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De dagen zijn korter de avonden langer 
en voor u ligt weer een geweldig dikke 
editie van ons kerstnummer. Het is een 
extra dikke editie omdat wij vinden 
dat in deze tijd de mens toch wel een 
klein beetje verwend mag worden met 
wat extra leesvoer en vooral niet te 
vergeten wat extra puzzel tijd. Want 
ja hoor hij is terug, de al om geroemde 
en legendarische “Grote Omni Loeierke 
kerstpuzzel”. De puzzel is groots opgezet 
en alle facetten van weleer zullen 
weer uitgebreid aan de orde komen. 
De mannen van de redactie hebben 
wederom alles uit de kast gehaald om er 
weer iets fantastisch van te maken. Alle 
reden dus om er tijdens de kerstdagen 
eens	flink	op	uit	te	trekken	en	alle	foto’s	
te traceren, om daarna heerlijk op de 
bank	te	ploffen	en	de	rest	van	de	vragen	
op je gemakje gaan te beantwoorden.
Even de site geopend en deze kopt 
direct met de geweldige mededeling 
dan de fusie van onze jeugdafdeling 
met onze oosterburen zij vruchten al 
af begint te werpen. Chapeau voor 
de mannen van O11-1 met het behalen 
van het kampioenschap, gefeliciteerd 
mannen!! Wat mij verder opvalt, en waar 

ik in eerste instantie toch wel een beetje 
onaangenaam verrast door ben, is dat 
er iemand het schijnbaar nodig vind om 
een koosnaampje te gebruiken voor ons 
geweldige clubblad waar in mijn ogen 
toch echt alleen de volledige naam recht 
doet aan het blad. Maar na het lezen 
van het stukje van Humberto kom ik 
erachter dat dit koosnaampje voortaan 
op de kantine hangt en dat de kantine 
voortaan de naam “De Loeier” draagt, ok 
mooi. Uit het stukje van Humberto blijkt 
ook dat echt alles uit de kast getrokken 
wordt om “De Loeier” een prominente 
plaats binnen onze gemeenschap te 
geven waar een ieder zich wekelijks in 
een waar paradijs waant.

Onze voorzitter geeft ook nog maar eens 
aan dat onze club op het moment ook 
weer	 in	 een	 heerlijke	 flow	 zit	 met	 een	
nieuwe wind die door het bestuur waait 
en de vrijwilligers die zich van hun beste 
kant laten zien in welke vorm dan ook. 
Daarbij dan nog ons vaandel team dat 
zich moeiteloos in de bovenste regionen 
van de 4e klasse blijft handhaven, wat er 
ook weer voor heeft gezorgd dat Waldo 
en de VV hun samenwerking en innige 
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verbondenheid met nog minimaal een jaar 
verlengd hebben, gefeliciteerd! Deze keer 
niets over het technische en tactische peil 
en	over	 de	 fitheid	 van	 onze	 jeugdspelers	
maar gewoon wat algemene info van onze 
jeugd coördinator, maar zeker niet minder 
waardevol. 

’t Knuppeltje is terecht gekomen bij Bart 
(Borte) Liebregts, maar bij de antwoorden 
van zijn vragen weet ik niet zo goed of 
hij het nou helemaal begrepen heeft óf 
dat hij gewoon niets met voetbal heeft. 
Maar ja als je dan zijn foto weer bekijkt… 
’t	Profieltje	 is	van	Merle	 Jacobs	en	op	de	
vraag of ze denkt een betere voetballer 
dan papa te worden is haar antwoord 
wel heel stellig ‘zeker weten’, en ja het 
vermoeden is dan ook dat dit punt al bijna 
is bereikt.

Sven geeft in deze editie een kleine ode 
aan de keeper, want op de scheidsrechter 
na dan is deze toch ook wel de meest 
bekritiseerde persoon op het veld. Maar ja, 
in tegenstelling tot de scheidsrechter kan 
hij ook de meest bejubelde persoon van 
het veld zijn. Ted heeft een stuk geschreven 
over zijn favoriete zondagochtendwoord 
in deze tijd van het jaar. 

Niets is nog te gek voor Uberfan Peter 
Rademakers, dit keer schroomt hij er zelfs 
niet voor om de prestaties van Vessem 1 in 
een statistiek te verwerken. Franske heeft 
duidelijk zijn writer’s block overwonnen en 
gooit zowaar een geweldig stuk over het 
wel en wee van de bijnaam uit zijn mouw.
Als geweldige uitsmijter voor deze editie 
van ’t Loeierke zijn Penã en Gijs helemaal 

afgereisd naar het buitengebied, volgens 
het glasvezelregister dan, van Vessem 
en hebben daar een hartverwarmend 
interview afgenomen bij Mister VV Vessem 
“Arie Schriders”. Arie verteld hierin 
uitgebreid over zijn passie voor Ajax, VV 
Vessem en Kees Henst.

Voor nu geweldig veel puzzel- en 
leesplezier, prettige Kerstdagen en een 
gelukkig 2019. En vergeet vooral niet te 
genieten. Zie jullie bij de kerstwandeling!

Halleeejkes en unne dikke merci,

Erwin
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Voor al uw:
BROOD
EN
BANKET

Bakkerij
HENST
Wilhelminalaan 7
Vessem - Tel. 0497-591272

De Echte Warme Bakker!

Bij inlevering van 
€ 300,- aan kassabonnen

een taartje
(8-pers.) gratis!
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VOETBAL IS 
GENIETEN

Het jaar 2018 loopt alweer ten einde. Een 
mooie periode om rond de kerst eens terug 
te kijken want er is weer heel veel gebeurd 
in ons clubje. Enkele noemenswaardige 
zaken op een rij.

Allereerst zijn we nu met alle jeugdteams 
gemixt van start gegaan. Na vorig jaar is dit 
een bijna rimpelloze, natuurlijke overgang. 
Zonder uitzondering vindt iedereen het nu 
een logische samenwerking. Hoe anders 
was dat 5 jaar geleden? In de Vaesheimer 
bode heb ik geantwoord op de vraag hoe 
de samenwerking verloopt? “In de beste 
families is weleens wat, zo ook bij ons, 
maar de samenwerking gaat uitstekend”. 
Fijn toch dat onze jeugd een mooie 
toekomst heeft?

Toekomst heeft ook onze selectie. We 
hebben het contract met onze trainer 
Waldo van den Besselaar weer met een 
jaar verlengd. Speler, begeleiders, bestuur 
en niet onbelangrijk Waldo zelf vinden 
dat de chemie tussen spelers en trainer 

nog niet is uitgewerkt. We hebben een 
mooi jong 1e elftal, waar zeker 18 spelers 
de potentie hebben om ons vaandelteam 
te vertegenwoordigen. Ook hier kan is 
zeggen; Hoe anders was dat 5 jaar geleden.
De twee nieuwe bestuursleden Roel 
Adriaans en Ed de Koning hebben hun 
verantwoordelijkheden heel snel opgepakt. 
Roel zet zich volle bak in als bestuurslid 
afgevaardigde in de sponsorcommissie 
zodat de voetbalschoorsteen kan blijven 
roken. Ook is hij de initiatiefnemer 
om te kijken of het mogelijk is om een 
pannaveldje aan te leggen. De hand van Ed 
is vooral te zien in de kantine. De nieuwe 
staf, het broodje gezond, de snack van de 
maand, het speciaal biertje, de naam van 
de kantine, de extra kapstok, de vlaggen, 
de verbetering van het geluid buiten, de 
DJ’s Jop en Eric en niet te vergeten zanger 
Bas, zijn een aantal dingen die me zo direct 
te binnen schieten waar Ed de hand in 
heeft.

Vorig jaar was het wat moeizaam om 
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scheidsrechters te vinden. Ondergetekende 
bijvoorbeeld was beschikbaar als er op 
zondag niemand gevonden kon worden. En 
ik kan je vertellen dat ik met grote regelmaat 
aan- en soms ook op- moest treden. Maar 
de nieuwelingen Corneel Langermans, Ted 
Blox, Jeroen Swaanen en Bart de Laat, 
hebben zich onder leiding van Rini van der 
Loo opgegeven voor de scheidsrechter 
cursus. Ze zijn met grote regelmaat en niet 
onverdienstelijk, in functie op sportpark 
“De Lille”. Arie Schriders is hierover zeer 
in zijn nopjes. Arie, die in februari 50 Jaar 
lid van onze club is. Vorig jaar hebben we 
de 7 leden die de halve eeuw aan onze 
club verbonden waren, geëerd bij een 
thuiswedstrijd van het 1e.  Ik denk dat 
iedereen het met me eens zal zijn dat Arie 
“een bijzonder geval is”.  Eh, ik bedoel 
natuurlijk zijn 50 jarig Jubileum. Daarom 
willen wij ook een speciale jubileum 
avond voor hem organiseren. De receptie 
zal op vrijdag 1 februari in  “De Loeier” 
plaatsvinden. Hou alsjeblieft deze datum 
vrij in je agenda.

Verder wil ik nog even vermelden dat onze 
jaarlijkse enquête weer digitaal op de mat 
zal vallen. Voor ons als club is het héél 
belangrijk dat iedereen zijn mening geeft. 
Zijn we op de goede weg? Waar zouden we 
nog verbeteringen of veranderingen in aan 
kunnen brengen? De resultaten zullen wij 
natuurlijk weer op diverse gelegenheden 
met jullie delen, maar nog belangrijker 
is de uitkomst voor ons als bestuur een 
stuurelement om onze club op een (nog) 
hoger plan te brengen zodat, ja hier komtie 
weer; Iedereen kan blijven genieten!

Namens het bestuur    
  
Frans Maas     
    
Voorzitter
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Vessem 1 is de competitie goed van 
start gegaan met overwinningen op De 
Raven, Acht en HMVV. Daarna volgde een 
iets mindere periode met verlies tegen 
Hoogeloon en gelijke spelen tegen Waalre, 
Steensel en SDO. Deze periode draaide het 
minder goed en als de motor niet goed 
draait is het resultaat er vaak ook niet. Het is 
net als in de Formule 1 met Max Verstappen, 
kwaliteit heeft hij genoeg maar als zijn 
motor niet goed is is er ook geen resultaat. 
Dat geldt ook bij Vessem want kwaliteit 

heeft Vessem ook maar als het niet draait 
is er vaak ook geen winst. Met aanwinsten 
als Roel Sterken, Jaap van Diessen en 
Jarno Olislagers is de selectie completer en 
breder dan vorig seizoen. Het is maar goed 
dat de selectie breder is dan vorig seizoen 
want door de vele blessures is dit wel 
nodig en hebben ze zelfs al verschillende 
keren een beroep moeten doen op spelers 
van Vessem 2 en enkele jeugdspelers. 
De complimenten aan deze jongens hoe 
deze de geblesseerde spelers hebben 

Hoe staat Vessem 1
er voor?
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vervangen. Dat de motor weer beter 
begint te draaien hebben we de laatste 
weken weer gezien met overwinningen op 
mogelijke titelkandidaten Woenselse Boys 
en Bergeijk. Je ziet niet alleen dat het spel 
wekelijks weer beter wordt maar ook dat 
het zelfvertrouwen er weer is. Door deze 
overwinningen doet Vessem goede zaken 
en is daarmee gestegen naar de 2e plaats 
op de ranglijst. Maar hoe doet Vessem het 
nu ten opzichte van vorig seizoen. Dit zie je 
in de statistieken hierboven.

In deze statistieken zie je dat Vessem 
het zeer goed doet en dat ze het seizoen 
2018/2019 beter van start zijn gegaan als 
het vorige seizoen. Vorig seizoen eindigde 
Vessem op een 2e plaats en de vraag 
is natuurlijk waar Vessem dit seizoen 
zal eindigen met 5 punten meer na 9 

wedstrijden dan vorig seizoen. Maar laten 
we hier niet te ver op vooruit lopen maar 
zorgen dat we wekelijks de nodige punten 
pakken zodat we mee kunnen blijven 
doen voor de titel. De kwaliteiten hiervoor 
hebben we in ieder geval zeker in huis. 

Peter Rademakers.
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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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Adres  Leeuwerik 14A, 5512AE Vessem
Tel:   0497-594022
Email  info@fysiotherapieoerlemans.nl

WWW.FYSIOTHERAPIEOERLEMANS.NL

Fysiotherapie & (medische) Fitness

&

Leden van VV Vessem ontvangen bij ons

10% korting
op hun familiedrukwerk zoals:

 • geboortekaartjes • printwerk
 • huwelijkskaarten • kopieerwerk
 • uitnodigingen         

Oranjestraat 1a, Middelbeers Stationsstraat 11, Maarheeze
tel. 013 - 514 2182 tel. 0495 - 21 8080
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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. De sportparken, foto’s in 
Vessem genomen, Voetbalvaria, Annagrammen & Cryptogrammen, Panini plaatjes en 
Logo’s

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: Een High bier voor 2 personen bij de Gouden Leeuw 
2e prijs:  3 gangen dinerbon van de Smickel t.w.v. € 15,95
3e prijs:  kadobon van super service Henst t.w.v. € 15,00

Iedereen die het formulier inlevert met minimaal 40 goede antwoorden krijgt tevens een 
fles	v.v.	Vessem	Shampoo	of	v.v.	Vessem	Mok	als	beloning	voor	de	fanatieke	deelname.

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

Het inleveren van het deelnameformulier kan tot zondag 13 januari bij Ruud van Aaken 
(Molenkap 4) of in de kantine. 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
LOEIERKE KERSTPUZZEL 2018
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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

2018
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1g

1h

1i
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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
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Pakjesavond achter de rug, op naar Kerst 
2018 en het nieuwe jaar.

Hopelijk gaat 2019 ons weer veel sportief 
succes brengen.

Deze keer wil ik graag iedereen op de 
hoogte stellen van onze activiteiten, 
wijzigingen, wensen, en benodigdheden. 

Graag wil ik beginnen met de wijzigingen 
binnen onze jeugdcoördinatoren groep. 
Helaas hebben we afscheid moeten 
nemen van Mark Smits. Hij was actief als 
coördinator bij de J017-J019. Mark heeft 
aangeven te weinig tijd te hebben om zijn 
functie te vervullen en wij respecteren 
zijn beslissing en willen hem nogmaals 
bedanken voor zijn inzet. Als vervanger 
hebben we hier Thomas Tholen voor aan 
kunnen trekken. Ook hebben we Bas v/d 
Langenberg als trainer/leider J09-1 aan 
onze groep kunnen toevoegen. Hij zal zich 
samen met Ruud en Gerard bekommeren 
om onze jongste talenten. Wij heten ze dan 
ook beide van harte welkom.

Onze laatste meeting dateert al weer 

van 14 november jl., hier hebben wij het 
voornamelijk gehad over de nieuwe klasse 
indelingen voor de 2e seizoenshelft. 
Zoals misschien al door diverse mensen is 
opgevallen hebben we enkele sterke teams 
binnen onze vereniging. Deze willen wij 
dan ook z.s.m. op een hoger niveau laten 
acteren, om uiteindelijk onze complete 
jeugdafdeling naar een hoger plan te 
trekken.	Ons	voorstel	is	inmiddels	definitief	
geworden en doorgeschoten naar de 
KNVB. We hebben hierin aangegeven, zoals 
beloofd, dat alle thuis spelende teams na 
de winterstop wijzigen van thuisbasis.

Een mooi bruggetje naar onze nieuwe 
technische coördinator Peter van 
Veldhoven, die ook aanwezig was bij onze 
laatste vergadering. Hij heeft ons voorzien 
van zijn knowhow, visie en expertise 
over voetballen in de verschillende 
leeftijdscategorieën. Concreet betekent dit 
dat we in de 2e seizoenshelft van start gaan 
met twee nieuwe groepen, J08-1 en J08-2.  
Zoals destijds is medegedeeld zouden 
we tot de winterstop een proefperiode 
aangaan met Peter van Veldhoven om te 
kijken of het voor beide partijen mogelijk 

Nieuws van onze 
jeugdcoördinator!
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was om samen te werken. In de komende 
weken zullen wij een functioneringsgesprek 
voeren met Peter om te bepalen of we 
onze samenwerking kunnen en willen 
continueren. 

Een van de wensen van onze commissie 
is het weer opstarten van de techniek 
trainingen. Hier ligt inmiddels een plan 
voor klaar en dit zal op korte termijn 
gecommuniceerd worden met iedereen. 
De training zal in ieder geval plaatsvinden 
op zondagochtend, eenmaal per maand.

We zitten als VV Vessem / Dees nog steeds 
verlegen om vrijwilligers. Ik heb dit al een 
paar keer eerder aangehaald, maar op 
de een of andere manier komt dit niet 
van de grond. Wat is er leuker om met je 
eigen kinderen en/of kleinkinderen actief 
te kunnen zijn binnen onze gezellige 
verenigingen? We zoeken trainers, leiders 
die op zaterdag de teams begeleiden, 

scheidsrechters, vlaggers en materiaal 
mensen die zorgen dat het benodigde 
materiaal en de velden in top conditie zijn. 
Verder zijn er nog vacatures binnen de 
activiteiten-commissie.

Als het goed is worden de Mini’s, J09-
1 en J011-1 aankomend weekend als 
eerste jeugdteams kampioen! Dit is een 
historisch moment omdat dit de eerste 
samengevoegde teams Vessem/ Dees 
zijn die kampioen gaan worden. Alvast 
gefeliciteerd, mooie prestatie en op naar 
nog	 meer	 titels..	 Ik	 wens	 iedereen	 fijne	
feestdagen! 

PS Agendapunt aan alle jeugdtrainers en 
begeleiders: 18 Januari 2019, van 19.00u tot 
20.30u evaluatie 1e seizoenshelft kantine 
Vessem.

Uitnodiging volgt nog.
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2a

2b

2c

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

2e

2f
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2g

2h

2i
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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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FysioVessem  
Hemelrijk 1 Vessem  

Bertine Peters, Elle Bartels en Nicole der Kinderen 

0497-591145 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN HOOF
INSTALLATIEBEDRIJF

Jan Smuldersstraat 12
5512 AZ Vessem

Tel. 0497-591253-591463

- Centrale verwarming
- Sanitair + waterleiding         +

riolering
- Zinkwerk + dakwerk



27

‘ t  Loeierke

                       
 

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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Dun Druiloor
van ut joar

10 punten - Roel Gilsing
Werd zondags om 10.30 uur wakker, terwijl de wedstrijd om 10 uur was gestart. Toen 
kwam	hij	 erachter	 dat	 zijn	 auto	nog	 in	Hoogeloon	 stond	 en	hij	 niet	 bij	 zijn	 fiets	 kon.	
Daarom besloot hij om maar eerst naar Hoogeloon te rennen in plaats van naar het 
voetbalveld.

6 punten - Adrie Huijbers
Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen is een gezegde. Echter is deze 
niet toegespitst op Adrie. Waar hij vorig seizoen al eens punten heeft gekregen toen 
hij de afvoer van de vaatwasser had moeten ontstoppen, omdat hij de frietpan in de 
vaatwasser had gezet. Na afgelopen super Sunday had Adrie wat braaksel thuis in de 
wastafel gelegd, waardoor wederom een afvoer verstopt raakte. Gelukkig is hij zelf 
vakman.

2 punten - Joep van Werch, Roel Gilsing, Willem Meulenbroeks, Louis van Diessen
Deze mannen gingen afgelopen juli naar de kermis bij hun kameraad Antoon Geerst in 
Meterik (Limburg). Nadat een andere vriend een local per ongeluk een gebroken kaak 
sloeg kwam de politie. Omdat deze mannen niet onschuldig in de buitenlandse cel wilden 
belanden sloegen ze op de vlucht. In plaats van de cel verbleven er nu 2 voor enkele uren 
in een mais perceel en de andere 2 in een windmolen.

1 punt - Marijn van Rooij
Strijd al enkele jaren mee als minst gepasseerde doelman van trompettercup en pakt 
daardoor regelmatig punten voor Vessem. Deze keer pakt Marijn toch maar mooi een 
puntje mee in ’t loeierke door een keer zelf te scoren… op de wc van de kuiper.
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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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1. Wie ben je? Wat zijn je hobby’s? En wat 
doe je zoal in het weekend?
Ik ben Bart Liebregts. In mijn vrije tijd mag 
ik graag mountainbiken in de kempische 
bossen. In het weekend kom ik nogal eens 
in een eetcafe en of dergelijke om een 
uitsmijter te eten. Zo af en toe een pilsje mag 
ik ook graag drinken

2. Wat voor bijdrage lever je aan 
voetbalvereniging Vessem?
Ik ben al heel lang niet meer betrokken bij 
de voetbalvereniging. Van mijn jongens 
voetbalt alleen Rutger nog in onder 19

3. Wat is je bijnaam en hoe is die ontstaan?
Mijn bijnaam, of liever die van Liebregts zijn 
Bortes. Was in 2010 met carnaval dan ook 
mijn naam als prins. Naar het schijnt was er 
in de tijd van Jesus een ver familie lid dat 
Willibord was genaamd en diens kinderen 
werden er van Bord genoemd dat is zo en 
beetje veranderd naar Borte

4. Wat bestel je bij de plaatselijke snackbar?
Friet sate en een Belse sate met kruiden

5. Wat zit er in je broodtrommel?
4 snee tarwo met kaas en oven gebakken 
spek. En wat fruit

6. Saus erop of ernaast (en waarom)?
Erop omdat ik dat lekkerder vind

7. Hoe bereid(de) jij jezelf voor met een 
voetbalwedstrijd op het programma?
Makkelijke stoel voor de tv. Goed 
achteroverliggend. En mee geluk zie ik dan 
heel de wedstrijd

8. Seks voor de wedstrijd
Maakte vroeger allemaal niks uit. Als het kon 
tijdens. Nu zou voor en na voldoende zijn.

9. Waar krijg je een kick van?
Borsten en billen

10. Waaraan heb je een enorme hekel?
Vallen met de mountainbike. Vallen gaat wel 
maar dat neerkomen.

11. Door welke vrouw zou je wel eens 
versierd willen worden en waarom?
Sandra Bullock vindt ik een leuke vrouw

12. Borsten of billen (en waarom)?
Billen of toch borsten. Kan per vrouw 
verschillen

‘t Knuppeltje 2.0
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13. Wie is de kleurrijkste lid van onze 
vereniging?
Altijd petje af voor de vrijwilligers. En dat 
geldt voor alle verenigingen

14. Wie is het meest kleurloze lid van onze 
vereniging?
Dat zou ik niet weten

15. Zwarte of felgekleurde 
voetbalschoenen?
Zwarte natuurlijk

16. Welke speler zou je graag terugzien in 
Vessem 1?
Onze Rutger

17. Wie is de meest overschatte voetballer 
binnen onze vereniging?
Geen idee

18. Wie is de meest onderschatte voetballer 
binnen onze vereniging?
Henk Looijmans (ha ha geintje)

19. Wat vind je van de fusie?
Geweldig, had al eerder mogen gebeuren

20. Waarom denk je dat je de eer hebt 
gekregen om de vragenlijst van ’t 
Knuppeltje in te mogen vullen voor ’t 
Loeierke?
Cees Sengers is van mijn leeftijd
en we hebben samen op de MTS  gezeten. 

21. Wat kan er beter aan de sfeer in de 
kantine en waarom?
Ik kom er niet veel maar er is al ontzettend 
veel veranderd de laatste paar jaar

22. Waar zie jij jezelf over 10 jaar?
Goeie vraag dan ben in 64 en hoop dan nog 
mee te kunnen om er van te genieten

23. Aan wie geef je ’t Knuppeltje door? (Lid 
V.V.Vessem)
De naamgever van ’t Loeierke. Rene Willems 
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“Vissen”
Een jaar geleden had ik veel binnen 
pret als sommige het weer is over de te 
verwachte nieuwe Prins hadden. Ik heb 
wat kandidaten langs horen komen, zowat 
half Vessem werd vernoemd.

Ik had eigenlijk verwacht dat die periode 
het moeilijkste zou zijn om je niet teveel 
in je kaarten te laten kijken. Dat is nogal 
mee gevallen, heb het spelletje mooi mee 
kunnen spelen.

Ik moet zeggen dat “het” geheim bewaren 
dit jaar toch een stuk makkelijker is als 
vorig jaar, je bent nou niet een van de vele 
kandidaten maar ze weten allemaal dat 
jij het weet wie de nieuwe Prins wordt. 
Je zit zelf niet met dubbele gedachtes in 
een gesprek, je hoeft maar een richting in 
te lullen, iedereen zoveel mogelijk op een 
dwaal spoor brengen.

Er wordt de afgelopen weken steeds meer 
gevist wie we als nieuwe prins hebben 
gekozen, voor jullie een vraag voor mij een 
weet. “ik zeg niks” (nou vooruit dan EEN 
tip, de jeugd van vv Vessem hebben mooie 
shirtjes) 

Verder nog wat nieuwtjes van uit de kantine 
commissie: 

“Menu bord”
Dank zij maker van het bord Ruud vd Heijden 
en tekst schrijfster Carla Soetens hebben 
we een mooi/duidelijk/overzichtelijk nieuw 
Menu bord. Beide bedankt voor je inzet.
                                                                                                                              
“Snack van de maand”
Het was de bedoeling om regelmatig 
een nieuwe snack aan te bieden in de 
kantine, onze eerste twee tijdelijke nieuwe 
snacks (broodje gezond en kipburger) 
lopen zo goed dat we besloten hebben 
om deze twee snacks er voorlopig in te 
houden. Uiteraard gaan wij proberen om 
binnenkort weer met iets nieuws te komen 
uit de keuken, Want verandering van spijs 
doet eten blijkt wel. Donderdag 22 nov. 
hebben we onze mogelijke 3e nieuwe 
snack kunnen proeven, deze snack is duur 
qua inkoop maar volgens mij vind onze 
penningmeester dat niet zo erg als het 
maar lekker is, en Kevin liet zien dat dit 
balletje heerlijk binnen glijd!
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“Speciaal bier van de maand”
Na	 de	 Leffe	 Blond	 en	 het	 Bockbiertje	 zijn	
we weer toe aan een nieuw biertje, we zijn 
op zoek naar een smakelijk winterbiertje, 
suggesties zijn altijd welkom.

“2e thema avond”
Donderdag 20 december is alweer de 2e 
thema avond gepland. Je kan dan bij vele 
het bekende Hanen toepen verwachten. 
Ben benieuwd wie er dit jaar als eerste 
op een barkruk staat en als een volleerde 
haan staat te kraaien. Uiteraard zijn er weer 
mooie prijzen te verdienen, en wordt de 
inwendige mens ook niet vergeten!

“De Loeier”
Donderdag 15 nov. is er gestemd voor de 
naam van onze kantine. We hadden 22 
namen binnen gekregen, een verdienstelijke 
derde plek was er voor Ingrid Sterken 
met de naam “ïn ’t Gruun”  (26 punten) 
tweede plek was voor Rene van Diessen 
met “De Corner” (29 punten) en met een 
ruime voorsprong (43 punten) is de naam 
van de kantine voortaan  “DE LOEIER”  
ingezonden door Frans Maas. Zoals je hebt 
kunnen zien hangt de naam al tegen de 
kantine, voorlopig simpel met stickers. De 

bedoeling is dat de muren van de kantine in 
het voorjaar worden geschilderd en daarna 
zullen we een geschikte plek zoeken waar 
we een bord kunnen plaatsen of tekst 
rechtstreeks op de muur maken.                                                                                                                         
                                                                                                                             

“welkom vlag”
Je hebt hem waarschijnlijk al zien hangen? 
Sinds een paar weken hangt er een mooie 
vlag boven de ingang van “De loeier” het 
heeft me wat strijd en ergernis gekost om 
deze vlag te laten maken maar hij hangt en 
hij is mooi!

“Pinnen”
Jawel ook in onze kantine kan je binnenkort 
je portemonnee thuis laten, niet dat alles 
voor niks is maar aan een bankpasje heb 
je dan voldoende. Spoedig zal ook in “DE 
LOEIER”  met je pinpas betaald kunnen 
worden. 

“Kerstwandeling”
2e kerstdag is er weer de traditionele 
kerstwandeling waar je andere uit kan 
dagen wie de meeste vragen goed heeft en 
waar	je	na	afloop	weer	heerlijke	snert	kan	
eten.	Effe	er	uit	is	goed	voor	lijf	en	leden.
“Vrijwilligersavond”
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Zaterdag 5 januari is de jaarlijkse 
vrijwilligersavond voor alle die zich heel het 
jaar inzetten om zowel de korf als voetbalclub 
draaiende te houden. Wij zullen zorgen voor 
de inwendige mens en een paar rasartiesten 
zullen jullie vermaken met hun optreden. 
Uitnodigingen zijn per mail verstuurd, zorg 
dat je er bij bent en geef dit even door via 
ed.koning@planet.nl 
“kantine personeel”

In	 ‘t	 begin	 van	 het	 seizoen	 flink	 ons	 best	
moeten doen om voldoende personeel te 
hebben in de kantine. We kunnen nu zeggen 
dat we gelukkig voldoende enthousiaste 
meiden hebben, bovendien zijn het ook nog 
stuk voor stuk energieke/spontane/positieve/
gezellige meiden die uitstralen het werken 
achter de bar en in de keuken met plezier te 
doen. En niet onbelangrijk ze doen het nog 
een keer hartstikke goed ook. Complimenten 
meiden we hopen dat jullie nog lang met 

plezier in onze kantine en keuken willen 
werken, we zijn trots op jullie!
                                                                       
Ook natuurlijk complimenten aan de nestor 
van de dames “ons Carientje”, ik zit zelf nog 
maar net in de kantine commissie maar heb 
wel gezien dat er veel bij komt kijken om alles 
draaiende te houden, zonder te gaan slijmen 
wil ik mijn collega’s van de kantine commissie 
het laatste complimentje geven voor de inzet 
en bereidwilligheid om nieuwe dingen in te 
brengen, zodat onze kantine weer bruist!

“Ideeën”
Zijn er wensen of heb je een idee hoe onze 
kantine nog leuker/beter kan worden, laat 
van je horen. We doen alles wat mogelijk is 
om het iedereen naar zijn zin te maken. We 
zijn pas tevreden als de klanten dat ook zijn.

Tot in de gezelligste kantine van de Kempen!!! 
Huub
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Het voetballen is vandaag voor de tweede 
week op rij afgelast. Als rechtgeaarde 
mooi-weer-voetballer kan ik ergere dingen 
bedenken. Het is alleen jammer dat ik net 
mijn voetbaltas heb gepakt, mijn ontbijt 
naar binnen heb gewerkt en klaar sta 
om te vertrekken. Een melding op mijn 
telefoon van de Voetbal.nl app. Dat kan 
op dit tijdstip maar één ding betekenen! 
Boodschap delen op de team-app, tas terug 
in de bijkeuken en tijd om een stukje voor ’t 
Loeierke te schrijven. 

Zulke momenten zijn ideaal om de discussie 
over kunstgras weer op te rakelen. 
Wanneer op kunstgras werd gespeeld zou 
deze wedstrijd zeker zijn doorgegaan. 
Is dat dan een goede reden om op 
kankerverwekkende stukjes autoband te 
gaan spelen? Als je wilt dat de wedstrijden 
(bijna) altijd doorgaan wel. Persoonlijk vind 
ik dat het verschil tussen kunstgras en echt 
gras nog te groot is. Het gat werd steeds 
kleiner, tot in mijn beleving de ontwikkeling 
van kunstgras tot stilstand kwam. De 
eerste kunstgrasvelden waren hard, 
vergelijkbaar met een hockeyveld. Daarna 

kwamen de velden met rubber korrels, 
waarbij de ondergrond al veel zachter 
was. Van dichtbij heb ik enkele blessures 
meegemaakt,	 die	 door	 het	 slachtoffer	
werden toegeschreven aan het kunstgras. 
Het is de vraag of dit werkelijk zo is, maar 
zoals een groot wijsgeer mij ooit vertelde, 
perceptie is werkelijkheid. 

Wel een objectief nadeel van kunstgras is 
het kostenplaatje. De aanschaf van zo’n 
veld is duur. Het veld gaat ongeveer 12 
jaar mee en moet daarna volledig worden 
vervangen. Vorig jaar stond op internet 
een lijstje met clubs en de contributie die 
gevraagd werd aan een volwassen spelend 
lid. Vessem was de vereniging met de 
laagste contributie. Iets om overigens 
best trots op te zijn. Waar een volwassen 
spelend lid bij Vessem € 90,- voor een 
jaar betaalt, liggen de contributies voor 
“kunstgras-clubs” vaak op het dubbele. 
De drempel om te sporten in teamverband 
wordt zo hoger en het is de vraag of dat 
in verhouding staat met de voordelen van 
kunstgras. 

Afgelast
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In het profvoetbal zie je dat de houding 
ten opzichte van kunstgras de afgelopen 
jaren is veranderd. Waar eerst (vooral 
kleinere) clubs massaal overstapten op 
kunstgras, zie je nu geen nieuwe clubs 
meer kiezen voor kunstgras. Sterker nog, 
de meerderheid van de clubs in het betaald 
voetbal is voorstander van het verbannen 
van kunstgras uit de competitie. De 
grotere clubs voorop met het argument 
dat je in geen enkele topcompetitie in 
Europa kunstgras tegenkomt. De clubs 
die Europees voetbal spelen hebben zelfs 
behoorlijk wat geld over om de “kunstgras-
clubs” weer op natuurgras te laten 
voetballen. De “kunstgras-clubs” hebben 
dat overigens afgewezen, dus voorlopig 
wordt er nog op kunstgras gevoetbald in 
de Eredivisie. 

Bij amateurclubs wordt de soep niet zo 
heet gegeten als hij wordt opgediend. De 
storm over de wel of niet ziekmakende 

rubber korrels is inmiddels gaan liggen, 
hoewel er nog steeds clubs zijn die 
weigeren op kunstgras met rubber korrels 
te spelen. Nieuwe kunstgrasvelden worden 
bijna altijd opgeleverd met kurk in plaats 
van rubber. Zo sterft het rubber langzaam 
uit op de amateurvelden. Er is nog niets op 
komst dat wijst op het totaal verwijderen 
van kunstgras in het amateurvoetbal. 

Ik ben zelf voorstander van een prima 
natuurgrasmat,	daar	komen	mijn	specifieke	
kwaliteiten het best uit de verf…… 

Ik zie dat het inmiddels 11:45 uur is 
geworden. De tijd dat onze voetbalwedstrijd 
normaalgesproken afgelopen is. Mijn 
tijd voor het schrijven zit er dus op! Ik 
wens	 iedereen	 fijne	 kerstdagen	 en	 een	
spectaculaire jaarwisseling! 

Th. de Bie
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Beaam de bijnaam

Bijnamen in het voetbal, het maakt de 
communicatie simpelweg gemakkelijker. 
Het ontstaan van de welbekende bijnaam 
stamt al van het begin van de jaartelling. 
Vroeger, toen ouders hun kinderen van 
oudsher nog Frans en Hein noemden, 
kwam het regelmatig voor dat mensen 
in een dorp dezelfde voor- of roepnaam 
hadden. Om die reden was het gebruikelijk 
om die personen een bijnaam te geven. 
Veelal was de bijnaam nog bekender dan 
de échte naam van de persoon.

Een aantal grote Nederlandse voetballers 
heeft een toepasselijke bijnaam gekregen. 
Ieder met een eigen achtergrond of reden. 
Ik zal een aantal types beschrijven. 1. De 
‘snelle bijnaam’, Giovanni van Bronckhorst 
en Georginio Wijnaldum kregen er een. 
Twee echte tongbrekers wanneer je 
je	 -	 in	 een	 niet-realistische,	 fictieve	 WK-
finale	 -	 in	 kansrijke	 positie	 voor	 de	 goal	
van de tegenstander bevindt en om de 
allesbeslissende bal wilt vragen. Voor je 
de naam van je teamgenoot überhaupt 
fatsoenlijk	 uit	 hebt	 gesproken,	 fluit	 de	
scheidsrechter het signaal voor een 
achterbal. Vandaar het ontstaan van 

‘Gio’ en ‘Gini’. 2. De ‘impulsieve bijnaam’, 
Frank Rijkaard kan het weten. Hij dankt 
zijn bijnaam aan dat ene o zo bekende 
voorval waarbij de hele voetbalwereld 
destijds van schande sprak. Rijkaard gaf 
Rudi	 Völler	 tijdens	 de	 achtste	 finales	 van	
het WK in 1990 een wel heel erg persoonlijk 
geschenk. Een presentje in het heetst 
van de strijd door hem en vervolgens 
schijnheilig van de situatie weg te lopen. 
Het werd een amuserend schouwspel. 
Völler kreeg een gele prent voor zijn 
protest tegen de scheidsrechter en nadat 
hij de eerstvolgende aanval tweemaal 
theatraal naar de grond ging ontving 
hij karte nummer zwei. Dit keer echter 
in rode kleur. Rijkaard alias ‘De Lama’ 
had blijkbaar last van een licht-autistisch 
trekje en trakteerde de Duitser op roggel 
nummer zwei, nadat ook hij zijn rode kaart 
had gekregen. 3. De ‘typische bijnaam’. De 
bijzondere voetbalhouding van Willem van 
Hanegem resulteerde in ‘De Kromme’ en de 
voetbalstijl van Ron Vlaar maakte hem ‘Ron 
Beton’. Robin van Persie beschikt sinds zijn 
magistrale en typische kopbal gedurende 
de wedstrijd tegen Spanje op het WK in 
2014 over de naam ‘Flying Dutchman’. 
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Blijkbaar hebben oud-Arsenal spelers toch 
een privilege op dat soort namen, aangezien 
Dennis Bergkamp vanwege zijn vliegangst 
‘Non-flying	Dutchman’	werd	genoemd.

Zo blijken er diverse varianten te bestaan. 
Persoonlijk vind ik de bijnamen door een 
opvallende eigenschap, een merkwaardig 
incident of een beschamende actie de 
állermooiste. Het verlengstuk bij uitstek 
om laatstgenoemde gebeurtenissen open 
en bloot, zonder enige schaamte naar de 
buitenwereld te communiceren is roddelblad 
’t Loeierke. Heerlijk om onderdeel van 
die paparazzi uit te mogen maken. Ik ben 
oprecht gelukkig dat er vandaag de dag 
enorm veel moeite wordt gedaan om punten 
te verzamelen en er uiteindelijk met eervolle 
titel ‘Druiloor van ut joar’ vandoor te gaan. 
Dat is toch wel de conclusie die getrokken 
kan worden uit de verdeelde punten in dit 
Loeierke. Binnen de selectie van onze lokale 

VV zijn er nog een drietal bijnamen die me 
meteen te binnen schieten. ‘Sleddens’ 
ontstond niet door het onderscheiden van 
Niek en zijn plaatselijke naamgenoot, nee. 
Soms klinkt het gewoon goed, beter dan 
het origineel. Niek ‘Sleddens’ de (niet te 
verwarren met ‘van’) Rooij. Allesomvattend 
en toch nietszeggend. Het is ook niet de 
bijnaam an sich, maar meer de reactie die 
volgt: “Ben géén Sleddens!”. Of het nu 
tijdens een avond in de Kuiper, een reünie 
met de familie De Rooij of een zondagmiddag 
tijdens het voetbal op veld 2 is… Niek is géén 
Sleddens! Joep werd ‘Siegfried’, ‘Siegfried 
von Wersch’ voor degenen die hem beter 
kennen. Wie Joep ziet met zijn markante 
blonde coupe soleil in de winter, ziet direct 
in hem zijn voorliefde voor Duitse Schlägers. 
Zo kwam ik hem uiteraard ook tegen tijdens 
het Novemberfest in Esbeek. Dit jaar als in 
de feestzaal, volgend jaar waarschijnlijk als 
artiest. Tenslotte nog de bijnaam van Erik 



‘ t  Loeierke

42

van Riet. Hij kreeg ‘De Pegel’ als bijnaam 
door zijn (volgens Erik zelf) enorm harde, 
onverwoestbare schoten op doel. 

Aan sommige bijnamen hoef je als 
omstander niet veel toe te voegen. Een 
goede bijnaam behoeft tevens geen uitleg, 
zo blijkt wel uit de volgende reeks: Harm 
‘De Kip’ Rijkers, Roel ‘De Witte’ Gilsing, 
Harm ‘De Rooie Witte’ Gilsing, Bram ‘Schrik 
van de Leeuwerik’ Dekkers, Erik ‘Fido Dido’ 
van Aaken en Jarno ‘Stucie’ Olislagers. Ook 
bestaan er bijnamen die onverklaarbaar 
blijven, zoals Rob Couwenberg alias ‘Koos’, 
Roel Wirken alias ‘Taartje’, Marijn van Rooij 

alias ‘Lippe’ en Lars van Heijst alias ‘Slakje’. 
Binnen de selectie wordt tevens geen 
onderscheid gemaakt tussen spelers en 
technische staf. Onze trainer, Waldo van de 
Besselaar, stond in onze Louis z’n telefoon 
als ‘Willy Wally Waldo’ en Ed de Koning 
werd door zijn welbekende dansmoves 
benoemd tot ‘(D)Eddy Cool’. Strekking van 
het verhaal? Een bijnaam is iets om trots 
op te zijn. Oh ja, en nogmaals: Niek is géén 
Sleddens!

Fijne feestdagen,
Cis



43

‘ t  Loeierke



‘ t  Loeierke

44

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

3a. Op 27 oktober jongstleden stortte in Engeland nabij het King  
 Power Stadium in Engeland een helicopter neer met daarin  
 een voorzitter van een Premier League club? Wie was deze   
 voorzitter? 

3c. De aanvaller Javairô Dilrosun van Hertha BSC is sinds de 
 invoering van de eredivisie in het seizoen 1956/57 pas de
 veertiende speler die zijn opwachting maakt in Oranje zonder  
 ooit een minuut in de hoogste Nederlandse voetbalklasse   
 gespeeld te hebben. Welke spelers ontbreken in onderstaand  
 rijtje?

	 Willy	Lippens,	Wim	Hofkens,	Rob	Reekers,	Jordi	Cruijf,	Jerrel		
 Hasselbaink, Nathan Ake, Timothy Fosu-Mensah.

3b. Van welke speler is dit paspoort en welke club ontbreekt? 

Seizoen Club wedstrijden goals
2006-2009 Ajax 23 1

2006-2007 (verhuurd) Heracles 31 1

2008-2009 (verhuurd) Heracles 11 2

2009-20012 .... 12 1

2012-2016 FC Twente 97 2

2013-2014 Jong FC Twente 5 0

2016- SC Cambuur 63 0



45

‘ t  Loeierke

3e.	 Van	welke	finale	inclusief	het	jaar,	tussen	welke	twee	teams,		
 is dit de opstelling en welke 4 spelers ontbreken?

	 Team	1:	Schwarzer,	Hughes,	Konchesky,	(1),	Baird,	Duff,	(2),		
 Etuhu, Gera, Davies, Zamora

 Team 2: De Gea, Dominguez, Perea, López, (3), (4),    
 Assuncão Garcia, Simão, Forlàn, Agüero

3f. Van welke (voormalige) voetballers zijn deze legendarische  
 uitspraken? 

 1. ‘Ich habe in Belgien ook vele elfmeters gestopft und ich  
  mak das hier ook’

 2.  ‘Die keeper van El Salvador moet zich inmiddels wel in   
  zijn thuisland wanen zoals er op hem geschoten wordt’

 3.  ‘Shakira komt tot de navel van Pique, maar dat komt   
  soms weleens goed uit’

3d. Wie scoorden er namens het 1ste van Vessem in de    
 thuiswedstrijd tegen Bergeijk dit seizoen? 

3g. Hoeveel doelpunten maakten de topscorers van de grote vier
  competities, te weten de Serie A, Primera Division, Bundesliga
  en Premier League in het seizoen 2016/2017 samen?
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3h. Van welke spelers zijn dit (vooralsnog) de spelersvrouwen? 

1.

2.

3.

4.

5.
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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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Ik ben Paul Lavrijsen, 32 jaar oud, woonachtig in Reusel, getrouwd en ik heb 
een dochter van bijna 1 jaar. 5 jaar geleden ben ik gestart met Schoonmaak-
bedrijf Lavri BV. Inmiddels zijn we met circa 25 medewerkers aan het werk. 
We richten ons als bedrijf voornamelijk op glasbewassing en interieurver-
zorging. Zowel bij particuliere als zakelijke klanten. De regio waar we werken 
is alles tussen Eindhoven en Tilburg en een beetje daaromheen. 

Naast mijn werk, dat vooral bestaat uit de aansturing van mensen, werk ik 
ook regelmatig zelf nog binnen mijn bedrijf als glazenwasser. 

Ook  ben ik inmiddels 25 jaar actief lid bij V.V. Reusel Sport. 10 jaar heb ik in 
selectie (1+2) gevoetbald. Daarna ben ik mijn eigen onderneming gestart en  
ben ik lager gaan voetballen. Momenteel voetbal ik in Reusel Sport 3. Mijn 
positie in het veld is spits. Tussen 2010-2014 heb ik ook 4 jaar in het bestuur 
gezeten als penningmeester.

Toen ik nog op school zat ging ik ook regelmatig naar Amsterdam om voor 
Ajax te supporteren. Destijds nog met jeugdidolen Jari Litmanen en Rafael 
van der Vaart! Vooral in de stad was het altijd erg gezellig. Inmiddels ben ik 
al een jaar of 8 niet meer in het stadion geweest, maar ik blijf het natuurlijk 
wel volgen.

Uiteraard heb ik in het verleden al verschillende wedstrijden tegen V.V. Ves-
sem gevoetbald en van daaruit ken ik de club natuurlijk en het lijkt me een 
gezellige club en een club waar iedereen voor elkaar klaar staat. Omdat we 
elkaar allemaal een beetje vooruit moeten helpen vind ik het leuk om deze 
mooie club te gaan sponsoren.

Sponsor in ‘t licht
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Onderdeel 4: Annagrammen
Welke leden (senioren + jeugd) van v.v. Vessem worden hier gezocht?

4a. oranjes gorillas

4b. Snorkelreet

4c. salueerden handenvrij

4d. Dieet Makelaar

4e. Ijsbad Rock

4f. Oplostraumas

4g.  Betreurt Liggers

4h. Chemokar invoegen

4i. Mug Yassen

4j. Robins thema
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& Cryptogrammen
Welke voetballers worden hier bedoeld?

4k Zeer zeldzame voetballer van sc heerenveen.

4l Een beschermende voetballer op de 
 waddeneilanden.

4m Oud voetballer met veel geld.

4n Naar deze speler is een stal in wintelre vernoemd.

4o Rode Rivier welke door Nederland stroomt.

4p Deze scheids is zojuist verhuist.

4q Deze speler is van een andere planeet.

4r Deze speler is zeer gelovig.

4s Na het afspoelen zit hij vol met gaten.

4t Deze speler heeft al verschillende malen deel 
 uitgemaakt van vele hoogtepunten.
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Tijdens de High Beer van de redactie van 
’t Loeierke werd het idee geboren om 
niemand minder dan Arie Schriders te 
interviewen voor ons mooie clubblad. Naar 
onze mening is het al veel te lang geleden, 
dat deze op en top VV Vessem man eens 
dieper aan de tand is gevoeld. Het is 
eigenlijk gewoonweg de vraag: “Waar zou 
VV Vessem zijn zonder deze vrijwilliger 
Arie?” Dus togen Rob en Gijs op een 
druilerige maandagavond drie december 
af naar casa die Schriders. Hierbij volgt het 
interview, dat werd afgenomen onder het 
genot	 van	 enkele	 goede	 bakkies	 koffie,	
een stroopwafel en enkele neuten in een 
warme vertrouwde omgeving. Oftewel alle 
ingrediënten waren aanwezig om in een 
gemoedelijke sfeer eens het wel en wee 
van Arie door te nemen en hem echt beter 
te leren kennen.

Arie wil je je eens voorstellen aan het 
grote publiek?
Mijn naam is Adrianus, Gerardus, Cornelis, 
Jacobus, Maria Schriders geboren 
te Vessem op 5 februari 1960. In de 
volksmond noemen ze me gewoon 

Arie. Momenteel ben ik in dienst bij de 
gemeente Eersel en hou ik me bezig met 
o.a. vergunningverleningen.

Sinds wanneer ben je lid van VV Vessem?
Dat is frappant dat jullie dit vragen, omdat 
ik dacht dat dat de reden is voor het 
interview. Op 1 februari 2019 ben ik namelijk 
exact 50 jaar lid van VV Vessem. Je moest 
destijds 9 jaar oud zijn. Nu moesten Rob 
en ik Arie toch melden, dat dit feit niet de 
aanleiding van het interview en we wellicht 
al het gras wegmaaien voor de voeten van 
de voorzitter. Anderzijds Arie verdient het 
om in februari door de vereniging in het 
zonnetje te worden gezet.’

Heb je ook voetballend je steentje 
bijgedragen aan de voetbalvereniging?
Ik ben begonnen in de P(upillen) 4 en 
ben kampioen geworden in de P1. Ik heb 
vervolgens de hele jeugd doorlopen, zelfs 
enkele wedstrijden in het 1ste gespeeld 
en ook nog gescoord. Toen ben ik ook 
jeugdleider geworden en heb daarnaast de 
meeste wedstrijden in het 2e gespeeld tot 
ik midden 30 was en heb daarna nog 1 jaar 
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in een lager elftal gespeeld.

Welke functies heb je binnen de vereniging 
uitgeoefend of oefen je nog steeds uit?
Vanaf 1977 doe ik al vrijwilligerswerk en ben 
ik met Kees Soetens leider geweest van een 
jeugdelftal. In 1987 ben ik jeugdsecretaris 
geworden en dat doe ik nog steeds. 
Daarnaast ben ik ook wedstrijdsecretaris 
en zit ik sinds 1992 in het bestuur. 

Hoeveel tijd besteed je aan de VV Vessem?
Ik ben hele zaterdagen en zondagen 
aanwezig en met de rest van de week erbij 
schat ik in, dat ik 15 uur per week wel met 
werkzaamheden voor de club bezig ben. 
Om deze werkzaamheden goed uit te 
kunnen voeren ben ik bij de gemeente gaan 
werken, omdat ik daar dan meer tijd voor 
heb (zegt Arie met een lach).

Kun je enkele hoogte- en dieptepunten 
opnoemen in je jaren bij VV Vessem?
Hoogtepunten zijn zeker de 
kampioenschappen van de diverse elftallen. 
Het echte hoogtepunt voor mij persoonlijk 
is de koninklijke onderscheiding, die ik 
tijdens het 75-jarig jubileum heb mogen 
ontvangen. Ik heb die gekregen op de plek 
waar je hem hebt verdiend; in de tent na de 
receptie met veel vrienden en bekenden, 
ook van andere verenigingen. Daarnaast 
heb ik van de KNVB de gouden speld 
gekregen als blijk van waardering.

Dieptepunten zijn het verlies van vrijwilligers 
en de verloren beslissingswedstrijd tegen 
DEES in 1973 in Bladel. Dit smetje is het jaar 
erop wel enigszins goed gemaakt door de 
titel te pakken.

Wie zijn de bijgebleven spelers/trainers al 
dan niet markant?
We	hebben	nooit	een	Cruijff	of	Maradonna	
in Vessem gehad, maar als ik echte goede 
spelers moet noemen, dan noem ik Hans 
Opmeer en Pietje Swinkels. Kees Henst is 
me ook bij gebleven als speler. Die kon er 
niks van, maar scoorde wel veel. Dit kan 
Kees wel hebben. 

De beste trainer ooit is zonder twijfel 
Jan van Loon, die na Vessem ook 
nog in het profvoetbal is beland. Wat 
opviel is, dat hij zich echt voor de hele 
vereniging interesseerde tot aan de 
jongste jeugdelftallen aan toe en zijn 
trainerskwaliteiten stonden natuurlijk 
buiten kijf. Onze huidige trainer is ook een 
hele goede bevlogen trainer, dat wil ik ook 
melden en ik ben blij, dat hij een jaar heeft 
bijgetekend.

Wat vindt je van de samenwerking met VV 
Dees?
Deze gaat nog veel beter dan ik had 
verwacht en loopt heel erg goed. Dit komt 
zeker, omdat er is gekozen voor een hele 
goede gedetailleerde voorbereiding, 
die ruim een jaar heeft geduurd. De 
communicatie hierbij was zeer goed, open 
en constructief. Voor beiden verenigingen 
is het denk ik een goede stap; immers bij de 
hoogste jeugdelftallen is Vessem nog beter 
vertegenwoordigd maar bij de jongste 
jeugdelftallen is dit precies andersom en 
zijn er meer Wintelrenaren. 

Zie je de senioren ook nog eens samengaan?
Dit zie ik vooralsnog nog niet gebeuren. 
Elk dorp wil zo lang mogelijk een eigen 
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voetbalclub, omdat dit toch onderdeel is van 
de identiteit van een dorp.

Merk je mentaliteitsveranderingen door de 
tijd heen?
Door de jaren heen is het aantal 
seniorenelftallen fors afgenomen helaas. Dit 
komt, omdat er andere zaken belangrijker 
zijn geworden en voetbal niet meer op de 
eerste plaats staat. Je merkt het ook aan 
de afmeldingen in een team. Vroeger waren 
14 spelers per team voldoende, nu zijn er 
20 al niet genoeg meer. Tegenwoordig kun 
je baaldagen aan vragen en dat fenomeen 
kenden we vroeger niet eens.

Als het 1ste van Vessem en AJAX op dezelfde 
dag kampioen kunnen worden, naar wie ga 
je dan kijken?
Dat is simpel, dan ga ik naar AJAX kijken. Ik 
ben fan van AJAX geworden, omdat in mijn 
jeugdjaren, eind jaren 60 en begin jaren 70 
AJAX Europa domineerden. Daarnaast was 
ons Pa ook voor AJAX.

Je hebt een seizoenkaart van AJAX en 
bezoekt ook veel Europese uitwedstrijden 
weten we. Hoe kom je daarbij?
Sinds 1989 heb ik al een seizoenkaart en heb 
ik heel weinig wedstrijden gemist en heb ik 
ook	alle	Europese	finales	bezocht,	die	AJAX	
heeft gespeeld. Laatst ben ik nog naar de 
uitwedstrijd tegen AEK Athene geweest. Dat 
was ongeveer de minst bevallen reis. Daar had 
je echt het gevoel, dat je als AJAX supporter 
in de val zat in het stadion. De politie deed 
bijvoorbeeld niks, toen er vuurwerk en 
molotov cocktails in ons vak werden gegooid 
door de thuis supporters, echt een onveilig 

gevoel. Maar Europese wedstrijden blijven 
wel leuk. Bij AJAX heb je die ook meer dan bij 
PSV omdat PSV nagenoeg nooit overwintert 
in Europa…

Wordt Vessem dit jaar kampioen?
(Arie denkt een keer diep). Het zou mooi zijn, 
maar	Hoogeloon	wordt	een	flinke	kluif	als	die	
zo hun wedstrijden blijven winnen. Hieruit 
blijkt, dat ze een degelijk team hebben. De 
verwachtingen voor dit jaar zijn ook wel erg 
hoog na de 2e plek vorig seizoen en zeker 
met nagenoeg dezelfde selectie. Echter, 
kampioen worden of promoveren is geen 
must voor Vessem en we mogen dik tevreden 
zijn met de prestaties van het vaandelteam 
en deze trots ook terecht uitstralen. 

Arie, even een vraag tussendoor. Hoe vaak 
ben je samen met Kees Henst naar het 
sportpark gefietst?
Heeft	 Kees	 een	 fiets	 is	 het	 veelzeggende	
antwoord hierop…

Hoe lang ga je nog door als bestuurslid?
Ik heb voor mezelf geen einddatum en zolang 
ik het graag doe ga ik door. Wellicht dat ik wel 
bepaalde taken t.z.t. af wil gaan stoten. Maar 
dit moet ik komende jaren nog eens gaan 
bekijken.

Welke functie vind je het leukste om uit te 
oefenen?
Het leukste vind ik het om met de jeugd 
te werken. Dat is ook de reden om de 
zaterdagen op het sportpark te vertoeven. 
Het plezier, dat de jeugdspelers uitstralen is 
prachtig om te zien.
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Heb je nog bepaalde wensen?
Ik zou het mooi vinden als er meer spelers 
van de selectie een jeugdelftal gaan trainen. 
Zij hebben de skills en kunnen dan ook een 
steentje bijdragen aan de ontwikkeling van 
deze spelertjes.
Verder	geen	specifieke	wensen.	We	hebben	
een goede accommodatie, mooie kantine 
en mogen heel tevreden zijn met wat we 
hebben. Een gezonde leuke club met een 
kantine en bestuurskamer, die een mooie 
uitstraling hebben gekregen.

Wat is er meer buiten AJAX en VV Vessem?
Haha, helemaal niets. Ik ben een en al 
voetbal en altijd met voetbal bezig.

Wat vind je van Ted Blox als scheidsrechter?
Om te beginnen ben ik blij, dat we 
4 gedreven gasten hebben, die de 
scheidsrechtersopleiding volgen. Voor Ted 
is het helemaal goed, omdat hij nu wel 90 
minuten vol kan maken.

Wat zie je graag (terug) in ’t Loeierke?
Ik	 heb	 geen	 specifieke	 wensen.	 Ik	 ben	
heel positief over dit clubblad en het is 
tegenwoordig zeldzaam, dat verenigingen 
een dusdanig mooi clubblad minimaal 5 
keer per jaar uitbrengen. Ik beng het blad 
ook rond en lees voor het rondbrengen 
de editie altijd eerst door van A tot Z. 
Het laatste Loeierke leg ik altijd op de 
woonkamertafel neer en ik hou er altijd 
eentje over voor het archief.
Een goed ding is, dat er geen 
wedstrijdverslagen in ’t Loeierke staan. 
Hier ben ik namelijk geen fan van. Mijn 
advies is om het blad altijd schriftelijk uit 

te brengen en niet enkel naar een digitale 
versie te switchen.

Tenslotte hebben we nog twee afrondende 
vragen. Je achternaam doet Duitse roots 
vermoeden, klopt dit?
Nee dat klopt niet. Volgens mij komen mijn 
voorouders uit België. Daarnaast wil ik 
even kwijt, dat de Schniederslaan in Bladel 
helaas niet naar mij is vernoemd.

Hoe lang heb je al je snor?
Die heb ik altijd al gehad. Ik ben er net niet 
mee geboren, maar sinds dat er haargroei 
daar plaats vond heb ik hem laten staan, 
dus al rui 40 jaar. En die snor gaat er ook 
niet af!

Dit was het interview met Arie en we gaan 
ervan uit, dat de lezers nu een beter beeld 
van Arie hebben gekregen. De avond 
hebben we verder al buurtend over vanalles 
en nog wat afgerond en we willen Arie 
nogmaals bedanken voor zijn openheid en 
gastvrijheid. 

Rob en Gijs
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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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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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Lekker en voordelig

EMTÉ  
VESSEM

Pierre & Inge Liebregts
Vessem

1056866_EMTE_Vessem_A5_W11.indd   1 09-03-16   10:44
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Keepen: eenzaam en 
fantastisch tegelijk

Sinds twee jaar geef ik keeperstraining aan 
de jeugd van Vessem, iets wat heel leuk is 
om te doen. Sowieso vind ik het heel goed 
dat we in Vessem een keeperstraining 
hebben. Want keepen is iets heel anders 
dan spelen op het middenveld of de spits.
Keepen. Het imago kleeft er een beetje aan 
dat jongens en meisjes die geen zin hebben 
om moe te worden, maar gaan keepen. 
Voor sommigen is dat misschien ook zo 
maar heel veel doen het omdat ze het heel 
leuk vinden. Duiken, ballen pakken, de 0 
houden.

‘Wat een kutkeeper, wat een kutkeeper, 
wat een kutkeeper…’

Niet heel lang geleden keek ik naar de 
documentaire Voetbal is Oorlog over 
Achilles ’29. De docu kreeg vooral 
bekendheid door de mannen van Veronica 
Inside. Zij lieten een stukje uit de docu zien 
waarin trainer Eric Meijers laat merken 
dat hij niet zo blij is met zijn keeper door 
herhaaldelijk “Wat een kutkeeper” te 
zeggen. Toegegeven, het is een heel 
grappig	 filmpje.	 En	 op	 het	 moment	 van	
de wedstrijd in de emotie snap ik ook heel 
goed dat hij dit zegt. Je zult maar nét die 

belangrijke wedstrijd verliezen door een 
blunder van de keeper.

Maar dit fragment laat ook de kern van het 
probleem van keeper zijn zien. Je kunt 85 
minuten de sterren van de hemel keepen, 
de ene na de andere bal uit de kruising 
halen. Maar als je in de laatste minuut een 
blunder maakt waardoor me met 1-0 of 
2-1 verliest, wordt je toch aangekeken. En 
verdediger of middenvelden heeft nog een 
back-up: de keeper. De keeper heeft geen 
back-up. Als hij een fout maakt, is het een 
goal. Iedereen herinnert zich de blunders 
van	Lloris	in	de	WK	finale	nog.

En als je de betere ploeg bent, dan sta je 
daar in je eentje. Achterin. Heel af en toe 
een terugspeelbal. In de zomer is dat niet 
zo erg. Een graad of 22. Een gesprekje met 
een van de ouders die toevallig achter de 
goal staat. Maar in de herfst en winter 
met regen en kou is het geen pretje. En 
als vervolgens de winnende vlak voor tijd 
wordt gemaakt, sta je ook alleen. Je team 
is 80 meter verder op feest aan het vieren. 
En jij viert in de 16-meter je eigen feest. 
Eenzaam en alleen.
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Het heeft iets

Wat is er dan zo mooi aan, vragen velen zich 
misschien af. Ik vroeg het mezelf voor dit 
stuk ook nog een keer af. En er is eigenlijk 
niet echt een duidelijk antwoord. Het heeft 
iets. Het heeft iets om uit te komen als de 
tegenstander alleen op je af komt en dan 
de bal voor z’n voeten weg te graaien. Het 
heeft iets om die vrije trap uit de hoek te 
tikken. Het is een passie. Soms heb je 89 
minuten niets te doen en maak je in die 
laatste seconde die cruciale redding. Het 
heeft iets.

Het is ook een positie waar lekker 
gemakkelijk kritiek op geleverd wordt. Een 
positie in het veld die jan en alleman van af 
te tribune zelf wel beter kan. “Die had ie 
zo klem vast kunnen pakken.” Regelmatig 
wordt het geroepen – soms terecht 

overigens. Maar regelmatig zit het toch 
wat gecompliceerder in elkaar. Zelf deed 
ik er ook aan mee als ik in het veld stond 
hoor. Als ik de bal aan de andere kant van 
het veld hoog over de goal zag gaan, dacht 
ik vaak: Hoe moeilijk kan het zijn jongens… 
Je had ‘m er zo in kunnen schieten. Ook dan 
was het soms lastiger dan het van 80 meter 
afstand leek. Of ze schoten gewoon heel 
slecht. Dat was ook vaak het geval.

Het is dus een aparte positie. Toch is de 
keeperstraining drukker dan ooit te voren. 
Er zijn jaren geweest dat er de keepers per 
groep op één hand te tellen waren. Nu 
zijn er een stuk of 12 keepers in de jongste 
groep. Mooi nieuws en ik hoop dat het 
enthousiasme blijft. Want keeper zijn is 
eigenlijk de leukste positie van het veld.

Sven ´the man´ Trommelen
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Onderdeel 6: Wie ben ik?
Welke personen staan hier op de ‘panini’ plaatjes?

6a

6b

6d
6c
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6e 6f

6g 6h

6j

6i
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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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drogisterij • huishoud- en cadeauartikelen

fournituren • lectuur en schrijfwaren 

slijterij • speelgoed • wenskaarten • pasfoto’s

 SuperServiceHenst
info@superservicehenst.nl
www.superservicehenst.nl

Wilhelminalaan 5
5512 BJ Vessem

0497 591304



‘ t  Loeierke

66

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

In welk team speel je?
Op welke positie?
Wie zijn je leiders/trainers?   

Hoe vaak ben je al kampioen geweest?
Ga je weleens bij Vessem 1 kijken?

Favoriete voetbalclub?
Favoriete voetballer?
Mooiste voetbaltenue?
Beste speler van jouw team?

Wat is de naam van je school?
In welke groep zit je?
Favoriete les?
Wie vind je de leukste jongen van jouw 
klas?

Profieltje van

Merle Jacobs
25-mei-12
Veldhoven (mmc)
Dirk Jacobs
Inge van den Berk
1 broer > Vince
Bente, Luca, Indi, Ties

Mini’s 1
we hebben nog geen posities
Gerard van Loon, Erik van der Heijden en 
papa
nog nooit, maar nu bijna
nee

PSV
Hirving Lozano
uit tenue FC Freiburg
Faas van Loon

st Lambertus
3
rekenen
Luca 

Merle Jacobs
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Merle Jacobs

Wie zou je het allerliefst ontmoeten, en 
waarom?
Wat is je favoriete dier?
Eet het liefste?
Eet niet graag?
Wat zou je ‘t liefst veranderd zien bij de 
voetbalclub?  

Wat is je favoriete muziek?
Wat zijn je hobby’s naast voetbal?  
Wat is je favoriete website?
Leukste tv-programma?
Domste programma?

Waar ga je het liefste op vakantie en 
waarom? 

Hoe lang kijk je TV per week?
Hoe laat ga je ‘s avond naar bed?
Hoeveel zakgeld krijg je per week?

Wat is je allerliefste wens?
Welk beroep wil je later uitoefenen?
Waaraan heb je een hekel?
Wat is jouw favoriete computer spelletje?
Denk je dat je een betere voetballer dan 
papa wordt?

Wat vind je ervan dat DEES en VV Vessem 
met de jeugdteams samengaan?
Als je moet kiezen
 :televisie of computer
 : doelpunt maken of winnen
 : kermis of carnaval
 : binnen of buiten spelen

Wanneer en waarom heb je voor het 
laatst in ’n deuk gelegen?

Wat vind je van ’t Loeierke en wat zou er 
beter kunnen? 

alle leeuwinnen, omdat zij mij dan beter 
kunnen leren voetballen.
een schildpad
sushi en spruitjes
pepers
kleinere trainingshesjes

kinderen voor kinderen
jong nederland en dansen
telekids
rox
teletubbies

maakt niet uit, als het maar een camping is.

dat weet ik niet.
tussen 19:30 en 20:00
nog niets, want heb ik nog niet nodig.

gezond blijven.
in ‘t leger
ruzie
zoem en rekentuin
zeker weten.

leuk	en	fijn

tv
winnen
kermis
kan niet kiezen

toen papa uitlegde aan Vince hoe een vlinder 
ontstond. En Vince zijn antwoord op ‘wat krijg 
je als een rups veel eet’?
goed zo, ik lees dit nog niet echt.
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René Willems
Predikant 8

Electrotechniek 5512 BW Vessem

Tel. 06-12648872

   Electrotechnische installaties, 

   datainstallaties en verlichting.

r.willemselectro@kpnplanet.nl
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elftal wed.   pnt.   gem. voor    tegen saldo

O11-1 10 30 3.00 77 11 66

O9-1 9 27 3.00 121 16 105 

O15-1 10 27 2.70 102 5 97

O9-2 9 22 2.44 69 36 33

O13-1 8 18 2.25 32 20 12

O9-4 9 19 2.11 80 26 54

O19-1 10 19 1.90 40 11 29

O19-2 10 18 1.80 31 26 5

O17-1 10 16 1.60 28 17 11

O11-3 10 16 1.60 51 45 6

O15-2 8 7 0.88 23 30 -7

O13-2 11 7 0.64 14 69 -55

O11-2 11 6 0.55 30 83 -53

O9-3 9 3 0.33 25 68 -43 

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2018-2019

TUSSENSTAND 
SUPERCUP
 SEIZOEN
2018-2019

SPONSOR:
Super Service

Henst

STAND BIJGEWERKT t/m 8 december
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PRIKBORD

26 december
KERSTWANDELING
Vanaf 13:00 uur

20 decemberHANENTOEPEN21:30 uur

5 januariVRIJWILLIGERSAVONDvanaf 20:30 uur

31 december
OLIEBOLLENTOERNOOI

Vanaf 13:00 uur
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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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www.henkvanherk.nl
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Oh, de kantine

heet voortaan

“DE LOEIER”?

Ja, maar 1xper maand ook wel“DE BLOEIER”





‘t Loeierke goes 
around the world!

Thailand


