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Een aantal maanden geleden zag er 
alles nog zo hoopvol uit, hoe anders is 
dat nu…… Niet dat ik meteen helemaal 
depressief over wil komen maar zo hadden 
we toch al weer wat mooie feestjes in het 
verschiet en nu hebben we deze helaas 
(bijna) allemaal moeten verschuiven of 
cancelen. Zo ook het 2 jaarlijkse evenement 
van dit geweldige clubblad. Het feest 
voor onze vrienden die gepland stond 
voor 18 december jongstleden hebben 
we tot nader te bepalen datum moeten 
uitstellen. Zo stonden er ook nog een 
paar mooie avonden voor de Donderdag 
na het trainen gepland en zeker niet te 
vergeten, gewoon de zondag even naar 
ons vaandelteam kijken en daarna lekker 
samen een potje bier in de Loeier nuttigen.                                                                                                                                       
Jazeker we konden ook opzoek naar een 
nieuwe Hoogheid voor de aankomende 
Carnaval, aan de gang allemaal want we 
mogen weer los. Wij als oud Hoogheden 
hadden hier en daar ook nog wat 
schulden openstaan en deze konden we 
nu eindelijk in gaan lossen. Maar helaas 
deze hebben we jammer genoeg ook al 
weer moeten cancelen en deze zullen we 

ook verplaatsen naar een andere datum, 
wanneer de regels het wel weer toe laten. 
Voor wat betreft de Carnaval zelf zijn er tot 
op heden natuurlijk nog geen activiteiten 
afgelast, maar de vooruitzichten zijn 
toch alles behalve hoopgevend. Maar ja, 
mocht het dit jaar dan niet doorgaan, dan 
ben ik wel mooi de langstzittende Prins 
uit de geschiedenis van de CV, al zal het 
bestuur van de CV dit wel weer anders 
zien haha….. We hebben er allemaal mee 
te dealen en we hopen natuurlijk dat er 
snel een oplossing zal komen, tot die tijd 
moeten we natuurlijk niet vergeten te 
genieten van de dingen die we nog wel 
kunnen en mogen!!

Zo is daar dit jaar weer een geweldig 
mooie kerstpuzzel in elkaar gezet door 
onze redactie, zodat jullie je niet hoeven 
te vervelen met deze kerst. Het is tevens 
ook nog eens een mooie reden om je 
warme jas en wandelschoenen aan te 
trekken en een mooie wandeling door 
ons pittoreske Vessem te maken. Omdat 
de kerstpuzzel van vorig jaar zo goed was 
ontvangen door jullie, hebben we dit jaar 



5

‘ t  Loeierke

weer besloten om op hetzelfde idee voort 
te borduren. Zodoende zijn er deze keer 
weer vele mooie prijzen te winnen, en zo 
heeft iedereen weer kans om een mooie 
prijs te bemachtigen. Deze prijzen zijn 
geschonken door de diverse sponsoren 
van VV Vessem, waarvoor onze grote 
dank!!

In dit Loeierke zult u tevens diverse tips 
kunnen lezen om de komende tijd gezond 
en	fit	door	 te	 komen.	Hier	 springt	 vooral	
de tip van onze Voorzitter er bovenuit. 
Hij tracht u te overtuigen om elke dag te 
douchen, op zich voor sommige onder 
ons al heel vreemd natuurlijk, maar dit 
dan ook nog eens onder ijskoud water…. 
Onze strateeg heeft hier ook zo zijn 
bedenkingen bij, maar ook hij heeft een 
lijst met dingen die je kunt doen zodat 
je je niet hoeft te vervelen de komende 
weken. Kleine kanttekening hierbij is dat 
dit natuurlijk geheel uit eigen keuken 
van Gijs is. Al is het idee om een stukje 
voor een volgend Loeierke te schrijven 
natuurlijk voor iedereen wel een welkome 
en ontspannende activiteit. Johannes 
heeft ook een geweldige activiteit 
bedacht maar volgens mij is dat iets voor 
laterrrrr.                                                                                                                                       
Voor de al wat oudere lezers van ons 
clubblad brengt Laurens van der Heijden 
natuurlijk de meest ideale ontspannende 
activiteit onder de aandacht voor deze 
generatie. Schroom dus niet om op 
vrijdagmiddag eens een kijkje te gaan 
nemen op ons voetbalveld en laat 
je overtuigen door de ambiance en 
gezelligheid die je daar omarmt. Want het 
is niet alleen het sportieve maar ook zeker 

het o zo welkome sociale aspect!
Verder in deze editie ook nog de vaste 
rubrieken zoals onze interne competitie 
de Griesel, met dit keer natuurlijk weer 
de diverse inschrijvingen. ’t Knuppeltje, 
met deze keer Niels de Koning, zoon van 
ex bestuurslid ED en natuurlijk niet te 
vergeten	 ’t	 Profieltje,	 welke	 deze	 keer	
gevuld	 is	 door	 een	 voetballiefhebber	 pur	
sang, luisterend naar de naam Senn Eltink. 
Senn ziet de lockdown overigens niet echt 
als iets vervelends. 

Tevens willen wij vanuit het Loeierke 
onze JO11-1 en JO13-1 feliciteren met het 
behalen van het kampioenschap. En 
natuurlijk ook de felicitaties aan onze 
vereniging en trainer Richard met het 
verlengen  van het contract voor volgend 
seizoen. Gefeliciteerd en heel veel plezier 
en succes!!

Voor nu geweldig veel puzzel- en 
leesplezier, prettige Kerstdagen en 
een gelukkig en vooral gezond 2021. En 
ondanks alle Corona perikelen, vergeet 
vooral niet te genieten!!

Halleeejkes en unne dikke merci,
Erwin
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Voor al uw:
BROOD
EN
BANKET

Bakkerij
HENST
Wilhelminalaan 7
Vessem - Tel. 0497-591272

De Echte Warme Bakker!

Bij inlevering van 
€ 300,- aan kassabonnen

een taartje
(8-pers.) gratis!
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Zo rond nieuwjaar is het een mooie tijd om 
terug te blikken op het jaar 2021. Vaak heb 
ik het onderwerp van dit stukje vermeden, 
want je kunt de krant niet openslaan en de 
tv niet aanzetten of je komt het onderwerp 
tegen; Corona. Maar hoe je het ook wendt 
of keert, Corona is letterlijk de spelbreker 
van onze voetbalclub. De competitie kon 
afgelopen seizoen niet afgemaakt worden 
en zoals het er nu voor staat is het maar 
zeer de vraag of dat dit seizoen wel gaat 
lukken.

 Ik heb veel respect voor de beleidsmakers 
onder aanvoering van Rutte en de Jong, 
want om met de woorden van “de Zwik” te 
spreken als mensen een beetje laatdunkend 
deden over het feit dat zijn vele doelpunten 
vaak “intikkertjes” waren; “Ge moet er mar 
stoan”. Ik heb het me weleens voorgesteld 
dat ik daar stond, maar de druk die deze 
twee ministers hebben moet enorm zijn 
en welke maatregel ze ook nemen, er zit 
altijd een keerzijde aan. Maar op 1 punt 
slaan ze in mijn ogen de plank volledig mis; 
buitensporten. Hierbij zou het kabinet een 
betere afweging moeten maken tussen; 

hoe groot de kans is dat de buiten sportende 
leden het corona virus overbrengen op 
elkaar?	 En	 wat	 het	 effect	 is	 van	 het	 niet	
(buiten)sporten? De deskundigen zijn het 
erover eens dat er veel minder gesport 
wordt in Nederland dan de jaren ervoor. 
Sport is fysiek maar ook mentaal zo 
ontzettend belangrijk. Mensen moeten na 
een drukke dag stoom af kunnen blazen en 
dan helpt het niet dat je na 17.00 uur niet 
meer mag sporten. Vanaf 5.00 uur in de 
ochtend mag het wel? Moet mij toch eens 
iemand uitleggen waarom het virus tussen 
5.00 en 17.00 uur minder overdraagbaar 
zou zijn dan tussen 17.00 uur en 21.00 uur? 
Ik ben geen wetenschapper, maar ik denk 
dat	 de	 effecten	 van	 overgewicht	 en	 de	
mentale gezondheid er het laatste jaar niet 
op vooruit zijn gegaan. 

Dit gezegd hebbende wil ik toch wel graag 
afsluiten met de dingen die wel kunnen; 
Beste jeugdleden, kom gerust een balletje 
trappen op ons mooie pannaveldje. Als je 
alles netjes achterlaat zorgen wij ervoor dat 
de lampen tot 21.00 uur aan kunnen blijven. 
Beste seniorenleden blijf in beweging, ga 

VOETBAL IS
GENIETEN
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buiten	 joggen,	 fietsen	 of	 wandelen.	 Doe	
dat indien mogelijk met elkaar, zo hou je 
de sociale contacten in stand. En dan niet 
lachen, nog een tip vanuit mijn persoonlijke 
ervaring. Stap iedere ochtend onder de 
douche en douche de laatste 30 seconde 
ijskoud af. 30 seconde is voldoende om het 
volgende te ervaren.

1. Je wordt alerter
2. Het boost je huid en haar
3. Het versterkt je immuunsysteem
4. Je valt enkele kilo’s af
5. Het versnelt je spierherstel na een  
 zware training
6. Het verlicht je stress
7. Het kan depressie verlichten of   
 zelfs voorkomen
8. Het verhoogt je testosteron

Er is maar één reden om het niet te doen. 
Wees voorzichtig als je hartpatiënt bent. 

Ik doe dit nu sinds een maand of 4 en ik 
voel	me	veel	fitter.	Al	kan	ik	maar	1	persoon	
overhalen om mijn advies op te volgen.
 
Bedankt iedereen die zich in 2021 op de een 
of andere manier ingezet heeft voor onze 
vereniging. Namens het bestuur wens ik 
iedereen een sportief, maar vooral een 
gezond 2022 toe!   

Frans Maas
Voorzitter
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www.mcbdirect.eu

MCB Direct is een voorraadhoudende groothandel, met vestigingen 
in het hele land. U kunt bij ons terecht voor metalen en non-ferro. 
Eindproducten en hal� abrikaten, naar wens verpakt, gesorteerd, 
op maat gezaagd en bewerkt. Wij denken met u mee en tillen uw 

business samen naar een hoger niveau.

“We doen zaken op een 
toegankelijke manier en 
maken het proces niet 

onnodig complex. Eenvoud 
dichtbij. Want klanten 

doen geen zaken met een 
hoofdkantoor, maar met 

lokale mensen die dezelfde 
taal spreken. 

Couleur locale.”

MCB Direct
Vestiging de Kempen
Diamantweg 47, 5527 LC Hapert
dekempen@mcbdirect.eu

MD0096 Algemene adv Hapert (A5).indd   1 12-12-2019   12:42
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WALKING FOOTBAL
Zin om weer eens een balletje te trappen?

Ook bij onze vereniging is het mogelijk de nieuwe vorm van voetbal, namelijk walking football, 
voetbal voor 60-plussers te beoefenen. Een ontspannen manier van voetbal, waarbij rennen 
taboe is. In plaats daarvan is alleen wandelen of snelwandelen toegestaan. Kortom, iedereen 

die kan lopen kan meedoen.

(foto)

Het is tijd voor jouw comeback of start van je voetbalcarrière !

Een greep uit de spelregels: buitenspel bestaat niet, het maken van een sliding en lichamelijk 
contact is verboden, geen keeper, er wordt gespeeld op een kwart veld 6 tegen 6.

Iedere vrijdag van 13.30 uur tot 15.30 uur
(we	beginnen	met	koffie	of	thee)

En dan nog even dit: een jaartje jonger mag natuurlijk ook.
En tot slot: zowel mannen als vrouwen zijn van harte welkom.

Interesse?
Zeg niet op voorhand dat dit niets voor jou is, maar kom op een vrijdag gewoon een (paar) 

keer meedoen en beslis daarna of het iets voor jou is.

Nadere informatie?
Bel met Laurens van der Heijden, telefoon 06-31797637.
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Erik appte vorige week, of ik een stukje 
wilde schrijven voor de kersteditie van het 
Loeierke en deze voor 20 December wilde 
aanleveren.

Vanmorgen kreeg ik de laatste reminder.. 
petje af voor alle redactieleden, om telkens 
weer “de vrienden van het Loeierke”  te 
motiveren	 om	 effe	 een	 half	 uurtje	 vrij	 te	
maken.

We zitten weer met z’n allen in een 
gesloten samenleving, helaas mag er 
vanaf afgelopen weekend op sportgebied 
bijna niets meer, persoonlijk vindt ik dit 
erg jammer en kwalijk. We moeten blijven 
bewegen, mentaal en fysiek erg belangrijk, 
en zwaar onderschat! 

Gelukkig kon mijn dochter Sam afgelopen 
weekend hun competitie wel afmaken, 
ze heeft afgelopen seizoen de overstap 
gemaakt naar RKSV Nuenen MO17-1. Dit 
belofte team met allemaal meiden uit de 
omgeving Nuenen is ongeslagen kampioen 
geworden met 24 punten uit 8 wedstrijden 
en	mag	zich	officieel	kampioen	noemen	van	
de Hoofdklasse A Dames M017-1.

Ook in Vessem hebben we afgelopen 
weekend twee teams mogen feliciteren 
met het behaalde Winterkampioenschap, 
J011-1 en J013-1. Allemaal gefeliciteerd 
vanuit de Jeugdcommissie Vessem/Dees. 
Met dit stukje wil ik persoonlijk ook nog 
alle trainers/leiders/ouders/selectie/staf 
bedanken voor hun inzet de afgelopen 
weken om toch een training te realiseren 
tussen 05.00 uur – 17.00 uur voor onze 
jeugdteams.

VAN DE 
JEUGDCOMMISSIE
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Verder hebben we zondag de 19e , de 2e 
cyclus van het Kempisch Voetbal Collectief 
af mogen sluiten, met deelnemers uit 
Vessem, Wintelre, Hoogeloon, Knegsel en 
Steensel.

Onze volgende geplande activiteit is het 
eindejaar olliebollen toernooi wat door 
de laatste maatregelen nu buiten gaat 
plaatsvinden, wij als Jeugdcommissie 

blijven actief om de mogelijkheden te 
blijven zien om onze kinderen aan de gang 
te houden. Probeer daarom in oplossingen 
te denken en niet in problemen, deze gratis 
tip kun je overal voor gebruiken.

Voor	nu	wens	ik	 iedereen	fijne	kerstdagen	
en een gezond 2022, kijk nu al uit 
naar de tweede seizoenshelft en het 
Pinkstertoernooi in Vessem , hopelijk 
mogen we snel weer aan de gang.

Jeroen
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Het is kerst en dus is het Loeierke ook terug met de grote Loeierke kerstpuzzel. In de 
vorige editie kwam ‘t Loeierke met iets nieuws. Een kerstpuzzel waar we niet alleen op 
zoek zijn naar de alwetende puzzelaar van Vessem. Ook niet alleen naar de fanatiekste 
puzzelaar die toch nog een extra rondje door het dorp loopt om die laatste foto ook te 
achterhalen. Het was een puzzel waar eigenlijk alleen maar winnaars waren. Dat hebben 
we geweten ook met maarliefst 10 verschillende winnaars.

Dit jaar zullen het geen 10 winnaars worden want we hebben de puzzel een klein beetje 
korter gemaakt maar het kunnen er toch zeker 8 worden.

Maak de 7 puzzels in dit Loeierke. De ene keer moet je zo snel mogelijk zijn, bij de andere 
puzzel gaat het om de nauwkeurigheid en weer een andere om de creativiteit. Doe je 
aan alle puzzels fanatiek mee, dan maak je tevens kans op de hoofdprijs: een echte ‘v.v. 
Vessem ZIP-TOP’ welke mede mogelijk is gemaakt door Fair Sports in Oirschot. Wie wordt 
de opvolger van Jaap van Diessen?

Per ronde kun je de antwoorden invullen via een linkje wat aangegeven staat bij de 
betreffende	ronde.	Alleen	de	eerst	verstuurde	formulieren	per	persoon	per	ronde	zijn	
geldig en zorg dat je bij alle rondes dezelfde naam gebruikt!

Op de volgende pagina staan de prijzen per ronden aangegeven samen met de 
adverteerder die de prijs beschikbaar heeft gesteld. Namens ‘t Loeierke en alle puzzelaars 
willen wij deze sponsors hartelijk bedanken!

DE GROTE LOEIERKE 
KERSTPUZZEL 2021
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DE 
GROTE OMNI

LOEIERKE
KERSTPUZZEL

2021

1. Rondje Vessem
Degene die als eerste alle foto’s goed heeft opgestuurd wint een Kempenburger bij d’n 
Smickel.

2. Logo’s
Degene die als eerste minimaal 8 logo’s goed heeft opgestuurd wint een 6-pack Beerze 
bier gesponsors door De Gouden Leeuw

3. Panini plaatjes
Degene die als eerste het formulier heeft opgestuurd waarbij minimaal bij plaatje 3d een  
goed antwoord is gegeven wint een merchandise pakket van Verkooyen Machines.

4. Voetbal varia
Degene die de 5e meeste punten heeft behaald bij de voetbalvaria wint een v.v. Vessem 
pakket. Bij meerdere inzendingen met evenveel punten wint degene met de eerste 
inzending.

5. Anagrammen
Degene	die	als	eerste	alle	Anagrammen	goed	heeft	ingezonden	wint	2	appelflappen	of	2	
chocoladebollen van Bakkerij Henst.

6. Cryptogrammen
Degene	die	de	meeste	Crytptogrammen	goed	heeft	ingezonden	wint	2	koffie	+	specialiteit	
‘Heilige Eik Merinque’ bij onze kersverse nieuwe sponsor ‘t Kroegske in Spoordonk.

7. Kleurplaat
De meest originele ingekleurde kleurplaat, beoordeeld door Jaan Henst, wint een kadobon 
ter waarde van 25 euro.
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Adres  Leeuwerik 14A, 5512AE Vessem
Tel:   0497-594022
Email  info@fysiotherapieoerlemans.nl

WWW.FYSIOTHERAPIEOERLEMANS.NL

Fysiotherapie & (medische) Fitness

&

Leden van vv Vessem ontvangen bij ons

10% korting
op hun familiedrukwerk zoals:

 • geboortekaartjes • printwerk
 • huwelijkskaarten • kopieerwerk
 • uitnodigingen          

Oranjestraat 1a, Middelbeers www.drukkerij-cyaan.nl
tel. 013 - 514 2182 info@drukkerijcyaanallant.nl
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Voor al uw sportprijzen 
en vaantjes

J. Joosten
Putterstraat 53 - 5512 BL Vessem

Fax/Tel. 0497-591691
Mobiel: 06-51231408

Geneesmiddelen

Homeopathie

Gezondheidssandalen

Babyartikelen, -voeding, luiers

Huid-haarverzorging

Parfumerie

Haarmode

Byoux

Kaarsen

Foto’s ontwikkelen en afdrukken

Jan Smuldersstraat 5G
5512 AW  Vessem

Van Riet
Metaalbewerking

A. van Riet

Hoefseweg 8 - 5512 CH Vessem
Tel.: 0497-591303
Fax 0497-592188
Postbus 1049 - 5512 ZG Vessem
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1a

1c

1b

Onderdeel 1: Rondje Vessem
Waar in Vessem zijn deze foto’s van gemaakt.

http://ronde1.vvvessem.nl

DE 
GROTE OMNI

LOEIERKE
KERSTPUZZEL

2021
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1e

1g

1f

1d
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1h

1j

1i



21

‘ t  Loeierke

drogisterij • huishoud- en cadeauartikelen

fournituren • lectuur en schrijfwaren 

slijterij • speelgoed • wenskaarten • pasfoto’s

 SuperServiceHenst
info@superservicehenst.nl
www.superservicehenst.nl

Wilhelminalaan 5
5512 BJ Vessem

0497 591304
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V E E V E R V O E R  e n
V E E H A N D E L

F. BECX
Mr. de la Courtstraat 17
Vessem - Telefoon 591446

Sparrendijk 6a - O.W. Middelbeers
Tel.: 013-5141347
Fax: 013-5142995

BOUWBEDRIJF
LOUWERS B.V.
OOSTELBEERS
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2a 2b

2c

Onderdeel 2: Logo’s
Welke logo’s staan hier afgebeeld

http://ronde2.vvvessem.nl

2d

2f2e
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2g

2h

2i 2j

2l2k
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Auto- en motor
rijschool

Menno
Aalders

Tel. (0497)-591845
VESSEM

Marinka Liebregts

Schoonheidsspecialiste en pedicure 
Gecertificeerd Reumatische en 

Diabetische voet

T:  0497 592028
M: 06 206 216 51

marinka.liebregts@hetnet.nl
Braak 11, 5512 CC, Vessem

www.schoonheidsspecialistevessem.nlO
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10 punten - Daan Soetens
Met een zeer gedetailleerde planning hadden Daan en zijn vrouw uitgedacht hoe op 5 
december de goedheiligman de kado’s rustig voor de voordeur kon zetten zonder dat 
de kinderen lastige vragen aan hem zou gaan stellen. Terwijl Daan rustig de kids bezig 
zou houden in de woonkamer kon Monique buiten in de gaten houden of Sinterklaas 
toevallig in de buurt was zodat ze even mee kon helpen met sjouwen. Terwijl de taak 
buiten zorgvuldig volgens het boekje werd uitgevoerd had Daan binnen wat meer moeite 
met het script en improviseerde tussen door een extra klop op de ramen. De kids wachten 
geen seconde af en schoten alle kanten in. De ene keek meteen door het raam of er iets 
te zien was en de andere deed meteen de voordeur open. Daar zagen ze mama die net 
bezig was om sinterklaas te helpen met een zak vol kado’s. Van sinterklaas was niets meer 
te bekennen.

5 punten - Erik van Aaken
lichamelijke zuipschade is altijd punten waard, dus ook ditmaal. Erik is inmiddels de dertig 
gepasseerd en dan vallen de pinten ooit wat zwaarder dan voorheen. Na een middagje 
kantine ging Erik nog de Formule 1 kijken bij een kameraad thuis. Enkele uren later ging 
Erik naar huis, maar kon hij zichzelf niet meer recht houden en viel met zijn hoofd op de 
grond. Resultaat een lichte hersenschudding en enkele dagen thuis blijven op kosten van 
de baas.

2 punten - Luuk Liebregts
Gaat 6 dagen per week naar zijn werk in Middelbeers en brengt zijn tijd daarbuiten veelal 
door in de kantine en de Vessemse horeca. Hier was hij wel bekend met het gegeven dat 
je naar een QR code wordt gevraagd bij binnenkomst. Maar dat dit ook buiten Nederland 
aan de orde is, was hem (nog) niet bekend. Het weekend voor kerst zou Luuk met een 
bont gezelschap naar het darten gaan in England en daarom vroeg hij zich af of ze daar 
ook zo’n QR code hadden. Onder het mom van domme vragen bestaan niet, komt deze 
daar toch dicht bij in de buurt. 
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3c

Onderdeel 3: Paniniplaatje
Welke spelers staan op de panini plaatjes

http://ronde3.vvvessem.nl

3d
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FysioVessem  
Hemelrijk 1 Vessem  

Bertine Peters, Elle Bartels en Nicole der Kinderen 

0497-591145 

Fysiotherapie, Manueel Therapie, Dry Needling, Medical Taping, 
Flexchairtraining en Fysiofitness  
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LIEF DAGBOEK

Maandag 20 december 2021, de laatste 
maandag voor Kerstmis.  Kerstmis is van 
oudsher een belangrijk midwinterfeest. 
Door christenen wordt dan de geboorte 
van Jezus Christus gevierd. Eigenlijk 
kunnen we beter zeggen, Kerstmis werd 
gevierd. Het wordt namelijk al de 2e keer 
in successie, dat Kerstmis enorm sober 
wordt door de maatregelen rondom het 
welbekende virus. Ik vind hier van alles 
van en ben tot veel in staat, maar invloed 
hebben op de ingevoerde maatregelen, 
die het hele (sociale) leven platleggen 
heb ik niet, om het sjiek te zeggen, het ligt 
buiten mijn cirkel van invloed. Ik kan me 
maar beter focussen op zaken waar ik wel 
invloed op heb. 

Eén ding waar ik wel invloed op heb is de 
invulling van de kersteditie van ’t Loeierke. 
De VVTL avond is helaas afgelopen 
zaterdag ook niet doorgegaan door de 
ingevoerde maatregelen, dus hier kan ik 
nog niet over gaan verhalen. Hier geldt 
gelukkig wel voor, dat van uitstel geen 
afstel komt. De kerstquiz gaat in ieder 
geval wel door en dat is altijd een fraai 
item om een bijdrage aan te leveren. Zoals 

gewend pak ik de voetbal gerelateerde 
vragen voor mijn rekening, want hier ligt 
mijn interesse en bovengemiddelde kennis. 
Zoals een voormalig schrijver van dit blad, 
dhr. C. Schoenmakers ooit beweerde heb ik 
als voormalig inwoner van Klein Palestina, 
te veel tijd om nutteloze weetjes tot me 
te nemen en daarmee had hij een punt. 
Het voordeel is wel, dat ik de fanatieke 
quizzers aan het werk kan zetten met 
veelal moeilijke al dan niet opzoekbare 
weetjes. Elk jaar zijn er toch wel een stuk of 
10 mannen en vrouwen, die zich wagen aan 
het beantwoorden van deze vragen, dus 
voor niks doe ik het niet. 

Ook dit jaar heb ik weer 10 fraaie vragen 
bedacht, waarbij ik een mix heb gemaakt 
tussen enkel het beantwoorden van 
vragen, maar zeker ook vragen met een 
visueel	 effect.	 Zo	 loop	 ik	 al	 vier	 weken	
rond met welke spelersvrouwen ik het 
liefst afwerk, oh nee, ik bedoel eens in 
een vraag verwerk. Het mooie van deze 
vraag is, dat ik het internet heb afgestruind 
en werkelijk heeeeeeeeeeeeeeeeeeel 
veel schoonheden heb gezien en voor 
de quiz er meer heb afgewezen dan heb 
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goedgekeurd. Dat is ook wel eens lekker 
om te doen.. De overgebleven selectie mag 
er zijn naar mijn mening. Ik ben benieuwd of 
jullie deze schoonheden kunnen koppelen 
aan de juiste voetballer.

Wat heeft me de afgelopen dagen nog 
meer bezig gehouden vraag ik me af? Eens 
even denken… Oh ja, nu schiet e.e.a. weer 
te binnen.

1.  Het dagelijkse belletje van Richard 
van de Kerkhof met soms zinnige informatie 
en soms iets minder zinnig. De laatste 
vraag was bij het sturen van een foto van 
de trainer van Ollandia, of ik die trainer kan, 
waarbij ik me altijd afvraag waarom hij kan 
gebruikt in plaats van kent….

2.  Dat we als Technische Staf van VV 
Vessem toch wel goed bezig zijn geweest, 
doordat we de jeugdelftallen 3 vrijdagen 
achter elkaar hebben getraind met hulp 
van Dirk Jacobs, Benjamin Gus Willemsen 
en	de	assistenten	en	tevens	neefjes	van	mij	
Kars en Ralf Smetsers

3.  De ontknoping van de Masked 
Singer… Helaas heeft de krokodil niet 
gewonnen. Ons Emma was wel een optie 
geweest voor de spelersvrouwenvraag 
overigens.
4.  De benoeming van Kees Mollen als 
trainer van VV Netersel. Mooi, dat hij in het 
trainersgilde actief blijft.

5.  Welke zwerverskleren doe ik weer 
aan tijdens het dagje thuiswerken en welk 
rondje loop ik in de middagpauze, die qua 
tijd wel eens uitloopt.
6. De paar rondjes, die ik heb 
getrimd, waarbij ik me afvraag waarom ik 
die 20 jaar geleden 3x zo hard liep… Ben ik 
nu te kort voor mijn BMI geworden?

7. PSV wordt winterkampioen, maar 
staan ze in mei nog bovenaan….

8. Door Corona valt heel het 
teamsportgebeuren weer op zijn gat. 
Trainen na 17.00 uur mag niet meer en hier 
vind ik ook wat van en daardoor vervallen 
voor komende weken/maanden ook weer 
heeeeeeel veel wedstrijden waardoor 
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ook dit seizoen naar ik vrees, niet wordt 
uitgespeeld. Zeker niet voor de 1ste elftallen.

9. Zou er op kerstavond een 
verdwaalde Nymf aanbellen aan de Predikant 
35, die het koud heeft en een warm 
onderkomen zoekt? Waarna ik haar gelukkig 
niet kan doorverwijzen naar een hotel, omdat 
die vanwege corona dicht is….

10. Bij het lezen van het voorwoord van 
het Loeierke vraag ik me af of hij familie is van 
Wim Hof, oftewel the Iceman. 30 seconden in 
ijskoud water douchen, ieks, daar wordt niet 
alles groter van vrees ik….

11. En als laatste. Ga ik ook nog een 
stukje schrijven voor de kersteditie van het 

Loeierke, krap een maand na het uitbrengen 
van het vorige Loeierke. Enkel een quiz is ook 
zoiets….. En dat is gelukt.

Zo lief dagboek, literair geen al te briljante 
dag, maar wel weer vulling voor ’t Loeierke….

Veel	 lees-	 en	puzzelplezier	 gewenst	 en	fijne	
feestdagen, hoe sober ze ook zijn.. En zoals 
Mark Rutte wijs adviseert, let een beetje op 
elkaar.

De Strateeg



35

‘ t  Loeierke

René Willems
Predikant 8

Electrotechniek 5512 BW Vessem

Tel. 06-12648872

   Electrotechnische installaties, 

   datainstallaties en verlichting.

r.willemselectro@kpnplanet.nl

VAN HOOF
INSTALLATIEBEDRIJF

Jan Smuldersstraat 12
5512 AZ Vessem

Tel. 0497-591253-591463

- Centrale verwarming
- Sanitair + waterleiding         +

riolering
- Zinkwerk + dakwerk
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Onderdeel 4: Voetbalvaria
Wat zijn de antwoorden op deze voetbalvragen

http://ronde4.vvvessem.nl

1) Van wie zijn deze legendarische voetbaluitspraken?
 a. Voetbal is een simpel spel. 22 mannen rennen negentig minuten achter  
  een bal aan en uiteindelijk winnen de Duitsers
 b. Maradona, Má-rá-dona, nee, ‘t is niet eerlijk, dat als ge hem hebt dat ge  
  dan nog tien anderen moogt opstellen.
 c. Die keeper van El Salvador moet zich nu toch in z’n thuisland wanen   
  zoals er op ‘m geschoten wordt.
 d. Voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel   
  voetballen.
    
2) Wat was Peter Crouch naar eigen zeggen waarschijnlijk geworden als hij geen  
 profvoetballer was geworden?

3) De mooiste voetbalbaarden! Wie zijn deze (voormalige) voetballers met hele  
 fraaie baard

4) Wie ben ik? 
 - Ik speelde in 4 van de 5 grote Europese competities
 - Ik won ooit de treble met een ploeg
 - Ik won deze eeuw meerdere landstitels
 - Ik won in de vorige eeuw een CL

a b c
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5) Een unieke prestatie. Welke club leverde deze eeuw in één Champions League  
 seizoen maar liefst drie spelers die 10 of meer doelpunten maakten?

6.	 Wie	zijn	wij?	Bijgaand	enkele	foto’s	met	een	fraai	filter	erover	heen.	Ze	zijn		 	
 allemaal aan onze vereniging gerelateerd?

7. Van wie is dit spelerspaspoort en welke 2 clubs ontbreken er?

a
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8) Bijnamen! Bij welke speler, trainer, of club of land, in ieder geval voetbal   
 gerelateerd horen deze bijnamen?

 a. Baby Gullit
	 b.	 Aad	afkoopsom
 c. The Peacocks
 d. Bafana Bafana

9) Spelersvrouwen! Natuurlijk kan ook dit jaar de rubriek spelersvrouwen niet   
 ontbreken. Aan welke voetballers zijn deze dames gekoppeld?

10) Welke twee clubs spelen het langste onafgebroken op het op één na hoogste  
 niveau in Nederland, die nu de Keuken Kampioen Divisie heet?

a

b

c
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NAMENS HET HELE TEAM VAN DE GOUDEN LEEUW 
FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

NAMENS HET HELE TEAM VAN DE GOUDEN LEEUW 
FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Kerstcadeau? KOM LANGS VOOR 
EEN VAN ONZE 

BIERPAKKETTEN 
& KADOBONNEN

LAST   MINUTEKerstcadeau?

JAN SMULDERSSTRAAT 24, 5512 AZ  VESSEM
WWW.DEGOUDENLEEUWVESSEM.NL
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Met gepaste trots mogen wij mededelen dat
wij vanaf dit jaar trotse sponsor zijn van
V.V. Vessem! Wij wensen alle teams een

gezellig en sportief seizoen toe.
 

Een dag of weekendje er tussen uit? Dan staan
wij op onze locatie in Oirschot klaar voor een

geslaagd teamuitje:

Spoordonkseweg 80 | 5688 KE Oirschot
0499-573671 | reserveringen@stapperij.nl 

Tot snel!
Niels van de Vondervoort

Dinercafé 't Kroegske | De Stapperij | Pitch&Putt Golf Oirschot

LUNCH | DINER | BARBECUE
VOETGOLF | PITCH&PUTT

BUBBELVOETBAL | KNOTSHOCKEY
LOWRIDERS | E-CHOPPERS | SOLEX

HIGH WINE, BEER OF GIN
SPELSHOWS
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Wie ben je?
Hein de Koning.

Wat zijn je hobby’s?
Voetballen, drummen, reizen, wat drinken 
met vrienden.

Wat voor bijdrage lever je aan 
voetbalvereniging Vessem?
Speler Vessem 3

Wat is je bijnaam en hoe is die ontstaan?
Dat zijn er meerdere, meestal word ik naar 
ons pap vernoemd. De meest recente is 
‘Neut’, afgeleid van de buurman van de 
Flodders.

Wat bestel je bij de plaatselijke snackbar?
Frietje saté.

Wat zit er in je broodtrommel?
Meestal 7 boterhammen, het beleg ligt een 
beetje aan wat we in huis hebben.

Saus erop of ernaast (en waarom)?
Ernaast, eet net wat handiger.

Hoe bereid(de) jij jezelf voor met een 
voetbalwedstrijd op het programma?
Ik heb nooit zo een uitgebreide 

voorbereiding, ik moet meestal nogal 
haasten om op tijd te kunnen zijn.

Seks voor de wedstrijd?
Heb door blessureleed al effe geen wedstrijd 
meer gespeeld, dus de kans dat het allebei 
op één ochtend gebeurd lijkt me niet zo 
groot..

Waar krijg je een kick van?
Een mooie stedentrip.

Waaraan heb je een enorme hekel?
Erg negatieve personen.

Wat is het meest gênante moment uit je 
voetbalcarrière?
De raven uit, de dag na een high beer met 
de drumband. Ik denk dat ik geen bal goed 
geraakt heb.

Door welke vrouw zou je wel eens 
versierd willen worden en waarom?
Sylvana IJsselmuiden.

Borsten of billen (en waarom)?
Beiden, zolang het maar een beetje in 
verhouding is.

Wie is de kleurrijkste lid van onze 

‘t Knuppeltje 2.0
Hein de Koning



43

‘ t  Loeierke

vereniging?
Niek van Rooij.

Wie is het meest kleurloze lid van onze 
vereniging?
Kris van der Heijden.

Zwarte of felgekleurde voetbalschoenen?
Zwart.

Welke speler zou je graag (terug)zien in 
Vessem 1?
Dirk Rijkers.

Wie is de meest overschatte voetballer 
binnen onze vereniging?
Luuk Liebregts, na een kwartiertje is de pijp 
meestal wel leeg.

Wie is de meest onderschatte voetballer 
binnen onze vereniging?
Rob Couwenberg, geweldige pass in de 
benen.

Welk gerecht zou je graag zien in de 
kantine?
Zolang de kipburger met jamballasaus blijft, 
ben ik tevreden.

Waarom denk je dat je de eer hebt 
gekregen om de vragenlijst van ’t 
Knuppeltje in te mogen vullen voor ’t 
Loeierke?
Luuk Liebregts is een goeie vriend van mij. 
Ik had gezegd dat hij hem maar aan iemand 
anders moest doorgeven, maar dat werkte 
juist averechts ben ik bang.

Waar zie jij jezelf over 10 jaar?

Nog woonachtig in Vessem en nog actief 
binnen de voetbalclub, als speler of in een 
andere rol.

Waarom heb je jezelf nog niet aangemeld 
bij de Guld?
Ik ben momenteel al lid van de drumband 
en de voetbalclub en vind dat voor nu wel 
prima. Het is wel een soort familietraditie 
om bij de Guld te gaan dus wie weet over 
een tijdje.

Wat mis je het meeste in deze coronatijd?
Het op stap gaan.

Hoe komt het toch dat je zo vaak 
geblesseerd bent?
Ik heb al een paar jaar last van mijn 
hamstrings, ik ben al naar meerdere fysio’s 
geweest maar het lijkt een beetje dweilen 
met de kraan open.

Aan wie geef je ’t Knuppeltje door?
Harm Gilsing.



‘ t  Loeierke

44



45

‘ t  Loeierke



‘ t  Loeierke

46

Een café of kroeg is een uitgaansgelegenheid 
waar dorpse of stadse zaken worden 
besproken. Uit Amerikaans onderzoek is 
jaren geleden al gebleken dat een man die 
geregeld met zijn kameraden op café mag, 
minder last heeft van erectiestoornissen, 
hartproblemen, diabetes en obesitas. Een 
man heeft iemand nodig met wie hij kan 
praten over dingen die voor hem belangrijk 
zijn zoals voetbal, politiek of auto’s, zonder 
dat zijn vrouw het meteen komt te weten. 
Aldus onderzoeker Edward Laumann. Een 
man verbieden om op café te gaan is dus 
uiterst schadelijk. Het is essentieel voor zijn 
onafhankelijkheid.	Bovendien	 vinden	deze	
mannen hun vrouwen ook aantrekkelijk. Al 
met al dus een win situatie. 

Voor al de dertig, veertig en vijftigers onder 
ons, denk eens terug aan al die mooie 
herinneringen die je hebt met je maten in 
de kroeg.  Wanneer ik terugblik op mijn 
café carrière is deze een jaar of 15 gestart. 
In de begin jaren van mijn carrière werd 
het weekend gestart op donderdag avond 
in de kantine, vrijdagavond Valkenswaard, 
zaterdag Reusel, Eindhoven of een kermis. 
En op zondag werd de afsluiting van het 
weekend ingezet in de kantine waarna 
we doorgingen naar de Dennenlucht. Bij 
terugkomst in Vessem werd bij dorstig 
weer nog een pilsje gepakt bij Sjaak en Kitty 
en dan zat het weekend er weer op.
 
Maar als ik nu terugkijk, op al die plaatsen 

OP CAFÉ
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waar de horeca 10 – 15 jaar geleden hoogtij 
vierde, daar is het nu in het weekend stil. 
Als voorbeeld Valkenswaard. Ooit waren 
hier iedere vrijdag, zaterdag en zondag 
duizenden mensen die er opstap gingen 
en de avond afsloten bij de plaatselijke 
shoarma boer. Ditzelfde geldt voor Reusel. 
Je had de Elsombrero, De Valk, De Saloon, 
De vrachtkar en noem maar op. Vandaag 
de dag is hier helaas weinig meer van over. 
En dan heb je ook nog Bergeijk en wie weet 
welke plaatsen nog meer?

Het zou doodzonde zijn als deze 
ontwikkeling nog verder doorzet! Dat de 
nieuwe generatie nog minder keus heeft om 
op opstap te gaan. Horecagelegenheden 
zijn er natuurlijk meer dan genoeg. Maar 

echte cafés waar de man nog man mag 
zijn, deze cafés verdwijnen van lieverlee. 
Nu hebben mijn Vessumse dorpsgenoten 
afgelopen 2 jaar zeker niet stil gezeten en 
is	 er	 flink	 voor	 nageslacht	 gezorgd.	Maar	
ó wat zou het zonde zijn als deze nieuwe 
generatie Vessemnaren later niet meer op 
café kunnen. Koester ons Lian en waardeer 
der zolang we hier nog ieder weekend naar 
toe mogen en kunnen gaan! 

Mijn goede voornemen voor 2022 is om 
nog wat vaker op café te gaan. Hopelijk die 
van jullie ook!

Tot cafétijd! 
Johan
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Voor velen zijn de feestdagen ieder jaar 
iets om naar uit te kijken. Lekker een 
paar dagen vrij, veel eten, veel drinken 
en samenkomen met familie. Ik denk dat 
echter maar weinig mensen weten wat het 
oorspronkelijke kerstverhaal is. We vieren 
de geboorte van Jezus, maar hoe is dat tot 
stand gekomen? Je denkt te weten hoe dat 
een dergelijk wonder tot stand komt, maar 
dit verhaal zal je mogelijk nog verbazen.

De geboorte van Jezus is er namelijk één 
met een aankondiging. God stuurde de 
engel Gabriël naar de aarde om aan Maria 
aan te kondigen dat ze een kind zal baren. 
En dat is natuurlijk wel bijzonder, werden 
wij ook maar gewaarschuwd voor de 
geboorte van bepaalde mensen... Maria 
was natuurlijk wel verbaasd, want ze had 
immer nog nooit geslachtsgemeenschap 
gehad met een man. Vandaar de Heilige 
Maagd. ‘Hoe gaat dat dan gebeuren?’ 
vroeg ze met bevende stem. Hierop zei de 
engel tegen Maria; ‘de Heilige Geest zal 
over je komen’. Als de wonderen dan toch 
nog niet de wereld uit zijn, is het misschien 
ook wel mogelijk om een vrouwelijke engel 
naar Sleddes te sturen, zodat hij ook ergens 
over kan…

Zo geschiedde het dat Maria zwanger 
raakte. Dit nieuws werd al snel opgepikt 
door 3 wijzen uit het Oosten. Zij hielden 
zich bezig met sterrenkunde en zagen in 
één ster wel een bijzondere boodschap en 
besloten deze te volgen. Deze wijzen uit 
het oosten is trouwens niet te betrekken 
op ons mooie dorpje. Noem er maar eens 
een op uit de Kuilenhurk, Maaskant of D’n 
Grote Aard? Of uit onze kerststal bij de 
molen? Nee de namen Melchior, Caspar en 
Balthasar maken hedendaags plaats voor 
Quin, Jax en Boaz. Ik heb me overigens 
laten vertellen dat in ons dorpje de wijste 
mensen van boven de rivieren komen…

HET KERSTVERHAAL
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Maria en Jozef, van wie het kaas van de 
brood is gegeten, waren verloofd. Hij is 
timmerman en woont in Nazareth. Jozef 
was lichtjes teleurgesteld dat het kindje 
niet van hem was. Dit voorval was in die tijd 
ietwat ongebruikelijker dan hedendaags. 
Samen reisden ze van Nazareth naar 
Bethlehem, zo’n 140 kilometer verderop, 
om zich in te laten schrijven in het register 
op bevel van de keizer. Dat is dus een 
behoorlijke afstand. Zeker als je je bedenkt 
dat sommige mensen de kerstwandeling 
van de voetbalclub al afsnijden en die 
is doorgaans toch echt maar een paar 
kilometer.

Ze hadden niet zo heel veel geld en 
mochten nergens slapen. Niks geen 
babyborrel, reveal party of verwendag 

maar een bevalling tussen de dieren in 
een stal. Er stond toevallig nog een kribbe 
waar ze het kindje Jezus in konden leggen. 
Er waren geen zwangerschapscoaches, 
bevallingscoaches, pufcoaches, 
yogacoaches, huilcoaches of 
voetbalcoaches in die tijd. Alleen Jozef, 
van wie het kaas van het brood is gegeten, 
om haar bij te staan. En deze geboorte is 
het feest dat we nog ieder jaar vieren. De 
uiteindelijke boodschap van Jezus was 
simpel ‘Houd boven alles van God en houd 
meer van je naaste dan van jezelf’. Nu vind 
ik dit persoonlijk wat ver gaan, maar kijk 
zeker in deze tijd een keer naar elkaar om!

Groet,
Pegel
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AUTOBEDRIJF VAN DOORMAAL
ALLES VOOR U EN UW AUTO ONDER ÉÉN DAK!

• In- en verkoop van nieuwe en  
gebruikte auto’s

• Werkplaats
• Tankstation

• APK keuringen
• Quick-bandenservice
• Wasserette
• Transport

Heike 4a-4b, 5512 NJ  Vessem
Tel. (0497) 59 14 53

Openingstijden
Ma t/m Vrij 8:00 tot 17:30 uur
Zat 9:00 tot 12:00 uur

w w w . V A N D O O R M A A L . c O M
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M E T A A L H A N D E L
S L O O P W E R K E N

Hoogeindseweg 21 013-5142657
06-54272650

Oostelbeers
✆
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Onderdeel 5: Anagrammen
Wie herinnert zich ‘Theo Busneus’ nog?

http://ronde5.vvvessem.nl

7a. Rensje Spouwe 

7b. Trekbel Icings 

7c. Roko balnet

7d. Dilans wensen

7e. Luiaard Kanus

7f.	Sven	andreas	fins	

7g. Dovee Japanners

7h. Bas Monaco 

7i. Lewins Gumsel 

7j. Javier potion

7k. Karel kiddens 

7l. Hans de bauer

7m. Riemslag rekje

7n. Shawn Sarine

7o. Hart Jansen 

7p. Fess navelbreuk

DE 
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LOEIERKE
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Onderdeel 6: Cryptogrammen
Wie wordt er met deze beschrijvingen bedoeld

http://ronde6.vvvessem.nl

8a.	Deze	speler	is	het	nageslacht	van	een	loofboom	en	
tevens ook eetbaar.

8b. Deze speler kan ioniserende straling meten

8c. Deze speler neemt altijd plaats achter in de auto.

8d. Samen met zijn broers een gevaar voor iedere 
verdediging 

8e. Deze speler is vaak in sloten te vinden.

8f. Deze oud WK winnaar heeft geen auto.

8g. Rihanna heeft een nummer gemaakt ter ere van deze 
speler

8h. Deze speler weet veel van banden en restaurants.

8i. Deze oud Argentijnse voetballer is fan van 
tomatenketchup 

8j. Richard van de kerkhof is buiten het voetbal om, bezig 
met deze speler.
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Nouwens 
bouw & timmerbedrijf bv
Donk 7a
5512 NK  Vessem

Martijn Nouwens 

tel.: 0497 - 540 499
mobiel: 06 - 21993111
info@nouwensbouw.nl
www.nouwensbouw.com

Visits_Nouwens.indd   1 03-02-11   14:34
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NIEUWE JASSEN 
EN INLOOPSHIRTS

Het jaar 2021 sukkelt naar zijn eind, maar wat onze sponsoren betreft kan niet op in deze 
feestelijke decembermaand! Ongetwijfeld heb je ze al gezien via de social media kanalen 
van onze vereniging; 

Verder zijn we als sponsorcommissie in het weekend voor Kerst op pad geweest om al 
onze sponsoren een ambachtelijke kerststaaf van Bakkerij Henst aan te bieden, als blijk 
van waardering voor het steunen van onze vereniging. We hopen dat deze overal heeft 
gesmaakt!

de schitterende nieuwe jassen voor onze 
trainers, leiders, bestuurders en de klusgroep. 
Jeroen Swaanen, Hardmetaalafval.nl en 
Belgiron hartelijk dank voor het mogelijk 
maken hiervan!

Appearance is everything! Daar weten ze 
bij Huybers installatiebedrijf en R. Wirken 
tegelwerken alles van. Zij hebben Vessem 1 
en 2 voorzien van nieuwe inloopshirts, zodat 
deze heren niet alleen tijdens, maar ook voor 
de wedstrijd de tegenstander imponeren en 
er keurig gesoigneerd bij lopen. 
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Onderdeel 7: Kleurplaat
Kleur netjes binnen de lijntjes

In de bijlage zit een schitterende kleurplaat. Kleur 
deze zo mooi, netjes en origineel mogelijk in!

Lever de kleurplaat (zowel oud als jong) in bij Super 
Service Henst!

Dit telt ook mee in de uitslag van de algehele 
kerstpuzzel.

DE 
GROTE OMNI

LOEIERKE
KERSTPUZZEL

2021
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Naam:
Geboren op:
Geboorteplaats:
Naam vader (voluit):
Naam moeder (voluit):
Broers en/of zussen:
Wie zijn je beste vrienden e vriendinnen? 

In welk team speel je?
Op welke positie?
Wie zijn je leiders/trainers?   
Hoe vaak ben je al kampioen geweest?
Ga je weleens bij Vessem 1 kijken?
Favoriete voetbalclub?
Favoriete voetballer?
Mooiste voetbaltenue?
Beste speler/speelster van jouw team?
Wat is de naam van je school?
In welke groep zit je?
Favoriete les?
Wie vind je het leukste meisje van jouw 
klas?
Wie zou je het allerliefst ontmoeten, en 
waarom?
Wat is je favoriete dier?
Eet het liefste?
Eet niet graag?

Profieltje van

Senn Eltink
3-jan-14
Veldhoven
Maikel Eltink
Danielle van Aaken
Geen
Siem van Hoof en Levi van de Huygevoort

J09-1
Middenveld
Mijn papa, Michel en Erik
Nog nooit
Nee
Ajax natuurlijk!
Tadic
Van Barcelona
Sven van Riet
Sint lambertus vessem
Groep 4
Rekenen want dan mag ik op de tablet
2 Nikki en Liz van Herk

Tadic om samen mee te voetballen

Giraf
Mac Donalds
Spruitjes

Senn Eltink
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Wat zou je ‘t liefst veranderd zien bij de 
voetbalclub?  
Wat is je favoriete muziek?
Wat zijn je hobby’s naast voetbal?  
Wat is je favoriete website?
Leukste tv-programma?
Domste programma?

Waar ga je het liefste op vakantie en 
waarom? 
Hoe laat ga je ‘s avond naar bed?
Wat is je allerliefste wens?

Welk beroep wil je later uitoefenen?

Waaraan heb je een hekel?
Wat is jouw favoriete computer spelletje?
Denk je dat jullie pap ooit Prins Carnaval 
zal worden?
Denk je dat je een betere voetballer dan 
papa wordt?
Wat vind je ervan dat DEES en VV Vessem 
met de jeugdteams samen zijn?

Als je moet kiezen
 : intelligente lockdown of school
 : doelpunt maken of winnen
       : kermis of carnaval
                 : binnen of buiten spelen

Wat vind je het leukste voetbaltrucje?
Hoe ben je de Corona tijd tot nu toe 
doorgekomen?

Wat vind je van ’t Loeierke en wat zou er 
beter kunnen? 
Wat wil je verder nog kwijt?

Na iedere wedstrijd een zak chips

Snollebollekes
Gamen
Youtube
Freek Vonk
Geen idee

Naar Italie voor de pizza’s!

20 uur
Dat we ooit eens naar Eurodisney gaan en 
daar blijven logeren
Profvoetballer en als dat niet lukt youtuber

Aan ruzie maken
Fortnite
Nee nooit

Dat ben ik nu al 

Gezellig

Lockdown
winnen
kermis
buiten spelen

La croqueta van Iniesta
Heel goed. Fijn thuis van school. Lekker 
voetballen, gamen en af en toe een beetje 
leren

Leuk blad

niks meer
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elftal wed.   pnt.   gem. voor    tegen saldo

O11-1 12 30 2.50 101 54 +47

O8-1 10 21 2.10 76 49 +27

O13-1 12 23 1.92 44 20 +24

O12-1 11 21 1.91 60 40 +20

O10-1 12 22 1.83 83 52 +31

O15-2 10 12 1.20 33 44 -11

O15-1 10 12 1.20 20 33 -13

O9-1 12 12 1.00 67 84 -17

O17-1 11 10 0.91 20 33 -13

O10-2 11 10 0.91 72 116 -44

O17-2 10 8 0.80 24 52 -28

O9-2 11 6 0.55 38 87 -49

O19-1 11 4 0.36 22 74 -52 

   

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2021-2022

TUSSENSTAND 
SUPERCUP
 SEIZOEN
2021-2022

SPONSOR:
Super Service

Henst

STAND BIJGEWERKT T/M DE WINTERSTOP
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PRIKBORD

‘t Loeierke wenst 

iedereen fijne feestdagen

en een mooi

 lockdownloos 2022

Onze voorraad foto’s voor 

‘Loeierke goes around the world’ 

is op. Neem dus altijd ‘t Loeierke 

mee en stuur de foto naar:

loeierke@outlook.com
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Oh Bram in de 

winter van z’n 

carrière?

Ja,
dekkerst kan 

beginnen!





VALENCIA

‘t Loeierke goes 
around the world!


