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Na enkele slapeloze nachten schijnt 
Roel Adriaans dan toch zijn “ja-woord” 
te hebben gegeven en mag daarom 
tijdens carnaval de scepter zwaaien over 
Struifdonk, voor Willem-Pieter Henst is 
de stap wel erg klein geworden om een 
tattoo van hun Jaan op zijn buik te laten 
graveren, en onvoorstelbaar, maar 
volgens de site van onze 
voetbalvereniging is er vandaag 
niemand jarig! Kortom, ook voor het 
vullen van dit loeierke kwam het nieuws 
vanzelf naar ons toe.

Zo ook vanmorgen. Ik fietste in de 
ochtendschemer over de Lille naar mijn 
werk. Plotseling werd mijn aandacht 
getrokken door ’n zich verdacht 
gedragend persoon, fietsend tussen de 
stallen van Dré Meulenbroeks. Hij was 
gekleed in ‘n trainingsjack met 
capuchon en een trainingsbroek 
waarschijnlijk ontworpen en 
geproduceerd in het voormalige 
Oostblok. Vanaf zijn, waarschijnlijk 

gestolen, felkleurige, oranje 
mountainbike keek hij schichtig om zich 
heen. Daarom besloot ik zo 
onopvallend mogelijk post te nemen 
tussen wat struiken langs de weg. Al 
spoedig hoorde ik een hels kabaal, 
veroorzaakt door een groep van zeker 
10 witte ganzen. Toen ik beter keek, 
ontdekte ik echter één afwijkend 
exemplaar. Deze was niet alleen een 
groter, maar ook bruin van kleur. Toen 
de ganzen, duidelijk in doodsangst, 
richting boerderij spurten, zag ik dat 
het bruine exemplaar geen gans was, 
maar een hond. Kende ik deze hond 
niet?  Plotseling stapte de zich verdacht 
gedragende persoon, van zijn 
waarschijnlijk gestolen fiets. Zichtbaar 
nerveus liep hij met een grote boog om 
de groep sissende ganzen, om verderop 
de hond met zijn halsband te grijpen. 
Kwam dit tafereel me niet bekend 
voor? Toen hij zich omdraaide bleek 
mijn vermoeden juist. Het was Sander 
van Asten! Terwijl ik weer op mijn fiets 
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sprong, riep ik dat ie zijn hond eens een 
keer in bedwang moest houden. Normaal 
krijg je van Sander wel een opmerking 
terug. Deze keer bleef het stil, 
waarschijnlijk bang dat Dré alsnog met ’n 
riek naar buiten zou komen! 

Ook de Vessemse dorpskwis deed weer 
veel stof opwaaien. Of wij onze titel van 
vorig jaar met succes kunnen verdedigen 
waag ik te betwijfelen. Sommige groepen 
gingen wel héél ver in hun poging om 
ons van onze troon te stoten. Zo ging de 
groep van eerder genoemde Sander van 
Asten en Daan Somers zelfs een fusie aan 
met “De Lekkerste Wijven Van Vessem En 
Omgeving” in de hoop om zo hun punten 
aantal van vorig jaar te 
verdubbelen en daardoor kans te maken 
op “de Slimmerik”. Het zou mij ook niet 
verbazen als in deze groep de dader moet 
worden gezocht die Hans van Diessen met 
een sikkel om het leven heeft gebracht. En 
dat allemaal voor zo’n lullig beeldje! 

Wat kun je dit loeierke zoal verwachten? 
Gastschrijver en oud-collega Ruud 
Verbaant verteld, waarom van zijn 
sympathie voor Gilde St. Lambertus nu 
nog maar weinig over is. 
Hans en Frans schoven aan tafel voor een 
diepte-interview met niemand minder dan 
Lianne van de Ven (u weet wel) en Ruud 
van Aaken onthult hoe hij in een ruimte 
met louter mannen, de meesten naakt, 
spontaan een natte onderbroek kreeg. 
Ook een nieuwe strip is geboren. In deze 
strip staat het enige lid van VV Vessem 
met een eigen fanclub centraal, nl. Rein 

“Slipper” van Rooij. Zijn vrienden 
binnen ons redactieteam, Thomas en 
Hans, verwachten dat Rein hierop 
bijzonder trots zal zijn.

 In het stukje van Frans van Diessen is te 
lezen waarom hij tijdens het 
verdedigen van zijn project al na 10 
seconden werd onderbroken door een
 assessor tegenover hem. Wat een 
assessor precies is, of hoe hij of zij er uit 
ziet weet ik niet, maar ik kan me niet 
herinneren dat ik er in die 7 jaar dat ik op 
de LTS zat, er ooit een ben tegen 
gekomen. Wat ik me wel herinner, is de 
moeite die ik moest doen om ‘n vijf te 
halen voor Engels. Daarom hoor ik nu 
Louis van Gaal zo graag de Engelse pers 
te woord staan. Nooit eerder kon ik het 
Engels zo goed volgen. “Now we have 
to play against Chelsea. That’s another 
cook.” Het doet me denken aan Ad 
Nouwens, die jaren geleden op de motor 
door Schotland toerde, en daar dagelijks 
gebruik maakte van “break en bedfast”. 
Bij gebrek aan ruimte kan ik over de 
verdere inhoud van dit loeierke niks meer 
verklappen.

Wel hoop ik, dat dit loeierke een klein 
beetje kleur geeft aan deze sombere, 
donkere dagen voor kerst. Voor nu veel 
leesplezier!

Henri Swaans.
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VAN HET BESTUUR
Na een mindere start heeft Vessem 1 
inmiddels 2 wedstrijden achter elkaar 
gewonnen. Na Tivoli met de kermis, 
moest de week erna ook Nederwetten het 
onderspit delven tegen ons vaandelteam. 
Hopelijk is de weg naar boven gevonden 
en wordt dit in sportief opzicht weer een 
mooi seizoen! 

Vessem 2 en 3 doen goed mee in hun 
competitie en Vessem 4 staat zelfs 
bovenaan. In de jeugd draait op dit 
moment de F1 bovenin mee. Wie weet 
kunnen we het 80-jarig bestaan van 
onze vereniging opleuken met een 
kampioenschap! 

De seniorenelftallen zijn inmiddels 
helemaal gewend aan het vertrekken 
vanuit Cafe Van de Ven. Uiteraard kan 
de wedstrijd ook in dat cafe worden 
geëvalueerd bij terugkomst. 

Het is u misschien niet opgevallen, maar 
het dak op de kantine is vernieuwd. 
De komende jaren zijn we dus weer 
verzekerd van een droog clubhuis. 

Op dit moment wordt met verschillende 
mensen gesproken over verdere 
aanpassingen in de kantine. Deze 
gesprekken zullen erin resulteren dat de 
kantine helemaal klaar wordt gemaakt 
voor de toekomst. Op dit moment 

is moeilijk te zeggen wanneer de 
aanpassingen gereed zijn. 

Wanneer dit Loeierke uitkomt, speelt 
de korfbalvereniging haar wedstrijden 
weer binnen. We zullen het dus tot maart 
moeten doen zonder de gezelligheid van 
de dames. Natuurlijk mogen de dames na 
hun wedstrijden en donderdag-trainingen 
wel een drankje komen doen in de 
kantine! 

Nu we al weer een tijdje in de herfst 
zitten, komen Sinterklaas en Kerstmis 
steeds dichterbij. Onder het motto beter 
te vroeg dan te laat nodig ik u alvast uit 
voor deelname aan onze kerstwandeling 
op 2e kerstdag! 

Tot die tijd wens ik iedereen een fijne 
herfst en ik hoop velen van jullie te zien op 
sportpark De Lille!

Namens de voorzitter
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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

Welkom bij Driessen Toyota BladelWelkom bij Driessen Toyota Bladel

Driessen Toyota, Industrieweg 6a Bladel. Tel: 0497 - 38 52 52, www.driessen-toyota.nl
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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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Frans, cafépraat! Overnieuw. Zo 
begon mijn eerste professionele 
vastgoedgesprek op school en er waren 
pas tien seconden verstreken. ‘Een bietje’ 
en ‘ja, da klopt’. Ik krijg m’n Vessemse 
dialect er maar niet uit. Ik kan er eigenlijk 
ook helemaal niets aan doen, die 
cafépraat. Ik werk onderhand al zes jaar in 
de Horeca.

Drie assessoren tegenover me terwijl 
ik mijn project nog een uur lang moest 
verdedigen. Een goede start is anders. 
Cafépraat, wat zou hij er eigenlijk 
mee bedoelen? Even opzoeken. Ik 
word meteen doorverwezen naar 
het Vlaams woordenboek. Ik citeer: 
‘niet onderbouwde beweringen, soms 
overdreven of opschepperig’. En ik maar 
denken dat hij bedoelde dat ik wat meer 
op m’n taalgebruik moest letten. Stof 
om over na te denken. Nee, stof om wat 
over te schrijven in het Loeierke. De eisen 
die een kroeg moet hebben volgens de 
normale Vessemnaar? (Met normaal wil 
ik trouwens niemand beledigen, maar je 
hebt ook Vessemnaren waarbij het niet uit 

maakt in welk café ze zitten, als er maar 
bier is.) Het café moet een donkerbruin 
interieur hebben, alle Nederlandse 
soorten pils op fles hebben, er moet 
continue gerookt kunnen worden, wat 
bier op de grond moet geen probleem 
zijn, voetbal op groot scherm moet 
binnen een paar minuten geregeld kunnen 
worden en, niet onbelangrijk, je moet er 
altijd terecht kunnen.

Zo blijft er eigenlijk nog maar een enkel 
café over. Misschien twee, café de Donk 
staat er ook nog altijd. Daar is denk ik 
ook alles mee gezegd. Van een tap die 
al dertig jaar niet meer is gebruikt kijk ik 
niet op. Het is eigenlijk ook te ver weg. 
Na de kermis kunnen we wel concluderen 
dat een café in Vessem tegenwoordig 
op kruipafstand moet liggen. Wanneer 
fietsen en lopen onverantwoord is moet 
er wat anders bedacht worden. Of jezelf 
half naar boven laten dragen door iemand 
die al aan het begin van de avond zag dat 
het goed eens fout kon gaan, of kruipend 
naar huis. Meestal is het wel zo als er voor 
optie 2 gekozen wordt dat uiteindelijk 

Op z’n Frans
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optie 1 toch nog van toepassing is. Beerze 
7.0 met de jaarmarkt of een dinsdag 
Vessem kermis in de Kuiper leiden wel 
eens tot die dingen.

Ik hoop alleen niet dat het met de cafés 
in Vessem ook zo gaat als met alle andere 
winkels. Het doet me een beetje denken 
aan die reclame van Telfort. ‘Ja! Wie 
had dat gedacht? Van een X5 naar lijn 
5.’ Ik zat eens na te denken over alles 
wat de laatste jaren in Vessem wel niet 
verdwenen is. Van twee bakkers, naar één 
bakker. Van twee friettenten naar één 
friettent. Van twee supermarkten naar 
één supermarkt. Van vijf seniorenelftallen 

in Vessem, naar vier. En dus ook van drie 
cafés naar twee cafés. Het zou wat zijn als 
we er nog maar één hadden in Vessem. 
Wat is er mooier dan een beetje op en 
neer lopen tijdens de Kermis? Nog een 
café minder zou niet goed zijn voor de 
lokale gezondheid.

Laten we het maar koesteren en onze 
cafés blijven sponsoren. We moeten in 
het Loeierke wel aan de punten voor de 
Zoute Stengel van ’t jaar blijven komen en 
een beetje cafépraat mag uiteraard niet 
vergaan!

Frans
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Een paar weken geleden ben ik terug 
gekomen van vakantie. Mijn vakantie ging 
dit jaar weer eens naar een warm eiland, 
te weten Tenerife. Tijdens zo´n vakantie 
kom je tot rust zeggen ze wel eens. Lekker 
eten en drinken en een beetje rondkijken 
door je zonnebril naar allerlei mensen die 
voorbij komen lopen. Er komt dan tijdens 
zo´n vakantie ook altijd een moment 
waarop je gaat nadenken. Voor mij kwam 
er tijdens deze vakantie ook zo´n moment. 
Lopend langs de boulevard waarbij we de 
ene na de andere aanbieding afsloegen 
om een pilsje te komen drinken of een 
hapje te  komen eten. Op zich niets mis 
mee, want meestal sla ik zo´n aanbod 
niet vaak af, maar het waren zoveel 
gelegenheden dat we ze simpelweg 
gewoon niet allemaal konden hebben. 
Maar dus lopend over de boulevard werd 
mij de vraag gesteld, hoe zou het er in ons 
dorpje Vessem toch uitzien als iedereen 
je daar naar binnen zou praten? Hoe zou 
Vessem er uit zien als toeristisch dorpje? 
Op zich is ons dorp best een toeristische 

plaats. Het aantal inwoners wordt in de 
zomervakantie niet voor niets verdubbeld 
door de toeristen die komen naar de 
eurocamping. Maar voor mijn gevoel 
profiteert hier alleen de killer van en de 
familie Driessen zelf. 

Maar stel je eens voor hoe het zou 
kunnen zijn.Stel je eens voor dat al deze 
bezoekers in de bouwvak elke avond ons 
centrum komen bezoeken. Lopend op je 
slippers langs de boulevard van de Beerze 
kom je bij de eerste tussenstop. De jasmijn 
is omgetoverd tot souvenirwinkeltje. 
Je kunt er allerlei zomerse artikelen 
kopen zoals zonnebrand, aftersun 
en zonnebrillen. Ook kun je er allerlei 
souvenir artikelen van Vessem kopen, 
zoals kleine molentjes, puzzels van de 
beerze en de truien en shirtjes met daarop 
de tekst Vessum erop zijn er te verkrijgen.  
De badslippers zijn er in de aanbieding, 
waardoor je toch maar besluit om nieuwe 
te kopen. Omdat het winkeltje zo in trek 
is, heeft men besloten om ook heerlijk 

Toeristisch Vessem
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Italiaans schep ijs te gaan verkopen. 
Zittend op een bankje kijk je naar al het 
voorbij komend verkeer. Na het eten van 
het ijsje loop je verder. Omdat je beurs 
leeg is, ga je hem nog even vullen bij de 
plaatselijke rabobank. 

Maar niet veel verder hoor je Norbert 
ter hoogte bij de kuiper al roepen: “heej, 
hoe is het met jullie? Zin in een drankje? 
Lekkere cocktail of een biertje? Het 
eerste shotje is van mij.”  Het terras zit  er 
bomvol met plaatselijke bevolking, maar 
er zitten ook toeristen. Twijfelend of je er 
wel moet gaan zitten besluit je toch maar 
bevestigend te antwoorden, maar wel 
maar eentje, want we moeten nog eten. 
Genietend van de cocktail kijk je naar alle 
mensen die voorbij komen lopen over de 
weg. Omdat het centrum voortaan te druk 
is, is het afgesloten voor auto’s. 

Op het drukke kruispunt staat Amy Payton 
samen met haar familie rare pruiken en 
Chinese prullaria te verkopen. Je ziet 
haar de ene na de andere lichtgevende 
helikopter de lucht in schieten.  Na de 
cocktail begin je toch wat honger te 
krijgen. Aangezien je bij de kuiper nog 
steeds niet kunt eten moet je kiezen 
tussen de gouden leeuw of toch maar een 
snellere hap bij de het smulhuis. Meestal 
kies je dan voor de zaak waar het het 
drukste is. Maar aangezien het overal druk 
is maakt het niet veel uit waar dat je gaat 
zitten. De gouden leeuw heeft toch een 
mooier terras en je hebt zin om wat langer 
te eten, dus valt de keuze op de gouden 
leeuw. Staand voor de gouden leeuw 
lees je op de kaart wat je er allemaal kunt 

eten. Frans van Diessen legt uit wat het 
allemaal is en hoe goed alles wel niet is. 
Met zijn mooi praatje krijgt hij behoorlijk 
wat mensen naar binnen geluld. Het is wel 
wat duur,  maar ach ja, het is nu eenmaal 
vakantie. Je neemt plaats  op het terras en 
bestelt alvast een fles wijn en het eten. Na 
een half uurtje arriveert het voorgerecht.

Dan zie je het heel druk worden rondom 
het kruispunt. Daar staat opeens een 
standbeeld wat heel af en toe beweegt als 
er wat geld in een petje wordt gegooid. 
Nieuwsgierig ga ik een kijkje nemen, want 
het hoofdgerecht zal toch nog wel even 
duren. Daar staat een levend standbeeld, 
verkleed als militair. Als ik een euro in zijn 
baret gooi salueert  de soldaat naar me. 
Zijn petje zit al aardig vol. Hij kijkt niet 
al te vrolijk, dus vraag ik hem of hij zijn 
bijverdienste wel leuk vind. Nogmaals gooi 
ik wat klein geld in zijn baret.  Nu salueert 
hij weer naar me, maar alleen nu wat 
minder vriendelijk.  Ook doet hij iets wat 
een levend standbeeld eigenlijk nooit mag 
doen. Hij praat. Hij zegt: rot op graftak, je 
hebt al betaald! Dus besluit ik toch maar 
terug te gaan naar de gouden leeuw waar 
die van ons nog op me wacht. 

Ondertussen arriveert het hoofdgerecht. 
Tijdens het hoofdgerecht bestellen we 
toch nog maar een flesje wijn, omdat het 
toch vakantie is. Opeens worden we lastig 
gevallen door Backus Jackson. Wie kent 
hem niet meer, voormalig voetballer van 
VV Vessem.  Zonnebrillen, kettingen en 
horloges. Niks is te gek. Alles is te koop 
voor speciale prijzen. En dat nog wel 
alleen speciaal voor mij. Maar omdat ik er 
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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!
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onder het eten toch niet zo van gediend 
ben besluit ik toch maar om niet op het 
aanbod in te gaan. Nog nagenietend van 
het eten drinken we de wijn leeg.  Op dat 
moment komt Johan van Riet met een 
bos anjers over het terras lopen. Of ik 
niet één anjer voor die van ons wil kopen. 
Omdat ik toch al een beetje gezellig begin 
te worden en Johan niet wil teleurstellen 
besluit ik toch maar om er eentje te 
kopen. 

Nadat we betaald hebben gaan we toch 
nog maar even lopen om het eten te 
laten zakken. We zien dat er bij de kuiper 
vanavond nog live muziek komt mmv hul 
nest jansen. Daar kunnen we straks wel 
eens even gaan kijken. Maar eerst nog 
even verder lopen. 

Kijkend naar de tatoeages die we allemaal 
kunnen laten zetten horen we plots 
iemand roepen. “heej, heej, heej, heej, 
pak toch een tatoo man, doe nie zo 
flauw, net iets voor jou jongen. Of moet 
je misschien een bezem hebben? Of een 
lamp? Speelgoed? Misschien een fles je 
drinken? Het is toch zo heet. Och man wa 
is het warm. Een staatslot dan? 
Nee, nee en nee antwoorden we. We 
proberen vlug van deze opdringerige 
verkoper af te komen. Met veel moeite 
lukt het ons. Verdekt nemen we plaats 
op het drukke terras bij de kuiper. Onder 
het genot van een pilsje en live muziek 
van een hul nest jansen voltooien we de 
avond. 

Rond 1 uur besluiten we toch maar 
om terug te gaan naar de camping. 
Strompelend en lallend lopen we terug 
over de boulevard langs de beerze. 
Aankomend op de camping worden we 
tot rust bedaard. Na deze vermoeiende 
dag ploffen we in bed. Morgen weer een 
dag…. 

Zou het ooit zo mogen zijn? Vessem als 
toeristische trekpleister? Ah wel, ik hoop 
het!

Groeten,

Peña
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VAN HOOF
INSTALLATIEBEDRIJF

Jan Smuldersstraat 12
5512 AZ Vessem

Tel. 0497-591253-591463

- Centrale verwarming
- Sanitair + waterleiding         +

riolering
- Zinkwerk + dakwerk

Steek bij ons uw licht eens op!
Jan Smuldersstraat 14A
5512 AZ Vessem
Tel. 0497-592322
Fax 0497-592342
Auto tel. 06-53133188

PRIVE: AD LIEBREGTS
Eikenbocht 1, Knegsel

LIEBREGTS ELEKTRO
VESSEM

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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Leefbaarheid in een dorp als Vessem is in 
mijn ogen vooral af te lezen aan bloeiende 
verenigingen en evenementen die 
georganiseerd worden. In beide gevallen 
is de inzet van vrijwilligers essentieel. Ga 
maar na, de voetbalclub met zijn bestuur, 
al zijn commissies en trainers/ leiders 
zou niet kunnen bestaan als niet heel 
veel mensen vrijwillig tijd spenderen aan 
onze club. Omdat het vrijwillig werk is, 
is het belangrijk dat je het met plezier 
doet zodat je het langere tijd vol houdt. 
Vrijwillig is namelijk niet hetzelfde als 
vrijblijvend. Bij ‘t Loeierke doen we dat 
onder anderen door op gezette tijden 
tot diep in de nacht te vergaderen en 
daarbij worden pogingen gedaan om het 
wereldrecord bier drinken te verbreken. 
De notulen die meestal enkele dagen 
naderhand volgen zijn handig om een 
aantal zwarte vlekken in het geheugen te 
duiden.

Een Vessems evenement dat zijn 
oorsprong een jaar of 25 vond is de 
trekkertrek. Ook hier werden destijds de 
taken verdeeld over een paar commissies. 
Een commissie die nog steeds bestaat 
is de touwtrekcommissie. Het doel 
van de trekkertrek was geld verdienen 
om dagelijks een schoolbus vanuit de 

Mérdonksehaai te laten rijden, waardoor 
er heel veel slimme mensen uit dit deel 
van Vessem zijn voortgebracht. Naast 
het plezier in organiseren was het 
plezier in vergaderen in deze commissie 
zo groot, dat het vergaderschema 
gewoon werd voortgezet in de jaren 
dat er geen trekkertrek georganiseerd 
werd. Touwtrekken maakt al jaren geen 
onderdeel meer uit van het Vessemse 
trekkertrekweekend, ondanks dat heeft 
de commissie nu het zich met andere 
taken bezighoudt zijn naam behouden, 
maar dit terzijde. Een leuke anekdote is de 
eerste keer dat nieuw lid Perry Nouwens 
voor de eerste keer op een vergadering 
verscheen. Perry wilde inburgeren in het 
Vessemse en leek het een goed idee om 
zich bij de touwtrekcommissie voegen. Hij 
is gezegend met een keurige Philips baan, 
waar de overige leden als zelfstandig 
agrarisch ondernemer er weliswaar 
vroeg uit moeten, maar de rest van de 
dag de tijd zelf kunnen indelen. Dus 
bijvoorbeeld de dag na een vergadering 
de hele dag met koppijn in bed liggen. 
Bovendien maakt het voor hen niet uit 
of er doordeweeks of in het weekend 
vergaderd wordt, elke dag is nagenoeg 
hetzelfde. Perry had zich voorgenomen 
om tijdens zijn eerste vergadering niet 

Leve de 
touwtrekcommisssie
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als eerste naar huis te gaan. Rond de 
klok van half elf begon hij voor de eerste 
voorzichtig op zijn horloge te kijken maar 
merkte op dat de flessen bier in een 
steeds hoger tempo aangerukt werden. 
De eerste ging om 03.30 naar huis, het 
werd dus een korte nacht en de werkdag 
bij Philips diende zich alweer snel aan.

Een paar weken geleden ging de 
commissie een paar dagen op bezoek bij 
lid van het eerste uur Jan van Ham. Een 
jaar of 20 geleden emigreerde hij naar 
Spanje. Met de vrouwen erbij maakten ze 
er een paar gezellige dagen van.

Dit lijkt mij een goed idee voor de redactie 
van ‘t Loeierke. Als er nu één persoon 
emigreert kan de rest jaarlijks een paar 
dagen op bezoek komen. Hansie Hansie 
valt af omdat er in Spanje met al die droge 
vlaktes volgens mij geen werk is voor 
een hovenier. Ted zou met zijn mañana 
mañana mentaliteit prima 

in Spanje passen, maar ook voor hem is 
er geen werk aangezien de gemiddelde 
Spanjaard niet bezig is met zijn huidige 
financiële situatie, laat staan met sparen 
voor zijn pensioen. Thomas studeert als 
hij zo door gaat de komende 8 jaar nog 
en Henri kan zijn baan als trainer van 
de A1 niet opzeggen. Blijft de met een 
Spaanse bijnaam gezegende Pena over. Ik 
ben benieuwd waar in Spanje hij een huis 
gaat kopen. Het zou handig zijn als het in 
de buurt is van een luchthaven die vanaf 
Eindhoven te bevliegen is. En er moet 
uiteraard een zwembad bij zitten. Ruud 
van Aaken kan dan mooi de vliegtickets 
regelen (hopelijk let hij dan wel goed op 
de datum die op het retourticket staat). 
In Don Juan Fransie hebben we een 
bedreven ober in de gelederen, ook niet 
onbelangrijk in de hete Spaanse zon waar 
goed gedronken moet worden! 

I love it when a plan comes together!

Geert
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Lectori Salutem,

Op een mooie, zonnige, vroege 
zondagochtend zo’n acht jaar 
geleden, nog woonachtig aan de Jan 
Smuldersstraat, werd ik wakker door 
een licht ritmisch geluid. Ik kijk naar 
rechts en zie mijn schoonheid zichzelf 
nog eens heerlijk omdraaien. Intussen 
wordt het ritmisch geluid langzaamaan 
versterkt en nu krijgt het mijn volledige 
aandacht. Met een frisse mindsetting 
stap ik uit bed en zie de gordijnen heen 
en weer waaien door een zachte bries, 
die haar weg heeft gevonden door het 
openstaande raam. Ik schuif de gordijnen 
wat opzij en word verwelkomd door een 
regen van zonnestralen. Nu hoor ik het 
ritmisch geluid luid en duidelijk naderen. 
Ik steek mijn hoofd wat verder de warme 
zonnestralen in en kijk links de lange Jan 
Smulderstraat in en zie een geweldige 
stoet van kleuren tegemoet komen. Rood, 
Geel en Groen vormen het front. Jawel, 
het is DE GULD!! Wanneer ze tot voor ons 
huis genaderd zijn, ziet een jongeman 
(alias de Beuker) mij uit het raam hangen 
en hij gunt mij zijn vriendelijkste lach. 
De gehele stoet vervolgt zijn geplande 
route. Wat een aangezicht was dat, zo van 
bovenaf! Vessem bruiste voor mij op dat 
moment. 

Dit jaar heeft de voetbalclub een moeilijke 
beslissing moeten nemen. Ze heeft 
besloten dat de club verder zal gaan met 
maar vier senioren elftallen i.p.v. de vijf 
senioren elftallen die we de afgelopen 
jaren hebben gehad. De overgebleven 
spelers van Vessem 3 werden verdeeld 
over het voormalige vierde en vijfde elftal. 
Met als vervolg dat elk elftal nu beschikt 
over maar liefst 20 spelers. Je zou dan 
kunnen beredeneren dat de bezetting 
altijd bovengemiddeld zal zijn; dat de 
leiders niet meer elke week hoeven te 
bellen/mailen/appen/faxen om spelers te 
ronselen. Ik maakte me al flinke zorgen 
over de speeltijd die ik zou krijgen en nog 
erger, dat er niet eens plaats meer zou 
zijn om als reserve speler überhaupt op de 
reservebank plaats te kunnen nemen. 

NU acht jaar later, laat DIEZELFDE Guld, 
(althans een heel klein deel ervan) Vessem 
3 behoorlijk in de steek. Zo had de Guld al 
drie ‘evenementen’ op haar programma 
staan, waardoor we al vanaf de eerste 
competitiewedstrijd in de problemen 
kwamen met de bezetting. Dat kan toch 
niet waar zijn, wanneer je een team hebt 
van 20 spelers?? Diezelfde mannen blijken 
dan ook nog eens vrienden te hebben, 
waarmee ze menen op vriendenweekend 
te moeten gaan. Bij mijn weten is hiervoor 

Dubbele Agenda
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een zomerstop ingepland, waarin je dit 
soort activiteiten kan houden. 
Uiteraard kan het niet alleen afhankelijk 
zijn van de mannen van de Guld. Ook 
verjaardagen, een kaderschouw?? en 
andere grote feestevenementen worden 
vaak boven de voetballerij gesteld. Maar 
voetbal is een teamsport en dat betekent 
dat we er op zondag moeten staan! 

Maar…. GELUKKIG hebben we ook nog 
Dennis Swalen. Dennis die er wel altijd 
bij is en zich voor de volle 100% inzet 
en er mede voor zorgt dat we met de 
nodige punten in de broekzak naar huis 
gaan. Tijdens die Gilde weekenden zie je 
weleens dat die trommelaars zich naast 
elkaar opstellen aan de rand van een veld, 
waarna ze met veel tamtam over het 
veld heen denderen. Nou, dat zou ik met 
Dennis voorop, de rest van het 

seizoen ook willen zien met onze eigen 
spelers van Vessem 3. Zo met die instelling 
van: VAN WIE MOETEN WIJ VERLIEZEN!! 
(quote: Daan Somers 2007). En begrijp 
me niet verkeerd, de GULD is een mooie 
club, maar dat is onze voetbalclub ook. 
Een dubbele agenda in deze is dus 
niet mogelijk. Ik zeg altijd: “Je kan een 
gildebroeder gerust een pilsje aanbieden, 
maar je moet een gildebroeder niet van 
het veld afhalen”. 

De vendelgroeten,

Der Rudi.

PS: we trainen ALTIJD op donderdag 
vanaf 21:00u. Het sportpark ligt op de weg 
richting Wentersel.
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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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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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De zoute stengel
van ut joar

10 punten - Rob de Koning
Voorafgaand aan het grot-biken werd een half uur 
durende veiligheidsinstructie gegevens zodat niemand 
verloren zou gaan in het 70 km lange gangenstelsel onder 
Valkenburg. Kort gezegd zou alles goedkomen zolang 
je je voorganger blijft volgen. Lukt dit niet dan moest je 
meteen stoppen zodat de gids je terug kon vinden. Beide 
was teveel gevraagd voor Rob. Op eigen houtje koos hij en 
eigen route met 7 niets vermoedende volgelingen zodat er 
8 man een tijdlang kwijt was in een donkere grot, hetgeen 
hem op een reprimande van een boze gids kwam te staan.

8 punten – Kevin van Helvoort
Het programma ‘Help mijn man is een klusser’ is niet bedacht voor mensen zoals Kevin. Hij is in 
de wieg gelegd om te klussen. Vooral voor verven draait hij zijn hand niet om. Helaas is hij in de 
dagelijkse zaken niet zo handig zoals bijvoorbeeld het gesloten houden van verfblikken tijdens 
een wilde auto rit. Het gevolg was dat zijn zwarte kattenbak nu mooi wit was geworden.

6 punten – Jelle Liebregts
Jelle heeft niet het lichaam van iemand die veel bier op kan en ondervond dat zelf ook tijdens de 
kermis. Gelukkig had veel zelf kennis en samen met zijn maat gingen ze even bijtanken. Echt ver 
van de kermis hoefden ze daarvoor niet te gaan want bij de Ford-garage werd zijn broekzak vak-
kundig volgegooid met een paar liter Diessel.

3 punten – Rik de Laat
Deed zijn naam ‘Rik TE Laat’ met de kermis weer eer aan. Deze keer koste het hem echter geen 5 
euro voor de boetepot aangezien hij als scheidsrechter moest optreden.  Met zijn ontbijt pas half 
achter de kiezen kwam hij een aantal minuten te laat het veld op lopen. Nog wat onder invloed 
kreeg hij geen muntje gevonden om te tossen, gelukkig bood het half opgegeten broodje uit-
komst en mocht Tuldania kiezen in welke hand hij zijn broodje had zitten.

2 punten – Willem van de Vondervoort
Op stap in Breda tijdens een weekend weg met Vessem 1 was Willem in Café nachtwacht weer 
erg scherp. Hij zag een nietsvermoedende vrouw als enige van haar vriendinnengroep aan de 
frisdrank zitten waarop Willem besloot te vragen of dit was door haar zwangerschap. Hierop 
reageerde de vrouw: “Nee, ik ben gewoon dik”.

1 punt - Lars van Heijst
Stond in het weekend dat de klok werd verzet aan een gesloten deur bij de kuiper, hij was wel 
mooi optijd voor de wedstrijd.
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24 minuten met...
Lian de Kuiper

Nadat we aan het eind van vorig seizoen, 
Sjaak en Kitty Hakkens geïnterviewd 
hadden over hoe zij terugkeken op hun 
tijd als vertrekpunt van de voetbalclub 
bij uitwedstrijden. Vonden we het zo’n 2 
maanden na de start van het nieuwe 
seizoen wel eens tijd om het kennis te 
maken met de eigenaar van het nieuwe 
vertrekpunt van de voebalclub, Café van 
de Ven in de volksmond ook wel bekend 
als de Kuiper! Het is 8 uur op een frisse 
woensdagavond en ik en mijn collega 
Frans van Diessen reizen af naar de kuiper 
voor de 24 minuten met Lian van de Ven 
(Lian de Kuiper).
 
Allereerst even voorstellen Lian is 51 jaar 
en is in het bezit van de horeca papieren 
voor cafe en restaurant. Ze geeft wel aan 
dat ze het runnen van het cafe ver uit het 
leukste vind om te doen en dat ze om het 
maken en serveren van eten niet zo veel 
geeft. Ze runt al vanaf 1991 tot en met 
de dag van vandaag het cafe,  met een 
kleine break van 20 maanden een paar 
jaar terug toen de knevel in het cafe zat. 
Op de vraag waar de spreuk  ‘U weet wel’ 
vandaan komt, verteld ze dat de Kuiper 
een beschermde naam is die vanwege de 

kuiper likeuren niet gevoerd mag worden 
van de kamer van koophandel. En 
doordat Kees van der Aa en Patrick 
Neutkens tijdens een editie van het 
smartlappenfestival eens een nummer 
hadden met ‘U weet wel’ erin leek haar 
dat wel iets.  Behalve de 
voetbalvereniging maken ook de 
biljartvereniging, die Jelloo band, de 
fanfare en enkele dansgroepen gebruiken 
van het café! Dus Lian is wel wat bekend 
met het verenigings leven.
Nadat bekent was geworden dat Sjaak 
en Kitty Hakkens zouden stoppen, had 
Lian bij het bestuur van onze vereniging 
aangeven dat ze altijd langs konden 
komen om te praten of dat ze wellicht iets 
kon betekenen als nieuw vertrekpunt. Ze 
geeft aan dat de eerste 2 maanden goed 
zijn bevallen en dat er voor haar niet zo 
heel veel veranderd is. Alleen dat het café 
wat eerder open gaat op zondag. Ook 
heeft ze 2 sportdranken aan het drank 
assortiment toegevoegd voor de 
voetballers en bestaat er de mogelijkheid 
een broodje ham of kaas te bestellen voor 
de genen die net iets te laat wakker zijn 
geworden om thuis te eten. Lian heeft 
sinds dit seizoen ook het wassen van de 



‘ t  Loeierke

29

tenues van Vessem 2 opzich genomen 
die gesponsord worden door haar broer 
Walter van de Ven. Ze staat er wel van te 
kijken hoe de broeken iedere week meer 
zwart als wit terugkomen. Ook ontvangt 
Lian al geruime tijd het loeierke in het 
café omdat ze er een advertentie in heeft 
staan, en probeert ze hem ook altijd 
helemaal door te lezen. Verder word het 
loeierke in het café niet zo veel gelezen 
op een aantal leden van de fanfare na, 
die dan vooral geïnteresseerd zijn in de 
rubriek ‘Zoute stengel van ut joar’.  

Op de vraag of Lian zelf wat met voetbal 
heeft is ze heel duidelijk: namelijk 
helemaal niks! Ze heeft een tijdje lang een 
zaalvoetbal team gehad wat ze erg leuk 
vond! Maar ze had vooraf wel aangegeven 
dat men er niet van uit hoefde te gaan dat 
ze ook maar een keer zou komen kijken en 
daar had ze zich dan ook aan gehouden. 
De enige voetbalwedstrijd die ze ooit 
gezien heeft was er eentje met oud 
internationals in het Philips stadion voor 
een goed doel in de tijd dat de kinderen 
nog op de basischool zaten. En ook WK 
of EK wedstrijden van oranje kunnen haar 
niet bekoren, ze vindt het veel leuker om 
te zien hoe andere mensen de wedstrijden 

beleven en de gezelligheid en de sfeer die 
er bij komt kijken. In de familie krijgt het 
roeien de voorkeur als favoriete sport! Ze 
is wel goed op de hoogte van de regels 
over het voetbal dus wie weet ligt er 
nog ooit scheidsrechters carrière in het 
verschiet. 

Op onze vraag of de touringcar die zij en 
haar man Hans in het bezit hebben niet 
als spelersbus voor Vessem 1 zou kunnen 
fungeren met haar man Hans als chauffeur 
krijgen we als antwoord dat er maar 8 
man in vervoerd mogen worden. Omdat 
we ons hier natuurlijk niet meteen bij neer 
leggen stellen we voor om dan maar een 
keer op en neer te rijden. Ze geeft aan dat 
we het daar dan maar een keer met Hans 
over moeten hebben. We missen nog wel 
een aantal artikelen uit het vv vessem 
fanclubpakket in het café wat het nog wat 
meer de uitstraling van een vertrekpunt 
van de voetbalclub kan geven. 

Namens het loeierke willen wij Lian vele 
mooie en hopelijk succesvolle jaren toe 
wensen als vertrekpunt van de 
voetbalclub!

Hans en Frans
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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
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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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Je hebt zo van die dagen die heel gewoon 
lijken te zijn maar toch, je voelt dat er iets 
anders is. Het is zo´n dag die zomaar je 
hele leven zou kunnen veranderen. Of ja 
je hele leven, hou het maar op een dag of 
misschien een paar weken. Dit alles door 
dat ene moment op die dag waarvan je 
denkt: “mwa had eigenlijk ook wel eerder 
gekund” en van de andere kant ziels 
gelukkig bent dat het er nu dan toch is. 

Iedereen heeft het  sinds de opening van 
onze nieuwe kleed-accommodatie wel is 
meegemaakt. Je bent met frisse tegenzin 
van de bank afgekomen om vol goede 
moed op donderdagavond naar het
trainingsveld toe te fietsen. Of ja, met de 
auto mag ook anders geldt dit al niet voor 
Kees Henst en Bram Dekkers die al jaren 
altijd met de auto gaan. Maar je drinkt dus 
een bakje koffie, hier is de eerste gratis 
in tegenstelling tot de kuiper zondag 
ochtend waar de 2e gratis is, en gaat de 
kleedkamers in. Er is al wat meer volk dus 
je zoekt een plaatsje achterin het verblijf. 
Na het trainen leg je alvast je handdoek, 

sokken en onderbroek op de bank om 
vervolgens een heerlijke douche te 
nemen. Na het afdrogen kom je tot de 
ontdekking dat je onderbroek van de 
bank is gevallen. Laat je nu ook nog eens 
net rechts achterin het kleedlokaal zitten 
tegen de douches aan. Daar ligt hij dan, 
midden in een grote plas water. 

Dat water kwam vanuit de douche de 
kleedkamers binnen gelopen omdat het 
kleine dorpeltje de grote toestroom niet 
meer aan kon. Met enige twijfel kijk je 
naar je bezwete net gebruikte onderbroek 
en besluit dan toch maar de ‘schone’ natte 
aan te doen. Vol afkeur zeg je, net als de 
ochtend na een weekend veel bier 
drinken, dat je het nooit meer doet. 
“Volgende keer ga ik weer in het midden 
zitten.”
Tot enige weken geleden, ik durf geen
 exacte aantal weken te noemen 
aangezien het uitkomen van het Loeierke 
wel eens vertraging op loopt. Ook die 
donderdag smaakte de koffie na de korte 
fietstocht richting de Lille weer erg goed. 

Eindelijk geen natte 
onderbroek meer!
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De opkomst leek in tegenstelling tot de 
eerste 2 maanden ook bij het 3e weer wat 
verbeterd en dus gingen we vol goede moed 
de kleedkamers in. Daar was het dan, de 
uitvinding waar iedereen het wekelijks over 
had, de uitvinding die niemand uit durfde te 
vinden. De uitvinding waarvan je niet durfde 
te vragen aan Joost Roefs of hij dit misschien 
op de tekening vergeten was. De 
uitvinding waar je vooral tegen Jan Bliek stil 
over moest blijven omdat je weet wat je an-
ders kon terugverwachten maar waar vooral 
zoveel problemen mee verholpen konden 
worden. Er was een schotje geplaatst tus-
sen de grond en het wandje waardoor er 
helemaal geen water meer overheen kon! 
Iedereen die het zag bleef even stil staan, 
WOW! Nu kunnen we eindelijk weer met een 

gerust hart achterin de lokalen gaan zitten 
en per ongeluk of misschien zelfs een keer 
expres onze onderbroek op de grond laten 
vallen zonder hier flink van te balen.

Je zou het moment kunnen vergelijken met 
de dag waarop je thuis op de bank naar 
goede tijden zit te kijken, Ludo weer een 
smerige streek uithaalt en plots ineens Hans 
van Diessen en Jos Michielse voor de deur 
staan met de welbekende vraag. 
Je had er vooraf wel eens aan gedacht “Stel 
dat”, Je twijfelt even of het wel goed zou 
komen. Maar als het dan zover is ben je toch 
blij dat het gebeurd is. Al weet ik zeker dat 
ik er niet zoveel van wakker gelegen heb als 
onze nieuwe prins carnaval voor komend 
jaar!

Rudolf

V Minigravers en Verhuur

VERKOOYEN Vessem
DE HOEFSE WEG 4 - TEL.: 0497-594242 - 591413

* Grondwerk
* Levering alle aanverwante materialen
* Verhuur minigravers, minishovels, motorkruiwagens

en trillers
* Onderdelen en rijwerken nieuw en gebruikt
* Nieuw en gebruikte handel

www.verkooyenvessem.nl

Dealer minigravers
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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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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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De dagen worden korter, de temperatuur 
gaat naar beneden en in mijn beleving 
regent het vaker. Het is herfst. De voor-
bode van de winter. Volgens velen is de 
herfst het meest depressieve jaargetijde.
Ook het voetballen lijdt onder de herfst. 
De velden worden slechter, de eerste bles-
sures dienen zich aan en ‘s ochtends uit 
bed komen is steeds moeilijker. Hoe gaan 
we hiermee om?

Voetballers doen of er niets aan de hand is 
en blijven stug doorspelen. Dat het anders 
kan, bewijzen de dames van de korfbal-
vereniging.

Zij gaan naar binnen op het moment dat 
het slecht weer wordt! Is dat slim of niet?!
Van augustus tot oktober spelen ze bu-
iten. Wanneer de klok wordt verzet spelen 
ze binnen verder. Niet alleen de wedstri-
jden vinden vanaf november onder een 
dak plaats, ook de trainingen worden af-
gewerkt in een verwarmde sporthal! Geen 
bevroren velden, geen op het allerlaatste 

moment afgelaste wedstrijden en geen 
broeken vol modder! Ideaal! Waarom 
doen wij voetballers niet hetzelfde?
Dus van augustus tot Vessem kermis op de 
velden spelen, van november tot maart le-
kker binnen ballen en in april en mei weer 
lekker buiten spelen.Maar is het eigenlijk 
wel mogelijk om binnen te voetballen?

Voetballen in een zaal wordt al lange tijd 
gedaan. Toch wordt zaalvoetbal gezien 
als een andere sport dan (veld)voetbal. 
In mijn ogen terecht. Een zaalvoetbalveld 
is ten eerste een stuk kleiner dan een 
echt voetbalveld. Verder wordt er in de 
zaal niet ingegooid en niet aan buitenspel 
gedaan. Aangezien buitenspel een 
belangrijk kenmerk is van het voetbal, is 
zaalvoetbal naar mijn mening geen 
voetbal.Ook de ondergrond in de zaal is 
anders dan buiten. Vanwege mijn zwakke 
enkels ben ik nooit een fan geweest van 
de harde, stroeve ondergrond in de zaal. 
De laatste jaren zijn er zalen gekomen 
waarin kunstgras ligt. Hier kun je dus 

Naar binnen?
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gewoon met je voetbalschoenen op 
voetballen. Los van wat je van kunstgras 
vindt, op deze manier wordt de 
ondergrond in de zaal wat meer 
buiten-achtig. Wat mij opvalt bij het 
korfbal is dat de wedstrijden en trainingen 
binnen vaak op onchristelijke tijdstippen 
plaatsvinden. Navraag leert dat dit te 
maken heeft met de beperkte capaciteit 
van een zaal. Niet elke club heeft een 
eigen zaal. En zelfs als een club een eigen 
zaal heeft, kan er maar 1 team tegelijk 
gebruik van maken. Voetballers vinden het 
niet fijn als er aan hun vaste trainings- en 

wedstrijdtijden wordt gerommeld.
Verder is de huur van een zaal een stuk 
hoger dan van een veld. Is eigenlijk ook 
logisch.

Is het dan wel zo’n goed idee om in de 
winter binnen te voetballen? Misschien 
moeten we de vieze broeken, bevroren 
velden en op het laatste moment 
afgelaste wedstrijden maar voor lief 
nemen. Dat hoort toch een beetje bij de 
charme van het voetbal.

Th. de Bie
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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

F1 6 16 2.67 33 11 22

D1 5 9 1.80 16 12 4

C1 7 12 1.71 33 19 14

F3 6 9 1.50 29 21 8

A1 5 7 1.40 16 16 0

B1 6 8 1.33 21 16 5

F2 6 8 1.33 22 21 1

E1 6 7 1.17 26 24 2

E2 6 6 1.00 31 36 -5

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2013-2014

EINDSTAND 
SUPERCUP
 SEIZOEN
2014-2015

SPONSOR:
Super Service

Henst

STAND BIJGEWERKT T/M 23 september 2014

WINNAAR VORIG SEIZOEN:
VESSEM C1
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PRIKBORD

23 November

SUPER 
SUNDAY!!!

Vessem 1 - Knegselse Boys 1

m.m.v. DJ Dave Bullens
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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, er hangt nog steeds 

geen net in de goal op het 

trainingsveld!

Ja, maar op het toilet wel ‘n apart urinoir voor Corneel Langermans!





‘t Loeierke goes 
around the world!

Engeland


