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Het	jaar	loopt	op	zijn	eind	en	het	laatste	
Loeierke	 van	 2015	 ligt	 keurig	 voor	
Kerstmis op de mat. De periode tussen 
Sinterklaas	 en	 Kerst	 is	 inspirerend	
voor	 velen.	 Zo	 bewijst	 PSV	 dat	 het	
best	 mogelijk	 is	 te	 overwinteren	 in	 de	
Champions	 League	 zo	 lang	 je	 dit	 maar	
niet	 jaarlijks	 met	 een	 juniorenelftal	
probeert.	Kevin	van	Helvoort	was	laatst	
op	 het	 trainingsveld	 en	 lijkt	 zo	 zijn	
maandenlange	 aankondiging	 om	 een	
aanzet	 te	maken	 zijn	 voetbalcarrière	 te	
hervatten, te concretiseren. Op sommige 
momenten	was	een	glimp	zichtbaar	van	
zijn	 sublieme	 voetbalkwaliteiten.	 Op	
de meeste overigens niet maar gezien 
het niveau van de rest was dit toch 
voldoende	 om	 zich	 te	 onderscheiden.	
Wellicht	 kan	 hij	 volgend	 seizoen	 als	
speler/manager	 aan	 de	 slag	 zoals	 Ruud	
Gullit	 ooit	 bij	 Chelsea	 deed?	 In	 een	
dorp	verderop	lopen	ze	zo	te	koop	met	
het	 feit	 dat	 ze	 eeuwen	 achterlopen	 in	
beschaving,	 ontwikkeling,	 kleding-	 en	
haardracht dat ze hier in deze periode 
zelfs	 een	 tweedaags	 evenement	 van	
hebben gemaakt. Gezien de eerste 
‘bagel’	 zou	 het	 misschien	 slimmer	 zijn	
om	nog	eens	 aan	de	 voetbaltechnische	
en	 –tactische	 kwaliteiten	 te	 schaven.	

Om	 even	 kennis	 op	 te	 halen	 over	 de	
betekenis	 van	 het	 woord	 bagel	 zegt	
Wikipedia	 het	 volgende:	 ‘Het	 behalen	
van	 een	 set	 in	 tennis	 zonder	 één	 enkel	
tegengame	(6-0)	heet	een	bagel.	Zo	ook	
kan	 een	 tenniswedstrijd	 met	 tweemaal	
6-0	 worden	 gewonnen,	 dan	 spreekt	
men	 van	 een	 double	 bagel’.	 Naar	 alle	
waarschijnlijkheid	 wordt	 een	 voetbal	
gerelateerde	 double	 bagel	 op	 10	 april	
2016	behaald.

Ook	 dit	 jaar	 hebben	 we	 als	 redactie	
een	 omni	 Kerst	 puzzel	 in	 elkaar	 gezet.	
Gebruikelijke	 onderdelen	 als	 de	
anagrammen,	 voetbalvaria,	 foto’s	 en	
logo’s	 raden	 ontbreken	 niet.	 Hopelijk	
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is	 het	 deelnemersveld	 van	 net	 zo’n	 hoge	
kwantiteit	 en	 kwaliteit	 als	 vorig	 jaar.	 De	
Gouden	 leeuw	 heeft	 een	 leuke	 prijs	 ter	
beschikking	 gesteld	 voor	 de	 winnaar.	 De	
prijsuitreiking	zal	in	januari	volgen.

In	de	top	van	de	ranglijst	van	de	Loeierke	
poule	 waarin	 de	 uitslagen	 van	 Vessem	 1	
kunnen	 worden	 voorspeld	 strijden	 Peter	
Schoenmakers en Daan Soetens om de 
koppositie,	maar	er	kan	natuurlijk	nog	van	
alles	 gebeuren!	 Wil	 je	 je	 nog	 aanmelden	
dan	kan	dat.	Kijk	hiervoor	op	vvvessem.nl.	
Vanaf	volgend	seizoen	zal	er	bij	voldoende	
animo	met	een	kleine	inzet	gespeeld	gaan	
worden.

In	 dit	 Loeierke	 aandacht	 voor	 meerdere	
jubilaria	 en	 een	 interview	 over	 het	
damesvoetbal.	 Het	 jeugdprofieltje	 komt	
van Boet van Hoof, die verwacht een 
betere	voetballer	te	worden	dan	zijn	vader	
was	en	ik	denk	dat	hij	daar	gelijk	 in	heeft.	
Sterker, hij is hier op dit moment niet ver 
meer van verwijderd. De antwoorden in de 
’30	vragen	aan’	komen	van	Dennis	Swalen	
en	zijn	bij	tijd	en	wijle	even	mysterieus	als	
geniaal.	Ruud	Verbaant	en	Pieter	Huybers	
vonden het Vrienden van ’t Loeierke feest 
zo	 gezellig	 dat	 ze	 deze	 uitgave	 meteen	
de	kans	grijpen	om	een	stuk	 in	te	 leveren	
en	 deelname	 aan	 VVTL	 in	 november	
2017	 veilig	 stellen.	 Of	 Ed	 de	 Koning	 nog	
weet heeft van zijn aanwezigheid op 
dit	 feest	 valt	 te	 betwijfelen.	 Vanaf	 hier	
nogmaals	 dank	 aan	 Frank	 van	 Hoof	 voor	
het	 beschikbaar	 stellen	 van	 zijn	 ‘top	
A-locatie’	 café	 en	 aan	Henri	 Swaans	 voor	
het	 maken	 van	 de	 gelikt	 uitziende	 quiz,	
waarvan	 de	 moeilijkheidsfactor	 enkel	
voor	Ted	en	Kevin	niet	te	hoog	bleek.	We	

hebben Ted meteen opgegeven voor het 
tv-programma	Met	het	mes	op	tafel,	waar	
hij	 als	 hij	 uitgenodigd	 wordt,	 mogelijk	
acte	de	présence	zal	geven	in	V.V.	Vessem	
trainingspak.

Nog	 een	 mededeling	 van	 huishoudelijke	
aard. Voortaan wordt ’t Loeierke voor 
leden	die	buitendorps	wonen,	bezorgd	bij	
hun ouders in Vessem.

Veel	puzzelplezier,	fijne	Kerstdagen	en	een	
gelukkig	2016!	

We	zien	elkaar	op	de	prinsenreceptie	van	
Henri Swaans.

Geert
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VAN HET BESTUUR
Het einde van 2015 nadert en zo ook de 
eerste	helft	van	de	competitie.	We	kunnen	
de	 eerste	 helft	 van	 de	 competitie	 met	
trots	 afsluiten	 met	 twee	 echte	 najaars	
kampioenen. Onze F2 en D1 zijn najaars 
kampioen	geworden	in	hun	klasse.	Namens	
het	 bestuur	 wil	 ik	 deze	 kampioenen	
feliciteren	met	deze	mooie	prestatie.	
Ook is het in de dagen voor kerst  de tijd 
om in gesprek te gaan met de trainer van 
de	 selectie.	 In	 overleg	 met	 de	 trainer	 en	
de	selectie	heeft	het	bestuur	besloten,	dat	
voor	 het	 volgende	 seizoen	 het	 contract	
met	Kees	Mollen	niet	wordt	verlengd.	Een	
delegatie	van	het	bestuur	is	druk	bezig	met	
de	sollicitatie	procedure	voor	een	nieuwe	
trainer.	 Zij	 zijn	 momenteel	 al	 in	 gesprek	
met	 een	 aantal	 mogelijke	 kandidaten,	
maar bij het verschijnen van dit Loeierke 
is	er	nog	geen	nieuwe	trainer	aangesteld.	
Zodra	hier	meer	nieuws	over	te	melden	is	
zullen	we	dit	natuurlijk	kenbaar	maken	op	
de site. 
En	nu	we	het	toch	even	over	de	site	hebben	
wil	 ik	 iedereen	 op	 een	 artikel	 wijzen	 dat	
op	 5	 december	 geplaatst	 is.	 Namens	 het		
bestuur	 wil	 ik	 de	 tekst	 van	 het	 artikel	
nogmaals	onder	de	aandacht	brengen.	“	Nu	
het weer de donkere dagen voor Kerstmis 
zijn,	is	het	belangrijk	om	goed	zichtbaar	te	
zijn onderweg. De weg van het dorp naar 
het sportpark en andersom is erg donker 
en	 we	 zien	 geregeld	 mensen	 fietsen	
zonder	 verlichting.	 We	 willen	 iedereen	
er	 op	 wijzen	 dat	 dit	 levensgevaarlijk	 kan	

zijn!	 Dus	 zorg	 dat	 je	 goed	 verlicht	 bent	
want	 zo	 voorkom	 je	 ongelukken.	 (Losse)	
fietsverlichting	 is	 bij	 meerdere	 van	 onze	
sponsoren verkrijgbaar. 
Zorg	ervoor	dat	 je	niet	alleen	op	het	veld	
opvalt!”.	Het	 is	 voor	 ieders	 veiligheid	van	
groot	 belang	 dat	 de	 verlichting	 goed	 in	
orde is, want het komt te vaak voor dat er 
mensen	(groot	en	klein)	op	het	sportpark	
vertrekken	zonder	de	juiste	verlichting.	
En	 dan	 nog	 even	 de	 aandacht	 voor	 een	
aantal	 activiteiten	 die	 de	 komende	 tijd	
gepland	 staan.	 Als	 eerste	 natuurlijk	 de	
jaarlijkse	kerstwandeling	op	26	december.	
Hiervoor	 wil	 ik	 natuurlijk	 heel	 Vessem	
uitnodigen,	want	wat	is	er	nou	leuker	dan	
een	 mooie	 boswandeling	 op	 de	 Tweede	
Kerstdag,	 waardoor	 we	 natuurlijk	 ook	
nog	de	teveel	binnen	gekregen	calorietjes	
van	 de	 Eerste	 Kerstdag	 vaarwel	 kunnen	
zeggen.	 Verder	 is	 onze	 vrijwilligersavond	
op	 22	 januari.	 Met	 deze	 avond	willen	 wij	
alle	 vrijwilligers	 bedanken	 voor	 hun	 inzet	
van	het	afgelopen	jaar.	Mocht	je	jezelf	nog	
niet opgegeven hebben zou ik zeggen, 
stuur het strookje in of geef je op bij één 
van	de	bestuursleden.

Rest	 mij	 nog	 om	 namens	 het	 bestuur	
iedereen	 fijne	 kerstdagen	 en	 een	 goed,	
sportief	maar	vooral	een	gezond	2016	toe	
te wensen.

Tot	ziens	op	de	Lille
Hans van der Linden
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Op zondag 1 november werden 2 
prominente	 leden	 van	 onze	 vereniging	
gehuldigd	 voor	 het	 feit	 dat	 ze	 beiden	 50	
jaar	lid	zijn	van	onze	club.	Henk	van	de	Ven	
en Wim van Doren werden na de wedstrijd 
tegen DBS door de voorzitter in de kantine 
in het zonnetje gezet. 

Henk van de Ven werd op 1 augustus 1964 
lid	van	Voetbalvereniging	Vessem.	Hij	was	
als	speler	voornamelijk	actief	 in	het	5e	en	
het	6e.	Hij	was	lange	tijd	speler/trainer	van	
een	 vriendenelftal	 waarmee	 hij	 in	 1980	
kampioen	werd.	Henk	was	van	1975	tot	1983	
lid	van	het	bestuur	en	wedstrijdsecretaris.	
In	1995	heeft	hij	de	viering	van	het	60-jarig	

jubileum	mee	voorbereid	en	daarvoor	een	
adressenbestand	van	oud-leden	gemaakt.	
Henk is op dit moment hoofdbezorger 
van	 clubblad	 ’t	 Loeierke	 en	 samen	 met	
zijn	 vrouw	 Annet	 bijna	 altijd	 aanwezig	
bij	 de	 wedstrijden	 van	 ons	 1e	 elftal.	 Na	
de wedstrijd zit hij graag aan de vaste 
stamtafel	aan	de	kant	van	het	korfbalveld	
om, samen met de andere stamgasten, de 
wedstrijd	nog	even	te	evalueren.	
Wim	van	Doren	begon	zijn	voetbalcarrière	
bij	RKVVO,	maar	 stapte	 in	 1964	over	naar	
VV	 Vessem.	 In	 het	 seizoen	 1965-1966	
speelde	 hij	 in	 het	 1e	 elftal	 dat	 kampioen	
werd,	onder	meer	door	een	legendarische	
5-4	 overwinning	 (na	 een	 1-4	 achterstand)	

Jubilaria
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Op	de	jaarvergadering	van	3	 juli	 jongstleden	werden	zoals	 ieder	 jaar	de	jubilarissen	van	
onze	vereniging	gehuldigd.	

Van	links	naar	rechts	en	we	beginnen	bovenaan:	Raymond	van	de	Sande	(40	jaar),	
Henri	Swaans	(25	jaar),	Bart	de	Koning	(25	jaar),	Erwin	van	de	Ven	(25	jaar)	
en	Roland	Verkooijen	(25	jaar).
Onder	ziet	u	van	links	naar	rechts:	Sander	van	Asten	(25	jaar),	Daan	Somers	(25	jaar),	
Peter	Sengers	(40	jaar)	en	Frans	Becx	(40	jaar).	

op	DEES.	Wim	was	leider	van	de	A1	en	werd	
met	dit	elftal	kampioen	in	het	seizoen	1969-
1970.	Daarna	 is	hij	nog	 jaren	 leider/trainer	
van	 diverse	 jeugdteams	 geweest.	 In	 1974	
werd	hij	als	 speler	kampioen	met	Vessem	
2. Wim was grensrechter van Vessem 1 
tussen	1987	en	2003.	In	1991	en	1994	werd	
hij kampioen met Vessem 1. Wim was ook 
lange	 tijd	 leider	 van	 Vessem	 2.	 Verder	
organiseerde	 Wim	 jarenlang	 het	 ophalen	
van	het	oud	 ijzer	 in	Vessem.	Van	1980	tot	
2007(!)	 was	 Wim	 lid	 van	 het	 bestuur.	 Bij	
zijn	 afscheid	 werd	 Wim	 benoemd	 tot	 lid	
van	 verdienste	 van	 onze	 vereniging.	 Zijn	

foto	hangt	dan	ook	aan	de	Wall	of	Fame	in	
de bestuurskamer. Wim is op dit moment 
lid	 van	 de	 klusgroep	 en	 is,	 net	 als	 Henk,	
bijna	elke	week	 te	vinden	 langs	de	 lijn	bij	
wedstrijden van Vessem 1. Ook Wim vindt 
het	belangrijk	om	de	wedstrijd	naderhand	
te	evalueren	in	de	kantine.	

Zoals	 hierboven	 te	 lezen	 valt	 hebben	we	
hier	te	maken	met	echte	clubmensen.	Henk	
en	 Wim,	 gefeliciteerd	 met	 jullie	 50-jarig	
lidmaatschap!	We	bedanken	 jullie	voor	de	
afgelopen	50	 jaar	en	hopen	dat	 jullie	nog	
lang	betrokken	zijn	bij	onze	vereniging!
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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

WWW.VVVESSEM.NL
voor uitslagen, standen, foto’s, info en nog veel meer

harrie soetens
KWALITEIT IN STUCWERK

KUILENHURK 27B 5512 CA  VESSEM
TELEFOON 0497-591834
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Auto- en motor
rijschool

Menno
Aalders

Tel. (0497)-591845
VESSEM

• Baby en kleuter-
zwemmen

• Vrij zwemmen op
afspraak

• Kinderfeestjes

Telefoon 0497-591516
Mobiel: 06-51335946
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Kan	men	stellen	dat	een	slechte	investering	
dezelfde	 betekenis	 heeft	 als	 beknibbelen	
op de uitgave? De heer heeft mij niet 
geschapen	als	een	commerciële	gladjanus	
én	ook	niet	als	een	bedrijfskundig	strateeg.	
Wel	 durf	 ik	 te	 stellen	 dat	 ik	 met	 mijn	
nuchtere	 boerenverstand	 van	 één	 Euro,	
twee	Euro	kan	maken.	Niet	altijd	natuurlijk,	
maar	vandaag	wel!

Ieder	 bedrijf,	 instelling	 en	
onderwijsinstelling	 hebben	 een	 strategie,	
een	doel.	Een	bedrijf	wil	winst	maken	om	
haar	 voortbestaan	 veilig	 te	 stellen.	 Een	
instelling	 als	 de	 GGD	 Brabant-Zuidoost	 is	
er	 onder	 andere	 om	mensen	 als	 ons	 een	
gratis SOA test te bieden. De taak van 
de GGD is om mensen gezond te houden 
en	 de	 gezondheid	 van	 alle	 inwoners	 te	
verbeteren. Maar wat is de strategie van 
onze	voetbalvereniging?	En	dan	specifiek,	
de kantine?

Mijn	 wetens	 is	 het	 doel	 van	 de	 kantine	
met name het bevorderen van de sfeer 
gedurende	 de	 derde	 helft.	 De	 kantine	
heeft	 hierbij	 een	 faciliterende	 rol	 in	 het	
aanreiken	van	voedsel,	drank,	muziek,	een	

hangtafel,	een	kruk	en	wc-papier.	

Ideaal	 zou	 zijn	 als	 de	 kantine	 een	 op	
zichzelf	 staande	 gelegenheid	 is.	 Als	
voorbeeld	de	kantine	van	De	Beerse	Boys.	
Deze kantine houdt haar eigen broek op en 
jaarlijks	dient	er	winst	gemaakt	te	worden.	
Voor de kantine van Vessem is dit zeker 
geen	noodzaak.	Maar	het	is	wel	mooi	mee	
genomen	als	de	bezoekers	aan	de	kantine	
het	geld	wat	makkelijker	uitgeven.	

Voor	 de	 kantine	 van	 V.V.Vessem	 valt	
en	 staat	 alles	 met;	 klant	 tevredenheid.	
Wanneer	de	klant	tevreden	is,	is	die	geneigd	
om	 makkelijker	 een	 extra	 consumptie	 te	
consumeren.	 En	 juist	 daar	 zie	 ik	 kansen	
voor de kantine. 

Weet waar je kansen 
liggen
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Case 1; nootjes
Nootjes	 worden	 in	 horeca	 gelegenheden	
gebruikt	om	de	dorst	bij	de	klanten	op	te	
wekken.	 Maar	 stel…	 De	 nootjes	 zorgen	
voor	 extra	 dorst	 én	 de	 nootjes	 geven	 de	
klant	een	goed	gevoel.	Dat	de	klant	tegen	
zichzelf	 zegt;	 ‘potverdrie	 wat	 een	 lekker	
nootje! Leuke tent hier, deze kantine 
adviseer ik aan mijn vrienden’. Het jammere 
van de kantine van Vessem is, is dat men 
beknibbeld	op	de	uitgave	voor	de	nootjes.	
Geef	 aan	de	 voorkant	 een	euro	extra	uit,	
door	te	kiezen	voor	een	lekkerder	nootje.	
Het wordt tijd dat de tijgernootjes terug 
komen!	 Ik	weet	zeker	dat	hierdoor	onder	
aan de streep, aan het eind van het jaar, 
een	 vrachtwagen	 extra	 bier	 door	 wordt	
verkocht. 

Case 2; wc-papier
Een	 ieder	 kan	beamen	dat	 het	momentje	
voor	 jezelf	 op	 het	 toilet	 heerlijk	 kan	 zijn.	
Even	die	smartphone	uit	je	zak	en	kijken	wat	
de	laatste	updates	op	twitter,	facebook	en	
instagram	zijn.	Na	10	minuten,	bij	sommige	
wellicht	15	minuten,	komt	het	moment	dat	
de bibs afgeveegd dient te worden. 10 a 15 

minuten genieten worden dan direct kapot 
gemaakt.	 Tenminste	bij	 een	 toilet	bezoek	
bij	 onze	 voetbalvereniging.	 Waarom	
1-laags	 toiletpapier	 als	 je	 ook	 kunt	 kiezen	
voor	 3-laags?	 Verkeerde	 bezuinigingen!	
Beknibbelen	 op	 de	 uitgave	 in	 mijn	 ogen.	
Afgelopen	zondag	voor	de	tweedemaal	er	
doorheen geprikt tijdens het afvegen! De 
eerste keer dat ik er doorheen prikte was 
2	weken	geleden,	deze	zat	dus	nog	vers	in	
mijn geheugen. 

Je	 snapt	 natuurlijk	wel	 dat	 een	 bezoeker	
van	 de	 kantine	 hier	 geen	 goed	 gevoel	
aan	 over	 houdt.	 Ik	 ga	 niet	 tegen	 mijn	
vrienden	 zeggen;	 ‘daar	 op	 het	 sportpark	
van	 V.V.Vessem..	 Daar	 kun	 je	 lekker	 naar	
het	 toilet!’	 Nee!	 Deze	 jongen	 doet	 in	 het	
vervolg	 thuis	wel	de	grote	boodschap	als	
ze	 die	 bij	 de	 kantine	 niet	 willen	 hebben.	
Tijdens	aankomende	ledenvergadering	zie	
ik dit punt graag terug op de agenda. 
Gelukkig	 is	 mijn	 advies	 gratis!	 Doe	 er	 je	
voordeel	mee!

Schijnheilige	Johan		
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1	 Naam	&	voornaam	 	 	 Dennis	Swalen
2	 Adres	 	 	 	 	 Jan	Smuldersstraat	43	a
3	 Geboorteplaats		 	 	 	 Vessem
4	 Burgerlijke	staat	 	 	 	 Vrijgezel
5 Leeftijd      26
6	 Opleiding	 	 	 	 EMSI,	EIPS	en	Mecharonica	(3xniv.3)
7 Werk     VDL Apparatenbouw
8	 Hoe	wordt	je	ook	wel	genoemd?	 	 n.v.t.
9	 Huidig	elftal?	 	 	 	 Vessem	3
10	 Wat	zit	er	in	je	broodtrommel?	 	 4	á	5	boterhammen	&	wat	fruit
11	 Wat	bestel	je	bij	de	smikkel?	 	 Als	het	moet,	frietje	met	&	kipsate
12	 Saus	er	op	of	saus	ernaast?	 	 Ernaast	aub
13	 Hoe	ziet	de	ideale	vrouw	eruit?	 	 Uniek	gevoel,	als	niet	te		 	 	
	 	 	 	 	 	 verwoorden?	Héél	vrouwelijk	&	de		
      ene met de perfecte combi en die   
	 	 	 	 	 	 het	dichtste	bij	tot	ideaal	haalt	+	dat		
	 	 	 	 	 	 wederzijds.	Zo	tijdloos	als	de	liefde.
14	 Aan	wie	of	wat	heb	je	een	enorme	hekel?	 Heb-	geldzucht,	onrecht,	blessures,		
	 	 	 	 	 	 mensen	met	pijn	zien,	&	iets	kwijt			
      zijn
15	 Waar	krijg	je	een	kick	van?	 	 Teveel	om	op	te	noemen
16	 Waarvan	niet?	 	 	 	 Ruste/lusteloosheid	&	verliezen		 	
	 	 	 	 	 	 (onterecht,	nipt	of	vet)
17	 Seks	voor	de	wedstrijd?	 	 	 Ik	zeg	niet	direct	nee.	Die	dinge		 	
      gebeuren, daar vraag je niet   
	 	 	 	 	 	 om.	Volgende	vraag..	
18	 Hoe	denk	je	over	damesvoetbal?	 	 Iets	minder	fraai	&	niet	te		 	
	 	 	 	 	 	 vergelijken

De dertig
vragen aan:

Dennis Swalen
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19	 Heb	je	al	veel	gescoord	voor	de	senioren?	 Vind	van	niet.	Wel	veel	verdedigd.
20	 En	ook	in	het	goede	doel?	 	 Tja,	zelden?	Maar	ik	doe	toch		 	
      mijn best. Laatst, strak en   
	 	 	 	 	 	 onberispelijk	in	het	goedfoute		 	
	 	 	 	 	 	 doel

21	 Hoe	ziet	de	ideale	voetballer	eruit?	 Als	zichzelf,	topfit,	handig,	slim,snel,		
	 	 	 	 	 	 scherp,	moedig,	toegewijd	&	met			
	 	 	 	 	 	 tomeloze	inzet

22	 Hoe	vind	je	de	mentaliteit	van	de		 	 Gemiddeld,	goed	genoeg.	Klein
	 Vessemse	voetballer?	 	 	 detail,	zou	soms	nog	net	wat	beter		
      mogen
23	 En	van	de	mentaliteit	in	de	kantine?	 Toppie!
24	 Wat	kan	er	bij	de	voetbalclub	verbeterd		 Het	spelleke	voetbal	&	beleving
 worden?    
25 Hoe of kan de kantine nog verder   Weet ik niet precies. Maar kan ook
	 verbeterd	worden?	 	 	 niet	veel	beter,	met	de	juiste		 	
	 	 	 	 	 	 mensen	op	de	juiste	plek	&		 	
      juiste sfeer.
26	 Wie	is	het	kleurrijkste	lid	van	onze		 Geen	idee.	Maar	ik	vind	de	meeste
	 vereniging?	En	wie	het	meest	kleurloze?	 leden	die	aanwezig	zchzelf	zijn,		 	
	 	 	 	 	 	 divers	&	kleurlijk	gezamelijk

27	 Wie	wint	het	klassement	van	de		 	 Ik	hou	de	spanning	hoog,	iedereen
 zwarte piet van het jaar?   maakt kans

28	 Wat	is	er	verbeterd	aan	het	loeierke	nu		 Nieuwe/andere	mensen,	verhalen,		
	 Henri	gestopt	is	als	hoofdredacteur?					 gedachten	&	ideeën	misschien.	

29	 Wat	was	het	belangrijkste	nieuwsfeit	 Cristiano	&	Badr	knuffelen.	PSV	door	
	 van	afgelopen	week?	 	 	 in	CL!	Meerderheid	Nederlanders	wil		
	 	 	 	 	 	 gemeentelijke	vuurwerkshow.	

30	 Waarom	schrijf	je	nooit	iets	in	het			 Voel	me	niet	ontzettend	geroepen.
	 loeierke?	 	 	 	 En	als	ik	dan	eens	wat	geniaals		 	
      bedenk, vergeet ik het op   
      te schrijven.

30a	 Wat	had	je	nog	meer	kwijt	gewild?	 Zeg,	‘t	beste	allemoal,	fijne		 	
      feestdagen en een gezond 2016!
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Speciaal	voor	de	koude	wintermaand	is-ie	er	weer!	Het	dubbeldikke	kerstnummer	van	
‘t	Loeierke	is	dit	jaar	weer	voorzien	van	een	echte,	ouderwetse	omnipuzzel!	Een	puzzel	
om	lekker	voor	de	kachel	in	te	vullen,	eventueel	samen	met	je	gezinsleden.	Meespelen	is	
geheel	gratis	en	er	zijn	grote	prijzen	te	verdienen	voor	de	beste	puzzelaars!

De	 kerstpuzzel	 bestaat	ook	dit	 jaar	weer	 uit	 6	onderdelen.	Dit	 jaar	 zijn	 de	 foto’s	 van	
personen	weer	 terug.	 Uiteraard	 ontbreken	 de	 foto’s	 van	 sportparken	 en	 plaatsen	 in	
Vessem ook in deze uitgave niet.

De	antwoorden	kun	je	invullen	in	bijgevoegd	deelnameformulier	
dat	samen	met	het	Loeierke	in	de	bus	gevallen	is.	Voor	de	echte	
luie	puzzelaars	onder	ons	kun	je	het	formulier	ook	downloaden	
via	de	website	www.vvvessem.nl	en	digitaal	versturen.

Door	deel	te	nemen	maak	je	kans	op	de	volgende	prijzen:
1e	prijs:	 	 Beerze	Bier	pakket
2e	prijs:			 v.v.	Vessem	Das	+	Minidress
3e	prijs:			 v.v.	Vessem	paraplu

Wij	zijn	erg	blij	dat	we	ook	deze	editie	weer	mooie	prijzen	kunnen	weggeven	voor	de	
beste	puzzelaar	dankzij	Brouwerij	de	Gouden	Leeuw	en	v.v.	Vessem.	De	prijzen	zijn	leuk	
om te winnen of om cadeau te geven!

Het	inleveren	van	het	deelnameformulier	kan	tot	zondag	11	januari	bij	Ruud	van	Aaken	
(Hemelrijk	6)	of	Thomas	van	den	Bliek	(Hooge	Akker	52).	Prijswinnaars	krijgen	
automatisch	bericht	en	over	de	uitslag	kan	niet	worden	gecorrespondeerd.	Zeker	niet	
met ons!

VEEL	SUCCES,	WE	ZIEN	JE	DEELNAMEFORMULIER	GRAAG	TEGEMOET!

DE GROTE OMNI
BEERZE BIER

LOEIERKE KERSTPUZZEL 2015
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1a

1b

1c

Onderdeel 1: Sportparken
bij welke verenigingen in de omgeving zijn deze foto’s gemaakt?
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1d

1e

1f DE 
GROTE OMNI

LOEIERKE
KERSTPUZZEL

2015
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1g

1h
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baro-lux
sportprijzen, bekers, vaantjes, 
trofeeën, medailles e.d.
Zéér concurrerende prijzen

Bart Rombouts
Bloxstraat 19 - Eersel (t.o. de sporthal)
Bel voor een afspraak en prijsopgave 0497-516120

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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Zaterdagavond	 28	 november,	 een	 uurtje	
of	 acht,	 café	 van	 Hoof.	 De	 derde	 keer	 al	
dat	ik	deze	memorabele	avond	mee	mocht	
maken.	 Het	 geniale	 VVTL	 feest.	Mocht	 je	
nu	denken:	Hé,	wat	is	dat	en	waar	staat	die	
afkorting	voor?.	 Schrijf	 een	 stukje.	Bij	 zijn	
is	mee	maken.		Voor	diegene	die	er	al	ooit	
bij	zijn	geweest:	het	was	weer	als	vanouds.	
Traditiegetrouw werd de maag weer 
gevuld	met	bier	en	andere	versnaperingen,	
de	avond	daarentegen	met	een	geweldige	
quiz.	 Dé	 ingrediënten	 voor	 een	 mooie	
avond.	De	quiz,	ditmaal	in	elkaar	gezet	door	
aftredend voorzitter Henri ‘HOH’ Swaans, 
werd	 overigens	 eerst	 zorgvuldig	 getest	
door	de	redactieleden	van	 ’t	Loeierke.	De	
quiz	was	briljant.	Henri	kan	zo	de	ICT	in,	met	
zijn	 Powerpoint	 vaardigheden.	 Hoeveel	
avonden	of	misschien	wel	nachten	hij	door	
heeft	moeten	brengen	achter	zijn	PC	wil	ik	
niet	 weten,	 maar	 het	 resultaat	 mocht	 er	
wezen.	 Vier	 categorieën:	 voetbal,	 sport,	
algemeen	en	muziek.	 Ik	wist	eigenlijk	van	
tevoren	 al	 dat	 er	 een	 paar	 instinkers	 in	
zouden	 zitten,	 Henri	 kennende.	 En	 raad	

het maar. Dan ben ik juist diegene die er 
in trapt. ‘Waar staat dit geboortebord?’ 
Ik	 wist	 voor	 99	 procent	 zeker	 dat	 het	
Middelbeers	was.	Alhoewel	ik	in	de	goede	
richting	 zat	 bleek	 ik	 er	 uiteindelijk	 toch	 1	
procent te weinig zeker van te zijn. Sint 
Hubert.	 Tja,	 ik	 had	 het	 kunnen	weten.	 In	
een	 van	 de	 vorige	 edities	was	 het	 ook	 al	
prijs.	 ‘Noem	 de	 big	 five’.	 Oké,	 makkelijk.	
Leeuw,	luipaard,	olifant,	buffel,	neushoorn.	
Goed	 beantwoord.	 Voor	 de	 duidelijkheid	
werden	er	op	het	scherm	nog	vijf	plaatjes	
van	de	dieren	afgebeeld.	Huh?	Henri!	Daar	
staat	 nijlpaard	 in	 plaats	 van	 neushoorn!	
Eindelijk	dachten	we	de	quizmaster	op	een	
foutje betrapt te hebben. Met de nadruk 
op	 ‘dachten’.	 Henri	 zei	 vervolgens:	 ‘Oh	
ja,	nu	zie	 ik	het	ook!’,	waarbij	 een	klik	op	
de	 muis	 voldoende	 was	 om	 het	 plaatje	
van	 een	 nijlpaard	 te	 veranderen	 in	 een	
neushoorn.		Ge-ni-aal.	

Een	 gezellige	 avond	 met	 een	 educatief	
tintje er aan, onder het motto ‘mee doen 
is	 belangrijker	 dan	 winnen’.	 Dat	 heb	 ik	

VVTL 3.0
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me maar voorgenomen na de eerste 
quizavond	 waar	 ik	 bij	 was.	 Normaal	
gesproken kan ik niet zo goed tegen 
m’n	 verlies,	 behalve	 als	 ik	 op	 voorhand	
al	weet	 dat	 het	 onbegonnen	werk	 is.	 Nu	
is het zo dat we binnen onze redactie 
een	 wandelende	 encyclopedie	 hebben.	
Voordat de vraag überhaupt tot me is 
doorgedrongen	 zie	 ik	 het	 oranje	 licht	 al	
weer af gaan. Om maar even een indruk te 
geven:	in	het	geval	dat	je	op	Unibet	of	Toto	
in	kon	zetten	op	Ted,	had	je	waarschijnlijk	
een notering van 1,03. 100 euro inzet, 3 
euro winst. Toch hebben we hem op een 
foutje	weten	te	betrappen	afgelopen	keer.	

We	 kregen	 een	 balk,	 waarbij	 iedere	 keer	
een	 nieuwe	 letter	 verscheen.	 Uiteindelijk	
moesten we de naam van een sportman of 
–vrouw	moesten	raden.	Letter	voor	letter	
kwam	tevoorschijn.	VICTORIA	AZARENKO!	
Ja,	dat	kan	goed	eens	kloppen.	Toch	zie	ik	
aan Henri zijn gezichtsuitdrukking dat er 
iets	mis	mee	is.	Waarop	volgde:	Fout!	Min	
1	 punt.	 Vervolgens	 was	 het	 een	 kwestie	
van	 tijd	 wie	 als	 eerste	 de	 knop	 indrukte.	
Victoria Azarenka. 

Een	week	later	mochten	de	VVTL’ers	aan	de	
bak.	De	eerste	show	werd	al	weggegeven	
voordat	 de	 quiz	 nog	 moest	 beginnen.	

Sfeerimpressie van de quizavond. Sander en Kevin in overleg, Gijs denkend, Frank bestudeert zijn 
fles bier en Ed probeert de vraag tot zich door te laten dringen.
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Ed	 de	 Koning	 kwam	 binnen.	 Niet	 heel	
bijzonder,	zou	je	zeggen.	Maar	in	plaats	van	
goedenavond te zeggen kwam hij binnen 
met zijn befaamde dansmoves. Toch een 
lange	 zit	 als	 je	 om	 twaalf	 uur	 ’s	middags	
al	aan	het	bier	bent	gegaan	bij	de	guld.	De	
teams	werden	willekeurig	gevormd	onder	
het bekende Champions League deuntje 
(dat	 geluidje	 dat	 ik	 momenteel	 graag	
hoor).	 Nadat	 de	 teams	 gevormd	 waren	
kon	de	quiz	beginnen.	Vier	teams.	Sander	
met	Kevin,	Frank	met	Gijs,	Huub	met	Ruud	
(team	roerdomp)	en	Ed	met	Pieter.	Al	snel	
bleek	 dat	 de	 strijd	 zou	 gaan	 tussen	 twee	
teams.	 Sander/Kevin	 en	 Gijs/Frank.	 Huub	
en	 Ruud	 kregen	 te	 weinig	 vragen	 over	
vogels,	 Ruud	 z’n	 specialiteit.	 Ed	 vroeg	
zichzelf	hardop	af	waarom	zijn	compagnon	
Pieter	 het	 niet	wist.	 ‘Tjonge	 jonge	 jonge,	
dat je daar het antwoord niet op weet’, 
met	een	lachje	er	achter	aan.	Nee,	het	was	
niet	de	avond	van	Ed.	De	strijd	 tussen	de	
twee	teams	van	Sander/Kevin	en	Gijs/Frank	
ging	 gelijk	 op.	 Uiteindelijk	 waren	 Sander	
en Kevin doortastender en trokken de 
punten	naar	zich	toe.	Zij	gingen	naar	huis	
met	VV	Vessem	prijzen.	Naast	de	winnaars	
ging ook Henri naar huis met een prijs. Hij 
kreeg	 een	 speciaal	 groen	 Loeierke	 jack	
voor	 zijn	 inzet	 de	 afgelopen	 jaren	 bij	 het	
Loeierke.	Half	vier	ging	ik	richting	huis,	niet	
met	prijzen	maar	met	een	geslaagde	avond	
achter	 de	 rug.	 We	 moesten	 tenslotte	 de	
volgende	 dag	 weer	 gewoon	 voetballen,	
dus	 ik	was	niet	de	 laatste.	Of	de	 rest	het	
licht	heeft	zien	worden	weet	ik	niet,	maar	
het	zou	zo	maar	eens	kunnen.	Al	met	al	was	

het	een	zeer	geslaagde	avond	en	willen	we	
namens het Loeierke Frank bedanken voor 
zijn gastvrijheid en de VVTL’ers voor het 
schrijven. Graag verzoek ik iedereen die 
’t Loeierke een warm hart toedraagt een 
stukje te schrijven de komende tijd zodat 
wij weer een mooi VVTL feest kunnen 
geven!

Frans 
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Na	het	daverende	succes	van	vorige	editie,
inclusief	een	even	succesvolle	feestavond,

prolongeert	’t	Loeierke	de	succesformule	en	komt	met:

Vrienden van ’t Loeierke 4.0

We	willen	al	onze	vrienden	van	de	vorige	editie	bedanken,	
maar	zij	zijn	bij	deze	helaas	weer	‘ontvriend’…

Wij	nodigen	hen,	maar	natuurlijk	ook	geheel	nieuwe	vrienden
uit	om	een	stuk	in	ons	clubblad	te	schrijven.

Heb	jij	inspiratie	om	een	kritisch/grappig/onzinnig	
maar	vooral	geniaal	stuk	te	schrijven?	

Dit	is	je	kans!	Hou	je	niet	in	en	mail	de	redactie!

Alle	Vrienden	van	’t	Loeierke	4.0	worden	uiteraard	uitgenodigd	
voor	een	exclusieve	en	legendarische	feestavond!
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Kwanta Kosta??

Lectori	Salutem,

Vorig	jaar	Mei	op	de	laatste	speeldag	was	
ik uitgenodigd om eens mee te doen aan 
een	 wandeltocht,	 georganiseerd	 door	 de	
Beerse	 vogelclub.	 Er	 zat	 echter	 één	maar	
aan.	Ik	moest	me	om	05:01u	in	de	ochtend	
melden	bij	 het	dorpsplein	 in	Oostelbeers.	
Dat is nog vroeger dan dat Daan Soetens op 
zondagochtend voor de eerste keer kraait, 
bij	het	weerzien	van	zijn	medespelers	van	
Vessem 3. 

Eenmaal	 aangekomen	 bij	 het	
natuurreservaat,	werden	we	 verwelkomd	
door de eerste gouden warme 
zonnestralen.	De	vogels	op	de	voorgrond	
dobberde	rond	in	het	verder	spiegelgladde	
water.	 Het	 was	 er	 bijna	 windstil	 en	 er	
heerste een serene rust. Dan aanschouw 
ik aan de horizon een zonsopgang met een 
rooie	gloed,	waar	je	U	tegen	zegt.	Daar	kon	
ik	 dus	 echt	 een	moment	 bij	 stil	 staan	 en	
van	 genieten.	 Kwanta	 kosta??…………..

precies, voor niets gaat de zon op!!!!

Het	 seizoen	 2015-2016	 nadert	 de	 helft	 en	
we	hebben	al	diverse	wedstrijden	mogen	
spelen	 in	ons	nieuwe	voetbaltenue.	Sinds	
dit	 seizoen	 heeft	 de	 voetbalclub	 vanaf	
de	 mini’s	 tot	 en	 met	 het	 eerste	 elftal	
wederom	 een	 representatieve	 uitstraling	
op	 de	 voetbalvelden.	 Kwanta	 kosta??	
…………	precies,	dankzij	onze	sponsors	is	
het	mogelijk	dat	we	weer	een	aantal	jaren	
kunnen	schitteren	in	ons	groen-wit.	Dat	is	
ook	een	moment	om	bij	 stil	 te	staan.	Het	
is	nu	eenmaal	niet	vanzelfsprekend	dat	we	
ons	 elke	 zaterdag	of	 zondag	weer	 in	 ons	
groen	witte	tricot	mogen	hullen.		

‘Voor niets gaat de zon op’ zijn onze 
sponsors. Het is aan ons ervoor te zorgen 
dat we de komende jaren er net zo mooi 
bij	lopen	als	in	dit	huidige	seizoen.	Shirtjes,	
broeken, trainingspakken etc. niet op de 
grond	 laten	 slingeren,	 maar	 zorgvuldig	
ophangen of in de tas doen. Kortom ben 
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er bewust van, dat de shirts niet uit de 
lucht	zijn	komen	vallen,	maar	dat	de	shirts	
ons gegund zijn. Voor de rest hoeven we 
het	 enkel	maar	met	 veel	 trots	 te	 dragen.	
Dit	 geld	 overigens	 niet	 alleen	 voor	 de	
tenues	en	trainingspakken,	maar	voor	alle	
materialen	die	we	dankzij	de	sponsors	tot	
onze beschikking hebben.

Dat betekent ook dat we de shirtjes bij het 
wassen binnenstebuiten keren.
Het	 kan	 namelijk	 niet	 zo	 zijn	 dat	 Vessem	
3	 straks	 met	 shirtjes	 rondloopt	 waarvan	
de	 letter	 ‘L’	 is	 afgevallen	 en	 dat	 we	met	
de ‘Gouden eeuw’ op onze borst over 
de	 velden	 rennen.	 Hoewel……:	 nog	 een	
Gouden	eeuw	met	al	onze	sponsors	zou	zo	
gek niet zijn!!!

Alvast	bedankt	voor	jullie	medewerking.

Ruud	Verbaant
Namens	de	sponsorcommissie.
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FysioVessem 
Fysiotherapie, Manueel Therapie, Dry Needling, 

Medical Taping en Fysiofitness 
Bertine Peters, Elle Bartels en Marieke Roest 

Hemelrijk 1 

0497-591145 

www.fysiovessem.nl 

info@fysiovessem.nl 

 

 

 

 

 

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!



‘ t  Loeierke

29

Onderdeel 2: Foto’s Vessem
Waar in Vessem zijn deze foto’s gemaakt?

2a

2b

DE 
GROTE OMNI

LOEIERKE
KERSTPUZZEL

2015
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2c

2d

2e
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10 punten – Kevin van Helvoort
Als	ex-redactielid	van	het	loeierke	was	Kevin	uiteraard	ook	aanwezig	tijdens	de	vrienden	
van	het	Loeierke	3.0.	Dat	hij	de	redactie	van	ons	clubblad	miste	was	te	merken	aan	het	
late	(vroege)	tijdstip	waarop	hij,	samen	met	onder	andere	ex-hoofdredacteur	Swaans,	
naar	huis	ging.	Eenmaal	thuis	aangekomen	bleek	zijn	plaats	in	bed	helaas	al	bezet.	Kevin	
liet	zich	niet	zo	snel	van	de	wijs	maken	en	dacht	daarom	volgens	het	gezegde	‘Oog	om	
oog,	tand	om	tand’	zijn	zoon	terug	te	pakken	en	sliep	die	nacht	heerlijk	in	het	1,10	meter	
lange	bed	van	hun	Dex.

De Zwarte Piet
van ut joar
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Jaarlijks	brengt	Sinterklaas	met	zijn	Pieten	
een	bezoek	aan	Nederland.	Ook	in	Vessem	
is het een traditie dat wanneer hij in het 
land	 is,	 Sinterklaas	 en	 zijn	 knechten,	
buurtverenigingen, de St. Lambertus 
school	 en	 vele	 gezinnen	 bezoeken.	
Kinderen	 zijn	 altijd	 blij	 en	 gespannen	 als	
Sinterklaas	in	het	land	is	en	ze	snoepgoed	
en kadoo’s krijgen. 

Het	 vele	 snoepen	 deze	 weken	 dient	
natuurlijk	wel	samen	te	gaan	met	de	nodige	
beweging. Voor de activiteitencommissie 
van V.V.Vessem reden temeer om eens 
enkele	voetbal-pieten	uit	 te	nodigen	voor	
het bijwonen van een training van de 
mini’s,	F’jes	en	E’tjes.	

Maandag	23	november	 j.l.	was	het	 zover.	
Vijf	 voetbal-pieten	 waren	 door	 de	 Sint	
naar het Sportpark van Vessem gestuurd. 
De	 pieten	 hebben	 hier	 een	 uur	 lang	
verschillende	 oefen	 partijen	 gespeeld	
met de aanwezige jeugd teams. De 
kinderen	 hadden	 zichtbaar	 plezier	 met	
de pieten tijdens de training. Voor de 
activiteitencommissie reden genoeg om 
volgend	 jaar	 weer	 enkele	 pieten	 uit	 te	
nodigen	voor	een	voetbal	training.	
We	kijken	terug	op	een	geslaagde	1e	editie	
van	het	voetballen	met	zwarte	piet!
Fijne feestdagen en een actief 2016 
gewenst!

Activiteitencommissie V.V. Vessem

Zwarte piet bezoekt 
sportpark de Lille
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W i l h e l m i n a l a a n  5 6 ,  5 5 1 2  B K  V e s s e m ,  Te l e f o o n  0 4 9 7 - 5 9 2 1 2 8

Nu hair-extensions
en 

bruids- & 
dagmake-up!

Geopend van dinsdag t/m zaterdag tot 17.30 uur
Op woensdagavond tot 20.00 uur

VAN HOOF
INSTALLATIEBEDRIJF

Jan Smuldersstraat 12
5512 AZ Vessem

Tel. 0497-591253-591463

- Centrale verwarming
- Sanitair + waterleiding         +

riolering
- Zinkwerk + dakwerk
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LLIIEEBBRREEGGTTSS  EELLEEKKTTRROO  
VVEESSSSEEMM  BBVV  

 
     Elektrotechniek    E-mobility      
          
     Telecom / Data-installaties   Zonnepanelen 

  
     Inbraakbeveiliging     Brandbeveiliging 
 
     Centraal stofzuigsystemen   Klimaattechniek 
    

     De Hoefse Weg 25 - 5512 CH Vessem 
     Tel 0497- 592322 - Mobiel 06-53133188 / 06-51367737 
     info@liebregtselektro.nl    www.liebregtselektro.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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Mag het ietsje meer 
zijn?

Het	is	een	heel	normale	vraag	als	je	bij	de	
kaasboer	een	kilo	belegen	of	bij	de	slager	
een	half	pond	gehakt	bestelt.	 En	meestal	
wordt er dan geantwoord dat het goed is. 
Dezelfde	 vraag	 is	 niet	 alleen	 bij	mij	maar	
ook	bij	anderen	binnen	de	V.V.	al	wel	eens	
naar	 boven	 komen	 borrelen	 als	 het	 gaat	
om het assortiment wat verkrijgbaar is bij 
het	eetloket.	

Nu	 is	 er	 natuurlijk	 eindelijk	 de	 bamipuck	
opgenomen	 in	 de	 selectie	 maar	 nog	 wat	
meer	vernieuwing	zou	zeker	welkom	zijn.	
De	 bar	 is	 helemaal	 up-to-date	 en	 kan	 er	
weer jaren tegenaan maar zou het niet 
mooi	zijn	als	ook	de	menukaart	 iets	meer	
aansluit	bij	de	standaard	van	de	21e	eeuw.
Een	paar	voetbalkantines	daargelaten	is	er	
voortaan een divers en verfrissend aanbod 
waar menig frietkot voor onderdoet. 
Begrijp me niet verkeerd, we hoeven 
de	 Smickel	 niet	 weg	 te	 concurreren.	
Wat	 mij	 betreft	 hoeft	 er	 geen	 waslijst	
te	 komen	 die	 de	 mooie	 voetbalcollages	
uit	 de	 hoek	 verdringt.	Maar	 als	 ik	 zie	 dat	
Peña	 een	 vergelijkend	 warenonderzoek	

doet	 langs	 de	 sportkantines	 en	 hierin	 de	
Vessemse	Classic	Hamburger	(de	VCH)	niet	
meeneemt,	dan	zegt	dit	toch	wel	iets.

Natuurlijk	 zijn	 de	 frikadel	 en	 de	 kroket	
niet	weg	te	denken	en	ook	voldoende	om	
de	 innerlijke	 mens	 te	 bevredigen	 maar	
de	 smaakpapillen	 willen	 meer.	 Zou	 er	 bij	
het inkopen van de snacks niet eens een 
doosje	 kroketten	 of	 VCH	minder	 gehaald	
kunnen	worden	en	deze,	al	is	het	maar	als	
proef, vervangen kunnen worden door een 
doos	viandellen,	kaassoufles	of	als	ik	zo	vrij	
mag	zijn	goulashkroketten.	De	soep	van	de	
dag	houden	we	er	natuurlijk	wel	gewoon	
in	want	de	basis	moet	natuurlijk	sterk	zijn!

*Tot	slot	heb	ik	nog	een	tip	gehad	van	een	
voormalig	 leider	 van	 de	 seniorenelftallen	
dat het misschien ook tijd is geworden om 
wat	uien	in	te	slaan.	Dit	zodat	er	ook	eens	
een	frikadel	speciaal	genoten	kan	worden	
zonder uitjes van thuis.

Halee	Pierre
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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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Onderdeel 3: Voetbalvaria
Weetjes en opzoekvragen over v.v. Vessem en profvoetbal.

3a.	 Met	welk	rugnummers	peelde	
							 Adrie	Huybers	deze	wedstrijd?

3c.	 Wat	was	de	uitlsg	van	Vessem	1	-	Knegselse	boys	1	in			 	
						 seizoen	2014/2015?

3b.	 Bij	welke	speler	hoort	deze	carrière?

Seizoen Club wedstrijden goals
2004-2006 RKC	Waalwijk 48 2

2006-2008 Ajax 4 0

2007-2007 Sparta	(verhuurd) 12 1

2008-2012 Brøndby	IF 121 26

2012-2015 Celta	de	Vigo 101 2

2015- ????? 6 1

3d.	 Wie	ontbreekt	in	deze	opstellingen? 

	 •						Waterreus,	Faber,	Dirkx,	……....,	Heintze,	Van	Bommel,		
	 									Vogel,	Stinga,	Kolkka,	Nilis,	Van	Nistelrooy.

	 •						Wessels,	Andersson,	Matthäus,	Linke,	Babbel,	Jeremies,																
	 									Lizarazu,	Effenberg,	Paulo	Sergio,	Zickler,	Elber
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3j.		 Bij	welke	speler	hoort	deze	carrière?	

Seizoen Club wedstrijden goals
2005-2006 Feyenoord 0 0

2005-2006 NAC	Breda	(verhuur) 14 0

2006-2008 Celtic	FC 30 1

2008-2011 Ajax 19 4

2009-2010 Bristol	City	(verhuur) 24 3

2011-2012 RKC	Waalwijk 25 4

2012-2013 N.E.C. 7 2

2013-2014 RKC	Waalwijk 23 4

2014-2015 KVC	Westerlo 2 0

3e.	 Wie	was	shirtsponsor	van	Vessem	A1	in	seizoen	2009/2010?

3f.	 Welke	speler	maakte	in	dezelfde	wedstrijd	als	Willem	van		 	
	 Hanegem	zijn	debuut	als	international?

3g.	 Wie	was	winnaar	van	Lèpke	van	ut	Joar	in	1995/1996?

3h.	 Welke	Uruguayaan	speelde	op	het	WK	1974	in	Duitsland	met		
 rugnummer 7?

3i.	 Hoeveel	leden	had	VV	Vessem	bij	de	oprichting	op	21	april		 	
 1935?
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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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Complete woninginrichting
Wij hebben een 

uitgebreid

assortiment

woningstoffering en

zonwering

FRANS SOETENS
WOONSERVICEWINKEL
Jan Smuldersstraat 36 - Vessem - Tel. 0497-591231

www.woonservicewinkel.nl
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Damesvoetbal	 in	Vessem,	 is	dat	mogelijk?	
Deze	 vraag	 hield	 afgelopen	 zomer	 een	
aantal	 dames	 bezig.	 ’t	 Loeierke	 heeft	
opgevangen dat er dames op de Vessemse 
velden	 actief	 zijn,	 maar	 hoe	 zit	 dat	 nou	
precies?	We	spreken	 trainer	WP	Henst	en	
2	speelsters,	Miranda	van	Doren	en	Susan	
Langermans	over	het	dameselftal	dat	sinds	
kort	 wekelijks	 op	 de	 Vessemse	 velden	
te	 vinden	 is.	 De	 oorsprong	 ligt	 bij	 het	
Knoerttoernooi	 in	 Wintelre	 en	 het	 Forza	
Vessem toernooi, waar een team bestaand 
uit	 Vessemse	 dames	 aan	 deel	 nam.	 Ze	
vonden	 het	 zo	 leuk	 om	 te	 voetballen	
dat	 ze	wilden	 kijken	 of	 het	 haalbaar	was	
om	 in	 Vessem	 structureel	 een	 potje	 te	
voetballen.	Hoe	te	beginnen	is	een	lastige	
vraag, omdat er een hoop meiden zijn 
die	 wel	 graag	 een	 balletje	 trappen	 maar	
vanwege werk, moederschap, studie etc. 
niet toekomen aan meerdere keren trainen 
in de week en er ook niet aan toekomen 
om	 elke	 zondag	 aan	 te	 treden	 voor	 een	
wedstrijd. Daarbij was het de vraag of het 
voor	 genoeg	meiden	op	de	 lange	 termijn	
leuk	blijft.	

Episch	 centrum	 van	 de	 Vessemse	
wandelgangen	 is	 natuurlijk	 Super	 Service	
Henst,	 waar	 men	 naast	 alle	 dagelijkse	
benodigdheden	ook	altijd	terecht	kan	voor	
een	praatje	en	het	laatste	Vessemse	nieuws.	
Zo	 ving	Willem	 Pieter	 op	 wat	 er	 speelde	
onder	 een	 aantal	 dames	 en	 hij	 besloot	
contact op te nemen met Arie Schriders 
over	 de	 mogelijkheden.	 Een	 jaar	 of	 15	
geleden	stond	het	bestuur	van	VV	Vessem	
niet te springen om een vrouwenteam 
op te nemen in de vereniging waardoor 
veel	Vessemse	speelsters	bij	DEES	terecht	
gekomen	zijn.	WP:	 ‘Nu	heeft	Arie	namens	
het	 bestuur	 alle	 medewerking	 gegeven	
om	 het	 damesteam	 de	 mogelijkheid	 te	
geven om trainingen op te starten. Het 
is ook een beetje pionieren voor ons, 
bekijken	 hoe	 we	 het	 allemaal	 kunnen	
organiseren	 en	 of	 de	 dames	 het	 leuk	
blijven	 vinden’.	 Sinds	 een	 paar	 maanden	
wordt er iedere week keihard getraind en 
vaak	 ook	 keihard	 gelachen.	 Susan:	 ‘door	
een	 schouderblessure	 kan	 ik	 niet	 meer	
korfballen,	maar	voetballen	is	gewoon	een	
leuk	 alternatief,	 ons	 belangrijkste	 doel	 is	
lekker	voetballen	en	dan	zien	we	wel’.	

Veterinnen
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De dames hebben twee trainers 
(type:man)	 in	de	gelederen,	 te	weten	het	
voormalige	 trainersduo	 van	 de	 A1;	 WP	
Henst	 en	 Henri	 Swaans.	 Zij	 proberen	 de	
fijne	tactische	en	technische	kneepjes	van	
het	 spelletje	 (waar	nodig)	bij	 te	brengen.	
Willem	Pieter	 is	 vooral	 de	 regelaar,	 Henri	
meer	 de	 voetbal	 inhoudelijke	 trainer.	 De	
trainers kijken er zo positief tegenaan 
dat	 Henri	 zelfs	 geïnvesteerd	 heeft	 in	
nieuwe	 voetbalschoenen	 zodat	 hij	 de	

oefeningen voor kan doen. De trainingen 
bestaan	 uit	 een	 warming-up,	 passen	 en	
trappen,	 afwerken	 op	 doel	 en	 natuurlijk	
een	partijtje.	Miranda:	‘je	merkt	al	verschil	
met de eerst trainingen. De conditie 
wordt beter en er zit vooruitgang in het 
voetballen’.	Momenteel	bestaat	het	team	
uit een stuk of 13 gemotiveerde dames 
van	rond	of	boven	de	30,	Eef	van	Diessen	
haalt	 de	 gemiddelde	 leeftijd	 aardig	 naar	
beneden met haar 17 jaar. De naam 

Van	links	naar	rechts 
Bovenste	rij:	Keetie	Liebregts,	Anneloes	van	Rooij,	Femke	de	Laat,	Karin	van	Sambeek,	Daniëlle	Huijbregts,	
Petra	van	de	Vondervoort,	Willem	Pieter	Henst.
Onderste	rij:	Marieke	van	der	Veen,	Saskia	van	der	Heijden,	Susan	Langermans,	Eef	van	Diessen,	Miranda	van	
Dooren.
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veteranen	 klinkt	 nogal	 mannelijk	 en	 de	
meiden om wie het gaat zijn nu ook weer 
niet	 ZO	 oud,	 en	 daarom	 werd	 de	 naam:	
‘veterinnen’	 bedacht.	 Een	 aantal	 dames	
heeft	 in	 het	 verleden	 al	 eens	 gevoetbald	
in	clubverband	maar	sommigen	ook	weer	
niet.

Op	 wedstrijdniveau	 zijn	 er	 verschillende	
mogelijkheden.	 Onder	 de	 vlag	 van	 de	
KNVB	is	er	een	normale	competitie	waarin	
op zondagen 11 tegen 11 op een groot 
veld	gespeeld	wordt.	 Tot	 twee	 seizoenen	
geleden	 speelden	 de	 dames	 van	 DEES	 in	
zo’n	competitie.	Nu	spelen	zij	één	keer	per	
maand op vrijdagavond een toernooitje 
van wedstrijden van 7 tegen 7 en met de 
duur	 van	 20	 minuten	 tegen	 omliggende	
dorpen.	 Welke	 kant	 de	 Vessemse	 dames	
op	 gaan	 zal	 later	 blijken.	 Als	 het	 zover	
komt	 heeft	 Arie	 Schriders	 al	 gezegd	mee	
te	willen	denken.	Aan	Forza	Vessem	en	het	
Knoettoernooi	 in	Wintelre	wordt	sowieso	
deelgenomen.

Miranda,	 Susan	 en	 WP	 benadrukken	 dat	
iedereen	 die	 interesse	 heeft	 welkom	 is	
om een keer mee te trainen en te kijken 
of	het	iets	is.	Er	kan	laagdrempelig	contact	
opgenomen worden met één van de 
speelsters	of	met	WP.	Voorlopig	wordt	de	
ene week op maandag en de andere week 
op	woensdag	getraind,	om	zoveel	mogelijk	
dames	 de	 kans	 te	 geven	 regelmatig	 te	
trainen.	 Als	 er	 een	 verder	 vervolg	 komt	
wordt	er	wellicht	gezocht	naar	een	vaste	
dag.	 Een	 training	 duurt	 een	 uur	 en	 een	
kwartier. De reacties tot nu toe zijn positief 
en	ze	merken	dat	er	volop	belangstelling	is	
bij supporters.

We	wensen	de	dames	veel	voetbalplezier	
en	 denken	 dat	 ze	 een	 mooie	 impuls	 aan	
onze vereniging kunnen geven!

Peña	en	Geert
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Onderdeel 4: Annagrammen
Welke leden (senioren + jeugd) van v.v. Vessem worden hier gezocht?

4a.	 Onlangs	reclameren

4b.	 Oor	stofjes

4c.	 Erkent	rivaal

4d.	 Zon	masseuse

4e.	 Ruwen	snoepjes

4f. Onrijp ovatie

4g.		 Woningkoeler

4h. Hoop kunstjes

4i.	 Hans	Rijstevla

4j. Het seksen

DE 
GROTE OMNI

LOEIERKE
KERSTPUZZEL

2015
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Zoals	 	 besproken	 in	 het	 eerste	 loeierke	
van het seizoen ga ik dit seizoen op zoek 
naar	 het	 lekkerste	 en	 beste	 broodje	
hamburger.	Hierbij	weer	een	kleine	update	
over de beste hamburger. Aangezien ik 
de	 afgelopen	 periode	 maar	 3	 uitduels	
gespeeld	 heb	 zal	 het	 maar	 een	 korte	
update zijn.

Riethoven
Na	 een	 terechte	 nederlaag	 tegen	
een sterkere tegenstander moet een 
hamburger	 het	 gevoel	 dan	 maar	 goed	
maken.	 jammer	 genoeg	 bleek	 dit	 niet	
het	 geval.	 De	 hamburger	 leek	 wel	 van	
plastic	en	het	broodje	viel	uit	elkaar.	Er	zat	
voldoende	saus	en	uien	op,	maar	doordat	
het	 broodje	 uit	 elkaar	 viel	 valt	 de	 curry	
en	mayonaise	op	de	grond.	Al	met	al	een	
slechte	zondag.	

Cijfer:	4.5	

UNA
Na	een	derde	nederlaag	op	rij	ga	ik	toch	met	
een	redelijk	gevoel	de	kantine	in.	Dit	omdat	
UNA	een	grote	club	is	en	dan	verwacht	je	

ook	wel	wat	 van	de	 snack	kaart.	Wat	me	
meteen	 op	 viel	was	 dat	 er	mexicano’s	 te	
verkrijgen	 waren.	 En	 dit	 hebben	 ze	 niet	
overal.	 Maar	 aangezien	 ik	 smiddags	 naar	
een	verjaardag	moest	en	ik	tenslotte	toch	
de hamburgers moet keuren kies ik toch 
voor de hamburger. 

Achteraf niet zo’n goede keuze. Want 
ik	 denk	 dat	 de	 mexicano	 toch	 beter	 zou	
gesmaakt zou hebben. Maar het broodje 
was	wel	voorzien	van	(niet)	verse	uien	en	
voldoende	mayo	 en	 curry.	 Al	 met	 al	 was	
het	niet	de	slechtste	hamburger	die	ik	ooit	
heb	gehad	maar	hij	voldeed	niet	aan	mijn	
(te)	hoge	verwachtingen.	

Cijfer 6.2

Netersel
Na	een	makkelijke	en	terechte	overwinning	
in	 en	 tegen	 netersel	 smaakt	 een	 lekkere	
hamburger	 wel.	 Zeker	 als	 je	 in	 de	 zware	
storm	en	regen	hebt	lopen	voetballen.	Na	
lang	wachten	was	het	zover.	Ongeveer	een	
kwartier	na	betaald	te	hebben	kreeg	ik	de	
hamburger	voor	me.	Meestal	belooft	lang	

Fijnproever
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wachten	veel	goeds,	maar	dit	ging	hier	niet	
op.	Hij	zag	er	nog	redelijk	uit,	alleen	had	ik	
wel	het	 idee	dat	hij	 iets	of	wat	 te	 lang	 in	
het	vet	gelegen	had.	Hij	smaakte	dan	ook	
niet	 echt	naar	 vers	 vlees	maar	meer	naar	
plastic.	Het	broodje	was	daarin	tegen	wel	
goed van formaat en de burger was goed 
voorzien	van	mayonaise	en	curry.	Ook	was	
hij voorzien van verse uien, wat hem toch 
nog	 weer	 wat	 lekkerder	 maakt.	 Jammer	
genoeg	 moest	 ik	 hem	 vlug	 naar	 binnen	
werken aangezien de heer Daan S naar het 
café	 wilde.	 Al	 met	 al	 niet	 zo’n	 daverend	
succes.	Maar	toch	nog	net	een	voldoende.	

Cijfer:	6

Dus	degene	die	 loeierke	 naast	 het	 vorige	
loeierke	houdt	zal	zien	dat	de	zuiderburen	
burger	nog	steeds	aan	de	leiding	gaat	met	
een	8.8.	
Nu	maar	hopen	dat	er	na	de	winterstop	nog	
vele	lekkere	hamburgers	zullen	volgen.	

Tot	volgende	keer,
Pena
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Onderdeel 5: Logo’s
Van welke clubs/verenigingen zijn deze logo’s?

5b

5c 5d

5e

5a
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5f
5g

5h

5j

5i
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Een	 aantal	 weken	 geleden	 bezocht	 ik	
samen	 met	 3	 andere	 geïnteresseerden	
een	lezing	van	Toon	Gerbrands.	Gerbrands	
is	 oud-volleybalcoach	 en	 op	 dit	 moment	
algemeen	 directeur	 van	 PSV.	 Het	
onderwerp van de avond was ‘hoe krijgen 
we de jeugd gemotiveerd?’

De	lezing	was	op	initiatief	en	kosten	van	de	
gemeente	Eindhoven	en	de	voorzitter	van	
Tongelre	had	uitnodigingen	rondgestuurd	
en mocht Gerbrands introduceren. 
Gerbrands	 vertelde	 eerst	 hoe	 het	 eraan	
toe	 gaat	 bij	 een	 profclub.	 De	 marges	 in	
de	 topsport	 zijn	 wat	 smaller	 dan	 in	 de	
breedtesport.	Wanneer	 een	 speler	 de	bal	
erin schiet is het bestuur een goed bestuur, 
maar	wanneer	de	bal	op	de	paal	gaat	is	het	
bestuur	slecht.	

Wanneer	 je	 zo	 afhankelijk	 bent	 van	 de	
spelers	in	de	selectie,	 is	het	belangrijk	om	
goed	met	die	spelers	om	te	gaan	en	ze	zo	
gemotiveerd	 mogelijk	 te	 houden.	 Maar	
de	 beleidsmakers	 zijn	 vaak	 minimaal	 een	
generatie	ouder	dan	die	spelers.	Gerbrands	
legde	 uit	 hoe	 je	 kunt	 voorkomen	 dat	

de	 verschillende	 generaties	 elkaar	 niet	
begrijpen.	 Wanneer	 generaties	 elkaar	
begrijpen is er geen sprake van een 
generatiekloof.

Maar	begrijpen	de	generaties	elkaar	altijd?	
Nou,	 nee.	 Veelgehoorde	 vooroordelen	
over de jeugd van tegenwoordig zijn de 
volgende:	 De	 jeugd	 is	 lui	 en	 heeft	 geen	
respect voor de ouderen. Toon Gerbrands 
liet	 zien	 dat	 de	 oude	 Grieken	 2500	 jaar	
geleden	precies	zo	over	hun	jeugd	dachten.	
Maar	wat	zijn	de	specifieke	kenmerken	van	
de	jeugd	nu,	oftewel	generatie	Y?	

Volgens	 Gerbrands	 wil	 de	 jeugd	 van	 nu	
vooral	 uniek	 zijn,	 luisteren	 ze	 alleen	 naar	
de	 besten	 en	 willen	 problemen	 niet	 per	
se	altijd	uitpraten.	Verder	hebben	ze	geen	
politieke	kleur,	maar	wordt	per	situatie	een	
standpunt gekozen. Maar hoe ga je daar 
mee om?

Gerbrands	 noemt	 het	 voorbeeld	 van	 de	
tatoeages,	 die	 veel	 spelers	 tegenwoordig	
hebben.	Dat	is	volgens	hem	een	uiting	om	
te benadrukken hoe uniek iemand is. Je 

Generatie Y
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kunt erop reageren door niet meer met 
zo iemand om te gaan omdat je vindt dat 
tatoeages	 bij	 een	 bepaald	 slag	 mensen	
hoort. Maar je kunt ook aan iemand 
vragen wat die tatoeage nou betekent. 
Zijn	 ervaring	 is	 dat	 je	 dan	 vaak	 een	 heel	
duidelijke	 uitleg	 krijgt	 van	 iemand	 die	
weloverwogen	keuzes	maakt.	Dan	krijg	 je	
vaak een andere indruk van iemand dan je 
in eerste instantie zou verwachten. 
Kenmerk	 van	 het	 uniek	 willen	 zijn	 is	 dat	
jongeren	 zich	 minder	 snel	 verenigen.	
Mensen	 worden	 dus	 minder	 snel	 lid	 van	
een	 vakbond,	maar	 bijvoorbeeld	 ook	 van	
een sportvereniging. 

Verder	 willen	 jongeren	 zich	 minder	
vastleggen,	 kortere	 termijnplanningen	 en	
dat	hun	individuele	bijdrage	aan	projecten	
duidelijk	 is.	Als	voorbeeld	noemde	hij	een	
clubblad	dat	op	sterven	na	dood	was.	

Niemand	wilde	in	de	redactie	waardoor	het	
niet	mogelijk	was	om	op	regelmatige	basis	
een	editie	uit	te	brengen.	Er	werd	met	de	
jongeren	binnen	de	club	naar	een	oplossing	
gezocht	en	men	kwam	tot	een	eenmalige	
glossy.	De	mensen	gingen	fanatiek	aan	de	
slag	en	er	kwam	een	mooi	blad	uit.	Daarna	
werd de redactie weer ontbonden. 

Waar	 een	 trainer	 voorheen	 een	 jaarplan	
opstelde,	wordt	dat	plan	nu	opgedeeld	 in	
plannen	 van	 6	weken.	 Als	 een	 jongen	 nu	
wordt terechtgewezen, hoeft hij daar niet 
direct	op	te	reageren.	Door	zijn	gedrag	laat	
hij zien of hij het begrepen heeft. 

De	grote	boodschap	van	het	 verhaal	was	
dat het niet verstandig is om op basis 
van	 aannames	 een	 oordeel	 te	 vellen.	 Ga	
in gesprek met de jongeren zodat je ze 
leert	 kennen.	 Op	 die	manier	 leren	 ze	 jou	
ook kennen en komt er meer begrip voor 
elkaar.	

Wat een mooie gedachte om de Kerst in te 
gaan. 

Th. de Bie
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Onderdeel 6: Wie ben ik?
Welke personen staan hier op de foto achter de vlekken?

6a

6b

6d

6c

DE 
GROTE OMNI

LOEIERKE
KERSTPUZZEL

2015
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Naam:	 	 	 	 	 	 Boet	van	Hoof
Geboren	op:	 	 	 	 	 24	januari	2009
Geboorteplaats:	 	 	 	 	 Vessem
Naam	vader	(voluit):	 	 	 	 Bart	van	Hoof
Naam	moeder	(voluit):	 	 	 	 Ingrid	van	Hoof
Broers	en/of	zussen:	 	 	 	 1	zus:	Eef

Wie	zijn	je	beste	vrienden?		 	 	 Rens	en	Rick
In	welk	team	speel	je?	 	 	 	 Mini’s	1
Op	welke	positie?	 	 	 	 Overal
Wie	zijn	je	leiders/trainers?				 	 	 Leiders:	Papa	en	Martijn 
	 	 	 	 	 	 Trainers:	Ruud	en	Frank
Hoe	vaak	ben	je	al	kampioen	geweest?	 	 1	keer

Favoriete	voetbalclub?	 	 	 	 Ajax
Favoriete	voetballer?	 	 	 	 Robin	van	Persie
Mooiste	voetbaltenue?	 	 	 	 Nederland
Beste	speler	van	de	mini’s?	 	 	 Boet
Wat	is	de	naam	van	je	school?	 	 	 St.	Lambertus	school
In	welke	groep	zit	je?	 	 	 	 Groep	3
Favoriete	les?	 	 	 	 	 Schrijven
Wie	vind	je	het	leukste	meisje	van	jouw	klas?	 Bo
Wie	zou	je	het	allerliefst	ontmoeten,	en	waarom?		 Robin	van	Persie,	omdat	ik	hem	nog		
      nooit heb ontmoet en ik hem graag  
	 	 	 	 	 	 een	keer	zou	willen	zien.	 	 	
   
Wat	is	je	favoriete	dier?	 	 	 	 Hond,	onze	Pip
Eet	het	liefste?	 	 	 	 	 Friet
      

Profieltje van

Boet van Hoof
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Eet	niet	graag?	 	 	 	 	 	 Spruitjes	 	
Wat	zou	je	‘t	liefst	veranderd	zien	bij	de	voetbalclub?			 Niks,	is	goed	zo
Wat is je favoriete muziek?    Boing boing muziek
Wat	zijn	je	hobby’s	naast	voetbal?			 	 	 Quad	rijden
Wat	is	je	favoriete	website?	 	 	 	 Rekentuin
Leukste	tv-programma?	 	 	 	 	 Klaas	kan	alles
Domste	programma?	 	 	 	 	 Reclames
Waar	ga	je	het	liefste	op	vakantie	en	waarom?		 	 Italië,	omdat	het	een	heel		
	 	 	 	 	 	 	 leuk	land	is.

Hoe	lang	kijk	je	TV	per	week?	 	 	 	 5	uur	
Hoe	laat	ga	je	‘s	avond	naar	bed?	 	 	 	 20:00	uur
Hoeveel	zakgeld	krijg	je	per	week?	 	 	 Niks
Wat	is	je	allerliefste	wens?	 	 	 	 Dat	ik	heel	veel	geld	heb
Welk	beroep	wil	je	later	uitoefenen?	 	 	 Voetbaltrainer
Waaraan	heb	je	een	hekel?	 	 	 	 Als	er	oorlog	is
Wat	is	jouw	favoriete	computer	spelletje?	 	 	 Fifa	15
Denk	je	dat	je	een	betere	voetballer	dan	papa	wordt?	 Ja!	 	 	
Wat	vind	je	ervan	als	DEES	en	VV	Vessem	samengaan?	 Nee,	onze	club	is	goed		 	
       genoeg

Als	je	moet	kiezen:	televisie	of	computer	 En	waarom?		 Televisie,	omdat	daar	meer		
	 	 	 	 	 	 	 leukere	dingen	op	komen.
                                
Doelpunt	maken	of	winnen		En	waarom?		 	 	 Winnen,	want	dan	krijgen		
       we een beker

Gerard	Joling	of	Gordon	 					En	waarom?		 	 	 Ik	weet	niet	wie	dat	zijn?
Kermis	of	carnaval																			En	waarom?	 	 	 Alle	twee	even	leuk
Wanneer	en	waarom	heb	je	voor	het	laatst	in	’n	deuk		 Gisteren,	toen	mijn	zus	een		
gelegen?	 	 	 	 	 	 hardere	scheet	liet	 	
   
Wat vind je van ’t Loeierke en wat zou er beter kunnen?  Leuk dat ik erin mag staan,  
       er zouden kraskaarten in   
       mogen staan
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René Willems
Predikant 8

Electrotechniek 5512 BW Vessem

Tel. 06-12648872

   Electrotechnische installaties, 

   datainstallaties en verlichting.

r.willemselectro@kpnplanet.nl

CDL
V E R H U U R

Domineeshof 5
5512 BR Vessem

Coen de Laat
Tel.: 06-11011273
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elftal wed.   pnt.   gem.       voor    tegen saldo

F2 12 36 3.00 128 19 + 109

D1 10 27 2.70 56 18 + 38

B1 11 25 2.27 56 15 + 41

E2 8 18 2.25 70 30 + 40

C1 12 25 2.08 53 24 + 29

F1 10 19 1.90 49 18 + 31

E1 11 10 0.91 29 64 - 35

A1 10 4 0.40 16 56 - 40

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2015-2016

TUSSENSTAND	
SUPERCUP
	SEIZOEN
2015-2016

SPONSOR:
Super Service

Henst

Stand bijgewerkt t/m 14 december 2015

WINNAAR VORIG SEIZOEN: VESSEM F3
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PRIKBORD

Vrijdag 4 maart 2016

Vanaf 20:00 uur

PUB QUIZ

Sportpark de Lille

22 januari 2016Vrijwilligersavond
Kantine sportpark de lille

26 december 2015
kerstwandeling

Aanlopen tussen 
13:00 uur en 14:30 uur

vanaf de kantine.

Gezocht: 
 

Foto’s voor 
‘t Loeierke goes around 

the world
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INDUSTRIAL
P A C K A G I N G

EMBALLAGE
OP MAAT

Dirk Boutslaan 28
Eindhoven
Tel. 040-2115460

Prachtige omgeving - Kempische Hoeve - Fietsterras - Eerlijke ingrediënten  
Brabantse Gastvrijheid - Toegankelijke prijzen

Restaurant Smaeckvol - Driehuizen 3 te Vessem

 
 
 

Tel: 0497 - 592 072 – info@smaeckvol.nl – www.smaeckvol.nl

Reserveren aanbevolen 
Kijk voor actuele openingstijden op onze website
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Officieel

dealer van 
de Kempen

- ONDERHOUD EN REPARATIES ALLE MERKEN
- VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S
- SCHADETAXATIE EN REPARATIE
De Hoefseweg 3 - Vessem - Tel. 0497-591842

V E S S E M
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Oh,	n
iet	al

le	30	
vrage

n

goed bij de 

kantine winter kwis?

Nee,	ik	was	even	afgeleid





‘t Loeierke goes 
around the world!

Iguazu Falls - Argentinië


