VAESHEIMER
e
d
o
B

Een nieuw biljart voor
bewoners Groenendaal?
17e JAARGANG - NUMMER 5 - 3 JUNI 2015

www.vbode.nl - facebook.com/vaesheimerbode

ondersteunende Actie om biljArtlift te reAliseren vAn stArt

Het kan u in de afgelopen
maanden nauwelijks ontgaan
zijn. TV-zenders Omroep
Brabant en SBS6, Dagblad De
Telegraaf en Biljart Totaal,
het magazine van de biljartbond, besteedden er ruimschoots aandacht aan. Het
biljart in Groenendaal moest
verdwijnen! Tot groot verdriet van de spelers en de bewoners.

Afgevoerd

In 2014 werd door het management van Joris Zorg aan de bewoners van Groenendaal kenbaar gemaakt, dat er niet langer
ruimte was voor de biljarttafel.
Daarvoor werd een aantal redenen opgevoerd. Onder andere de
verwachting dat er in de nabije
toekomst steeds meer dementerende bewoners worden ondergebracht in Groenendaal.
Daarnaast heeft Joris Zorg van
de gemeente de opdracht gekregen om dagopvang te bieden
voor ouderen van ‘buiten’.
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De initiatiefnemers van de actie voor een nieuw biljart in Groenendaal. V.l.n.r. Martien van Sebille, Ben
Koolen en Frank Henst.

De zaal, direct gelegen achter de
entree, zou daarom niet langer
benut kunnen worden voor het
spelen van een potje biljart.
Het oorspronkelijke plan was
om de biljarttafel tot het einde
van 2014 te laten staan. Op 6
oktober vorig jaar was het echter
al verdwenen.

Eén biljarter

Er zou nog slechts één bewoner
uit Groenendaal een spelletje
biljart spelen. Volgens het management te weinig om daar nog
rekening mee te kunnen houden.
En een paar honderd meter verderop staat in het gemeenschapshuis tenslotte ook een biljarttafel.
Maar voor de bewoner die het
aangaat is dat geen optie. Met

slecht weer of ‘s avonds gaat hij
er toch niet meer op uit.
Waar aan wordt voorbijgegaan is
het feit, dat ook bewoners van de
aanleunwoningen regelmatig
een balletje laten rollen over het
groene laken. Evenals familieleden die samen met de bewoners de keu ter hand nemen.
En wat te denken van de verschillende bewoners die rondom
de biljarttafel deel nemen aan de
gezelligheid, die er tijdens het
spelen van een potje biljart
heerst. Het brengt leven in de
brouwerij en zelfs de dementerende bewoners buurten met
de anderen mee.

Biljartvereniging

Bovenstaande ging Martien van
Sebille, overbuurman en regel-

matig bezoeker van Groenendaal, na aan het hart. Hij is zelf
niet eens biljarter, maar wil zich
met hart en ziel inzetten om deze
rigoureuze beslissing van Joris
Zorg terug te kunnen draaien.
Hij heeft medestanders gevonden in Ben Koolen, fanatiek
biljarter en Frank Henst, eigenaar van de voormalig biljarttafel. Uit sociaal oogpunt en voor
het welzijn van de bewoners van
Groenendaal en de aanleunwoningen hebben zij het initiatief genomen tot de oprichting
van ‘Biljartvereniging Joris
Groenendaal’. Zij gaan actie
voeren om een biljarttafel terug
geplaatst te kunnen krijgen op
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en/of diensten kunt u bijdragen
aan het vergroten van de leefbaarheid in Groenendaal. Laat
de biljarters en iedereen die er
plezier aan beleeft om toe te
kijken niet in de kou staan. Laat
de gemeenschap van Vessem
samen in actie komen voor een
nieuw biljart.

het ‘Leefplein’; zoals de recreatiezaal tegenwoordig heet.

Dialoog

De vereniging is eerst maar eens
begonnen de dialoog aan te gaan
met de directeur van Joris Zorg,
de heer Vosters. Deze geeft
schoorvoetend toe, dat de beslissing wellicht iets te overhaast
is genomen. Want van de eerder
genoemde plannen waarom het
biljart moest verdwijnen, is tot
op heden niet veel terecht gekomen. Eind april is er een bewonersvergadering geweest
waar mevrouw Van Woensel
aanwezig was; zij is de manager
van Groenendaal. Uiteraard
stond het biljart, of meer nog het
ontbreken daarvan, als punt op
de agenda. Op de vraag of er een
biljart terug geplaatst kan worden, voorzien van een lift zodat
deze in de grond kan verdwijnen, zei ze dat die mogelijkheid
er is. Daar is echter een flinke
som geld voor nodig. En een
geldelijke ondersteuning vanuit
Joris Zorg is helaas nog niet
toegezegd.

Lift

Wanneer er een ander biljart geplaatst wordt is daarvoor een

volautomatisch systeem nodig.
Waarbij met een druk op een
knop het biljart in de grond verdwijnt of op zijn plek gezet
wordt. De vereniging gaat op
zoek naar een voor alle partijen
aanvaardbare oplossing; het
liefst zo voordelig mogelijk.
Wanneer een goed werkend
tweedehands systeem kan worden gevonden, is het niet nodig
om een nieuwe aan te schaffen.
Wat blijft zijn de werkzaamheden. Een kelder is niet zo maar
gegraven en installatiewerkzaamheden zijn ook niet met één
knip van de vingers uitgevoerd.

Sponsoren

Wanneer er een nieuwe installatie wordt aangeschaft is er zo’n

20 tot 22 duizend euro nodig. De
vereniging is op zoek naar particulieren en bedrijven die dit
initiatief van harte willen ondersteunen. Met geld, goederen

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Martien van Sebille, tel. 591430 of
Frank Henst, tel. 592357.
Een spontane donatie kunt u
storten op bankrekening:
NL85 RBRB 0918 9464 33.

Namens alle bewoners alvast
hartelijk dank voor uw bijdrage of hulp.

GESTOLEN SPORTTAS

Mijn (Welten) sporttas is zaterdag met pinksteren, 23 mei, meegenomen op het Forza toernooi. Om 23.00 uur stond deze er nog
en om 23.50 uur was de tas weg. Gelukkig is de eerlijke vinder wel
zo lief geweest om mijn beurs, met inhoud, bij Welten in de
brievenbus te doen. Maar nu mis ik mijn tasinhoud nog waaronder een zwarte outdoorjas met muts, en op de borst de opdruk
‘GROENE CAMPUS’.
Weet iemand waar mijn jas is en de rest van mijn sportspullen?
Zet de tas maar bij ons onder de carport op Groenewoud 28 in
Vessem. Alvast hartelijk bedankt!
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Openstelling visvijver van
Hengelsportvereniging De Polder

Sportvisserij is één van de
meest beoefende buitenactiviteiten in Nederland. Traditioneel wordt het visseizoen
elk jaar symbolisch geopend
in het laatste weekend van
mei.

Hengelsportvereniging De Polder beheert een visvijver waar
gevist kan worden door leden
van onze vereniging en door
mensen met een dag of weekvergunning. Deze visvijver is gelegen aan de Driehuizen in Vessem (iets voorbij Restaurant
Smaeckvol, links in de bossen).
Onze visvijver heeft een grote
variatie aan vissoorten waaronder voorn, zeelt en karper
maar ook roofvis zoals snoek en
baars.
Wij willen inwoners van Knegsel, Vessem en Wintelre, jong
(vanaf 6 jaar) en oud de kans
geven om op zondagmorgen 14
juni 2015 tussen 10.00 en 12.00
uur een lijntje uit te werpen. Een
vergunning is dan niet nodig.
Wij zullen zorgen voor een
hengel, aas en visvoer om je op
weg te helpen. En we zijn aanwezig om je te helpen met raad
en daad. Op deze manier kun je
proberen of sportvissen iets is
voor jou.
We vragen je wel om door te
geven dat je komt. Stuur daarvoor een email naar hsvdepolder

@hotmail.com met je naam en
adres. Telefonisch aanmelden
kan ook. Bel dan naar het secretariaat van HSV de Polder, Aloys
Roes Vessem, 0497-386428.
Geef aan of je wilt vissen met een
vaste hengel of een werphengel.
Graag aanmelden vóór 7 juni.

60+ VOETBAL

Met Walking Football krijgen
60-plussers die vanwege fysieke
beperkingen niet kunnen deelnemen aan het traditionele
voetbal, weer de kans om een
balletje te trappen. Een ideale
oplossing voor spelers die daarnaast ook nog het sociale aspect
van het voetbal willen beleven.
De KNVB stimuleert en enthousiasmeert amateurverenigingen
om te starten met deze voetbalvorm.

Aangepaste regels
Walking Football houdt in dat er
tijdens een partijtje niet wordt
gerend. Er mogen geen slidings
gemaakt worden en de bal mag
niet boven heuphoogte komen.
Het tactisch aspect van het voetballen krijgt hierdoor een nieuwe
dimensie. Het fysieke karakter
van voetbal maakt plaats voor
een rustige vorm van bewegen.
Middels deze voetbalvorm wordt
het makkelijker om een leven

Tussen Kunst en Curiosa
(Kitsch) in Vessem

lang van voetbal te kunnen blijven genieten.

Belangstelling?
Ik ben op dit moment geen lid
van een voetbalvereniging, maar
het lijkt me leuk om met een
groep gelijkgestemden deze
nieuwe vorm van voetbal te gaan
beoefenen. Op dit moment is dat
alleen mogelijk bij een aantal
verenigingen in Eindhoven,
maar misschien is er ook in De
Kempen wel een voetbalvereniging die dit initiatief van de
KNVB wil omarmen.
Lijkt het jou ook wat en wil je
uitgenodigd worden om hierover
eens van gedachten te wisselen,
stuur dan een mail naar laurensvanderheijden@upcmail.nl. Als
dit een vervolg krijgt, zorg ik ervoor dat er bij onze eerste bijeenkomst iemand aanwezig is
die deze vorm van voetbal al beoefent.
Zie ook pagina 13
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stichting vaesheimer bode te vessem en
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in vessem.
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ontvangen, kunt u dit melden bij Anja v.d.
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COPYRIGHT

Zie ook pagina 13

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...

Op zondag 20 september a.s. kan iedereen zijn of haar
(kunst)objecten laten taxeren en beoordelen.

Onze muziekvereniging St. Cecilia organiseert op deze dag, in
samenwerking met Kunsthandel Art Dumay uit Nuenen, een
taxatie voor kunst en antiek gerelateerde stukken. Je moet hierbij
denken aan schilderijen, porselein, sieraden, oude gebruiksvoorwerpen e.d. Kortom alles wat je allemaal bij het t.v. programma
‘’Tussen Kunst en Kitsch’’ ziet passeren.
Er zullen 2 erkende taxateurs deelnemen aan deze dag die plaats
zal vinden bij de Gouden Leeuw hier in Vessem. Om enigszins de
onkosten te dekken vragen wij een kleine vergoeding voor de
taxatie. U heeft de mogelijkheid om voor € 5,- drie objecten te
laten taxeren.
Het is natuurlijk ook erg leuk en leerzaam om hier naar te komen
kijken.
Dus, beste mensen, ga al eens kijken op je zolder of in je berging
of er iets bijstaat wat je zou willen laten beoordelen. Ook het schilderij of klokje, wat al jaren ergens hangt of staat is misschien wel
meer waard dan wat je voor ogen had. Schroom dus niet om met
een of meerdere voorwerpen te komen want voor de kosten hoef
je het zeker niet te laten.

Niet vergeten dus: 20 september vanaf 12.00 tot 16.00 uur.
Fanfare en Drumband St. Cecilia

De foto is gemaakt tijdens het uitproberen van de duofietsen
van D’n Bolle Akker door enkele Zonnebloem-vrijwilligers. 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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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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Jong Nederland Vessem
bijna klaar voor het
jaarlijkse hoogtepunt

Tijdens het schrijven van dit
stukje zitten mijn gedachten
al bij het grote zomerkamp.
Dit jaar gaan we naar Diessen. Lekker dichtbij en...
Diessen komt bij ons op
kamp. Het zomerkamp is het
hoogtepunt van het seizoen.

We vertrekken op maandag om
tien uur. Dit jaar gaan alle kinderen op de fiets en we komen
zaterdag rond de middag weer
thuis. Vijf dagen en nachten
zonder papa en mama en dat is
zeker voor de jongsten heel
spannend en toch gaan ze ieder
jaar weer mee omdat het een
mooie week is waarin veel activiteiten zullen zijn en de kinderen naar elkaar toe groeien. Als
leiding en zeker ook ouders is
dat heel mooi om te zien gebeuren.

De rode draad is zo goed als
klaar. Voor de mensen die niet
weten wat dit is: dit is een verhalenlijn die heel de week
terugkomt en begint op maandag met een toneelstuk bij het
vertrek. Deze rode draad wordt
ook gebruikt als afsluiting voor
de ouderavond op donderdag.
Deze avond is bedoeld om de
ouders te laten zien hoeveel tijd
en energie wij in zo’n week
steken en dit wordt door veel
ouders erg gewaardeerd.
Op de dinsdag is er een voettocht
met daarin verschillende opdrachten en een eetpost; op
woensdag gaan we altijd zwemmen met alle kinderen en op
donderdag is er een dorpspel en
een sportmiddag. Op vrijdag is
er een dorpsspel en een spellencircuit en dan als afsluiting ‘s

PROTESTANTSE KERK
HOOGELOON-EERSEL

Kerkdiensten en evenementen
Zondag 7 juni H.A. Eersel 10.00
uur. Ds R. Wijkhuizen. Eredienst,
crèche en koffiedrinken. Collecte:
Werelddiaconaat Kerk in Actie.
Zondag 14 juni Kempendienst
Duizel 10.00 uur.
Zondag 21 juni Eersel 10.00 uur.
Ds J. van den Beld. Eredienst, crèche
en koffiedrinken. Collecte: ZWO
t.b.v. Stg. Madamfo.
Zondag 28 juni Hoogeloon 10.00
uur Ds A. van Andel. Eredienst,
crèche en koffiedrinken. Collecte:
Stg. Present.
Zondag 5 juli Eersel 10.00 uur. Ds
J. de Bie. Eredienst, crèche en koffiedrinken. Collecte: Bloemenfonds.

avonds een groot kampvuur met
toneelstukken van de kinderen
en de leiding.
Dan op de zaterdag snel opruimen en naar huis op de fiets
en mama en papa vertellen wat
we allemaal meegemaakt hebben op deze fantastische week
met Jong Nederland.
Wij hebben er al heel veel zin
in. Tot ziens op het kamp.

Belangrijke data
29-31 mei: Juniorentoernooi/
kamp bivak.
12-14 juni: Ardennenweekend
senioren.
20-25 juli: Zomerkamp in
Diessen.
16 augustus: Jaarmarkt i.s.m.
met D’n Boogerd.
24+26+28 augustus: Vakantieweek met op vrijdag vette activiteiten van o.a. Jong Nederland
Vessem.

Mandela:
long walk to
freedom

Op donderdag 11 juni a.s.
staat de laatste filmavond
voor de zomervakantie gepland op de Jacobushoeve.

De film ‘Mandela: long walk to
freedom’ gaat over het leven van
Nelson Mandela en wordt vertoond in de ontmoetingsruimte
van de hoeve. De zaal is open
vanaf 19:30 uur en de film wordt
gestart om 20:00 uur.
De entree bedraagt € 3,- per
persoon inclusief 2x koffie/thee.
Voor vrijwilligers is de entree
gratis.

/ FAMILIEBERICHTEN

DANKBETUIGING

Graag willen we iedereen bedanken voor het medeleven, kaarten
en condoleances, die we mochten ontvangen bij het overlijden
van mijn zoon en onze broer en oom
HUUB SOETENS
speciaal dank aan Pastoor verschure, dokter Perik en Zuidzorg
voor de extra zorgen en het medeleven tijdens de ziekte en na
het overlijden van Huub.
Het doet ons goed dat hij zo goed verzorgd werd.
Familie Soetens-van Spreuwel

Jubileumuitgave van
Nummereen Kinderopvang

Onlangs verscheen de zevende
editie van DAG! magazine, de
jaarlijkse uitgave van Nummereen Kinderopvang. Dit nummer
bevat een extra jubileumkatern
ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van Nummereen. In woord en beeld
wordt teruggeblikt op een kwart
eeuw kinderopvang. Wat is er
veel veranderd in al die tijd!

Opvang aan huis
In het magazine is ook een artikel te vinden over de nieuwe
dienst die Nummereen in de
zomer van 2015 lanceert: Bij u
Thuis. Een ervaren pedagogisch
medewerker, genaamd nanny,
zorgt voor kwalitatief hoogwaardige opvang in het huis van de
ouder(s). Bij u Thuis is ideaal
voor ouders die graag gebruikmaken van professionele kinderopvang maar tegelijkertijd ook
de rust en vertrouwdheid van de
eigen thuisomgeving willen voor
hun kinderen.

De beste
stuurlui...

Wij hebben bijna allemaal
commentaar op het beleid
van gemeenschapshuis D’n
Boogerd. "Ze moeten dit en
dat doen. Ze moeten zus en zo
doen..." .

Als er dan vervolgens iets door ‘n
groep vrijwilligers op touw wordt
gezet zoals zaterdag 16 mei (de
zaal mooi versierd en gezellig gemaakt), dan denk je dat vinden
de inwoners van Vessem best
leuk. Daar zal toch wel wat volk
op af komen, maar... Er waren
zegge en schrijven 30 gasten.
Conclusie: de beste stuurlui bleven aan de wal staan.
Het bestuur van het gemeenschapshuis staat open voor ‘n
nieuw idee dat weet ik zeker.

Groeten, Ger Henst
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Meer weten over Bij u Thuis, het
jubileum van Nummereen of gewoon geïnteresseerd in het magazine? Vraag gerust een exemplaar van DAG! magazine op via
communicatie@nummereen.co
m. Het magazine is ook online te
bekijken: www.nummereen.com.

OUD PAPIER

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

6 en 20 juni +
4 juli

Altijd vóór 15.00 uur s.v.p.!

Verspreiding
VBode 2015

Nr.

06
07
08
09
10

Verspr.*

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

Deadline

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

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

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

Dé Vessemse Avond van de Lach
voorverKooP vAn de KAArten is GestArt:

Vrijdag 25 en zaterdag 26
september trekken 5 van de
beste tonpraters in ons land
naar Vessem toe. De Gouden
Leeuw zal zich deze avond
vullen met gelach, gegier en
gebrul. Korfbalvereniging
Vessem organiseert namelijk
in samenwerking met Semtertainment de Vessemse
Avond van de Lach!

Uitnodiging
Politiehondenwedstrijd

Politiehondenvereniging ‘Vroeg
en Vlug’ Steensel/Knegsel organiseert op 20 juni 2015 een jubileumwedstrijd t.g.v. haar 35jarig bestaan. Er zullen op deze
dag 10 combinaties sportief strijden om een ereplaats.
Locatie: Bussereind Steensel.
Aanvang ochtendprogramma:
09.00 uur. Aanvang middagprogramma: 14.00 uur. De toegang
is gratis.

De zaal is open vanaf 19.00 uur
en het programma zal starten
om 20.00 uur. Presentatie van
deze avonden is in handen van
Daan Somers. Na het tonpraatprogramma is er een DJ om het
feestje compleet te maken.

De tonpraters deze avond zijn de
absolute toppers van dit moment. Andy Marcelissen, Rob
Scheepers uit Sterksel, Berry
Knapen, Ad Vermeulen en Kitty
Goverde. Stuk voor stuk Brabants Kampioenen, dan wel winnaars van de Zilveren Narrenkap
van de Keijebijters in Helmond.

Hier moet je gewoonweg bij zijn
als je van een avond lachen
houdt.
De voorverkoop is gestart op
zaterdag 30 mei en kaarten zijn à
€ 12,50,- te verkrijgen bij Super
Service Henst. Indien nog
beschikbaar zijn de kaarten voor
€ 15,- op de avonden zelf aan de
kassa te koop.
Voor meer informatie kijk op
www.avondvandelach.com.

Zorg in Vessem is ONZE zorg!
Zie pagina 13

Vanaf januari 2011:
Superleuke
PASFOTO’S
cadeautjes
voor

Vaderdag
Nuen
ook STAATSLOTEN
alle
en IJZERWAREN
geslaagden
verkrijgbaar.
[voor rijbewijs en/of spelerspas]

DE PERSOON MET DEMENTIE
AAN HET WOORD

Wat gebeurt er met je als je geconfronteerd wordt met dementie?
Dementie wordt steeds vroeger gediagnosticeerd. Mensen met dementie blijven daarom steeds langer personen waarmee rekening
gehouden kan worden als het gaat over hun leefwereld en hun
zienswijze. De stem van de persoon met dementie telt mee en ook
die van de familie!
In het Alzheimer Café zullen we aandacht besteden aan de gevolgen van dementie voor de persoon zelf, wat doet het met je als je
vergeetachtig wordt en soms de weg niet meer weet? En hoe vertel je het in je omgeving en welke reacties kun je verwachten? Dementie is iets wat je niet alleen kunt verdragen, een familielid zal
ingaan op de gevolgen van dementie in het omgaan met haar
vader. Wat neem je over en hoe bespreek je dat is bijvoorbeeld
een dilemma.
In gesprek met iemand met de ziekte van Alzheimer zal worden
ingegaan op deze en andere vragen die vele mensen bezig houden
als je te maken krijgt met dementie.
Donderdag 11 juni 2015. Locatie: De Eikenburg, Eikenburg
10 te Eersel. Aanvang: 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur.
Toegang is gratis, evenals koffie en thee.
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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
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Eindhovens Symfonie Orkest en
Scaldia Strijktrio in Lambertuskerk

Op donderdag 4 juni vindt in de
Lambertuskerk om 20.00 uur
weer een concert plaats in de
serie ‘Concert in de Kerk’. Zoals
gebruikelijk is het concert gratis
toegankelijk en wordt na afloop
gecollecteerd. Het concert duurt
ongeveer een uur, plus een korte
pauze.
Dit keer is het een zeer gevarieerd
concert. Het wordt gegeven door
een aantal deelensembles van het

Jaarmarkt op
zondag 16 aug.

Fanfare en Drumband St. Cecilia is weer druk bezig met
de voorbereiding van de 23e
Jaarmarkt op zondag 16
augustus.

Evenals vorig jaar hebben we de
Servatiusstraat én D’n Boogerd
opgenomen in de Jaarmarktroute. Bij D’n Boogerd kun je
genieten van diverse attracties
en wordt er voor het nodige vertier gezorgd. Dit prachtig stukje
Vessem geeft onze Jaarmarkt net
dat beetje extra waarmee we de
bezoekers een nog completer
programma bieden.
De Vessemse Jaarmarkt is immers ieder jaar een supergezellig
dorpsfeest. Veel kramen, leuke
verenigingsactiviteiten, bomvolle
terrassen en ook dit jaar weer
het nodige cabaret en heel veel
muziek. Logisch dus, dat ook
veel mensen uit de regio de Vessemse Jaarmarkt graag willen
meemaken.

Kraam huren
Ook de Vessemse verenigingen,
inwoners én bedrijven kunnen
op de Jaarmarkt een kraam of
staanplaats huren. Een perfecte
gelegenheid voor de ondernemers om hun bedrijf eens goed
onder de aandacht van het grote
publiek te brengen, en voor Vessemse verenigingen een mooie
gelegenheid om de clubkas weer
eens flink te spekken.
De kramen met gebruikt goed
zijn ook weer present want deze
trekken ieder jaar weer de nodige geïnteresseerde naar onze
jaarmarkt. Wil je ook een mooi
plekje op onze Jaarmarkt? De
inschrijfformulieren voor deelname liggen klaar bij de kassa
van Super Service Henst.

En noteer deze datum meteen
in je agenda: zondag 16 aug.
vanaf 10.00 uur Jaarmarkt!

Eindhovens Symfonie Orkest. Dit
orkest van hoog niveau wordt
gedirigeerd door Daan Admiraal.
Veel leden van dit orkest zijn
gevorderde amateurs, maar er
zitten ook afgestudeerde en
professionele musici bij.
Tijdens het concert worden werken ten gehore gebracht van
componisten uit de negentiende
en de twintigste eeuw. In de
Lambertuskerk treden vier deelensembles van het Eindhovens
Symfonie Orkest op. Allereerst
een trio op fluit, daarna een
cellokwartet aangevuld met een
saxofoon. In het tweede deel van
dit concert kunt u luisteren naar
het Hoornensemble en de afsluiting vindt plaats door een koperensemble.

Juli concert

Donderdag 2 juli 2015 om 20.00
uur treedt het Scalda strijktrio

uit Antwerpen op in onze kerk
met Tamás Sándor (viool), Ayako Ochi (altviool) en Dieter
Schützhoff (cello). Zij brengen
strijktrio’s van Schubert, Beethoven, Dohnányi. Ook dan is de
toegang gratis en is er een collecte na afloop.

Bus uitstapje
Op 22 april hebben we een bus
uitstapje gemaakt, samen met de
gasten en vrijwilligers van afdeling Wintelre. Het was een zeer
geslaagde dag. Allereerst reden
we met de bus naar Ameide,
waar we na de koffie met appeltaart uitleg kregen over uilen. Er
waren ook 3 uilen in levende
lijve aanwezig, wat het verhaal
erg attractief maakte. Iedereen
die dat wou, kon de uilen zelfs
aaien.

Zorg in Vessem
is ONZE zorg!
Zie pagina 13

KBO AGENDA

JuNi
Wo. 03
08.30
Zo.
07
Wo. 17
08.80
Di.
30
12.00-14.00
Ma. *
10.30-11.30
Wo. *
09.30-11.00
Do. *
13.30-16.00
JuLi
Wo. 01
08.30
Wo. 15
08.30
Wo. 29
08.30
*Wekelijkse activiteit

Zonnebloem nieuws

Dank
Allereerst heel hartelijk dank aan
iedereen die onlangs Zonnebloemloten heeft gekocht. Hierdoor is het weer mogelijk plaatselijke activiteiten te organiseren, maar ook landelijke projecten zoals de zonnebloemauto
worden er mee gesteund. We
hebben ook dit jaar weer 600
loten kunnen verkopen dankzij u
en dankzij de inzet van onze vrijwilligers. Allemaal heel hartelijk
dank hiervoor.

De concerten in de Lambertuskerk worden georganiseerd
door de stichting Behoud Lambertuskerk Vessem, die hiermee de relevantie van de gerestaureerde kerk voor Vessem en
de omliggende Kempen wil benadrukken.

Wandelen
Passiespelen
Wandelen
Samen eten
Gym
Koersbal
Rikken
Wandelen
Wandelen
Wandelen

van alle wetenswaardigheden die
de reisleidster ons vertelde tijdens de rit.
Bosschuur
Op dinsdagmiddag 9 juni bezoeken we de geheel vernieuwde
bosschuur. Harrie Hoppenbrouwers zal ons daar een natuurfilm
laten zien. U wordt vanaf half 2
thuis opgehaald. Kosten zijn 4
euro per persoon, incl. koffie.

Duo-fiets
Op maandagmiddag 8 juni en 22
juni mogen we gebruik maken
van de duofietsen van Groenendaal en de Bolle Akker. In totaal
3 fietsen. We hebben deze fietsen op een ochtend uitgeprobeerd en het was zo leuk en het

Na een lekkere lunch hebben we
een bustocht gemaakt door de
werkelijk prachtige streek de Alblasserwaard met leuke kleine
dorpjes en vele smalle dijken.
Complimenten voor onze vertrouwde chauffeur Harrie van
Hoof. De bloesem was niet optimaal, maar dat deed aan de
tocht zelf niets af. We hebben
echt genoten van al het moois en
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Kerkplein
Tegelen
Kerkplein
D’n Boogerd
Den Boogerd
D’n Boogerd
Groenendaal
Kerkplein
Kerkplein
Kerkplein

ging zo goed, dat we er graag gebruik van maken. Op een duofiets zit je gezellig naast elkaar.
De fiets heeft een lage instap,
zodat je makkelijk op de fiets
plaatsneemt. Er zit een elektrische hulpmotor op. De duopassagier hoeft niet mee te trappen,
mag wel. Het is bedoeld voor
onze gasten van de Zonnebloem
die zelf niet meer kunnen gaan
fietsen op een gewone fiets. We
fietsen op deze maandagmiddagen naar Gasterij Het Dorpsgenot in Oerle. Daar kan men
wat gebruiken. De gast betaalt
zijn eigen onkosten. De vrijwilliger kan de onkosten declareren
bij de Zonnebloem Vessem.

Voor deze activiteiten kunt u
zich voor 31 mei opgeven bij
Trees van Aaken, Buterswal
15, tel 591306.

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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Broodjes frikadel en
omkleden in vrachtwagens
PinKstertoernooi vierde vijftiGste verjAArdAG

Met de buik nog dik van dat
broodje frikadel met mayo
het veld oplopen. Tijdens de
wedstrijd stiekem langs de
lijn kijken of ‘de meiden’ wel
staan te kijken. Omkleden in
vrachtwagens. Tussen de
wedstrijden door even het
hoofd leeg maken op het
springkussen. Het zijn van
die herinneringen die bij je
blijven en ieder jaar weer
terugkomen als je tijdens
Pinksteren over het sportpark loopt.

Als fanatiek keeperke was het
ook voor mij ieder jaar weer aftellen richting Pinksteren. Seizoen mislukt? Hoe slecht het
jaar ook was verlopen, met het
Pinkstertoernooi konden we ons
seizoen altijd nog een kleurke
geven. Waar je het hele seizoen
stond te spelen voor een handjevol toeschouwers, voelde je
tijdens Pinksteren voor één dag
prof. Zoveel belangstelling, dat
wilde je iedere wedstrijd wel.
Het bracht een bepaalde spanning en trots mee die met geen
enkel toernooi of wedstrijd was
te vergelijken. Natuurlijk ging je
altijd voor die grootste beker.
Toch waren het de bijzaken die
het Pinkstertoernooi voor mij zo
mooi maakten.

Onweer

In de F- en E-jeugd wilde je
vooral laten zien dat je goed genoeg was om later in het eerste
te voetballen. Pap en mam en
opa en oma kwamen immers
niet iedere week kijken. Zo herinner ik me nog een editie die
letterlijk in het water viel. Voor
de eerste keer zouden mijn opa
en oma mij in actie zien. Bij de
laatste wedstrijd zouden ze er
zijn. Wat gebeurt er? Jawel hoor,
uitgerekend voor die laatste
wedstrijd begon het te onweren
en werd het toernooi afgelast.
Was je je eigen team en het voetbal even beu dan ging je mooi
ravotten op het springkussen.
Net zo lang aan die muren van
het springkussen hangen totdat
die ene persoon van de organisatie ons met flinke stemverheffing
kwam waarschuwen. Waagde
het niet om nog een keer de
grens over te gaan, want dan was
het springkussen zo leeg.

‘De meiden’

Later in groep 8 zat kwam daar
verandering in. Het springkussen werd langzamerhand taboe.
Komen de meiden ook? Dat was
de belangrijke vraag die iedereen
bezig hield tijdens het omkleden
in de vrachtwagens. Er goed uitzien en vooral niet verlegen maar
zo zelfverzekerd mogelijk kijken;
dat stond ineens voorop. Voor
mij persoonlijk kwam daar als
keeper nog één belangrijk doel
bij. Alsjeblieft geen blunders,
want dan lachen ze me een week
lang uit. Gelukkig stonden die
meiden dan zo aandachtig te
kijken naar onze voetbaltalenten
dat die flaters van mij meestal
niet eens werden opgemerkt.
Waar ik aan de ene kant dus extra op mijn hoede was voor De
Leukste Thuis taferelen, konden
wij altijd iets extra’s met die verlegen meiden langs de kant. Tenminste dat dacht ik altijd. In de
praktijk waren we niets meer
dan ren-je-rot-voetballerkes. Zo
herinner ik me een partijtje op

het veldje aan de Oude Schoolstraat. In een uiterste poging de
bal binnen te houden, moest ik
uitwijken en botste ik met mijn
hoofd zo tegen een uitstekende
tak. Met een ei op mijn hoofd
had ik thuis wel even wat uit te
leggen. Tja dat heb je er van met
die meiden langs de kant. Dan
wil ineens iedereen de Superman uithangen...

Brievenbus

In de B-jeugd leer je dat de
menukaart meer heeft te bieden
dan alleen, chips, Extran en een
broodje frikadel. Net als dat ik in
november de brievenbus in de
gaten hield voor het grote Intertoys boek, hield ik begin mei de
binnengekomen post nauwlettend in de gaten. Bij wie zaten
we in de poule? Gelukkig waren
dat vaak de bekende tegenstanders uit Hoogeloon, Wintelre,
Duizel en Lage en Hooge Mierde. Omdat ik het bier als een van
de weinigen vrij lang kon laten
staan, hoopte ik als B- en A-

speler altijd vurig dat we niet op
Tweede maar Eerste Pinksterdag
speelden. Voor de niet-voetballers onder ons: Eerste Pinksterdag is nogal berucht vanwege het
feest in de tent na afloop. Zoals
die allerlaatste keer een jaar of
tien geleden. Je laatste Pinkstertoernooi en dan afsluiten met de
eerste prijs. Wat waren we trots
met z’n allen.
Voordat ik het vergeet en verdere herinneringen de kop indruk, ook dit is voor mij het
Pinkstertoernooi:
- Eten en drinken voor een normale prijs. Een broodje frikadel voor 1,50 euro en een koffie voor 1 euro.
- Trots zijn op je eigen team en
je eigen clubke.
- Extra je best doen.
- Ieder jaar veel dezelfde gezichten tegenkomen.
- Genieten van F’jes die met z’n
allen achter de bal aan rennen
en ouderwets juichen als er
wordt gescoord.
- Harrie Soetens alias De Foep
als vlagger.
- Die ene scheidsrechter met
dat hoog opgetrokken broekje
en die grote snor.
De Vaesheimer Bode feliciteert de voetbalvereniging
met twee mooie jubilea: het
80-jarige bestaan van de club
en de 50e editie van het Pinkstertoernooi!
Als jubileumact toonden op zowel
Eerste als Tweede Pinksterdag 2
baltovenaars hun kunsten. Zie
www.facebook.com/vaesheimer
bode voor een filmpje van deze
voetbalartiesten.
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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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Zomerkriebels op herhaling
de ideAle ZondAGmiddAG, dAAGs nA de boerenbruiloft

Zondagmiddag 7 juni is het
weer genieten geblazen in
brouwerijtuin van De Gouden
Leeuw. Na het overweldigende succes van vorig jaar, belooft ook de tweede editie van
‘Zomerkriebels’ een belevenis
te worden voor jong en oud.

Tijdens dit kleinschalige, gratis
toegankelijke festival staan sfeer
en beleving voorop: lekker met
elkaar genieten van muzikale én
culinaire streekproducten. Vorig
jaar trok het festival bezoekers
uit de wijde regio. Dit jaar is de
opzet nog verder uitgebreid, al
wil de organisatie ervoor waken
dat dit ten koste zou gaan van de
intieme sfeer.
Voor wie na de Boerenbruiloft
nog eens op zijn gemak wil napraten, of juist wil horen wat hij
allemaal heeft gemist, is ‘Zomerkriebels’ de ideale gelegenheid.
Rustig proeven en proosten in
het zonnetje, met lekkere muziek
en voldoende speel- en ravotruimte voor de kinderen. Het
muzikale programma bestaat uit
optredens van de Rinus van den
Boomen Big Band en De Zjoem.

Rinus v.d. Boomen Big Band

De Rinus van den Boomen Big
Band is géén big band, maar
groots zijn ze wel. Ze stonden
zelf al eens in Ahoy! Onder aanvoering van Harrie van Hoof
(van de roemruchte ‘Veulpoepers’) speelt de vier man sterke
band een breed repertoire, dat
reikt van Lou Reed tot Michael
Bublé, en van the Everly Brothers tot Triggerfinger. Maar ook
een goede smartlap wordt niet
geschuwd. De mannen uit Middelbeers geven gewoon overal
hun eigen draai aan. En daarmee
passen ze uitstekend bij De
Zjoem.

tongval, dat wel. En met opvallende titels als ‘De zus van Cor
van Zon,’ ‘Achter in Café De
Kers’ en ‘Aan de oevers van de
Beerze’.

Ander lekkers

Naast muziek en zonneschijn
valt er de hele middag te ge-

nieten van lekkernijen, bereid
met producten uit de regio. Uit
Vessem zijn in elk geval de asperges van De Beijer, de worst
van Beuk&Tuin en de ‘aier’ van
Van Rooij, vertegenwoordigd.
Bij verschillende kraampjes worden smakelijke verhalen verteld
over de biologische producten
en, héél misschien, geheime
recepten prijsgegeven.

De middag begint om 13.00
uur en de toegang is (natuurlijk) gratis.

De Zjoem

Ook de zeven muzikanten van
De Zjoem (uit Vessem, Veldhoven, Oerle, Oirschot en Middelbeers) hebben hun sporen al
ruimschoots verdiend in tal van
regionale muziekgezelschappen.
Maar eenmaal tezamen in De
Zjoem brengen ze het beste in
elkaar naar boven en spelen ze
op geheel eigen wijze ‘feel-good
muziek’ van over de hele wereld.
Wel altijd met een Brabantse

Persoonlijke uitnodiging
Zorg & Welzijn
in Vessem
18 juni a.s.
in D’n Boogerd

Informatie en
entertainment
o.l.v.
Jos Huijbers

Vanaf 19.00 uur wordt u ontvangen met koffie/thee en kunt u de zorg- en particuliere
organisaties bezoeken in hun ‘standje’.
Om 20.00 uur wordt de avond tot ca. 21.30 uur gevuld met optredens van:
College van B&W (Maarten v. Bussel & Leon v. Wersch) - Leden van Toneelgroep Vessem Margret v.d. Ven (‘Mag ik dan bij jou’) - Tafelgesprek met bewoners, een buurtvereniging
en medewerkers van het WMO-loket, over ‘Zorg in Vessem, nú en in de toekomst’.
Indien u niet zelf over vervoer beschikt, komen wij u thuis halen/brengen.
Informatie: Dorpsraad Vessem, Corine Ansems, tel. 0497-592241.
Zorgmarkt deelnemers zijn o.a.:

De Bolle Akker - Consulent gastouderbureau - Opvoedkundige - Logopediste - ZuidZorg JorisThuis - Zorgboerderij McSweeneys - GOW - Jeugdzorg - Zonnebloem Vessem
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Vertrouwd dichtbij

Vrij inloopspreekuur bij de wijkzuster van Vessem
U kunt -gratis en vrijblijvend- bij ons terecht met al uw vragen over
Zorg Thuis. Zoals hulp bij het aanvragen van een indicatie, vragen
over de zorg voor uzelf, uw familie of bekenden en vragen over
mantelzorgondersteuning.

Waar & wanneer?
• Iedere vrijdag van 11.00 uur -12.00 uur
• ZuidZorg, Servatiusstraat 6a te Vessem

Liever een afspraak maken?
Belt u dan de wijkzuster van Vessem, Ellie Tholen,
op 040 - 230 84 08 of mail naar wijkzustervessem@zuidzorg.nl
Meer informatie op www.zuidzorg.nl of bel 040 2 308 408
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Een doffer laat je eerst wat
tauwéren, dan vliegt hij harder
oP verHAAl Komen met toon liebreGts: over duivenmelKers en -liefHebbers

Praten over duiven met Toon
Liebregts betekent achter in
de tuin zitten en observeren.
Ja, observeren, want met
kijken alleen kom je er niet,
volgens Toon. Voor mij als
leek zien ze er allemaal hetzelfde uit. Na uitleg van een
liefhebber, want zo noemen
duivenmelkers zich, kijk je er
toch net iets anders tegenaan.
Duivensport is eigenlijk gewoon topsport, voor de duif
toch zeker.

“Maar ook de liefhebber moet er
nogal wat tijd insteken," vertelt
Toon, ”zeker in het seizoen. Dat
is de tijd tussen de eerste week
van april en half september. Dan
zijn de wedstrijden en moeten de
duiven topfit zijn. Een zieke duif
moet ik zíen en apart zetten.
Zien is meer dan kijken: observeren dus! Buiten het seizoen
ben je in een uurtje wel klaar,
daarbinnen ben je vaker 4 of 5
uur bezig.
Als een duif een maand of drie
oud is, begint ze met de korte
vluchten van maximaal 250 km
(de zogenaamde vitesse-vluchten). Als dat goed gaat, komen
de wat langere vluchten met de
namen midfond (<500 km.),
eendaagse fond (<700 km.) en
marathon. Of een duif geschikt
is, weet je pas als hij wedstrijden
heeft gevlogen. Het ligt ook aan
de aanleg en de genen of een duif
de lange marathon aankan
(meer dan 800 km.! ).”

Postduivenvereniging ‘De Snelle
Bode’ is opgericht in 1968 voor
liefhebbers uit Vessem en Wintelre. Toon, vijfentwintig jaar
voorzitter, gaat verder: “We waren thuis in ‘de Brouwketel’.
Behalve de officiële wedstrijden
hadden we elk jaar de kermisvlucht om de gele trui. Twee
duiven werden in tegenoverliggende dorpen hier in de buurt
losgelaten. De liefhebber die
beide duiven als snelste binnen
had, mocht de gele kampioenstrui aan tijdens de kermis.”
“Ook de jaarlijkse fietstocht is
een verhaal apart. Die werd georganiseerd én gesponsord door
Adriaan Dirks. Meestal fietsten
we van kroeg naar kroeg. Het is
regelmatig voorgekomen dat we
er eentje bij de kraag moesten
pakken om een beetje mee te
sturen. ’s Avonds hadden we ons

De leden van de toemalige duivenclub ‘De snelle bode’ klaar voor jaarlijkse fietstocht.

huisorkest altijd bij ons. Kiske
Soetens op accordeon, Harrieke
Goudsmits op stofzuigerslang en
Adriaan Dirks zelf op pandeksels. Natuurlijk werd de witpen
bezongen, maar later op de
avond zongen ze ook het iets
schuinere repertoire.”

Na een fusie met ‘De Luchtreiziger’ uit Eersel in 2004 zijn dat
soort avondjes verleden tijd. Het
nieuwe thuishonk staat ook in
Eersel. Toon vertelt: “In 2004
zijn we meteen ook aangesloten
bij ‘Samenspel,’ de overkoepelende vereniging voor dorpen uit
de omstreken van Bergeijk en
Eersel. En er is meer veranderd.
Vroeger moest de poulebrief met
de hand ingevuld worden. Dan
werd elke deelnemende duif
apart ingeschreven met het
nummer op de gummiring rond
z’n poot. Als ie dan op de klep
viel, moest de ring in de klok gestopt worden om de tijd vast te
leggen. Als de duif nu op de klep
valt, wordt dat automatisch geregistreerd via de GPS-antenne
onder die klep.”
“Ook de prijzen zijn niet meer
zoals vroeger. Toen kon je nog
wel eens een auto winnen met
een goede duif. Dan was de inleg
natuurlijk wel navenant. Om te
winnen zijn er wel wat trucjes
waardoor de duif wat meer haast

gaat maken. Zo wordt de doffer
een tijd in weduwschap gehouden, dus weg bij de duivin. In de
week van de wedstrijd mag ie
dan nog heel even wat ‘tauwéren’
en dan gaat hij de mand in voor
transport. Reken maar dat hij
dan vlug naar huis wil.”

Tot slot nog een kleine anekdote

over het ‘huisorkest’: Op een
gegeven moment gaven ze Adriaan Dirks een grote trom in
plaats van deksels. Net dat jaar
kon hij geen maat houden… met
bier drinken. En zo lag hij later
die feestavond languit op het
biljart, met de grote trom op de
buik. En in die houding bleef hij
‘muziek’ maken tot sluitingstijd.

De strijd om de gele trui tijdens de kermis.
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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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Knillus en Stien beloven elkaar
zaterdag 6 juni voor 1 dag trouw

Zaterdag 6 juni gaat het hele
dorp voor een dag terug in de
tijd. In de vorige Vaesheimer
Bode is al uitgebreid gesproken
over deze feestdag. Toch gunnen
wij het niemand om op 7 juni te
horen te krijgen wat ze allemaal
wel niet gemist hebben omdat
gedacht wordt dat ze niet uitgenodigd zijn. Bij deze dus de uitnodiging namens de organisatie
voor heel Vessem en omstreken
om gedurende de hele dag aanwezig te zijn op dit dorpsfeest.
Heb je geen officiële titel gekregen zoals ‘de tante uit Marokko
van de bruid,’ ‘de veugeltjesmoat
van de bruidegom’ of ‘de pastoorsmeid’? Geen nood! Je bent
net zo welkom als iedereen. Kom
dus kijken bij het losschieten bij
de Molen om 10:00 uur, loop
mee met de stoet naar de Kuiper.
Kom een kijkje nemen bij de
bruidegom (Toon Somers),
bruidegom (Martien Boumans)
of zoek een plaatsje op langs de
route. Meld je eigen nog aan (het
is zo goed als vol maar het kan

nog net) voor de boerenlunch of
zoek een plaatsje in d’n Boogerd
voor de huwelijks plechtigheden.
Tot slot zien we iedereen graag
terug bij de receptie ‘mee de
kromme errum’ in de tuin van de
Gouden Leeuw (alleen bij goed
weer) en het aansluitend feest in
de zaal. Het enige wat wij vragen
is om zoveel mogelijk in gepaste
boerenkleding te komen zodat
het echte sfeertje van een ouwerwetse boerenbruiloft begint te
leven. Om het nog wat verder
aan te kleden vragen we iedereen in Vessem om de Nederlandse vlag buiten te hangen.
Wij hebben het voor de zekerheid nog even nagevraagd bij
Knillus en Stien, maar zij hebben
er ontzettend veel zin in en hopen dat heel Vessem zal uitlopen. Ook de pastoor en burgemeester hebben alle benodigde
voorbereidingen getroffen, het
kan dus niet meer misgaan.
Twijfel dus niet en zorg dat je er
bij bent zodat jij degene bent die
op 7 juni kan vertellen wat ande-

DIENSTEN EN INTENTIES

HOOGFEEST SACRAMENTSDAG
Zaterdag 6 juni Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 7 juni Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 7 juni Vessem 11.00 uur Eucharistieviering met Gilde
St. Lambertus en Gemengd koor.
In deze vieringen gedenken wij: Harrie en Sjaan de Laat-v. Dingenen; Mart
Michielse en overl. fam. leden; voor alle leden en overl. leden van het Gilde
St. Lambertus.
Maandag 8 juni 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.
Vrijdag 12 juni 14.00 uur Plechtig gezongen huwelijksviering voor het
bruidspaar Tim Soetens en Jamie van de Ven. Eigen muziek.

11e ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 13 juni Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 14 juni Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 14 juni Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Con Brio.
In deze vieringen gedenken wij: Wim v.d Ven (mndg.); Anneke v.d. Ven-v.
Helvoirt (mndg.); Marietje Sterken-v. Aaken (mndg.); Paula Buijvoets-Kamphuis (mndg.); overl. ouders Soetens-Rademakers; Will Jansen; Hub v. Buul;
Wim Keijzer (mndg.); Miet Nouwens-Schepens (nms. broederschap O.L.
Vrouw van Scherpenheuvel); Sjaak Nouwens (nms. broederschap O.L. Vrouw
van Scherpenheuvel); Nelleke Bruurs (nms. broederschap O.L. Vrouw van
Scherpenheuvel); Nelly Huijbers-v. Beers (nms. broederschap van O.L.
Vrouw van Scherpenheuvel); Dina Schoenmakers-Sleddens (nms. broederschap van O.L. Vrouw van Scherpenheuvel); Martien v.d. Heijden (nms.
broederschap van O.L. Vrouw van Scherpenheuvel); Nel Mijs-Michielse (nms.
broederschap van O.L. Vrouw van Scherpenheuvel); Jo Liebregts- de Laat
(nms. broederschap van O.L. Vrouw van Scherpenheuvel); Paul v.d. Oetelaar.

Maandag 15 juni 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

12e ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 20 juni Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 21 juni Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 21 juni Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Herenkoor mrst. en
Ned.

ren allemaal gemist hebben!

Route optocht

De organisatie

Start bij Café van de Ven (de
Kuiper); Door de Wilhelminalaan richting Toon Somers; Via
de Putterstraat door de Jan
Smuldersstraat richting Martien
Boumans; Door de Jan Smuldersstraat naar de tuin van de
Gouden Leeuw (foto); Via ’t
Groenewoud langs Groenendaal
af richting d’n Boogerd; Door de
Servatiusstraat richting de Gouden Leeuw.

Programma

08:30 uur Veldwachter en
Dorpsomroepers maken het
heuglijk feit bekend op diverse
locaties.
10:00 uur Losschieten (en bekendmaking) van het bruidspaar
bij de Molen.
10:30 uur Even bijkomen bij de
Kuiper.
11:30 uur Boerenlunch bij
Smaeckvol.
14:00 uur Vertrek bruiloftsstoet
vanuit het centrum van Vessem.
15:00 uur Huwelijksplechtigheid
in d’n Boogerd.
17:30 uur Aanvang receptie in de
tuin van de Gouden Leeuw (bij
goed weer).
20:00 uur Aanvang van het
trouwfeest in de zaal van de
Gouden Leeuw.

Opbrengst kerkdeurcollecte Pinksteren

De opbrengst van de kerkdeurcollecte tijdens het Pinksterweekend
t.b.v. de Nederlandse Missionaris heeft een bedrag van € 152,- opgebracht.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

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

In deze vieringen gedenken wij: Jo Liebregts-de Laat (mndg.); Jaan v.d PasAnsems; overl. ouders Piet en Anneke v.d. Ven-v. Helvoirt; John v. Ham
(verj.); Nel v. Rooij; Piet en Dina Schoenmakers-Sleddens; Miet Schoenmakers-v. Beers; Frans v. Spreuwel (jrgt.); Jan de Beijer (jrgt.).
Maandag 22 juni 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.
Vrijdag 26 juni 11.00 uur Eucharistieviering D’n Bolle Akker.

13e ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 27 juni Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 28 juni Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 28 juni Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Dameskoor.
In deze vieringen gedenken wij: Jan en Hanneke Becx- Antonis en overl. fam.
Becx; Martien v. Riet (verj.); Wim v.d. Ven (nms. O.L. Vrouw van Scherpenheuvel); Anneke v.d. Ven v. Helvoirt (nms. O.L. Vrouw van Scherpenheuvel).
Maandag 29 juni feest van Petrus en Paulus 10.15 uur
Eucharistieviering Groenendaal.

14e ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 4 juli Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 5 juli Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 5 juli Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Herenkoor Greg. en
Ned.
In deze vieringen gedenken wij: Wout en Anneke Soetens-v. Lippen; overl.
ouders Sterken-Fleerakkers en overl. fam.
Maandag 6 juli 10.15 Eucharistieviering Groenendaal.
OVERLEDEN
Huub Soetens, oud 56 jaar, Kerkstraat 2 in Wintelre.
in de volgende Vaesheimer Bode, waarvoor wij de intenties moeten inleveren vóór 30 juni, vermelden wij de intenties van 11 juli
tot 9 september. Denkt u er aan de intenties op tijd in te leveren
(€ 10,- per H. Mis) vóór 30 juni 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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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
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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!
Vanuit het bestuur

Zoals in de vorige Vaesheimer Bode aangekondigd, lijkt
het ons als bestuur een goed
plan om in deze rubriek zo nu
en dan een van onze mensen
“in het licht te zetten." Deze
keer ruimte voor Maria van
Riet.
Beste Vessemnaren,

In aansluiting op het stukje van

hoe meer zielen, hoe meer
vreugd!

Voortgang Convenant
Vorige keer konden we nog niets
melden met betrekking tot het
convenant. Gelukkig inmiddels
nu wel: onder begeleiding van
een tweetal mediators zullen de
deelnemende partijen in juni om
tafel gaan zitten voor een eerste
overleg in dit kader. Als gevolg

van dit overleg hopen we dat er
in ieder geval duidelijker gaat
worden welke activiteiten D’n
Boogerd nu wel of niet kan/mag
ondernemen. We hopen op een
constructieve manier met elkaar
te kunnen komen tot afspraken
hieromtrent.
Opnieuw geldt: wordt vervolgd…
Verwachte activiteiten:
27-29 mei: Wandeldriedaagse

met finish in D’n Boogerd.
30 mei: Schoolverlatersdagen
groep 8.
2 juni: Lezing Vogelgroep De
Kempen.
6 juni: Boerenbruiloft
22 juni: Jaarvergadering van de
Raad van Aangeslotenen en het
bestuur.
18 juli: Start van de zomervakantie. D’n Boogerd beperkt en uitsluitend op afspraak geopend.
16 augustus: Jaarmarkt.
Verder zijn wij erg blij dat het
populaire Samen eten van de
KBO weer is opgestart! Elke
laatste dinsdag van de maand
hebt u de mogelijkheid hierbij
aan te sluiten.
En nog maar eens in de herhaling: Wist u dat er elke dinsdagavond lesgegeven wordt in
Country Line Dance van
19.30-21.30 uur. Van harte welkom! Bel gerust even met onze
beheerder Els van Keulen.

Tot slot
Voor een soepel verloop van de
planning voor het nieuwe seizoen (2015/2016) en om teleurstellingen te voorkomen, wordt u
verzocht om de door u of uw vereniging gewenste reserveringen
zo spoedig mogelijk (maar in
ieder geval uiterlijk 13 juli) met
Els van Keulen door te nemen en
vast te leggen.

Els van Keulen, onze beheerder
van D’n Boogerd, in de vorige
Vaesheimer Bode, valt mij nu de
eer te beurt om mijzelf voor te
stellen.
Ik ben Maria van Riet en sinds 1
april 2015 administratief/ondersteunend medewerker van D’n
Boogerd. Op bijgevoegde foto
zien jullie mij samen met Els,
terwijl wij bezig zijn met een van
onze taken: tellen van het kasgeld om zodoende goed zicht te
houden op de inkomsten en uitgaven van D’n Boogerd. Tevens
doe ik bardienst en ben ik inzetbaar bij activiteiten.
Ik denk dat de meeste mensen
uit Vessem mij wel kennen. Onze
Harrie en ik en onze 2 kinderen
hebben 18 jaar in de Molenberg
gewoond en wij wonen nu al
weer 18 jaar in Hoogeloon. Ik
ben nog steeds actief lid bij de
volleybal in Vessem en doe al
een paar jaar vrijwilligerswerk in
D’n Boogerd.
Els en ik zetten ons, natuurlijk
samen met de vrijwilligers van
D’n Boogerd, maximaal in om
van ons gemeenschapshuis een
succes te maken en alle verenigingen in Vessem een gezellig
onderkomen te bieden. We verwelkomen u dan ook graag, want

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

Wandelen op feestdag van Jacobus

Onder de naam ‘Camino in de
Kempen’ wordt op zaterdag
25 juli a.s. door de vrijwilligers van pelgrimshoeve Kafarnaum, de Jacobushoeve en
het Nederlands Genootschap
van Sint Jacob (afdeling zuidoost) een wandeltocht georganiseerd. Ook in 2006 t/m
2014 werd deze wandeling in
de mooie natuur tussen Vessem, Wintelre en Hoogeloon
gehouden.

Naast herinneringen aan de
Spaanse camino zullen ook
plaatselijke bezienswaardigheden een rol spelen tijdens de
wandeling. Onderweg wordt
voor een kop koffie, thee en een
lunchpakket gezorgd en op het
eindpunt, de Jacobushoeve,
wacht nog een verrassing. In verband met parkeren is het goed
om te weten dat het eindpunt
van de wandeling dicht bij het
vertrekpunt ligt.
De deelnemers kunnen kiezen
tussen een tocht van 8 en 16 km.
Tussen 9.00 en 10.30 uur gaan
vanaf Pelgrimshoeve Kafarnaüm

(Servatiusstraat 11, 5512 AJ) de
deelnemers groepsgewijs van
start. Er wordt gelopen in groepen van 10 à 15 personen onder
leiding van een Santiagoveteraan
of -veterane.
Inschrijven voor de tocht kan
men op de website van de Jacobushoeve www.jacobushoeve.nl
(‘actueel’ aanklikken) of schriftelijk op Pelgrimshoeve Kafar-
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naum en de Jacobushoeve.
De kosten bedragen € 5,- per
persoon. Contante betaling vindt
plaats op 25 juli voor het vertrek
van de wandeling bij de Pelgrimshoeve.
De inschrijving voor de wandeling moet op 18 juli binnen zijn.
Wij hopen u te verwelkomen

De voorbereidingsgroep

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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Hoe regel ik mijn hulp
in het huishouden?

ook zonder indicatie of gemeentelijke subsidie Huishoudelijke
Hulp bieden. U betaalt dan
€ 15,50 per uur (excl. € 19,50
eenmalige bemiddelingskosten).
Wij zorgen voor een vaste, betrouwbare hulp met wie u zelf
afspreekt hoe vaak en wanneer
ze komt en welke taken u graag
gedaan wilt hebben. Voor de uitbetaling van de hulp zorgen wij.

Mocht het door omstandigheden
lastig voor u zijn om uw huis zelf
op orde te houden, dan kan de
gemeente huishoudelijke hulp
voor u regelen. Dat gebeurt via
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. U kunt
zich hiervoor aanmelden bij het
Wmo-loket van uw eigen gemeente. De gemeente onderzoekt dan hoeveel hulp u nodig
heeft, wat u zelf nog kunt en of
andere mensen u misschien
kunnen helpen. Ook kijkt de gemeente of u al andere vormen
van ondersteuning krijgt. Dit
gebeurt tijdens een ‘keukentafelgesprek’ met u en eventueel
mensen in uw omgeving. Een
mantelzorger bijvoorbeeld. Voor
de huishoudelijke hulp betaalt u
een eigen bijdrage, afhankelijk

van uw inkomen. De hoogte
hiervan wordt door het CAK bepaald.

Komt u niet voor een vergoeding
vanuit de Wmo 2015 in aanmerking? Dan heeft u misschien wel
recht op een Huishoudelijke
Hulp Toelage (HHT) van uw gemeente. Deze tegemoetkoming
is per gemeente anders geregeld.
Kijk voor meer informatie op
www.zuidzorg.nl/Zorg-thuis/
Huishoudelijke-zorg/
Gemeentelijke-subsidie-HHT.
Particuliere hulp
Komt u even niet toe aan bepaalde huishoudelijke taken? Bij
een verhuizing bijvoorbeeld of
omdat u het gewoon te druk
heeft? In dat geval kunnen we u

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

Gratis spreekuur
Wilt u ook weten welke ondersteuning thuis mogelijk is? Loop
dan eens binnen bij het spreekuur van de wijkzuster van Vessem: Ellie Tholen, zij houdt
iedere vrijdag van 11.00-12.00
uur inloopspreekuur bij ZuidZorg op de Servatiusstraat 6a. U
bent van harte welkom.
Ellie is daarnaast bereikbaar via
wijkzustervessem@zuidzorg.nl
en telefonisch op werkdagen van
9.00-17.00 uur op nummer 0402308408. Voorlichting en advies zijn gratis (zonder indicatie
en zonder kosten).

Tractorsleutel
gevonden

Op de Donk werd onlangs
een tractorsleutel gevonden.
Het betreft een sleutel met
label van een Fendt tractor.
Degene die hem verloren is,
kan bellen naar: 592236.

Reünie oudmedewerkers
Placo Essmi

Wij willen graag in het
najaar van 2015 een reünie
organiseren voor medewerkers van Placo Essmi
uit Vessem, die tot mei
1993 of kort daarvoor in
dienst waren.

Helaas hebben wij niet meer
van iedereen het juiste adres.
Graag zouden wij met hen in
contact komen.
Ben jij degene die er toen
werkte of ken jij iemand die
daar werkte, neem dan
contact op met Anja Cox-v.d.
Aalst, j.coxvanderaalst@
upcmail.nl of met Thom van
Zuylen, tvz41@tele2.nl

Collecte
Handicap.nl
22-27 juni

Handicap.nl is de collecte van
de Algemene Nederlandse
Gehandicapten Organisatie
(Ango).

De Ango komt al sinds 1927 op
voor gehandicapten en chronisch zieken. De Ango springt bij
waar nodig is met individuele
financiële hulp, maar ook met
juridisch advies en belastingadvies. In het hele land zijn
daarvoor Ango-afdelingen en adviseurs die mensen met raad
en daad bijstaan.
Meer informatie: Kijk op www.
ango.nl/steun of bel naar 0334654343 (ma. t/m do.).

Collecteweek Epilepsiefonds
start op maandag 8 juni

In de week van 8 tot en met 13 juni gaan veel vrijwilligers weer op
pad om huis aan huis te collecteren voor het Epilepsiefonds. De
opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk
onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, de organisatie van aangepaste vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp.

In Nederland leven veel mensen met epilepsie. Zij kunnen onverwachts een epileptische aanval krijgen: een plotselinge, tijdelijke
verstoring van het elektrisch evenwicht in de hersenen. Gelukkig
hebben de meeste mensen baat bij medicijnen, maar zo’n 30%
blijft last houden van aanvallen. Onderzoek naar de oorzaak van
epilepsie is daarom van groot belang. Om dit te blijven doen, is
geld nodig. Daarom komen onze collectanten in de week van 8
juni bij u aan de deur voor een vrijwillige bijdrage.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Mieke Somers en Anja van den Bliek
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notariskantoor

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

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

Correspondentieadres:
Postbus 1014
5512 ZG vessem

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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van de Dorpsraad...
Leven in Vessem

Vessem is een fijn dorp om in te
wonen. Het is niet alleen aantrekkelijk vanwege de typisch
Kempen-achtige bouwstijl. Ook
de aanwezigheid van winkels die
de dagelijkse behoeften en andere basisvoorzieningen dekken,
maken het dorp redelijk compleet. Maar de warmte en het
medeleven dat ik, speciaal de
laatste weken weer van nabij
meemaak, maakt Vessem voor
mij een fijn dorp. Ik bedoel hier
met name de betrokkenheid en
de reacties die naar bovenkwamen toen bekend werd dat er bij
ons dorpsraadslid Vincent een
hersentumor was vastgesteld.
Gelukkig zijn de laatste berichten positief. Er zijn geen uitzaaiingen en er gaat een behandeling
volgen. De vele reacties vanuit
het dorp zijn hartverwarmend en
doen Vincent en zijn gezin
enorm veel goed. Juist daar zijn
we in Vessem erg goed in: Elkaar
helpen en een hart onder de
riem steken. Dat is ook de reden
waarom ik me voor Vessem geen
directe zorgen maak over de veranderingen in de zorg. In Vessem leven we met elkaar.

De Vessemse ondernemers

Heeft u enig idee hoeveel ondernemers er in Vessem zijn?
Met ondernemers bedoel ik dan
personen die een bedrijf in Vessem hebben alsook degene die
elders een bedrijf runnen maar
in Vessem wonen.
Deze ondernemers zijn een belangrijk onderdeel van de Vessemse ‘leefbaarheid’. Enerzijds
zorgen zij natuurlijk voor werkgelegenheid waardoor niet iedereen vanuit Vessem naar een
ander dorp dan wel naar de stad
moet reizen om daar te kunnen
werken en er ook nog wat leven
in het dorp is. Anderzijds voorzien zij in de dagelijkse levensbehoefte zodat we niet perse uit
hoeven te wijken naar een ander
dorp voor onze dagelijkse benodigdheden. Daarnaast zijn er ook
nogal wat ondernemers die niet
in de dagelijkse levensbehoefte
voorzien maar waar we wel
regelmatig gebruik van kunnen
maken om in onze ‘luxe’ wensen
te voorzien.
Het is dan voor een buitenstaander dan ook verrassend als je
vertelt hoeveel ondernemers we
rijk zijn en dat deze hun boterham kunnen verdienen in en om
zo’n ‘klein’ dorpje. Uiteindelijk
heeft ons dorp maar ongeveer
2200 inwoners en worden wij
gezien als een ‘klein’ dorpje.
Deze ondernemers zorgen er ook

weer voor door middel van sponsoring en andere donaties dat de
vele verenigingen die in Vessem
actief zijn, extra activiteiten kunnen aanbieden of hun contributies zo laag als mogelijk kunnen
houden. Misschien zijn deze
ondernemers wel de spil van een
dorp wat betreft leefbaarheid.
U voelt hem waarschijnlijk al
aankomen; daarom een oproep
vanaf deze plek: Heeft u de leefbaarheid ook zo hoog in het
vaandel staan, denk dan aan
onze ondernemers indien u wat
nodig heeft. U kunt dit vaak zelfs
per fiets of te voet voor elkaar
krijgen. Vervuilen we het dorp
ook meteen wat minder en
wordt de veiligheid ook meteen
beter. Ook een aantal punten die
we met z’n allen hoog op de lijst
hebben staan.
O ja, het antwoord op mijn vraag
in het begin is 121.

Garagesale Vessem 2015

Op zondag 14 juni wordt tussen
10.00 uur en 14.00 uur de 2de
Vessemse GarageSale georganiseerd. Voor informatie of aanmelden kunt u terecht bij Babette Wieggers op Babette@
Wieggers.net of bellen naar 0650435744.
Van alle deelnemende adressen
wordt een routekaart gemaakt
en op de website van de Dorpsraad geplaatst, ook zijn deze verkrijgbaar bij Super Service
Henst.
De Garage sale in Vessem wordt
ook aangemeld bij diverse media, want we willen natuurlijk
veel bezoekers, en vooral:
kopers! Hopelijk tot dan.

Aandachtsgebieden

Op basis van het rapport Onderzoek mogelijke urgentiegebie-

den Eersel stelt B&W voor aan
de gemeenteraad Eersel om geen
urgentiegebieden intensieve veehouderij aan te wijzen, maar om
de gebieden met clustering van
agrarische bedrijven en burgerwoningen te benoemen als aandachtsgebieden. Dit is het voorstel dat 26 mei behandeld is.
Een urgentiegebied of knelpunt
is een gebied waar de leefomgeving en/of gezondheidssituatie
onder de maat is. De indicatoren
om knelpunten te benoemen zijn
geurhinder, fijnstof en de beleving van bewoners.
Voor de aanwijzing van mogelijke urgentiegebieden is een onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek en de resultaten daarvan
zijn opgenomen in het rapport
Onderzoek mogelijke urgentiegebieden Eersel. De belangrijkste argumenten zijn:
- De veehouderijen in Eersel
liggen verspreid over het
buitengebied en meestal op
afstanden van meer dan 100
meter van woningen of woonkernen.
- De uitbreidingsmogelijkheden
van agrarische bedrijven zijn
beperkt.
- In de gemeente Eersel zijn
geen gebieden waar op basis
van alle drie de aspecten
‘geur,’ ‘fijnstof’ en ‘beleving’
sprake is van een knelpunt of
probleemsituatie.
- Verspreid over het buitengebied zijn wel enkele plekken
aan te wijzen waar de geurbelasting op gevoelige objecten te hoog is.
- In beperkte mate wordt door
bewoners overlast ervaren van
veehouderijen.

Uit het belevingsonderzoek blijkt
dat maar een beperkt aantal in-
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woners overlast ervaart van de
veehouderij. De overlast die wel
ervaren wordt, heeft vooral te
maken met geur en in mindere
mate met verkeer. Op basis van
deze argumenten zet het college
vooral in op communicatie en de
dialoog tussen ondernemers en
inwoners bij hindersituaties en
bij uitbreidingen van agrarische
bedrijven in de aandachtsgebieden om zo een compromis te
vinden in het belevingsgevoel.

Tenslotte...

- Boerenbruiloft in Vessem
zaterdag 6 juni. U bent ook
uitgenodigd!
- 18 juni organiseert de Commissie Zorg en Welzijn een
voorlichtingsavond in D’n
Boogerd onder het motto: “de
Zorg in Vessem draait door."
Let op de aankondigingen.
Zorgorganisaties die werkzaam zijn binnen Vessem en
deel willen nemen kunnen
zich nog aanmelden bij C.
Ansems, tel. 592241.
- Ga eens 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
- 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 Vessem.info/
Dorpsraad.

– centrale verwarming
– sanitair + waterleiding + riolering
– zinkwerk + dakwerk
Jan smuldersstraat 12
5512 AZ vessem
tel. 0497-591253
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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.
za.
di.

4 juni
6 juni
9 juni

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

do.
do.
za.

18 juni
25 juni
27 juni

19.00-21.30 uur
17:00 uur
9:00 uur

za.
zo.

wo.
do.
vr.
zo.

13 juni
14 juni

13:00 uur
10:00-12:00 uur

1 juli

18:30-20:30 uur

2 juli
17 juli
26 juli

20:00 uur
14:30 uur

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
openstelling visvijver voor niet-leden, visvijver driehuizen
vessem, Hengelsportver. de Polder
informatiemarkt Zorg&Welzijn, d’n boogerd, dorpsraad
Afsluiting seizoen, Gildehuis de Guld, sviv
fietstocht, reusel, Heemkunde de Hooge dorpen

J U L I

Wedstrijdvissen junioren en senioren, visvijver driehuizen
vessem, Hengelsportver. de Polder
concert, st. lambertus kerk, st. behoud lambertuskerk
tinteltuin, eersel, Zonnebloem
boerendag/trekkertrek, vessem vur vessem

A U G U S T U S

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

do.
za.

3 sept.
5 sept.

20:00 uur
15:00-17:00 uur

za.
do.
di.

12 sept.
17 sept.
22 sept.

13:15 uur
20:00 uur
19:30 uur

concert lambertuskerk vessem, st. behoud lambertuskerk
Wedstrijdvissen junioren en senioren, visvijver driehuizen
vessem, Hengelsportver. de Polder
vaesheimer bode-dag, Huis aan huis in heel vessem,
vaesheimer bode
nat. Ziekendag, Gildehuis de Guld, Zonnebloem
concert lambertuskerk vessem, st. behoud lambertuskerk
jaarvergadering, d’n boogerd, sviv

za.

12 sept.

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

10:00-13:00 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

S E P T E M B E R

O K T O B E R

do.
do.
za.
vr.

1 okt.
1 okt.
3 okt.
30 okt.

14:00 uur
20:00 uur
9:00 uur
19:00 uur

soet en vermaeck, Hilvarenbeek, Zonnebloem
concert lambertuskerk vessem, st. behoud lambertuskerk
excursie, sint odiliënberg, Heemkunde de Hooge dorpen
vessemse kwis, d’n boogerd, d’n boogerd

di.

3 nov.

20:00 uur

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

lezing ‘boxtel, heerlijkheid tussen twee Heren,’ jacobushoeve,
Heemkunde de Hooge dorpen
concert lambertuskerk vessem, st. behoud lambertuskerk
Pannenkoeken eten, de brouwerij baarschot, Zonnebloem
Prijsuitreiking en feestavond vessemse Kwis, d’n boogerd
verrukkelijk vessem, Zonnebloem

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

erfgoed-depot, riel, Zonnebloem
jaarafsluiting, jacobushoeve, Heemkunde de Hooge dorpen
voorstelling ‘dwazen,’ d’n boogerd, toneelgroep vessem
Kerstmarkt, d’n boogerd, sviv
voorstelling ‘dwazen,’ d’n boogerd, toneelgroep vessem
voorstelling ‘dwazen,’ d’n boogerd, toneelgroep vessem
concert lambertuskerk vessem, st. behoud lambertuskerk

do.
vr.
vr.
vr.

di.
di.
vr.
za.
vr.
za.
ma.

5 nov.
6 nov.
6 nov.
13 nov.

8 dec.
8 dec.
11 dec.
12 dec.
18 dec.
19 dec.
21 dec.

N O V E M B E R

D E C E M B E R

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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● 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

Ziza houdt van mode en
korfbal en nog veel meer
de sPeelPAssie vAn… ZiZA vAn Hout

Als ik op een zonnige woensdagavond in de meivakantie
binnenstap bij huize Van
Hout, is het een drukte van
jewelste in de woonkamer.
Terwijl Tatum (7) en Kiki (4)
zonder moeite tegelijkertijd
schilderen en kwebbelen,
speelt Ziza (8) op de Nintendo Wii.

Dansen op de Wii is één van
haar favoriete bezigheden. Het is
niet voor niets dat Ziza voor het
eerste jaar lid is van de dansmarietjes. Daarvoor was ze al twee
jaar één van de mini’s. Dansen is
niet het enige Wii-spel waarin
Ziza fanatiek is. “Met tennis is er
niemand die van Ziza kan winnen," zo zucht haar vader Iwan.
“Een beetje Van Hout kan niet
tegen zijn verlies," lacht Iwan.
De vrolijke groep 5-leerlinge
korfbalt in de E2. Met een trampoline en een korf in de tuin is
het mij al snel duidelijk wat haar
hobby’s zijn. Samen met haar
moeder Lieneke gaat Ziza soms
ook nog paardrijden op hun
eigen pony. Lieneke: “Jammer
dat onze pony nog wat te wild is.
Ziza loopt in ieder geval graag in
haar paardrijlaarzen.”
Sinds Ziza een half jaar geleden

in aanraking kwam met mode
ontwerpt de oudste maar wat
graag t-shirts en dagdroomt ze al
van een carrière als modeontwerpster.

Hoe lang per dag speel je op de
computer of tablet?

“Ik mag maximaal een uur op de
computer of telefoon. Ik heb ons
mam haar oude mobiele telefoon
gekregen, zonder sim-kaart met
apps er op. Ik kan dan spelletjes
spelen en via Movie Start Planet
met vriendinnen chatten.”

Wat is je nieuwste aanwinst?

“Van die modeboekjes waarmee
je t-shirts kunt ontwerpen. Ik
ging een halfjaar geleden een
keer met mijn beste vriendin Iris
mode ontwerpen en toen heb ik
aan mama gevraagd of ik ook
van die modeboekjes mag
hebben.”

Wat zijn je favoriete tvprogramma’s?

“Jessie, dat komt op Disney
Channel.”

Vertel eens, waar gaat dat over?

“Dat gaat over een meisje die beroemd wil worden en naar Hollywood wil. Jessie moet oppassen voor kinderen maar de
butler lost veel voor haar op.”

Waar speel je het liefst mee?

“Als ik moet kiezen dan is dat
met mode bezig zijn en t-shirts
ontwerpen. Je hebt allerlei
sjablonen en je hebt ook een
modeboek waaruit je stoffen
kunt kiezen.”

Wat is het leukste aan Vessem?

Buiten of binnen spelen?

“Buiten en binnen," giebelt Ziza.
“Als het mooi weer is dan ben ik
het liefst buiten op de trampoline. Ik ga ook wel eens met mijn
zusjes korfballen, dan oefenen
we de doorloopbal.”

Wat is het eerste speelgoed dat je
je nog herinnert?

Na even nadenken: “Poppen.”

Ziza van Hout is de

dochter van Iwan van
Hout en Lieneke van

Hout-van Sambeeck.
Het gezin woont aan
de Predikant. Ziza

heeft twee zusjes:
Tatum en Kiki.

Wat mis je nog en zou je graag
willen hebben?

“Ja heel veel dingen," lacht Ziza.
De korfbalster is bijna jarig dus
ze mag weer wat wensen. “Er
zijn twee dingen die ik heel graag
zou willen. Ik wil Snackeez, dat
is een beker met een klepje voor
in de auto. In het bovenste gedeelte zit dan eten en daaronder
zit drinken. Ook wil ik Bright
Eyes Blanket, dat is een deken
die licht geeft.”

Met wie spreek je na school het
vaakst af?

“Met Iris de Laat (dochter van
Coen de Laat). Zij woont ook bij
ons in de buurt.”
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“Het is hier heel gezellig. In sommige huizen ziet het er kleurig
uit en dat vind ik wel gezellig.
Daarnaast kun je tijdens de jaarmarkt heel leuke dingen vinden.
Zo’n rommelmarkt vind ik altijd
superleuk.”

Wil je later ook in Vessem blijven
wonen?

Lachend: “Dat ligt er aan waar
mijn vriendje woont, als ik die
krijg.”

Hoe vaak lees je de Vaesheimer
Bode?

“Heel soms kijk ik het wel eens
door.”

Wat heb je gedaan tijdens het
laatste kinderfeestje van een van
je vrienden?

“Met het kinderfeest van Alyssa
zijn we gaan bowlen. Met mijn
eigen kinderfeest zijn we vorig
jaar gaan koken. Ik ben bijna (27
mei) jarig maar wat we gaan
doen wil ik nog niet verklappen.”

Wat is je favoriete vakantieland?

“Noorwegen, daar zijn we vorig
jaar in de vakantie geweest.
Daarvoor zijn we vijf keer in
Frankrijk geweest en dit jaar
gaan we naar Oostenrijk.”

Hoeveel zakgeld krijg je per week?

“2 euro.”

Wat wil je later worden?

“Modeontwerpster, dolfijnentrainster en juffrouw.”
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