
3

´ t  L o e i e r k e

Redactieleden:  
Henri Swaans 591700 h.swaans@chello.nl
Kevin van Helvoort 591933 k_van_helvoort@hotmail.com
Stijn van Rijen 06-53933454 stijnvanrijen@live.nl
Sander Cox 591876 coxvessem@hotmail.com
Jeroen Verberne 591634 jverberne82@hotmail.com
Daan Somers 591763 daansomers@hotmail.com
Ted Blox 842182 t.m.a.m.blox@uvt.nl
Rob de Koning 06-30592678 rob.dekoning@hotmail.com
Geert van Aaken 013-5141300 geertvanaaken@hotmail.com

SEIZOEN 2009/2010     JAARGANG 33     CLUBBLAD V.V. VESSEM

REDACTIEADRES: Putterstraat 3

Bezorgers:                                  
Cees Michielse 591409
Jan van Hout 591894
Eric de Laat 591957
Arie Schriders 591305

Harrie Soetens (JZN) 592069
Jan Becx 591415
Han Wouters 592272



4

Als u deze aftrap leest heeft u alweer het
laatste loeierke van het jaar 2009 in handen.
Wederom een bewijs dat onze trouwe
bezorgers weer en wind getrotseerd heb-
ben om ons clubblad droog bij u op te deur-
mat te kunnen deponeren.  Toch staat deze
donkere decembermaand vooral in het
teken van de feestdagen.  Zo viert niet
alleen sinterklaas zijn verjaardag, maar wor-
den we door de vele etalages en reclame-
folders al 'n maand herinnerd aan de ver-
jaardag van Onze Lieve Heer.  En als we
straks na kerst nog aan het uitbuiken zijn
van al het overvloedige waarmee we
ondanks de crisis onze maag en darmen
hebben geteisterd, maken we ons alweer
op voor het uitluiden van het oude jaar en
het inluiden van het nieuwe jaar.  Wat het
nieuwe jaar te bieden heeft weet gelukkig
niemand.  Of toch wel?  

Niet zonder trots presenteren wij in dit loeier-
ke maar liefst twee primeurs.  Een daarvan
is dat u kunt lezen welke artiesten zullen
optreden tijdens het 75-jarig bestaan van
onze voetbalvereniging.  Vooral Bert
Sterken hoopt net zo aan zijn trekken te
komen als bij het zestigjarig jubileum.

Destijds was het de toen al hoog bejaarde
Corrie Konings die hem compleet in vuur en
vlam zette.   

DEZE MAAND:
nummer 3 - jaargang 33

• Van het Bestuur

• Het wordt tijd voor iets anders

• Rebus

• Sponsor in het licht

• Rectificatie

• Cox’ Column

• Website

• Primeur!

• Geert presenteert: Kabouter Wesley

• De Frotlip van ut Joar

• Kwats van de Mats 

• Jubileumweekend

• Supercup

• Profieltje van... .....

• Langs de Lijn
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Met Rob de Koning als afgevaardigde van
de redactie in de jubileumcommissie lag
deze primeur nog voor de hand.

De andere primeur, waarin wij slechts een
tipje van de sluier lichten, lag minder voor
de hand. Jarenlang heeft de Vaesheimer
Bode met deze eer mogen strijken. Maar
door magistraal journalistiek werk en het
nodige geslijm kreeg Daan Somers de foto
inclusief hint toegespeeld wie volgend jaar
als prins en adjudant de scepter mogen
zwaaien over struifdonk.     

Een persoonlijke primeur beleefde Matske.
"Herbstmeister !" De eerste prijs van het sei-
zoen is binnen voor Matske.  Toch lijkt niets
mannelijks hem vreemd, want nu Stijn er
eenmaal aan geroken heeft, wil hij meer.
Wat hij precies wil en niet langer voor zich
kan houden leest u zelf maar. 

Was Geert van Aaken in het vorige loeierke
al (over) enthousiast over de kantine van
Beerse Boys, nu is hij plotseling lyrisch over
een geheel ander fenomeen.  Ooit gehoord
van Kabouter Wesley?  Nee, niet dat onder-
maats, irritante ventje waarin Yolanthe geïn-
teresseerd raakte puur omdat ………….
Nee, deze Wesley schijnt de hoofdrolspeler
te zijn in het tekenfilmpje van de Belgische
versie van Man bijt hond.  "Godmiljaar"!
Het moet niet erger worden! 

Dat Th. de Bie een fervent voorstander is
van kunstgras bleek al in een eerder ver-
schenen loeierke.  Dat hij ook nu weer een
vurig pleidooi houdt voor kunstgras roept bij
mij toch enkele vraagtekens op.   Wordt het

gezien zijn leeftijd en zichtbaar minder wor-
dende motoriek te zwaar voor Teddie om
zich te handhaven op een soms modderig
en hobbelig grasveld?  Moet hij sinds hij het
ouderlijk huis heeft ontvlucht zijn eigen trai-
ningskleren wassen?  Meer vragen dan ant-
woorden.

Tijdens de traditionele kerstwandeling ver-
wacht onze loopgroep met uitsluitend intel-
lectuelen weer meer antwoorden te hebben
dan onze activiteitencommissie vragen kan
verzinnen.

Voor nu wil ik mede namens de andere
redactieleden u allen fijne kerstdagen, een
goede jaarwisseling en bovenal een gezond
en sportief 2010 toewensen!   En wie weet
tot tweede kerstdag in de gezelligste kantine
(op één na?)  van de Kempen!

Groeten,  

Henri Swaans.

5



6

´ t  L o e i e r k e

• Baby en kleuter-
zwemmen

• Vrij zwemmen op
afspraak

• Kinderfeestjes

Telefoon 0497-591516
Mobiel: 06-51335946

Ook adverteren in

clubblad ‘t Loeierke?

Neem contact op met

de sponsorcommissie

van V.V. Vessem!



7

´ t  L o e i e r k e

Hier is alweer het laatste loeierke van het
jaar 2009, wat gaat de tijd toch snel.
Toch wil ik beginnen met het feliciteren van
onze eerste jeugd kampioenen, de F3 is
namelijk al najaars kampioen en bij het
schrijven van dit stukje staan de F1 en de
E3 er ook zeer goed voor en als het meezit,
zullen ook zij kampioen worden. Jammer is
dat bij de senioren de competitie wat anders
ingedeeld is, anders hadden we hier ook al
een najaars kampioen gehad. Het 3e elftal
staat op het moment glorieus aan kop en
zal in de tweede competitie helft het kampi-
oenschap natuurlijk als einddoel gaan
nastreven.

Ook het eertse elftal heeft een goede reeks
achter de rug en doet met een voorlopige
5e plaats goed mee in de compititie. het 5e
elftal komt ook goed mee met hun 3e
plaats. wel moeten het 2e en het 4e in de
tweede compititiehelft hard aanpoten om
nog een leuke plaats te veroveren.
Ik wens iedereen alvast veel succes met het
behalen van de benodigde punten in de
tweede compititiehelft. Want om kampioen
te worden telt volgens Cruijf maar één ding
en dat is 1punt meer hebben als de tegen-
standers na de laatste wedstrijd.
Ook komen er bij het naderen van het einde
van het jaar ook de gebruikelijke activiteiten
weer aan zoals op de 2e kerstdag de
kerstwandeling, en op 8 Januari zal de 
vrijwilligersavond georganiseerd worden 

voor alle mensen die het voetballen in
Vessem het afgelopen jaar weer mogelijk
gemaakt hebben. 

Om alvast een stukje vooruit te kijken naar
2010 moet ik toch concluderen dat 2010
voor onze vereniging een speciaal jaar zal
worden. We hebben natuurlijk ons 75 jarig
bestaan met alle festiviteiten eromheen.
Hier zal in de komende tijd wel meer over
bekend gemaakt worden door de commis-
sie die zich bezig houdt met de organisatie
van dit jubileum. Ook zal 2010 het jaar van
de nieuwbouw worden. Zoals het er nu naar
uitziet zal in de eerste maanden van 2010
de vergunning aangevraagd kunnen wor-
den. Er wordt door verschillende mensen
van de voetbal en korfbalvereniging
momenteel hard gewerkt om de tekeningen
en berekeningen klaar te krijgen zodat we
vanuit de gemeente groen licht krijgen om
te starten met de bouwwerkzaamheden. Zo
zie je maar dat er op veel fronten vrijwilligers
bezig zijn met de toekomst van onze club.
Ik wil iedereen die zich het laatste jaar op
welke wijze dan ook heeft ingezet voor onze
vereniging HARTELIJK DANKEN voor hun
inzet.

Graag wil ik iedereen alvast een zeer spor-
tief en zeker een gezond 2010 willen wen-
sen en zie ik jullie natuurlijk graag op "de
lille".

Hans van der Linden

Van het bestuur
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In het begin van het seizoen waren de vel-
den van sportpark de Lille onbespeelbaar
vanwege beestjes die het gras opeten. Ik
schreef toen in een stukje dat er een oplos-
sing voor dit probleem is die gegarandeerd
resultaat geeft. Inmiddels zijn de velden in
zoverre hersteld dat er weer gewoon op kan
worden gespeeld. Maar nu ik voor de twee-
de zondag achter elkaar thuis zit omdat de
wedstrijden zijn afgelast vind ik het toch
weer nodig iets te schrijven over de oplos-
sing die ik had voor het engerlingen-pro-
bleem, omdat die ook werkt tegen afge-
lastingen vanwege veel regen, namelijk
kunstgras. 

Er zijn voorstanders van kunstgras, maar
ook veel tegenstanders. De tegenstanders
komen vaak met emotionele redenen zoals
kunstgras ruikt niet naar gras en voetbal
wordt nu eenmaal van oudsher gespeeld
op echt gras en niet op kunstgras. Maar er
worden ook praktische nadelen van kunst-
gras genoemd. Zo zou het niet mogelijk zijn
een sliding te maken op kunstgras zonder
daar brandwonden aan over te houden. 
Voorstanders van kunstgras hebben het
voornamelijk over praktische voordelen. Het
veld is mooi effen en bijna altijd bespeel-
baar, alleen met ijzel kan er niet op worden
gespeeld. Verder zou op kunstgras al bijna
net zo makkelijk een sliding te maken zijn
zonder verwondingen op te lopen dan op
echt gras. 

Twee seizoenen geleden speelde ik met
Vessem 3 drie keer op kunstgras in de
competitie. Bij Braakhuizen speelden we op
een wat ouder kunstgrasveld, waarbij het
inderdaad gevaarlijk was om een sliding te
maken. Verder was het veld hard en
daardoor niet zo fijn om op te spelen. Ik ver-
nam na de wedstrijd dat dit een kunstgras-
veld van de "oude" generatie was. Een paar
weken nadien speelden we bij Best Vooruit
op een kunstgrasveld van de jongste gene-
ratie. Dit was een wereld van verschil met
het oude kunstgrasveld van Braakhuizen.
Het veld was helemaal niet hard en er wer-
den volop slidings gemaakt. Dit was
gewoon een fijn veld om op te spelen. Na
deze wedstrijd veranderde ik van een
tegenstander van kunstgras in een voor-
stander. 

Het wordt tijd voor iets anders
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Over het algemeen ben ik iemand die voor-
uitgang nastreeft en niet bang is voor veran-
dering. Zo hou ik ook erg van gadgets die
het leven aangenamer (zouden moeten)
maken. Ruim tien jaar geleden liep ik als
een van de eersten uit mijn omgeving rond
met een mobiele telefoon. Mensen beschul-
digden mij van interessantdoenerij en eentje
vond mij zelfs maar een drugsdealer. Nu, 10
jaar later, is er al een generatie die niet beter
weet dan dat iedereen een mobiele telefoon
heeft. 

De opmars van kunstgras zal niet zo snel
gaan als die van de mobiele telefoon, maar
hij komt er wel. Sterker nog, hij is al gaande.
Verenigingen ervaren de voordelen van een
kunstgrasveld. Er kan bijna altijd op worden
gevoetbald en getraind. De velden eisen
veel minder onderhoud dan een echt gras-
veld. De positieve kenmerken van echt gras
worden al zeer dicht genaderd door een
kunstgrasveld, terwijl de nadelen van een
echt grasveld helemaal weg zijn. 

De kunstgrasvelden worden steeds beter
en goedkoper, waardoor steeds meer vere-
nigingen erover gaan beschikken.

Ik pleit er niet voor dat volgend jaar alle vel-
den in Vessem van kunstgras zijn, want
eerst wordt de accommodatie aangepast en
dat is veel belangrijker. Maar zou het niet
mooi zijn als er op termijn op de plaats van
het trainingsveld een kunstgrasveld zou
komen te liggen? En aangezien een kunst-
grasveld in alle mogelijke kleuren kan
komen, zou ik het mooi vinden wanneer
ons kunstgrasveld in de clubkleuren van VV
Vessem wordt aangelegd. Een groen veld
met witte lijnen!

Th. de Bie

Bijna onmogelijk, maar deze man had
nog eerder een mobiel dan Ted.
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AUTOBEDRIJF

Fr. Schoenmakers
RADIATEURENSERVICE
reparatie alle merken auto’s
in- en verkoop gebruikte en nieuwe auto’s

Putterstraat 4 - 5512 BM Vessem
Tel. 591623

harrie soetens
KWALITEIT IN STUCWERK

KUILENHURK 27B 5512 CA VESSEM
TELEFOON 0497-591834

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

VAN HOOF
INSTALLATIEBEDRIJF

Jan Smuldersstraat 12
5512 AZ Vessem

Tel. 0497-591253-591463

- Centrale verwarming
- Sanitair + waterleiding         +

riolering
- Zinkwerk + dakwerk
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Auto en Bandenservice

Inkoop en verkoop van
gebruikte auto’s
APK-keuringen

Benzine en LPG station

Heike 4-4A - 5512 NJ Vessem
Tel. 0497-591453
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REBUS
Rebus

B = M   - M   EK = N      K = B 

Foto Ben       - K      - SP 

 M = W  B = D  - R 

 - IL      SCH = M V = Z   K = G

P = D       K = T    - IL 
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- D       

 - UR       B = L  - N      V = B
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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

Markt 32a
5521 AN Eersel
Tel.: 0497-516412
Fax: 0497-518628
Studio: Braak 3, Vessem
E-mail: eric.de.laat@hetnet.nl

(digitale) Fotocamera’s
(digitale) Videocamera’s

1-uurs Printservice
Pasfoto’s

Portretfotografie
Bruidsfotografie
Schoolfotografie
Bedrijfsfotografie

Communniefotografie
Ook het adres voor:

Lijsten • (groot)Ouderboekjes • Bedankkaartjes 
• Handtekeningkaartjes
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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



CAFETARIA-EETHUIS
JOROCA

Theo Rini

Diverse soorten ijs
VESSEM - Wilhelminalaan 23 - Tel. 0497-591523

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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5512 CH Vessem
Hoefseweg 2

Telefoon 0497-592200
0497-592261

Fax 0497-592245

MACHINEFABRIEK
van knegsel b.v.
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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
�

Wilhelminalaan 6
5512 BK Vessem

Telefoon 0497-592286

BELEGDE (STOK)BROODJES
FRITES
SNACKS

(MEENEEM)SCHOTELS
SOEPEN & SALADES

(SOFT)IJS
MILKSHAKES

(WARME)DRANKEN



Wij zijn al ruim 25 jaar actief in de autobran-
che. Eerst op de Kuilenhurk 27 in een oude
schuur van mijn schoonvader en sinds 1
januari 2002 gevestigd op de Hoefseweg
nummer 3.

Alweer een hele tijd als je zo terug kijkt. Ik
sponsor de V.V. Vessem al vanaf zo'n
beetje 1985 toen onze oudste zoon Bart
zich had aangemeld als jeugdlid en zijn
toenmalige trainer/leider Ad Nouwens hem
vroeg of ik geen sponsor wilde worden van
de voetbalclub. Hij vroeg me toen hij thuis-
kwam of ik dit zou willen en voegde er aan
toe: ik denk dat ze iemand nodig hebben
om de ramen te wassen ??? Nadat ik hem
het begrip "sponsor" had uitgelegd (hij was
tenslotte pas 6 jaar) heb ik onmiddellijk te
telefoon gepakt en me aangemeld als spon-
sor.

Nu al bijna 25 jaar dus en aangezien wij 4
zoons hebben is die binding met de voetbal-
vereniging er  sowieso altijd geweest.
Wat ik wel jammer vond was dat ik op zater-
dag weinig tijd had om de verrichtingen van
de zoons te volgen maar ja zaken gaan
voor hè! 

Tegenwoordig is het sponsoren van de
voetbalclub een vanzelfsprekendheid
geworden en het levert een leuk stukje
publiciteit op.

Onze activiteiten bestaan uit onderhoud,
reparaties, schadereparaties en taxaties van
zowel personen-, bedrijfs-, en kampeerauto-
's waarbij we zeker ook gespecialiseerd zijn
in het monteren van alle denkbare accessoi-
res.

Verder doen wij APK keuringen van alle
voornoemde voertuigen.
Tevens verkoop van personenauto's,
bedrijfsauto's en campers zowel nieuw als
gebruikt en sinds kort verkopen we zelfs
elektrische fietsen van het merk Gepida!

En niet te vergeten onze self-service auto-
wasserette die 24 uur per dag tot Uw
beschikking staat!

Wij zien U graag aan de Hoefseweg 3 !!!

Henk van Herk

´ t  L o e i e r k e
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SPONSOR in
het
licht“ Auto en Camperbedrijf

Henk van Herk”
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Rectificatie
In de middenpagina van het vorige Loeierke verscheen een foto met alle leiders en trainers
van V.V.Vessem voorzien van nieuwe jassen. De oplettende lezer constateerde echter dat er
een vreemde witte streep over de foto stond. Hierdoor verdwenen de gezichten van Henk
van Herk en Toon van Helvoort. Bij deze een uitsnede van het middengedeelte van de foto.
Voor een compleet overzicht verwijzen wij graag naar de website: www.vvvessem.nl
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Bij tennis en cricket heb je hawk eye, een
elektronisch systeem dat de baan van de
bal volgt en exact kan beoordelen of een
bal in is. En wat doet de Europese voetbal-
bond? Die stuurt bij wedstrijden in de
Europa League doodleuk lijnrechters het
veld in. De UEFA geeft beginnende
scheidsrechters liever de kans om als extra
assistent de achterlijn te verkennen bij de
kraker tussen FC Sheriff Tiraspol en Steaua
Boekarest, want elektronische hulpmiddelen
zijn binnen de conservatieve voetbalwereld
nog steeds not done. 

Lijnbewakers kun je ze eigenlijk niet eens
noemen. Daarvoor heeft de UEFA een spe-
ciale 'chipbal' ontworpen. Terug naar de
achterlijnbewaker die zich 90 minuten lang
voortbeweegt binnen een oppervlakte van
hoogstens 30 vierkante meter, die moeite
moet doen om zijn blik op de wedstrijd te
houden en in gedachten liever afdwaalt
naar die schone Moldavische op de eerste
rij, die hem in de warming-up al uit zijn con-
centratie hield door uitdagend naar haar
ferme decolleté te wijzen. Vind je het gek
dat die mysterieuze lijnrechters nauwelijks in
de publiciteit komen en dat de voetbalwe-
reld nog steeds snakt naar elektronische
hulpmiddelen…

Als de voetbalbond toch bezig is met uitbrei-
den, waarom dan geen twaalf arbiters? Vijf
grensrechters aan beide helften, dat moet
genoeg zijn. Als extraatje benoemen we
acht juryleden die na de wedstrijd mogen
beoordelen of een wedstrijd mag worden
overgespeeld vanwege een niet waargeno-
men handsgoal. 

Voorlopig wacht ik nog altijd op het echte
debuut van die machtsloze lijnbewakers,
want in de wintermaanden is deze fliereflui-
ter vooral bezig om zich warm te houden.
Sinds de invoering aan het begin van dit
seizoen heeft de lijnrechter nog geen enkele
keer beslissend op moeten treden. Je zou
in december maar vijfde official zijn bij
Shakhtar Donetsk-Slavia Praag. Zie in die
Oekraïense winterkou dan maar eens warm
te blijven. Zul je net zien dat de beste man
op het moment suprême, bevangen door
de kou en een mooie vrouw op de eerste rij
zijn concentratie verliest en de situatie niet
kan waarnemen. Kan dit vreemde experi-
ment eindelijk de ijskast in! 

Cox Column
De nutteloosheid van schijnmachtige lijnbewakers
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WEBSITE
Hallo allemaal,
Hier nog even een berichtje over de websi-
te. Iedere website-bezoeker zal het intussen
wel opgevallen zijn dat we intussen een
compleet vernieuwde website hebben. (en
wat voor één !!!)

Was het in het verleden zo dat Kees Henst
en ik de website samen up-to-date probeer-
den te houden (iets wat ons redelijk lukte,
gezien de mogelijkheden die de vorige site
ons gaf) Hebben wij nu versterking gekre-
gen van een NIET gering 3-tal te weten
Ruud van Aaken, Jeroen Tenbült en Frans
Maas.

Reeds geruime tijd geleden kreeg ik een
mailtje van Ruud van Aaken dat hij reeds de
opbouw van een geheel vernieuwde site
klaar had en of ik hier mijn mening over
wilde geven. Deze site bevatte veel en veel
meer informatie als de toenmalige site en
was (eenmaal klaar) goed up-to-date te
houden omdat hij ondersteund ging worden
door een database.

Iets wat mij welliswaar wel aansprak en ik
ook wel eens van gehoord had maar eerlijk
gezegd de ballen verstand van had.
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Nou dat had Ruud wel en in samenwerking
met Jeroen hadden deze 2 heren het ook in
no-time voor elkaar deze database op te
bouwen EN draaiende te krijgen. (mijn com-
plimenten hiervoor want ik snap er nog
steeds niks van)
Kwam daar nog bij dat Frans zich met de
Layout technische zaken ging bezig houden
en we konden de site gaan lanceren.
VERGEETA.U.B. NIET HOEVEEL UREN
WERK HIER TUSSEN HEBBEN GEZE-
TEN.

Enkele grote voordelen van onze nieuwe
site is dat deze wekelijks up-to-date wordt
gehouden als het gaat om uitslagen stan-
den en vooral niet te vergeten de eerstvol-
gende wedstrijden zoals die, zoals jullie
gewend, zijn bij de Hakkes opgehangen
werden/worden door Arie. Vooral dit laatste
is een groot voordeel voor mensen die ver-
der weg wonen.

Een ander, slim ingebouwd iets, is de socia-
le controle. Dit wil ik graag even uitleggen
aan de hand van een voorbeeld. Het is
namelijk zo dat we met deze site de moge-
lijkheid hebben geschapen tot het maken
van diverse logins.

Zo hebben bijvoorbeeld alle leiders hun
eigen login waarmee ze diverse zaken op
de site kunnen zetten. (denk aan verslagen,
welke ouders er moeten rijden…enz.). 
Als je dus merkt dat er iets aan jou team
niet bijgehouden wordt kun je dus hier je lei-
der over aanspreken. Al met al denk ik dat
we er goed in geslaagd zijn om een van de
betere verenigingssite's te maken, iets waar
we met z'n allen trots op mogen zijn.
Ik wil hier dan ook nogmaals mijn dikke
complimenten geven aan Ruud van Aaken
die toch wel het leeuwendeel van het werk
geleverd heeft.

Als jullie nog ideeën hebben horen wij dat
uiteraard graag,

Groetjes, Jan, Kees, Ruud, Jeroen en
Frans.
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Op vrijdag 25 en zaterdag 26 decem-
ber is het GEEN oud papier i.v.m.
kerstmis.

Vrijdag 8 en zaterdag 9 januari 2010
staan de papiercontainers weer aan
Wilhelminalaan 29.
Wij danken u voor uw begrip.
Bestuur Voetbalvereniging Vessem
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Geneesmiddelen

Homeopathie

Gezondheidssandalen

Babyartikelen, -voeding, luiers

Huid-haarverzorging

Parfumerie

Haarmode

Byoux

Kaarsen

Foto’s ontwikkelen en afdrukken

Jan Smuldersstraat 5G
5512 AW  Vessem

Voor al uw sportprijzen 
en vaantjes

J. Joosten
Putterstraat 53 - 5512 BL Vessem

Fax/Tel. 0497-591691
Mobiel: 06-51231408
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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



28

´ t  L o e i e r k e

PRIMEUR!
De droom van iedere journalist!

Ik ben geen professionele (1 fiets 2 schoe-
nen) schrijver en zal het ook nooit worden.
Ook ben ik geen goede fotograaf en dat zal
ik ook nooit worden. Af en toe moet je het
geluk hebben dat je op het juiste moment
op de juiste plaats bent. Of toevallig een
ingeving krijgt

Voorbeeld. 
Iemand is op vakantie in Schotland. Zijn
vriendin heeft een prachtig lichaam en ze
besluiten om op een afgelegen strand een
paar intieme foto's te maken voor in het
privé-archief (egoïsten..).
Bij het ontwikkelen van de foto's komen ze
tot de ontdekking dat ze per ongeluk op de

achtergrond het monster van Loch Ness
hebben gefotografeerd! 
Puur geluk, maar wel een primeur!!

Nu mag ik met trots presenteren dat we bij
het Loeierke deze keer 2 primeurs hebben.
Ten eerste worden de artiesten voor het
jubileum weekend bekend gemaakt. 
De tweede primeur is de foto met hint over
onze nieuwe prins en adjudant.
Jarenlang heeft de Vaesheimer Bode met
deze eer mogen strijken. Zij kregen de foto
van de handen, voeten en vorig jaar het
bekende 'Ollinutje' altijd als eerste in han-
den. Tot nu toe..

Daarom hier de aanwijzing:
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De nieuwe prins en adjudant geven verder
als tip mee:

"WIJ HOUDEN WEL VAN EEN BALLET-
JE"

Ik heb zelf geen idee wie de prins en adju-
dant zijn maar wil jullie graag een eindje op
weg helpen.
Schijnbaar zitten er meerdere hints verbor-
gen in deze foto. Als je goed kijkt, hem op
zijn kop en tegen het licht houdt, zouden er
nog meer aanwijzingen te zien zijn. 

Na de foto geprint te hebben, viel mij 
persoonlijk op;
-  De bal links is er een van de bakker (Prins
Pierre?)
- Op de tennisbal staat Wilson (Prins Wil
van Asten?)
- Ik zie een bak bitterballen (Prins Brusje?)
- Op de rechterbal staat 18. Is dit de leeftijd
van de nieuwe adjudant?

Omdat de nieuwe prins wel van een balletje
houdt, kan het ook zijn dat we voor het eerst
in de historie met een prinses te maken
hebben. Of een prins die het niet erg vindt
als je voorover bukt om zijn gevallen steek
op te rapen…

Conclusie is dat ik het (nog) niet weet. Tips
zijn altijd welkom. 
Persoonlijk denk ik al jaren dat Menno
Aalders een keer aan de beurt is met als
adjudant Rob Bogaarts. Zij houden ook alle-
bei wel van een balletje.
Deze combinatie heb ik al 4 jaar op rij
gegokt en die gaat het dus weer worden.
Allemaal veel succes met het ontrafelen van
de foto.
Hopelijk hebben we ook de primeur om de
nieuwe prins als eerste te mogen intervie-
wen????

Groeten,
Daan Somers

AGENDA:
26 december 2009:

kerstwandeling
januari 2010: 
darttoernooi

medewerkersavond
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Waarschijnlijk zit u nu met een bak koffie in
uw hand in alle rust te genieten van een
nieuw Loeierke. U bent er weer even voor
gaan zitten want wat is er nu leuker dan het
lezen van 't Loeierke terwijl de tijd rondom u
stil staat en alles langs u heen gaat.
Ik wil u even waarschuwen. De tijd staat
namelijk niet stil. Na België is ook namelijk
Nederland binnen onafzienbare tijd in de
ban van Kabouter Wesley. Gelukkig gaat
niet  Zanger Rinus maar Kabouter Wesley
de held van het jaar 2010 worden. 

Even voor de goede orde: het gaat hier niet
om de misplaatst arrogante blaag Wesley
Sneijder, die vroeger in een lelijk wit shirt
met verticale rode baan speelde en denkt
dat hij God zelf is, maar om Kabouter
Wesley die sinds afgelopen zomer voor
komt in de Belgische versie van Man bijt
hond.  Hij is de hoofdrolspeler in het meest
briljante tekenfilmpje sinds Quick & Flukpe.
Elke maandag komt hij op tv, maar als u
een uitzending mist, geen probleem. Vanaf
dinsdag staat het nieuwe filmpje op
Youtube.

Tijdens afgelopen Loeierke vergadering
kwam rond half twee een laptop op tafel
waarop Youtube-filmpjes te zien waren van
een tot dan toe onbekend tekenfilmfiguurtje.
Daan Somers was erg enthousiast over
hem, dat is hij over heel veel dingen die hij
hoort, ziet of meemaakt, maar voor de ove-
rige redactieleden ging in dit geval een nieu-
we wereld open.

In de tekenfilmpjes beleefd een slecht gete-
kende lilliputter het ene na de andere grap-
pige en gewelddadige avontuur.
Voorbeelden van titels van zijn avonturen
zijn 100 miljoen miljard, Overslapen, Slechd
getekende poes en Extra neushoorn. De
mooiste qoutes zijn: "U moet voorloping met
d'n diepvries bellen" en "ik geloof nooit geen
zeezoogdieren meer".

In België is hij dus al razend populair. In
Nederland zit dit er ook aan te komen. Ik
zou er niet versteld van staan als er komen-
de carnaval 95% van de mensen verkleed
komt als Kabouter Wesley. 

30

GEERT
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Dat is al een redelijk hoge score want de
overige 5% is prins, adjudant of zit in de
raad van elf. "Godmiljaar" zal binnenkort het
stopwoord zijn dat alle basischool kinderen
in Nederland gaan gebruiken en waarvoor
SIRE een anti-campagne op zal moeten
gaan zetten. Er zullen kijkcijferrecords
gebroken gaan worden wanneer Kabouter
Wesley ook zijn rubriek krijgt in de
Nederlandse versie van Man bijt hond.
Daags na de uitzending zal zijn nieuwe
avontuur weer het gesprek van de dag zijn
op het werk, bij het tankstation en bij de
kapper.

U bent dus gewaarschuwd. Zorg dat u over
hem en zijn humor kunt meepraten. Pak tij-
dens een rustig moment rond de kerstda-
gen, nadat u 't Loeierke van voor naar ach-
ter en van achter naar voor hebt gelezen, 

de laptop eens op schoot en neem de tijd
voor deze kabouter!

Dank u België, voor Kabouter Wesley,
Kabouter Wesley is een held. 
Godmiljaar wat liggen wij dubbel!

Einde!

Geert



de Frotlip
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Alweer ronde drie voor de nieuwe eretitel voor de persoon binnen onze vereniging die het
meest constant presteert op het gebied van stommiteiten. Komende maanden gaan we
zien wie er de opvolger wordt van de Sloapzak van ut Joar Hans van Diessen.

10 punten: Pieter van Rooij
Haalde op zaterdag uit zijn tas een paar gloednieuwe voetbalschoenen tevoorschijn. Leider
Hans van Diessen was onder de indruk van de glimmende kicksen en vroeg of Pieter ze
voor de eerste keer aan ging doen omdat ze nog zo zuiver waren. Nee hoor, ik heb ze ook
al in de winkel aan gehad, antwoordde hij droogjes.

8 punten: Sander van Asten
Kwam onbesnut hard bij Van Doormalen aangereden waar zijn maat Tjeu van Riet net iets
op stond te poetsen. De hevige armgebaren van Tjeu deden Sander echter niet op het
idee komen om al eerder te gaan remmen. Toen Sander vervolgens net voor Tjeu tot stil-
stand kwam, kon deze van schrik alleen schelden. Een halve dag lang was hij niet aan-
spreekbaar voor Sander, toen hij eindelijk weer bij bedaard was bleek dat hij een plas
Diesel op aan het poetsen was, waarin Sander gelukkig wel tot stilstand was gekomen…..

6 punten:  Willem van de Vondervoort
Als je hem zo ziet zo je zeggen dat hij een dikke huid heeft, maar blijkbaar valt dit in werke-
lijkheid toch tegen. Op een zaterdagavond was hij weer eens te vinden in de kroeg. (U
weet wel de Knevel). Daar was ook een Willem look-a-like binnen, grappig zou je zeggen,
maar Willem vond er niets aan. Toen de tiende kwam vragen of dat Willem zijn broer was,
pakte hij zijn jas en fietste zonder verder iets te zeggen naar huis. Hij was in ieder geval op
tijd thuis en dus topfit de volgende dag. Misschien een ideetje om vaker te doen, hij zal er
nooit langzamer van worden.

4 punten: Ted Blox
Houd al jaren de schijn op dat hij zeker nog deze eeuw af gaat studeren. Wij beginnen
echter steeds meer te twijfelen, zelfs Rick van Sambeeck is recent afgestudeerd. Ted heeft
dus nu alleen het record langslopende studie in handen. U kunt schatten wanneer Ted zijn
rechtstudie heeft afgerond op www.ib-groep.nl/records

van ut Joar
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TEAM WEDSTR. PNT. GEM. VOOR TEGEN SALDO

F3 8 24 3,00 106 6 +100

E2 8 21 2,63 43 24 +19

E3 7 18 2,57 45 15 +30

F1 7 16 2,29 43 12 +31

F2 8 16 2,00 45 9 +36

A1 10 18 1,80 20 13 +7

D1 9 16 1,78 57 18 +39

B1 10 16 1,60 17 10 +7

B2 8 10 1,25 17 28 -11

E1 8 9 1,13 27 44 -17

C1 9 6 0,60 13 56 -43

D2 6 0 0,00 5 43 -38

‘‘DDee  SSUUPPEERRCCUUPP’’
Jeugd - Clubcompetitie 2009-2010

STAND

OM DE

SUPERCUP

SEIZOEN

2009 - 2010

Sponsor:
J. Henst en Zn.

Stand t/m 5 december 2009

WINNAAR VORIG SEIZOEN: C1



34

´ t  L o e i e r k e

Auto- en motor
rijschool

Menno
Aalders

Tel. (0497)-591845
VESSEM

INDUSTRIAL
P A C K A G I N G

EMBALLAGE
OP MAAT

Dirk Boutslaan 28
Eindhoven
Tel. 040-2115460

Ook adverteren in

clubblad ‘t Loeierke?

Neem contact op met

de sponsorcommissie

van V.V. Vessem!



35

´ t  L o e i e r k e

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
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Enthousiasme & gedrevenheid, het zijn
persoonskenmerken die bij me passen.
Maar ze worden alleen (nog) niet altijd
gewaardeerd…:

YES: "Vessem 3: Herbstmeister !" De buit is
binnen! Na een zinderende wedstrijd thuis
tegen RKSV Heeze (2-1) is de eerste prijs
van het seizoen een feit: Vessem 3 is
herbstmeister! Fantastische wedstrijd!
Spanning. Strijd. Sfeer. Heerlijk!

Zondag 22 november 2009 wint Vessem 3
haar negende (!) wedstrijd in de competitie.
Negen wedstrijden gespeeld, negen wed-
strijden gewonnen. 46 doelpunten voor, 3
tegen. Dit jaar moet het dan toch echt gaan
lukken. Na een aantal jaar lafjes meedraai-
en in de subtop lonkt het kampioenschap. Ik
kan het niet langer voor me houden: 
IK WIL KAMPIOEN WORDEN!

Een aantal jaar terug ben ik terecht geko-
men in het elftal waar ik nu speel: Vessem
3. Toen heette het elftal nog Vessem 4;
stond het team bekend om de hoeveelheid
kilo's en zopen we vooral "veul mulk" in de
kantine. Tegenwoordig zijn we de kilo's (gro-
tendeels) kwijt, en hebben diverse mulkers
plaatsgemaakt voor enkele jonge honden. 

Deze Sonja Bakker kuur lijkt zijn vruchten af
te werpen, want tegenwoordig lopen we de
tegenstanders weer op snelheid voorbij. 

Om mijn teamleden van Vessem 3 mee te
krijgen in mijn enthousiasme voor het aan-
staande kampioenschap ben ik onlangs
gestart met "teamlink". Deze site van je
eigen elftal (www.teamlink.nl) maakt het
mogelijk om online met iedereen te commu-
niceren over de geweldige prestaties van je
eigen elftal op de vroege zondagochtend. 

Kwats van de
Mats
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Uitslagen, standen, foto's, prikbord, echt
alles is er terug te vinden! Je kunt zelfs onli-
ne afspreken wie de shirts moet wassen of
de BOB is. Erg handig dus. Kijk gerust even
op internet. Zoek op Vessem 3 en je hebt
onze teamlink zo gevonden! Je kunt je ook
aanmelden bij de ruime supporterschare
van 't derde. 

Naast deze site probeer ik ook op andere
manieren mensen te enthousiasmeren
(mooi scrabbelwoord trouwens). Zo kom ik
af en toe weer eens trainen (ik volg het
goede voorbeeld van Ted) en schrijf nu zelfs
in 't Loeierke over 'onze jongens'. Tot slot
probeer ik mijn enthousiasme ook tot uiting
te brengen bij het scoren van een doelpunt. 
Afgelopen zondag ging het er bij Studio

Sport nog over. Ron Vlaar juichde 'ouder-
wets' met zijn beide handen hoog in de
lucht, na het doelpunt tegen ADO Den
Haag. Even zoeken op internet, en wat
blijkt, hij heeft het vooraf afgesproken met
een goede vriend…!

De juichende voetballer doet er tegenwoor-
dig alles aan om maar aandacht te trekken.
Zo zit ik, geheel toevallig, net naar Voetbal
International te kijken. Excelsior scoort en
iedereen rent naar de bank, naar de trainer-
staf en de reservespelers. Zelfs de keeper
trekt een sprintje om mee te feesten. En wat
doet de trainer: hij geeft de keeper een
schop onder de kont! Het moet niet gekker
worden. Aissati gebruikt dit weekend na zijn
doelpunt zelfs de cornervlag als biljartkeu!
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Andere voorbeelden zijn ook bekend. Soms
origineel, soms brutaal, soms zelfs irritant.
Zo kennen we de 'duimpjes' van Kezman.
De speentjes voor de jonge vaders onder
ons. Maar ook het welbekende fluistersym-
bool: zodat het publiek stil moet zijn!
Verschrikkelijk! Vroeger sprong iedereen
gewoon in de lucht. Puur. Vanuit enthousi-
asme en in extase na het maken van een
doelpunt. 

En zo doet mijn verhaal aan dat van Ron
Vlaar denken. 's Ochtends voor de westrijd
tegen RKSV Heeze had ik mijn buurtgeno-
ten Piet en Sander opgepikt. Sander waagt
zich in de auto aan een voorspelling. Ik voel
dat je gaat scoren, Stijn! Graag voldoe ik
aan die verwachting, dacht ik nog. Tegen
Heeze speelde we een moeilijke wedstrijd,
waarbij we in de eerste helft op 1-0 voor-
sprong komen via Erik van Aaken. Met een
1-1 stand gingen we vervolgens de kleed-
kamer in. Op het einde van een moeizame
tweede helft (stand 1-1) worstel ik me door
de stugge verdediging uit Zuidoost Brabant.
Ik haal uit en zie de bal langs de keeper
schieten. Op het moment dat de bal de tou-
wen raakt giert de adrenaline door mijn
lichaam. Kippenvel volgt. Dan een sprintje
met beide armen in de lucht, in volle vaart
op weg naar de reservebank. Daar aange-
komen eerst twee, drie man ontwijken en
met een volle aanloop de mensenmassa
invliegen. Hink, stap, sprong! Fantastisch
gevoel! Het leek wel alsof dit de kampi-
oenstreffer was. 

Na de wedstrijd, weer met beide benen op
de grond, altijd weer even napraten in de
kantine. Na de positieve feedback op mijn
doelpunt komen de critici binnen. "We zijn er
nog niet, we zullen nog wel wedstrijden ver-
liezen." Schei toch uit. Stop eens met nega-
tief denken! 

Ik geniet elke week met volle teugen van
onze overwinningen. En ik geniet nog
steeds van mijn eerste doelpunt dit jaar. Bij
mij is het glas altijd halfvol. Ik juich vol
enthousiasme en heb het elke week over
het kampioenschap. In gedachten ben ik al
bezig met de kampioenshirts, de badjassen
en 's nachts droom ik van de tocht door
Vessem. Ook denk ik al voorzichtig aan een
kampioensnummer, wat we wekelijks in de
kantine draaien in de aanloop naar het grote
feest. Straks worden we misschien geen
kampioen, maar IK heb mijn voorpret
gehad! 

Ik kijk zelf vooral uit naar mijn volgende tref-
fer. Zou Mervyn ook een sprintje trekken om
mee te juichen? Ik kan niet wachten op die
schop onder z'n kont! Succes Anjer en/of
Bliek!

Adios Amigos.

Matske.
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Herbstmeister
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Herbstmeister (NL: herfstkampioen) is een uit Duitsland afkomstig sportterm. De aanduiding
wordt in competitieverband aangehaald wanneer een seizoen zich van de zomer van het
ene jaar uitstrekt tot de zomer van het volgende jaar. De herbstmeister is de persoon of
ploeg die na afsluiting van de eerste competitiehelft aan de leiding gaat.
De term kent zijn oorsprong in het feit dat bij sporten, die op de winterse voorwaarden moei-
lijk uit te oefenen zijn, er doorgaans een winteronderbreking bestaat, waardoor gewoonlijk al
in de herfst de eerste helft van de competitie is voltooid.
In deze fase van de competitie ontvangt de leider de officieuze titel van herfstmeester en
wordt hierdoor als belangrijkste kandidaat om het kampioenschap beschouwd. In sommige
competities wordt bovendien de term 'Winterkoning' gebruikt, omdat in deze gevallen in de
herfst minder of meer dan de helft van de te spelen wedstrijden hebben plaatsgevonden. Bij
deze competities worden de personen of ploegen die na de heenronde leiden 'herfstmees-
ters' genoemd, de personen of ploegen die bij aanvang van de winteronderbreking de com-
petitie aanvoeren 'winterkoningen' genoemd.

Vessem 3 
Herbstmeister seizoen 2009-2010
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JUBILEUM
WEEKEND

Zo, Sinterklaas is weer het land uit en de
kerstman gaat het overnemen. Dit wil
zeggen dat  het jaar 2009 bijna ten einde
is.  Het jaar 2010 is in aantocht. Hiermee
nadert  ook het jubileum weekend van de
voetbalclub. Voor je het weet is het weer
4,5 en 6  juni 2010. De dagen dat het 75
jarig bestaan van de voetbalclub gevierd
gaat worden. 
Op vrijdagavond 4 juni weten jullie al wat
er te gebeuren staat. Op deze dag vind
de receptie plaats. In het vorig loeierke
hebben jullie de omschrijving hiervan al
kunnen lezen. 
Op zaterdagmiddag 5 juni vind de jeugd
zeskamp plaats met vele groten luchtkus-
sens. 
Op de zondag vind de zeskamp voor de
volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar
plaats. Ook weer op vele kussens welke
vol met lucht geblazen worden. Deze mid-
dag zal afgesloten worden met een gran-
dioos afsluitingsfeest met Jordy de Boer
en Corrie Konings (niet de echte maar
veel beter!!!).

Maar wat staat er de zaterdagavond nou
te gebeuren denken jullie? Dan staat toch
de grote feestavond gepland? Dat klopt
ja. Tot voor kort waren hiervoor de
artiesten en het thema nog niet bekend.
Maar hier is verandering in gekomen! 

Trek op zaterdag de dansschoenen en
kleren van vroeger maar weer uit de kast.
Want we gaan DANSEN!!!
We keren namelijk terug naar de disco tijd
van de jaren 70. 
Wie kent niet de klassiekers uit dit swin-
gende tijdperk? Als u ze nu nog niet kent
zorgt de coverband 7T4 er wel voor dat u
ze wel gaat kennen. 

7T4 bestaat uit vier doorgewinterde muzi-
kanten met het unieke vermogen een
zaal in 'no-time' op z'n kop te zetten. In
een duizelingwekkend tempo wordt de
ene na de andere klassieker op het
publiek afgevuurd.

Na deze geweldige coverband nemen de
mannen van de loco loco discoshow het
stokje over. 
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De mannen  van de Loco Loco
Discoshow gaan verder waar andere Dj's
stoppen, want wat moet een Dj met korf-
balbekers en bladblazers?
De gebroeders Feniel graaien in hun ein-
deloze platenbakken om het publiek als
een flipperbal heen en weer te schieten
tussen Disco, New Wave en Rock. Maar
ook verrassende feestplaatjes, vette party-
poepers van nu en dansplaten van de
jaren '70 komen veelvuldig voorbij.
Onder leiding van Mc Stevie Starlight pre-
senteren ze tussen de muziek door in
hoog tempo nutteloze maar vermakelijke
interactieve spelletjes. Deze mannen zijn
al jaren de ongekroonde koningen van
het onbezonnen dansfeest dankzij optre-
dens op de Zwarte Cross, Pinkpop,
Lowlands, Paaspop en de 4daagse
feesten in Nijmegen. 
Als u deze mannen niet kent bekijk dan
maar is de filmpjes op Youtube of vraag
maar aan iemand die ze ooit gezien heeft.
Een paar jaar geleden speelden ze de

tent van Neterpop helemaal op zijn kop. 
1 ding is zeker. Tijdens deze act zal nie-
mand stil kunnen staan en zullen de voet-
jes van de vloer gaan.
Kortom, alles Loco?

Als iedereen ondertussen is bijgekomen
van de loco loco discoshow kan de afslui-
tende en tevens hoofdact het podium
betreden!

Deze artiest heeft al over de gehele
wereld in uitverkochte zalen gestaan. Dit
is de rasartiest uit de jaren 70! Deze
artiest staat symbool voor de discojaren.
Hij heeft in totaal 42 gouden, 50 platina en
50 zilveren platen. Wereldwijd heeft hij
meer dan 180 miljoen platen verkocht. 
Wie kent niet de hits:  Daddy cool, rivers
of babylon, ma baker, rasputin en Brown
girl in the ring!
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JAWEL: 

BONEY M komt naar Vessem. En dan heb
ik het over de echte  boney m:  Bobby
Farrell.

Met zijn fantastische dansmoves en fantasti-
sche muziek zal Boney M de tent helemaal
op zijn kop gaan zetten. 
Er kunnen niet veel mensen zeggen dat ze
deze act live hebben gezien. 

Tijdens het gehele weekend zal de muziek
omlijst worden door de MAGIC SOUND.
Deze drive in is alom bekend bij de voetbal-
club tijdens de mederwerkersavonden van
een paar jaar geleden. Deze mannen
weten wel wat een feestje maken is. 

Zo nou weten jullie wat je tijdens dit week-
end kunt verwachten.
Dus zet de data 4,5, en 6 juni 2010 vast in
jullie agenda. 
Voor de zaterdagavond komen de kaarten
in de voorverkoop. De data zal t.z.t. bekend
gemaakt worden. Maar zorg dat je er bij
bent! 

De groeten,

De Jubileumcommissie
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Hallo iedereen,

Het is weer bijna kerstmis.
Onze club organiseert weer de
jaarlijkse kerstwandeling.

We vertrekken weer zoals
gewoonlijk vanaf onze kantine.
Er kan tussen 13.00 uur en 14.30 uur gestart worden
aan de tocht, die ongeveer 7 kilometer lang zal zijn.
Onderweg is er een post waar warme chocolade-
melk en schrobbelèr genuttigd kan worden. En bij
terugkomst in de kantine staat er een lekkere kop
snert klaar voor iedereen.                             
En natuurlijk hebben we ook weer een puzzel.

Dus komt allen 26 december naar de kantine en
loop mee.

Activiteitencommissie 
VV Vessem
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Levensmiddelen
Drogisterij
Postagentschap
Slijterij

JAN HENST & ZN.
De zaak met de meeste service

en het eigen super merk en
vers verpakt vlees

Met gratis zegels                     en voor leuke kado’s
Vessem - Wilhelminalaan 5 - Tel. 0497-591304

SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Voor nieuws, actualiteiten, 
programma’s en standen.

Maar ook voor foto’s, informatie, links, 
‘t Loeierke en nog veel meer:

www.vvvessem.nlwww.vvvessem.nl
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Voor iedere klant
een specifieke oplossing

MCB is al decennia lang een gewaardeerde partner van de
Nederlandse metaalverwerkende industrie. In de uitgestrekte
magazijnen van MCB ligt een uitgebreid assortiment buizen, pla-
ten, staf en profielen klaar voor onmiddelijk transport naar de
klant.

MCB beschikt over een eigen Service Center en kan materialen
exact op maat en volgens de gewenste specificaties leveren.
Omdat kwaliteit en milieu belangrijke onderdelen van het
bedrijfsproces zijn, is MCB Nederland op deze gebieden ISO-gecer-
tificeerd.

Service in metaal

MCB Nederland B.V. Postbus 2 5550 AA Valkenswaard
Tel.: 040-2088333 Fax: 040-2043795
Internet: www.mcb.nl

Nederland
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Van Riet
Metaalbewerking

A. van Riet

Hoefseweg 8 - 5512 CH Vessem
Tel.: 0497-591303
Fax 0497-592188
Postbus 1049 - 5512 ZG Vessem

V Minigravers en Verhuur

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

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

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

www.verkooyenvessem.nl

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

. . . VOOR . . .
B I E R

L E KK E R E T EN
EN

G EZ E L L I GH E I D
. . . .
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Oh, 

ut urste tegen

Wentersel 

afgelast ???

Ja, ze konden
nog niet door de

tunnels!


