VAESHEIMER
e
d
o
B

De Jacobusmolen is weer
in volle glorie hersteld
17e JAARGANG - NUMMER 7 - 9 SEPTEMBER 2015

www.vbode.nl - facebook.com/vaesheimerbode

derde Molenfeest is op Zondag 27 septeMber

Het zal u de laatste maanden
niet ontgaan zijn, dat de
molen zich in een wat deplorabele toestand bevond. Er
zijn dan ook letterlijk
(molen)bergen werk verzet
om de molen tip top in orde
te brengen voor het aankomende molenfeest.

Molenfeest

Op zondag 27 september a.s. is
het de derde keer dat het molenfeest wordt georganiseerd, in en
om de Jacobusmolen. Deze editie wordt extra feestelijk, omdat
tevens de opening van de molen
gepland staat.

Verantwoordelijk voor het feestprogramma zijn Ria van Asten,
Gerry Dorrestein, Toon Somers,
Toon Verbaant en de molenaars
Maurice van Hoven en Riekus
Meijering. Slechts een klein aantal van de vele vrijwilligers die bij
de Jacobusmolen betrokken zijn.
De eerste activiteit start al vroeg
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Deze foto uit 2014 geeft de sfeer van het Molenfeest weer.

in de ochtend als om negen uur
de geocachers van start gaan met
hun speurtocht. Zo’n 80-90 personen zullen hier aan deelnemen. Rond het middaguur worden zij terug verwacht bij de
molen. Hier zijn de overige programmaonderdelen dan al volop
aan de gang.

Muziek

Om tien uur zal de fanfare een
rondgang maken door het dorp
om de bewoners uit te nodigen
naar de molen te komen. Zij
zullen de wagens met graan en
korenschoven naar de molen
begeleiden en de opening van de
gerestaureerde molen muzikaal

luister bij zetten. Om half twaalf
zal aansluitend een concert worden gegeven op het plein voor de
molen.
‘s Middags zal de Vaesheimer
Blaoskapel acte de présence
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10 Keer per jaar ontvangt u dit dorpsblad.
Za. 12 sept. komen wij een beloning vragen.
U steunt ons dit jaar toch ook?
Zie ook pag. 5
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geven: om zowel 15:00 uur als
16:00 uur zullen zij een aantal
nummers ten gehore brengen.
Gedurende de gehele dag zorgen
tevens twee accordeonisten voor
wat muzikaal vertier.

Activiteiten

Het is voor zowel jong als oud de
moeite waard om een kijkje te
komen nemen bij de molen. De
molenaars zijn aanwezig om
rondleidingen te geven, zodat u
met eigen ogen kunt zien hoe de
molen is opgeknapt.
En het graan dat ‘s morgens is
aangevoerd met paard en wagen,
wordt op de ouderwetse manier
gedorst met of een dorsvlegel of
met een dorsmachine.
Om de molen heen staan talrijke
kraampjes waar het e.e.a. te zien,
te kopen en te proeven valt. Het
hout, dat bij de reparaties in de
molen vervangen is, is hergebruikt door enkele kunstenaars.
Een expositie van deze werken,
van o.a. Ria van Asten, wordt
tentoongesteld.
Heemkundevereniging ‘De Hooge Dorpen’ is aanwezig met een
informatiestand. Een imker verkoopt er zijn bijenhoning en
bakker Henst bakt en verkoopt
broodjes.
Er zal een waarzegster aanwezig
zijn om u de toekomst te voor-

spellen. Misschien is het handig
om eerst een bezoek aan haar te
brengen, voordat u uw geluk bij
bet rad van fortuin gaat beproeven... U kunt een spelletje koersbal spelen of uw kinderen mee
laten doen aan de ballonnenwedstrijd. Er valt veel te beleven.

Inwijding

Een speciaal programmaonderdeel vindt ‘s middags rond half
twee plaats. Pastoor Verscbure
zal de gerestaureerde molen inwijden, evenals het beeldje van
Sint Victor dat door de gemeente
Eersel aan de Jacobusmolen
werd geschonken. Sint Victor is
de patroonheilige van de molenaars. Aansluitend zal er door
het Sint Lambertus gilde een
vendelgroet worden gebracht.
Mocht u zich ondanks alle vertier toch nog vervelen, dan kunt
u plaats nemen op het gezellige
terras voor een hapje en een
drankje en een goede ‘buurt’.
Mensen kijken is tenslotte ook
een aangename bezigheid.
Diverse Vessemse horeca-instellingen verlenen belangeloos hun
diensten om dit feest tot een
succes te maken.

Beheer

De opbrengst van deze dag komt
geheel ten goede aan de instand-

DAGPROGRAMMA

09.00-11.30 uur
10.30-11.00 uur
11.00-11.30 uur
11.30-12.30 uur
12.30-13.30 uur

Starten voor geocache event
Rondtoer paard en wagen met fanfare
Opening feest voor gerestaureerde molen.
Concert Fanfare St. Cecilia
Rad van Avontuur en optreden accordeonisten-duo uit Wintelre
13.30 uur
Inwijding St. Victor beeldje
13.30-14.00 uur Vendelgroet door de Guld
14.00 - 15.00 uur Rad van Avontuur en accordeonisten-duo uit
Wintelre
15.00-15.30 uur Vaesheimer Blaoskapel
15.30-16.00 uur Rad van Avontuur
16.00-16.30 uur 2e keer Vaesheimer Blaoskapel
17.00 uur
Sluiting van het feest.

houding van de Jacobusmolen.
De Stichting Vessemse Molen
beeft bet beheer en onderhoud
in 2013 overgenomen van de gemeente. Met behulp van ruim
100 vrijwilligers lukt het steeds
weer om allerlei activiteiten te
organiseren. Voor het molenfeest kan de stichting daarnaast
een beroep doen op de bewoners
van de Wilhelmimalaan, die
‘hun’ molen een bijzonder warm
hart toedragen.
Voor de restauratie van de afgelopen periode heeft de stichting
diverse professionals ingeschakeld, die onder leiding van
architect Jan Timmers de omvangrijke klus hebben geklaard.
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Voor dit project is onder andere
een subsidie van de Provincie
Noord-Brabant aangewend.
Even een kleine opsomming van
de werkzaamheden: kap vernieuwd, metselwerk opnieuw
gevoegd, molenberg afgegraven,
nieuwe betonlaag in de in- & uitvaart gestort, balken vernieuwd
of gerepareerd, luiwerk vernieuwd, wieken gerepareerd en
voorzien van nieuwe zeilen,
sanitaire voorzieningen aangelegd en een keuken geplaatst.

Komt u dus zeker een kijkje
nemen. U bent van harte
welkom op het molenfeest
dat tot ca. 17.00 uur duurt.

Houtje/touwtje-dag bij
Bosschuur De Meren

Je bent tussen de 8 en 13 jaar
oud? Je bent graag in de natuur, je houdt van het buiten
zijn, ravotten en ontdekken,
van spelen, hutten bouwen,
boomstammen sjouwen,
bruggen bouwen? Van lekker
vies worden ook? Dan moet
jij dit bericht zeker lezen.

Pionieren
Op zondagmorgen 13 september
a.s. kun je in het Speelbos bij
Bosschuur De Meren in Wintelre
leren pionieren. Pionieren is
bouwen met touwen en hout. Je
gaat o.l.v. ervaren pioniers diverse activiteiten uitvoeren, bijvoorbeeld een brug bouwen of een
tafel. Je leert ook hoe je in het
bos kunt ‘overleven,’ hoe je aan
water komt, hoe je je eten maakt
(zelf brood bakken), hoe je een
platte knoop legt, of een mastworp, een schootsteek of een
paalsteek!
Doe je mee? Het is gratis en voor
limonade, soep en een broodje
wordt gezorgd. Voor je vader,
moeder, opa of oma is er koffie/
thee. We beginnen om 10.00 uur

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

en het duurt tot 14.00 uur.
Je moet je wel vooraf aanmelden
omdat we een en ander goed
moeten organiseren. Dat doe je
door een mail te sturen vóór vrijdag 11 september naar info@
bosschuur.nl
Geef de volgende gegevens aan
ons door: je voor- en achternaam, je complete adres, je leef-

Naar Kerstmarkt in Valkenburg

Samen Vrouw in Vessem organiseert op 3 december voor u een
busreis naar de sfeervolle kerstmarkt in Valkenburg. Onder aan
de bekende Cauberg kan u tercht
in de Gemeentegrot en Fluweelengrot. In deze ondergrondse
mergelgrotten vinden diverse
kerstmarkten plaats, u zult verrast zijn door de mooie settings
en decors die harmonisch overgaan in allerlei stands met mooie
kerst- en cadeauartikelen.
Het zijn de grootste en oudste
kerstmarkten van Europa. De
ruime lange gangen die deze
grotten typeren nodigen u uit
voor een urenlang verblijf in een
muzikale kerstgrot. Buiten de
grotten kunt u genieten van
Santa’s Village en een Christmas
Parade. Kortom er is veel te beleven in dé Kerststad van Nederland.
Heeft u interesse in deze mooie
kerstreis meld u zich dan aan,
ook introducés zijn van harte
welkom. Kosten van deze reis
zijn € 20,- p.p. inclusief bus en
entree grotten.
We vertrekken deze dag om 8.30
uur bij de parkeerplaats achter
de kerk. In verband met het bestellen van de bus dient u zich

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

vóór 1 oktober aan te melden bij
Jozien Huybers: deleemskuilen
@planet.nl of via de website:
www.samenvrouwvessem.nl of
tel. 013-5142720.

Opbrengst
collecte
epilepsie

tijd, jongen of meisje, je e-mailadres en een telefoonnummer
van je ouders/begeleider.
Je aanmelding is pas definitief
als je van ons een bevestigingsmail hebt ontvangen (check
daarvoor ook je spambox). Er is
maar plaats voor een beperkt
aantal deelnemers. Deelname
wordt gereserveerd op volgorde
van aanmelding.

Dus wees welkom alle pioniers, meld je snel aan en
zorg dat je erbij bent!
Bosschuur De Meren,
Merenweg 2A, Wintelre,
tel. 06.20843172.

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

INLEVEREN KOPIJ:

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...

Enkele weken voor de zomervakantie vond de collecte van het
Epilepsiefonds plaats. Deze collecte heeft een bedrag van
€ 728,- opgebracht. Ondanks dit
late bericht toch een welgemeend
dankjewel aan alle collectanten
en aan u voor uw bijdrage.

De opbrengst van de collecte is
bestemd voor wetenschappelijk
onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, het organiseren va aangepaste vakanties voor mensen
met epilepsie en individuele
hulp. Er zal altijd geld nodig
blijven voor onderzoek en voorlichting. Graag rekenen we ook
volgend jaar weer op u.

Mieke Somers en
Anja van den Bliek

De foto is ‘toevallig’ gemaakt tijdens een wandeling van fotograaf Eric de Laat. Zij die herkenbaar op de foto staan, kunnen
zich melden bij de kassa van onze Vessemse Emté supermarkt.
Degene die zich als eerste meldt, ontvangt daar dan een
cheque t.w.v. € 10,-.
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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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De Vaesheimer Bode rekent
a.s. zaterdag weer op ú!

U bent er zo stilaan wel aan gewend: Eén keer per jaar gaan
zo’n 20 vrijwilligers van deur tot deur om aan u een financiële bijdrage te vragen voor ons dorpsblad.

Dit jaar is ‘de dag van de Vaesheimer Bode’ op zaterdag 12 september. Tussen ca. 10.00 en 12.30 uur bellen wij die dag weer bij
u aan om een bijdrage te vragen voor de exploitatie van ons
dorpsblad. U kunt ter plekke een eenmalige of een doorlopende
machtiging invullen óf een bedrag contant geven aan de collectant. Het richtbedrag handhaven we ook dit jaar op € 10,- maar u
mag geven wat u uitkomt. Wij zijn blij met alles wat u kunt missen, blij met alles wat u overheeft voor uw Vaesheimer Bode.
Wij gaan er vanuit dat Vessem ons opnieuw massaal ondersteunt
zodat we ook het jaar 2015 weer positief kunnen afsluiten. Wij
hopen op zaterdag 12 september daarom ook op úw bijdrage te
mogen rekenen en bedanken u daarvoor bij voorbaat.
Degenen die al een bedrag hebben overgemaakt óf eerder een
doorlopende machtiging hebben afgegeven, krijgen natuurlijk het
traditionele bedankbriefje weer in de brievenbus.
Laat uw waardering voor 10 keer per jaar Vaesheimer
Bode blijken op deze dag. Wij hopen dat u er 12 sept.
voor ons bent!

Bestuur Stichting Vaesheimer Bode

Met Kerst naar het
Oekraïnse Kulyenchikov

toneelgroep speelt ‘dWaZen’ 2 WeKen Voor Kerst

In december kan het hier soms
behoorlijk fris zijn. Voor veel
mensen is dat een reden om de
zon op te zoeken. Niet voor leden
van de Toneelgroep Vessem.
Juist dan gaan ze op bezoek in
de Oekraïne, naar het dorpje
Kulyenchikov om precies te zijn.
De Oekraïne staat niet bekend
als vakantiebestemming nummer een. Zeker niet na de ramp
met de MH17, de burgeroorlog
en de dreigende invasie door
grote broer Rusland. Toch heeft
het wel iets om net voor Kerst
het dorpje Kulyenchikov te
bezoeken. Niet omdat er veel te

doen is. Ook niet vanwege de
kunst of de tradities. En al zeker
niet omdat er veel mensen
wonen, integendeel. Maar de
mensen die er geboren en getogen zijn, gaan er nooit weg. De
slager, de koopvrouw, de postbode en de dokter wonen hun
leven lang in het dorpje aan de
voet van de heuvel. Niet omdat
het zo goed bevalt, maar omdat
ze gewoon niet weg kunnen. Ze
zijn, als hun tijd gekomen is,
gedoemd te sterven tussen alle
andere ‘dwazen’ uit het dorp.

/ FAMILIEBERICHTEN

DANKBETUIGING

Vanaf deze plaats willen wij iedereen hartelijk danken voor de
belangstelling, fijne telefoontjes, kaarten en bloemen die wij
mochten ontvangen na het overlijden van
ANNEKE SMETSERS-WOLFF
Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat anneke in
haar leven voor velen zoveel heeft betekend.
Sjef Smetsers
Monique, Adriaan
Tijn, Len, Ibe & Femke

DANKBETUIGING

onze hartelijke dank aan allen voor de bloemen en kaarten met
gelukwensen ter gelegenheid van ons diamanten huwelijk.
Mede hierdoor hebben wij een fijne en onvergetelijke dag mogen
beleven.
Vriendelijke groeten,

Film/foto’s
Boerenbruiloft

Degenen die een film en/of foto’s
willen van de onlangs gehouden
Boerenbruiloft, kunnen deze bestellen bij Cor Hoogeveen. De
film duurt ongeveer 3 uur en de
foto’s zijn er maar liefst 1000.
U kunt uw bestelling doorgeven
via e-mail: c_hoogeveen@
hotmail.com
Dát is wel heel bijzonder natuurlijk!
De Toneelgroep probeert op
haar manier achter het geheim
van Kulyenchikov te komen.
Voor het geval u interesse heeft:
houd de eerste weken van
december maar vast vrij. Er zal
best nog wel een plaatsje te
vinden zijn op de reis naar
Kulyenchikov.

Handicap.nl
dankt alle
gulle gevers

De opbrengst van de collecte
in Vessem was € 788.40.

Vanuit handicap.nl wordt individuele financiële hulp verleend
aan mensen met een beperking
die buiten elke regeling van de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zorgverzekeraar vallen. Ook wordt sociaaljuridisch en financieel advies
(w.o. belastingadvies) gegeven
aan mensen met een beperking.
Men heeft hiervoor in het hele
land adviseurs, dit zijn vrijwilligers die door de Ango worden
opgeleid. Voor contact kijk op:
www.ango.nl/in-de-regio.

Mirian Liebregts en Maria Rijkers

OUD PAPIER

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

PROTESTANTSE KERK
HOOGELOON-EERSEL

Kerkdiensten en evenementen
Zondag 13 september Eersel
10.00 uur. Ds J.W.J. Fijn-van Draat.
Eredienst, crèche en koffiedrinken.
Collecte: Jeugdwerk Protestantse
Kerk.
Zondag 20 september Hoogeloon
10.00 uur. Ds Chr. Mondt. Eredienst, crèche en koffiedrinken.
Collecte: Vredesweek.
Zondag 27 september Eersel
10.00 uur. Ds J.J. van der Wal. Eredienst, crèche en koffiedrinken.
Collecte: ZWO t.b.v. Stg. Madamfo.
Zondag 4 oktober Israël-zondag
Hoogeloon 10.00 uur. Ds B.J. van
Haarlem. Eredienst, crèche en
koffiedrinken. Collecte: Kerk en
Israël.

Jan en Rie Bosman-Bouwmeester

12 + 26 sept.

Altijd vóór 15.00 uur s.v.p.!

Verspreiding
VBode 2015

Nr.

08
09
10

Verspr.*

7 okt.
11 nov.
16 dec.

Deadline

29 sept.
3 nov.
8 dec.

* Kan ook één dag later zijn.

Snetsky de schapenzoeker van Kulyenchikov
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Zie ook onze website:
www.vbode.nl

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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Nu inschrijven voor onze
Vessemse dorpskwis

Vanaf dinsdag 1 september t.m.
zondag 11 oktober kan er ingeschreven worden voor deelname
aan de Vessemse dorpskwis. Dit
kan door bijgaand inschrijfformulier te gebruiken of het inschrijfformulier te downloaden
op vessemsekwis.weebly.com.

weer ingeleverd zijn. LET OP:
Voor het te laat inleveren worden 10 strafpunten per minuut
geteld. Het verkeerd inleveren
van de kwis (niet op bladzijde
volgorde of niet in de geleverde
plastic zak) levert 25 strafpunten
op.

Op vrijdagavond 6 november
kan er volop nagebuurt worden
op de feestavond met prijsuitreiking in de Rabozaal van D’n
Boogerd. Onze lieftallige Kwismiss zal de prijzen uitreiken en
een bekende DJ zorgt voor voldoende sfeer.

De hoofdprijs is een wisseltrofee
met eeuwige roem en mag de
winnende groep zich tot de
volgende kwis ‘De Slimmerik’
van Vessem noemen. Ook zijn er
drie direct eetbare prijzen voor
de eerste drie groepen.

Intocht
Sinterklaas

Op zondag 15 nov. wordt
Sinterklaas weer ingehaald in
ons dorp. Om 13.45 uur vertrekken we dit jaar weer vanaf de brandweerkazerne met
de fanfare voorop. Wij hopen
om 14.00 uur met het feest te
kunnen beginnen in het Gemeenschapshuis.
Sinterklaas zou het erg op
prijs stellen als er weer veel
ouders met hun kinderen
langs de weg zullen staan. De
route is vanaf de brandweerkazerne Wilhelminalaan,
links Oude Schoolstraat,
rechts Flinkert, Mr. de la
Courtstraat, rechts Nachtegaallaan, links Groenewoud
in, langs Groenendaal naar
het Gemeenschapshuis.
Bij slecht weer vertrekken we
om 13.45 en gaan dan rechtstreeks naar het Gemeenschapshuis.

Om dit feest ook dit jaar
weer goed te kunnen laten
verlopen, komen wij in de
weken voor de intocht bij
u langs voor een kleine bijdrage. Met uw steun zal
het ook dit jaar weer een
heel mooi feest worden.
Het organiserende kwisteam. Boven v.l.n.r: Peet Verbaant, Marjo van Dam, Toon Verbaant, Silvie Janssen
en Sabine Rikkink. Onder v.l.n.r: John van Dam, Theo Janssen, Wilma van Helvoort, Ria van Asten en Toon
van Helvoort. Op de foto ontbreken Evi Soetens en Marloes van Maasakkers.

Na het invullen moet het in een
envelop in de brievenbus bij
Silvie Janssen, Wilhelminalaan
36. Hier moet dan meteen ook
€ 20,- per groep inschrijfgeld
bijgevoegd worden, anders is de
inschrijving ongeldig.

Omdat de kwis uit 10 categorieën bestaat, met een totaal van
100 vragen (en subvragen) die in
vier uur moeten worden afgewerkt, is het slim om met minimaal 10 personen deel te nemen.
Iedereen kan deelnemen maar
de captain moet wel minimaal 16
jaar zijn. Bedenk een leuke naam
voor je groep en vul het formulier helemaal in. Op vrijdagavond 30 oktober tussen 19.00
en 19.30 uur kan het kwisboek
worden afgehaald in de foyer van
gemeenschapshuis D’n Boogerd.
Vóór 23.30 uur moet de kwis

Groepsnaam:

Alvast hartelijk dank voor
uw medewerking!
Sinterklaascomité Vessem

HIER AFKNIPPEN

Aantal personen
(bij benadering)
Gegevens teamcaptain:
Naam
Adres

(Mobiel) telefoonnr.
Email

Inschrijfformulier met € 20,- inschrijfgeld in envelop inleveren bij Silvie Janssen, Wilhelminalaan 36.

Deelname is op eigen risico.
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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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Nog slechts 8 stoelen beschikbaar
voor Verrukkelijk Vessem 2015

Nog 2 maanden en dan is het
weer zover: de sponsorparty
voor onze Vessemse Zonnebloem onder de naam ‘Verrukkelijk Vessem’. Op 13 nov.
om 18.30 uur zal restaurant
Smaeckvol weer vol stromen
met Vessemnaren die de Zonnebloem een warm hart toedragen en dat zal ongetwijfeld opnieuw leiden tot een
meer dan gezellig feestje.

Dat was ook wat wij voor ogen
hadden toen we 2 jaar geleden
begonnen met de organisatie van
deze sponsoravond: gezellig
eten, drinken en kletsen, afgewisseld met Vessems entertainment van het hoogste niveau. De
artiesten van dit jaar houden we
nog even ‘geheim’ maar dat er
weer flink gelachen zal worden,
staat als een paal boven water.

Nog 8 stoelen

Ook deze derde sponsorparty
van de Vessemse Zonnebloem
zal ongetwijfeld weer een succes
worden. Zeker als ook de laatste
8 stoelen nog verkocht gaan

worden en daar twijfelen wij
geen moment aan. Als u nog wilt
deelnemen aan deze sponsoravond, dan kan dat dus nog voor
maximaal 8 personen. Voor
slechts € 39,50 p.p. krijgt u een 4
gangen buffet aangeboden incl. 4
consumpties en gratis entertainment. En daarmee sponsort u,
net als restaurant Smaeckvol en
de artiesten, onze Vessemse
Zonnebloem op een fantastische
manier.

ten en bankrekening staan hiervoor vermeld. Niet vergeten dus!

Wij wensen de medewerkers van
Smaeckvol en de artiesten heel
veel succes met de voorbereidingen én een spetterend ‘optreden’. U als sponsorgast beloven

wij een onvergetelijke avond op
13 november. Tot dan!

Bestuur Zonnebloem Vessem

PS Ook als u zich heeft aangemeld
(en betaald) ontvangt u géén uitnodiging of bevestiging meer. Gewoon
komen op 13 nov. om 18.30 uur.

Aanmelden

Voor aanmelden kunt u bellen
met Harrie van Son, tel. 592012
of 06-51317780. Het verschuldigde bedrag (€ 39,50 p.p.) dient
u dan per ommegaande over te
maken op rekeningnr. NL47
RABO0154091081 t.n.v. Zonnebloem Vessem o.v.v. naam (van
degene die gereserveerd heeft),
aantal en VV 2015. Graag één
betaling per aangemelde groep.

Al aangemeld

Degenen die al hebben gereserveerd, verzoeken wij de betaling
te doen vóór 1 oktober. De kos-

Een beeld van het voorgerecht-buffet in 2014.
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Volop PK’s tijdens geslaagde
Trekkertrek én Boerendag

De dinsdagavond was het net
als de zondag ervoor druk in
de tent op het terrein van de
Familie de Koning aan de
Keijenhurkseweg. Sinds vele
jaren is het een goede gewoonte om alle vrijwilligers
van de Trekkertrek & Boerendag de dinsdag erop uit te
nodigen in de tent voor een
barbecue als dank voor de
vele hulp. Het blijkt deze
avond maar weer hoeveel
vrijwilligers er nodig zijn om
deze dag te laten slagen.

Maar dat het geslaagd was is
zeker. Ondanks de regen aan het
eind van de dag werden de bezoekersaantallen van het jaar ervoor weer geëvenaard en was het
dus druk achter de hekken langs
de baan. Met nog meer deelnemers in de standaard klassen en
een uitgebreid deelnemersveld
met specials, was het wel flink
aanpoten om alles op tijd af te
ronden. Niet alleen het geweld
van de pk’s trok veel volk. Ook
op de Boerendag kwam iedereen
ogen en oren te kort om alles te
zien of te luisteren naar de uitleg
van de vakmensen, want dat zijn
het. Of het nu het verse brood
was uit de steenovens of het
maaien van het koren, er was
volop beleving. Uiteraard werden ook op de Boerendag de
nodige PK’s aan het werk gezet.

Een stukje verderop wilden de
kinderen maar niet mee naar
huis omdat ze nog niet alles gedaan hadden. Geschminkt
worden, spijkerbroek hangen,
verdwalen in het grote mais-

doolhof en wat dacht je van het
waterspuiten met de brandweer.
Tenminste als de brandweer tijd
had want die verzorgden tussendoor ook nog demonstraties. Je
hoort het, vervelen zat er zeker
niet in deze dag.

alles mogelijk hebben gemaakt.
Speciale dank ook voor de verenigingen die op het laatste moment nog bij zijn gesprongen om
de bezetting compleet te maken,

Iedereen die aan het eind van de
dag nog wat energie over had
kon in de feesttent nog genieten
van Vessems muzikaal talent in
de vorm van DJ d’n Nillis en de
band Heul Nest Jansen. Dit
bleek een groot succes want ook
de vrijwilligers in de avondploeg
hadden flink te werken.
De organisatie is alle vrijwilligers
dan ook erg dankbaar die dit
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de vele sponsoren die een belangrijke bijdrage hebben geleverd en met name de familie De
Koning voor het gebruik van de
grond.

Wie wordt onze nieuwe Koning?

Op kermismaandag, 5 oktober, zal op het gildeterrein
aan de Katerstraat weer het
3-jaarlijkse Koningschieten
plaatsvinden. Net als voorgaande keren wordt binnen
het gilde al maanden gesproken over de mogelijke mededingers. Geruchten gonzen
dat er deze keer zo’n 5 tot 10
gildebroeders gaan strijden
voor het Koningschap. Onder
hen de huidige koning Jos
Mijs, die zich 3 jaar geleden
voor het eerst in zijn leven tot
koning liet kronen. Maar ook
‘nieuwe’ kandidaten zullen
zich onder de schutsboom bij
Hoofdman Frans Mijs
melden.

De dag zal vroeg beginnen. Alle
gildebroeders zullen zich om
7.00 uur verzamelen in het
Gildehuis ‘De Guld’. Hier zullen
ze fanfare en drumband Sint
Cecilia ontvangen. Het hele gezelschap zal na een bakje koffie
om 7.30 uur vertrekken richting
de Kuilenhurk. Hier wordt de
Hoofdman opgehaald, waarna
de tocht voortgezet wordt richting de Heikesestraat. Hier zal de
huidige Koning en zijn Koningin
opgehaald worden. Op beide
plekken zal er, volgens goede
gewoonte, de traditionele
citroen-brandewijn worden geschonken. De huidige koning zal
dan een houten koningsvogel
aanbieden, waarmee later het
Koningschap verschoten zal
worden. Om 9.00 uur zal de
tocht verder gaan naar de Kerk,
waar door pastoor Verschure om
10.00 uur een gildemis zal worden opgedragen. Tijdens deze
mis zal er op de gildetrom worden geofferd en wordt de houten
vogel gewijd door de pastoor. Na
de dienst zal iedereen zich, met
in ons midden burgemeester
Anja Thijs en de pastoor, verplaatsen naar het gildeterrein.
Op het terrein zal om 11.00 uur
de procedure van het Koningschieten worden gestart. Na 3
maal rond de Koningsboom getrokken te zijn met Hoofdtamboer, Vaandrig, Hoofdman, de
scheidende Koning, 2 Dekens en
de burgerlijke en kerkelijke
overheid wordt de vogel geplaatst. De hoofdman leest dan
de eisen voor horend bij het
Koningschap, waarna er zich
kandidaten kunnen melden.
Door loting zal de volgorde van
schieten worden bepaald. Er
wordt eerst ieder 3 maal gevuurd
door zowel de pastoor, de burgemeester en de scheidende Koning. Daarna zal de echte strijd

In 2012 schoot Jos Mijs (zittend op stoel) zich voor 3 jaar tot Gildekoning. De foto toont een van de
ceremoniële plichtigheden rondom een nieuwe koning: het nuttigen van een borreltje met sigaar.

losbarsten om het begeerde Koningschap. Degene die het laatste stukje hout van de boom naar
beneden haalt, mag zich de nieuwe Koning noemen. Hij kan zich

door alle aanwezigen laten feliciteren en zal de rest van het traditionele protocol ondergaan.
Hierbij krijgt de Koning zijn Koningszilver omgehangen en

Informatieavond SViV over
Medische hulpmiddelen en
over Thuiszorg

Dinsdag 29 september wordt er door vrouwenvereniging SViV in
samenwerking met Joriszorg, RSZK, Medicura en de gemeente
Eersel, een informatieavond georganiseerd over medische hulpmiddelen en de thuiszorg.
Iedereen heeft in zijn/haar leven wel eens een periode ‘hulp’
nodig bijv. na een ziekte of ongeluk, of omdat men een dagje
ouder wordt. De dagelijkse dingen doen is dan ineens niet meer
zo vanzelfsprekend en gemakkelijk.
Er komtdeze avond een gastspreker en ergotherapeut die u een
presentatie geven over allerlei zaken die met de thuiszorg en de
zorg in het algemeen te maken hebben. De gemeente Eersel informeert u over het WMO-loket, het loket waarbij u een aanvraag
doet over de zorg thuis. Medicura is specialist in medische hulpmiddelen, er liggen voor u diverse hulpmiddelen uitgestald in een
kraam waarbij u de gelegenheid heeft om dit alles te bekijken en
waarbij u nog meer informatie krijgt.
Het belooft een interessante avond te worden die voor iedereen
toegankelijk is, dus ook introducés zijn van harte welkom. We
vragen een kleine bijdrage van € 2,- p.p.

Deze avond wordt gehouden in gemeenschapshuis D’n Boogerd, aanvang 19.30 uur. Graag aanmelden voor deze
avond vóór 25 september bij Jozien Huybers via: deleems
kuilen@planet.nl of via de website: www.samenvrouw
vessem.nl of telefonisch 013-5142720.
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wordt hem de Koningskroon
opgezet. Hij zal vervolgens een
zilverling moeten schenken en
zullen zijn handen worden gewassen. Tenslotte zal hij over het
gildevaandel mogen lopen en zal
hij alle vragen, gesteld door de
hoofdman, of hij het Koningschap wil aanvaarden met ‘Ja’
moeten beantwoorden.
Of de nieuwe Koning zich ook
laat vergezellen door een Koningin is aan hem zelf zoals in de
statuten van het gilde is bepaald.
Er zal een gezellig samenzijn
volgen in ‘De Guld,’ waar het
Koningschap uitbundig zal
worden gevierd. Voor de muzikale noot hierbij zorgt DJ Willy
Way alias Will Wouters (mee
zunne moat). Bekend van ‘vruuger’ van cafe de Brouwketel.
De nieuwe Koning zal alle aanwezigen trakteren, een van de
voorwaarden van het Koningschap. Rond 16.30 uur zal de
nieuwe Koning en de eventuele
Koningin naar huis toe worden
begeleid door fanfare, drumband
en gilde. Na een traktatie bij de
Koning thuis keert het gilde
terug naar het gildeterrein aan
de Katerstraat.
Als gilde hopen wij dat er vele
dorpsgenoten en andere belangstellenden aanwezig
zullen zijn tijdens deze altijd
gezellige en gedenkwaardige
dag.

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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KBO wandelde in De Maasduinen

Op woensdag 12 augustus j.l.
heeft de KBO wandelgroep
een hele dag gewandeld in de
omgeving van Velden in
Noord-Limburg. Het gebied
maakt deel van de Maasduinen: een gebied in NoordLimburg waar zich oostelijk
van de Maas rivierduinen
hebben gevormd door opgewaaid zand tijdens de laatste
ijstijdperiode. Deze opgewaaide duinen zorgden ook nog
eens voor een slechte waterafvoer richting Maas, met als
gevolg de vorming van moerassen en vennen. Tijdens de
wandeling kwamen we bij de
Ravenvennen waar naast de
vennen ook een grote zandverstuiving ligt.

Een ander water dat we tegenkwamen werd aangeduid met de
naam Zwartwater. Dit was ooit
een meander van de Maas die
diep uitgesleten was.
Naast het landschappelijke was
er ook iets op te steken van de

plaatselijke gebruiken. Eén van
die gebruiken in vroegere
eeuwen was bekend onder de
naam “Gekke Maondaag." Dan
trokken jonge, vrijgezelle boerenknechten rond door de
buurtschappen van Velden en
vervolgens naar de cafés van het
dorp. Uit protest dat ze niet mee
mochten feesten tijdens de teerdag van het Sint Sebastianusgilde hadden de jongeren hun
gezicht zwartgemaakt en droegen ze hun jas binnenste buiten
(“binneste boete”). Een Veldense
kunstenares, Mieke Knaapen,
heeft de Gekke Maondaagvierders uitgebeeld. In het buurtschap Schandelo en op enkele
andere plaatsen komen we zo’n
vrijgezelle boerenknecht tegen.

Op de Markt in Velden bij ‘De
Zeuten Inval’ startten we rond
tienen met een kop koffie en een
stuk Limburgse vlaai. Daarna
begonnen we aan het eerste gedeelte van de lus. Van de 19 wandelaars die meeliepen, maakten

er 15 de volledige lus van 14,5
km. vol; de vier anderen kozen
voor de helft. Halverwege de
wandeling werd in de uitspanning ‘Jagersrust’ niet alleen
gerust, maar ook een ‘rijkelijk
aangeklede’ broodmaaltijd
genuttigd. Er was ook tijd voor
een groepsfoto.

Het was een dag waarbij ’s middags de temperatuur flink opliep
en waarbij de meesten blij waren
dat op het terras een laatste
drankje klaar stond. Met een voldaan gevoel reden we tegen
vijven weer terug naar Vessem.
Het was een mooie dag geweest.

Mat Theunissen

Biljart voor
Groenendaal?

In het juninummer van de Vaesheimer Bode hebben wij uitgebreid stil gestaan bij de problematiek van het biljart in Groenendaal. Zelfs landelijke TVzenders besteedden toen aandacht aan deze biljart-perikelen.
In het bewuste artikel hebben
wij ook melding gemaakt van de
actie die velvolgens opgestart is
door Martien van Sebille, Ben
Koolen en Frank Henst. Met
deze actie hoopten zij (en hopen
dat nog steeds) voldoende geld
en materiële hulp bijeen te krijgen om een biljartlift in Groenendaal te realiseren.
We zijn nu 3 maanden verder en
de initiatiefnemers zijn nog
steeds hoopvol gestemd dat zij
de lift kunnen realiseren. Maar
dan moeten wel nog meer

Vessemnaren hen de helpende
hand toe steken. Dit kan een
geldelijke bijdrage zijn, maar ook
hulp bij de realisering is nog
steeds welkom.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Martien
van Sebille, tel. 591430 of Frank
Henst, tel. 592357. Een donatie
kunt u storten op bankrekening:
NL85 RBRB 0918 9464 33.
Laat hen niet alleen staan en
bied uw hulp en steun aan!

10x per jaar
Vaesheimer Bode.
Bent u er
za. 12 sept.
één keer
voor ons?

KBO LANCEERT ’ONS PLATFORM’

Sinds kort kunnen alle senioren in Brabant gebruik maken
van Ons Platform, een online platform ontwikkeld door
KBO-Brabant en Cubigo. Ons Platform is een digitaal bureaublad dat is afgestemd op de behoeften van senioren.
KBO-Brabant heeft dit platform ontwikkeld om het gebruik
van internet op zowel een computer als tablet te vergemakkelijken. Door de intuïtieve opzet en het gebruiksgemak is
het door iedereen te gebruiken, zelfs wanneer iemand geen
ervaring heeft met internet.

Het platform bevat allerlei gebruiksmogelijkheden op het gebied
van ontmoeting, nieuws, recreatie en zorg. Senioren kunnen zelf
kiezen aan welke functies zij behoefte hebben. De functies zijn gebruiksvriendelijk waardoor ook degenen met de grootste drempelvrees Ons Platform kunnen gebruiken. Kortom, zelfstandig het
internet op binnen een veilige omgeving.
Deze online toepassing biedt senioren de kans om dagelijkse
contacten te onderhouden via e-mail of videobellen, allemaal
binnen het systeem. Bovendien biedt Ons Platform senioren een

bron aan informatie over de eigen buurt, wijk en woonplaats. Naast
het sociale aspect ondersteunt het platform zorg op afstand met behulp van technologie. Ons Platform zorgt ervoor dat middelen en
zorg efficiënter worden ingezet waardoor mensen zo lang mogelijk
thuis kunnen blijven wonen. Verschillende diensten zijn gebundeld.
Zo kun je met de tablet of computer via het platform maaltijden bestellen, een videogesprek met de verpleegkundige voeren of hulp
van de buren inroepen. In de nabije toekomst zijn ook medische
toepassingen mogelijk, zoals je bloeddruk doorsturen of een
afspraak maken met je huisarts. Ons Platform ondersteunt maximaal, is gratis en erg eenvoudig in gebruik.

Het platform van Cubigo won in 2014 de publieksprijs voor het
meest innovatieve product in de zorg, en werd door Google
benoemd tot één van de 15 meest technologische start-ups ter
wereld. Met recht dus een waardevolle tool voor de senioren in
Brabant. Op www.kbo-brabant.nl is een pagina ingericht met meer
informatie over Ons Platform en doorverwijzingen naar online registratie en de app.
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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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Nieuws van onze Vessemse Zonnebloem

Allereerst heel hartelijk dank aan
iedereen die onze stand op de
Jaarmarkt heeft bezocht en een
(of meer) prachtige zonnebloem
heeft geplukt. Ook dank aan
onze sponsors: Automobielbedrijf P. v.d. Ven en SuperService
Henst voor de mooie prijzen die
zij beschikbaar hebben gesteld.
We hebben een goede markt
gehad. Dat helpt ons weer enorm
om onderstaande activiteiten te
organiseren.

Want ook in de zomervakantie
hebben we niet stil gezeten. We
hebben genoten van een mini
high tea in de Tinteltuin in
Eersel. Daar hebben we bloemen
mogen proeven en werd ons verteld over de eetbare bloemen en
kruiden. Ook konden we een
wandelingetje maken in de werkelijk prachtige tuin. En dat alles
onder een heerlijk zonnetje, wat
ertoe bijdroeg dat het een gezellige middag werd.

Onlangs hebben we een bezoek
gebracht aan Struisvogelboerderij Heierhof in Riethoven. Ook
daar werd ons enthousiast verteld over de eigenaardigheden
van de struisvogel. Daarna nog

De struisvogels bij Heierhof in Riethoven werden goed ‘bestudeerd’ door onze gasten.

lekker even nagenieten met een
kopje koffie/thee en wat bijbuurten met elkaar, zodat ook
deze middag weer naar alle

KBO AGENDA

September
Wo. 09
Wo. 23
Di.
29
Ma. *
Wo. *
Do. *

08.30
08.30
12.00-14.00
10.30-11.30
09.30-11.00
13.30-16.00

Oktober
Wo. 07
08.30
Wo. 21
08.30
Di.
27
12.00-14.00
Ma. *
10.30-11.30
Wo. *
09.30-11.00
Do. *
13.30-16.00
*Wekelijkse activiteit

Wandelen
Wandelen
Samen eten
Gym
Koersbal
Rikken

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

Wandelen
Wandelen
Samen eten
Gym
Koersbal
Rikken

Kerkplein
Kerkplein
D’n Boogerd
D’n Boogerd
D’n Boogerd
D’n Boogerd

Kleding vermaken
en
herstellen

Resi Roefs-Smulders
Molenwiek 2, Vessem

Halen/brengen: di. en vr. van 18.00-19.00 uur of na
mail c.q. telefonische afspraak.
e-mail: resiroefs@hotmail.com
telefoon: 0497-591780 - Mobiel: 06-22571670

tevredenheid werd afgesloten.

Nu staat de nationale Ziekendag
op 12 september op het programma. Deze vieren we weer,
zoals we de laatste jaren gewend
zijn, in gildehuis De Guld. Het is
heel fijn dat we hier weer gebruik van mogen maken, daarom een hartelijk dank aan de
Guld voor het beschikbaar
stellen van de ruimte. De ‘picknick’ begint om 13.30 uur met
broodjes en een kop soep. Daarna is er een optreden van Piet
Wilting, die iedereen zal aansporen gezellig mee te zingen en

om 16.00 uur is er een H. Mis
met medewerking van de
pastoor, het dameskoor en Jan
Castelijns. Deze mis vindt ook
plaats in het gildehuis.

In oktober gaan we kermis vieren. Op donderdagmiddag 1 oktober gaan we naar het kermismuseum Soet en Vermaeck in
Hilvarenbeek. Dit wordt echt een
zeer speciale middag die u niet
mag missen.
Nadere informatie hierover volgt
nog, maar houd deze middag
vast vrij!

Zonnebloem Vessem

Modeshow-avond SViV

Vrouwenvereniging Samen
Vrouw in Vessem gaat op 12
oktober op bezoek bij de fam.
Stappaerts in Hapert. In samenwerking met de hen wordt er
deze avond een modeshow georganiseerd waarbij de allernieuwste herfst- en wintercollectie wordt gepresenteerd. Een
aantal van onze leden zal voor u
deze modeshow lopen. Als deze
dames dit alles aan u presenteren willen we uiteraard wel
graag publiek hebben zodat het
ook een zeer geslaagde show zal
worden. Iedereen is van harte
welkom, dus meldt u aan. Ook
introducés zijn van harte welkom. De koffie/thee staat voor u
klaar.
Na afloop van dit avondvullend
programma krijgt iedereen de
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gelegenheid om kleding te kopen
met een korting van 10%. Men is
niet verplicht om iets te kopen.
We vertrekken deze avond om
19.00 uur (auto’s) vanaf de parkeerplaats achter de kerk. Aanmelden vóór 5 oktober bij Jozien
Huybers via:deleemskuilen@
planet.nl of via de website:www.
samenvrouwvessem.nl of tel.
013-5142720.

10x per jaar
Vaesheimer Bode.
Bent u 12 sept.
er één keer
voor ons?

’We moeten een tent, bier en mu

op VerHaal KoMen Met ruud Van riJen en Hans Van riet: Het ri

Als de Vessemse wagenbouwers gaan samenwerken om
een feestje te organiseren,
kunnen er mooie dingen gebeuren. Dat dachten de Zuipkalver waarschijnlijk, toen ze
de Bierfusten vroegen om
samen een tentfeest te organiseren. We praten met twee
organisatoren van het eerste
uur: Hans van Riet en Ruud
van Rijen. Toen waren de
vrienden nog vooraan in de
twintig. Je zag (ziet) ze zelden
of nooit op de voorgrond,
maar waren wel de motor van
het geheel. Met die mannen
gaan we terug naar een tijd
dat de jeugd nog geen hersenbeschadiging opliep van te
veel bier.

Hans en Ruud vertellen en vullen elkaar aan: “De eerste keer in
2003 zijn we er met een man of
tien gewoon ingedoken. Even
een leuk feestje bouwen in Vessem en wat we overhouden verdelen onder de wagenbouwers.
Beetje Neterpop-achtig maar
dan op het Rietven in Vessem,
het Rietfestival dus. We waren
allemaal jong en er zagen geen
beren op de weg. Het ging ook
meteen erg goed."
Dat er meer nodig was dan een
tent, wat bier en goeie muziek,
daar kwamen de jongelui snel
genoeg achter. “Natuurlijk liepen
we tegen dingen aan waar we
niet aan gedacht hadden: oh ja,
een vergunning is ook handig,
dranghekken natuurlijk ook. Wel
was de sponsoring prima ver-

De opbouw van een feesttent op het Rietven.

zorgd. De artiesten waren niet
bijster duur, met als bekendste
band ‘Perfect Dialect’. Er waren
ongeveer 600 bezoekers, dus
was het er volgens ons al best
wel druk. We hielden er in ieder
geval geld aan over.”
“Misschien wat overmoedig
gingen we een jaar later een
stapje verder. Het Rietfestival
ging twee dagen duren. Alles
staat er al, dus is het wel zo makkelijk om er nog een dag aan vast
te plakken. Maar dat viel tegen:

Het is toch dubbel werk en het
publiek komt niet twee keer naar
dezelfde act kijken. Bij het opbouwen waren we ook nog met
een steiger tegen het tentdoek
aangereden. Er zat een flinke
scheur in de tent en dat moest
gerepareerd worden. Op dat moment kom je erachter dat je onvoldoende of niet verzekerd
bent. Dan wordt de reparatie van
zo’n tentdoek een duur grapje.
Het was maar goed dat er nog
een spaarpotje stond van het jaar

De sfeer zat er altijd goed in...
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daarvoor. We waren het er allemaal over eens dat het Rietfestival de komende jaren nog maar
één dag zou duren.”
“Hoogtepunten waren de jaren
2006 en 2007 met zo’n 1200
bezoekers. De kans op ruzietjes
is dan natuurlijk groter, maar
dat losten we met z’n allen snel
op. En natuurlijk is het kicken
als de tent afgeladen vol is. Dan
heb je eer van je werk, meer nog
dan bij het zien van de opbrengst. Dat je mensen veel
plezier hebt bezorgd, zag je ook
na het feest nog. Bij het afbreken
van de lichtmasten zag je vanaf
de verreiker de indrukken in het
hoge gras. Verschillende stelletjes hadden die nacht hun
eigen feestje gebouwd. Het is
ook wel lachen als je zelf nuchter
bent en al die zatte mensen op je
gemak bekijkt. ’s Nachts was ik
wel blij als iedereen weer veilig
en wel op weg naar huis was. Het
brengt toch wel veel verantwoordelijkheid mee, het is niet zomaar een feestje.”
En dan komt het ‘rampjaar’
2009. Een jaar met veel uitgaven
aan dure artiesten en een tegenvallende opkomst. Het probleem
waar alle festivals tegenaan
liepen: een verzadigd publiek.
Dat jaar raakte het spaarpotje
aardig leeg. Het jaar daarna was
de animo natuurlijk een stuk
minder. Het Rietfestival was
kleiner van opzet met minder
kosten. Het zou ook het laatste

uziek hebben...’

ietfestiVal

Computercursussen in
Dorpshuis De Smis Duizel

Dorpshuis de Smis in Duizel organiseert al vele jaren computercursussen. Deze cursussen zijn laagdrempelig en zijn geschikt voor alle
leeftijdsgroepen. Dus niet alleen voor ouderen. Wij zijn met onze
docenten aangesloten bij het seniorenweb.
Er wordt gewerkt met een beamer welke het beeldscherm van de
docentencomputer laat zien, uiteraard beschikt u over een ‘eigen’ PC.
Een iPAD of TABLET brengt u zelf mee.
De cursussen worden gegeven van maandag t/m donderdag (overdag
en ‘s avonds). De cursussen bestaan uit 3 of 5 lessen van elk 2 uur of
uit 1 les van 3 uur. De cursuskosten zijn inclusief koffie of thee en exclusief cursusmateriaal.

Dorpshuis de Smis biedt de volgende cursussen aan:

Installatie Windows 10 op laptop
iPad gebruik
Android tablet gebruik
Praktisch computer gebruik
Internet en Email
Word en Excel
Wordpress

Gezellige drukte tijdens het voorlaatste Rietfestival in 2009.

jaar worden. “Veel later besef je
pas welke risico’s je al die jaren
nam," zegt Ruud, “maar als organisator ben je echt een ervaring rijker.”

Rond Carnaval zien we de
beide heren terug met een
terugblik op die mooie jaren
bij de Bierfusten.

1 les
NIEUW
3 lessen
3 lessen
5 lessen
5 lessen
5 lessen
5 lessen

De cursussen starten in september 2015. De cursussen worden gegeven van maandag tot en met donderdag (middag en avond) om de 14
dagen. De cursussen gaan alleen door bij voldoende deelnemers.
Beschrijving van de cursussen

Installatie Windows 10 op laptop

In deze nieuwe cursus gaat u onder begeleiding stap voor stap door
het installatieproces van het nieuwe operating system Windows 10. U
brengt uw eigen laptop mee. De cursus duurt een dagdeel (3 uur).

iPad/Android tablet gebruik

In deze cursus worden de basishandelingen en -begrippen behandeld
voor een effectief gebruik van uw tablet of smartphone.

Praktisch computer gebruik

De cursist bepaalt wat er behandelt moet worden. De onderwerpen
kunnen zeer divers zijn, zoals het maken van mappen, foto’s naar PC
uploaden, instellingen op uw PC of tablet wijzigen, eenvoudig tekstverwerken, surfen op internet, beveiliging van uw PC enz. enz.

Internet en Email

Na het volgen van deze cursus weet u (bijna) alles van surfen op
internet. Zoeken op internet is geen probleem meer. Ook leert u hoe
u gegevens van een website kunt halen en in een ander programma
kunt gebruiken. En na afloop heeft emailen geen geheimen meer
voor U.

Word en Excel

Jongeren vermaken zich uitstekend met ‘Het goede doel’.

Maandelijkse informatieavond Jeugzorg

Combinatie Jeugdzorg organiseert iedere maand een informatieavond over pleegzorg. Tijdens deze avond worden alle
kanten van pleegzorg op een heldere en realistische manier
belicht en vertelt een ervaren pleegouder over de eigen ervaringen. De eerstvolgende informatieavond is op donderdag 10 september van 20.00 tot 22.00 uur, op onze locatie
aan de Nuenenseweg 4 in Eindhoven. Deelname is vrijblijvend en verplicht u tot niets. Graag aanmelden voor de
informatieavond via (040) 245 19 45 of triangel@
combinatiejeugdzorg.nl. Ook kunt u via dit nummer of dit
e-mailadres een informatiepakket aanvragen.

U leert tijdens deze cursus de belangrijkste onderdelen van tekstverwerken, zoals opmaak van tekst, plaatsen van figuren, maken van tabellen enz.. Ook worden de belangrijkste functies van het rekenprogramma Excel uitgelegd. Niet alleen de meest gebruikte formules
worden behandeld, maar ook functies zoals voorwaardelijke opmaak
komen aan bod, evenals sorteren, filteren en grafieken maken.

Wordpress

Wilt u voor uzelf, voor uw familie, bedrijf of vereniging een website
opzetten, dan leert u in deze cursus hoe u dat moet doen. Voor deze
cursus moet u wel uw eigen laptop, notebook of tablet meenemen.
Lesdagen
Voor meer informatie over de data en prijzen kunt u terecht op de
website: dorpshuisdesmis.nl.

Aanmelden
Aanmelden via email: computercursus@dorpshuisdesmis.nl onder
vermelding van:
- Cursusnaam en startdatum
- voornaam en achternaam
- adres
- telefoonnummer

Mocht u geïnteresseerd zijn in een cursus die niet in bovenstaande tabel staat benoemd (zoals Social Media, Powerpoint,
enz.) dan kunt u ook een bericht sturen naar bovenvermeld
emailadres.
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SCHENNINK
STOPT MET DE WINKEL
huishoud - drogist - cadeau - verf

OPHEFFINGS
UITVERKOOP

TOT 70% KORTING

WIJ WILLEN U EROP ATTENDEREN DAT
SCHILDERSBEDRIJF SCHENNINK
WEL GEWOON DOORGAAT!
bloemen, medicijnen, stomerij en verf
blijven voorradig tot de
definitieve sluiting.

PROFITEER ERVAN NU HET NOG KAN!
schennink, Kloosterstraat 55, Wintelre.

UW VOORNEMENS
WAAR
MAKEN?

Gewoon de
lekkerste
voordeel
supermarkt
Pierre & Inge
L iebregts

Doe dat dan en
kom sporten.

Kom kijken of bel voor info:
Franca de Beijer, Buikheide 4, 5512 PB Vessem, tel.
594003
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Iedereen is een pelgrim!
als Je de tiJd neeMt oM te ontMoeten:

Het is op zomaar een maandagochtend in juli. Door de
hevige regenbuien kom ik
achterom bij pelgrimshoeve
Kafarnaum. De boerderij
staat in de steigers. Maar
geen bouwvakkers of ‘bewoners’ te zien. Ik ben maar zo
brutaal om op de geur van de
koffie af te gaan. In de woonkeuken word ik welkom geheten door een gastvrouw en
snel wordt er voor mij een
plaatsje gemaakt aan tafel. Ik
kom er al snel achter dat er
hier een behoorlijke
levendigheid heerst. En dat ik
van harte welkom ben op
deze inspirerende plek.

Overdracht

Adri Brooijmans, algemeen
coördinator en Jack Wilting,
algemeen beheerder, vertellen
over de pelgrimshoeve en de veranderingen die er op stapel
staan. Eind september zal er een
overdracht plaats vinden van de
pelgrimshoeve. De ‘Broeders van
O.L. Vrouwe van Lourdes,’ de
huidige eigenaars van het pand,
geven deze in beheer bij de nieuwe stichting ‘Pelgrimhoeve
Kafarnaum’.
De organisatie komt in handen
van de stichting en de congregatie biedt daarbij financiële
ondersteuning. Enerzijds door
de noodzakelijke reparaties en
vernieuwingen uit te laten
voeren. Daarnaast worden de
gebouwen in bruikleen gegeven.
Oud-voorzitter Broeder Jan
Klein Overmeen, Provinciaal
Overste, zal het voorzitterschap

van Kafarnaum overdragen aan
Jan van Gisbergen. Deze oudpiloot bij de KLM zwaait vanaf
eind september officieel de scepter bij de nieuwe stichting.

Geschiedenis

De boerderij staat er inmiddels
100 jaar. In de voorkamer van
het woonhuis was enkele jaren
een filiaal van de Boerenleenbank gevestigd. In mei 1958 werd
de boerderij gekocht door het bestuur van de Willibrordusstichting uit Heiloo, als zomerverblijf
voor kinderen met een verstandelijke beperking. De boerderij
werd opnieuw verkocht en in
februari 1979 betrokken zes
kloosterbroeders het huis en
noemden het Kafarnaum. In de
loop der jaren werd de boerderij
omgetoverd tot de pelgrimshoeve, zoals we die nu kennen.

Vrijwilligers

Kafarnaum wordt draaiende
gehouden door meer dan 100
vrijwilligers, afkomstig uit heel
Nederland. Deze enthousiaste
mensen hebben allemaal al eens
een of meerdere pelgrimstochten
gelopen. Doordat zij de hartelijke gastvrijheid aan den lijve
hebben ondervonden tijdens
hun tochten, willen zij iets terug
doen voor andere pelgrims en
hen net zo’n ‘thuis’ geven voor
een nachtje.
Iedere maandag is er wisseling
van de wacht. Een duo van gastheren en/of -vrouwen is een hele
week aanwezig om de pelgrims
die aankloppen te ontvangen en
het huishouden te runnen.

Kruispunt

Vessem ligt op een kruispunt
van twee pelgrimsroutes. De Via
Monastica loopt van ‘s-Hertogenbosch over 560 km. naar
Rocroi in het noorden van
Frankrijk en voert langs verschillende abdijen. Het Peerkepad,
genoemd naar Peerke Donders
en 160 km. lang, loopt van Tilburg naar Wittem in Limburg.
Kafarnaum biedt de wandelaars
op deze routes een plek waar zij
onbevangen en gastvrij worden
ontvangen voor een slaapplaats
en de meest basale behoeften. Er
zijn zo’n 300 overnachtingen op
jaarbasis.

Pelgrimage

Pelgrimage is het loslaten van je
dagelijkse beslommeringen. Al
lopende worden problemen vaak
vanzelf opgelost, of worden ze
minder belastend en kijk je er
met een frisse blik weer tegen
aan. Op weg zijn is ont (niet)
moeten.
Deze filosofie willen de vrijwilligers bijbrengen aan jong en
oud. Hiervoor worden verschillende activiteiten ontplooid. Met
schoolkinderen wordt gewandeld vanaf school naar Kafarnaum. Voor kinderen uit groep 8
betreft dat een dag. En brugklassers kunnen twee dagen op pad
gaan met ervaren pelgrims. In
kleine groepjes worden ze gestimuleerd om zichzelf open te
stellen voor de ander. Er wordt
gezocht naar verdieping in het
contact met hun tochtgenoten en
de virtuele wereld moet tijdens
de tocht wijken voor een een-op-

een contact met hun leeftijdsgenoten. Door het lopen is het
vaak makkelijker om met elkaar
in gesprek te komen en vertrouwelijke onderwerpen te bespreken.
Voor volwassenen worden er
weekenden georganiseerd als inleiding op het maken van een
pelgrimstocht. Niet alleen praktische informatie wordt er aan de
wandelaars of fietsers verstrekt.
Ook wordt er ingegaan op de
spirituele kant van de pelgrimage. Daarnaast zijn er dagprogramma’s en meerdaagse trainingen om het pelgrimeren in
het eigen leven te ontdekken en
ervaren. Men kan er als groep
voor inschrijven, maar ook individueel.

Feestweekend

Op 25, 26 en 27 september a.s.
staan er verschillende activiteiten gepland om de overdracht te
vieren. Op vrijdag is er een vrijwilligersdag. De zaterdag is
voorbehouden aan genodigden:
regionale of landelijke organisaties, scholen en verenigingen
die betrokken zijn bij of belangstelling hebben voor het pelgrimeren.

Op zondag is het een open dag
voor jong en oud. Op een laagdrempelige manier wil Kafarnaum het werk van de stichting
voor het voetlicht brengen. Dit
wordt gedaan door middel van
presentaties door de werkgroepen die binnen de stichting actief
zijn; gastheerschap, jeugdpelgrimage, pelgrimsweekenden
voor volwassenen, tuin en gebouwen/veiligheid.

Welkom

Kafarnaum nodigt u van harte uit
om op zondag 27 september a.s.
tussen 11:00 en 15:30 uur een
kijkje te komen nemen op de pelgrimshoeve. De vrijwilligers laten
u zien hoe het huis functioneert
en u kunt een rondgang maken
door de tuin. Ook aan de kinderen is gedacht: er is een springkussen, er wordt geschminkt en
ze krijgen een traktatie.

Indien u niet in de gelegenheid bent om de open dag te
bezoeken maar u wilt wel informatie over het pelgrimeren, dan kunt u op de 2e, 3e
en 4e zaterdag van de maand
een bezoekje brengen aan het
informatiecentrum in de tuin
van Kafarnaum.

Kafarnaum in de jaren rond 1960.
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‘Tussen Kunst en Curiosa’
bij Fanfare en Drumband

Laat u uw antieke/waardevolle voorwerpen graag
taxeren? Dat kunt u laten
doen op zondag 20 september 2015 van 12.00 uur tot
16.00 uur in Beerze brouwerij De Gouden Leeuw. Het
evenement ‘Tussen Kunst en
Curiosa’ wordt georganiseerd
door Fanfare en Drumband
St. Cecilia Vessem in samenwerking met Kunsthandel Art
Dumay uit Nuenen,

ke (kleine) voorwerpen. De aanwezige taxateurs vertellen u wat
de waarde is van uw antieke
voorwerp en wat de achtergrond
en historie daarvan is. De taxateurs zijn Paul Dumay, eigenaar
van Kunsthandel Art Dumay en
Eric Rijnders.

Tijdens de diverse ‘Kunst & Curiosa Dagen’ die Art Dumay organiseert worden zij regelmatig
verrast met mooie ontdekkingen, ‘trouvailles’ zoals zij ze
graag noemen.

Wilt u ook verrast worden
met een van uw voorwerpen,
kom dan op zondag 20 september naar Beerze brouwerij De Gouden Leeuw in
Vessem.

Tijdens het Kunst & Curiosa
Evenement is de entree gratis,
maar u kunt voor een klein bedrag (€ 5,- voor 1-3 voorwerpen,
€ 10,- voor 4-6 voorwerpen)
voorwerpen laten taxeren zoals
schilderijen, werken op papier,
zilver, munten, juwelen en antie-

10x per jaar
Vaesheimer

Opbrengst
kerkdeurcollecte MIVA

Bode.

Bent u er

De kerkdeurcollecte t.b.v. de
MIVA op 30 aug. heeft € 92,opgebracht.

za. 12 sept.

MIVA financiert transport voor
urgente projecten in ontwikkelingslanden. Projecten die een
verschil maken tussen leven en
dood.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

één keer

REÜNIE VAN PLACO ESSMI
M.O.V. Vessem
Missie Ontwikkeling Vrede

Bijna 40 oud-medewerkers van het bedrijf Placo Essmi kwamen vrijdag 4 september samen voor een grote reünie.

Het bedrijf werd in 1964 opgericht door Thomas van Zuylen en de
naam staat voor Plastic Compagnie - Eerste Schiedamse Speciaal
Meubel Industrie.
In 1971 verhuisde het bedrijf van Schiedam naar de Kuilenhurk in
Vessem. In 1986 kreeg het bedrijf een nieuw onderkomen. Nog geen

voor ons?

vijf jaar later werd deze nieuwe bedrijfshal volledig verwoest door
een uitslaande brand. De schade bedroeg meer dan 3 miljoen gulden.
Begin 1993 had Placo Essmi nog bijna zestig mensen in dienst. In
datzelfde jaar ging het bedrijf in andere handen over en werd Placo
Essmi in sterk afgeslankte vorm voortgezet. Thomas van Zuylen was
toen niet meer bij de onderneming betrokken.
De reünie werd een feest van herkenning en uiteraard werden er vele
herinneringen opgehaald.
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Ook de dames gaan
voortaan voor een full pull

Britt (uiterst links) met één van de gewonnen bekers.
Vrouwen en trekkertrek, een
jaar of vijf geleden leek dat
nog een bijna onmogelijke
combinatie. Sinds twee jaar
gaat het snel. Zo telde de
deelnemerslijst van de Boerendag en Trekkertrek negen
dames. Het begon allemaal
bij Britt de Koning.

Nadat Britt al een paar jaar vaste
supporter was van haar leeftijds-

genoten Jannes van der Pas,
Thomas Ekelhoff en Jurgen
Mijs, stelde Jannes twee jaar geleden voor om het ook eens te
proberen. Waarom ook niet
dacht Britt. Bij haar eerste poging kwam Britt met 92 meter
meteen in de buurt van full pull.
Voor de niet-kenners onder ons,
full pull staat voor de maximale
afstand van 100 of 110 meter.
“Die mannen zijn best fanatiek.

Britt in actie met de ‘geleende’ trekker.

Zij doen ook mee aan wedstrijden in België, maar ik houd het
bij Vessem, Oerle, Hoogeloon en
Best," lacht Britt.
De ‘trekkertrekster’ heeft het
goed bekeken. Jannes is zo
galant om zijn International 955
XL vier keer per jaar aan haar uit
te lenen. Britt geniet vooral van
de gezelligheid. “Echt spannend
is het niet, ik vind het leuk om zo
ver mogelijk te komen. Ik heb

Stoer achter het stuur...
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tractors altijd al leuk gevonden.
Ik doe gewoon vier keer per jaar
voor de lol mee, zonder er voor
te hoeven trainen. Bij trekkertrek is het altijd gezellig en de
feesten in de tent zijn altijd wel
leuk. Dit jaar heb ik in Vessem in
de klasse 4,5 ton toevallig full
pull gehaald maar dat is me nog
niet zo vaak gelukt.”
Voor een verklaring voor de opkomende populariteit van trekkertrek bij de dames heeft Britt
een simpele en logische verklaring. “De jongens hebben ook
allemaal een vriendin en dan
gaan zij het vanzelf ook een keer
proberen. Dat maakt het ook wel
extra leuk om mee te doen.”
Negatieve reacties, daar heeft
Britt weinig boodschap aan.
“Sommigen vinden het leuk en
anderen vinden het boerentrienachtig. Ik vind trekkertrek gewoon leuk. Het maakt mij niet
uit wat anderen er van vinden.”

Tien jaar geleden werd de toen
12-jarige Britt ook al eens geïnterviewd voor de Vaesheimer
Bode. Dat verhaal stond toen in
het teken van haar paardenpassie. Een hobby die sinds een
jaar of vijf flink minder is geworden. “Met mijn pony moest ik
zeker vijf keer in de week oefenen. Je moet er wel vol voor
gaan, anders heeft het geen zin
vind ik. Ik ben zelfs een tijdje
helemaal gestopt.”

Britt werkt sinds kort bij keurslagerij Joost Vugs in Oirschot.
Daarnaast werkt ze in de weekenden achter de bar bij Caramba
in Reusel.
Andere Vessemse deelneemsters
aan de trekkertrek zijn onder
meer Anneloes en Carolijn van
Rooij.

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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Op zoek naar jonge zangers en
zangeressen voor ’The Young Messiah’

Het Kempisch Kamerkoor is
een kwaliteitskoor dat elk
seizoen haar concerten in een
project probeert te presenteren. Zo is voor dit jaar (aug
2015 t/m juli 2016) als project
‘Good Tidings’ gekozen.

Good Tidings is een zinsnede uit
het beroemde werk ‘The Messiah’ van G.Fr. Händel. In het
project zitten een aantal concerten, expositie en een interactieve
lezing, die allemaal met het
thema ‘Good Tidings’ te maken
hebben.

Mededelingen
Huisartsen
Vessem

Griepvaccinatie 2015

Iedereen die hiervoor in aanmerking komt ontvangt omstreeks
16 oktober een schriftelijke oproep.
De geplande data zijn: dinsdag
20 oktober en vrijdag 23 oktober
2015 van 15.30-17.00 uur in de
huisartsenpraktijk in Vessem.
Donderdag 22 oktober van
15.30-17.00 uur in De Rosdoek

Een van de concerten is ‘The
Young Messiah’ van Tom Parker.
De Young Messiah is - kort door
de bocht - een moderne pop
versie van ‘The Messiah’.
Het werk duurt ongeveer een
uur en is voor een klein koor met
begeleiding van een orkest.
Het orkest bestaat uit: Viool 1-2,
Altviool, Cello, Dwarsfluit, Hobo,
Clarinet, Harp, Slaggitaar, electr.
Gitaar, Basgitaar, Drums en
Piano.
De bedoeling is dat het een concert wordt waaraan jonge mensen (17-40 jaar) deelnemen.
Koorervaring is een pré maar is
niet noodzakelijk. Een goede
stem is natuurlijk wel van belang…. maar daarom kloppen we

10x per jaar
Vaesheimer
Bode.
Bent u er
za. 12 sept.
één keer
voor ons?

DIENSTEN EN INTENTIES

Zaterdag 12 september Vessem Ziekendag 16.00 uur
Eucharistieviering in ‘De Guld,’ Dameskoor.
Zaterdag 12 september Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 13 september Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 13 september Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Herenkoor
Greg.
In deze vieringen gedenken wij: Anneke v.d. Ven-v. Helvoirt (1e jrgt.);
Marietje Sterken-v. Aaken (mndg.); Hub v. Buul; Wim Keijzer (mndg.); Janus
v.d. Pas; alle overl. van fam. de Laat.

Maandag 14 september 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.

25e ZONDAG DOOR HET JAAR; H. LAMBERTUS; VREDESZONDAG
Zaterdag 19 september Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 20 september Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 20 september Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Gemengd
koor.
In deze vieringen gedenken wij: Jo Liebregts-de Laat (1e jrgt.); Jans v. Riet-v.
Aaken; Lies Soetens-Rademakers; Tiny v. Riet (jrgt.); overl. fam. SomersCoolen; Miny Liebregts (verj.); Jan v. Rijen (verj.); Peer en Drika GeertsHems.
Maandag 21 september 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.
Vrijdag 25 september 11.00 uur Eucharistieviering D’n Bolle Akker.
26e ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 26 september Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 27 september Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.

ook bij jullie aan. Daarbij komt
dat we weten dat diverse jongelui dit werk heel graag een keer
zouden willen uitvoeren. Daarom: Grijp je kans!
Je krijgt de gelegenheid om met
een prima orkest dit fantastische
werk uit te voeren in De Muzenval in Eersel. Er moet straks een
koor komen te staan van ongeveer 30 mensen.
Mocht je nog andere mensen
kennen, die hieraan graag willen
meewerken, laat het ze weten!
Er zitten natuurlijk een aantal
repetities aan vast. Het moet

tenslotte klinken als een klok!
Wanneer je zin hebt, geef je dan
snel op. Inschrijven kan via
youngmessiah@kempischkamer
koor.nl of cwfuga@chello.nl.
Je kunt op korte termijn de partijen ontvangen zodat je kunt
beginnen met studeren.
Wij vragen als organisatie € 20,voor deelname (bladmuziek,
repetities, zaal huur De Kei en
Muzenval).
Kijk voor het repetitieschema, de
datum van de uitvoering en
meer informatie op: www.
kempischkamerkoor.nl

Elke dag een beetje spirit:
Gerarduskalender

De Gerarduskalender, uitgebracht door klooster Wittem, is een
scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die
opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: “elke dag een
beetje Spirit! ." Op de achterkant staan afwisselend moppen,
gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag goed te
kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen,
puzzels en informatie op de achterkant, geven u aan het begin van
de dag een positief gevoel.

De St. Gerarduskalender (€ 6.75) kunt u afhalen of bestellen bij: Wim van de Sande, Kuilenhurk 16A, Vessem, tel.
0497-592124.

Zondag 27 september Vessem 11.00 uur Eucharistieviering. Dameskoor.
In deze vieringen gedenken wij: Petrus en Margaretha v. d. HeijdenAdriaense; Will Jansen; overl. fam. Appels-Soetens; Mart Michielse en overl.
fam.
Maandag 28 september 10.15 uur Eucharistieviering Groenendaal.
Vrijdag 2 oktober 10.30 uur Eucharistieviering D’n Bolle Akker b.g.v.
5-jarig bestaan.

27e ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 3 oktober Vessem 17.30 uur Eucharistieviering mmv Fanfare.
Zaterdag 3 oktober Knegsel 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 4 oktober Wintelre 9.30 uur Eucharistieviering.
In deze vieringen gedenken wij: overl. fam. Huijbers-Geerts; Johan en Marie
v. Aaken-v. Heijst; Hendrik en Miet Bles-Hendriks; Jan v.d. Bosch (jrgt.); Jan
Goudsmits (jrgt.); Cees Maas (jrgt.); voor leden en overl. leden van Fanfare en
Drumband.
Maandag 5 oktober 10.00 uur Eucharistieviering v.w. Koningschieten van
Gilde St. Lambertus.
Maandag 5 oktober 10.15 Eucharistieviering Groenendaal.
Zaterdag 10 oktober 14.00 uur Eucharistieviering v.w. diamanten
kloosterjubileum van eerwaarde zuster Tonny van Ham.

In de volgende Vaesheimer Bode, waarvoor wij de intenties moeten inleveren vóór 29 september, vermelden wij de intenties van 7
oktober tot 11 november. Denkt u er aan de intenties op tijd in te
leveren (€ 10,- per H. Mis) vóór 29 september 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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– centrale verwarming
– sanitair + waterleiding + riolering
– zinkwerk + dakwerk
Jan Smuldersstraat 12
5512 AZ Vessem
Tel. 0497-591253
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...in D’n Boogerd, waar anders!

Bij de start van het nieuwe
seizoen ook vanuit D’n Boogerd weer enkele punten die
het vermelden waard zijn.

Vanuit het bestuur

Opnieuw zijn we blij dat we u
kunnen melden dat we een van
onze dorpsgenoten bereid gevonden hebben om onze gelederen te komen versterken: van
harte welkom, Leo van Erp!
Vanaf september zal Leo bij onze
vergaderingen aansluiten.

Voortgang Convenant:

Zoals we u eerder bericht hebben, is er na een lange aanloopperiode afgelopen juli een begin
gemaakt met de door de gemeente aangeboden mediation:
het overleg tussen het stichtingsbestuur en verschillende Vessemse horeca ondernemers
inzake de mogelijkheid om een
convenant tussen betrokkenen
op te stellen, waarin helder zou
kunnen worden vastgelegd
welke activiteiten wel of niet geoorloofd zouden zijn voor D’n
Boogerd.
Uiteindelijk doel van dit overleg
was om de levensvatbaarheid
van D’n Boogerd op termijn
beter te kunnen garanderen.
Begin augustus is er een vervolgoverleg geweest waarin het volgende naar voren kwam en ook
zo is afgesproken:
- ten aanzien van activiteiten met
een persoonlijk karakter blijft
gelden dat D’n Boogerd verplicht
is zich te houden aan het wettelijke kader. Hierin is vastgelegd
dat dergelijke activiteiten niet
zijn toegestaan voor een gemeenschapshuis.
- de verschillende ondernemers
en het stichtingsbestuur van D’n
Boogerd gaan de komende periode onderzoeken hoe ze actiever kunnen samenwerken om
samen evenementen en activiteiten te organiseren voor en in
Vessem. Dit ten gunste van alle

Tijdens de Jaarmarkt was er ook aan de kinderen gedacht.

betrokkenen. In den lande zijn er
voorbeelden van een dergelijke
constructieve samenwerking wellicht kunnen wij daar ons
voordeel mee doen.
- alle partijen spreken het
vertrouwen in deze toekomstige
samenwerking uit.

Aan het slot van deze tweede bijeenkomst is bij betrokkenen de
behoefte gepeild aan eventuele
vervolgbijeenkomsten in het
kader van mediation: besloten
wordt om de mediation te beëindigen en verdere besprekingen
in een minder formeel kader
voort te zetten.

die telkens op topsnelheid terugrenden naar de beschutting van
het hokje. Elke race was daardoor dan wel weer snel afgelopen, maar spannend blijft het.
Binnen konden de kinderen zich
laten ‘versieren’ in de nagelstudio, tattooshop of de schminkhoek.

à In de laatste week van de vakantie was er, net als vorig jaar,

Terugblik

à Op 16 augustus was er de
Jaarmarkt en ook bij D’n Boogerd was van alles te beleven. Op
het plein voor D’n Boogerd konden mensen wat drinken en
waren er diverse activiteiten
voor de kinderen, waarbij vooral
het Blikgooien weer een ware
publiekstrekker was. Maar ook
het blokken bouwen (zie foto) en
de Caviarace willen we vermelden. We hadden dit jaar enkele
nog jonge en onervaren cavia’s

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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de Kindervakantieweek
Yessem. In totaal hebben er 64
kinderen aan deelgenomen en
wat hebben ze genoten van deze
fantastisch georganiseerde activiteit.
De aansluitende Dorpsbarbecue was een groot succes met
ruim 80 volwassenen en 40
kinderen van Yessem.
Het begon om 16.00 met de kinderbarbecue. Vanaf ongeveer
17.00 uur sloten de ouders aan,
waarna het om 18.00 uur echt
vol liep en nog lang gezellig
bleef. Eerst buiten maar op een
gegeven moment verplaatste het
zich naar binnen waar de laatsten rond 1 uur naar huis gingen.
Al met al een zeer geslaagde
avond en zeker voor herhaling
vatbaar in de volgende kindervakantieweek van 2016!
Met dank aan de organisatoren
van de kindervakantieweek, de
mensen van de activiteitencommissie van d’n Boogerd en alle
overige vrijwilligers. Chapeau!
Maar een speciaal compliment
voor Jaan Henst, die vanuit ons
bestuur de voortrekkersrol vervulde, mag hier zeker niet ontbreken!
Dat was het weer voor deze
keer. Tot ziens …in D’n Boogerd, waar anders!

● Aanbouw & verbouw
● Staal & laswerken

Super Service Henst
Wilhelminalaan 5 - Vessem

● Kozijnen & beglazing
● Terrasoverkappingen

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

Veel extra prijzen o.a. Audi A3

● Woningbouw

’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 de Dorpsraad...
Zomer in Vessem

We hebben een geweldige zomertijd achter de rug. Vaak met
tropische dagen, veel zon en genoeg regen om de groei en bloei
overeind te houden.
Samen met bezoekers van boven
de rivieren hebben we regelmatig trots in Vessem en omgeving
getoerd. De complimenten waren niet van de lucht. Maar er
was meer dan fietsen. Dankzij
het bijna Zuid-Europees klimaat
was het genieten op de Boerendag-Trekkertrek, de Jaarmarkt,
de activiteiten van d’n Boogerd,
de Gouden Leeuw en café van de
Ven. Er was voor elk wat wils.

En heeft u Vincent al gezien of
gesproken? De behandeling is
prima aangeslagen en we hopen
hem weer snel als actief lid in de
dorpsraad te kunnen begroeten.

Dit jaar is de Vessemse Kermis
van zaterdag 3 t/m dinsdag 6
oktober. De kern van Vessem zal
van zaterdag 3 oktober 17.00

- Op school worden kleurplaten
uitgedeeld die op zaterdag vanaf
18.15 ingeleverd kunnen worden
bij Jong Nederland in d’n Boogerd. Als beloning krijgen de
kinderen t/m groep 8 twee
muntjes die inwisselbaar zijn bij
(LET OP): poliep, botsauto’s,
trampoline en draaimolen. De
kleurplaten zijn ook bij Super
Service Henst verkrijgbaar.

het doorgaande verkeer.
Naast de activiteiten georganiseerd door de lokale horeca,
wordt er voor de Vessemse kinderen weer van alles georgani-

- De 3 mooiste kleurplaten van
de 3 leeftijdsgroepen worden beloond met een cadeaubon.

Vessem kermis 2015

uur t.m. dinsdag 6 oktober
20.00 uur afgesloten zijn voor

Ouders denkt u ook aan de leuke
loterij van Jong Nederland; u
steunt er de vereniging enorm
mee.

tussen Vessem en Middelbeers
aan de Kleine Beerze grond gekocht. Deze grond is gedurende
10 jaar beschikbaar voor de
streek om projecten op te zetten.
Deze projecten moeten de ruimtelijke en ecologische kwaliteit
van het gebied, of de leefbaarheid en culturele identiteit van
de Kempen versterken. Deze
manier van werken is behoorlijk
nieuw en past heel goed bij de
ontwikkelingen die plaatsvinden
in het denken over agrarische
activiteiten en natuur.
Een 5-tal boeren uit deze regio
heeft hiervoor een plan opgesteld. Het idee is om samen met
bewoners uit de regio en de gemeenten en het Huis van de
Kempen de beoogde grond
onder te brengen in een coöperatie. Na de zomervakantie gaat
er een trekkersgroep gevormd
worden. Als u niet benaderd
wordt maar er wel graag bij bent,
schroom niet en bel hen.
Met deze groep gaan ze het idee
uitwerken tot een plan van aanpak. Heeft U belangstelling of
weet U geïnteresseerden, laat dit
laten weten aan Jorrit via
jorrit.jonkers@planet.nl of
telefoon 06-23153488.

Tenslotte...

De zomerkriebels, ’t Proostfeest
en de andere activiteiten in de
idyllische binnentuin van De
Gouden Leeuw zijn een geweldige muzikale en culinaire happening. Met deze evenementen
die door Ivo georganiseerd worden, komt er weer een stukje
vervlogen tijd terug naar Vessem.
En hebt u ook het tijdelijke kinderdorp Yessem gezien? Dat kon
niet missen. Wat een feest en
een activiteit. Ook hierbij waren
de weergoden gunstig gestemd.
Zon op de dagen van de kindervakantieweek en regen op de
tussenliggende dagen.
De afsluitende DorpsBBQ bij d’n
Boogerd is voor herhaling vatbaar. Het was een gezellige napraatavond op het einde van de
vakantie.

seerd. Al deze activiteiten worden betaald door momenteel
meer dan 30 Vessemse ondernemers, waarvoor onze dank.
Laten we hopen dat het weer
meezit. Het belooft hoe dan ook
een geweldige Kermis te worden.
Hier een overzicht van wat de
Vessemse kinderen dit jaar weer
op kosten van de ondernemers
mogen verwachten:
Zaterdag 3 oktober

- De Kermis wordt om 18.00 geopend door de Fanfare op het
Kermisterrein. Daarna gaat de
stoet terug naar d’n Boogerd
waar de wethouder de loterij van
Jong Nederland officieel zal
openen omstreeks 18.15 uur.
- Jong Nederland zorgt voor een
loterij, ballonnenclown en een
springkussen.

Medio oktober worden de 9 winnaars bekend gemaakt.

Maandag 5 oktober

- Tussen 14.30 en 15.30 uur (Let
even op de tijd ouders! ) voor de
Vessemse kinderen t/m groep 8
het GRATIS KERMISUURTJE!
Veel plezier.

Er gaan stemmen op die graag
zouden zien dat de kermis in de
toekomst op vrijdagavond geopend wordt en maandag de
laatste kermisavond is. Heeft u
hierover een mening, laat die
dan horen.

De Beerze Boeren

Op 1 juli hebben 5 ‘Beerze boeren’ een plan gepresenteerd en
dat is enthousiast ontvangen. De
provincie heeft in het gebied
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- Wij wensen de familie Liebregts en medewerkers van
Emté veel succes bij hun doorstart van de supermarkt.
- 3 t/m 6 oktober Vessem Kermis
- Ga eens kijken bij de restauratie van de molen. Erg indrukwekkend en hulde aan
alle betrokkenen!
- De glasvezel verspreidt zich
snel door Vessem. In oktober
worden de aansluitingen verwacht: eerselverbonden.nl
- Heeft u vragen over zorg in
2015? Ga naar de nieuwe
website over de veranderingen
in de zorg. Wij raden u aan om
geregeld een kijkje te nemen!
www.eersel.nl/zorgenvoor
elkaar
- Heeft u Beleef de Kempen App
al geladen?
vessem.info/beleefdekempen
- Concerten in Vessem worden
maandelijks gegeven in de
Lambertus kerk. Let op de
aankondigingen in de VB kalender en op Vessem.info.
- 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

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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✒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
za.

12 sept.

10:00-13:00 uur

do.
zo.

17 sept.
20 sept.

20:00 uur
12:00-16:00 uur

za.
wo.

12 sept.
16 sept.

13:15 uur
13:45-16:30 uur

di.
zo.
zo.
di.

22 sept.
27 sept.
27 sept.
29 sept.

do.
do.
za.
zo.-za.

1 okt.
14:00 uur
1 okt.
20:00 uur
3 okt.
9:00 uur
11-17 okt.

wo.

21 okt.

ma.
wo.
vr.

12 okt.

19:30 uur

11:00-16:00 uur
19:30 uur

19:30 uur

9:30-12:30 uur

28 okt.
30 okt.

13:30 uur
19:00 uur

di.

3 nov.

20:00 uur

di.
wo.
vr.
zo.
di.

10 nov.
11 nov.
13 nov.
15 nov.
24 nov.

20:00-22:30 uur
10:00-14:00 uur
18:30 uur
14:00 uur
19:30 uur

do.
do.
vr.
vr.
za.

5 nov.
5 nov.
6 nov.
6 nov.
7 nov.

20:00 uur
20:00 uur
13:00 uur
20:00 uur
20:00 uur

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
excursie hortensiakwekerij, 12.30 u vertrek parkeerplaats
achter kerk, sViV
Concert lambertuskerk Vessem, st. behoud lambertuskerk
tussen Kunst en Curiosa, de gouden leeuw,
fanfare&drumband st. Cecilia
Jaarvergadering, d’n boogerd, sViV
Molenfeest, Molenplein, Vrienden van de molen
open dag, servatiusstraat 11, pelgrimshoeve Kafarnaüm
info avond medische hulpmiddelen, d’n boogerd, sViV

O K T O B E R

soet en Vermaeck, Hilvarenbeek, Zonnebloem
Concert lambertuskerk Vessem, st. behoud lambertuskerk
excursie, sint odiliënberg, Heemkunde de Hooge dorpen
Collecte, Huis aan huis in heel Vessem, brandwonden
stichting
Modeshowavond stappaerts Hapert, 19.00 u vertrek parkeerplaats achter kerk, sViV
Herfstwandeling, 9.30 u vertrek parkeerplaats achter kerk,
sViV
bloemschikken, gildehuis de guld, sViV
Vessemse kwis, d’n boogerd

N O V E M B E R

lezing ‘boxtel, heerlijkheid tussen twee Heren,’ Jacobushoeve,
Heemkunde de Hooge dorpen
Concert lambertuskerk Vessem, st. behoud lambertuskerk
stichting Harapan, d’n boogerd, sViV
pannenkoeken eten, de brouwerij baarschot, Zonnebloem
prijsuitreiking en feestavond Vessemse Kwis, d’n boogerd
Concert voor de Vrienden, de gouden leeuw,
fanfare&drumband st. Cecilia
Vergadering, d’n boogerd, dorpsraad
Workshop pindamannetje, gildehuis de guld, sViV
Verrukkelijk Vessem, Zonnebloem
intocht sinterklaas, d’n boogerd, st. nicolaasvereniging
sinterklaasavond, d’n boogerd, sViV

D E C E M B E R

do.

3 dec.

8:30 uur

9:00-15:30 uur
13:00 uur
20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur
13:00-16:00 uur
19:30 uur
20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur

Kerstmarkt in Valkenburg, 8.30 u vertrek parkeerplaats achter
kerk, sViV
Kerstbloemschikken, gildehuis de guld, sViV
erfgoed-depot, riel, Zonnebloem
Jaarafsluiting, Jacobushoeve, Heemkunde de Hooge dorpen
generale repetitie toneelvereniging, d’n boogerd, Zonnebloem
Voorstelling ‘dwazen,’ d’n boogerd, toneelgroep Vessem
Kerstmarkt, d’n boogerd, sViV
Kerstviering, d’n boogerd, sViV
Voorstelling ‘dwazen,’ d’n boogerd, toneelgroep Vessem
Voorstelling ‘dwazen,’ d’n boogerd, toneelgroep Vessem
Concert lambertuskerk Vessem, st. behoud lambertuskerk

za.

23 jan.

20:00 uur

Carnavalsconcert, d’n boogerd, fanfare&drumband st. Cecilia

ma.-do.
di.
di.
do.
vr.
za.
di.
vr.
za.
ma.

7-10 dec.
8 dec.
8 dec.
10 dec.
11 dec.
12 dec.
15 dec.
18 dec.
19 dec.
21 dec.

J A N U A R I

2 0 1 6

Activiteiten doorgeven via uw verenigingsaccount op
www.vbode.nl

of via e-mail: mien.heeren18@hetnet.nl

informatie over (gratis) verenigingsaccount: tel. 592012
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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

’Nou reken maar van Yessem’
tWeede editie KinderVaKantieWeeK:

“Zomers elk jaar komen we
bij mekaar, met vriendjes en
vriendinnekes uit Vessem.
Vakantie in de kop al zittie d’r
bijna op. We hebben lol, nou
reken maar van Yessem.”

Bovenstaande tekst is het liedje,
van Maarten van Bussel, dat 65
kinderen uit Vessem de laatste
week van de vakantie zongen
tijdens Yessem (op 24, 26 en 28
augustus).

De kindervakantieweek is twee
jaar oud en is nu al uitgegroeid
tot een gezellige nieuwe Vessemse traditie. Het thema luidde dit
jaar ‘Reis door de tijd’. Iedereen
heeft het kunnen zien. Midden
in het dorp werd getimmerd aan
kleurrijke tijdcapsules. Alle
kinderen schilderden hun eigen
aantrekkelijke bestemming met
ijsjeskarren, dino’s, minecraft
werelden en nog veel meer. Ze
maakten een film met hun beelden over henzelf en hun omgeving in 2030. Laat bij kinderen
de fantasie de vrije loop en je
komt uit bij toekomstbeelden als
gezinnen met nul tot twintig
kinderen, vliegend vervoer,

speciale elektrische auto’s en
suikerspinnen als boetes.

De kinderen hebben zichzelf
terug kunnen zien met hun uitspraken en tekeningen van hun
Yessem-vriendjes. Op woensdag
kleurde het terras van cafetaria
De Smickel geel met smikkelende kinderen. Die aten smakelijk
hun gesponsorde ijsjes, net als ze
de rest van de week smikkelden
van de appels en koeken van
Emté. Op dinsdag en donderdag
was het geen Yessem. Toch
gingen veel kinderen wel lekker
spelen bij de tijdcapsules.

De laatste dag ging iedereen
terug in de tijd. Kinderen vanaf
groep 3 klauterden heel gewaagd
en vol trots en lef over touwbruggen. Ze eindigden met beide
voetjes in het heden met behulp
van een lange kabelbaan. Het
indrukwekkende parcours was
aangelegd door Jong Nederland.
Tennissen deden de kinderen
ineens niet meer met een racket
maar met de hand. Dit spel
heette Jeu de Paume. De tennisvereniging legde dit oude spel,
de oorsprong van tennis, aan de

kinderen uit en daarna gingen ze
er fanatiek mee aan de slag. Bij
volleybal leek het even heel
eigentijds, met een potje beachvolleybal. Maar ook daar was het
terug in de tijd, zonder sporthal,
maar gewoon met de blote voeten in het zand.
De jongere kinderen hadden een
ochtendprogramma. Op maandag hebben ze samen met de
groten meegebouwd aan hun
eigen tijdcapsule. Op woensdag
hebben de jonkies stoere robots
geknutseld en afgesloten met
een optreden als robotdanser.
Samen hebben ze geoefend met
hulp van Daniëlle van N-Joy
Dancecompany.
Bij de grote Yessem zandberg
van Van Aaken Transport en
Grondverzet en Verkooyen Verhuur, was geen uitleg nodig.
Daar groeven, gleden en sprongen de kinderen zich suf. Moe,
voldaan en toch nog vol energie
hebben de kinderen de dorpsbarbecue geopend. En zo konden
ze met volle buik ook nog even
terug om verder te spelen bij de
tijdcapsules en op de berg. Voor
sommigen mondde dit nog uit in
een minidisco.

Alles was mogelijk doordat onze
sponsors ons hebben gesteund
en de vrijwilligers met gezellige
inzet meehielpen. Naast de genoemde sponsors steunden Het
Expressiehuis, Joran van Heerbeek Installatieservice, Salar
Nederland BV, Gooskens Hout
Hoogeloon, Petra Verbaant,
Robin Swaanen, BMV Veldhoven, De Wit van Loon Aannemers en Timmerbedrijf, Stickercompany en gemeenschapshuis D’n Boogerd, allemaal Yessem 2015. Bedankt!

Ondertussen beginnen de ideeën
voor volgend jaar alweer te komen, dus houd de laatste week
van de zomervakantie in 2016
maar weer vrij. Tot Yessem!

Organisatie Yessem!
Esther Smulders, Angeline Smits,
Jaan Henst, Anton Wijnhoven,
Rob Boogaarts en
Sacha Poelhekke
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VESSEM KERMIS 2015
3 oktober 'T DAKKERAF
4 oktober 90-PARTY
5 oktober 10.30 GRATIS ONTBIJT
PARTY DJ ROLO
met middag-activiteit
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