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Zou het al eens zijn voorgekomen dat 
een redactielid van ’t Loeierke tijdens 
Carnaval als prins door het leven gaat? 
Dit zou een mooie vraag kunnen zijn op 
het 40-jarig jubileumfeest van ’t Loeierke 
op 1 april. Dat Peña (en niet Penja zoals 
in sommige, zichzelf niet al te serieus 
nemende media te lezen viel) al bijna 10 
jaar lid is van de redactie staat natuurlijk 
zeer goed op zijn cv, en zal voor oud-
redactielid Roy Hakkens dan ook een van 
de voornaamste redenen zijn geweest 
om Rob te benaderen voor deze eervolle 
functie. 

Namens	 de	 redactie	 ook	 proficiat	 aan	
adjudant Pegel die moet gaan proberen 
Peña heelhuids door de carnavalsdagen 
heen te loodsen. Tijdens de vergadering 
van ’t Loeierke op de donderdag voor 
de bekendmaking, zei Rob nog dat hij 
de prins en adjudant wel wilde gaan 
interviewen, mochten zij lid zijn van 
onze voetbalvereniging. 24 uur later zag 
de wereld er ineens heel anders uit en 

bleek dat Rob glashard gelogen heeft. 
Het interview verderop in dit Loeierke is 
dus niet dóór Rob, maar mét Rob en zijn 
adjudant gehouden. 

Loeierke-stagiair Erwin van de Ven was 
met terugwerkende kracht enigszins 
teleurgesteld in het feit dat er tijdens 
redactievergaderingen zo hard en 
openlijk gelogen kan worden. Een prima 
reality-check voor Erwin zodat hij er vanaf 
volgend seizoen helemaal klaar voor is 
om het stokje als hoofdredacteur over 
te nemen. Om zichzelf voor te stellen, 
heeft	Erwin	 in	het	archief	een	profieltje	
van zo’n 25 jaar geleden van hemzelf 
gevonden. Dit artikel is van zulke grote 
nostalgische waarde dat we het niet 
konden laten om deze te plaatsen.

Buiten een vooruitblik op carnaval 
met de prins en adjudant is er in dit 
Loeierke natuurlijk nog veel meer te 
lezen! Johan van Riet legt in zijn stuk 
een link tussen het brengen van nieuws 
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en het doneren van zaad. Ik denk dat 
hij het beroep van melkboer ietwat 
romantiseert, maar niettemin is zijn 
stuk zeker het lezen waard! Vriend van 
’t Loeierke Gijs Leermakers heeft dit 
seizoen al voor zoveel input gezorgd 
dat hij hiermee enkele redactieleden 
overstijgt en probeert met zijn meest 
recente stuk te prikkelen tot nadenken. 
Het werken bij de coöperatieve 
boerenleenbank zorgt er bij hem voor 
dat hij een zienswijze heeft ontwikkeld 
over	 samenwerken	 en	 reflecteert	 dit	
op de actuele samenwerking tussen de 
jeugdafdelingen van VV Vessem en DEES.
De slogan van onze voetbalclub luidt 
‘voetbal is genieten’. Een mooi voorbeeld 
hiervan is hoe Huub Soetens beschrijft, 
dat hij met mede leider Ed de Koning elke 
zondag op pad mag met een gezelschap 
van gemiddeld midden twintig die op 
het voetbalveld proberen tot de beste 
prestaties te komen maar daarnaast ook 
nog voor de broodnodige gezelligheid 
zorgen. Genieten van gezelligheid en 
sport, de ideale combinatie. Dat Vessem 
2 binnenkort op trainingskamp naar 
Engeland gaat, zou er weleens voor 
kunnen zorgen dat het proces van de 
Brexit in een stroomversnelling geraakt, 
omdat de Engelsen na kennismaking 
met dit gezelschap niets meer met de 
bevolking op het vaste land te maken wil 
hebben.

Het	 jeugdprofieltje	 komt	 dit	 keer	 van	
Lars Stoop. Hij is fan van Cristiano 
Ronaldo, misschien lukt het wel om net 
zo goed als hem te worden? De Kerst-

prijsvraag was dit keer goed te doen. 
Menig Vessemnaar was zo opgewonden 
over het feit dat men de verstopplek 
dacht te weten, dat ze een dag te vroeg 
op Kerstavond al onder de diverse 
bruggen bij De Beerze lagen. Uit de 
anagram kwam echter naar voren dat 
er maar een brug de juiste was, namelijk 
die bij Veehandel Toon Vugts. Henk van 
Ham was de eerste die ’t Loeierke vond 
en	inmiddels	heeft	de	officiële	uitreiking	
plaatsgevonden door niemand minder 
dan Frans van Diessen.

De voorbereidingen voor 
carnavalsdinsdag zijn in volle gang 
heb ik begrepen, dus kom gerust een 
kijkje nemen op de Lille om een pilsje 
te drinken met Prins Peña en adjudant 
Pegel!

Alaaf!
Geert
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VOETBAL IS GENIETEN
Gelukkig is de tweede helft van het 
seizoen weer van start gegaan. In de 
jaren dat ik nog echt actief voetbalde 
( met de nadruk op echt actief ) keek 
ik op maandag al uit naar de wedstrijd 
van het komende weekend. Drie keer 
per dag naar het info hokje bij het café 
rijden en gruwelijk balen als de wedstrijd 
alsnog afgelast werd. Ik dacht altijd, ook 
bij -10 C en de sneeuw die als ijsbanen 
over het veld liep; onbegrijpelijk dat de 
wedstrijd is afgelast. Afgelopen weken 
zag ik hetzelfde bij onze Thomas. Jan 
Soetens en Arie Schriders worden in de 
winterstop meestal niet populairder bij 
de jeugdleden. Gelukkig is dat gevoel 
een paar uur na het nieuws alweer 
verdwenen 

In dit stukje wil ik graag ingaan op 2 
onderwerpen
1. Samenwerking met de jeugd 
van DEES
2. De uitslag van de Enquête

1 Samenwerking met de jeugd van DEES.
De KNVB heeft onlangs de regels van de 
nieuwe spelvormen bekend gemaakt. 
Op de site van de KNVB staat te lezen; 
“Vanaf het seizoen 2017/’18 voetballen 
pupillen onder 8 en onder 9 jaar in 
de vernieuwde opzet op een kwart 
voetbalveld, partijtjes van 6 tegen 

6. In het huidige seizoen spelen die 
leeftijdscategorieën	 nog	 7	 tegen	 7	 op	
een half veld. Spelen op een kleiner veld 
sluit beter aan op de belevingswereld 
van kinderen van deze leeftijd.
“De kleinste voetballers in de 
voetbalhiërarchie	 –onder	 6	 en	 onder	
7- blijven in onderling verband op de 
vereniging kleine partijtjes spelen. Het 
advies is kinderen onder de zes jaar 
2-tegen-2 te laten spelen, en onder zeven 
jaar 4-tegen-4. Kennismaken met het 
spelen van voetbal en spelplezier staan 
hier centraal. Kinderen komen vaker 
aan de bal en kunnen hierdoor meer 
dribbelen, schieten, samenspelen en 
scoren. Dit draagt bij aan het spelplezier 
en de ontwikkeling van ieder kind op elk 
niveau.
Bovenstaande betekent dat O 11 en O13 
spelen in de spelvorm zoals het nu is. 
Voor de samenwerking met DEES gaan 
we daarom met O13 t/m O19 samen. 
Net voor Kerst zijn de leden van beide 
verenigingen ingelicht. Op 19 januari 
zijn de jeugdcommissies van beide 
verenigingen bij elkaar gekomen. Zij 
gaan nu verdere invulling geven aan 
diverse praktische zaken; hoeveel teams 
gaan we vormen, waar spelen we thuis, 
vanaf waar vertrekken, hoe gaan we als 
jeugdcommissies verder, hoe moeten we 
ons als commissies organiseren.. Er zijn 
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kleine DEES/Vessem commissieteams 
gevormd die zich bezig gaan houden met 
de organisatie en de indeling 
Verder hebben we afgesproken dat 
we geen nieuwe naam zullen gaan 
voeren zoals Knegsel en Steensel dat 
doen. Zij heten KSC ( Knegsel Steensel 
combinatie) Bij ons wordt het DEES/
Vessem	of	Vessem/DEES	afhankelijk	waar	
het team de thuiswedstrijd speelt. Een 
ander onderdeel waar we veel vragen 
over krijgen is de kleur van de nieuwe 
kleding. Hier kunnen we het volgende 
over zeggen. Het terug laten komen 
van groen en wit zou heel leuk zijn. Voor 
DEES geldt uiteraard dat zij het ook leuk 
vinden als blauw en wit terugkomt. Het 
is voor Vessem niet wenselijk als er veel 
meer blauw dan groen in het shirt zit en 

andersom voor DEES ook niet. Daarom 
willen we proberen om toch een shirt te 
vinden waar zowel het blauw als groen 
ongeveer in gelijke vlakken terugkomt. 
Een stukje herkenning van de eigen 
clubkleuren zou heel mooi zijn. Mocht 
dit niet lukken ( waar we vooralsnog niet 
vanuit gaan) gaan we over op een andere 
neutrale kleur, zoals de omringende 
fusie dorpen dat hebben gedaan. 

De positieve en opbouwende houding zit 
er	bij	beide	verenigingen	in.	Dat	is	fijn	om	
te ervaren.

Ook de positieve houding van jullie bij de 
vraag in enquête over de samenwerking 
met DEES was heel goed om te lezen. 
Zie hieronder de antwoorden



‘ t  Loeierke

10

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

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

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

BOUWBEDRIJF
LOUWERS B.V.
OOSTELBEERS

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

harrie soetens
KWALITEIT IN STUCWERK

KUILENHURK 27B 5512 CA  VESSEM
TELEFOON 0497-591834
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De enkele negatieve reacties kwamen 
uit de hoek van de spelende jeugdleden. 
Zij hebben begrijpelijk een beetje 
koudwatervrees. Daarom hebben we 
een aparte infoavond op 2 februari 
georganiseerd voor O13-O19 in de kantine

2 de enquête

De respons op de enquête was zéér 
goed. Er waren 274 mails verstuurd en 
we kregen 180 reacties terug. 66% dus. 
Dank daarvoor.

De uitslag van de enquête is gedeeld met 
het bestuur en de jeugdcommissie en we 
zullen de rest van de antwoorden zoals 
hierboven op de vraag: samenwerking 
met DEES, met jullie nog gaan delen. De 
opzet is namelijk zo dat alle leden mee 
kunnen werken om de sfeer, 

de organisatie, de faciliteiten en de 
communicatie te verbeteren. Alleen 
dan kunnen we ons motto; ” Voetbal is 
genieten “ hoog houden.

Dank aan (ons) Michelle en Ted die 
verantwoordelijk zijn voor de opzet van 
de vragenlijst.

Het algemene cijfer wat jullie de VV 
Vessem hebben gegeven willen wij tot 
slot ook nog graag met jullie delen. Een 
puntenlijst die ik niet herken van mijn 
schoolresultaten 

Veel leesgenot met het Loeierke

Namens het bestuur
Frans Maas
Voorzitter
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Verbouwen

Afgelopen woensdag ontving ik de 
sleutels van onze nieuwe woning. Ik zeg 
onze, omdat het huis niet van mij alleen 
is. Vandaar. Het huis is op zijn zachtst 
gezegd een opknappertje. We hebben 
serieus de optie bekeken om het plat 
te gooien en een nieuw te bouwen. Dit 
liep echter teveel in de papieren, dus 
verbouwen it is! 
De eerste vraag die mensen mij stellen 
is of ik handig ben. Nou, laat ik het zo 
zeggen, Magic Mike had tijdens de 
afgelopen vrijwilligersavond slechts 30 
seconden nodig om te concluderen dat ik 
2 linkerhanden heb. Dus zelf verbouwen 
gaat het niet worden. 
Het wordt laten verbouwen, maar wel 
zelf slopen, dat wel. Doordeweeks zit ik 
op kantoor en ik kan u zeggen dat het 
heerlijk is om ’s avonds en in het weekend 
dingen te slopen. Waar ik overdag in de 
pensioenen zit, ben ik ’s avonds bezig met 
breekijzers, sloophamers, enzovoorts. 
Na de eerste keer had ik overal spierpijn, 
je kent het wel. Waar op kantoor het 

grootste risico is dat je je hand snijdt aan 
een stuk papier, ligt dat bij slopen net iets 
anders. Hier springen stukken hout je om 
de oren, moet je oppassen dat je niet in 
een spijker pakt en dat je geen puin op je 
hoofd krijgt. Veel mensen krijgen in hun 
leven iets op hun hoofd en bij sommigen 
is dat jaren later overigens nog goed te 
zien. Maar goed, een slimme meid is op 
de toekomst voorbereid dus ik heb alle 
voorbereidingen	 getroffen	 om	 veilig	
te slopen. Helm, bril, handschoenen, 
werkschoenen en alles wat er nog meer 
bij hoort. Wat kan er fout gaan?
Ruim 6,5 jaar geleden heb ik ook een 
huis van binnen gesloopt. Ook dat was 
trouwens mijn eigen huis. Ik kan me nog 
herinneren dat er vooral veel tijd ging 
zitten in het verwijderen van de betonnen 
vloer. Dat is een klusje dat nu weer op 
het programma staat. Alleen nu is er 
tweemaal zoveel vloeroppervlak. Maar 
goed, gewoon beginnen en dan is het 
uiteindelijk klaar. Nog een herinnering 
van toen, vele handen maken licht werk. 
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Vrienden, familie en vage kennissen 
zijn welkom! Als het mensen zijn die 
van aanpakken weten zijn ze bij mij op 
de juiste plek. Vloeren eruit butsen, 
plafondplaten eraf trekken, muurtjes 
omduwen, een beetje het subtiele werk. 
De rotzooi kunnen we mooi kwijt in de 
soort van tuin. Niet om te begraven, 
maar om te scheiden. Dit is goed voor 
het milieu en een stuk goedkoper. Wel 
zo	fijn	voor	de	portemonnee.	Dus	nu	ligt	
alles in stapels in de tuin. Als we klaar 
zijn, komen de containers en zijn we van 
alles af. 

Na het slopen begint het opbouwen, 
maar daar wil ik nu nog even niet aan 
denken. Nu denk ik alleen aan slopen. 
Als ik lekker bezig om dingen te mollen, 
moet ik altijd in de gaten worden 
gehouden. Het is namelijk goed mogelijk 

dat ik iets sloop waarvan dat niet 
helemaal de bedoeling is. Kent u dat? 
Dat	 je	 in	 een	 flow	 zit	 en	 alles	 aanpakt	
wat voor je voeten komt? Zo werkt het 
met slopen bij mij ook. Muurtje om, 
vloertje	 eruit	 en	 als	 ik	 dan	 koffie	 zet,	
ligt	het	koffiezetapparaat	al	bijna	op	de	
stort. Laatst heb ik zelfs een goede kast 
helemaal in elkaar getrapt. Niet omdat 
het moest, maar omdat ik me toch een 
partij lekker bezig was! 

Ook in het voetbal is het af en toe lekker 
om niet na te denken en alleen maar te 
vlammen! Keihard werken tot je er bij 
neervalt. Ik kan er echt van genieten 
om daar naar te kijken. Dus zelfs op het 
voetbalveld heb je doeners en denkers. 
Laat mij de komende tijd maar niet te 
veel denken maar vooral veel doen! 
BAM!

Th. de Bie
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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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Mini beerze 
kerstpuzzel

De kerstpuzzel van ‘t Loeierke was 
dit jaar in een iets andere context 
geplaatst dan we gewend zijn. Geen 
lange tochten door de Kempen om de 
foto’s van sportparken op te sporen, 
geen	 afbeeldingen	 uit	 de	 Vessemse	
omgeving van voorwerpen die je (in ons 
o zo grote dorp) nog nooit voorbij hebt 
zien komen en geen lange nachten met 
vierkante ogen op het internet om logo’s 
van voetbalclubs op te herkennen. Dit 
jaar hebben we het in een ander jasje 
gestoken. Een puzzel bestaande uit 
drie onderdelen waaruit aanwijzingen 
gehaald konden worden die een locatie 
in de omgeving van Vessem omschreven. 

Allereerst was er een tip afgebeeld 
waarbij het kartonnen six-pack van 
Beerze bier stond. De vraag was 
natuurlijk of dit te maken had met het 
bier of met de plaatselijke rivier. Dat werd 
duidelijk bij het oplossen van onderdelen 
twee en drie. Onderdeel twee bestond 
uit een anagram waarbij ‘hond van gust 
te loeve’ omgetoverd moest worden 
in een Vessems begrip, dat uiteraard 
gekoppeld moest kunnen worden aan 

de foto van het eerste onderdeel. Dit 
bleek achteraf het moeilijkste deel van 
de puzzel te zijn onder de fanatieke 
puzzelaars. Veehandel Toon Vugts was 
hierop het antwoord, waardoor dus 
direct duidelijk werd dat het om rivier 
de Beerze ging. Ten slotte gaf onderdeel 
drie, de rebus, een wat exacter beeld 
over de precieze locatie, aangezien de 
Beerze bij Toon Vugts zich over enkele 
kilometers uitstrekt. De rebus was op 
te lossen door middel van overgebleven 
letters	 van	 de	 volgende	 afbeeldingen	
aan elkaar te plakken: koe (-k), klaver 
(-kla), hert (h=v, -t), bier (-er), hond (-ho) 
en honing (-hon). ‘Oeververbinding’. 
Deze aanwijzing zorgde ervoor dat 
menig puzzelaar al een idee had waar 
het voorwerp kon liggen. Dat bleek al 
helemaal toen we hoorden dat er al een 
aantal personen voor aanvang van de 
zoektocht onder de brug zijn gaan kijken 
in de hoop daar wat te vinden omtrent 
de kerstpuzzel. 

Onze hoofdredacteur Geert was zondag 
25 december al vroeg uit de veren, 
07:32 uur op locatie om precies te zijn. 
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Eenmaal het pakketje verstopt was 
het voor de redactie wachten op het 
eerstvolgende bericht waarbij de vinder 
zich zou melden met het voorwerp. Dat 
was tegen de klok van elf. Frans was op 
de vooravond, zaterdag 24 december, 
met Joris van Ham opstap geweest, 
waarbij allereerst het standaardritueel 
werd gehanteerd. Elkaar even een 
appje sturen met de vraag hoe de kater 
is ingeslagen op een schaal van 1 tot 
10. Dat bleek bij beiden mee te vallen. 
Daarentegen had Joris wel nieuws. 
‘Ik zal het even fotograferen’ zei hij. 
Daarbij kwam de foto van het voorwerp 
binnen, waardoor duidelijk werd dat de 
familie van Ham de gelukkige winnaar is 
geworden van het Beerze bierpakket. 

Joris gaf al vrij snel toe dat hij niet 
degene was die de prijs in ontvangst 
mag nemen. Merijn en Henk hebben 
samen de puzzel opgelost en vervolgens 
is Henk op zondagmorgen met de hond 
een ronde gaan wandelen om en nabij 
de oeververbinding bij Toon Vugts. Na 
even gezocht te hebben besloot hij eens 
achter het bordje van ‘Kleine Beerze’. 
Daar lag het voorwerp verstopt. 

Wellicht was de puzzel dit jaar een ietwat 
te makkelijke variant, maar daar leren 
we weer van. Desalniettemin willen 
we namens alle redactieleden van ’t 
Loeierke hierbij Merijn en Henk van Ham 
feliciteren met hun Beerze bierpakket 
en alle fanatieke deelnemers bedanken 
voor hun deelname. 
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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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10 punten - Rob van Dijen

Na wat drinken met zijn Trappisten vrienden bij ‘oud’ prins Roy Hakkens ging hij
maar eens naar huis. Vanaf dat moment was hij alles kwijt. Volgende morgen kwam 
moeders, Carla van Dijen, even op bezoek en wilde de voordeur. Gek genoeg kreeg 
ze die niet open. Wat bleek: Rob had (omdat hij wellicht zijn sleutel niet kon vinden) 
heel slim de deur gebarricadeerd met zijn eigen lichaam.

8 punten - Eric van de Ven

Besloot tijdens oud op nieuw 2017 maar eens goed in te zetten. Om drie uur ’s
middags, 31 december, begon zijn avontuur bij huize Bartels. Met het vooruitzicht 
dat het nog een hele lange avond kon worden aangezien Breda op de planning 
stond, begon Eric verstandig al meteen plankgas te zuipen. Dat leidde tot een zwart 
gat in zijn ‘gerstenbrein’ vanaf ongeveer een uurtje of 12. Gelukkig zijn er nog altijd 

De Zwarte Piet
van ut joar
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je vrienden wanneer je zelf alles vergeten bent. Eric werd namelijk rond een uur 
of 1 een beetje berig en besloot om met zijn hele gezicht tussen het decolleté van 
een volslanke vrouw te duiken. Dit spektakel viel niet alleen zijn vriendengroep, 
maar ook de uitsmijter op. Deze hielp Eric “vriendelijk” onder luid applaus van zijn 
vriendengroep naar buiten. In de ochtend, toen iedereen rond 10 uur in het hotel 
wakker werd, bleek Eric nog in bed te liggen. Twintig minuten later reageerde hij. 
Wat bleek, Eric heeft in de periode van 1 middernacht tot half 9 in de ochtend wat 
omwentelingen gemaakt in Breda.

6 punten - Chris van Spreuwel

Na de commotie bij Bladella neemt Chris de verkoop van de lotjes wel erg serieus. 
Chris verkoopt op zondag middag op de Lille ook de lotjes die in de hoed moeten 
aan de toeschouwers, waardoor alle nummers twee keer in omloop waren. 
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Interview met Prins Peña en 
Adjudant Pegel

Het is een goed gebruik dat prins 
carnaval en zijn adjudant een binding 
met de voetbalvereniging hebben. Dit 
jaar is dit niet anders. Zowel Rob als Erik 
zijn al jaren lid van onze club en beide 
heren zijn nog altijd spelend actief, 
respectievelijk in het derde elftal en in de 
selectie. Rob is tevens al 10 jaar lid van de 
redactie van ’t Loeierke. Uiteraard kwam 
de bekendmaking voor ons als een grote 
verassing en leek het ons de hoogste tijd 
om beide heren te vragen naar het hoe, 
wat en waarom.

Op advies van de voorzitter van de 
carnavalsvereniging is de eerste vraag 

aan prins Peña hoe vaak hij zijn pan tot 
nu toe al kwijt is geraakt. Al snel blijkt dat 
hij de tel inmiddels kwijt is: ‘volgens mij 
één keer. O nee, misschien twee of drie 
keer. Dit komt vooral omdat Ruud van 
Aaken vals speelt. Toen ik de pan even bij 
hem in bewaring gaf, dacht ik dat dit bij 
de voorzitter van de carnavalsclub wel 
moest kunnen, maar hij gaf hem al snel 
door aan iedereen die hem maar hebben 
wou’. Pegel: ‘het had nog veel vaker voor 
kunnen komen, ik heb Rob er al een paar 
keer op moeten wijzen dat hij moest 
opletten met zijn pan, het scheelde soms 
maar weinig of hij was hem weer kwijt 
geweest’. We zijn benieuwd hoe Peña 
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is benaderd. ‘Ik was de vrijdag voor de 
kermis met de hond aan het wandelen. 
Toen ik op m’n telefoon keek zag ik 
dat ik een oproep had gemist van een 
onbekend nummer. Even later belde 
hetzelfde nummer nog een keer en 
pakte ik wel af. Het was Roy Hakkens en 
hij vroeg of ik tijd had om die avond langs 
te komen. Ik kon wel raden waarover het 
ging. Die avond had ik geen tijd om langs 
te komen, maar we spraken de dag erop 
af bij AJ Loots. Toen ik thuis kwam van 
het wandelen vertelde ik meteen tegen 
Petra dat Hakkens gebeld had. Ik heb 
niet meteen ‘ja’ gezegd, ik had eigenlijk 
net afscheid genomen van de raad van 11 
en moest er even over nadenken. Tijdens 
de kermis heb ik er een paar keer met 
Ruud van Aaken over gesproken en dat 
hielp om de knoop door te hakken. Als 
adjudant wilde ik iemand die dezelfde 
eigenschappen heeft op carnavalsgebied 
als ik, en ik wist eigenlijk al vrij snel wie 
mijn adjudant moest worden. Tijdens de 
kermis heb ik bij Erik gepolst hoeveel zin 
hij had in de komende carnaval zonder 
er iets van te laten merken dat ik als 
prins gevraagd was. Naast een goeie 
adjudant wilde ik graag wat jong volk in 
raad erbij die de plaats van mij en Erik 
kunnen overnemen, en dat is met Bas 
van der Heijden en Hans Couwenberg 
mooi gelukt’. Aan Erik natuurlijk ook de 
vraag hoe en wanneer hij door Rob is 
gevraagd om hem bij te staan. ‘Het was 
woensdag na de kermis, ik lag gaar op de 
bank van een aantal dagen overmatige 
alcoholconsumptie en een slaapritme 
dat nog niet helemaal op orde was, toen 
Peña een berichtje stuurde of hij en Petra 

even konden langskomen. Al kwam het 
helemaal onverwacht, kon ik al wel 
raden waar het over ging. We hadden het 
tijdens de kermis al wel gehad over hoe 
schon het met carnaval was geweest de 
laatste jaren. Dezelfde avond heb ik nog 
ja gezegd en hebben we afgesproken er 
samen voor te gaan’. 

Vervolgens komt de periode van geheim 
houden. Peña geeft aan dat hij het wel 
leuk vond als het er bij de voetbalclub 
of bij de vrienden weer over ging wie er 
nou prins zal gaan worden, en dat hij zelf 
al wel meer wist. Kort voor de kermis 
gevraagd worden brengt ook wel iets 
gevaarlijks met zich mee, hij heeft zich 
in die dagen bijna een keer verluld tegen 
o.a. Dennis van Herk. Half oktober bij 
terugkomst van het vriendenweekend 
heeft hij op het terras van de Gouden 
Leeuw open en bloot lopen verkondigen 
dat hij prins was, wat op dat moment 
niemand uitsloot, maar ook niet heel 
serieus nam. Achteraf (en weer nuchter) 
was Peña bang dat hij op dat moment 
wat teveel in zijn kaarten had laten kijken. 
Op nieuwjaarsdag waren o.a. Toon Olie 
en Karel van Aaken erg zeker van hun 
zaak, Peña was volgens hun de nieuwe 
prins. Om niks te verlullen is Rob toen 
maar op tijd naar huis gegaan. Richting 
Erik werd er wat minder gehint. Hij 
heeft zelfs kort voor de bekendmaking 
richting zijn vrienden af en toe wat laten 
vallen waaruit bleek dat hij ofwel prins 
of adjudant was, omdat ze anders niet 
naar de prinsenbekendmaking zouden 
komen. De foto die geplaatst stond 
in De Vaesheimer bode, een weiland 
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in de bergen, verwees naar de Hoge 
Akker, waar Rob geboren en getogen 
is. Op de foto met weilanden stond op 
de achtergrond een kerkje. Leon van 
der Heijden leidde hieruit af dat dit wel 
het paleis van de koning moest zijn, en 
kwam zodoende bij Rob uit als prins. 
Jan Michielse haalde uit deze hint de 
wijsheid dat Kees Henst de prins moest 
zijn (wonend achter de kerk). 

We vragen Peña en Pegel waar ze het 
meest naar uit kijken, en wat carnaval in 
Vessem zo mooi maakt. Peña: ‘één van de 
hoogtepunten vind ik de zittingsavonden 
en ook de prinsenreceptie. Zeker bij 
de prinsenreceptie is er voor ons zelf 
geen over volprogramma en is het 
allemaal lekker ongedwongen. Wat dat 
betreft was de prinsenbekendmaking 
op vrijdagavond ook wel een succes, 

na de bekendmaking konden we in de 
zaal buurten en feesten in plaats van 
alleen op het podium te zitten. Het 
mooie aan carnaval is dat het een feest 
is voor iedereen, jong en oud kan er aan 
deelnemen en doen wat hij wil. Zelf hoop 
ik gewoon mezelf te kunnen blijven, niet 
al te serieus allemaal. Wel is het zo dat 
je als prins ook bezig bent om anderen 
in het zonnetje te zetten en her en der 
een praatje te maken en af en toe een 
woordje doen. Dat is dan ook meteen een 
verschil met lid zijn van de raad van elf’. 
Erik: ‘de dinsdag bij de voetbalclub is ook 
altijd een mooi moment en altijd volle 
bak, het zal voor Peña niet meevallen om 
net als andere jaren langer dan de raad te 
blijven hangen, toen werd dat gedoogd 
door de carnavalsvereniging omdat hij 
de DJ was’. Waar kijken ze tegenop? 
Peña: ‘koppijn de volgende 



29

‘ t  Loeierke

ochtend en kitsen boven de pot!’, Pegel: 
‘op zondag voorlezen in de kerk, ik ben 
bang dat mijn stem dan al een heel eindje 
op is, en zorgen dat we iedereen die er 
één verdient een onderscheiding geven’. 
Peña vertelt dat hij nog wel wat tips 
heeft gehad van broer Bart die in 2011 
prins was. Voor de eerste zittingsavond 
was Rob niet van plan om zijn tekst voor 
te bereiden, maar Bart vertelde dat dit 
vaker dan bijvoorbeeld de eerste avond 
met de bekendmaking het moment is 
dat black outs optreden en het slim is om 
wat steekwoorden op papier te hebben. 
Op de vraag of hun voetbalprestaties 
zullen gaan leiden 

onder hun bestaan als prins en adjudant 
moeten Peña en Pegel het antwoord 
schuldig blijven, maar ze sluiten het niet 
uit. Pegel: ‘als raadslid ging het voetbal 
voor de carnavalsactiviteiten, maar nu 
als adjudant gaat de carnaval wel een 
paar weken voor het voetbal ‘.

Al met al is duidelijk dat Peña en Pegel 
een goed duo vormen en dat ze veel 
zin hebben in carnaval. Ze genieten 
nu al volop van de voorpret. Ze hopen 
vooral zichzelf te kunnen blijven en gas 
te geven zodat er vanzelf elke dag een 
schon feestje los barst, en dat moet met 
deze 2 aan de leiding wel lukken!

Erwin en Geert
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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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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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Coach van Vessem 2 zijn is 
een mooie hobby!

Inmiddels al weer bezig met het 6e 
seizoen als coach van Vessem 2.
Voor mij het team waar ik mijn ei in kwijt 
kan, volgens mij het mooiste team van 
Vessem om coach van te zijn!
Het zijn jonge jongens die fanatiek willen 
voetballen, en zeker de gezelligheid 
van de 3e helft ook belangrijk vinden. 
Dat is wat ons (Ed en ik) als leiders ook 
motiveert om dit te blijven doen. Ze laten 
iedere zondag weer zien dat fanatiek en 
gezelligheid goed samen gaan! 
We hebben van alles wat in ons team, 
harde	 werkers	 –	 technisch	 begaafde	
spelers	 –	 goeie	 verdedigers	 –	 maar	
vooral stuk voor stuk leuke goeie gasten! 
Daarbij heb ik aan Ed een goeie maat, we 
hebben twee goeie vlaggers (gebroeders 
van Riet) twee vaste supporters (Niek en 
Eric) die zelfs voor de wedstrijd al mee 
in het kleedlokaal gaan, dit samen maakt 
dat het voor mij een mooie hobby is.
Het is een hechte groep, we groeten 

elkaar meestal met de wijs en middel 
vinger in de lucht of op je hart gedrukt, 
een teken van gebondenheid met 
Vessem 2. Bij bijna iedere foto die in het 
weekend rond gaat via de Vessem 2 app, 
zie je spelers met de bekende 2 vingers 
in beeld.

We hebben met zijn alle een droom die 
hopelijk een keer uitkomt, vorig seizoen 
in	 de	 top	 drie	 geëindigd,	 dit	 seizoen	
staan we halverwege weer in de top 
drie. Als het dit seizoen niet lukt om 
kampioen te worden gaan we er volgend 
seizoen weer net zo hard voor. (3x is 
scheepsrecht)
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“Wij gaan Europa in” 

Omdat we vorig seizoen 3e geworden 
zijn, en de voorrondes in het beker 
programma overleeft hebben, mogen 
we nu Europa in om onze kunsten te 
tonen!
We hebben geloot tegen Nottsborough 
4 uit Engeland.
Mooi	affiche	toch:	NOTTSBOROUGH	4	–	
VESSEM 2
De wedstrijd wordt gespeeld op 22 april 
2017 om 14.00 uur,  ik snap dat er veel 
supporters mee willen met de spelers 
bus, maar helaas zit deze bus al vol. 
Dus je zal zelf je reis en tickets voor de 
wedstrijd moeten regelen. 
 De spits van Nottsborough 4 heeft  
al een foto doorgestuurd en is erg 
gecharmeerd van de verbondenheid van  
Vessem 2, volgens onze spits (die wat 
contacten heeft in Engeland) doet hij het 
al dun in de broek.
Of de bar dames ook al een vreemd 
gevoel in hun broek krijgen weet ik niet 
maar ze laten op de foto wel al zien dat 
we welkom zijn! 

“WEDDEN DAT”

Dat we er allemaal voor willen gaan 
hebben we voor het seizoen tijdens de 
jaarlijkse BBQ doormiddel van diversen 
weddenschappen duidelijk gemaakt.
Een	ieder	heeft	een	belofte	op	een	briefje	
geschreven wat hij er voor over heeft om 
een zo goed mogelijk resultaat te halen. 
(toen	hadden	we	wel	al	7-8	flessen	bier	

op)
• De een(Hans) geeft een vaatje 
bier weg als hij scoort (wel erg weinig 
zelfvertrouwen) de ander(Rob) geeft 
een vaatje weg als hij minder dan 8 goals 
scoort dit seizoen (misschien iets teveel 
zelfvertrouwen)
• Voor iedere verloren wedstrijd 
maakt Luuk een zelf gebrouwen pilsje 
voor het hele team, (ga de hop maar vast 
plukken)
• Willem geeft zelfs voor iedere 
rode kaart die hij krijgt een vat bier weg, 
maar goed dat hij niet opgeschreven 
heeft bij iedere keer dat hij er 10 min af 
moet een vat bier, dan waren we al een 
paar keer zat geweest dit seizoen.
• Niek moet iedere wedstrijd 
aanwezig zijn anders is hij een vaatje 
kwijt, hij houdt tot nu toe wel woord, 
is ondanks dat hij al heel het seizoen 
geblesseerd is,  toch alle wedstrijden 
aanwezig geweest! 
• Van Daan mogen we allemaal 
een ferme jongen gaan eten bij den 
Bokkenrijder als we bij de eerste drie 
eindigen. (is bijna de jaar omzet van 
eierboer Toon Somers)
• Als we kampioen worden nemen 
de leiders de kosten van het verteer voor 
hun rekening op maandag inclusief de 
huifkar!
• Erik en Chris geven een vat bier 
als ze vaker dan een keer te laat komt 
dit seizoen. (een vaatje hebben we al te 
pakken)
• Joep heeft wel drie 
weddenschappen opgeschreven, maar 
de meest bijzondere is wel dat hij ism 
Leon dit seizoen zorgt voor een nieuw 
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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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clublied!
Al met al ambities genoeg.
Wij proberen als leiders de sjoem erin 
te houden, Ed heeft al is als nacht 
burgemeester gespeeld en begin 
december hebben we de jongens voor 
de wedstrijd wat cadeautjes gebracht als 
Sint en Piet!

De tijd voor en na de wedstrijd in het 
kleedlokaal is altijd heel ontspannen en 
gezellig, de mannen zetten een muziekje 
op met een klein JBL box en de sfeer zit 
er weer meteen in. Soms vind de een dat 
boxje te klein en neemt van thuis 2 grote 
boxen inclusief verlengkabel mee zodat 
we meer als een m2 boxen hebben staan 
in het kleedlokaal.

Als iedereen omgekleed is en in dat 
mooie groen witte pakje klaar zit, gaat 

de muziek uit, de knoppen gaan om 
bij	 de	mannen,	 de	 flauwe	 kul	 gaat	 dan	
vanzelf over in een fanatieke instelling, 
ik probeer ze nog wat te motiveren door 
ze op een aantal zaken te wijzen, en we 
gaan er weer voor!

Het is wel mooi om te zien dat ik de 
laatste wedstrijden jongens eerder af 
moet remmen in hun fanatisme dan dat 
ik ze moet motiveren.

Ik hoop dat ik samen met Ed deze 
jongens nog een paar seizoenen mag 
begeleiden, is gewoon een mooie hobby! 

De Groeten, 

Huub!!
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Samenwerken is 
Samen Werken

Ik werd na het grandioze succes van 
m’n stuk in de goed gelezen Kersteditie 
weer benaderd om input te leveren 
voor deze editie. Ik was hier in eerste 
instant ietwat sceptisch over, omdat ik 
me voor nam om maar 1x per seizoen 
input te leveren. Echter, de lieftallige 
verzoeken en de door El Presidente van 
dit blad aangeboden euro per letter 
hebben me toch overgehaald om een 
stuk te schrijven. Ik moest er even over 
nadenken, maar heb toch een prikkelend 
actueel onderwerp gevonden om 
mensen mee aan het denken te zetten: 
Samenwerken is Samen werken. In 
dit stuk wil ik m’n zienswijze hierop 
beschrijven middels enkele voorbeelden. 
Om te beginnen werk ik bij een 
Coöperatieve bank, De Rabobank. 

Hoewel de bankenwereld de laatste 
jaren en nu nog steeds regelmatig 
onder vuur ligt en het imago ietwat aan 
diggelen ligt, bezigen we nog steeds de 
term coöperatief. Coöperatief is in Jip en 
Janneke taal gesproken, samenwerken. 
Samen met collega’s en klanten samen 
werken om een gezamenlijk doel 
te bereiken. Meestal lukt dit, soms 
makkelijk maar soms ook door echt 
samen te werken. Dit kost weleens tijd 
en energie, maar als het resultaat daar is, 
dan mag je er ook trots op zijn. Tot zover 
dit werkgerelateerde voorbeeld. Ik neem 
aan, dat m’n manager dit stuk ook leest 
en dit als een plus in m’n beoordeling 
mee neemt.

Een ander voorbeeld van samenwerken 
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is de deelname van de preses van dit 
blad en mij aan de NK voetbalquiz in de 
Kuip tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Hier 
heb ik in m’n vorige stuk jullie als lezer al 
kort op gewezen. Oftewel een inmiddels 
redelijk ingeburgerde Klepbroek (ik) 
en een echte spekstruif (El Presidente) 
wilden onze gezamenlijke voetbalkennis 
testen ten opzicht van onze Neerlandse 
collega’s. We gingen ervan uit, dat het 
niveau hoog zou zijn en dit vermoeden 
werd bevestigd. Waar we samen de 
eerste 40 vragen redelijk door kwamen, 
zonder verre van alles te weten, was deel 
2 zeg maar hopeloos. Hoewel we beiden 
de nodige, wellicht ook nutteloze, 
feitjes kennen viel dit toch echt 
tegen. Een voorbeeld is het volgende 
spelerspaspoort: Amateurs, Utrecht, 
Heracles, Cambuur, Willem 2, Helmond 
Sport, Amateurs, Haarlem, Amateurs. 
Ter informatie, we mocht geen internet 
of hulplijnen gebruiken. Inmiddels weten 
wij het antwoord, maar ik hoor graag in 
de volgende editie van de lezer of die 
het ook weet. Makkelijk dus zeker niet. 
Maar waar ik naar toe wil. Door samen te 
werken	en	respect	voor	elkaars	ideeën	en	
antwoorden te hebben, hebben we een 
mooie 93 ste plek van de 180 behaald. 
Dit klinkt wellicht beroerder, maar wij 
zijn er trots op en volgend jaar gaan we 
voor een hogere plek. Mocht je bij de top 
5 zitten, dan is dit ook niet gezond en 
moet je je psychisch laten onderzoeken. 
Dan wordt de kennis ziekelijk, maar dit 
terzijde. Samen hebben we in ieder geval 
een fraaie middag en avond gehad.

M’n laatste voorbeeld en ook 

zeer actuele voorbeeld is de 
voorgenomen samenwerking tussen 
de jeugdafdelingen van de plaatselijke 
voetbalvereniging VV Vessem en die van 
het buurdorp Wintelre, de blauwwitten 
van VV Dees. Hoewel nog maar enkele 
jaren geleden nooit gedacht door velen, 
is dit nu toch een zeer actueel thema en 
de eerste stappen zijn al terecht gezet. 
Beide verenigingen kampen nu en/of 
in de toekomst met een teruglopend 
ledenaantal. Om toch de jeugd in beide 
dorpen in teamverband te kunnen laten 
voetballen is samenwerken een must. 
Naar ik begreep gaan de elftallen vanaf 
O13 en hoger vanaf volgend seizoen 
samen. Reden hiervoor is, dat deze 
lichtingen kampen met een tekort aan 
spelers en de jongste elftallen niet. 

Hier wordt mijns inziens echter een 
belangrijke fout gemaakt: Bij deze 
vorm van samenwerken wordt gewerkt 
vanuit kramp en minder vanuit kracht. 
Ik zal uitleggen wat ik bedoel (Ik word 
per letter betaald, dus kan nog wel 
even door). Mijns inziens moet je de 
samenwerking net aangrijpen om beide 
verenigingen uiteindelijk sterker te 
laten worden. Niet enkel kijken waar de 
problemen liggen maar zeker naar de 
kansen. Hierbij zijn de jongste elftallen 
het meest kansrijk naar mijn mening. 
Ze zijn het makkelijkste te ‘kneden’. De 
belangrijkste voordelen van deze jonge 
mannen:

1) Ze passen zich het makkelijkste 
aan en spelen veel makkelijker samen dan 
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AUTOBEDRIJF VAN DOORMAAL
ALLES VOOR U EN UW AUTO ONDER ÉÉN DAK!

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

• Werkplaats
• Tankstation

• APK keuringen
• Quick-bandenservice
• Wasserette
• Transport

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

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

w w w . V A N D O O R M A A L . c O M
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de oudere jeugd. Zeker vergeleken met 
de jeugd, die ook al vriendengroepen op 
de middelbare school hebben. Oftewel 
het samenspelen is minder samen 
werken, maar al vrij snel samenwerken.

2) Deze groep voetbalt de hele 
jeugd samen en krijgt hierdoor een veel 
hechtere band gedurende de jaren, dat 
ze in de jeugd voetballen. Het lijkt me 
logisch, dat hoe langer je elkaar kent, 
hoe beter je elkaar leert kennen. De 
jeugd vanaf zeg maar onder 15 en hoger 
spelen straks maar 2 of 3 jaar samen en 
gaan dan weer naar ‘de eigen senioren’. 
Oftewel een veel kortere periode om een 
band te krijgen. Samenwerken wordt 
dan echt samen werken en zal naar 
mijn verwachting wat minder soepel 
verlopen.

3) Bij de jongste jeugd is er 
bij samenvoegen een veel betere 
mogelijkheid om te selecteren. Je kunt 
de jeugd, die echt gemotiveerd is en ook 
gezegend zijn met meer talent dan hun 
leeftijdsgenoten bij elkaar in een elftal 
zetten. Je krijgt hierdoor homogenere 

elftallen. Dit komt het plezier van de 
‘betere spelers’ ten goede maar volgens 
mij ook van de ‘mindere spelers’. Immers 
die komen ook in één elftal te spelen en 
komen dan ook veel meer aan de bal. 
Bovenstaande drie redenen zijn 
winstpunten voor beide verenigingen 
en wil ik de commissies van beide 
verenigingen als tip meegeven. 

Resume, ik wil met dit stuk aangeven, 
dat samenwerken ook echt werken is en 
naar verloop van tijd steeds makkelijker 
zal gaan. Er zullen vast wat kinderziektes/
problemen worden geconstateerd, maar 
zolang het doel om beide beter te worden 
van de samenwerking op het netvlies 
blijft, zullen de problemen worden 
overwonnen. Op de langere termijn zie ik 
hierbij ook een samenwerking ontstaan 
tussen de senioren. 
Met dit serieus en ook wat scherper 
weggezet stuk wil ik jullie als lezers 
prikkelen en ook aan het denken zetten. 
Houdoe

Gijs Leermakers
P.s. in dit stuk staat 29 keer het woord 
samen	en	dat	is	ook	wel	genoeg☺
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Historische media

Vroeger toen de melkboer nog dagelijks 
de melkbussen op kwam halen en toen 
de vrouwen nog haar onder hun oksels 
hadden. In die tijd bereikte het nieuws 
uit de wereld de mensen alleen per krant. 
In deze kleurloze krant stond wellicht 
het ‘nieuws’ uit Amerika van weken 
terug. Hierin stond dan op maandag 
dat president van Amerika Dwight 
Eisenhower naar brainport Eindhoven 
kwam, terwijl in werkelijkheid net de 
inauguratie had plaatsgevonden van 
John F. Kennedy. In die tijd kwam nieuws 
uit de wereld bij de Vessemnaar terecht 
met een aantal weken vertraging, dat 
was ‘nieuws’. 

Echter de omloopsnelheid van het lokale 
nieuws en dagelijkse roddels was enkele 

dagen. Aangezien iedereen 3 koeien, 4 
kippen en 2 varkens had, kwam op al deze 
adressen de melkboer. De roddels en het 
nieuws wat nu geventileerd wordt via 
whatsapp, Facebook en Instagram werd 
toen rond gebracht door die melkboer. 
De melkboer in die tijd had eigenlijk 3 
functies in één:

1) De melkboer was melkboer; 
iedere dag, door weer en wind, ging 
de melkboer met zijn paard en wagen 
rond om alle geproduceerde melk in 
Vessem op te halen. Deze melk bracht 
hij vervolgens naar de fabriek van Royal 
FrieslandCampina. Daar maakten de 
voorouders van Tinus van Riet er kaas en 
overige zuivelproducten van als magere 
kwark, yoghurt, etc. 
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2) De melkboer was brenger van 
het nieuws; iedere dag, door weer en 
wind ging de melkboer met zijn paard en 
wagen rond om alle geproduceerde melk 
in Vessem op te halen. Aangezien hij op 
ieder adres sprak met de bewoners, 
wist hij precies wat er speelde. Wie had 
met	 wie	 een	 affaire	 en	 welke	 stellen	
gingen scheiden. Wat dat betreft viel de 
melkboer vaak met zijn neus in de boter, 
hij hoorde deze roddels als eerste. 

3) De melkboer was zaaddonor; 
iedere dag, door weer en wind, ging de 
melkboer met zijn paard en wagen rond 
om alle geproduceerde melk in Vessem 
op te halen. Als de boer op het land aan 
het werk was en de boerin alleen op het 
erf was, kwam van het één het ander. 
De boerinnen wilden toen ook wel eens 
buiten de ‘erfafscheiding’ koekeloeren.. 
Nu wordt weleens voor de grap gezegd 
als iemand niet op zijn vader lijkt, dat het 
een ‘kind van de melkboer is’. Vroeger 
had de melkboer echt heel veel kinderen. 
Vandaag weten we ieder moment van 
de dag, wat er waar ter wereld gebeurd. 
Nieuws bereikt ons via nieuwswebsites, 
via twitter, via de radio en via social media. 
Wat waar ook ter wereld gebeurd, je 
ziet het direct op je smartphone. Lokale 
roddels hoor je tegenwoordig niet meer 
via de melkboer, maar via Pietje Liebregts 
een lokale, ambachtelijke slager. 

Alleen, wat is waar? Het is moeilijk om de 
werkelijke feiten uit een ‘nieuwsbericht’ 
te halen. Vaak wordt niet de volledige 
waarheid gebracht, maar is een artikel 
een selectie van. Als lezer is het lastig om 

te weten wat de waarheid is. Gelukkig 
hebben we ’t Loeierke nog! Niet teveel 
nadenken, maar gewoon lekker weg 
lezen op wc of voor de openhaard.

Van één boom kunnen ongeveer 60.000 
vellen A4 worden gemaakt. Hoe zit dat? 
Een boom levert circa 300 kilo papier op. 
Een vierkante meter papier weegt 80 
gram. Een vel A4 (210 x 297 mm) weegt 
daarmee circa 5 gram. Een pak papier 
met 500 vellen A4 betekent 2,5 kilo 
gewicht. Uit een boom kunnen daarmee 
120 pakken A4 papier worden gehaald. 
Dat zijn 60.000 vellen A4. Met dit literaire 
stuk, is toch weer 1 vel A4 gevuld.
Het is je gezegend!

Johannes Coenrades Klene 
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FysioVessem 
Fysiotherapie, Manueel Therapie, Dry Needling, 

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

Hemelrijk 1 

0497-591145 

www.fysiovessem.nl 

info@fysiovessem.nl 

 

 

 

 

 

VAN HOOF
INSTALLATIEBEDRIJF

Jan Smuldersstraat 12
5512 AZ Vessem

Tel. 0497-591253-591463

- Centrale verwarming
- Sanitair + waterleiding         +

riolering
- Zinkwerk + dakwerk
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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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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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elftal wed.   pnt.   gem.       voor    tegen saldo

O11-2 11 25 2.27 55 22 33

O19-1 10 22 2.20 38 14 24

O11-1 11 22 2.00 59 31 28

O15-1 12 20 1.67 27 24 3

O9-2 9 15 1.67 33 23 10

O9-1 7 7 1.00 28 29 -1

O17-1 10 7 0.70 31 39 -8

O13-1 10 4 0.40 9 55 -46

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2016-2017

TUSSENSTAND 
SUPERCUP
 SEIZOEN
2016-2017

SPONSOR:
Super Service

Henst

STAND BIJGEWERKT T/M 16 februari 2017
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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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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 het leukste meisje van jouw 
klas?
Wie zou je het allerliefst ontmoeten, en 
waarom?

Profieltje van

Lars Stoop
16-okt-09
Veldhoven (MMC)
Frank Stoop
Ilse de Laat
1 zus, Robin
Tobi, Daan, Sem

Vessem 09-2
Overal nog
Bart van Hoof, Martijn Nouwens (leiders) 
Ruud Verbaant en Frank Stoop (trainers)
1x bij de mini’s
nee
Real Madrid
Cristiano Ronaldo
Real Madrid
Leon van Rijt

St. Lambertusschool
3
Rekenen en gym

Nova van Helvoort
Cristiano Ronaldo, om samen te 
voetballen

Lars Stoop
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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 of app?
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 jou favoriete computer spelletje?
Hoe ga je verkleed met carnaval?
Wordt jullie pap nog ooit prins carnaval?
Denk je dat je een betere voetballer dan 
papa wordt?
Wat vind je ervan dat DEES en VV Vessem 
gedeeltelijk 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?

Neushoorn
Spaghetti en Lasagne
Broccoli en bloemkool
Niets

Top 40 muziek
Click en met de vriendjes afspreken
Youtube
Sean het schaap
Nickelodeon

Naar	de	zee,	daar	kun	je	fijn	spelen	en	
schelpen zoeken
6 uur
20:00
€ 0,50
Dat ik een hond krijg
Bij de politie

Weet ik niet
Minecraft
Ridder
Nee, dat denk ik niet

Ja

Goed

Computer, daar kun je meer mee doen
Doelpunt maken, dat vind ik knap van 
mezelf
Kermis, dan kun je in attracties
binnen, dan kan ik met mijn speelgoed 
spelen
Bij oma Riky, omdat ik samen met Liz 
v/d Broek 3x hetzelfde zei op hetzelfde 
moment

Het is goed zo
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René Willems
Predikant 8

Electrotechniek 5512 BW Vessem

Tel. 06-12648872

   Electrotechnische installaties, 

   datainstallaties en verlichting.

r.willemselectro@kpnplanet.nl

CDL
V E R H U U R

Domineeshof 5
5512 BR Vessem

Coen de Laat
Tel.: 06-11011273
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Waar is Waldo
(antwoord vorige editie)
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PRIKBORD

1 april

‘t Loeierke 40 jaar!

28 februari
Heel Struifdonk bakt

11:00 Kantine VV Vessem

19 maart
Super Sunday!



‘ t  Loeierke

54

INDUSTRIAL
P A C K A G I N G

EMBALLAGE
OP MAAT

Dirk Boutslaan 28
Eindhoven
Tel. 040-2115460

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

Restaurant Smaeckvol - Driehuizen 3 te Vessem

 
 
 

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

Reserveren aanbevolen 
Kijk voor actuele openingstijden op onze website
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Officieel

dealer van 
de Kempen

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

V E S S E M
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Oh, Erik zet zijn vorm van ‘t 

voetballen door bij de 

carnavalsvereniging?

Ja, ook daar staat ie vort naast de eerste 11






