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Als ik maandag 2 juni mijn mail open, 
lees ik de volgende tekst: Twee dagen 
na de deadline maar belangrijker nog 
een uur of twee na bedtijd is er ondanks 
de inspiratieloosheid in de schijnheilige 
hoek toch wat op papier gekomen. 
Afzender Ruud van Aaken. Niet veel 
later gaat de telefoon. Intuïtief besluit 
ik de telefoon maar te laten rinkelen. 
Helaas drukt mijn dochter enkele secon-
den later mij de telefoon in mijn handen 
met de mededeling: “Ruud van Aaken!”. 
“Of gê nog wit dat er voor Pinksteren 
een loeierke de deur uit moet?”. Ik voel 
spontaan een steeds sterker wordend 
verlangen opkomen na de tijd dat Kevin 
van Helvoort en Stijn van Rijen zich nog 
bezig hielden met de opmaak van ons 
clubblad. Deze heren verleenden mij, en 
bovenal ook zich zelf, nog wel eens een 
paar weken uitstel. Met Ruud is het een 
stuk lastiger onderhandelen, sterker, er 
valt totaal niet met hem te 
onderhandelen. Morgenavond moet 
jouw aftrap binnen zijn …… we hebben 
twee bladzijden gereserveerd … tuut 
tuut tuut!

Ook ik heb over inspiratieloosheid niks 
te klagen, en ga daarom met enige 
tegenzin in mijn mailbox op zoek naar 
stukjes van mijn collega redactieleden. 
Als ik echter de begintune van “Goede 
Tijden Slechte Tijden” hoor, besluit ik 
toch even te gaan zitten. Ook ik wil op 
feestjes en weekendjes van onze 
vriendengroep graag mee kunnen 
praten. Een half uur later is Tim Loderus 
nog steeds niet herenigd met zijn familie 
en is mijn inspiratie zo mogelijk nog 
verder gedaald. Ik schakel mijn 
computer daarom maar uit, morgen is er 
immers nog een dag.

Als u dit leest zijn onze hondstrouwe 
bezorgers er weer in geslaagd om het 
zesde en tevens laatste loeierke van het 
seizoen bij u op te deurmat te 
deponeren. Helaas slaagde ons eerste 
elftal er net niet in om de tweeluik met 
EDN ’56 in haar voordeel te beslissen, 
lukte het de Rein van Rooij niet, 
ondanks serieuze bedreigingen aan ons 
adres, om ons bang te maken en mag 
Jan van den Bliek zich, ondanks zijn 
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geweldige eindspurt, geen “Slampamper 
van ut joar” noemen. Wie wel met deze 
titel aan de haal gaat zal a.s. zondag in 
de feesttent op sportpark “de Lille” op 
ludieke wijze bekend gemaakt worden. 
Eerder die dag, direct na de prijsuitreiking 
van de toernooien, zal de uitreiking van 
de felbegeerde Supercup plaatsvinden. Bij 
deze willen wij hiervoor onze C1, D1 en F2 
met hun leiders uitnodigen.

Wat kunt u zoal verwachten in dit 
loeierke: Zoals de meesten van u weten is 
Martien van der Heijden, ons oudste lid, 
onlangs overleden. Ted Blox blikt terug op 
de tijd dat hij met zijn opa voor het eerst 
mee naar het voetballen mocht. Ook Frans 
van Diessen heeft zijn nostalgische 
gevoelens aan het papier toevertrouwd 
en gaat terug naar de tijd van het 
buurtvoetbal. Samen met Gerwin Koolen, 
Bas en Job de Laat en de gebroeders van 
Diessen deden zij behalve voetballen ook 
aan tienelven en kontje knallen. Nergens 
lees ik terug dat er ooit geoefend werd op 
het nemen van penalty’s! Als gastschrijver 
ditmaal Riny van de Loo. Na het lezen 
van zijn ingezonden stukje kreeg ik het 
vermoeden dat we hier met een ernstige 
vorm van plagiaat te maken hadden. Had 
ik dit stukje al niet eerder gelezen? Een 
snel bezoek aan onze verenigingssite 
pleitte Riny echter geheel vrij. Ook jij Riny, 
bent dus van harte welkom op de 
feestavond voor de “vrienden van ’t 
loeierke”. Wij zorgen voor drank en 

pinda’s ….. zorg jij dan voor de pillen? 
Waar ik nog steeds op wacht is het 
uitgewerkte interview met Jack en Kitty 
Hakkes. Eigenlijk kan ik niet wachten wat 
deze twee allemaal te melden hebben. 
Laatst nog vertelde een collega uit Gemert 
dat hij en zijn vrouw dat weekend bij Den 
Hakkes op het terras hadden gezeten. Hij 
vond het eten en drinken goed, maar het 
entertainment verzorgt door de kastelein 
en zijn vrouw was nog veel beter. Daar 
kon “Inspiration Point” in Valkenswaard 
niet aan tippen! Tinus van Riet heeft mij 
dit loeierke het meest verrast. Hij 
beweert altijd dat hij niets met computers 
heeft. Toch, bij het zien van de foto op de 
achterzijde van ’t loeierke, blijkt dat hij 
zeer handig is met fotoshoppen. Of zou je 
in Frankrijk toch rode 7-up in een wijnglas 
kunnen krijgen?

Tot slot wil ik jullie namens de redactie 
fijne en hopelijke zonnige pinksterdagen 
toewensen. Een vluchtige blik op 
weeronline stemt me wat dat laatste 
betreft erg optimistisch. Voor nu veel 
leesplezier!

Henri Swaans.
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VAN DE VOORZITTER
Dit is alweer het laatste Loeierke van het 
seizoen 2013-2014.

In de periode tussen het voorlaatste 
Loeierke en dit nummer is veel gebeurd 
binnen onze vereniging. Allereerst wil ik 
even stil staan bij het overlijden van ons 
oudste lid en tevens het lid met de meeste 
clubjaren, Martien van der Heijden. 
Martien was bijna 70 jaar lid van onze 
voetbalvereniging en kwam op zondag 
nog wel eens naar het eerste kijken. 
Ook heeft Martien op 5 april 2013 nog de 
officiële opening verricht van onze nieuwe 
kleedlokalen. Wij wensen de familie en 
nabestaanden van Martien veel sterkte 
toe in de komende tijd.

Het was spannend voor het eerste in 
deze periode. De mannen van Vessem 
1 speelden in de nacompetitie twee 
wedstrijden tegen EDN, wat in de 
thuiswedstrijd resulteerde in een mooie 
4-4. In de uitwedstrijd tegen EDN was de 
stand na 90 minuten nog steeds hetzelfde 
als bij het beginsignaal. Toen na twee keer 
verlengen de stand nog hetzelfde was, 
kwam het neer op de zenuwslopende 
strafschoppen. In deze reeks kwam EDN 
net iets beter uit de bus dan de spelers 
van Vessem. Het waren twee prachtige 
wedstrijden net als de rest van de 
competitie natuurlijk. 

Petje af voor de spelers en begeleiders 
van de selectie, en nu maar hopen dat we 
het volgende seizoen net dat beetje geluk 
wel hebben in zo’n laatste wedstrijd.

De jeugd zal het seizoen traditiegetrouw 
afsluiten met het pinkstertoernooi. Tijdens 
pinksterzondag en -maandag treedt hier 
de jeugd van Vessem aan. Er zal flink 
gevoetbald worden met als gewenst 
resultaat natuurlijk een uitpuilende 
prijzenkast , want ook dit jaar hopen we 
natuurlijk dat er veel prijzen in Vessem 
zullen blijven.

Zonder vrijwilligers kan een club 
niet bestaan dus wil ik iedereen 
van de klusgroep, leiders, trainers, 
oud papierverzamelaars, oud 
ijzerophalers, kampcommissie, 
veldverzorgers, kantinemedewerkers, 
interieurverzorgsters, bezorgers 
en redactie van het Loeierke, 
toernooicommissie, activiteitencommissie, 
sponsorcommissie, scheidsrechters, 
bouw- en onderhoudscommissie, 
terreinverzorger, materiaalverzorger, 
jeugdcommissie en -coördinatoren, 
hoofdbestuur en verder natuurlijk 
iedereen die ik vergeten ben in dit lijstje 
bedanken voor weer een geweldig 
seizoen op de Lille!

Hans van der Linden
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In memoriam

Martien van der Heijden
Op woensdag 21 mei jongstleden is Martien van der Heijden op 84-jarige leeftijd 

overleden. Martien was sinds 1 augustus 1944 lid van onze vereniging, wat betekent dat 
hij bijna 70 (!) jaar lid was. Niet alleen was hij het langst lid van onze club, tevens was hij 

het oudste lid.

Martien speelde vroeger in het eerste en is scheidsrechter geweest. Van 1962 tot 1985 
was hij consul van onze vereniging. Zolang zijn gezondheid het toeliet was hij vaak op 

zaterdag en op zondag als toeschouwer te vinden op ons sportpark.

Wij wensen de familie van Martien veel sterkte in de komende tijd.

Bestuur en leden Voetbalvereniging 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

Welkom bij Driessen Toyota BladelWelkom bij Driessen Toyota Bladel

Driessen Toyota, Industrieweg 6a Bladel. Tel: 0497 - 38 52 52, www.driessen-toyota.nl
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Auto- en motor
rijschool

Menno
Aalders

Tel. (0497)-591845
VESSEM

• Baby en kleuter-
zwemmen

• Vrij zwemmen op
afspraak

• Kinderfeestjes

Telefoon 0497-591516
Mobiel: 06-51335946



‘ t  Loeierke

10

Het is begin juni, het competitievoetbal is 
weer voorbij maar de mooiste toernooien 
van het jaar staan weer voor de deur. 
Eerst ons mooie Pinkstertoernooi dat 
alweer voor de 49e keer georganiseerd 
wordt. Volgend jaar zullen we bij het 
Loeierke uitgebreid stil staan bij het 
jubileum jaar. Daarna het Knoerttoernooi 
in wentersel op zaterdag 21 juni waar 
steeds meer Vessemse teams aan 
deelnemen. Zeker de moeite waard 
om ook eens te komen kijken naar 
dit toernooi op kleine veldjes. Waar 

fanatiek wordt gestreden maar waar de 
gezelligheid ook zeker zo belangrijk is. 
Tussendoor is er ook nog het toernooi 
waar heel de wereld op zit te wachten, 
waar heel Nederland op zit te wachten. 
Het WK Voetbal in Brazilië. Maar is dat 
eigenlijk wel zo? Zit heel Nederland er 
eigenlijk wel op te wachten? Daar waar 
de Oranjekoorts al ruim voor het WK 2010 
en het EK 2012 als een grote epidemie 
uitgebroken was lijkt er nu alleen nog 
maar een klein ‘oranje’ griepje te zijn. 
Je hoort de nieuwe WK hits van Gerard 

Het oranje kwik stijgt nog niet 
boven de 37 °C uit.

Scouting Boekel in actie tijdens het knoertoernooi van 2013
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Joling en Wolter Kroes nog vrijwel 
nergens. Behalve de al uitverkochte 
Roy Donders Juichpakken en af en toe 
een hamster van de AH zie je tijdens de 
reclames nog weinig nieuwe gadgets. 
Het belangrijkste van dat alles, voor je 
gevoel duurt het nog minstens een maand 
voordat het WK gaat beginnen. Waar 
ligt dat nu eigenlijk aan. Interesseert het 
ons allemaal niet meer zo? Zijn we na 
de verloren WK finale genezen van de 
oranje koorts? Of zijn we tegenwoordig 
echte nuchtere Hollanders en wachten 
we alles gewoon rustig af? Het lijkt erop 
dat voor het eerst in de historie van het 
Nederlandse voetbal iedereen inziet dat 
dit niet ons jaar gaat worden. Waar we 
normaal altijd vinden dat wij toch echt 
één van de betere zijn is dat gevoel er 
dit jaar bij de meeste niet meer. Onze 
aanvalsdriehoek zou dan wel van één van 
de gevaarlijkste zijn van de wereld met 
de sterren uit de grootste competities. 

Onze ‘Feyenoord’ verdediging welke nog 
moeite hadden met de aanvallers van 
NEC, RKC en Roda JC zouden toch echt 
niet in staat zijn om Diego Costa, Alexis 
Sanchez of Neymar tegen te houden. Nee, 
dit jaar is het negativisme veel groter dan 
ons overdreven optimisme en dus blijft de 
Oranje Koorts voorlopig nog even uit.

In Vessem gebeurd de afgelopen eigenlijk 
het omgekeerde. De laatste jaren ging 
het niet geweldig met ons vaandelteam. 
Na een aantal jaren in de middenmoot 
nog mee te kunnen in de 5e klasse werd 
het dieptepunt vorig seizoen bereikt 
door onderin te eindigen in de laagste 
klasse. De sfeer in de selectie was 
misschien nog redelijk maar de dagen 
dat het echt feest was in de kantine 
waren spaarzaam. Daarnaast bleven 
alleen de diehard fans en enkele ouders 
over die toch wekelijks naar het eerste 
kwamen kijken. Verder was het erg 
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rustig op sportpark de Lille. Je kon niet 
echt spreken van een ‘Groene koorts’. Veel 
veranderingen vonden er dit seizoen niet 
plaats in de selectie behalve dat de af en 
toe scorende spits van het 4e teruggehaald 
werd naar het 1e en dat Kees Mollen aan 
het roer kwam. De verwachtingen waren 
dan ook niet erg groot. Toch begon er al 
snel een klein griepje op te steken. In de 
vriendschappelijke wedstrijden tegen 4e 
klassers was Vessem zeker niet de mindere 
en in de competitie wonnen ze ook de één 
na de andere wedstrijd. Lange tijd werd 
zelfs meegestreden om het kampioenschap. 
Het werd steeds drukker op de Lille en het 
waren niet alleen meer die Diehards en 

ouders die aan de zijlijn stonden. Niet alleen 
bij de spelers van het eerste maar ook bij 
die van het tweede begonnen de maandag 
ochtenden er steeds meer onder te leiden. 
De Groene Koorts kwam tot een hoogtepunt 
toen onlangs tegen EDN werd gestreden om 
een plaats in de vierde klasse. Verschillende 
gildebroeders lieten zelfs hun activiteiten 
schieten om naar de Haghorst af te reizen 
met als toppunt René van Diessen die verder 
zelden iets zal missen bij de guld. Helaas 
kreeg hij daar als beloning voor terug dat 
zijn twee jongste zoons een penalty misten. 
Het verliezen op penalty’s deed echter niks 
af aan het mooie seizoen waar het eerste 
dit jaar voor gezorgd heeft en daardoor 
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ook de sfeer binnen de volledige vereniging 
verhoogd heeft. In Vessem verwachtte 
we er dus niets van aan het begin van het 
seizoen en haalden WE uiteindelijk bijna 
een promotie. Met het Nederlands elftal 
verwachten WE er ook niet veel van dus wie 
weet stijgt de temperatuur de komende 
weken nog wel tot een nieuw hoogtepunt 
en komt de wat verlate ‘oranje koorts’ nog 

volop tot leven met als resultaat eindelijk 
een keer die titel van Wereldkampioen! 
Tot die tijd heb ik er nog niet al te hoge 
verwachtingen van en ligt Nederland er in 
mijn ‘Loeierke WK Poule’ al in de achtste 
finale uit. Ik heb mijn hoop dan ook meer 
gevestigd op winst van België. Misschien 
niet op het WK maar toch zeker wel tijdens 
de feestavond tijdens Pinksteren.

Rudolf
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Jan Smuldersstraat 24 / NL-5512 AZ Vessem 
+ 31 (0)497 591252 / www.goudenleeuwvessem.nl 

. . .  V O O R  . . .   
B I E R

L E K K E R  E T E N
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CAFÉ-PETIT RESTAURANT

’DE BROUWKETEL’
Clublokaal V.V. Vessem

’DE GRAANZOLDER’
Voor feesten en partijen

Jack en Kitty Hakkens
Jan Smuldersstraat 40
5512 AZ Vessem
Tel. 0497-591846
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Vanaf dat ik een jaar of 10 was, ging ik elke 
zondag naar het eerste kijken. Mijn opa 
kwam me ophalen, ik stapte bij hem in de 
auto en we reden naar het voetbalveld. 
In het eerste seizoen dat ik ging kijken 
werd Vessem kampioen. De seizoenen 
erna waren niet altijd zo succesvol, maar 
na 3 jaar mocht Vessem 1 nogmaals een 
kampioenschap vieren. Ons opa reed 
overal naar toe. En ik ging mee. Tegen het 
einde van de wedstrijd liep opa altijd naar 
voren, zodat hij na het laatste fluitsignaal 
zo snel mogelijk in zijn auto zat. Toen 
Tinus van Riet nog geen rijbewijs had, ging 
hij ook vaak mee. Later ging Pietje Borte 
geregeld mee.

Opa zat sinds de opening van de tribune 
in Vessem altijd in het midden bovenaan 
op die tribune. Als het 30 graden was, 
zat hij als enige op de tribune. Hij vond 
dat ie de wedstrijd het beste kon zien als 
ie in het midden bovenaan zat. Hier had 
hij dus duidelijk een eigen mening over. 
Hij had over wel meer dingen zijn eigen 
mening. Spelers die hard werkten zag hij 

bijvoorbeeld graag. Spelers die minder 
hard werkten zag hij minder graag, ook al 
konden ze heel goed voetballen.

In de afgelopen (ruim) 20 jaar ben ik op 
heel wat sportparken geweest. Drunen 
en Vlierden komen het eerst bij mij op als 
exotische plekken waar opa mij naar toe 
heeft gebracht. Ook wedstrijden tegen 
Tivoli staan mij nog in het geheugen 
gegrift. Deze wedstrijden ontaardden 
wel eens in een vechtpartij. Hier kan onze 
hoofdredacteur over meepraten.

Iets waar hij een hekel aan had was het 
‘balletje breed’. De bal moet ‘nar vurre’ en 
dat liet hij tijdens een wedstrijd wel eens 
horen.

Toen ik 16 was, mocht ik als A-speler 
tweemaal mee met het eerste. De eerste 
keer was uit tegen Terlo, waar ik 20 
minuten mocht meedoen. De tweede 
keer was uit tegen HMVV waar ik de hele 
wedstrijd op de bank heb gezeten. Dit was 
ook meteen het einde van mijn carrière als 

Met de paplepel
ingegoten
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‘speler’ van Vessem 1. Vanaf dat moment 
ging ik gewoon weer elke week kijken, 
samen met mijn opa.

Toen hij niet meer elke zondag naar 
het eerste ging kijken, heb ik voor hem 
Eredivisie Live besteld. Toen hij in het 
bejaardenhuis terecht kwam is daar Sport 
1 bij gekomen. Je kunt dus rustig zeggen 
dat hij verslaafd was aan voetbal. Sinds 
een tijdje heb ik ook Eredivisie Live en 
Sport 1 dus de verslaving is doorgegeven.

Op 21 mei overleed ons opa in 
Groenendaal. Hij was 84 jaar en al een 
tijdje niet meer zo fit. Ook ging hij al lang 

niet meer elke week naar het eerste 
kijken. De laatste wedstrijd die hij vanuit 
zijn scootmobiel heeft gezien is 
Vessem – Dees van afgelopen 
seizoen(0-3).

Hij heeft een goed leven gehad en een 
gezegende leeftijd bereikt. Op het 
moment dat het lichaam niet meer wil, is 
het klaar en dat is goed.

Opa bedankt en wie weet, tot ziens!

Ted Blox
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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

De Hoefseweg 19 -21
5512 CH Vessem

TELEFOON
0497 - 59 41 13

MOBIEL
06 - 22 52 33 44

WEBSITE
www.bouwbedrijfvandenbosch.nl 

Van Riet
Metaalbewerking

A. van Riet

Hoefseweg 8 - 5512 CH Vessem
Tel.: 0497-591303
Fax 0497-592188
Postbus 1049 - 5512 ZG Vessem
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Complete woninginrichting
Wij hebben een 

uitgebreid

assortiment

woningstoffering en

zonwering

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

www.woonservicewinkel.nl
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10 punten - Jan ‘sorry’ van den Bliek
Heeft op de laatste speeldag van het seizoen nog vlug eventjes de voorraad 
schrobbeler uit de bestuurskamer op gedronken. Het gevolg was dat hij de besturing 
over zichzelf een klein beetje was verloren wat resulteerde in een natte broek. Na eerst 
nog even goed uit te rusten bij het luchtkussen was het tijd om met enkele verwoede 
pogingen zijn fiets van het slot af te krijgen. Dit lukte echter niet meer en dus bracht 
Riny ‘blauw pilletje’ van de Loo Jan keurig thuis bij vrouwlief. Na vele malen zijn excuses 
aangeboden te hebben aan het bestuur moest hij toch even kwijt dat hij Stijn Huijbers 
eruit gezopen had.

8 punten - Ruud van der Heijden
Of hij nu dacht dat zijn auto wat korter was of de oprit iets langer, CarGlass had er toch 
maar weer mooi een karwei bij.

 

De Slampamper
van ut joar
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6 punten - Joris van Dijk
Met zijn voetballend talent kan hij vooralsnog niet d
oorbreken.  Zijn nieuwe bijnaam ‘MESSI’ heeft hij dan ook 
niet te danken aan zijn geweldige techniek. Tijdens het 
karweien sneed hij met een mes in zijn hand met als gevolg, 
14 hechtingen en een baas die weer iemand in de ziektewet 
had. 

2 punten - Niek van Rooij
Geeft samen met zijn broer aan het begrip ‘in slaap vallen na 
het op stap gaan’ een hele nieuwe dimensie. Na al enkele keren op de wc in slaap 
gevallen te zijn of op andere reguliere plaatsen was het deze keer de hondemand waar 
hij de nacht doorbracht.

1 punt - ...... *
Valt met koningsdag in slaap langs de wc bij de kuiper. Gelukkig voor hem wist Lian 
tijdens het poetsen de deur te forceren en zorgde voor een koninklijk onthaal door hem 
tegen zijn nog niet afgeveegde kont aan te schoppen. Ook kon Lian nog even genieten 
van wat deze dag allemaal gebracht had.

*naam kan wegens dreigementen tegen de redactie niet gepubliceerd worden. 
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Sjaak en Kitty Hakkens: Slechts 
10 minuten per jaar op het 

voetbalveld, maar wel 28 jaar 
sterk verbonden met de club!

In deze laatste editie van het ‘t loeierke 
vonden we dat het weer eens nodig tijd 
was voor een 24 minuten met …. Al vrij 
snel waren we het erover eens wie we 
hier voor wilden vragen! Dat moesten 
natuurlijk Sjaak en Kitty Hakkens worden. 
Twee mensen die ik in Vessem en aan alle 
lezers van ’t loeierke niet meer hoef voor 
te stellen en waar in de diverse lokale 
media al wat aandacht aan is besteed de 
laatste tijd, maar wij van ‘t loeierke von-
den dat ook wij hier even bij stil moesten 
staan! Want zij staan al 28 jaar als kastelein 
in het café waar de voetbalclub vertrekt 
naar zijn uitwedstrijden en in bijna alle 
gevallen ook weer terugkomt om na te 
buurten, eerst 2 jaar aan den overkant 
zoals Sjaak het zelf noemt en 26 jaar op de 
plek die iedereen binnen de vereniging nu 
kent als den Hakkes. De plek waar 
iedereen een paar dagen voor een 
wedstrijd al ging kijken hoelaat men ‘s 
weekends moest vertrekken en waar je 
voor het voetballen nog vlug een bakje 
koffie kon drinken en een rijk belegd 
broodje kaas kon eten, omdat je weer net 
te laat je bed uit was. Aan die tijd is na dit 
seizoen een einde gekomen. Het is 
dinsdag avond half 7, Ruud en ik reizen 
af naar den hakkes! Na de ontvangst met 
een bakje koffie kon het interview los 

barsten! Al na 2 vragen werd duidelijk dat 
we niet binnen 24 minuten weg zouden 
zijn en daarom ook de reden dat de titel 
van dit stuk geen 24 minuten met … krijgt.

“EH, EH” klinkt het al in het begin van 
het interview. Heel Vessem linkt deze 
klanken al snel aan Sjaak. Een gewoonte 
die hij naar eigen zeggen overgenomen 
heeft van iemand anders om aan te geven 
dat Kitty even stil moet zijn. Het lijkt 
gedurende de avond regelmatig nodig 
te zijn want ze kibbelen wat af met zijn 
tweeën. Niet dat ze ruzie hebben maar dit 
is gewoon hun manier van communiceren 
volgens Kitty. Volgens de dikke van Dale 
bestaat communiceren uit zowel praten 
en luisteren, toch hebben ze beide sterk 
de voorkeur voor dat eerste. Op zich niet 
gek, want in die 28 jaar hebben ze van 
alles meegemaakt wat ze maar al te graag 
willen vertellen.

Het begon dus 28 jaar geleden in het 
clublokaal aan den overkant. Toen ze daar 
begonnen kregen ze als ‘eis’ mee dat 
dit wel het clublokaal moest blijven. De 
opstellingen werden toen al in een iets 
wat ‘verrotte’ houten kast opgehangen 
wat destijds nog aan een paaltje hing. Bij 
de verhuizing naar het huidige pand kwam 
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er ook een nieuw kastje wat nog altijd 
op dezelfde plaats hangt. Je kunt dus 
wel spreken van een stukje v.v. Vessem 
historie.

De gestelde eis om als clublokaal te 
dienen was geen enkel probleem voor 
beide kasteleins. Ze zijn er ook altijd blij 
mee geweest en vonden het speciaal om 
al die jaren voor de vele verenigingen te 
kunnen zorgen. Dat Sjaak dan na elke 
zondagochtend al om 9 uur de koffie klaar 
moest hebben staan voor de vertrekkende 
voetballers vond hij geen enkel probleem. 
Die paar keer dat de deur per ongeluk nog 
gesloten was moeten ze maar voor lief 
nemen. De laatste tijd was het wat 
moeilijker op te brengen en moest hij 
zondag ‘s avonds wel wat vaker rusten!

Dat ze al die 28 jaar ook shirtsponsor zijn 
geweest van verschillende lagere elftallen 
spreekt als café eigenaar voor zich maar 
echte voetbalfans zijn ze nooit geweest. 
De vader van Sjaak kon volgens Kitty wel 
een aardig balletje trappen maar Sjaak 
zelf had hier nooit de tijd voor. Als je in de 
horeca werkt ben je elk weekend bezig, 
geen tijd dus om te gaan voetballen. Ook 
gaan kijken op het voetbalveld deden ze 
beide zelden. Eigenlijk kon je stellen dat 
Kitty nooit op het voetbalveld kwam, 
Sjaak kwam er slechts 10 minuten per jaar 
om met het team waar hij shirtsponsor 
van is op de foto te gaan. Als er een wed-
strijd in het café op staat dan kijkt hij wel 
graag mee tussen het werken door maar 
vraag hem niet of iemand buitenspel staat 
want van de spelregels snapt hij niet veel. 
Ervoor thuis blijven zal hij zeker niet en als 
het Nederlands elftal voor het WK moet 
voetballen en Kitty wil liever Goede Tijden 

of een goede film zien dan is dat geen 
enkel probleem: “Dan gaat Sjaak wel te 
bed, want ik geef niets om tv kijken”.

In de loop van de jaren is er wel het één 
en ander veranderd. Zo weten ze beide 
nog goed dat vroeger vrijwel elk team 
na afloop van de wedstrijd nog ‘even’ 
naar de Hakkes kwam. Het was toen ook 
de gewoonte dat iedereen op zondag in 
plaats van zaterdag op stap ging. vaak 
speelde de rol van de trainer hierin ook 
nog wel een rol. Een trainer die zelf graag 
een pilsje dronk zorgde er ook vaak voor 
dat de rest langer bleef zitten. Ene piet 
uit Knegsel, waarvan de achternaam niet 
meer genoemd kon worden, was hier 
een voorbeeld van! Niet alleen de spelers 
kwamen dan nog langs maar ook waren 
er altijd veel supporters en liet het bestuur 
vrijwel geen enkele zondag voorbij gaan 
zonder met zijn allen even bij de Hakkes 
langs te gaan. Tot een uur of 8 bleef het 
dan nog rustig want dan zaten er net als 
tegenwoordig nog mensen te eten maar 
na die tijd mocht de muziek wat harder en 
kwam de stemming er al snel in. 
Tegenwoordig zijn er niet zoveel elftallen 
meer die na de wedstrijd nog even binnen 
vallen. Het zijn vaak dezelfde mensen die 
wekelijks een bezoek brengen. Maar toen 
koste een pilsje ook nog een gulden in 
plaats van een euro zegt Sjaak lachend! 
Wel zijn ze beide erg blij dat de bezoekers 
iets meer fatsoen hebben dan vroeger. 
Waar in het verleden de vloer net een 
zwembad was van al dat bier dat om ging, 
komen de jeugdige bezoekers nu vragen 
om een handveger en blik om alles op te 
vegen. Alleen die muziek van 
tegenwoordig…. van die Boenka boenka 
muziek willen ze horen. Sjaak hoort liever 
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gewoon goeie Nederlandstalige muziek 
maar begin alsjeblieft niet weer over Corry 
Konings. Die muziek gaat er bij Kitty echt 
niet meer in. Gelukkig zorgen de 
bezoekers er tegenwoordig zelf voor dat 
er muziek opgezet wordt die iedereen 
leuk vind want ander zou Kitty niet weten 
wat ze op zou moeten zetten.

Wie over de Hakkes begint hoort meestal 
2 totaal verschillende dingen terug 
komen. Ten eerste gaat de Kastelein 
voorop in de strijd met een hoedje op en 
als je op het juiste moment komt staat hij 
ook nog op de bar de dansen. Ten tweede 
is het geweldige eten van Kitty en dan 
vooral die tomatensoep. Een deel van het 
geheim van die soep is al ooit in het Loe-
ierke onthuld maar het echte geheim is 
eigenlijk toch wel echt geheim gebleven. 
Wat de mensen volgens Kitty namelijk niet 
weten is dat ze altijd zwaar 
geconcentreerde Kippensoep van een 
groothandel ergens uit de buurt van 
Apeldoorn gebruik. Dit moet flink 

aangelengd worden met water en dan kun 
je er wel 6 blikken soep uit halen. Dus niet 
die kippenbouillon van Pietje Borte maar 
echte literse blikken zwaar 
geconcentreerde kippensoep. Doe daar 
wat extra verse groente in, wat verse kip, 
sambal en tomatenpuree en je hebt de 
heerlijke ‘verse’ soep van Kitty. De soep 
is zo gemakkelijk te maken dat zelf Sjaak 
het kan, misschien toch maar eens onze 
kantine uitbreiden met deze soep in plaats 
van de ingeblikte Unox tomaten soep 
van de dag? Toch heeft Kitty liever niet 
dat Sjaak in de keuken staat. Hij houdt er 
namelijk nogal van om zelf wat te 
experimenteren, wat niet altijd een 
positief gevolg heeft op het eten. Een 
echte kok zijn ze overigens geen van 
beide, dat is onze Roy zegt Kitty. Sjaak 
voegt er nog aan toe dat de zo geprezen 
zelf gemaakte appelgebak ook altijd heel 
goed zelf gemaakt is door bakkerij Henst. 
De spreuk die Sjaak zelf altijd tegen al zijn 
klanten zegt: “Alles wat Sjakie maakt, dat 
smaakt” blijkt dus niet helemaal waar.
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Nu dat het einde van hun leven als café 
eigenaar in zicht komt gaat er ook wel 
weer een nieuwe wereld voor Sjaak en 
Kitty open. Zo beseften ze dat er nog heel 
veel te ontdekken valt want ze kwamen er 
bijvoorbeeld onlangs pas achter dat het 
in Postel in het weekend heel druk is bij 
de frietkramen. Iets waar ze nooit heen 
konden omdat ze alleen op woensdag 
gesloten waren. Ook kijken ze uit naar de 
simpele dingen die ze nooit hadden 
kunnen doen. Zo zijn ze bijna nog nooit 
samen naar een verjaardag geweest 
vanwege het café, dat zou nu wel kunnen. 
Al hoeft dat niet altijd een voordeel te zijn 
voegt Sjaak er aan toe, dat ligt er maar 
net aan naar wie het is. Kitty geeft aan te 
willen gaan fitnessen en ze heeft nog vele 
foto’s van vaste klanten van het café en 
van het gezin die allemaal nog ingeplakt 
moeten worden. Het plan bestaat ook 
om enkele collages te maken van klanten, 
bijvoorbeeld van een slapende Rob van 
Dijen. Daar heeft ze namelijk nogal wat 
foto’s van liggen. Sjaak verteld dat hij dat 
fitnessen niet echt ziet zitten en liever 
gaat fietsen, zo hadden ze hem laatst bij 
de fietsenzaak al een proefrondje op een 
elektrische fiets uit de showroom aange-
boden, maar om dat hij al een aantal jaar 
niet meer gefietst heeft leek het hem 
beter om het eerst maar eens op eentje 
uit de werkplaats te proberen. Het belan-
grijkste waar ze nu tijd voor krijgen is de 
kleinkinderen. Ze verwachten dat ze in de 
toekomst vanwege de kleinkinderen ook 
wat langer dan de 10 minuten per jaar op 
het sportpark te zullen zijn als de 
kleindochters bij het korfballen of
 misschien wel bij het voetballen gaan.

Al met al zijn ze erg gelukkig met de tijd 
die ze hier in Vessem gehad hebben. Ze 
hebben eigenlijk nooit echt trammelant 
gehad en vooral veel plezier meegemaakt 
met 3 generaties bezoekers. Het goede 
gevoel is de laatste maanden helaas toch 
wel iets vervaagd, het wordt volgens 
beide een mooi afscheid met een zwart 
randje. De oorzaak van dat zwarte randje 
is.

waarschijnlijk bij iedereen wel bekend. 
Graag kwamen ze over een aantal jaar 
nog een keer in de brouwketel om te zien 
dat het café wat ze in al die jaren hebben 
opgebouwd nog steeds erg gezellig is 
met veel jeugd, of om de achtergebleven 
post op te halen vult Kitty Sjaak aan. Of de 
brouwketel er dan nog is moet nog maar 
blijken maar ze hebben er op het moment 
weinig vertrouwen in.

“We zijn er voorlopig wel klaar mee, na al 
die jaren in de horeca kan het wel voort! 
We zullen nog wel eens een terrasje 
pikken maar daar blijft het ook bij! Ik drink 
thuis op de bank nog wel een flesje 
Bavaria en dan roep ik tegen ons Kitty: 6 
bier 1,50 in plaats van 6 bier 12 euro!”

Wij willen namens ’t Loeierke en heel v.v. 
Vessem Sjaak en Kitty hartelijk bedanken 
voor al die jaren dat wij zo gastvrij en 
hartelijk zijn ontvangen. En hopen dat ze 
nog lang kunnen genieten van hun 
welverdiende vrije tijd!

Hans en Ruud
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W i l h e l m i n a l a a n  5 6 ,  5 5 1 2  B K  V e s s e m ,  Te l e f o o n  0 4 9 7 - 5 9 2 1 2 8

Nu hair-extensions
en 

bruids- & 
dagmake-up!

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

Jan Smuldersstraat 12
5512 AZ Vessem

Tel. 0497-591253-591463

- Centrale verwarming
- Sanitair + waterleiding         +

riolering
- Zinkwerk + dakwerk

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

PRIVE: AD LIEBREGTS
Eikenbocht 1, Knegsel

LIEBREGTS ELEKTRO
VESSEM

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

harrie soetens
KWALITEIT IN STUCWERK

KUILENHURK 27B 5512 CA  VESSEM
TELEFOON 0497-591834
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Avignonlaan 14
5627 GA Eindhoven
Tel. (040) 243 09 10
info@ajloots.nl

Gas, water,  sanitair, energievoorziening,
verwarming en luchtbehandeing
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V Minigravers en Verhuur

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

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

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

www.verkooyenvessem.nl

Dealer minigravers

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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You love them or you hate them. Voor 
velen is er geen tussenweg. 
Geuzennaam of scheldwoord. Het zal een 
jaar of 15 geleden zijn, toen 
carnavalsgroep De Bierfusten floreerde, 
met als belangrijkste activiteiten bier 
drinken, carnavalswagens bouwen en 
carnavalshits zingen. De eerste twee 
activiteiten ging de groep goed af, de 
laatste minder.

Toen er na enkele jaren door een 
combinatie van hiervoor genoemde 
activiteiten bierbuiken gekweekt werden, 
werd door een handvol leden geïnfiltreerd 
bij de voetvoetbalvereniging. Een 
gezelligheidsteam werd opgericht, 
waarbij overwinningen schaars waren 
maar het plezier rijk. Er waren spelers bij 
die zich afvroegen of ze het zestienmeter 
gebied mochten betreden, en die met 
een clownspruik op het hoofd aan de 
wedstrijd begonnen. In de loop der jaren 
namen steeds meer spelers, maar ook 
leden van de technische staf zoals Leo 
Peerhakker en De Foeb afscheid van het 
team. Nieuwe, jongere spelers kwamen 
erbij. Het team verliest zijn geest van de 
beginjaren, maar de constante factor door 
de jaren heen wordt belichaamt door één 

persoon, Hein van Son, met de weinig 
vleiende maar lekker allitererende bijnaam 
‘Hein Haksel’. Geen groot talent, wel een 
betrouwbaar en gewaardeerd lid. Een 
paar jaar terug werd besloten dat Hein in 
plaats van actief speler de taak van vlag-
ger op zich ging nemen. Een 
beslissing die door werkgevers 
verenigingen in Zuid Oost Brabant met 
gejuich ontvangen wordt, omdat de kans 
op blessures op de voetbalvelden in deze 
regio hierdoor flink afneemt. Om het 
Bierfusten gehalte op peil te houden komt 
een tweetal (ex)Bierfusten in de personen 
van de ongrijpbare Wim van Daal en ex 
eerste speler Bart Claassen de laatste 
jaren nog versterken, maar dit was van 
korte duur.

Op zondag 4 mei jongstleden kwam er 
een einde aan een tijdperk. De laatste der 
Mohikanen, Hein van Son, nam op een stil 
achterafveld in Best, met naastgelegen 
een even stille en slecht bezochte 
visvijver, afscheid van het amateurvoetbal. 
Als eerbetoon werd de vlag tien minuten 
voor tijd ingeruild voor het prachtige VV 
Vessem tenue om als linkshalf voor het 
eerst in een jaar of vijf weer opwachting 
te maken in een voetbalwedstrijd. 

Hee de Bierfusten!
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Ondanks dat er geen publiek is, volgt er in 
blessuretijd een heuse publiekswissel. Niet 
met een betreurd gezicht dat hoort bij 
afscheid nemen, maar happend naar adem 
loopt Hein voor het laatst een voetbalveld 
af. Nooit meer het beeld van Hein in de 
kantine met voor zich 2 flesjes Extran, 1 
citrus en 1 orange. Nooit meer het beeld 
van Hein in de kantine, met voor zich 3 zo 
hete snacks, dat de enige optie is om deze 
met de mond open op te eten. Nooit meer 

het beeld van Hein die op kniehoogte een 
tackle inzet met 2 benen gestrekt vooruit. 

Nooit meer het beeld van Hein, die na een 
discutabele buitenspelsituatie 
minutenlang stokstijf met zijn vlag 
omhoog blijft staan, terwijl het spel voor 
zijn neus verder gaat.

Hein bedankt, VV Vessem moet verder 
zonder Bierfusten. Het is niet anders.

Groeten Geert
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verwarming - loodgieterswerken - zinkwerken
sanitair - duurzame energie - ventilatie

Huybers
installatiebedrijf
Vessem - telefoon: 0497-844896
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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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FC Groenewoud, een aantal jaar geleden 
nog een begrip in de Vessemse 
voetbalcultuur, tegenwoordig een mooi 
tijdperk uit de jeugd waar nu de vruchten 
van geplukt worden bij de 
voetbalvereniging. Twee keer de Laat, 
drie keer van Diessen en vliegensvlugge 
grensrechter Koolen in het vaandelteam 
van Vessem.

Zover ik me nog kan herinneren 
voetbalden we zo ongeveer vijf van de 
zeven dagen per week achter op het 
veldje in de tuin van familie Smetsers. Je 
liep bij iemand in de buurt achterom en 
vroeg iedere keer hetzelfde. ‘Ga je mee 
voetballen bij Koolen?’. Misschien was het 
meer een zandbak dan een voetbalveld, 
maar we waren blij dat we er een bal-
letje konden trappen. We begonnen nog 
op het gedeelte waar het laatste beetje 
gras groeide met een aantal pionnen. 
Dat duurde echter niet lang want vrij 

snel daarna werden de oude vangnetten 
van de voetbalclub opgehangen en twee 
simpele goaltjes gelast. Des te meer werd 
er gevoetbald.
Zo hadden we ons eigen voetbalplekje 
waar we altijd terecht konden. Tussen de 
middag werden we wel eens verwent met 
wat snoep, koeken of chips bij de familie 
Koolen of kwam de eigenaresse zelf met 
wat lekkers aan. Ja, veel mensen in de 
buurt zorgden goed voor ons. Het ging 
zelfs zo ver dat er ’s avonds bouwlampen 
geplaatst werden zodat we er ook in de 
avond een potje konden voetballen.

Niet alleen de jeugd uit het Groenewoud 
kwam er, maar ook andere buurten waren 
vertegenwoordigd. Toen er teams 
gemaakt moesten worden was het 
makkelijk om de verschillende buurten bij 
elkaar te zetten, waardoor ook het 
buurtvoetbal ontstond. Naast het 
Groenewoud waren ook de Predikant, de 

Op z’n Frans
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Kuilenhurk en de Lantie 
vertegenwoordigt. Ik moet zeggen dat we 
het er goed voor elkaar hadden en redelijk 
veel wedstrijden wonnen. Waarschijnlijk 
kwam dit succes door de trainingskampen 
achter de kerk die aanjager Gerwin Koolen 
wel eens organiseerde.

Het ging er best wel eens flink aan toe 
in de stobber. Bij thuiskomst, na afloop 
van een middag of avond voetballen, met 
een pikzwart gezicht was er ook altijd 
een teken controle en de kleren gingen 
rechtstreeks de wasmand in. Ik moet ook 
niet denken aan alle ‘witte’ 
voetbalbroekjes die ik in die tijd iedere 
keer mee naar huis nam waar ons mam 
niet blij van werd. Buiten alle partijtjes 

en toernooitjes om werd er ook wel eens 
tienelven gedaan. Inclusief kontje knallen. 
Dat was altijd geniepig lachen bij

winst en brullen bij verlies. Ik weet nog 
goed dat ik achter op mijn beide kuiten 
nog de afdrukken van een bal zag staan. 
Risico van het vak.

Al met al was het voor mij een mooie 
tijd waar ik het een klein beetje kunnen 
voetballen toch wel aan te danken heb. 
Dat mag van de ene kant ook wel als je er 
honderden uren aan hebt gespendeerd. 
Vroeger hadden we successen met FC 
Groenewoud, nu nog met Vessem 1.

Frans

 

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 
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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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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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Geachte lezer,

Zoals sommige weten, ben ik werkzaam in 
het Elisabethziekenhuis te Tilburg, alwaar 
ik belast ben met de begeleiding van 
medisch wetenschappelijk onderzoek met 
name op gebied van hart en bloedvaten. 
Een van de zaken welke ik met enige 
regelmaat ben tegengekomen is, daar 
waar het gaat om het falen van bepaalde 
bloedvaten, de zogenaamde erectiele 
dysfunctie, beter bekend als het “rust-
ende lid”.

Nu weten vele van U dat er na jaren van 
intensief onderzoek een remedie is gevon-
den dit rustende lid te activeren. Het zijn 
de blauwe tabletten, VIAGRA genaamd. 
Een dergelijke therapie heeft vele relaties 
gered en menig man zijn gevoel van eigen-
waarden en vertouwen terug gegeven, 
een goede zaak dus !

Nu wordt ik de laatste tijd meer en meer 
geconfronteerd binnen onze vereniging 
met het zelfde fenomeen, namelijk het 
rustende lid !!

Nu wil ik niet aanzetten tot het gebruik 
van de blauwe pillen, teneinde het 

probleem van een dreigende inkrimping 
van onze senioren afdeling binnen ons 
clubje te voorkomen, maar toch.

Het is zo jammer dat het rustende lid, hoe 
raar het ook klink, in omvang is toegenom-
en, en dit de aanzet is tot afbraak van de 
VVVessem.

Is er een remedie ? Mogelijk wel, maar die 
zit hem niet in een blauw pilleke, maar 
mogelijk puur op menselijk vlak. Daarom, 
beste dames van de heren voetballers, 
doe ik een beroep op jullie. Dames, is het 
mogelijk dat jullie het fenomeen “het 
rustende lid” een halt toe kunnen roepen, 
en er mede zorg voor kunnen dragen dat 
ons clubke ook komend jaar ook met 5 
senioren teams kan uitkomen ?

Dames laat Uw waarden gelden, recht de 
rug en doe u morele plicht !!

En voor de mannen, kom laat dit niet ge-
beuren, neem het heft in eigen hand !!

Tot ziens in het komende seizoen !!

Groet, Riny.

Behandeling
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elftal wed.   pnt.   gem.       voor    tegen saldo

C1 22 45 2.05 49 19 30

D1 20 34 1.70 75 48 27

F2 22 32 1.45 126 93 33

E1 20 28 1.40 93 89 4

A1 22 24 1.09 41 45 -4

B1 23 25 1.09 67 93 -26

E2 21 12 0.57 53 156 -103

F1 20 8 0.40 32 118 -86

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2013-2014

EINDSTAND 
SUPERCUP 

SEIZOEN
2013-2014

SPONSOR:
Super Service

Henst

STAND BIJGEWERKT T/M 2 Juni 2014

WINNAAR VORIG SEIZOEN:
VESSEM D1
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PRIKBORD
4 juli

20:00 kantine

Jaarvergadering

28 juni

Tennisvoetbal

Sportpark de Lille

tennisaccommodatie

wk poule
invullen voor

uiterlijk 12 juni
21:00 
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INDUSTRIAL
P A C K A G I N G

EMBALLAGE
OP MAAT

Dirk Boutslaan 28
Eindhoven
Tel. 040-2115460

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

Restaurant Smaeckvol - Driehuizen 3 te Vessem

 
 
 

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

Reserveren aanbevolen 
Kijk voor actuele openingstijden op onze website
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Officieel

dealer van 
de Kempen

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

V E S S E M
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Oh, Riny wordt 

rustend lid?

Nee, hij heeft weereen blauw pilleke ingenomen!


