het woonhuis bij
de winkel getrokken én worden
we onderdeel van een andere
keten. Maar op het gemeentehuis zien ze het winkelend publiek liever naar Eersel komen.”

Piet praat nog steeds in de wevorm als het over de C1000 gaat.
“Onze Piet kan het nog steeds
niet laten,” zegt Jacqueline
lachend, “die móet nog altijd een

halve dag naar de winkel."
Jacqueline heeft al wat meer afstand genomen en werkt als vrijwilliger… in de Jacobushoeve!
Er zijn dus weer veranderingen op komst, maar deel
drie laat toch nog even op
zich wachten. Er is volgens
Piet officieel nog niets getekend. Maar dat de winkel van
de Bortes op de Kuilenhurk
een blijvertje is, is in de afgelopen honderd jaar wel duidelijk geworden.

Lezing Turfwinning bij
Heemkundevereniging

Gaarne nodig ik alle belangstellenden uit voor onze derde
lezing van dit jaar, getiteld ’Turfwinning in West-Brabant’.
Deze vindt plaats op donderdag 23 april, aanvang: 20.00
uur in de Jacobushoeve. Spreker is dhr. Cor Rops uit Roosendaal.

Bij het begrip turfwinning denken we automatisch aan de Peel,
waar in de vorige eeuw op grootschalige wijze turf is gewonnen.
Maar tijdens deze inleiding zal het gaan over het turfverleden van
West-Brabant, waar al in de vroege Middeleeuwen turf gestoken
werd. Denk ook maar aan het beroemde turfschip van Breda,
waarmee de stad in 1590 door de troepen van prins Hendrik werd
veroverd op de Spanjaarden.
In het gehele westen van onze provincie werd op grote schaal turf
gewonnen om grote steden zoals Antwerpen van brandstof te
voorzien. Voor de Abdij van Tongerlo en de Heren van Breda en
Bergen op Zoom was dit een zeer lucratieve handel. Roosendaal
was in die tijd veruit het grootste handelscentrum voor de turf,
omdat er afspraken over de moerrechten waren gemaakt tussen
bovengenoemde grootgrondbezitters. Het transport van de turf
vond plaats over met handkracht gegraven kanalen; deze turfvaarten zijn nu nog steeds zichtbaar in het landschap. Ook komen
ze terug in straatnamen als de Vaarkant in Rucphen en de Oude
Turfvaartsestraat in Roosendaal.
De turf werd vervoerd met platbodems, zgn. pletten, omdat de
vaarten niet erg diep waren. Helaas heeft geen enkele plet de jongste eeuwen doorstaan.
Cor Rops heeft zich verdiept in de materie over de turfwinning in
de regio rond Roosendaal, Breda en Bergen op Zoom. Hij borduurt verder op de het werk van oud-wethouder Toon de Bruijn,
die begon met aandacht te vragen voor dit belangrijke stukje geschiedenis van de streek. Zo zijn er al een tentoonstelling ingericht, een scholenproject opgezet en een model van een turfschip
gemaakt. Verder is onze inleider bezig met het uitbrengen van een
boek over de turfwinning in West-Brabant. Tevens is dhr. Rops
secretaris van Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale

Het wordt weer en leerzame avond, die we van harte aanbevelen.
De balans opmaken is een jaarlijks terugkerende bezigheid.

Marcel van Hest,
Heemkundever. De Hooge Dorpen

Vinylparty op
zaterdag na
Hemelvaart

Abba, ACDC, Stones, Herman
Brood, U2, Beatles, Doe Maar en
Normaal: ze komen allemaal
voorbij in beeld en geluid op de
70’s & 80’s party in D’n Boogerd.
Nostalgie van de bovenste plank
voor de thuisblijvers in het Hemelvaartsweekend.
Disco Flamingo is bekend uit
deze jaren 70/80 en zorgt op
zaterdagavond 16 mei vanaf
21.00 uur voor een gezellige
discoavond met nog originele
vinyl-singles. Deze worden ondersteund met video-opnames
van de bekende sterren uit die
tijd. De foyer en een gedeelte van
de zaal wordt gezellig aangekleed
en de entree is gratis.

Burgemeester Van Hout bij een van de vele openingen. Met verder v.l.n.r. Marie, Jacqueline, Piet en Marriët.
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Dus op 16 mei in D’n Boogerd
Vessem, waar anders...

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

Jan smuldersstraat 36
5512 AZ vessem
tel. 0497-591231

Vaesheimer Bode – april 2015 – pagina 12

De turnpassie van Pien Sengers
Ze houdt niet van turnen op safe

niet lukken. Mijn doel is om ooit
Nederlands kampioen te worden.” Pien vindt leuke dingen
doen met haar vriendinnen ook
belangrijk. Misschien maar gelukkig ook.

Vraag haar niet om stil te zitten. Dat is voor Pien Sengers
de grootst mogelijke straf. De
twaalfjarige actieveling heeft
een structureel energieoverschot. Energie die ze twaalf
uur per week kwijt kan in
haar favoriete sport. Sinds
haar zesde turnt de belofte bij
de Veldhovense vereniging
Voorwaarts. Niet geheel zonder succes.

Het begon allemaal haar op
zesde toen haar nichtje Indy
Sengers vroeg om eens mee te
gaan kijken. Pien was meteen
verkocht. Haar turnpassie gaat
ver. Nog altijd kijkt de havo/
vwo-leerlinge van het Sondervick College de beelden terug
van het Olympische turntoernooi van London 2012. Dit jaar
is Pien actief in de categorie
derde divisie jeugd 2. Volgend
jaar maakt Pien de overstap naar
de junioren. In deze klasse komt
de brugspecialiste met haar
risicovolle stijl waarschijnlijk
beter tot haar recht. Dan moet je
op de balk bijvoorbeeld een verplicht element achterwaarts
doen zoals een flikflak of een
hoepeltje.

In 2013 won de dochter van
Peter en Carla Sengers de Brabantse titel in zowel de categorie
algemeen (brug, balk, spring en
vloer bij elkaar) als op vloer. In
dat jaar reikte Pien zelfs tot het
Nederlands kampioenschap.

Blaren

In het laatste weekend van
maart was Pien actief bij de toestelfinales van de regio Zuidoost
Brabant in Cuijk. Pien had zich
in eerdere wedstrijden geplaatst
voor drie toestelfinales: vloer,
brug met ongelijke leggers en
balk. Net als haar grote voorbeeld, Epke Zonderland, turnt
Pien liever niet op safe. De juniore gaat altijd voor de uitdaging.
In turnbegrippen betekent dat
een hoge uitgangswaarde. Dat
kostte haar tijdens de toestelfinale een mooie eindklassering
op het onderdeel brug met ongelijke leggers. “Ik deed tijdens
de wedstrijd als enige de reuzenzwaai, dat is rondzwaaien op de
hoge legger. Ik was blij dat de
eerste zwaai om de legger gelukt
was en daardoor liet ik de legger
los en kwam ik op de grond. Dit
kostte me bijna twee punten aftrek. Als dat was gelukt, was ik
waarschijnlijk op het podium
geëindigd. Ik probeer altijd van
dit soort nieuwe elementen uit te
voeren.” Voor de reuzenzwaai
heeft Pien in elk geval genoeg
geoefend. Voor de reus heeft de
turnster van Voorwaarts in elk
geval genoeg geoefend. Drie
dagen na de wedstrijd in Cuijk
zijn de blaren op de binnenkant
van haar handen nog steeds te
zien.

Altijd zin

in de week van ieder drie uur
heeft Pien het er maar druk mee.
Op woensdag pikt ze na de training van vijf tot acht uur er ’s
avonds nog doodleuk een uurtje
dansen bij de showgirls aan vast.
Tussendoor gebruikt de actieveling zowel het huis als de tuin
om haar lenige lijf niet te stijf te
laten worden.
Handstandbeugels, een trampoline in de tuin, balken, rekstokken; Pien kan zich thuis gelukkig
prima uitleven. Al zijn pa en ma
niet altijd even blij mee met haar

acrobatiek. Carla: “We krijgen
regelmatig een schop tegen ons
hoofd als Pien weer eens de
handstand oefent.”

Olympische droom

Meedoen aan de Olympische
Spelen, dat was altijd haar grote
droom. Pien beseft al dondersgoed wat hier allemaal bij komt
kijken. “Ik ken iemand die voor
de Olympische Spelen gaat maar
dan moet je echt iedere dag
trainen. Soms wel twee keer per
dag. Het zal mij waarschijnlijk

Nooit stil zitten

Tijdens het gesprek verandert
Pien zeker vijf keer per minuut
van houding. Niks doen is niet
aan haar besteed. “Als we op vakantie zijn, ben ik vaak uitgebreid aan het rekken en strekken. Anders word ik te stijf."
Turnen is vooral trainen en nog
eens trainen. Met vier trainingen
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Net als schaatsers er aan het begin van het seizoen meteen moeten staan om zich te kwalificeren
en zo aan voldoende wedstrijden
mee te kunnen doen, moet je er
ook als turner meteen staan. Gelukkig gaat Pien naar eigen zeggen nooit met tegenzin trainen.
Ze ziet er het voordeel wel van in.
“Als je een tijdje geen wedstrijden hebt, kun je juist weer
nieuwe elementen oefenen.”

Als Pien na een zware training nog energie over heeft,
neemt Pien gewoon de hond
mee. “Dan gaat ze net zo lang
met de hond rennen tot de
hond moe is," lacht Carla.

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

BROOD EN BANKET

Bakkerij HENST

Wilhelminalaan 7
Vessem - Tel. 0497-591272

De Echte Warme Bakker
Rondweg 26, Bladel www.vdstappen-loonen.nl

Tel. 0497 - 383193
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Dameskoor zingt na 45 jaar
nog steeds het hoogste lied

In het reglement van het dameskoor van de H. Lambertuskerk te Vessem, opgericht
d.d. 6 mei 1970, staat ondermeer te lezen, dat de dames
die lid willen worden een
minimum leeftijd van 16 jaar
moeten hebben bereikt om te
worden toegelaten tot het
koor. Die laatste eis is ondertussen wel losgelaten. Het
merendeel van de dames
heeft de pensioengerechtigde
leeftijd al langer geleden bereikt. Met een aantal dames
(en heer) van het eerste uur
blikken we terug op het 45
jarig bestaan van het dameskoor.

Gezongen missen

In 1970 werd Piet van Tuijl pastoor in onze parochie. Hij was
zeer muzikaal en wilde graag dat
er zo veel mogelijk missen werden gezongen. Daarom nam hij
het initiatief om o.a. een dameskoor op te richten. Want het herenkoor was doorgaans voor
rouw- en trouwmissen verhinderd, omdat de mannen overdag
moesten werken.
Vrij snel na de oprichting van
het dameskoor, nl. op 29 mei,
werd al de eerste eucharistieviering opgeluisterd ter ere van het
25-jarig huwelijksfeest van Willem en Dora van Aaken-Diepens.
En in de 45 jaar dat het dameskoor nu bestaat volgden er nog
vele trouw- en rouwmissen,
naast de gewone wekelijkse
vieringen. Maar bijvoorbeeld
ook meerdere malen een bijzondere mis, zoals ter gelegenheid
van de installatie van een nieuwe
burgemeester. Ook vele jubilea
van verenigingen en zelfs van de
Eurocamping werden gevierd
met een mis, waarbij het dameskoor acte de présence gaf.
Missen gezongen door alleen het
dameskoor, maar ook vele malen
samen met het herenkoor. En er
wordt in de boeken zelfs verslag
gedaan van een mis in 1974 ter
ere van Cecilia waarin de fanfare
de muziek verzorgde en de zang
voor rekening kwam van het
dameskoor, het herenkoor, het
jongerenkoor, het jeugdkoor en
het kinderkoor!

45 jaar lid

Er zijn een aantal dames die al
45 jaar deel uit maken van het
koor: Marie Dings, Bertha de

Laat, Thea Liebregts, Nellie Michielse, Cor Willems en Emmy
Peeters. De laatste zou in 2004
wegens ziekte van dirigente Riet
van de Sande tijdelijk invallen
als dirigente, maar is dat door
omstandigheden gebleven tot op
de dag van vandaag. Ook Mia
van de Vondervoort is al van het
begin af aan lid van het koor. De
laatste jaren kan zij echter niet
meer actief meezingen, omdat zij
afhankelijk is van een rolstoel.
Ze is erelid van het koor, samen
met Nel Soetens. Beide dames
wonen in Groenendaal en worden bij feestelijke gelegenheden
nog steeds uitgenodigd.
Jaarlijks zingt het gemengd koor
in Groenendaal en Mia en Nel
zingen dan uit volle borst de
liedjes mee, die ze zelf ook altijd
graag zongen.

Organist

Al 45 jaar een vaste waarde bij
het dameskoor is Jan Castelijns.
Vanaf de oprichting is hij de organist van het koor. In het begin
moest Jan doordeweeks werken
en viel het niet altijd mee om een
vervanger te vinden. Ondanks
dat Thea, die destijds voorzitter
was van het koor, een hele waslijst aan organisten had, moest
ze soms stad en land afbellen; tot
aan conservatoriumstudenten
uit Tilburg aan toe. Als ze daar
aan terugdenkt, krijgt ze er bij
wijze van spreke nog slapeloze
nachten van.
Al die jaren heeft het koor boven
bij het orgel gezongen. De dames
hebben het wel eens beneden

geprobeerd, valt in het archief te
lezen. Maar de afstand tot het
orgel is te groot en daardoor is er
geen binding met de organist.
Gezien de leeftijd van de dames
valt het sommigen wel steeds
zwaarder om het smalle, steile
trapje naar boven te beklimmen.

Wel en wee

In 45 jaren maak je natuurlijk
heel wat mee. Plezierige en verdrietige zaken worden meebeleefd: er is een sterke onderlinge
band en kameraadschap. Zowel
Emmy als Cor illustreren dit:
nadat zij weduwe waren geworden, zijn ze allebei vrij snel weer
mee gaan zingen. Want zingen is
fijn en verzet voor een momentje
de droevige gedachten.
Er valt natuurlijk ook wel eens
een wanklank, maar doordat de
dames elkaar al jaren kennen
worden dingen direct uitgesproken en kunnen ze weer in harmonie samen verder. Ze hebben
allemaal nog veel plezier in het
zingen en hopen zo lang mogelijk door te kunnen gaan.

Ledental

Het aantal leden is in de loop der
jaren nog al eens gewisseld. In
hoogtijdagen een maximum aantal van 25 leden. Op dit moment
heeft het koor er 19: 2 (niet actieve) ereleden, 8 alten, 7 sopranen, 1 dirigente en 1 organist.
In 2012 werd Con Brio benaderd
om bij gelegenheid zangeressen
te kunnen lenen om voldoende
bezetting te garanderen bij het
zingen van de missen.

Twee alten en twee sopranen
hebben destijds de stap gemaakt
om volwaardig lid te worden van
het dameskoor, naast hun lidmaatschap van Con Brio. De
oudere garde is erg blij met deze
aanvulling en spreekt daar dikwijls haar waardering voor uit.
De dames van Con Brio voelden
zich al snel thuis in deze hechte
club en zingen met veel plezier
hun nootjes mee.

Uitstapjes

In 1980 werd er voor het eerst
met z’n allen een fietstochtje gemaakt om de zomervakantie in
te luiden. En nog steeds wordt er
jaarlijks, inmiddels samen met
het herenkoor, een uitstapje gemaakt op de laatste zaterdag van
juni. Niet iedereen kan nog mee
fietsen, maar wie wil gaat met de
auto mee en legt onderweg aan
bij de rustpunten voor koffie met
gebak of een borreltje. En ter afsluiting een koffietafel, de laatste
jaren in D’n Boogerd.
Rond 22 november, de dag van
St. Cecilia, de patroonheilige van
de muzikanten, wordt er gezamenlijk met het herenkoor een
gezellige avond gehouden, waarbij de partners van de koorleden
ook worden uitgenodigd.
Omdat 45 jaar niet aangemerkt
wordt als een jubileumjaar worden er geen speciale activiteiten
georganiseerd.

De redactie van de Vaesheimer Bode wenst het koor nog
vele muzikale jaren toe.

De dames en organist van het ‘eerste uur’. V.l.n.r.: Marie Dings, Thea Liebregts, Emmy Peeters,
Jan Castelijns, Nellie Michielse, Bertha de Laat en Cor Willems.
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Boerenbruiloft op 6 juni een g

Op Koningsdag vorig jaar
werd er bij de Brouwketel
over gediscussieerd door een
clubje Vessemnaren: "Wanneer wordt er weer eens een
boerenbruiloft gehouden?
Het wordt toch onderhand
wel eens tijd." Die geluiden
werden al vaker gehoord.
Maar deze jongelui trokken
de stoute schoenen aan en
gingen er daadwerkelijk mee
aan de slag. Nu, bijna een jaar
later, blijkt het geen ‘dronkenmanspraat’ te zijn geweest.

Organisatie

Het gaat om Bart van Hoof, Bart
de Koning, Piet de Laat en Ruud
van Aaken. Piet ging eens te rade
bij zijn vader Walter de Laat, hoe
een en ander in elkaar steekt.
Walter had ervaring met het organiseren van een boerenbruiloft
en is zelf al eens bruidegom geweest. Hij kent dus het klappen
van de zweep. Het leek hem
raadzaam om het evenement
onder de vlag van een vereniging
te organiseren. Dit werd besproken in het bestuur van fanfare en
drumband St. Cecilia en deze
ging akkoord. Walter werd vervolgens door het clubje ingelijfd
als voorzitter.

Een bruiloft organiseren is normaliter niet echt een mannending. De vrouwelijke inbreng
miste nog en daarvoor werden
Caroline Sterken en Jenny Verkooijen benaderd. Hiermee was
het organisatiecomité compleet,
waren de saaie vergaderingen
verleden tijd (zoals de mannen
zelf zeggen) en kon met de voorbereidingen worden begonnen.

Bruidspaar

Wie het bruidspaar is, wordt tot
het laatste moment geheim gehouden. Pas bij het losschieten
op de dag zelf zullen de aanstaande bruid en bruidegom
worden gepresenteerd.
Maar hoe kom je aan zo’n stel.
Want ze hebben geen liefdesrelatie met elkaar. En nadat ze in het
onecht zijn verbonden, is de
scheiding na een dag ook al weer
een feit. Wie wil zoiets aangaan
voor een dag.
Er werd daarom een lijst met
namen opgesteld met geschikte
personen. Daar werd de lijst van
de vorige keer ook nog maar
eens naast gelegd. Na goed overleg werd een selectie gemaakt
voor een geschikt paar. De bruid
en bruidegom die werden gevraagd voor deze eervolle taak
zeiden gelukkig allebei volmondig "Ja, ik wil!"
In het echt zijn er dan wederzijdse families. Maar voor de boerenbruiloft moeten deze worden
uitgezocht. Hiervoor werden
ruim 70 mensen geselecteerd;
van jong tot oud en uit verschillende geledingen en verenigingen. Ook een pastoor met zijn
misdienaars, een burgemeester,
een veldwachter en een dorpsomroeper zijn van de partij.

Vessemse gemeenschap

Omdat het een feest van en voor
het hele dorp is, zijn verschillende verenigingen benaderd om
een bijdrage te leveren aan de
festiviteiten. De fanfare en de
drumband, het gilde, de volksdansgroep en de Vaesheimer
blaaskapel, Con Brio en Samen
Vrouw in Vessem, de Bolle
Akker en de buurtverenigingen

Het organisatiecomité vlnr: Ruud van Aaken, Bart de Koning, Jenny Verkooijen, W

van de Wilhelminalaan en de
Jan Smuldersstraat.
Daarnaast wordt bij de volgende
horecagelegenheden in het dorp
aangelegd: Café de Kuiper, Restaurant Smaeckvol, Gemeenschapshuis d’n Boogerd en Her-
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berg de Gouden Leeuw.
Er is ‘s middags een historische
optocht met muziek, de ‘guld,’
paarden, koetsen en boerenkarren. Het parcours loopt vanaf het
ouderlijk huis van de bruidegom
aan de Wilhelminalaan naar het

groots feest voor heel Vessem
Krommenèèrum

Van oudsher werd een bruiloft
gevierd met de hele gemeenschap waartoe het bruidspaar
behoorde. De gasten namen
cadeaus mee in natura, die veelal
dezelfde avond op het feest werden genuttigd. Op z’n Brabants
‘mee d’n krommenèèrum’: aan
de kromme arm hing vroeger
een mand of tas, waarin de
cadeautjes zaten als men naar
een feest of op visite ging (uit:
‘Brabants mooiste woord’).
Ook in dit geval zal het er niet
anders aan toe gaan. Naast de
‘familie’ van het bruidspaar is
heel Vessem uitgenodigd om deel
te nemen aan dit gebeuren en het
bruidspaar goed te bedelen.

Vlag in top

Walter de Laat, Caroline Sterken, Piet de Laat, Bart van Hoof.

adres van de bruid aan de Jan
Smuldersstraat. Hier wordt een
brandenwijntje genuttigd, alvorens koers wordt gezet naar de
tuin van de Gouden Leeuw. Daar
zal een familieportret worden
gemaakt. Van daar uit gaat de

optocht naar d’n Boogerd voor
het sluiten van het wettelijk huwelijk, gevolgd door het kerkelijk
huwelijk. Tot slot vertrekt het
bruidspaar naar de Gouden
Leeuw voor de receptie en het
boerenbal.

Het is de vierde keer dat er een
boerenbruiloft wordt georganiseerd in Vessem. Velen van u
zullen de succesvolle edities van
1992, 1999 en 2006 nog wel
kunnen herinneren.
De organisatie hoopt dan ook op
een grote toeloop bij de verschillende activiteiten op deze dag.
Daarnaast roept zij de inwoners
van Vessem op om zoveel mogelijk in traditionele kleding te verschijnen en om op deze dag de
Nederlandse of eventueel Brabantse vlag uit te hangen.
T.z.t. zal de ‘trouwkaart’ huisaan-huis worden verspreid.
Daarin wordt het programma
vermeld (of: zie kader bij dit artikel).

Mocht u een en ander gemist
hebben, dan zult u er op de dag
zelf ook aan herinnerd worden:
vanaf een uur of negen zullen de
veldwachter en de dorpsomroe-

per met de bakfiets door het
dorp rijden, om iedereen aan te
sporen naar het feest te komen.

Raden

Vanaf Koningsdag kan geraden
worden wie het bruidspaar is. Er
zullen melkbussen neergezet
worden bij diverse evenementen
die nog voor de boerenbruiloft
plaats vinden. Daarnaast is er bij
Super Service Henst de mogelijkheid om een briefje in te vullen. Uit de goede inzenders
wordt een winnaar geloot, die
een ludiek prijzenpakket tegemoet kan zien.

Brabantse koffietafel

Op deze feestdag wordt er een
Brabantse koffietafel geserveerd
tussen 11:30 en 13:00 uur bij
Restaurant Smaeckvol. Het
bruidspaar zal hier met de familie aan tafel gaan. Zolang er nog
plaatsen beschikbaar zijn, kunt u
zich hier ook voor opgeven.
Het aantal deelnemers is beperkt. Het is de bedoeling dat
iedereen die deelneemt, vooraf
per bank betaalt. De kosten bedragen € 10,- per persoon voor
volwassenen en € 5,- voor kinderen die op de basisschool zitten. Alleen diegenen die vooraf
betaald hebben kunnen deelnemen aan de koffietafel.
Als je deelneemt aan de koffietafel verzoeken wij je het bedrag
vóór 30 april a.s. over te maken
op banknummer: NL08 RABO
0154 0904 25, t.n.v.Fanfare en
Drumband St. Cecilia o.v.v.
Boerenbruiloft.

De foto’s zonder onderschrift,
geven een impressie van de
boerenbruiloft in 1999.

Programma boerenbruiloft

Het programma op zaterdag 6 juni a.s. ziet er als volgt uit: (tijden
zijn bij benadering)
09:00 uur

10:00 uur
10:30 uur

11:30 uur
13:00 uur

14:00 uur
14:30 uur
15:00 uur
17:30 uur

omroeper en veldwachter gaan door het dorp met
de bakfiets
losschieten bij de molen en bekendmaking bruidspaar
naar De Kuiper om met het bruidspaar een pilsje te
drinken
naar Smaeckvol voor een Brabantse koffietafel
einde ochtendprogramma

historische optocht
ophalen bruidegom en familie - Wilhelminalaan 20
ophalen bruid en familie - Jan Smuldersstraat 6
D’n Boogerd - huwelijksvoltrekking
receptie
aansluitend boerenbal met DJ Wilky Way (bij goed
weer in de binnentuin)
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Verkoop en onderhoud van kampeerauto's

Reparatie en onderhoud van alle merken auto's
—
Schade taxaties en reparaties
—
In- en verkoop van nieuwe en gebruikte auto's
—
Self-service autowasserette

VOOR MEERWAARDE IN METAALBEWERKING

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

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
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PINKSTEREN

Pinksteren is een feest van de
volheid van de Geest. In het
pinksterverhaal in het Bijbelboek ‘handelingen der apostelen’
wordt die volheid op verschillende manieren tot uitdrukking gebracht. Heel het huis waar zij
gezeten waren, was er vol van.
“Allen werden zij vervuld van de
H. Geest en zij begonnen te spreken." De verwachting van de
leerlingen is vervuld. Hun angst
is verdwenen; vol vuur en liefde

begonnen zij vrijmoedig te spreken. Een wereldwijde verstandhouding begint te groeien, heel
de wereld is vol van de Geest.
Dezelfde Geest die in de beginne
over de wateren zweefde en vele
personen in het Oude Testament
vervulde: Jozef, Mozes, Jozua,
David, Elia en Elisa, Jesaja en
vele anderen, daalt neer over
Jezus wanneer Hij afdaalt in de
wateren van de Jordaan.
“Vervuld van de Heilige Geest”
gaat Jezus van de Jordaan weg
en begint zijn openbaar leven.

Opbrengst Vastenaktie

De huis aan huis collecte van de Vastenaktie heeft een mooi bedrag van ruim € 1.252,- opgebracht. Namens de Vastenaktie en
M.O.V. Vessem: hartelijk dank, vooral namens de mensen in Sri
Lanka, voor wie dit jaar de opbrengst hoofdzakelijk bedoeld is.
Het feit dat er in Nederland aan de mensen in deze projecten
wordt gedacht en dat er actie voor hen wordt ondernomen,
betekent al heel veel.

Namens M.O.V.-Vessem dank aan alle collectanten en aan
alle gulle gevers.

DIENSTEN EN INTENTIES

VIERDE ZONDAG VAN PASEN
Zaterdag 25 april Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 26 april Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 26 april Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Herenkoor.
In deze vieringen gedenken wij: Jan en Gonda Ansems-Jonkers en overl.
fam. leden; Piet en Dina Schoenmakers-Sleddens (jrgt. Dina); Marietje
Sterken-v. Aaken (KBO); Margriet Henst v.d. Heijden (KBO).

Op Pinksteren worden “allen
vervuld van de H. Geest" en verkondigen Petrus en de andere
leerlingen vrijmoedig het woord
van God. Ook Stefanus, Paulus
en Barnabas zijn “vol van de heilige Geest."

Van geest vervuld, vieren wij dit
pinksterfeest met voor ogen het

visioen van de profeet Joël dat
door Petrus in zijn pinkstertoespraak werd aangehaald. “Dan
zal het gebeuren: ik zal mijn
geest uitstorten over alle mensen, uw zonen en uw dochters
zullen profiteren, zelfs over de
slaven en de slavinnen stort ik
mijn geest uit in die dagen."

Pastoor Verschure

Kerkdeurcollecte Week van de
Nederlandse Missionaris

In het weekend van Pinksteren zullen wij weer onze jaarlijkse kerkdeurcollecte houden t.b.v. de Week van de Nederlandse Missionaris.
Iedere dag gaan honderden missionarissen en missionair werkers
wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede.
Gedreven door geloof en naastenliefde stellen zij zich open voor het
leed en de kracht van anderen. Zij luisteren met hun hart en veranderen levens voorgoed. Daarom steunt de WNM hen. Zij draagt bij in
de kosten van hun welverdiende verlof en van hoge ziektekosten.
Ook maakt de WNM de uitzending van missionair werkers mogelijk
die op eigentijdse wijze het pad van de missionarissen volgen.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

M.O.V.-Vessem
(Missie Ontwikkeling Vrede)

Zondag 17 mei Knegsel 11.00 uur plechtige Eucharistieviering waarin 4
kinderen ven groep 4 hun eerste H. Communie doen.
In deze vieringen gedenken wij: Jo Liebregts-de Laat (mndg.); overl. fam.
Harrie v. Riet-v. Aaken; Martien v.d. Heijden (1e jrgt.); Huub de Laat; Hub v.
Buul; Wim Keijzer (mndg.); Jan de Wert en Miet de Wert-Thiels.
Maandag 18 mei 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

5e ZONDAG VAN PASEN
Zaterdag 2 mei Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 3 mei Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 3 mei Vesem 11.00 uur Vessem Eucharistieviering. Dameskoor.

8e ZONDAG VAN PASEN; HOOGFEEST VAN PINKSTEREN;
KERKDEUR COLLECTE VOOR DE NEDERLANDSE MISSIONARIS
Zaterdag 23 mei Groenendaal 10.30 uur Eucharistieviering.
Zaterdag 23 mei Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 24 mei Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 24 mei Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Gemengd koor.
In deze vieringen gedenken wij: Pastoor Piet v. Tuijl (jrgt.); Bertha v. Rijsewijk (jrgt.); Willem Wouters; Antoon en Corrie Roes-Sterken; Miet
Schoenmakers-v. Beers.

6e ZONDAG VAN PASEN
Zaterdag 9 mei Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 10 mei Vessem 9.30 uur Eucharistieviering. Herenkoor.
Zondag 10 mei Wintelre 11.00 uur Eucharistieviering.
In deze vieringen gedenken wij: Wim v.d. Ven (mndg.); Anneke v.d. Ven-v.
Helvoirt (mndg.); Marietje Sterken-v. Aaken (mndg.); Jan v. Gils (verj.);
Paula Buijvoets-Kamphuis (mndg.); Piet en Dina Schoenmakers-Sleddens;
overl. ouders v.d. Biggelaar-Kwinten en Jan; Hendrik en Miet Bles-Hendriks;
Frans en Dien Zigenhorn-de Hondt; Ria Zigenhorn-Meulenbroek; Hein
Somers (verj.); Mariet Hermans-Fleerakkers; Nelleke Bruurs (verj.); Kees
Michielse (jrgt.).

9e ZONDAG DOOR HET JAAR;
HOOGFEEST VAN DE ALLERHEILIGSTE DRIEËENHEID
Zaterdag 30 mei Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 31 mei Vessem 9.30 uur Gezinsviering.
Zondag 31 mei Wintelre 11.00 uur plechtige Eucharistieviering mmv het
parochieel koor van Wintelre vanwege het zestig jarig priesterfeest van
emeritus Pastoor Piet Vissers.
In deze vieringen gedenken wij: Janus v.d. Pas.

Maandag 27 april 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

Maandag 4 mei 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

Maandag 11 mei 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

DONDEDAG 14 MEI; HOOGFEEST HEMELVAART
In Vessem 11.00 uur plechtige Eucharistieviering waarin 15 kinderen hun
eerste H. Communie doen. We gedenken in deze viering alle overleden
familieleden van de eerste communicanten.
Om 9.30 uur in Knegsel uit dankbaarheid namens fam. van Ham-van Boxem
vanwege 50-jarig huwelijk. Van harte proficiat.

7e ZONDAG VAN PASEN; PINKSTERNOVEEN;
WEEK VAN DE NEDERLANDSE MISSIONARIS
Zaterdag 16 mei Vessem 19.00 uur Eucharistieviering. Dameskoor.
Zondag 17 mei Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.

2e Pinksterdag 25 mei
9.30 uur Wintelre Woord en Communiedienst o.l.v. Sjef Hems.
9.30 uur Knegsel Eucharistieviering.
11.00 uur Vessem Eucharistieviering. Herenkoor.

Van 1 t/m 9 juni ben ik afwezig omdat ik dan deelneem aan de NLZ bedevaart
naar Lourdes. Voor noodgevallen kunt u Pastoor Camiel van Lamoen, Kerkstraat 24, tel. 0497 512235 in Eersel benaderen of het secretariaat, tel. 0497
516777 op hetzelfde adres in Eersel.
In de volgende Vaesheimer Bode, waarvoor wij de intenties moeten inleveren vóór 25 mei, vermelden wij de intenties van 6 juni
tot 8 juli. Denkt u er aan de intenties op tijd in te leveren (€ 10,per H. Mis) vóór 25 mei bij Riek van den Bosch, Oude Schoolstraat
6 (vóór 12.00 uur ’s middags) of op de pastorie in Knegsel, tel.
040-2051575.
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Voortgang restauratie molen Jacobus

De afgelopen maand is er hard
aan de molen gewerkt. De buitenmuren zijn schoongemaakt,
de voegen uitgekrabd en opnieuw aangebracht. Van veel balken zijn de koppen gerestaureerd of hele balken zijn vervangen. Voor het plaatsen van de
windpeluw, een houten balk met
afmetingen van 60x60 cm, 4
meter lang, en een gewicht van
1500 kg, waarop de as van de
wieken rust, moest zwaar hijsmaterieel ingezet worden.
Zoals bij elk oud gebouw waren
er ook tegenvallers. Er waren
meer houten onderdelen verrot
dan was voorzien.
Eind week 16 wordt de steiger
weggehaald. Net op tijd voor de
3 huwelijken die tussen 24 april
en 8 mei in de molen gesloten
gaan worden. Hierna wordt het
dak aangepakt. De belt zal afgegraven worden om de in- en uitvaart waterdicht te maken en
daarna wordt de hele molen
weer geschilderd. Naar verwachting is eind juni het grootste deel
van de geplande restauratiewerkzaamheden afgerond.
Daarna zullen de vrijwilligers
van ‘de Vrienden van de Vessemse Molen’ de binnenkant van de
molen onderhanden gaan nemen. Vind je het leuk hierbij
mee te helpen, kom dan eens op
zaterdag praten met een van de
molenaars.

vanaf mei te Zien bij omroep brabant:

’Er kan zoveel meer...’

Van 10 met tot 5 juli is de Zonnebloem onderwerp van een
speciaal programma op Omroep Brabant: Er kon zoveel
meer... Alle aspecten van de Zonnebloem worden onder de
aandacht gebracht.

De ommetjes van Vessem

Als Dorpsraad zijn we erg blij dat er druk gebruik gemaakt wordt van
de ommetjes van Vessem. Misschien is het een idee om jaarlijks de
ommetjes als route te kiezen voor de ATB Vessem Veldtoertocht, dan
worden de paden mooi platgereden voor het nieuwe wandelseizoen.
Bedankt!

Tv-programma
Ja, u leest het goed. De Zonnebloem speelt de hoofdrol in een televisieprogramma. In acht afleveringen van Er kan zoveel meer... komen
de dagjes uit, de vakanties, de Zonnebloemauto, het bezoekwerk en
de vele activiteiten die de Zonnebloem organiseert onder de aandacht
van een breed publiek. In iedere aflevering zal een bekende Nederlander/Brabander de Zonnebloem beleven. En in de uitzendingen
wordt ook een oproep gedaan voor nieuwe gasten en vrijwilligers.
Vrijwilligers/gasten
Er worden dus vrijwilligers en gasten geworven in Brabant dit voorjaar. Naast de uitzendingen zullen ook via Facebook en via andere
media oproepen worden gedaan om een zo groot mogelijk effect te
bereiken. Via een aparte webpagina kunnen geïnteresseerden zich
melden. Deze aanmeldingen worden zoveel mogelijk gematcht met
afdelingen die deze nieuwe gasten en vrijwilligers vervolgens ontvangen en wegwijs maken binnen de Zonnebloem-organisatie.

Als u overweegt om gast of vrijwilliger te worden bij de Vessemse Zonnebloem of gewoon meer wilt weten over de Zonnebloem, mag u deze serie uitzendingen zeker niet missen.
Zonnebloem Vessem
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Drukke periode op komst
bij Jong Nederland

De dagen beginnen langer te
worden en de feestdagen staan
voor de deur, langzaam aan begint de zomer weer te komen en
dus komt er voor ons een drukke
periode aan. Met weekenden van
onze afdeling en weekenden van
het district. Zo ook ons senioren
zwerfweekend, met in ons geval
twee nieuwe groepen die mogen
deelnemen.

Vrijdag 12 juni vertrekken we
rond zes uur ‘s avonds naar
Turnhout, Belgie, waar we op de
trein naar de Ardennen stappen.
‘s Avonds komen we daar aan en
zal er met een rugzak en kookgerei een tocht gelopen moeten
worden met kompas naar het
sub-kampterrein. Daar zit je met
verschillende afdelingen die dezelfde activiteit op zaterdag gaat
doen. De activiteit wordt ieder
jaar gewisseld en de activiteiten
zijn grotten, klimmen/abseilen,
vlotten en mountainbiken.
Zaterdagmiddag weer met bagage naar het hoofd-kampterrein,
waar alle groepen samen komen.
Totaal zo’n 170 man en na het
opzetten van je tent, die je zelf
maakt van een stuk plastic, ga je
met je meegebrachte kookgerei
koken op open vuur. ‘s Avonds
nog een gezellig groot kampvuur
en dan slapen in je zelf gemaakte
tent.
Zondagochtend is er weer een
tocht met bagage naar de trein en
vervolgens terug naar Turnhout
waar we zondagmiddag aankomen, moe maar voldaan en met
de leukste verhalen over wat je
allemaal hebt meegemaakt. Kortom een propvol maar keigaaf
weekend.

Minioren
30 Mei is er weer minioren-middag. Van half twee tot half vier
zijn alle kinderen van groep 1 en
2 van harte welkom. Wij hebben
er alvast super veel zin in en voor
maar € 1,50 heeft uw kind een
leuke middag met klasgenoten.
Ook deze keer zal er weer een
mooi thema tevoorschijn komen,
verzonnen door de super fanatieke leiding van deze groep.

Maxioren
Onze Maxioren draaien op de
vrijdagavond van 18.00 uur tot
19.30 uur. Dit is bewust op de
vrijdag omdat het dan weekend
is en deze kinderen ondanks dat
ze al in groep 3 zitten, doordeweeks niet te laat thuis mogen

zijn. Dus vandaar op de vrijdag
want dan kunnen ze op zaterdag
uitslapen,
Ook bij deze kinderen van groep
3, 4 en 5 staat een fanatieke club
leiders klaar. Kom gerust ook

eens langs met uw kind want ‘de
jeugd’ is er voor alle kinderen.
Junioren
Op vrijdag 29 mei gaan we met
onze junioren weer op junioren

Zonnebloem nieuws
Loterij

Vrijwilligers van de Zonnebloem
gaan in de periode van 28 april
tot 9 mei weer langs de deuren
om loten te verkopen voor de
jaarlijkse Nationale Zonnebloemloterij. De loten kosten
twee euro per stuk.

Een deel van de opbrengst van
de loterij wordt besteed aan
projecten, aangepaste vakanties
en dagactiviteiten die de Zonnebloem landelijk organiseert. Een
van die projecten is de Zonnebloemauto, een aangepaste rolstoelauto, te huur voor mensen
met een rolstoel of scootmobiel.
Ook gaat een belangrijk deel van
de opbrengst naar de activiteiten
in en rond Vessem. Naast kans
op leuke geldprijzen - waaronder
de hoofdprijs van € 15.000 heeft de Zonnebloem dit jaar een
leuk extraatje voor iedereen die
een lot koopt. Namelijk een
Denksport puzzelboek, met 96

puzzels. Het puzzelboek is gratis
aan te vragen via de website van
de Zonnebloem. Wij hopen dat
dit een extra stimulans is voor
iedereen om een Zonnebloemlot
te kopen.

Vliegreis

Regio Eindhoven wil proberen
een vliegreis aan te bieden naast
de gangbare regiovakanties. Er
staan 3 van deze reizen in de vakantiegids 2016 van de Zonnebloem, die tussen € 850 tot
€ 1.000 kosten. Er kunnen dan
maximaal 10 gasten mee. Men is
niet zeker of zich hiervoor alleen
uit de eigen regio voldoende
gasten zullen aanmelden. Daarom is regio de Kempen benaderd
om te kijken of er belangstelling
zou zijn voor de vliegreizen. Wij
kunnen ons goed voorstellen dat
ook in Vessem, er gasten zijn die
van deze mogelijkheid gebruik
willen maken. Dus: heeft u belangstelling, neem dan contact

weekend en zoals eerder gezegd
hebben we een titel te verdedigen want vorig jaar waren we
eerste op dit toernooi. Maar zorg
vooral dat jullie veel plezier hebben want dat vinden wij bij JN
Vessem zeker zo belangrijk en...
met die super leuke meiden
komt dat zeker goed.

Nou er is weer genoeg verteld
en namens alle leiders tot
ziens bij onze mooie vereniging.

op met Trees van Aaken, telefoon 591306.

H. Eik

Op woensdag 6 mei brengen we
een bezoek aan de kapel van de
H. Eik. Daarna drinken we gezamenlijk koffie of thee in Hoeve
de Nachtegaal in Wintelre. Aanmelden kan tot 30 april bij Trees
van Aaken, tel 591306.

Verloren

In de omgeving van de
Garshof in Vessem ben ik
onlangs mijn bril, in een
bruine leren koker met
bloemmotief, verloren.
De eerlijke vinder kan
contact met mij opnemen
via tel. 0497-591473.
Alvast bedankt voor de
moeite.

Jubilarissen bij Reumafonds Vessem

Woensdag 15 april was er een
bijeenkomst voor de collectanten
en oud-collectanten van het Reumafonds Vessem. Onder het genot van koffie/thee en gebak gaf

regio-coördinator Nancy den
Oudsten tekst en uitleg over het
wel en wee van het Reumafonds.

Reuma is de verzamelnaam voor

v.l.n.r.: Petra Michielse, Mien van Ham en Maria v.d. Oetelaar.
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200 verschillende aandoeningen
aan het bewegingsapparaat; artrose, artritis, Bechterew, fybromyalgie etc. etc. Dit vraagt om
veel onderzoek en geld, dus de
collecte is niet voor niets.

Na al deze informatie was het
tijd om enkele collectanten in
het zonnetje te zetten. Mien van
Ham, Maria van de Oetelaar en
Mien Ansems zetten zich al 40
jaar in voor het Reumafonds.
Helaas kon Mien Ansems er
door omstandigheden niet bij
zijn. Mien Heeren werd bedankt
voor 39 jaar inzet waarvan 17
jaar als coördinator van Vessem
en Leny Ansems voor haar inzet
van 25 jaar. Maar natuurlijk
werden ook alle andere collectanten bedankt want we zijn erg
blij dat ze elk jaar weer voor het
Reumafonds klaarstaan.

Petra Michielse,
Coördinator Reumafonds Vessem

Ruim 12,5 jaar een begrip in De Kempen!

Ook adverteren?
Bel 0497-592012
ADVIES • WERING • BESTRIJDING

aangesloten bij:

Voor bedrijven, instellingen en particulieren

gecertificeerd

Vessem
0497 - 59 11 17
www.ansemspdb.nl
KNAAGDIEREN • INSECTEN • HOUTVERDUURZAMING • ONTSMETTINGEN
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Oude gegevens levend maken!

Verenigingen en stichtingen
dragen bij aan de leefbaarheid
van het dorp. Dat is ook de mening van de Rabobank. Daarom
ondersteund zij jaarlijks het verenigingsleven met een financiële
bijdrage: van 16 t/m 30 april
loopt de jaarlijkse Club Kas
Campagne van de Rabobank De
Kempen weer. Hoe meer stemmen een vereniging krijgt hoe
meer geld zij krijgt geschonken.
Uw stem is dus geld waard!

Aanleiding
Om een veilige maar ook boeiende toekomst te kunnen realiseren, werken wij binnen de heemkundevereniging aan bijzondere
projecten. Datgene wat we in het
verleden de moeite waard vonden op te schrijven, op te tekenen, uit te spreken, te fotograferen of te filmen willen we voor

de toekomst bewaren en toevoegen aan ons dorpsgeheugen. Bij
gelegenheden als lezingen, tentoonstellingen of excursies maken we later het bewaarde zichtbaar voor alle belangstellenden.
Zo is er binnen De Hooge Dorpen een film- en fotogroep. Deze
leden leggen niet alleen de hedendaagse gebeurtenissen in het
dorp vast, maar ze verzamelen
tevens foto’s, negatieven en films
die bij de mensen in vergeten
kistjes, in de knellende la van de
verborgen kast op de ontoegankelijke oude zolder liggen. En die
daar langzaam liggen te vergaan.
Al dat oude materiaal is immers
aan bederf onderhevig. Licht,
lucht, vocht, afvalstoffen en ongedierte wissen op den duur onherroepelijk oude sporen uit.
Terwijl ze juist ooit opzij gelegd
zijn om te bewaren…

Garagesale Vessem 2015

Enkele Vessemnaren willen ook dit jaar de tweede Vessemse
Garagesale organiseren op zondag 14 juni. Tussen 10.00 en
14.00 uur kunt u geld verdienen met de verkoop van uw oude
spullen vanuit uw garage of voortuin.

Om het spook van de vergankelijkheid tijdig tot matiging te
dwingen is de bovengenoemde
werkgroep uitputtend bezig al dit
oude materiaal te digitaliseren.
Waar denken wij het gekregen geld aan te besteden?

Met het digitaliseren van ‘dode’
beelden als foto’s en negatieven
zijn we als vereniging een heel
eind gevorderd. Voor het archiveren van oude ‘levende’ beelden
als films hebben we nog veel
kosten te maken. Kosten, die
niet alleen met contributiebijdragen te compenseren zijn. Apparatuur is immers duur!
Het bestuur van De Hooge Dorpen meent er goed aan te doen
de door de leden van de bank gemaakte keuzes te verzilveren in
dit voor een gemeenschap toch
wel belangrijke project.
Moge het bovenstaande voor
onze projectleden een stimulans
zijn en voor onze dorpsgenoten
een uitnodiging om toch nog
maar eens dat vergeten kistje in

Van alle deelnemende adressen wordt een routekaart gemaakt en op
de website van de Dorpsraad geplaatst, ook is deze verkrijgbaar bij
Super Service Henst en op de Servatiusstraat 2 in Vessem.
De Garagesale in Vessem wordt ook aangemeld bij diverse media,
want we willen natuurlijk veel bezoekers, en vooral: kopers! Hopelijk
tot dan. U kunt de deelnemende kramen herkennen aan de ballonnen van de Regiobank.

Kees Huijbers/Eric Oosterbosch
Secretaris/penningmeester

Vessem
bedankt!

Het is al weer een maand geleden dat we bij u aan de deur
zijn geweest met de collecte
voor het Reumafonds, maar
via deze weg wil ik u alsnog
bedanken. De opbrengst was
€ 910,28.
Vooral ook hartelijke dank
aan de collectanten die zich
weer ingezet hebben voor
deze collecte.

Reumafonds Vessem
Petra Michielse

Stem op muziek
via de Rabobank
Clubkas Campagne

Hopelijk mogen wij, Fanfare
en Drumband St. Cecilia Vessem, net als voorheen rekenen op jullie stem tijdens de
Rabobank Clubkas Campagne van 2015.

De bedoeling is dat iedere geïnteresseerde uit Vessem (binnen en
buitengebied) zich aanmeldt. Er is dit jaar ook de mogelijkheid om
met een eigen kraampje, of auto (kofferbaksale) voor de molen te
gaan staan, graag aangeven bij de aanmelding. U kunt zich aanmelden via vincentdelepper@live.nl of telefonisch bij Vincent de Lepper
op 591737 of Babette Wieggers op 06-50435744 of b.achten@
planet.nl. Uiterste aanmelddatum is 1 juni.

die knellende la van die verstopte kast te gaan zoeken en onze
werkgroep in te schakelen, alsmede om uw stem aan onze vereniging toe te vertrouwen!
Bij voorbaat dank voor uw stem.

Voorgaande jaren hebben we het
geld gebruikt om de muziekles
op de basisschool mee te bekostigen. Dit jaar doen we dat weer,
maar het is nu niet voor de algemene muziekvorming. Wij gaan
het komende schooljaar het geld,
wat we ophalen doordat jullie op
ons willen stemmen, gebruiken
voor instrumenten. Deze instrumenten gaan we aanschaffen
voor de muzieklessen op de basisschool in groep 5/6. Het is de
bedoeling dat alle basisschoolkinderen van Vessem die in
groep 5/6 zitten een muziekinstrument gaan bespelen onder
schooltijd. Wij gaan een Blazersklas opzetten.
De jeugd heeft de toekomst en
wij, Fanfare en Drumband Sint
Cecilia, willen graag investeren
in de jeugd van Vessem. Met het
opzetten van een Blazersklas hopen we een goede basis neer te
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zetten voor een vervolg in de
muziek. Zoals iedereen weet:
“Muziek maakt slim," dus op
deze manier dragen wij bij aan
“Muziek maakt Vessem nog
slimmer."
De Rabobank Clubkas Campagne is voor de Fanfare en Drumband een schitterende financiële
kans om de instrumenten aan te
schaffen voor de Blazersklas op
de basisschool van Vessem.
Leden van de Rabobank De
Kempen kunnen stemmen tussen donderdag 16 april en donderdag 30 april 2015. Laat deze
kans niet onbenut en zorg dat de
Rabobank investeert in onze
Vessemse jeugd.

Op maandag 20 april 2015 om
19.00 uur kunt u in gemeenschapshuis D’n Boogerd komen
luisteren naar wat de kinderen
van de basisschool Vessem geleerd hebben tijdens de muzieklessen het afgelopen schooljaar.
De Fanfare en Drumband
St. Cecilia Vessem laat graag
iets van zich horen. Dank
voor uw stem!

*
*
*
*

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

Handass Verzekeringen
Betalen, Sparen, Beleggen, Lenen,
Hypotheken, Verzekeringen
Mr. de la Courtstraat 6a - 5512 AS Vessem
Tel. 0497-592248 - www.handass.nl

! " #$%& % %'&
(" #) %&) &
"

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;

voor uw
Administratie
Loonadministratie
Jaarrekening
Belastingaangifte
Overige fiscale zaken
info@vanbarschotbecx.nl
www.vanbarschotbecx.nl
Jan Smuldersstraat 36 D
5512 AZ VESSEM
0497 - 59 13 47

Allround boomverzorging
Rooien van bomen
Snoeien van bomen
Gecertificeerde boomverzorging
Uitfrezen boomstronken

Jan Smuldersstraat 27b
5512 AW Vessem
GSM 06 51 80 17 00
info@vandewouwboomverzorging.nl
www.vandewouwboomverzorging.nl
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...in D’n Boogerd, waar anders!

kunnen worden. Wordt dus vervolgd…

Vanuit het bestuur
Het leek ons als bestuur een
goed plan om in deze rubriek zo
nu en dan een van onze mensen
“in het licht te zetten." Zoals u
vast wel weet hebben wij enige
tijd geleden Els van Keulen aangesteld als beheerder van D’n
Boogerd. Daarom als eerste aan
haar de vraag om zich nader aan
u voor te stellen.

Verwachte activiteiten
21 april: Jaarvergadering van de
dorpsraad
23 april: Eersel verbonden info
voor de buitenwijken
24 april: Rikavond
18 mei: Eindpresentatie Windkracht 6 van de basisschool
19 mei: 13.30 uur Lezing over
dementie vanuit Gemeente
Eersel
27-29 mei: Wandeldriedaagse
met finish in D’n Boogerd
30 mei: Schoolverlatersdagen
groep 8
2 juni: Lezing Vogelgroep De
Kempen
Wist u trouwens dat er elke dinsdagavond les gegeven wordt in
Country Line Dance van 19.3021.30 uur. Van harte welkom!
Bel gerust even met onze beheerder Els van Keulen.
Dat was het weer voor deze keer.

Hallo beste mensen,

Met de meeste van jullie heb ik
vast al wel eens kennis mogen
maken maar toch in het kort
even iets over mij.
Ik ben Els van Keulen, de beheerder van gemeenschapshuis
d’n Boogerd. Ik woon sinds een
jaar in Eersel samen met mijn
zoon van bijna 19. Daarvoor heb
ik zo’n 25 jaar in Duizel gewoond
waar ik al sinds jaren assistentbeheerder ben van het gemeenschapshuis aldaar. Vanwege die
ervaring ben ik een maand of 10
geleden gevraagd of ik zin had
om beheerder te worden van het
Gemeenschapshuis D’n Boogerd
hier in Vessem. En ja… dat had
ik wel!
Na een hectische overdracht en
een drukke beginperiode begin
ik er steeds meer zicht op te
krijgen en daar heb ik enorm
veel plezier in. Kan ook niet
anders met zo’n enthousiaste
groep vrijwilligers om me heen.
Wat mij in het bijzonder opgevallen is, zijn de hardwerkende
vrijwilligers, evenals het bestuur
en veel actieve verenigingen.
Chapeau mensen!
Door dit stukje heb ik een mooie
gelegenheid om al deze mensen
eens hartelijk te bedanken: Dank
voor alle steun en begrip die ik
veel van jullie heb mogen ontvangen.
Inmiddels heb ik al allerlei zeer
geslaagde activiteiten mee mogen maken. Dat geldt zeker ook
voor de afgelopen paar weken:
17 maart: Jaarvergadering KBO,
een goed bezochte avond.
27 maart: De Spekstruiven,
feestje voor hun dansers: zeer
goed verlopen.
1 april: Koffie drinken vanuit
Eclips-uitvaartverzorging. Eclips
was erg tevreden over de opkomst en de verzorging.
10 april: onze gezellige Rikavond.
6 april: buurtvereniging De
Schijnheilige Hoek had een
heerlijke Paasbrunch voor haar
leden.
Ik heb er alle vertrouwen in dat
de activiteiten voor de komende
periode (zie hierna) net zo gezellig en succesvol zullen verlopen!

Voortgang Convenant
Helaas is er nog steeds niets te
melden. Het overleg verloopt

allemaal veel langzamer dan
beloofd en gehoopt. Wij hebben
binnenkort opnieuw een overleg
hierover met de gemeente en
hopen dat er dan eindelijk wat
spijkers met koppen geslagen

Tot ziens …in D’n Boogerd,
waar anders!

Op dinsdag 19 mei worden er om
14.00 uur in D’n Boogerd, Servatiusstraat 6 in Vessem, en om
19.30 uur in De Muzenval, Dijk 7
in Eersel, voorlichtingsbijeenkomsten gegeven over het thema
‘Mijn geheugen laat me in de
steek… heb ik dan dementie? ’
De bijeenkomsten zijn bedoeld
voor alle 50-plussers van de gemeente Eersel. De voorlichtingen duren twee uur.

- Welke kansen en risico’s loopt
iemand om een vorm van dementie te krijgen?
- Hoe verloopt het ziekteproces?
- Wat zijn de gevolgen voor het
dagelijks leven?
- Waar kunt u in de gemeente
Eersel voor dienstverlening,
ondersteuning, hulpmiddelen,
veiligheid en praktische zaken
terecht?
Het voorlichtingsprogramma be-

staat uit een PowerPoint presentatie, een film en een vragenronde met een panel bestaande
uit deskundigen uit de gemeente
Eersel. Na afloop zal er een informatiestand zijn.
Aanmelden hoeft niet. De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor
iedereen die geïnteresseerd is in
het thema. De zalen zijn een half
uur voor aanvang open en zijn
rolstoelvriendelijk.

Graag tot ziens lieve mensen, ...in
D’n Boogerd waar anders!

Voorlichtingsbijeenkomst
vergeetachtigheid en dementie

De voorlichtingen worden gegeven door het Verenigde Bonden
Overleg Brabant op verzoek van
de provincie Noord-Brabant en
is tot stand gekomen met medewerking van de gemeente Eersel,
Stichting Alzheimer Nederland
regio Zuid Oost en de plaatselijke seniorenorganisaties.
Het doel van deze bijeenkomst is
enerzijds geruststellen. Dementie is het schrikbeeld voor vele
ouderen, maar iets vergeten wil
lang niet altijd zeggen dat je dement aan het worden bent. Anderzijds willen de initiatiefnemers goede informatie bieden
voor mensen met dementie,
partners en kinderen, het thema
bespreekbaar maken en onnodige angst bij ouderen proberen
weg te nemen.
Tijdens de voorlichting krijgt
men antwoorden op de vragen:
- Wat is normale vergeetachtigheid en wanneer kan er sprake
zijn van dementie?

KBO AGENDA

April
Ma.
Ma.
Wo.
Do.
Do.
Mei
Ma.
Do.
Wo.
Di.
Wo.
Ma.
Wo.
Do.
Juni
Ma.
Wo.
Zo.
Wo.
Ma.
Wo.
Do.

*
*
*
*
*

10.30-11.30
13.30-16.30
09.30-11.00
13.30-16.00
13.30-16.30

Gym
Biljarten 3bnd
Koersbal
Rikken
Biljarten

D’n Boogerd
D’n Boogerd
D’n Boogerd
Groenendaal
D’n Boogerd

01
03
07
17
*
*
*

13.30-16.30
08.30

Rikconcours
Wandelen
Passiespelen
Wandelen
Gym
Koersbal
Rikken

Kempkeshof
Kerkplein
Tegelen
Kerkplein
D’n Boogerd
D’n Boogerd
Groenendaal

04
07
06
19
20
*
*
*

13.30-16.30
10.00
08.30
14.00-16.00
08.30
10.30-11.30
09.30-11.00
13.30-16.00

08.80
10.30-11.30
09.30-11.00
13.30-16.00

*Wekelijkse activiteit
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Rikconcours
Kringbedevaar
Wandelen
Vergeetachtigheid
Wandelen
Gym
Koersbal
Rikken

Kempkeshof
Meerveldhoven
Kerkplein
D’n Boogerd
Kerkplein
D’n Boogerd
D’n Boogerd
Groenendaal

Direct voordeel
haal je bij
C1000!
UW VOORNEMENS
WAAR
MAKEN?
Doe dat dan en
kom sporten.

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

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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van de Dorpsraad...

Vessem, het dorp aan de beek
Als u dit leest is de jaarvergadering 2015 van de dorpsraad al
weer voorbij. Het thema van de
avond was: Levende Beerze:
leeft, bruist en werkt. Onder
deze naam, krijgt het gebied
rond de Kleine Beerze de komende jaren extra aandacht in
diverse plannen.
Tijdens de jaarvergadering lichtten de projectleider Theo Hendriks van de gemeente Eersel en
Eric Schellekens van het Waterschap, de plannen toe. In het bij-

zonder brachten zij 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.
Ook kwam het Dorpspark
Vessem kort aan de orde. Dit
park bestaat uit een aantrekkelijke route die het centrum van
Vessem verbindt met het natuurgebied Spekdonken. Het
knuppelpad, als onderdeel van
het dorpspark, door het Elzenbroekbosje is inmiddels gerealiseerd. Het overige deel van de
route is in ontwikkeling.
Was u niet in de gelegenheid de
jaarvergadering bij te wonen en
wilt u uw inbreng hebben in dit
project, laat het dan even weten
(06-11057602 of dorpsraad@
vessem.info

mei, Hemelvaart, worden er
rioolwerkzaamheden uitgevoerd
t.b.v. het bouwrijp maken van
het plan‘Flinkert-West, gelegen
tussen de Braak en Oude Schoolstraat.
De werkzaamheden veroorzaken
enige overlast en hinder voor
aanwonenden. De aannemer zal
trachten dit tot een minimum te
beperken. De Woonzorgboerderij D’n Bolle Akker is voor bestemmingsverkeer te allen tijde
bereikbaar via de Oude Schoolstraat.

Training dorpsraad Vessem
Afgelopen maand is de dorpsraad Vessem in training geweest
onder leiding van het PON. De
belangrijkste thema’s waren de
rollen en taken dorpsraad, communicatie richting gemeente en
communicatie achterban. De
voltallige dorpsraad heeft 2 dagdelen hieraan besteed. Het was
een leerzame, interessante, maar
vooral ook een zeer gezellige
happening.
De evaluatie van het PON luid-

de: hard gewerkt, verfrissende
kijk in de spiegel, bevestiging dat
de dorpsraad goed bezig is en nu
de taak de opbrengst enthousiast
een vervolg te geven!
Ziet u ook een rol voor u als lid
van de dorpsraad, bel eens (0611057602) of stuur een email:
dorpsraad@vessem.info.

Verkeerssituatie basisschool
De verkeerssituatie rond de
basisschool geeft nog steeds aanleiding tot discussie. Met name
de Servatiusstraat wordt als gevaarlijk gezien. Niet alleen de
auto’s die voor de school stoppen, maar ook auto’s die naar de
dokterspost, kerk of gemeenschapshuis rijden zorgen voor
gevaar omdat ze meestal een
hogere snelheid hebben dan
degene die een kind naar school
brengt. Ook auto’s die van het
parkeerterrein van de Gouden
Leeuw af rijden en dan over het
voetpad moeten waar kinderen,
die uit school het Groenewoud in
rennen, bijna onzichtbaar zijn
door de ‘hoge’ haag.
De verkeerstechnische maatregelen zoals een stopverbod aan
de kant van de oude pastorie en
een parkeerverbod nabij de
school blijken en bleken niet altijd te werken. Doordat er auto’s
langs de weg geparkeerd worden, wordt de situatie onoverzichtelijk.
Er zijn al verschillende acties uitgevoerd. Zo zijn ouders hierover
geïnformeerd via de wekelijkse
nieuwsbrief, hebben kinderen
uit de bovenbouw geflyerd aan
de weg en is de politie uiteindelijk een keer komen bekeuren.
Het is daarna iets minder geworden maar ideaal is het nog zeker
niet.
Ondertussen zijn er ook ouders
die hun kinderen met de auto

Flinkert-West
Vanaf 20 april tot ongeveer 14
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afzetten om vervolgens weer
door te rijden. Een prima idee
maar hier wordt ook datzelfde
stukje Servatiusstraat voor gebruikt. Nu is er in het verleden
één plaats beschikbaar gesteld
als ‘kiss and ride,’ deze bevindt
zich langs Servatiusstraat 2
tegen het kermisterrein aan.
Deze plek lijkt niet als zodanig
bekend bij ouders (staat ook niet
aangegeven met een bord) want
hij wordt er niet voor gebruikt.
De vraag is ook of die ene plek
voldoende is en handig gesitueerd is. Door veel verstandige
ouders worden de kinderen bij
het gemeenschapshuis D’n Boogerd of in het Groenewoud afgezet en opgehaald, en worden
deze locaties derhalve als ‘kiss
and ride’ gebruikt. Rijdt u langs
de school: let op! Het zijn onze
kinderen.

Tenslotte...
- Ga een kijken bij de restauratie van de molen. Erg indrukwekkend en hulde aan
alle betrokkenen.
- 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:
eersel.nl/zorgenvoorelkaar
- Heeft u Beleef de Kempen App
al geladen?
vessem.info/beleefdekempen
- Volgt u ook de ontwikkelingen
op het gebied van de glasvezel? Kijk op www.
eerselverbonden.nl
- Wilt u gebruik maken van de
welkomstborden bij de ingang
van Vessem, stuur dan uw verzoek naar dorpsraad@
vessem.info
- Meer info van de Dorpsraad
vindt u op www.Vessem.info/
Dorpsraad.

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

Uw Vessemse aannemer voor:
- Nieuwbouw
- Afbouw
- Verbouw

- Hallenbouw
- Timmerwerken

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

info@nouwensbouw.nl
www.nouwensbouw.com
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✒BELANGRIJKE ADRESSEN

Huisartsen in Bladel, Hapert,
Middelbeers, Oostelbeers, Reusel-De
Mierden, Vessem en Wintelre.
voor spoedeisende gevallen buiten kantooruren door de week, in het weekend en op
feestdagen, bereikbaar op tel. 09001232022.
in de weekenden wordt er gewerkt vanuit de
dokterspost in bladel. deze dokterspost is alleen te bezoeken ná telefonische afspraak op
nummer 0900-1232022.
de dokterspost bladel is gevestigd in het
verpleegtehuis de floriaan, Wielewaal 10,
5531 lj bladel.

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. 0402308425

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.

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 (depothoudster: mevr. schenning). 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 9.0010.00 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.

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.

✒VESSEMSE KALENDER
do.

23 april

zo.

26 april

wo.
wo.

6 mei
6 mei

do.

wo.
do.
za.
di.

23 april

6 mei
7 mei
9 mei
26 mei

wo.
27 mei
wo.-vr. 27-29 mei
vr.
29 mei

do.
za.
di.

za.
do.
do.
za.

4 juni
6 juni
9 juni

13 juni
18 juni
25 juni
27 juni

18:30 uur

20:00 uur

13:30 uur
13:30 uur

19:30 uur
20:00 uur
13:00-16:00 uur
19:00 uur
9:30 uur
18:00 uur

20:00 uur
10:00-23:45 uur
14:00 uur
13:00 uur

17:00 uur
9:00 uur

A P R I L

ledenvergadering, jacobushoeve, heemkunde de hooge
dorpen
lezing ‘turfwinning in West-brabant,’ jacobushoeve,
heemkunde de hooge dorpen
fietstocht koningsdag, gildehuis de guld, gilde st. lambertus

M E I

bloemschikken, gildehuis de guld, sviv
h. eik + hoeve de nachtegaal, oirschot + Wintelre, Zonnebloem
bloemschikken, gildehuis de guld, sviv
concert, st. lambertus kerk, st. behoud lambertuskerk
Wereldwinkeldag, jacobushoeve, Wereldwinkel vessem
Wandeling achtereind, hut van mie pils in aalst, heemkunde
de hooge dorpen
fietstocht, berkel-enschot, sviv
Wandeldriedaagse, d’n boogerd, korfbalver. vessem
vrijwilligersavond, vaesheimer bode

J U N I

concert, st. lambertus kerk, st. behoud lambertuskerk
boerenbruiloft, vessem diverse locaties, boerenbruiloft 2015
bosschuur met harrie hoppenbrouwers en natuurfilm,
Wintelre, Zonnebloem
excursie viskwekerij de stroom, spoordonk, sviv
informatiemarkt Zorg&Welzijn, d’n boogerd, dorpsraad
afsluiting seizoen, gildehuis de guld, sviv
fietstocht, reusel, heemkunde de hooge dorpen

J U L I

do.
vr.
zo.

2 juli
17 juli
26 juli

20:00 uur
14:30 uur

concert, st. lambertus kerk, st. behoud lambertuskerk
tinteltuin, eersel, Zonnebloem
boerendag/trekkertrek, vessem vur vessem

do.
zo.
wo.
do.
ma.
wo.
vr.
vr.
vr.

6 aug.
16 aug.
19 aug.
20 aug.
24 aug.
26 aug.
28 aug.
28 aug.
28 aug.

20:00 uur
10:00 uur
14:00 uur

concert, st. lambertus kerk, st. behoud lambertuskerk
jaarmarkt, centrum vessem,
struisvogelboerderij, riethoven, Zonnebloem
kevelaer, bedevaart
1e dag kindervakantieweek, d’n boogerd, Yessem
2e dag kindervakantieweek, d’n boogerd, Yessem
3e dag kindervakantieweek, d’n boogerd, Yessem
dorpsbbq voor kinderen vakantieweek, d’n boogerd
dorpsbbq voor iedereen, d’n boogerd

za.

12 sept.

10:00-13:00 uur

do.
za.
vr.

1 okt.
3 okt.
30 okt.

14:00 uur
9:00 uur
19:00 uur

soet en vermaeck, hilvarenbeek, Zonnebloem
excursie, sint odiliënberg, heemkunde de hooge dorpen
vessemse kwis, d’n boogerd

di.

3 nov.

20:00 uur

lezing ‘boxtel, heerlijkheid tussen twee heren,’ jacobushoeve,
heemkunde de hooge dorpen
pannenkoeken eten, de brouwerij baarschot, Zonnebloem
prijsuitreiking en feestavond vessemse kwis, d’n boogerd
verrukkelijk vessem, Zonnebloem

di.
di.
za.
za.
za.
zo.

8 dec.
8 dec.
12 dec.
12 dec.
19 dec.
20 dec.

13:00 uur
20:00 uur
13:00-16:00 uur
20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur

za.
di.

vr.
vr.
vr.

12 sept.
22 sept.

6 nov.
6 nov.
13 nov.

10:00-16:00 uur
10:00-16:00 uur
10:00-16:00 uur
16:00-18:00 uur
18:00 uur

16:00 uur
19:30 uur

13:00 uur
20:00 uur
18:30 uur

A U G U S T U S

S E P T E M B E R

vaesheimer bode-dag, huis aan huis in heel vessem,
vaesheimer bode
nat. Ziekendag, gildehuis de guld, Zonnebloem
jaarvergadering, d’n boogerd, sviv

O K T O B E R

N O V E M B E R

D E C E M B E R

erfgoed-depot, riel, Zonnebloem
jaarafsluiting, jacobushoeve, heemkunde de hooge dorpen
kerstmarkt, d’n boogerd, sviv
voorstelling, d’n boogerd, toneelgroep vessem
voorstelling, d’n boogerd, toneelgroep vessem
voorstelling, d’n boogerd, toneelgroep vessem

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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– centrale verwarming
– sanitair + waterleiding + riolering
– zinkwerk + dakwerk
Jan smuldersstraat 12
5512 AZ vessem
tel. 0497-591253
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’De grootste voldoening
die maar mogelijk is’
koninklijke onderscheiding voor rimmie schoofs:

Rimmie Schoofs ontving
vorige maand een Koninklijke onderscheiding Lid in
de Orde van Oranje-Nassau.
Ondanks de verjaardag van
haar schoonzoon moest en
zou Rimmie Schoofs zaterdag
21 maart aanwezig zijn. Nietsvermoedend stapte ze net op
tijd de zaal binnen.

Toen Rimmie burgemeester Anja
Thijs zag zitten, kreeg ze al een
eerste vermoeden. Toen de aftredend voorzitter van de Eindhovense muziekvereniging Wilhelmina vervolgens ook twee bestuursleden van vrouwenvereniging Samen Vrouw in Vessem
(de vroegere KVO) plus haar
kinderen en kleinkinderen binnen zag komen, was voor de
‘multivrijwilligster’ al heel veel
duidelijk.

Vrijwilligerspenning

“In eerste instantie dacht ik aan
een vrijwilligerspenning. Toen ik
hoorde ‘Het heeft de koning behaagt’ kreeg ik pas door dat het
om een Koninklijke onderschei-

ding ging. Het voelde meteen als
een heel mooie waardering.”
Rimmie had naar eigen zeggen
nooit gedacht dat ze ooit zou
worden benoemd tot lid in de
Orde van Oranje-Nassau. “Ik
had dit nooit verwacht. Ik heb
altijd gezegd dat als ik het van
tevoren zou weten ik de onderscheiding niet zou hoeven. Dat is
echt iets voor mensen die ook
voor de gemeenschap iets hebben betekend. Als je daar dan
wordt toegesproken, kun je
natuurlijk niet zeggen dat je ‘m
niet weer wilt. Toch kwam bij
mij meteen een gevoel van waardering naar boven. Emotioneel
ben ik niet echt geweest. Daar
ben ik veel te nuchter voor. Wel
speelt er nog steeds een bepaalde
trots.”

De lijst van haar vrijwilligersactiviteiten is imposant. Gaandeweg komt Jan ook even kijken.
Apetrots als Jan een week later
nog altijd is, omschrijft hij zijn
vrouw als een ‘pilaar voor de vereniging’. Naast dat Rimmie al 41
jaar lid is van muziekvereniging

vereniging Wilhelmina. Eentje
voor haar 25-jarige en eentje
voor 40-jarige jubileum.

C1000

Aan reacties ook bij Rimmie
geen gebrek. Kaarten, bloemen,
Facebook; het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje
binnen haar vrienden- en familiekring. Zelfs door onbekenden
werd het kersverse lid in de Orde
van Oranje-Nassau aangesproken. “Bij de C1000 werd ik gefeliciteerd door iemand die mij
niet kende. Dat geeft veel waardering.”

Wilhelmina - waarvan veertien
jaar in het dagelijks bestuur - is
de geboren Eindhovense 15 jaar
actief geweest bij fanfare St. Cecilia. “Het vrijwilligerswerk zit er
van kleins af aan in. Dat organiseren heb ik van mijn vader en
mijn broer.”

Gemeenteraad

Van 1983 tot 1995 en van 1990
tot 1995 was Rimmie lid van respectievelijk het Lambertus
dameskoor en het Lambertus
kinderkoor. Bovendien is ze
sinds 1983 lid van de KVO en nu
van Samen vrouw in Vessem.
Veel bekendheid genoot Rimmie
daarnaast als gemeenteraadslid
voor het CDA. Tussen 1994 en
1996 vertegenwoordigde zij de
CDA in de toenmalige gemeente
Vessem. Vervolgens was ze tussen 1999 en 2002 raadslid in de
gemeente Eersel.

Oorkondes

Binnen Wilhelmina blijft Rimmie voorlopig met alle plezier
betrokken. Nu ze afstand heeft
gedaan van het voorzitterschap,
wordt zij waarschijnlijk secretaris. Dat werk is namelijk veelal
overdag en dat komt voor Rimmie goed uit nu haar kinderen
(Rimmie en Johan) alweer een
aantal jaren de deur uit zijn. Je
zou bijna vergeten dat de duizendpoot vanaf 1994 ook nog
twaalf jaar heeft gewerkt als taxichauffeuse. De bijbehorende
oorkonde van de Koninklijke
onderscheiding moet straks een
mooi plaatsje krijgen aan de
muur, vlak boven haar twee
andere oorkondes van muziekVaesheimer Bode – april 2015 – pagina 31

De 61-jarige vrijwilligster vindt
haar huidige bezigheden nog
veel te leuk om hiermee te stoppen. “Deze onderscheiding geeft
mij de grootste voldoening die
mogelijk is. Dat motiveert mij
weer om hier nog jarenlang mee
door te gaan. Natuurlijk zijn er
altijd mensen die commentaar
leveren. Dat heb je er van als je
kop boven het maaiveld uitsteekt, dan wordt ie er afgemaaid.”

De redactie van de Vaesheimer Bode feliciteert Rimmie
van harte met haar welverdiende Koninklijke onderscheiding.

Over haar Vessemse
oorsprong

“In 1979 vroeg Theo Mellema aan de leden of er
leden bij waren die in
Vessem mee wilden doen.
Nou daar hebben Mieke
Borremans en ik op gereageerd. Wij zijn beide ook
lid geworden van St. Cecilia. En wat hebben wij
daar een plezier gehad in
Vessem. Al snel kreeg ik
iets met een van de muzikanten uit Vessem en
trouwde in 1981 met Jan
Schoofs. Jan heb ik natuurlijk via de muziek
leren kennen, hij was de
basblazer, zowel bij de
fanfare als van de Vaesheimer Blaoskapel, maar
viel ook wel eens in bij
Wilhelmina en is later ook
enkele jaren lid geweest.”
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