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Alaaf, alaaf, alaaf voor Prins Vennie! 
Beter kan ik de aftrap niet beginnen. Ik heb 
de eer om de aftrap in deze carnavalseditie 
over te nemen van onze hoofdredacteur 
Erwin. Erwin heeft het namelijk heel erg 
prettig druk met z’n taak als prins van 
Struifdonk. Jawel beste lezers, onze 
voorzitter is dit jaar de voorman van 
Carnaval 2020 in Vessem! Niet alleen voor 
hem is dit een eer, maar ook voor ons als 
redactie van dit schitterende clubblad, 
onze vereniging en leden en onze trouwe 
lezers. Carnaval 2020 is nu al geslaagd.

In de laatste vergadering, waarin we 
helemaal compleet waren, zaten we 
toch wel met onze handen in het haar 
(Hans Couwenberg en ik iets minder) 
over hoe we de carnavalseditie aan 
zouden gaan pakken met een voorzitter 
met de belangrijkste neventak van dit 
jaar. Maar na 23 zakken chips, kaasje 
en worstje, bakken popcorn, fraaie 
nostalgische muziek, enkele alcoholische 
versnaperingen en in een fraaie ambiance 
bij Hans thuis met het melkmeisje op de 
achtergrond waren we er toch uit; We 
pakken het hetzelfde aan als anders; 
iedereen zet zijn beste beentje voor, 
stukjes verdelen, vrijwilligers benaderen 

voor een stukje en Ruud maakt er als head 
editor weer een mooi geheel van. En ik 
kan zeggen, dat is zeker weer gelukt deze 
editie. Er staat meer dan genoeg leesvoer 
in om je carnaval mee voor te bereiden of 
om met een kater op de bank te lezen en 
de kater te laten verdwijnen.

Frans Maas merkt in z’n voorwoord op, 
dat onze vereniging en carnaval wel heel 
erg verbonden zijn met elkaar getuige 
het aantal ex-prinsen, dat lid is van onze 
vereniging. Complimenten voor onze 
vereniging hiervoor. Verder een stuk van 
Oldstar speler Willem Maas, bij menig 
lezer wellicht minder bekend, maar zijn 
positieve ervaringen als aspirant lid doen 
mij deugd en ik weet zeker, dat deze 
‘ouw mannen’  structureel een plaatsje 
in onze vereniging gaan houden. Onze 
jeugdcoördinator geeft vervolgens aan, 
dat hij stopt als trainer van de O-14-1 en 
op zoek gaat naar een capabele opvolger. 
Aan de kwaliteiten van de spelers met 
fraaie bijnamen zal het zeker niet liggen, 
dus leiders en trainers meld je gerust aan. 
In het knuppeltje dit keer Jan de Laat alias 
de Fred, al weet hij zelf niet eens waar hij 
die bijnaam aan te danken heeft. 
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Verder hebben we als leesvoer een stukje 
van Hans en Johan met het afgetreden 
redactielid Rob ‘ Pena’  de Koning. Het 
is toch niet niks om na jarenlang lid uit 
te maken van de redactie de pen aan 
de wilgen te hangen. Gelukkig is het 
afscheid er eentje in goed overleg en 
geen vechtscheiding. Rob verhaalt in het 
interview over bijgebleven anekdotes en 
ander nostalgisch voedsel.

Onze nieuwelingen Jarno en Stijn brengen 
een ode aan de bezorger. Het is namelijk ook 
tijd, dat deze in het Loeierke in het zonnetje 
worden gezet. Immers, door weer en wind 
zorgen zij ervoor, dat ‘t Loeierke netjes bij 
jullie op de deurmat valt. Sven geeft z’n 
visie op de winterse trainingskampen van 
betaald voetbalclubs en in het bijzonder 
van PSV en AJAX naar landen met een 
dubieuze reputatie. Voornamelijk de relatie 
(een gebrek aan) moraliteit versus veel 
geld speelt hierin een grote rol. Overigens 
zou ik aan het bestuur willen vragen of we 
als redactie komend seizoen in de winter 
ook een week op trainingskamp mogen 
naar een ver zomers oort? Dat is ook goed 
voor ons moraal schat ik in.

Erik is weer naar z’n schoonvader gegaan 
om enkele vragen van onze leden voor te 
leggen, waar ze echt mee zitten en zelf 
geen antwoord op hebben. Op een manier 
alla Maarten van Rossum geeft d’n Alto 
heldere en duidelijke antwoorden. Dus 
voor degene die ergens mee zitten en al 
dan niet voetbal gerelateerd, schiet de 
vragen in en een oplossing is nabij!
Tussendoor hebben we ook nog de 
bekendmaking van de winnaar van de 
kerstpuzzel. Gelukkig deze keer geen 

verrassende winnaar.. De punten en het 
jeugdprofieltje	 ontbreken	 uiteraard	 ook	
niet.

Maar wat zeker niet kan ontbreken in deze 
editie is natuurlijk een interview met de 
prins himself en zijn kornuiten adjudant Dre 
en veldwachter Marinus. Dit is toch wel een 
ietwat schizofreen interview geworden, 
immers onze voorzitter interviewt de prins 
en Dre en Marinus en wie kent de prins 
beter dan onze voorzitter zelf. Hij geeft een 
helder inzicht in de afgelopen maanden 
van gevraagd worden tot en met de eerste 
ervaringen en de trots, die hij en zijn ‘twee 
rechterarmen’ uitstralen. Met deze drie 
eenheid op kop, belooft carnaval 2020 
alweer een topeditie te worden. 

Ter afsluiting een gedichtje ter inleiding op 
de ingezonden stukjes:

Prins carnaval is dit jaar onze voorzitter Prins Vennie,
En de scepter zwaaien, dat kennie.
Met Veldwachter Marinus en Adjudant Dre,
Krijgt hij iedereen deze carnaval blij en tevree.
Een praatje hier, een biertje daar,
Hij staat met carnaval voor iedereen klaar.
Wij	als	redactie	zijn	dan	ook	trots	en	fier
En wensen jullie allen met carnaval heel veel plezier.

Ik wens jullie allen veel leesplezier en zie 
jullie graag op carnavalsdinsdag in onze 
kantine om 11.11 uur bij de Vokolympics.
De Strateeg
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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

Wat hebben Voetbal en Carnaval met elkaar 
gemeen? Niet zoveel zou je zo op het oog 
zeggen. Nou in Vessem is dit wel het geval. 
Als je alleen al het woord voetbal in onze 
beleidsrichtlijnen verandert in Carnaval, 
zou het zo een stelling van de Carnavalsclub 
kunnen zijn; 

Algemeen
Carnaval is genieten voor iedereen. Jong, 
oud, actief, niet actief, jongen, meisje en 
zelfs niet leden. Naast een sportieve functie 
heeft de club ook een sociale functie in het 
dorp, waarbij het beleid erop gericht is dat 
de club voor vele inwoners van Vessem een 
fijne	uitlaatklep	is.

Wat verder opvalt is dat niet alleen huidig 
Prins Vennie, onze hoofdredacteur van het 
Loeierke, verbonden is met VV Vessem, 
maar dat in ieder geval de laatste 10 prinsen 
verbonden zijn met VVVessem. Ik heb er het 
carnavalskrantje er maar even bijgenomen;

•	2020	Vennie	-	Erwin	van	de	Ven
•	2019	Weepee	-	Willem	Pieter	Henst
•	2018	Humberto	-	Huub	Soetens
•	2017	Pena	-Rob	de	Koning
•2016	Royal	-	Roy	Hakkens
•	2015	Jerommeke	-	Jeroen	van	den	Heuvel
•	2014	Donk	-	Hans	van	Diessen
•	2013	La	Tarde	-	Piet	de	Laat
•	2012	Latenzo	-	Bart	de	Laat
•	2011	Bertus	-	Bart	de	Koning

Ik ben maar niet helemaal teruggegaan naar 
1967	Fernandos	del	Beersos	Y	Vaesheim.	Is	
ons dorp dan zo klein dat je altijd wel op 
dezelfde mensen moet terugvallen? Nee, 
dat toch ook weer niet. Ga het maar eens 
huis voor huis na in jouw straat, dan zul je 
merken dat er tussen de 2200 inwoners 
veel mensen zitten die niks met voetbal, 
noch iets met carnaval te maken hebben. 
Dan	 is	 het	 toch	 wel	 fijn	 dat	 je	 vaak	 op	
dezelfde mensen terug kunt vallen. 
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Toch is het hebben van vrijwilligers mooi 
voor het dorp, maar ook de vrijwilligers 
zelf genieten. Een van de ingrediënten 
van levensvreugde en levensgeluk is 
namelijk “het onderhouden en verdiepen 
van je sociale relaties en het krijgen 
van dankbaarheid”. Anderen plezier 
brengen geeft voldoening. Daarom nu al 
een kleine oproep voor het aanstaande 
pinkstertoernooi. In het Pinksterweekend 
hebben we bijna 100 vrijwilligers nodig 
om de duizenden mensen (spelers en 
toeschouwers) een heerlijk weekend 
te bezorgen. Daarnaast geeft het 

belangrijkste evenement ieder jaar een 
noodzakelijke	financiële	injectie.	Je	zult	zien	
dat je inzet voor een geslaagd weekend 
veel voldoening geeft. Nu eerst maar eens 
genieten van voetb…… Carnaval. Want 
Carnaval is genieten.  

Namens het bestuur

Frans Maas
Voorzitter
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2020	 is	 alweer	 6	 weken	 oud	 en	 wij	 als	
jeugdcommissie en coördinatoren  zijn nu 
alweer aan het nadenken over het seizoen 
2020-2021. Kunnen we alle leeftijdsgroepen 
in stand houden? Welke spelers ontwikkelen 
zich bovengemiddeld? Wie hebben er wat 
extra aandacht nodig? Zijn er voldoende 
keepers en last but not least; hebben we 
trainers / leiders genoeg?

Dit brengt me meteen bij het volgende; 

Wanted!
Trainer / leider gezocht voor een 
wereldelftal;

Na 4 jaar heb ik besloten afstand te doen van 
mijn topteam J014-1. Het lijkt me beter voor 
de groep om eens met een andere trainer 
te gaan werken. Met dit stukje zet ik ze in 
de etalage voor aankomend seizoen 2020-
2021, vanwege privacy redenen hebben alle 
spelers een bijnaam gekregen en heb ik ze 
hiermee stuk voor stuk omschreven.

Onze keeper  
Genghis Kahn; jonge keeper die barst van 
het talent. Als hij nog iets meer in zichzelf 

gaat geloven wordt hij opvolger van Marijn 
van Rooij. Wekelijks wordt hij nog extra 
bijgeschoold door Jan Roefs.

Onze Achterhoede 
De Lama; de grootste van de groep en 
slot op de deur achterin. Hij wordt elke 
wedstrijd fysieker en gemener, was aan de 
lieve kant. Op meerdere posities inzetbaar.

 

De Spijker; Linksbenige dame. Reserve-
aanvoerdster die voor niemand aan de 
kant gaat. Krijgt haar traptechniek steeds 
beter onder controle en staat al in de 
belangstelling van enkele damesteams 
uit andere dorpen, maar haar hart ligt in 
Vessem. De enige speelster die het voor 
elkaar heeft gekregen direct rood te krijgen 

Nieuws van onze 
jeugdcoördinator!
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in de jeugdcompetitie…
Turbo Berry; onze sprinkhaan uit Wintelre, 
altijd goede zin en overal inzetbaar.

De Rots van Kampen; de benjamin uit 
Wintelre, trouwe teamspeler, verzaakt 
nooit en is er altijd.

Ons Middenveld
De pitbull; de kleinste van het stel. Heeft het 
erg lastig gehad de eerste seizoenshelft, 
maar begint zich steeds meer thuis te 
voelen, geef hem een opdracht mee en hij 
voert hem uit. 

Schweini; onvermoeibare tweebenige 
middenvelder die altijd tot het gaatje 
gaat. 100% trainingsopkomst en onze 
aanvoerder. Fysiek erg sterk voor zijn 
leeftijd. Goed schot en kan scoren.

Kokkie; één van onze baltovenaars, 
tweebenig, jong en talentvol. 

Sneeuwvlokje; de oudste van het stel. 
Fysiek erg gegroeid, erg harde trap, als hij 
straks	in	het	eerste	komt	zal	hij	voor		50	%	
in	Vessem	en	voor	50%	in	Wintelre	uit	gaan	
komen… 

La Joya a.k.a. the Jewel;  linksbenige 
middenvelder – aanvaller , technisch erg 
goed, heeft nog wat extra snelheid en 
fysiek nodig en dan gaat ook hij straks Dees 
1 versterken.

Onze Voorhoede
Donnatello; linksbenige pingelaar die 
regelmatig scoort, winnaar en is er altijd.

Mosquito; jonge snelle rechtsbenige 
aanvaller, ook hij heeft het zwaar gehad 
om te wennen aan het steeds meer fysieke 
spel. Veel talent, met de juiste motivatie 
redt hij zich wel.

Coco de Clown aka Egyptische; mijn 
Wintelrese vriend. Spits, moppert altijd, 
heeft een hekel aan afzien en onnodig 
lopen. Doet het liefst partijtje, maar 
stiekem vind hij het wel leuk, is er ook altijd 
en is voorin erg balvast.

Voor onze clubbladlezers- en lezeressen 
die interesse hebben om bij alle bijnamen 
de juiste profvoetballer + J014 teamspeler 
te zoeken , ligt voor diegene die de meeste 
antwoorden juist heeft een Belgiron 
schadeauto’s coachjas klaar. Antwoorden 
graag richten aan de redactie van dit 
clubblad.
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Hieronder nog een opsomming van de 
kracht van mijn team:

Sterke kanten van het team;
- Gezellige mix jongens en jongedame uit 
Wintelre en Vessem
- Hechte groep
- Trainingsopkomst 99%
- Flinke dosis enthousiasme
- Verbaal goed in staat voor zichzelf op te 
komen.
- Fysiek erg gegroeid
- Erg goed in positiewisselingen, 
multifunctioneel inzetbaar.
 
Verbeterpunten voor het team
- Tactisch inzicht
- Meer en sneller de bal rondspelen
- Momenten kiezen

Mocht je nu al zo enthousiast zijn 
geworden en niet meer kunnen wachten 
met aanmelden, spreek mij of één van de 
andere coördinatoren dan aan.

Techniektraining
Zoals reeds eerder gecommuniceerd zullen 
er dit seizoen nog 4 techniektrainingen 
plaatsvinden. Er is gekozen om deze op elke 
laatste zondag van de maand te houden, 
echter komen we in februari en mei in de 
problemen door de Carnavalsvakantie en 
het Pinkstertoernooi. We zullen op korte 
termijn communiceren met de deelnemers 
op welke data de trainingen zullen 
plaatsvinden. De eerste training kan u in 
ieder geval noteren voor 29 Maart 2020 , 
09.30 – 10.30 uur.

Team evaluatie 17 januari 2020
Op	 vrijdag	 17	 Januari	 heeft	 de	 jaarlijks	
terugkerende jeugdteam evaluatie weer 
plaatsgevonden. De avond is goed bezocht 
en diverse vragen, problemen en issues zijn 
aan de orde gekomen en indien mogelijk 
reeds opgelost of er wordt op dit moment 
nog aan gewerkt. Opvallend was wel dat 
de opkomst van onze Wintelrese trainers 
en leiders erg hoog was.

Inmiddels is de tweede seizoenshelft van 
start gegaan en zijn de eerste wedstrijden 
gespeeld, check de sites van Vessem en 
Dees voor het actuele programma en wij 
zien u graag langs de lijn.

Zin in voetbal? Lekker actief bewegen in de 
buitenlucht met een competitief karakter? 
Meld je nu aan, dan speel je in het volgende 
seizoen lekker mee!

Fijne Carnaval allemaal..

Sportieve groet van Jeroen
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Adres  Leeuwerik 14A, 5512AE Vessem
Tel:   0497-594022
Email  info@fysiotherapieoerlemans.nl

WWW.FYSIOTHERAPIEOERLEMANS.NL

Fysiotherapie & (medische) Fitness

&

Leden van vv Vessem ontvangen bij ons

10% korting
op hun familiedrukwerk zoals:

 • geboortekaartjes • printwerk
 • huwelijkskaarten • kopieerwerk
 • uitnodigingen          

Oranjestraat 1a, Middelbeers www.drukkerij-cyaan.nl
tel. 013 - 514 2182 info@drukkerijcyaanallant.nl
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Voor dit interview reizen we af naar ‘de 
Getto’, en wel naar de residentie van zijne 
wel edele hoogheid ‘Veldwachter Marinus’!! 
En geheel in stijl, zoals dat in de aanloop naar 
de prinsbekendmaking ook de rode draad 
was, worden we ook hier enorm gastvrij 
ontvangen.	We	 krijgen	 koffie	 in	mokken	 zo	
groot als soepkoppen en de Veldwachter 
biedt ons ook direct een plak zelf gemaakte 
cake aan. Deze moeten we helaas afslaan 
omdat we nog vol zitten van de lunch die 
we net van tevoren verorberd hebben bij de 
Weefkamer.	 Welke	 ons	 overigens	 ook	 was	
aangeboden door de Veldwachter. 

Geheel volgens traditie bestaat het Prinselijke 
gezelschap ook dit jaar weer uit mensen 
die een enorme band hebben met onze 
plaatselijke Voetbalvereniging. Als actief lid 
hebben ze alle drie helaas de schoenen aan 
de wilgen moeten hangen. Ja d’n Adjudant 
heeft dit seizoen nog wel wat geprobeerd 
bij	 OB35,	 maar	 bij	 één	 avondje	 ballen	 zal	
het hoogstwaarschijnlijk wel blijven. En d’n 
Veldwachter heeft naast zijn schoenen ook 
zijn waterzak weggehangen…. Alle drie 
hebben ze ook deel uitgemaakt van het 
illustere genootschap ‘CV De Mulkers’. Deze 

club is ontstaan in 2004 vanuit destijds het 
4e elftal van de voetbalclub, om zo wat meer 
leven in de Carnaval te blazen. En waar de 
Adjudant het tweede jaar als Prins de scepter 
heeft gezwaaid.

Ten eerste zijn wij natuurlijk ontzettend 

Prins Vennie interviewt 
Marinus en Dreeke
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benieuwd waarom het dit jaar een drietal 
is? En Veldwachter Marinus wil deze vraag 
maar al te graag beantwoorden: maandag 
16	 september	 belt	 Erwin	 mij,	 of	 hij	 ff	 un	
bakske	 koffie	 kan	 komme	 doen?	 Ik	 zeg	
natuurlijk ja. Ik wist eigenlijk niet echt wat 
hij kwam doen, maar toen hij zei dat WP bij 
hem was geweest wist ik echt niet meer wat 
ik moest zeggen. Ik dacht in eerste instantie 
natuurlijk dat hij me als zijn Adjudant kwam 
vragen, zoals we eigenlijk al heel lang 
geleden met elkaar afgesproken hadden. 
Maar gaandeweg het gesprek kwam ik er 
eigenlijk achter dat Erwin het misschien toch 
anders in elkaar wou steken. Hij zag mij niet 
als directe Adjudant, maar in een andere rol, 
waarbij ik meer vrijheid zou hebben. Een rol 
waarin ik niet van ’s ochtends vroeg tot ’s 
avonds laat acte de présence hoef te geven 
en waarin ik wat meer ontzien wordt van de 
zware taak die het Adjudantschap toch met 
zich meeneemt. Ik was het hier toch nog 
niet helemaal over eens, en vroeg aan Erwin 
of hij de dag erna terug zou willen komen, 
en of ons mam er dan ook bij mocht zijn. Ik 
wou tenslotte toch eigenlijk wel echt zijn 
Adjudant worden. De dag erna kwam Erwin 
terug en ons mam was er ook bij. Toen 
Erwin zei dat hij gevragen was, vond ons 
mam het echt geen goed idee als ik mee zou 
gaan als zijn Adjudant. Erwin heeft toen ook 
direct aan ons mam uitgelegd wat eigenlijk 
zijn bedoeling is, en toen kwam bij mij ook 
het eerlijke besef naar boven. Nu ben ik dan 
ook ontzettend blij en zeer vereerd met de 
rol die ik van Erwin en Rob heb gekregen 
deze Carnaval en welke ik ook met verve 
zal uitvoeren. Toen vroeg Erwin aan mij wie 
we er dan als Adjudant bij willen hebben, 
en daar waren we eigenlijk al vrij vlug uit en 

waren we het samen ook eenduidig over 
eens, dat moest Rob worden! Dus toen 
was het aan Erwin om ons driemanschap 
volledig te maken. 

Dus ja Rob, vertel eens hoe dat bij jou 
gegaan	is	dan?	Ja,	woensdag	18	september	
stuurde ik Erwin een appje of hij zin had om 
’s avonds om half zeven een balletje mee te 
gaan slaan. Ik had namelijk al geboekt om 
samen met Kees H. te gaan en dan kon hij 
nog bijboeken. ’s Avonds een potje gegolfd 
en daarna nog een trappistje gepakt in 
Hole 19. Erwin had er blijkbaar zin in want 
hij bestelde nog een keer, en nog een keer. 
Kees	 moest	 op	 gegeven	 moment	 ff	 naar	
’t toilet en toen zei Erwin tegen mij dat hij 
gehoord had dat ik weer terug in de Raad 
van elf zou gaan. Verbaasd vroeg ik aan hem 
waar hij dat nou weer gehoord had, want 
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dat was absoluut niet waar. Ik had er twee 
jaar ingezeten en dat vond ik meer dan zat. 
Dus ik zei: nee, natuurlijk niet, waar hedde 
dé nou wir vandaan? Toen zei hij: En als men 
maot dan? Ohh, hebben ze jou gevragen 
dan?	Yep,	WP	 is	bij	men	geweest.	Daar	kan	
ik geen nee op zeggen, natuurlijk doe ik dat! 
Op dat moment kwam Kees terug van de 
WC en konden we het er verder nier meer 
over hebben. Vrijdags stuurde Erwin nog een 
appje of hij door kon geven aan WP dat we 
er voor zullen gaan, en toen ben ik ’s avonds 
naar Erwin gegaan om er op te proosten. Die 
avond  heeft Erwin ook aan mij uitgelegd dat 
we het met z’n drieën zullen gaan doen en 
dat vind ik echt helemaal super! We waren er 
toen ook al snel uit dat Marijn in zijn functie 
als Veldwachter dit heel goed zou kunnen 
doen.

Toen kon het spel beginnen. Kan een van 

jullie aangeven hoe jullie de tijd tot nu toe 
beleefd hebben? Niet geheel onverwacht, 
neemt de Veldwachter weer direct het 
woord en geeft aan dat hij wel ontzettend 
genoten heeft van de bekendmaking, vooral 
achter de coulissen. Rob voegt daar aan toe 
dat er in de weg er naartoe ook nog wel een 
paar leuke dingen gebeurd waren, zoals dat 
Marijn Carolien Sterken feliciteerde met het 
aanstaande Prinsschap van man Marco, niet 
wetend dat Carolien als lid zijnde van de 
prinsbekendmakingscommissie inmiddels 
al helemaal op de hoogte was van hoe de 
vork in de steel zat….. Rob geeft aan dat 
hij ook ontzettend genoten heeft van de 
prinsenreceptie en de verassing die zijn 
neven van familie De Laat voor hem en Erwin 
geregeld hadden in de vorm van zanger 
‘Leonke’, die schijnbaar al jaren deel uitmaakt 
van het nevenweekend….. Marijn voegt daar 
aan toe dat hij de reacties van de mensen ook 
helemaal geweldig vindt, overweldigend en 
hartverwarmend noemt hij het. Voor Marijn 
was de ledenwervingsdag ook heel speciaal. 
Hij mocht samen met Toon en Martijn alle 
boeren af en dat vond hij toch wel echt super 
gaaf. 

Zijn er ook nog dingen waar jullie speciaal 
naar uitkijken de komende dagen tot en 
met Carnaval? Marijn begint meteen over 
de dinsdagochtend in de kantine. Hij weet 
nog goed dat Erwin (Prins Vennie) hem 
zo’n 22 jaar geleden voor de eerste keer 
met carnaval dinsdags mee naar de kantine 
heeft genomen en dat hij sindsdien geen 
dinsdagochtend meer overgeslagen heeft. 
Dus Marijn kijkt hier wel heel erg naar uit. 
Maar ook naar het ziekenbezoek en eigenlijk 
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alles wat er nog gaat gebeuren. Rob kijkt 
echt uit naar de kleine dingen die komen 
gaan en naar de band die je gaat krijgen 
met het clubke waar je dadelijk dagelijks 
mee door gaat brengen. Het is ook mooi 
om te zien dat de dingen die we tot nu 
toe bedacht hebben ook ontzettend 
gewaardeerd worden. Ze vinden het ook 
ontzettend mooi om te zien hoe verrast, blij 
en vooral ook trots hun ouders, Karen en 
de kids zijn met de benoeming en dan ook 
vooral de manier hoe dat we dit zo met z’n 
drieën opgepakt hebben.

Tot slot geven ze met z’n drieën aan dat ze er 
een geweldig mooi feestje van gaan maken 
en dat iedereen er van moet GENIETEN!! 
Dus als je ons ziet met die dagen: Kom mee 
en sluit aan!!

Namens ’t Loeierke wensen we Erwin, Rob 
en Marijn een bijzonder leuke carnaval toe 
en we ontvangen ze dinsdagochtend om 
11.11 uur graag op de Lille. 

Alaafkes	en	unne	dikke	merci!!
P. Vennie
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Één ding in het leven is zeker, en dat is dat 
de zon iedere dag opkomt. Een zekerheid 
die hier dicht in de buurt komt, is dat ’t 
Loeierke de dag voor Kerst in de bus valt.  
We hopen dat we u ook afgelopen kerst, 
lekker bezig hebben gehouden met onze 
Loeierke Omni-kerstpuzzel. 

Allereerst willen we een grote dankjewel 
geven aan Grand Café – Restaurant de 
Gouden Leeuw, Cafetaria de Smickel 
en Super Service Henst voor de prijzen. 
Welgeteld	 6	 personen	 hebben	 de	 moeite	
genomen om de puzzel in te leveren en 
daaruit zijn onderstaande prijswinnaars uit 
naar voren gekomen.

Ook een zekerheid in het leven lijkt te zijn 
dat Geert van Aaken nummer 1 prijswinnaar 
is van de Omni-kerstpuzzel! Dit maal voor 
de 3e maal op rij. Een knappe prestatie. 
Geert, Simone en Lia gefeliciteerd met jullie 
prijzen!

Prijsuitreiking
Kerstpuzzel 2019

Uitslag
1e	Geert	van	Aaken	-	5	fout 
2e	Simone	vd	Huygevoort	-	8	fout 
3e Ed en Lia de koning - 11 fout 
4e Sjan van Riet - 23 fout 
5e	Ted	Blox	-	41	fout 
6e	Peter	Schoenmakers	-	48	fout

1e prijs
Geert van Aaken

2e prijs
Simone vd Huygevoort

3e prijs
Ed & Lia de Koning
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Auto- en motor
rijschool

Menno
Aalders

Tel. (0497)-591845
VESSEM
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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

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



21

‘ t  Loeierke



‘ t  Loeierke

22

Scheidend Loeierke 
lid Rob de Koning

Aan veel goede huwelijken komt 
hedendaags een einde, voordat de 
dood elkaar scheidt. Marco Borsato en 
zijn Leontien als voorbeeld. Ook bij het 
Loeierke is een goed huwelijk ontbonden. 
Begin vorig seizoen gaf Rob de Koning te 
kennen niet meer de energie te voelen, 
die hij wilde voelen. Het voelde voor hem 
meer en meer als een verplichting om 
voor de buitenwereld samen te blijven. De 
spreekwoordelijke koek was op voor hem. 
Of Hamburger in Robs’ jargon gesproken. 
Na	 een	 prachtig	 dienstverband	 van	 12,5	
jaar is Rob dus gestopt als redactielid van 
’t Loeierke en heeft hij nog mooi een kwart 
maandsalaris van zijn werkgever mee 
naar huis genomen. Rob kennen we als 
een spraakmakend persoon. Zijn afscheid 
was voor ons een goede reden om eens 
met hem in gesprek te gaan en al zijn 
herinneringen aan ’t Loeierke boven water 
te krijgen. 

Ergens rond het jaar 2000, tijdens een 
optreden van Bert Steigerpijp bij ‘de avond 
voor de jaarmarkt’ op het plein bij D’n 
Boogerd stond Rob met een biertje in zijn 
hand. Kevin van Helvoort en Stijn van Rijen 
raakten met hem in gesprek en stelden 

de vraag of Rob niet bij de redactie wilde 
komen. Toen is Rob, samen met Geert 
van Aaken, als nieuw lid toegevoegd aan 
de redactie die gecompleteerd werd door 
Daan Somers, Ted Blox, Sander Cox, Henri 
Swaans en eerder genoemden Kevin en 
Stijn. Zij namen hierbij het stokje over van 
de stoppende leden Roy Hakkens, Ruud 
Verbaant en Jeroen Verberne. 

Als we Rob vragen naar een aantal 
anekdotes tijdens zijn jaren bij ’t Loeierke 
komen er een heel aantal boven tafel. De 
eerste vergaderingen bleek dat de klad erin 
zat bij de redactie. Er moest een nieuwe, 
frisse wind gaan waaien. Henri was met het 
idee gekomen om met zijn allen tijdens een 
vergadering een SWOT-analyse te maken 
van ’t Loeierke’. Alle sterke en zwakke 
punten kwamen op tafel en gekeken 
werd naar de kansen en bedreigingen. Tot 
dat moment werden de vergaderingen 
gehouden in de Kantine. Vanaf toen was 
dat verleden tijd en werden deze voortaan 
om de beurt bij iemand thuis gehouden. Een 
super idee wat tot veel hilarische avonden 
heeft geleid. Vooral in de beginjaren was 
bijna iedere vergadering een feest tot in de 
vroege uurtjes. 
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Rob vertelt over een vergadering bij 
Geert van Aaken toen Geert nog thuis op 
de Stroomkesberg woonde. Kevin van 
Helvoort was aan het trainen voor de 
Marathon van Eindhoven. Omdat hij zich 
hier goed op moest voorbereiden had 
hij zijn eigen snacks meegenomen. Een 
bak ‘groen-voer’. Kevin at deze bak leeg 
en schudde er vervolgens een zak chips 
in, welke hij vakkundig ‘eigen’ maakte. 
Ook Mieke, de zus van Geert, kwam 
middernacht thuis van het stappen in 
Reusel. Mieke stelde voor dat ze nog wel 
eieren zou bakken, waar Kevin geen nee 
tegen zei. Vervolgens was het licht en 
een	uur	 of	 6	 in	 de	morgen	 toen	 iedereen	
huiswaarts keerde. Of Kevin de dag erop 
de marathon nog heeft gelopen weet Rob 
niet meer. 

Vergaderingen die tot in de vroege uurtjes 
duurden kunnen we de laatste jaren niet 
meer heugen komen we met zijn drieën 
tot de conclusie. Erg jammer volgens Rob! 
De gezelligheid die dit meebracht was één 
van de redenen waarom hij bij de redactie 

zat en bleef. Met de redactie hebben ze 
ook ooit één keer een excursie gehad naar 
Deventer. Naar Go ahead eagles. Henri 
en Daan waren bekend met de stad én de 
club. Zij vonden het een goed idee om als 
teambuilding eens met zijn allen er op uit 
te gaan. Na het zien van de wedstrijd in 
het stadion, zei Daan dat er nog een kleine 
after-party was in een keet ergens in de 
stad. Gelukkig kende Daan een stuward 
die hun wel even de weg wees. Uiteindelijk 
kwamen ze bij een keet die van harde kern 
van Go ahead bleek te zijn, waar ze tot in 
de vroege morgen een onvergetelijke dag 
hebben gehad.  Al jaren staat er nog een 
trip naar Riga op de agenda. Helaas mag ik 
die niet meer meemaken…

Wij weten als geen ander hoe moeilijk het 
ooit kan zijn om een goed stuk te schrijven. 
De bron aan inspiratie staat nogal eens 
droog, zo ook bij Rob. De perfecte input 
voor een goed stuk is volgens hem om op 
bezoek te gaan bij iemand. Wat alcohol erin 
en de inspiratie voor een stuk volgt vanzelf. 
Het mooiste stuk wat Rob persoonlijk 



‘ t  Loeierke

24

heeft geschreven was in kader van de 
Rubriek ‘voorvocht en nazaat’. Op een 
zaterdagmiddag	 rond	 15	 uur	 samen	 met	
Daan Somers richting Jos en Teun Soetens. 
Zonder enige voorbereiding begonnen aan 
de keukentafel onder het genot van een 
kop	 koffie.	 Vervolgens	 om	 3	 uur	 snachts	
zwalkend naar huis. Een avond veel 
gelachen en ‘s morgens bij het opstaan niet 
meer weten wat er allemaal is besproken 
en wat op papier moet komen te staan. 

Voor de lezers die al meer dan 10 jaar iedere 
editie ’t Loeierke lezen kunnen wellicht 
nog een aantal van Robs’ letterkunsten 
herinneren. Zelf vond hij zijn stuk over 
‘wat als Vessem een toeristisch oord was’ 
heel goed. Iedereen kent wel zijn bekende 
‘hamburgertest’. Iedere uit-wedstrijd 
was voor Rob weer een feest. Niet de 
wedstrijd,	 maar	 de	 hamburger	 na	 afloop	
in de kantine van die club. Volgens Rob 
heeft hij hier heel veel positieve reacties 
over ontvangen. Hij geeft zelfs aan dat de 
variatie aan menukaarten in alle kantines 
in de omgeving, zijn motivatie is om op 
voetbal te blijven. Ook dit valt volgens 
onder ‘voetbal is genieten’. De hamburger 
bij De Zuiderburen was bij uitstek de beste 
hamburger die hij ooit op een voetbalveld 
is tegengekomen. 

Als we Rob vragen naar wat dan zijn 
‘slechtere’ stukken waren, moet hij even 
denken. Eerlijk geeft hij aan dat dit er 
waarschijnlijk meer waren, dan zijn goede 
stukken. Maar als hoogtepunt had hij zijn 
droom op papier gezet. Hopende dat hij 
hiermee zijn lezers zou vermaken. Rob 

had gedroomd dat hij als blinde hond door 
Vessem liep. Omdat een blinde hond niets 
ziet, liep hij overal tegenaan. Zijn droom 
had als einde dat de brug openstond en hij 
vervolgens in het water liep en verdronk. 
De lezers van ’t Loeierke zijn eerlijke 
mensen en gaven hem als feedback dat hij 
in het vervolg beter niets kon schrijven, als 
die niets beters wist. 

Als voorbereiding op ons interview met Rob 
hebben we nagedacht wat we dienden te 
vragen. Hieronder een greep uit de vragen 
+ antwoorden. 

Wie schrijft volgens jou de beste stukjes?
Ik heb hem nooit gezien bij de 
vergaderingen, weet niet wie het is. Maar 
ene Th. De Bie schreef wel altijd goed te 
lezen stukjes.

Heb je je afscheidscadeau al ontvangen van 
de huidige hoofdredacteur? 
Welk afscheidscadeau? 
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Wie is volgens jou een potentieel redactielid 
voor ’t Loeierke?
Sleddes

Hoogtepunten van zijn tijd bij ’t Loeierke 
zijn ook zeer zeker de quizzen van de 
afscheidnemende leden. De traditie is dat 
wanneer iemand stopt als redactielid hij 
een quizavond verzorgt voor de rest van de 
redactie. Deze quiz wordt vervolgens weer 
gebruikt bij het VVTL-feest. Bij de quiz van 
Henri Swaans heeft de huidige hond van 
familie Swaans de polonaise leren lopen 
en kopte Stijn van Rijen de lamp kapot. 
Hilarische momenten die eeuwig bijblijven. 
De meest hilarisch quiz was die van Jeroen 
Verberne. Veel meer dan dit is Rob helaas 
niet meer bijgebleven. 

Al met al geeft Rob meerdere malen aan 
dat hij een geweldige tijd heeft gehad bij 
’t Loeierke met onvergetelijke momenten! 
Nu hij gestopt is als redactielid vervult hij 
nog steeds een functie bij de vereniging. 
Je kunt hem nu terugvinden in de 
activiteitencommissie. 

Momenteel wordt energie gestoken in 
een nieuwe opzet van de alom bekende 
feestavond zondags met Pinksteren. De 
laatste jaren is deze avond wat slapjes. Rob 
zijn gedachte is om hier weer een grootse 
feestavond van te maken waar iedereen 
in de weken voor Pinksteren naar uitkijkt. 
Wordt vervolgd…

We gaan richting het einde van ons 
interview. Maar we kunnen niet naar huis 
zonder Rob zijn mening te vragen over 
de menukaart van onze eigen kantine. 
Erg jammer vindt hij dat de gehaktstaaf, 
goulashkroket en mexicano zijn verdwenen. 
Na iedere wedstrijd was het voor hem 
een lastige keuze die hij moest maken. 
Een lastige keuze die hij het liefst iedere 
keer zou willen maken, maar helaas niet 
meer mag maken. Maar Rob, we hebben 
momenteel toch een ruimer aanbod dan 
ooit tevoren. Een broodje gezond, een 
gehaktbal uit de jus? Toch ziet Rob liever 
dat de goulashkroket of de mexicano weer 
terug komt. Wie weet zien we Rob nog 
eens terug in de kantinecommissie..?

Rob, bedankt voor al je jaren bij ’t Loeierke!
We zien je ingezonden stuk (over 
waarschijnlijk een hamburger) wel 
verschijnen!

Hans en Johan
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LLIIEEBBRREEGGTTSS  EELLEEKKTTRROO  
VVEESSSSEEMM  BBVV  

 
     Elektrotechniek    E-mobility      
          
     Telecom / Data-installaties   Zonnepanelen 

  
     Inbraakbeveiliging     Brandbeveiliging 
 
     Centraal stofzuigsystemen   Klimaattechniek 
    

     De Hoefse Weg 25 - 5512 CH Vessem 
     Tel 0497- 592322 - Mobiel 06-53133188 / 06-51367737 
     info@liebregtselektro.nl    www.liebregtselektro.nl  
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Joh� y

Cash

25 APR 202025 APR 2020
AANVANG 20.00 UUR

dEF aMeRicAnS

T r i b u t e
T H E

A N D

H I L L B I L L Y  H A Y R I D E

14 MRT 2020
AANVANG 20.00 UUR

T r i b u t e b A n d

TEL. 0497-591252
WWW.DEGOUDENLEEUWVESSEM.NLJAN SMULDERSSTRAAT 24, 5512 AZ  VESSEM

TICKETS ENKEL ONLINE VERKRIJGBAAR VIA
 WWW.DEGOUDENLEEUWVESSEM.NL

DINER TICKETS
TICKET + 3-GANGEN KEUZEDINER

€ 35,00 P.P. (EXCL. DRANK)
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10 punten - Hein de Koning
Nadat Hein met Kerst twee nachten op rij zo dronken als een kartouw huiswaarts keerde, 
ondervond hij na dagen ernstige stankoverlast op zijn kamer. Hierom zijn ouders Ed en 
Lia erbij gehaald om de sterke geur van urine te bevestigen. Hein en Ed dachten met het 
verschonen van het bed de stank te verdrijven. Echter bleef deze aanhouden. Toen Hein 
dagen later zijn voetbalkledij uit zijn kast pakte, wist hij heel goed waar deze penetrante 
geur al die tijd vandaan kwam. Wat ‘slechts’ twee volle wasmachines voor Lia tot gevolg 
had. 

8 punten - Stijn Swaans
Stijn was op bezoek in Porto en wilde een wedstrijd meepikken van FC Porto. Lekker 
relaxed was hij onderweg naar het stadion, echter was het verdacht rustig in de metro.  
Na een tijdje kreeg hij argwaan. Het duurde immers nog een uur voordat de wedstrijd 
begon. Aangekomen bij het stadion kwam hij tot de ontdekking dat de wedstrijd al 
35	minuten	bezig	was.	Wat	bleek	nou,	de	klok	 loopt	 in	Portugal	niet	gelijk	met	die	 in	
Nederland.

6 punten - Niek van Rooij
Niek scoort al jaren hoog bij de punten van ‘t 
Loeierke en heeft nu ook de hoogste score in zijn 
loopbaan behaald. Niet met het voetballen, niet 
op school, maar met het vriendenweekend.
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4 punten - Johan Schoofs
Bij Vessem 3 krijgt om de week iemand anders de wasbeurt van de shirtjes toegewezen. 
Deze keer was het Johan die de geluksvogel was en omdat die zondag ervoor een 
thuiswedstrijd tegen de groen witten van de Zuiderburen gespeeld was mocht deze keer 
het uittenue gewassen worden en het standaard keepersshirt. De zondag erop was er 
om half 10 geen Johan te bekennen en na wat bezorgde berichtjes kwam de medeling 
van hemzelf: “Mannen, ik heb shirtjes hier thuis maar ben niet bekwaam om auto te rijden. 
Snap dat het volledig kansloos is maar dit komt niet goed zo. Boete uiteraard voor mijn 
rekening. Ik ga nu de resten van gisteren opruimen.” Geen nood want we speelden die dag 
toch tegen de oranje zwarten van Tuldania, ware het niet dat ‘t tweede deze shirtjes een 
uur later wel nodig had.

2 punten - Ronnie Sterken
Zaterdag 1 februari vierde Patrick Neutkens z’n verjaardag en Ronnie als maot was daar 
natuurlijk ook. Het gerstensap vloeide rijkelijk maar tegen 2.30u besloot Ronnie toch 
naar huis te gaan. Nou, naar huis was het niet. Blijkbaar kwam hij prins Vennie tegen die 
nacht en is hij tot 4.30 mee naar hem thuis gegaan voor een afsluiter. Op zich niet erg, 
maar	om	9.15u	moest	hij	zich	alweer	bij	de	Kuiper	melden	om	te	gaan	ballen	met	het	4e.	
Zo groen als een biljartlaken en met een bak thee startte hij op. We gaven er geen cent 
voor maar toch heeft hij de hele wedstrijd volgemaakt.

1 punt - Erwin van de Ven
Maakte in zijn carierre als hoofdredacteur van ‘t 
Loeierke zijn grootste fout tot dusver. Hij vergat 
tijdens zijn openingsspeech als prins Vennie zijn 
grootste passie te noemen met als gevolg dat hij 
ook direct uit de app-groep van ‘t Loeierke werd 
gegooid. Gelukkig heeft hij dit in diverse media al 
geprobeerd goed te maken en krijgt dus geen 10 
punten en een mooie Loeierke onderscheiding. 
Omdat we het hem nooit  helemaal zullen 
vergeven toch nog een puntje om een statement 
te maken. 
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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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OldStars Vessem en 
Walking Football

Als pas geworden lid van de OldStars 
Vessem werd me gevraagd een stukje te 
schrijven over mijn eerste ervaringen bij 
ons team.

Afgelopen zomer kreeg ik een nostalgische 
oprisping dat ik weer heel graag zou 
voetballen….. op gras. Maar hamvraag 
was	 ;	 kan	 dat	 als	 65	 jarige	 nog	 en	
hoe leuk is het ? Veel van ons kennen 
allemaal de heerlijke jaren waarin je met 
schoolvrienden uit school ging voetballen. 
En dat ging op het scherpst van de snede. 
Een paar schoolvriendjes van mij  lukte 
het om betaald voetballer te worden ,de 
bekendste	Martien	Vreijsen	en	Ton	Lokhoff.	
Beide waren een jaar jonger dan de meeste 
in onze voetbalgroep maar ze waren al 
wel aanzienlijk beter. Ik herinner me die 
vroegste jeugdjaren in een volkswijk in 
Breda als 1 groot vreugdevuur. Die volkswijk 
in Breda heette de Gasthuisvelden. Frans 
Bouwmeester en Daan Schrijvers zijn de 
bekendste voetballers die er gevoetbald 
hebben.

Daarna in Breda 1 jaar gevoetbald met 

mijn  broer in het eerste van FCH , toen 
een vierdeklasser KNVB. Daarachter een 
verloren jaar , qua voetbal althans, bij 
Hilvaria vanwege een verhuis van Breda 
naar Hilvarenbeek. Een verhuis  die ik toen 
totaal niet zag zitten. Met grote regelmaat 
in die tijd  teruggegaan naar Breda om te 
voetballen. Er volgde daarop een periode 
cafévoetbal die erg leuk was. Het beste 
elftal voor mij was met café de Korenbloem 
in Tilburg.
 
Uiteindelijk met mijn   neef Frank in België 
gaan voetballen toen we daar gingen 
wonen. Ik speelde vooral 1 jaar heel goed 
met veel doelpunten  bij Real Roth.  Ik kon 
goed schieten.
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Dit leverde me zowaar een uitnodiging 
op voor een proeftraining bij SK Lommel 
en de trainer van Westerlo kwam een 
keer kijken. Heb de uitnodigingsbrief van 
Lommel nog liggen en was er zo trots als 
een aap op. Ben overigens nooit gaan 
proeftrainen, want door de inmiddels 
opgedane	 levenservaring	 en	 zelfreflectie	
wist ik op voorhand dat ik te traag was. 
Heb contact gehouden met voetbal door 
bijna altijd te gaan kijken naar NAC Breda. 
Later gaf ik economie- en wiskunde les o.a. 
op de sportafdeling van het Koning Willem 
II	College	te	Tilburg.	Heb	5	jaar	les	gegeven	
aan	 Frenkie	 de	 Jong	 ,	 hele	 toffe	 leerling	 ,	
en was 3 jaar ook zijn mentor. Frenkie was 
toen al de beste voetballer van school en 
had een voorbeeldige mentaliteit. 

Om mijn eigen” voetbalpaspoort “samen 
te vatten; ik was en ben een beperkte 
voetballer maar…..wel iemand  die het 
hartstikke graag deed/doet.

Tja hoe kom je in contact met 
voetbalvereniging Vessem. Het antwoord 
is modern ; via internet. De secretaris van 
de club en de geestelijke vader van ons 
elftal , Laurens, maakten me, in de eerste 
e-mailcontacten zeer enthousiast. Bij het 
eerste wedstrijdje maakte Jos me kort en 
bondig duidelijk hoe het spelletje gespeeld 
dient	 te	worden	 ;	 “	 het	 is	 korfbal	met	 de	
voeten Willem.”

Ik ervaarde  dat het hartstikke leuk is om 
te doen, er wordt gespeeld om te winnen 
en het is tweemaal 40 minuten behoorlijk 

intensief bezig zijn. Je gaat er van zweten.
Twee verhalen mag ik u niet onthouden. 
Onze rechtsbuiten Jantje is dermate goed 
dat hij enige jaren terug geselecteerd ging 
worden	voor	het	Nederlands	60	PLUS	elftal		
om  mee naar het WK te gaan in Engeland. 
Echter Sjaak Swart,  een ex vedette van het 
grote Ajax, was bang dat hij zijn stekkie 
zou kwijt raken aan onze Jan en wist door 
roddel en achterklap Jantje uit de selectie 
te werken. Waar gebeurd ! 

Ook voetbalhumor is bij ons nog in trek. 
Zo kwam ik enkele weken terug de 
kantine binnen stappen en alles was vol 
gehangen met Belgische ballonballen. Men 
verzekerde mij dat dit speciaal voor mij als 
inwoner van België  was gedaan om me 
een warm welkom te geven. Net toen ik 
er emotioneel van werd vertelde men vlug 
dat de avond daarvoor een Belse  bingo 
avond was gehouden voor de leden. De 
traan in mijn oog kon ik gelukkig net op tijd 
achteloos wegvegen.

Al doende kom je erachter dat Walking 
Football bij Vessem veel meer is dan 
voetbal. Ik zou drie componenten willen 
noemen. 

1. Een spel spelen om te winnen, steeds 
beter	 te	 gaan	 doen,	 blijft	 een	 fijne	
competitieve uitdaging. Je bent lekker 
bezig, het maakt het’ hoofd leeg.’  

2. Sociaal contact met leeftijdsgenoten. 
Voor	 de	 wedstrijd	 koffie	 en	 verhalen	
uit wisselen , na de wedstrijd een pintje 
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en de verhalen vervolgen. Er is warme 
belangstelling voor elkaar. Sport 
verbroedert !

 3. Bewegen is gezond. Je ademt tijdens de 
wedstrijd gezonde Vessemse boslucht in 
en je spieren komen stevig in beweging. Je 
wordt er gezonder van. 

Bij belangstelling; kom op vrijdag een keer 
kijken of meespelen en peil zo of het iets 
voor jou is. 

We hebben twintig leden die er nagenoeg 
altijd zijn. Naast het voetbal en de 
communicatie doen we jaarlijks ook een 

Kerstlunch , en in de zomer een geweldige 
barbecue.  Momenteel zijn er plannen 
mee te gaan doen aan een internationaal 
toernooi	van	65PLUS	voetbal	 in	Mallorca.	
Speciaal dient te worden vermeld Bea de 
spelersvrouw van Jos. Altijd zorgt ze voor 
de	 koffie,	 kijkt	 alle	 wedstrijden	 ,	 ook	 bij	
vijf graden onder nul, en houdt de stand 
schriftelijk bij. Tevens beheert ze de APP 
groep van de spelers en betrokkenen. 
Zo iemand die onmisbaar is door haar 
energieke en sympathieke persoonlijkheid.

Vrijdags	vanaf	13.30	bent	u	als	60Plusser	bij	
VV Vessem hartstikke welkom.
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PSV en Ajax kiezen 
geld boven moraal

Trainingskampen. Het is voor profclubs 
in de winterstop de normaalste zaak van 
de wereld. Veel teams gaan in die weken 
de zon opzoeken. Een oefenpotje spelen 
tegen een	club	uit	het	betreffende	land	SC 
Heerenveen zoals Heracles deed. Kortom: 
lekker een weekje trainen in een ander 
land.

Allemaal prima natuurlijk. Maar de locaties 
van deze trainingskampen zijn soms 
nogal, hoe zal ik het zeggen… bijzonder. 
Verreweg de meeste clubs zoeken de zon 
op in Spanje. Van ADO tot Emmen en van 
AZ	tot	Willem	II.	In	totaal	12	van	de	18	clubs	
gaan naar het Iberisch Schiereiland. Twee 
clubs zaten in Limburg. VVV Venlo was 
denk ik door de begroting heen. En voor 
FC Groningen voelt Limburg natuurlijk al 
behoorlijk als buitenland. 

Trainingskamp in Qatar
Daar is weinig geks aan. Maar ik wil er twee 
clubs in het bijzonder uitpakken: Ajax en 
PSV. Je hebt het ongetwijfeld meegekregen. 
Zij zaten in het Midden-Oosten. Te weten 
in Qatar. Dat land kennen we natuurlijk 
van de vele sportevenementen: het WK 
voetbal wat eraan zit te komen, het WK 
atletiek afgelopen najaar en het sfeervolle 

WK	wielrennen	 in	2016.	Bij	dat	 laatste	WK	
stond	het	publiek	bij	de	finish	rijen	dik	langs	
de kant. 

Verder kennen we Qatar van het 
goede weer, de stranden, de 
mensenrechtenschendingen en de olie. 

En dat laatste raakt langzaam maar zeker 
op. Daarom moet het land op zoek naar 
iets nieuws. En dat hebben ze gevonden 
in het toerisme. Het Midden-Oosten heeft 
zelf ook wel in de gaten dat ze geen lekker 
imago hebben. Daarom proberen ze dat 
wat op de krikken door allerlei prestigieuze 
en minder prestigieuze sportevenementen 
en clubs naar hun land te lokken. Geld is er 
immers genoeg. 

De Spaanse beker in Saoedi-Arabië
Naast de zojuist genoemde 
sportevenementen waren er in de 
omgeving nog meer sporten. De Dakar 
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Rally werd verreden in Saoedi-Arabië. De 
Formule 1 rijdt op de circuits in Bahrein en 
Abu Dhabi – en er gaan geruchten over 
een GP van Saoedi-Arabië. En in november 
werd bekend dat de Spaanse Super Cup de 
komende drie jaar gespeeld gaat worden 
in Saoedi-Arabië. De Spaanse voetbalbond 
krijgt er zo’n 120 miljoen euro voor. En dat 
is de enige reden voor de voetbalclubs om 
die kant in te gaan. Want het is natuurlijk 
volkomen debiel om je bekerwedstrijden 
in dit soort landen te spelen. Met z’n allen 
lang in het vliegtuig zitten, tijdsverschil, 
belachelijke temperaturen. De wedstrijd 
spelen in sfeerloze lege stadions (of 
je supporters op kosten jagen). Om 
vervolgens weer met z’n allen terug te 
vliegen, wetende dat de wedstrijd net zo 
goed gewoon in Camp Nou gespeeld had 
kunnen worden.

It’s all about the money
Algemeen directeur van PSV Toon 
Gerbrands zei tegen Omroep Brabant dat 
PSV geen geld heeft gekregen voor het 
trainingskamp in Qatar. “We zouden naar 
de Verenigde Arabische Emiraten gaan.” Zo 
vertelde hij. “We waren daar uitgenodigd 
en zouden daar een toernooi spelen. Dat 
ging twee maanden geleden niet door. 
Je moet dan op zoek een alternatief. Ze 
(Qatar, red.) wilden ons graag hebben. We 
krijgen er ook geen geld voor, we betalen 
het helemaal zelf.” 

Oké. Dus een land wil je heel graag hebben, 
maar vervolgens zeg je dat je alles zelf hebt 
betaald. Dat is een beetje als ontkennen 
dat je gedronken hebt, tijdens het naar 
boven lopen twee keer tegen een stoel 

aan botsen, een trede van de trap missen, 
de deur van de slaapkamer net iets te hard 
dichtgooien en er ’s ochtends achter komen 
dat	je	fiets	nog	bij	De	Kuiper	staat.	Wees	een	
volwassen vent en geef gewoon toe dat je 
een grote zak met geld hebt gekregen. Die 
je hard nodig hebt om spelers te kunnen 
kopen om het Europees Voetbal volgend 
seizoen veilig te kunnen stellen.

Ajax wilde ook niet veel kwijt over het 
trainingskamp. Volgens Edwin van der Sar 
(directeur van Ajax) is Ajax ‘een voetbalclub, 
geen politieke partij.’ Wat an sich natuurlijk 
gewoon een correcte bewering is. Ik heb 
het nog even nagekeken voor de zekerheid. 
Tijdens	de	laatste	verkiezingen	in	2017	had	
Ajax zich niet gemeld bij de Kiesraad. Maar 
alle gekheid op een stokkie. Dit is natuurlijk 
een heel zwak argument. 

Natuurlijk is sport geen politiek, maar soms 
ontkom je er niet aan dat er morele of 
ethische afweging gemaakt moet worden. 
We weten nu wel welke afweging Ajax en 
PSV hebben gemaakt. Die van het geld. 
Want met geld is alles te koop. Zelfs de 
moraal van een club.

Sven ‘the man’ Trommelen
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Geslaagde 
sponsoravond 

Op een van de donkere avonden voor 
Kerst vond in onze kantine De Loeier een 
avond voor onze sponsoren plaats. Voor 
de inhoud van de avond hebben we hulp 
gevraagd van Vessemnaar Hans Maas, die 
als accountmanager bij De Kikvorsch veel 
kennis heeft van lekkere speciaalbiertjes 
en hier gepassioneerd over kan vertellen. 
Uit het assortiment dat hij aanbiedt had 
hij meerdere niet alledaagse biertjes 
meegenomen, er was er zelfs een bij die 
zeer toepasselijk was voor de tijd van het 
jaar want dit bier heeft ingrediënten van 
dennennaalden. Nadat de kelen waren 
gesmeerd door bieren met uiteenlopende 
smaken	en	afkomst,	kwam	ook	Jos	Huybers	
vertellen over zijn hobby, namelijk bier 
brouwen! 

Jos nam iedereen mee door de processen 
die komen kijken bij het edele ambt van bier 
brouwen en had verschillende ingrediënten 
bij zich om te laten zien, voelen en ruiken. 
Volgens Jos is er voor het brouwen van 
bier veel geduld nodig en is het belangrijk 
om rondom het brouwproces veel te 
buurten over hoe goed het bier wel niet 
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gaat worden. Dat laatste past Jos als geen 
ander! Het brouwen heeft hij ook aardig in 
de vingers zo bleek, want hij had meerdere 
zelf gebrouwen biertjes bij die tot laat in de 
avond werden geproefd.
Het mooie aan deze avond was dat er 
nieuwe sponsoren waren, sponsoren die 
al langer betrokken zijn bij de vereniging 
maar nog nooit op Sportpark De Lille waren 
geweest en sponsoren die regelmatig te 
vinden zijn op het sportpark. Wij kijken 
terug op een geslaagde avond, waarbij de 
voetbalclub waardering naar de sponsoren 
wil laten blijken en betrokkenheid wordt 
vergroot. 

De sponsorcommissie gaat zich in de 
tweede seizoenshelft vooral bezig houden 
met het vernieuwen van verouderde 
reclameborden en het realiseren van 
nieuwe tenues voor de seniorenelftallen 
voor het seizoen 2020/ 2021.

Namens de sponsorcommissie,
Geert van Aaken
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www.mcbdirect.eu

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

business samen naar een hoger niveau.

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

onnodig complex. Eenvoud 
dichtbij. Want klanten 

doen geen zaken met een 
hoofdkantoor, maar met 

lokale mensen die dezelfde 
taal spreken. 

Couleur locale.”

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

MD0096 Algemene adv Hapert (A5).indd   1 12-12-2019   12:42
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1. Wie ben je? Wat zijn je hobby’s? En wat 
doe je zoal in het weekend?
Jan de Laat. Hobby’s zijn natuurlijk de 
voetbalclub, guld, kleinkinderen (al 
kopen ze voort zelf snoep) en hier en daar 
vrijwilligerswerk. 

2. Wat voor bijdrage lever je aan 
voetbalvereniging Vessem?
Vrijwilliger, kantine commissie en overige 
klussen.

3. Wat is je bijnaam en hoe is die ontstaan?
De Fred. Vanuit de kameraden van vroeger 
ontstaan, maar hoe?

4. Wat bestel je bij de plaatselijke snackbar?
Niks, kom er nooit. Bak ook thuis niks.

5. Wat zit er in je broodtrommel?
Nu niks meer, vroeger brood. Soep kon ik er 
namelijk niet in meenemen.

6. Saus erop of ernaast (en waarom)?
Erop.

7. Hoe bereid(de) jij jezelf voor met een 
voetbalwedstrijd op het programma?
Pfoee, dat is lang geleden.

8. Seks voor de wedstrijd?
Ervoor, als je er tenminste beter door gaat 
voetballen.

9. Waar krijg je een kick van?
Een mooi potje voetbal.

10. Waaraan heb je een enorme hekel?
Partijdige scheidsrechters en het toneelspel 
en schwalbes op tv.

11. Door welke vrouw zou je wel eens 
versierd willen worden en waarom?
Geen, ik heb al een goeie.

12. Borsten of billen (en waarom)?
Billen, is mooi.

13. Wie is de kleurrijkste lid van onze 
vereniging?
Arie Schriders.

14. Wie is het meest kleurloze lid van onze 
vereniging?
Geen commentaar.

15. Zwarte of felgekleurde 
voetbalschoenen?
Zwart.

‘t Knuppeltje 2.0
Jan ‘De Fred’ de Laat
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16. Welke speler zou je graag terugzien in 
Vessem 1?
Dré Liebregts.

17. Wie is de meest overschatte voetballer 
binnen onze vereniging?
Harry van Rooij.

18. Wie is de meest onderschatte voetballer 
binnen onze vereniging?
De Zwik.

19. Wat vind je van de fusie?
100 % geslaagd lijkt me.

20. Waarom denk je dat je de eer hebt 
gekregen om de vragenlijst van ’t 
Knuppeltje in te mogen vullen voor ’t 
Loeierke?
Omdat Tinus daar voor gezorgd heeft.

21. Wat kan er beter aan de sfeer in de 
kantine en waarom?
Eigenlijk niks, alleen af en toe te harde 
muziek.

22. Waar zie jij jezelf over 10 jaar?
Hoop dat ik er dan nog ben om van alles voor 
de verenigingen te doen.

23. Aan wie geef je ’t Knuppeltje door?
Ben Koolen
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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
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Vokolympics vreest 
het Corona virus

“Het bid was goed, ja het Bid was erg 
goed” was de reactie van o.a. de voorzitter 
van v.v. Vessem. Trots als een pauw was hij 
samen met de rest van het bestuur dat ze 
dit jaar de Vokolympics naar Vessem wisten 
te halen. De penningmeester moest er 
redelijk diep voor in de buidel tasten maar 
volgens de kantinebeheerder was het deze 
investering meer dan waard. Je haalt niet 
alleen deze dag een enorme drankomzet 
binnen, maar ook de naamsbekendheid  
van	de	VOKO	zal	komende	tijd	flink	groeien	
in de sportwereld.

Het	 bestuur	 van	 de	 korfbal	was	 er	 vooral	
content mee dat ook hun zo gewenste 
nieuwe sporten een intrede zouden doen 
tijdens deze editie van 2020. Behendigheid 
en soeplesse zijn erg belangrijk binnen 
deze	diciplines	en	daar	zijn	wij	korfbalsters	
vaak erg goed in. De organisatie verwacht 
echter dat ze bij het glijonderdeel beter 
uit de verf, of moeten we zeggen groene 
zeep, zouden komen.

Toch staat sinds een week de organisatie 
van de Vokolympics op losse schroeven. 
Terwijl ondertussen met vuurstenen en 
kokosgras op ‘expeditie robinson’ wijze 
geprobeerd wordt de vlam te laten 

ontbranden kwam het nieuws binnen 
dat China toch deel ging nemen aan deze 
spelen. Teamcaptain Gijs L. garandeerde 
dat al zijn teamleden geen overdraagzame 
ziektes met zich meedragen en daarom is 
besloten om de deelname van China toch 
te accepteren. Dit tot ongenoegen van 
team Brazilie die in dit team een geduchte 
concurent in het onderdeel bloopers zag.

Een ding is zeker en dat is dat de 
Vokolympische gedachte zwaarder weegt 
dan winnen. Bij de Vokolympische spelen 
gaat het enkel en alleen om enthousiasme 
op de dinsdagochtend. Zwaai je vlag 
(zonder het plafond te vernielen) zo 
sierlijk mogelijk mee als aanmoediging, 
zing je volkslied zo zuiver als je kan en 
ben niet bang om mee te doen als een 
opdracht je net wat minder ligt. Je moet 
maar zo denken, er is bijna altijd wel een 
tegenstander die er nog slechter aan toe is 
op dinsdagochtend met carnaval.

Ben	 je	 nog	 niet	 gekwalificeerd	 voor	 deze	
Vokolympics, geef je dan nog snel met 
een land op bij de organisatie of sluit je 
op dinsdagochtend aan bij één van de al 
gekwalifieerde	 landen.	We	 zien	 jullie	 allen	
graag tegemoet in de Loeier om 11:11 uur!
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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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Ode aan
de bezorgers

We leven in een wereld waar de digitalisatie 
een grote rol speelt, we staan ermee op en 
gaan ermee naar bed. ’s Ochtends aan de 
ontbijttafel checken we de jarigen op de site 
van vv Vessem om vervolgens gespannen 
naar Twitter en Facebook te surfen om te 
kijken wat onze mooie club voor nieuws 
te melden heeft. Dit is natuurlijk heel 
begrijpelijk en hier is ook niets mis mee.

Vanwege al deze technologische 
ontwikkelingen dacht menig Vessemnaar 
dat ‘t Loeierke na verloop van tijd ook zou 
digitaliseren.  Maar niets is minder waar, 
zo is het ‘t Loeierke anno 2020 nog steeds 
fysiek én grotendeels zwart-wit gedrukt 
en zal dit voorlopig ook zo blijven. Er blijft 
namelijk de behoefte bestaan om even 
‘offline’	 te	 gaan	 en	 uit	 de	 digitale	 wereld	
te stappen. Gewoon even genieten van de 
nieuwe uitgave van ‘t Loeierke onder het 
genot van een heerlijk bakkie pleur.

Maar om deze momenten van genot te 
genereren, dient ‘t Loeierke, naast het 
schrijven ervan, natuurlijk ook bezorgd 
te worden. Dit gebeurt namelijk niet door 
een zogenaamde post- of reisduif, maar 

door trouwe doorgewinterde Loeierke-
bezorgers. Wij als redactie vonden het 
daarom tijd om deze stille krachten achter 
de bezorging eens onder de aandacht te 
brengen.

De bezorging van ‘t Loeierke is voor 
sommigen misschien een van die dingen 
die zo vanzelfsprekend lijkt. Men kijkt 
dan ook raar op wanneer het befaamde 
clubblad niet op dezelfde tijd als anders op 
de deurmat neerdaalt. Een team van zeven 
vrijwilligers is echter verantwoordelijk voor 
het verspreiden ervan, en dit gebeurt lang 
niet altijd onder de meest ideale (weers)
omstandigheden. 

Sneeuw, stortbuien of windhozen, de 
bezorgers van ´t Loeierke verschijnen altijd 
bij je brievenbus. En dat door weer en 
wind. Natuurlijk, ook de bezorgers van de 
krant, de post en de reclamebladen, ook 
zij moeten erdoor. Respect hoor. Maar van 
‘t Loeierke wordt verwacht, misschien wel 
geëist, dat het op tijd en in goede staat 
wordt aangeleverd. Weer of geen weer.

Dankzij de lange geschiedenis van ‘t 
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Loeierke, is er in menig Vessems woonhuis 
inmiddels een archief ontstaan van 
tientallen, zo niet honderden uitgaves 
van ‘t Loeierke. Zoekend naar het meest 
gedateerde Loeierke in onze eigen 
archieven,	 kwam	 een	 stoffig	 exemplaar	
uit	 het	 seizoen	 ’89	 –	 ’90	 naar	 boven.	
Zelfs hierop prijken al de namen van 
hondstrouwe bezorgers als Arie Schriders, 
Harrie Soetens en ‘Cas’ Michielse, die dit 
vandaag de dag nog steeds vol overgave 
doen. In bovengenoemde editie is ook de 
naam van ex-hoofdredacteur Eric de Laat te 
zien, hedendaags bezorger van ‘t Loeierke. 
Ook Eric blijft zich na al die jaren dus nog 
inzetten voor ‘t Loeierke.   

Onder de bezorgers blijkt de liefde voor ‘t 
Loeierke dus groot te zijn. Zo bezorgt Han 
Wouters	al	sinds	1995	het	clubblad	dat	hem	
in het verleden juist meermaals te kakken 
heeft gezet en kan Arie Schriders het naast 
zijn drukke baan bij de Gemeente Eersel 
nog steeds opbrengen om zich met de 
distributie van ‘t Loeierke bezig te houden. 
Ook draagt Henk van de Ven bij aan het 

succes van ’t Loeierke door het clubblad 
van zijn zoon en hoofdredacteur Erwin aan 
de man brengen. Jan Becx heeft het stokje 
na jarenlang bezorgen overgedragen aan 
zijn moeder Annie Becx, die dit inmiddels 
alweer lange tijd naar behoren invult. Een 
echt familiebedrijf dus!   

Na al die jaren van ’t Loeierke hebben 
wij als redactie geen berichten van boze 
Vessemnaren ontvangen. Althans, niet als 
het gaat om de bezorging. Iets wat ons 
als redactie voldaan achterlaat. Wij zijn 
onze bezorgers dan ook enorm dankbaar! 
Ondanks de stormen Ciara en Dennis is ook 
deze editie, zoals u gewend bent, weer 
correct afgeleverd door ons team van 
bezorgers! Het feit dat ’t Loeierke tijdens 
de jaarlijkse enquête door slechts één 
persoon niet als voldoende is beoordeeld, 
zal dan ook beslist niet aan de bezorgers 
liggen. Wat hier dan wel aan ten grondslag 
ligt, is vooralsnog een raadsel. 

Stijn Swaans & Jarno Olislagers
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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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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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Vraag ‘t d’n Alto

In de eerste editie van ’t Loeierke hebben 
we een oproep geplaatst om vragen in te 
sturen voor onze alwetende Alto. En met 
succes! Onze brievenbus puilde uit en de 
leukste vragen hebben we aan ons orakel 
voorgelegd. 

Hoi Alto,
Wat vind jij van onze huidige premier?
Groeten, Erik v R uit V.
 
Beste Erik,
Het is een flapdrol en…(Alto raadpleegt hun 
Kee; wa is Rutten nog meer?) verder ken ik 
um nie, nog noot een pot bier mee gevat. 
Groet, Alto

Lieve Alto,
Ik sta voor PSV en ik ben benieuwd wie jij 
denkt dat de beste Brabantse voetbalclub 
wordt voor dit seizoen, en waarom?
Groetjes, Harm G. uit V.
 
Beste Harm,
Ja des nie moelik. Willem 2 eindigt boven 
PSV. Groet, Alto

Beste Alto,
Ik loop nu al een tijdje rond met het 
vermoeden dat een collega van me op 
seksueel gebied een andere geaardheid 
toont. Hoe ga ik hiermee om?
Groet, Han W. uit V.
 
Beste Han, Gewon een keer ut proberen 
simon dan witte ut.
Groet, Alto

Dag Alto,
Mijn teamgenoten denken vaak dat ik 
het niet in me heb om een topspeler te 
worden. Wat moet ik doen om net zo’n 
goede voetballer als jou te worden?
Liefs, Rein v. R. uit V.
 
Beste Rein,
Ge kunt dan het best wa meer botterhamme 
ete. Groet, Alto
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Hallo Alto,
Ik probeer nu al een tijdje te integreren in 
Vessem, maar vind dat erg moeilijk. Hoe 
heb jij dit voor elkaar gekregen?
Gr, Gijs L. uit W.
 
Beste Gijs,
Un goei vrouw zuuke en be de guld goan.
Groet, Alto
Heu Alto,
Ik ben net als jij een bierdrinker. Wat is 
jouw favoriete biertje?
Lieve groet, Adjudant d’n Dré

Beste Adjudant Dré,
Ik drink meestal Bavaria of un ander pilske, 
as er moar schum op zit. Groet, Alto

Beste Alto,
Dit jaar heb ik de eer om voorop in de 
polonaise te gaan. Echter kan ik nog wel 
wat tips gebruiken. Wat moet een goede 
prins doen? 
Vriendelijke groet, Prins Vennie

Beste Prins Vennie,
Oe pols moet goed soepel zen meej die doag 
en trimschoentjes aan zoda ge hard kunt 
loppen in de pollonais.
Groet, Alto

Hoi Alto,
Mijn positie in het veld is voorin. Helaas 
scoor ik niet zoveel omdat ik vaak niet op 
de juiste plek sta. Hoe zorg jij ervoor dat je 
op de juiste plek staat?
Groetjes, Jop de L. uit V.

Beste Jop,
Ge mot er moar stoan. Dè ligt vaak aan 
jouw teamgenoten, die moete jouw als 
aanspeelpunt zien stoan. Dus eik moeten de 
buitenspelers meer trainen.
Groet,  Alto

Heb je altijd al eens willen weten hoeveel 
goals hij heeft gemaakt? Of hoeveel 
botterhammen hij heeft gegeten? Of heb je 
een oogje op iemand en weet je niet hoe je 
dit het beste kan aanpakken? Stuur dan snel 
jouw vraag in bij één van de redactieleden 
van ’t Loeierke en wie weet zie je jouw 
vraag terug in de volgende editie.
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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
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Naam:
Geboren op:
Geboorteplaats:
Naam vader (voluit):
Naam moeder (voluit):
Broers en/of zussen:
Wie zijn je beste vrienden en vriendinnen? 

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

Hoe vaak ben je al kampioen geweest?
Ga je weleens bij Vessem 1 kijken?
Favoriete voetbalclub?
Favoriete voetballer?
Mooiste voetbaltenue?
Beste speler/speelster van jouw team?

Wat is de naam van je school?
In welke groep zit je?
Favoriete les?
Wie vind je het leukste jongen van jouw 
klas?
Wie zou je het allerliefst ontmoeten, en 
waarom?

Profieltje van

Lone Verbaant
30-aug-11
Veldhoven
Ruud Verbaant
Miranda Verbaant
Viggo Verbaant
Anne, Isis, Kayligh, Isa, Olaf en Dennis

JO8-1
Middenveld
Papa, Dirk Jacobs, Ruud van Aaken, Erik 
van der Heijden  en Gerard van Loon
Hopelijk dit seizoen voor de eerste keer
Nee
PSV en Barcelona
Messi
Dat van DEES/Vessem natuurlijk
Faas van Loon

St. Lambertus
Groep	5
Hoekenwerk en techniek
Dennis Hupkens

Messi, omdat hij heel goed kan voetballen

Lone Verbaant



59

‘ t  Loeierke
Lone Verbaant 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 computerspelletje?

Denk je dat jullie pap ooit Prins Carnaval 
zal worden?
Denk je dat je een betere voetballer dan 
papa wordt?
Wat vind je ervan dat DEES en VV Vessem 
met de jeugdteams samen zijn?

Als je moet kiezen
 : De Mini’s (dansen) of voetbal
 : 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?

Hond (puppy’s)
Tomatensoep en frietjes
Spruitjes
Extra douches voor meisjes

old town road
tekenen
elkspel.nl en tafeltjesoefenen.nl
Thundermans
Weet ik niet, want ik kijk altijd wat ik zelf leuk 
vind
Frankrijk, want daar wonen opa en oma.

Veel te veel
Om half acht
Ik krijg nog geen zakgeld
Om bij Barcalona te gaan voetballen
Schoonheidsspecialiste
Als papa boos is
Tafel held

Ik hoop het wel

Ben ik al

Leuk, want je leert er meer kinderen door 
kennen

Voetbal
Winnen
Carnaval
Allebei 

Altijd	wanneer	de	juffrouw	rood	wordt	van	
het lachen

Niks meer aan doen
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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

O17-1 12 31 2.58 71 22 +49

O14-1 12 30 2.50 32 13 +19

O10-1 14 34 2.43 134 45 +89

O8-1 11 26 2.36 72 27 +45

O13-1 12 22 1.83 35 16 +19

O15-1 10 17 1.70 29 15 +14

O19-1 10 16 1.60 41 30 +11

O9-1 11 17 1.55 75 48 +27

O11-1 11 15 1.36 39 41 -2

O10-2 10 13 1.30 66 67 -1

O8-2 11 6 0.55 43 87 -44

O14-2 10 4 0.40 7 74 -67

O13-2 11 3 0.27 11 59 -48

O9-2 12 3 0.25 41 94 -53

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2019-2020

Tussenstand 
SUPERCUP
 SEIZOEN
2019-2020

SPONSOR:
Super Service

Henst

STAND	BIJGEWERKT	t/m	8	februari
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PRIKBORD

25 FEBRUARI
11:11 uur - Loeier

VOKOLYMPICS

15 MAART

SUPERSUNDAY

‘De Loeier’

VACATURE
Wordt bezorger van clubblad ‘t Loeierke

Aanmelden kan bij Erwin vd Ven

Geef je nu op
voor het 

JEUGDKAMP!

PRINS VENNIE
Denk ook aan 
‘t Loeierke!! 
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www.henkvanherk.nl
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Oh, Adrie Huybers

weer geblesseerd 

aan zijn knie?
 

Ja, hij is er 
laatst weer een keer op gevallen!





‘t Loeierke goes 
around the world!

Lommel - België


