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Driewerf Alaaf voor Prins Sjokke!!!                
                                                                                                                                     
Jawel beste lezers, wederom is het 
iemand uit de redactie van dit mooie 
clubblad die zich Prins van Struifdonk 
mag noemen. Wij als trotse redactie leden 
wensen daarom Ruud heel veel plezier 
en Willem zijn Adjudant heel veel sterkte 
toe!! 

Om wat inspiratie op te doen kijk ik meestal 
nog even terug naar wat ik afgelopen 
editie eigenlijk ook al weer op papier gezet 
had. Ten eerste moest ik constateren dat 
het niet de Carnavals maar de Kersteditie 
was, en terugkijkend besefte ik me pas uit 
welke rare tijd we eigenlijk komen. In de 
vorige editie was mijn (ijdele) hoop nog 
gevestigd op een normale Carnaval. Een 
week na het uitkomen van de Kersteditie 
was die hoop vervlogen. Weer een week 
later was daar ineens het idee om alles 
rond Pasen plaats te laten vinden. En 2 
weken voor de (eigenlijke) Carnaval kon 
weer alles aangepast worden want nu 
was er met de Carnaval in één keer wel alle 
mogelijkheid om nog iets te organiseren. 

Gelukkig voor ons hadden Sjokke, Harmse 
en het bestuur van de CV besloten om 
alleen maar de Prinsbekendmaking met 
Carnaval plaats te laten vinden en de 
rest van het programma toch maar door 
te schuiven naar Pasen en de weken 
ervoor. Zodoende kregen wij in plaats 
van 1 toch nog 7 weken om onze copy 
op orde te brengen. Hopelijk hebben 
we volgend jaar weer gewoon Carnaval 
zoals Carnaval hoort te zijn, met zoals 
de peilingen er nu voor staan wel weer 
iemand van “’t Loeierke” die zal regeren 
over struifdonk….. Bij ons staan Sven en 
Jarno in ieder geval hoog in de lijsten, 
want zoals het een goed professioneel 
ogende voetbalclub betaamt wordt er bij 
ons	natuurlijk	ook	flink	gegokt!!

Nu alles weer normaal lijkt te zijn 
is iedereen weer in volle gang. De 
weekenden zitten weer volgeboekt met 
feestjes en partijen en door de weeks is er 
ook weer volop vertier. Zodoende is het de 
jongens van de redactie wederom gelukt 
om een overvol Loeierke voor u uit de 
hoge hoed te toveren. Waar ik dacht dat 
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alles al snel voorbij ging, gaat het volgens 
voorzitter Frans allemaal nog niet snel 
genoeg. Frans is met zijn hoofd namelijk 
al helemaal in de Pinkstersfeer. Helemaal 
top natuurlijk, maar als jullie het niet erg 
vinden doen wij dat pas in de volgende 
uitgave. Misschien dat het eigenlijk ook 
weer helemaal niet zo gek is, want als ik 
naar de columns van onze redactieleden 
kijk zijn deze ook meer op de toekomst 
dan op het verleden gericht. Zo blikt Gijs 
al vooruit op wat er gaat gebeuren als 
onze Oosterburen toenadering gaan 
zoeken om ook de senioren bij ons onder 
te gaan brengen. Erik wil en mag het niet 
zeggen, maar blikt stiekem toch vooruit 
op een eventueel klein feestje van het 2e 
elftal wat misschien wel aanstaande is en 
Sven the man haalt zijn complete inspiratie 
uit de oneindige werkethos van zijn 
buurman!? Omdat we nou eenmaal in de 
Brainportregio wonen en we er uiteindelijk 
toch niet onderuit zullen komen heeft 
Jarno maar alvast een stuk gepubliceerd 
wat bij ons met bijgevoegd schrijven in 
de mailbox zat: ” My dear fellow editors, 
one	can	find	my	submission	for	the	latest	
version of ‘t loeierke in the attachment, 
which this time has been written in english 
for our non-dutch readers.”. Yep, ook wij 
gaan gewoon met de tijd mee. 

Verder in dit Loeierke zul je ook nader 
kennis maken met Prins Sjokke en 
Adjudant Harmse en is daar ook een mooi 
interview met de grote onbekende van 
Vessem 1 – Ruben de Haas. Overigens niet 
erg dat jullie hem nog niet zo goed kennen, 
hij jullie namelijk ook niet. We kunnen dit 
natuurlijk oplossen door de komende 

edities vol te zetten met interviews van 
jullie, maar misschien makkelijker voor 
jullie en zeker voor ons, babbel een keer 
lekker bij in de Loeier. De Knuppel is dit 
keer de rooie-witte oftewel Harm Gilsing, 
en als je zegt tussen de zussen dan weet 
je in Vessem ook wel waar hij woont. In 
dit Loeierke vind u ook de uitslag van de 
Kerstpuzzel, met daar bij ook de vraag of 
er mensen zijn die nog leuke toevoegingen 
o.i.d. hebben. Alsof hij de vraag al aan zag 
komen	 heeft	 jeugdprofieltje	 Mads	 daar	
al direct een leuk idee opgegooid. Dank 
Mads en we kijken wat we ermee kunnen 
doen.

Verder wens ik Prins Sjokke - Adjudant 
Harmse – Jeugdprins SalTobi – 
Jeugdprinses Pluiske en hun gevolgen een 
geweldige (Paas)Carnaval toe!!

Voor nu, prettige (Paas)Carnavalsdagen, 
geweldig veel leesplezier en vergeet 
vooral niet te genieten!

Halleeejkes en unne dikke merci,

Erwin



‘ t  Loeierke

6



7

‘ t  Loeierke

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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Pinksterweekend Vessem; “De geur van 
gras en bezwete shirts”

Historie
Al in 1965 werd met Pinksteren het 
eerste jeugdvoetbal toernooi in Vessem 
georganiseerd. Vele opa’s en vaders van 
nu herinneren zich zeker nog het groots 
opgezette toernooi van de jaren 70-80-90 
waar zij ook ooit speelden. Bijna altijd mooi 
weer, een grote feesttent en in de omkleed-
tent of -trailers hing de geur van gras en 
bezwete shirts. Hoe gezellig was het als 
de jongens tussen de wedstrijden, de 
door moeder gesmeerde botterhammen 
opaten en de dorst lesten met de zelf 
meegebrachte	 flessen	 prikkellimonade,	
ranja of het kruikje koude thee. Om 10 uur 
starten en met de tong op de schoenen 
om	16.00	uur	de	finale	wedstrijden	spelen.	
Kampioen worden in de competitie was 
mooi, maar de grote beker van de eerste 
plek op het eigen jeugdtoernooi omhoog 
steken, was zo mogelijk nog mooier. 

Na 2 jaar Coronapauze staat het 
toernooiweekend weer op de kalender. 
Nog steeds is de sfeer van toen terug te 

vinden. Vele clubs uit de Kempen, maar ook 
daarbuiten kiezen er daarom voor om met 
Pinksteren naar Vessem te komen. Rond de 
1000 jeugdspelers, 500 senioren spelers en 
meer dan 1000 toeschouwers zullen zich 
dit jaar in het weekend van 4-6 juni naar 
sportpark “De Lille” begeven.  

Forza
Op zaterdag 4 juni staat het Forza toernooi 
voor de 18+ -ers op het programma. 
De ouderen onder ons herinneren 
zich waarschijnlijk nog wel de “NCRV 
Minivoetbal-show”, dat door oud profs, 
maar ook door militairen gespeeld werd 
in Ahoy Rotterdam en op de nationale TV 
werd uitgezonden. Miljoenen kijkers keken 
naar Coen Moulijn, Guus Hiddink, Johan 

VOETBAL IS
GENIETEN



9

‘ t  Loeierke

Derksen, Sjaak Swart, maar ook naar onze 
eigen Toon van Helvoort, die het militaire 
team vertegenwoordigde. Dezelfde 
regels als van de Minivoetbalshow gelden 
voor het Forza toernooi. Er wordt door 
dames- en herenteams 5 tegen 5 gespeeld 
op handbaldoeltjes, waarbij je ook aan 
de achterkant van de doeltjes nog mag 
voetballen. Er kan ook aan de achterkant 
van de doeltjes gescoord worden door in 
een van de twee gaten te schieten die in 
de doelnetten zijn aangebracht. Spektakel 
dus, zeker ook op de feestavond daarna 
volgt.  

Jeugd
Op zondag en maandag 5-6 juni vindt 
het Klaverblad jeugdtoernooi voor de 
jongens en meisjes plaats. Alle jeugdteams 
van Vessem/Dees strijden tegen teams 
uit omringende dorpen. De pappa’s en 
mamma’s, maar ook opa’s en oma’s komen 
hun familielid bewonderen en zij zullen hun 
kroost ongetwijfeld weer verwennen met 
een drankje of ijsje. De spelertjes, maar ook 
meegebrachte broertjes en zusjes kunnen 
zich tussen de wedstrijdjes door vermaken 
op het beachveldje, het pannaveldje  of op 
een van de springkussens. 

Al met al een weekend waar jong tot oud 
kan genieten, want “voetbal is genieten” 
is niet voor niets de slogan van VV Vessem.

Namens het bestuur

Frans Maas

Voorzitter 
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www.mcbdirect.eu

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

business samen naar een hoger niveau.

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

onnodig complex. Eenvoud 
dichtbij. Want klanten 

doen geen zaken met een 
hoofdkantoor, maar met 

lokale mensen die dezelfde 
taal spreken. 

Couleur locale.”

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

MD0096 Algemene adv Hapert (A5).indd   1 12-12-2019   12:42
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UITSLAG KERSTPUZZEL
Eén ding in het leven is zeker, en dat is dat de zon iedere dag opkomt. Een zekerheid die hier 
dicht in de buurt komt, is dat ’t Loeierke de dag voor Kerst in de bus valt.  We hopen dat we 
u ook afgelopen kerst, lekker bezig hebben gehouden met onze Loeierke Omni-kerstpuzzel. 

Allereerst willen we een grote dankjewel geven de sponsoren die de prijzen ter beschikking 
hebben gesteld. Daarom dank aan Grand Café – Restaurant de Gouden Leeuw, Cafetaria de 
Smickel en Super Service Henst, Dinercafé ’t Kroegske, Bakkerij Henst, Verkooyen machines 

en Fairsports voor de prijzen.

Hieronder een overzicht van de prijs winnaars per onderdeel 

1. Rondje Vessem Kempenburger Jaap van Diessen + Daan Verkooyen
2. Logo’s Six-pack Beerze Bier Geert van Aaken
3. Panini plaatjes Verkooyen merchandise Geert van Aaken
4. Voetbalvaria v.v. Vessem pakket Sjan van Riet
5. Anagrammen 4 chocoladebollen Lieneke van Hout
6. Cryptogrammen Heilige Eijck Merinque Lucas van de Huygevoort
7. Kleurplaat Waardebon Super Service Jaap van Diessen + Daan Verkooyen

Als algehele winnaar is dit jaar Daan Verkooyen uit de bus gekomen. Daan mag bij Fairsports 
in Oirschot een VV Vessem Zip Top op maat aan laten meten. Daan gefeliciteerd! Hopelijk zien 

we je volgend jaar terug met het verdedigen van je titel. 

Als redactie van ’t Loeierke kijken we ook altijd kritisch naar ons eigen handelen. Bij het 
uitreiken van de prijzen stellen we de vraag aan de prijswinnaars; wat moeten we volgend jaar 
beter en/of anders doen? Nu kregen we de feedback dat de deelnemers die geen hard-copy 
versie van ’t Loeierke krijgen en die dus online puzzelen, pas 1 week later van start konden 
met de puzzel. Deze feedback bespreken we tijdens aanstaande vergadering met de redactie. 
Zijn er meer lezers met op- en aanmerkingen, je kunt hiermee terecht bij onze hoofdredacteur 

Erwin. 
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Beste ouder(s) en beste jeugdleden,

Ook dit jaar gaan we met de jeugd van onze voetbalverenigingen weer op kamp en wel in het 
weekend van vrijdag 15 tot en met zondag 17 juli 2022.

Vorig jaar hebben we positieve ervaringen opgedaan met een kamp op ons eigen sportpark.  
Ook in 2022 kiezen we ervoor om dicht bij huis te blijven en de happening te laten plaatsvinden 
op  sportpark De Meren van V.V. DEES. Het kamp begint op vrijdagavond om 18.30 uur en 

eindigt vervolgens op zondagmiddag rond 13.00 uur.

De bijdrage de wij vragen om mee te kunnen doen aan een geheel verzorgd en sportief 
weekend is € 45,- per kind.

Om mee te gaan op kamp houden we nog steeds de onderstaande grenzen aan:

- Oudste jeugd; tot en met 1e jaar middelbaar onderwijs mag je mee.
- Jongste jeugd; zit in groep 3 of hoger van het basisonderwijs.

Graag het opgaveformulier (zie website en teamapps) invullen en terugmailen naar 
voetbalkampvessem@gmail.com uiterlijk vrijdag 22 april 2022.

Aanvullende informatie over het kamp verstrekken wij als organisatie via e-mail (vergeet niet 
uw email adres door te geven!!) en via de websites van VV Dees en VV Vessem.

Deelname aan het kamp geschiedt geheel op eigen risico. 

Wij hebben er weer enorm veel zin in om er wederom een geslaagd weekend van te maken!!!!!

De organisatie

Arno, Bas, Corné, Daan, Gerard, Inge, Linda, Sanne en Stijn

VOETBALKAMP 2022
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Adres  Leeuwerik 14A, 5512AE Vessem
Tel:   0497-594022
Email  info@fysiotherapieoerlemans.nl

WWW.FYSIOTHERAPIEOERLEMANS.NL

Fysiotherapie & (medische) Fitness

&

Leden van vv Vessem ontvangen bij ons

10% korting
op hun familiedrukwerk zoals:

 • geboortekaartjes • printwerk
 • huwelijkskaarten • kopieerwerk
 • uitnodigingen          

Oranjestraat 1a, Middelbeers www.drukkerij-cyaan.nl
tel. 013 - 514 2182 info@drukkerijcyaanallant.nl



15

‘ t  Loeierke

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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Nu de hervatting van het voetbal seizoen 
na de winterstop eindelijk weer van start 
is gegaan, wordt het tijd om ons kantine 
elftal eens voor te stellen aan jullie. Deze 
dames en heren zijn zeker niet de minste 
binnen onze club en voor velen zelfs de 
belangrijkste! Wat ook het vernoemen 
waard is, dat dit een gemengd elftal is wat 
menig tegenstander zonder probleem 
kan verslaan. Dit is gedeeltelijk al dan niet 
geheel te danken aan onze coach die met 
listige tactieken en de juiste wissels dit 
elftal altijd aan het scoren krijgt. Ook onze 
assistent leiders/spelers mogen we zeker 
niet onderschatten, want die voorzien 
de coach van de broodnodige informatie 
waaruit wij dit tactische voetbalspel met 
uitstekende resultaten kunnen spelen.  
Daarbovenop werd het hoog tijd dat dit 
prachtelftal weer eens in het nieuw werd 
gestoken!              

De shirtjes en bloezen hadden hun beste 
tijd gehad en ook hebben we een hele 
enthousiaste sponsor bereid gevonden die 
graag z’n bedrijfsnaam en logo in de kantine 
ziet ‘shinen’. De gekozen kledingstukken 
zijn ook helemaal van deze tijd; namelijk 
dry-fit.	 Wat	 ervoor	 zorgt	 dat	 de	 grote	

hoeveelheden zweet geabsorbeerd 
worden en de spelers daardoor fris en 
optimaal kunnen blijven presteren! Om 
jullie een handje te helpen worden de 
shirts voorzien van rugnummers, om de 
herkenbaarheid te verhogen.

Hieronder vinden jullie de line-up van onze 
brede selectie:

1. Carien Koolen; keeper op leeftijd maar 
zeker niet versleten! Staat haar mannetje 
in de goal en is tevens bereidt om met een 
hoekschop mee naar voren te sprinten! 
Een zeer waardevolle en betrouwbare 
speelster.
2. Hidde van Lierop; laatste man die achterin 
in de keuken is te vinden. Houdt het goed 
dicht en laat zelden steken vallen.
3. Luuk Koolen; een solide rechtsback 
die ook in de keuken is te vinden, waar 
hij steeds meer zijn plaats vind. Weet de 
coachende eigenschappen van z’n vader 
goed in te zetten!
4. Sem Kluitmans; onze slimme linksback 
en moeders mooiste! Vind het prettig om 
met z’n familie in dit elftal te spelen en zit 
daarom niet graag op de bank.
5. Noor de Laat; doet af en toe mee in het 

HET KANTINE ELFTAL
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elftal ondanks dat ze eigenlijk te jong is om 
mee te spelen. Vanwege de uitstekende 
begeleiding van opa, weet ze al wel heel 
goed de weg zowel in de keuken als achter 
de bar. 
6. Veerle Ansems; is helaas lang geblesseerd 
geweest, maar is bezig aan een sterke 
comeback. Via een aantal invalbeurten 
maken we haar weer wedstijd klaar!
7. Thea de Leeuw; via een mega transfer 
overgenomen uit Tilburg (de schoonste 
stad van het land). Kan zowel achter in de 
keuken als voor in de bar spelen.
8. Floor Verkooyen; multifunctioneel 
inzetbaar, staat haar mannetje in de keuken 
maar ook achter de bar. Door deze mooie 
ontwikkeling speelt ze erg vaak in de basis.
9. Keetie Kolsters; is bereidt om zowel in 
de zaterdag als in de zondag competitie te 
spelen. Een waardevolle speelster die erg 
goed in de groep ligt.
10. Valerie van den Borne; een echte 
nummer 10 die haar mannetje staat achter 
bar en eventueel ook mee terug kan 
zakken op het middelveld. Ze ontbreekt 
nooit tijdens de training, en is met grote 
regelmaat op de zondagen in de kantine te 
vinden.
11. Ilke van Lierop; een echte diepe spits die 
graag in de punt van de bar speelt. Tijdens 
de thuis wedstrijden van ons vaandelteam 
kunnen we haar, net zoals haar vriend Roel, 
opstellen in de basis. 
12. Iris de Laat; onze reserve speelster die 
invalt als het echt nodig is. Erg prettig om 
zo’n ervaren kracht op de bank te hebben 
zitten!
13. Huub Soetens; leider en technisch 
organisator van het elftal. Hij gebruikt zijn 

ervaring uitstekend om al jaren boven in 
mee te draaien en ondanks zijn leeftijd doet 
hij niet onder aan de rest!
14. Erik van Aaken; leider van het team en 
medeorganisator van de ambiance tijdens 
de wedstrijd. Is nog redelijk nieuw in het 
team maar weet zich door zijn hulpvaardige 
houding, al snel in de kijker te spelen. 
15. Coen de Laat; leider en maker van de 
opstelling van het elftal. Gebruikt z’n 
jarenlange ervaring door steeds met de 
sterkste opstelling aan de wedstrijd te 
beginnen. Krijgt ook een heel warm gevoel 
wanneer straks weer iedereen in het nieuw 
gestoken is!
16. Bart van Hoof; coach van dit team en 
leidt alles in goede banen. Zorgt samen 
met de leiders voor de bevoorrading en 
probeert met positieve coaching het team 
naar een nog hoger niveau te tillen!
17. Jan de Laat; is behalve supporter en 
terreinman onze manus van alles. Hij weet 
alle materialen feilloos te vinden, zorgt dat 
deze in perfecte staat zijn en is bij bijna 
iedere pot aanwezig. Tevens zorgt hij er 
doordeweeks voor, samen met de grote 
club van vrijwilligers, dat onze thuishaven 
er picco bello uitziet en we elke wedstrijd in 
een blinkende kantine kunnen spelen!

Hiermede hebben wij ons team aan 
jullie voorgesteld en wij hopen dat jullie 
regelmatig naar ons spel komen kijken.

Groet Bart en Coen.

P.S. Erik we zien de uitnodiging van het 
Loeierke feestavond wel verschijnen.
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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
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Auto- en motor
rijschool

Menno
Aalders

Tel. (0497)-591845
VESSEM

Marinka Liebregts

Schoonheidsspecialiste en pedicure 
Gecertificeerd Reumatische en 

Diabetische voet

T:  0497 592028
M: 06 206 216 51

marinka.liebregts@hetnet.nl
Braak 11, 5512 CC, Vessem

www.schoonheidsspecialistevessem.nl

O
p zoek naar m

eer naam
sbekendheid?

W
ordt adverteerder in het m

ooiste 
clubblad van Nederland: ‘t Loeierke!
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4 punten - Eric van de Ven
Ook in het huis van Eric en zijn vriendin is afgelopen december een kerstboom gezet. 
De kerstboom mag blijven staan tot en met 3 koningen bij de meeste Nederlanders. Nu 
twijfelt Eric schijnbaar nog of drie koningen op 6 januari of 6 maart valt, aangezien half 
februari de kerstboom nog iedere avond brandend in zijn huis te zien was.

2 punten - Rens van de Heuvel
Vaak kijk je al weken uit naar een vakantie. Rens traint op donderdag nog mee met de 
selectie en geeft aan dat hij zondag gewoon mee kan voetballen. Vrijdags komt hij er per 
toeval achter dat hij toch niet mee kan doen de zondag. Blijkbaar is hij dan met vakantie.

8 punten - Harm Gilsing
Bij thuiskomst van een half jaar buitenland stage 
blijkt dat ze bij familie Gilsing thuis de badkamer 
aan het verbouwen zijn. Nu is Harm onderdeel van 
Vessem 2, maar heeft hij door zijn stage al enkele 
maanden niet getraind. Bij de eerste thuiswedstrijd 
na thuiskomst, zag Harm zijn kans schoon om als 
4e coach, zijn voetbaltas met douchespullen mee 
te nemen. Zodat hij na de wedstrijd weer eens een 
warme douche kon pakken. Of ze bij familie Gilsing 
echt de badkamer aan het verbouwen zijn of dat ze 
geen vast energiecontract hebben, is door dit blad 
nog	niet	geverifieerd.	

6 punten - Jeroen van de Pas
Na 3 jaar onledigheid vonden de spelers van Vessem 
3 dat het hoognodig was om te werken aan de 
verbroedering. Jeroen, als alleenstaande op zichzelf 
wonende jongen, voelde zich geroepen om deze 
gelegenheid als gastheer te fungeren. Op een 
vrijdagavond nodigde Jeroen de spelers uit voor een 
High Beer bij hem thuis boven. Rond middernacht 
was Jeroen al een tijdje weg, de aanwezige dachten 
dat hij hapjes aan het bakken was. Toen het wel erg 
lang duurde met Jeroen, ging men toch eens kijken 
waar hij was.

1 punt - Pieter van Rooij
Wederom zette op zondag in de kantine het  ‘het VanRooijSyndroom’  
op. Iedere ‘aanval’ levert Pieter 1 punt op. Benieuwd hoever hij met 
deze tactiek gaat komen in het klassement.
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FysioVessem  
Hemelrijk 1 Vessem  

Bertine Peters, Elle Bartels en Nicole der Kinderen 

0497-591145 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drogisterij • huishoud- en cadeauartikelen

fournituren • lectuur en schrijfwaren 

slijterij • speelgoed • wenskaarten • pasfoto’s

 SuperServiceHenst
info@superservicehenst.nl
www.superservicehenst.nl

Wilhelminalaan 5
5512 BJ Vessem

0497 591304
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Ook dit jaar hebben we bij het Loeierke 
weer een prins carnaval. Volgens onze 
hoofdredacteur en ex-prins carnaval had 
dit echter niet veel gescheeld. Ruud was 
dan ook, na zes anderen, de zevende keus. 
Maar na diverse afspraken en heen- en 
weer bellen heeft Ruud toch ja gezegd. 
Na een aantal spannende maanden met 
oplopende coronacijfers is het dan met 
Pasen, weliswaar in een aangepaste vorm, 
eindelijk zo ver. 

Deze aangepaste vorm heeft wat de 
voetbalclub betreft ook gevolgen. Dit 
jaar zal het carnavalscircus dan ook niet 
neerstrijken op de Lille. Ondanks dat de 
kersverse Prins Sjokke toch wel een vinger 
in de pap heeft bij de carnavalsvereniging 
heeft hij er niet voor kunnen zorgen dat 
het dit jaar door kan gaan. “We hebben wel 
alternatieven geboden, maar het mooie 
aan de dinsdag met carnaval is toch wel dat 
je met je brakke kop na vier dagen carnaval 
lekker om 10:00 uur in de kantine staat 
om bier te drinken en spellen te doen, dat 
konden we dit jaar niet bewerkstelligen.” 
De vele inhaalwedstrijden tijdens Pasen 
hebben het er ook niet makkelijker op 
gemaakt. “Heel erg jammer, want in 

2020 heeft het met het verzetten van de 
optocht ook niet door kunnen gaan, daar 
was Erik van Riet niet zo blij mee.” Erik 
zal het draaiboek van de in 2020 geplande 
VoKolympics dus nog even in de ijskast 
moeten zetten. Echter moet nog maar 
blijken of tijdens Pasen ook het échte 
carnavalsgevoel gecreëerd kan worden, 
het is en blijft natuurlijk wel een aparte 
situatie dit jaar.  

We kennen Ruud allemaal als iemand die 
zich altijd enorm inzet voor verschillende 
verenigingen en evenementen in Vessem. 
Ondanks dat hij veel regelt en organiseert, 
blijft hij toch liever een beetje op de 
achtergrond. “Ik dacht eigenlijk altijd dat 
prins niks voor mij was, daarom ben ik 
ook al een keer adjudant geweest. Dat 
was dacht ik meer iets voor mij, maar nu 
ik er goed over nagedacht heb is Prins 
toch ook harstikke mooi. Ook is het 
een goede afsluiter van mijn tijd bij de 
carnavalsvereniging, waar ik na dit jaar 
stop.” Ook bij de carnavalsvereniging gaat 
Ruud zijn sporen ongetwijfeld nalaten. 
Hij heeft er immers na diverse jaren een 
stabiele vereniging van gemaakt. Al neemt 
prins Sjokke nou eenmaal niet zo snel de 

PRINS CARNAVAL WEDEROM 
EEN LOEIERKE-LID
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eer op zich, bescheiden als hij is. ”Ik denk 
dat dit ook wel door onze veldwachter 
komt, die houdt over het algemeen goed 
een oogje in het zeil.” 

Je zou zeggen dat Ruud dit jaar niet zo 
veel hoeft te regelen als andere jaren, 
dat is ook zo. Maar toch kan Ruud het 
niet laten om toch nog kleine dingen te 
regelen als hij ook maar denkt dat iets 
niet helemaal goed zou kunnen gaan. 
Toch kunnen de heren nu al tevreden 
terugkijken op de prinsenbekendmaking 
en de zittingsavonden. En natuurlijk de 
prinsenreceptie met als kers op de taart 
het transport per veewagen naar de 
Hoogeloonsedijk om op de eier te gaan bij 
de adjudant.

En over een oogje in het zeil houden 

gesproken. Bekend is dat de prins en 
adjudant zicht tijdens carnaval enigszins 
in moeten houden, het is immers niet de 
bedoeling dat de prins laveloos van de vloer 
geraapt moet worden of gekke fratsen 
uithaalt. Laat staan dat zijn koekenpan 
door nalatigheid ontvreemd wordt. Het 
is echter ook belangrijk dat de prins en 
adjudant er op toezien dat de raad van elf 
zich enigszins christelijk gedraagt. Al is daar 
dit jaar wel een uitdaging bijgekomen met 
het intreden van de grensjager van Vessem 
2 dhr. Van Wersch. De verhalen over bekers 
urine en een drol in de frietpan zijn uiteraard 
ook Ruud en Willem niet ontgaan, maar ze 
staan erop dat het dit jaar en de komende 
jaren vast wel goed gaat komen. Sinds Joep 
op hoog niveau biljart is namelijk duidelijk 
te merken dat hij hier rekening mee houdt. 
Daarbij heeft Joep uiteraard ook een 
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voorbeeldfunctie voor jonge biljarters. Net 
als Verstappen en Messi dit hebben voor de 
formule-1 en het voetballen. De verwachting 
is dan ook niet dat er veel punten voor ‘De 
Griezel van ut joar’ behaald worden deze 
carnaval. 

Willem, of met carnaval adjudant Harmse, 
is uiteraard ook betrokken bij v.v. Vessem. 
Hij heeft een aantal jaar in het eerste en 
later in de lagere elftallen gevoetbald. Zelf 
is Willem ook trainer/leider bij de mini’s JO7-
2, waar ook zijn zoon Luuk voetbalt. Ruud 
heeft ook zeven seizoenen in het eerste 
gespeeld, alleen bleef het wel bij één a twee 
invalbeurten per seizoen. De twee zijn het er 
dan ook wel over eens dat Willem de betere 

van de twee is wat voetballen betreft.. “We 
hebben ook regelmatig met z’n tweeën 
achterin gespeeld, dat ging eigenlijk helemaal 
niet zo slecht.” 

Ondanks dat het dit jaar allemaal net wat 
anders is, gaan we er een gezellige carnaval 
van maken. Weliswaar geen optocht en een 
carnavalsdinsdag in de kantine, maar wel 
DJ’s	Peña	&	Arie	de	Beuker,	een	bekerfinale	
en lekker weer en wie weet wel een optreden 
van de band Sjokke, al weet ik niet of we daar 
blij mee moeten zijn. Genoeg ingrediënten 
voor een mooi paas/carnavalsweekend dus. 

Stijn Swaans & Erwin Ven
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ANNEXEREN BUITEN 
OORLOGSTIJD

Sinds het uitkomen van het laatste 
Loeierke, de kersteditie, heeft de 
wereld bepaald niet stilgestaan. De 
coronapandemie sleepte zich voort, maar 
lijkt inmiddels over haar hoogtepunt heen. 
Carnaval hebben we weer eens gehad na 
jaren van afwezigheid en wat voelde dat 
toch weer oud en vertrouwd, ondanks het 
deels naar Pasen verzette programma. 
Maar wat met stip bovenaan het actuele 
nieuws is terechtgekomen is toch wel de 
door Vladimir Poetin ontketende oorlog 
in Oekraïne. Dat is een waar drama en ik 
vrees, dat deze oorlog bij het uitkomen 
van het Loeierke nog steeds gaande is, 
waarbij het leed voor de trotste Oekraïners 
niet te overzien is. Alleen over deze 
onrechtmatige inval kunnen we al een 
Loeierke volschrijven, maar daar pas ik 
in ieder geval voor. Wel gebruik ik als 
onderwerp een term, die veel valt in deze 
oorlog. De term is Annexeren. Maar wat is 
Annexeren nu precies? 

Annexatie is de incorporatie van een 
gebied in het territorium van een 
ander land of andere politieke entiteit. 

Het woord heeft een nare bijklank 
omdat het onder andere gebruikt 
wordt voor de vijandelijke overname 
door een grotere of machtigere staat 
van een deel of heel de buurstaat. 

Annexatie kan echter ook een logisch gevolg 
zijn van wederzijds gemaakte afspraken, 
zoals bij de aansluiting van een gemeente bij 
een grotere gemeente. Het hoeft dus geen 
negatief mechanisme te zijn. Toch zien de 
inwoners van de opgeheven gemeente dit 
vaak als bedreiging.

In de oorlog tussen Rusland en Oekraïne 
en ook wel de rest van de wereld heeft 
annexeren een negatieve klank, blijkend 
uit de annexatie van de Krim en de 
Donbas regio. Echter, veel dichterbij en 
wel in middenin de samenleving waarin 
wij Vessemnaren vertoeven is ook sprake 
van Annexeren en wel volgens het 
laatste	 deel	 van	 bovenstaande	 definitie.	 

Jaren geleden bij het ‘samenvoegen’ van 
de jeugdopleidingen van onze buren van 
VV Dees en onze jeugdopleiding was ook 
al sprake van annexeren. Dit was echter 
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een vredelievende annexatie, waarbij 
VV Dees gelukkig zonder oorlogsgeweld 
ervoor heeft gekozen zich deels met 
de jeugdelftallen aan te sluiten bij het 
veel machtigere VV Vessem. Een meer 
dan prima keuze. Al zijn er nog steeds 
Die Hard Blauwwitters, waar deze 
samenwerking wringt. Oftewel een 
prima voorbeeld van het laatste deel 
van de uitleg van wat Annexeren is. 

De grote vraag is natuurlijk of het er ook 
ooit van gaat komen, dat de senioren van 
de beide buurdorpen samengaan, of in 
Vessemse taal, sluiten de Blauwwitten zich 
ooit aan bij onze vereniging? Het voordeel 
is wel, dat wij als Vessem zijnde nooit 
Wintelre zullen binnenvallen. Dat levert 
ons niets op en onze verstandhouding is 
goed met de doorgaans vredelievende 
Wintelrenaren, de meesten dan.. Ik 
vermoed, dat voormalig schrijver van het 
Loeierke, D’n Billie, hier anders over denkt. 
Die zal denken als Poetin en dan met name 
in de nucleaire fase van de gedachten van 
Poetin. Ik denk zelfs, dat hij thuis al een rode 
knop heeft, waarmee hij het afschieten van 
een kernraket kan simuleren.. Hij is gelukkig 
zo ongeveer de enige, die er zo over denkt 
ga ik vanuit. 

Maar alle gekheid op een stokje, ik 
heb nog steeds wat connecties in ons 
buurdorp en als we het dan over de 
voetbalvereniging hebben, dan komen er 
toch wel echte moeilijke jaren aan daar. 
Sinds enkele jaren hebben ze bij Dees 
nog maar drie seniorenelftallen, waarbij 
het tweede al geen selectie meer is en de 

leeftijdsopbouw in met name het tweede 
en derde is dusdanig, dat er komende jaren 
zeker spelers gaan stoppen. Dit probleem 
is actueel, omdat de afgelopen jaren en 
ook komende 3 a 4 jaar de aanwas beperkt 
is geweest en blijft gezien het aantal 
jeugdleden. Het is, wordt en blijft dan een 
uitdaging om drie elftallen op de been te 
houden. Dit is natuurlijk doodsonde en 
heeft een negatieve uitstraling. Zo weet 
het publiek de weg naar sportpark De 
Meren al niet meer te vinden zo lijkt het. 

Daarnaast blijkt het lastig de organisatie 
in de poten te houden met alle goede 
bedoelingen van de vrijwilligers, die er 
wel de schouders onder zetten. Zo is het 
op zaterdagochtend regelmatig het geval, 
dat de kantine niet open is, waardoor de 
bezoekende partij niet eens in de kantine 
een	bakje	koffie	kan	pakken	en	regelmatig	
ontbreekt een scheidsrechter, zodat een 
ouder	 of	 leider	 de	 fluit	 weer	 in	 de	 hand	
moeten nemen. Dit is natuurlijk niet wat je 
wilt en hopelijk vinden ze bij Dees hier een 
structurele oplossing voor. 

Zover is het bij onze vereniging gelukkig 
nog niet. Komende jaren verwacht ik zeker 
vier elftallen en voldoende aanwas vanuit 
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de jeugd, maar vanuit de jongste jeugd 
zien we het aantal leden ook afnemen. 
Dus op de langere termijn is dit zeker 
een punt van aandacht waarbij er op de 
korte termijn al acties uitgezet moeten 
worden. Het belangrijkste is; Hoe krijg je 
de jeugd weer enthousiast om te gaan 
en zeker ook BLIJVEN voetballen, zeker 
als ze richting de 17 a 18 jaar gaan? Dit is 
een enorme uitdaging, die we als beiden 
verenigingen hoog op de agenda moeten 
zetten en houden. Maar met de aanwezige 
enthousiaste vrijwilligers moet dit zeker 
gaan lukken. Of is dit ijdele hoop? En ja de 
kracht van de samenwerking met beide 
verenigingen moeten we hierin zeker 
benutten.

Voor de komende jaren verwacht ik nog 
niet, dat we als Vessem de VV Dees gaan 
annexeren en al zeker niet met duizend 
bommen en granaten of het moet zijn, dat 
ze zelf toenadering zoeken om op te gaan 
in onze vereniging…. Als ze dit willen is het 
helemaal prima en kunnen ze tenminste 
zeggen, dat ze ooit langer dan één seizoen 
in de vierde klasse hebben gespeeld en 
hopelijk een x in de derde klasse. 

Afsluitend wil ik zeggen, dat de uitstroom 
vanuit Wintelre naar Vessem al is gestart. 
Een gezin uit Wintelre met een link met 
zowel Dees als Vessem komt in Vessem 
wonen. Alvast welkom aan de Van Loontjes 
dan ook.

Dan rest me niets anders te zeggen dan 
vrede op aarde en let een beetje op elkaar.

De Strateeg
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René Willems
Predikant 8

Electrotechniek 5512 BW Vessem

Tel. 06-12648872

   Electrotechnische installaties, 

   datainstallaties en verlichting.

r.willemselectro@kpnplanet.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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ZIJN NAAM IS HAAS!

Voor degene die dit seizoen op een 
zondagmiddag al eens zijn gaan kijken 
naar ons vaandelteam, hebben zich deze 
vraag waarschijnlijk al gesteld. Wie is die 
jongen	 daar	 op	 de	 linkerflank?	 Tijdens	
meerdere wedstrijden hebben wij geluiden 
opgevangen van Vessems publiek, dat met 
elkaar bespreekt wie toch die ene speler is. 
Vandaar dat we op een donderdagavond 
in de kantine het gesprek zijn aangegaan 
met deze vreemdeling in ons legioen. ’t 
Loeierke laat jullie bij deze kennis maken 
met Ruben de Haas. 

Ruben is geboren en getogen in het 
Zeeuwse dorp Hoek. In het Zeeuwse ook 
wel D’n Noek genoemd. Het dorp is gelegen 
in de gemeente Terneuzen. Voor de lezers 
met	wat	 topografische	 kennis	 weten	 dan	
dat we op het eiland Zeeuws Vlaanderen 
zitten. Het onderste eiland van de provincie 
Zeeland, dat eiland wat grens aan België. 
Voor wat extra gevoel erbij, niet ver van 
Hoek wonen onze oud dorpsbewoners 
Wim, Mieke en Wimke van den Heijning in 
het dorp Hulst. 

Met het uittypen van dit stuk kom ik 
erachter dat we vergeten zijn om te vragen 
uit wat voor samengesteld gezin Ruben 
komt. Of dat één vader en één moeder 
betreft + Ruben. Of wellicht twee moeders 
en Ruben. Wellicht heeft hij nog zussen en 
broers? Deze informatie moeten we jullie 
verschuldigd	 blijven.	 Maar	 enfin,	 degene	
die Ruben graag beter willen leren kennen, 
kunnen hem dit ook zelf eens vragen. Zelf 
is er voor Ruben ook nog wat werk aan de 
winkel om de Vessemse mens beter te leren 
kennen. Bij het laten vallen van een aantal 
vooraanstaande Vessemnaren, die vaak 
op de Lille zijn te vinden, ging er bij hem 
namelijk nog geen enkel lampje branden. 
Harrie van Rooij, Jan van den Bliek, Kijk Ad 
Nouwens, Gied van den Vondervoort, Ben 
Koolen, Niek van Rooij, Rein van Rooij of 
Sleddes. Bij geen van deze personen had 
Ruben een beeld van wie het was. Werk 
aan de winkel dus!

De vriendin van Ruben komt uit Eersel en 
momenteel wonen ze samen in Duizel. Vanaf 
de start van dit seizoen is hij speler van ons 
1e elftal. Je zou denken als je in Duizel gaat 
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wonen, ga je in Duizel voetballen. De keuze 
voor VV Vessem heeft hij echter gemaakt 
aan de hand van een SWOT analyse. Door 
de zware knieblessure die hij heeft gehad, 
zag hij het niet zitten om bij een 3e klasser 
te gaan voetballen. Dan werd er vaker op 
kunstgras gespeeld, wat met zijn fysieke 
gesteldheid niet gewenst was. En een 5e 
klasser vond hij weer te min, aangezien 
hij altijd op een redelijk niveau heeft 
gespeeld. Tevens was zijn wens om een in 
een 1e elftal te spelen en dan zijn er in regio 
Duizel nog maar enkele clubs beschikbaar 
die dan in de 4e klasse uitkomen. Te weten 
Riethoven, Steensel en Vessem. Tijdens zijn 
zomeravond	fietstochten	met	de	racefiets	
kwam hij geregeld langs ons sportpark. In 
zijn ogen een prachtig sportpark gelegen 
tussen de bossen. Verder onderzoek op 
internet gaf hem inzicht in de club, de stand 
op de ranglijst de afgelopen seizoenen 
etc. Vessem speelt al enkele jaren bovenin 
mee in de 4e klasse. Dus wellicht dat een 
promotie er nog ooit in gaat zitten. Dit alles 

heeft ervoor gezorgd dat zijn keuze op 
Vessem is gevallen. 

Voor al degene die Ruben al hebben zien 
spelen, weten dat het een goede aanvulling 
is voor ons 1e elftal. Een basisspeler voor 
het 1e welke de eerste wedstrijden van 
het seizoen startte als linksback, maar nu 
steeds vaker op het middenveld wordt 
gestationeerd. Als we hem vragen naar zijn 
kwaliteiten, zegt hij te beschikken over een 
redelijke techniek, is redelijk comfortabel 
aan de bal en heeft een redelijk spelinzicht. 
Zo te horen een redelijke bescheiden 
jongen. Het is uiteindelijk maar afwachten 
hoe een vereniging bevalt als je er nieuw 
terecht komt. Ruben geeft aan het 
ontzettend naar zijn zin te hebben. Een 
gezellig en fanatiek team, waar het prettig 
is om in terecht te zijn gekomen. Met een 
hele fanatieke en betrokken trainer, zoals 
hij ze nog niet veel vaker had gezien. Ook 
vind hij het mooi dat er zondags veel 
supporters langs de lijn staan, dit was hij bij 
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zijn vorige clubs niet gewend. Hij hoopt zijn 
eerste seizoen hier af te sluiten met een 
promotie naar de 3e klasse. 

Om nog even een overzicht te geven van 
zijn clubs historie. Zijn eerste club was HSV 
Hoek in zijn geboorteplaats. Hier heeft hij 
tot zijn 19e gespeeld. Het 1e van HSV Hoek 
speelde in de Topklassen, zelf heeft hij één 
keer met het eerste meegedaan. Of één 
keer op de bank mogen zitten, dat zijn we 
hem vergeten te vragen. Zijn wedstrijden 
speelde hij in het 2e elftal wat uitkwam in 
de reserve hoofdklasse op zaterdag. Per 
gewonnen wedstrijd kreeg hij daar € 20,- 
meer als bij VV Vessem. Op zijn 19e is hij 
gescout door de Terneuzense Boys. Het 
eerst seizoen zijn ze meteen kampioen 
geworden in de 2e klasse zaterdag en 
het jaar erna weer gedegradeerd. Na 4 
seizoenen Terneuzense Boys is de overstap 
gemaakt naar VV Zaamslag, een dorp in de 
buurt van Hoek.. Tijdens zijn periode bij 
Zaamslag studeerde Ruben in Tilburg, waar 
hij ook op kamers zat. Tijdens zijn studie 
sport, economie en communicatie aan de 
Fontys in Tilburg reisde hij twee keer per 
week doordeweeks naar Zaamslag om te 
trainen. Om vervolgens weer 1,5 uur terug 
te reizen. Na enkele jaren raak je het heen 
en weer reizen beu en is een vereniging 
dichterbij Tilburg gevonden en wel VV 
Riel. Uiteindelijk heeft Ruben hier maar 1 
seizoen gespeeld. De liefde bracht hem 
namelijk naar de Brabantse Kempen en nu 
is hij dus bij onze club komen spelen. 

Doordeweeks werkt Ruben bij CZ als 

content manager en houdt hij zich 
voornamelijk bezig met het beheren en 
optimaliseren van de cz.nl. Naast zijn hobby 
voetbal,	fietst	hij	 in	de	zomermaanden	op	
zijn	 racefiets.	 Maar	 ook	 is	 hij	 sinds	 kort	
bootcamp instructeur. Tijdens de corona 
tijd had hij het idee opgepakt om een 
bootcamp te organiseren voor de inwoners 
van Duizel In het plaatselijke dorpskrantje 
werd een oproep gedaan en sindsdien staat 
hij iedere maandagavond op het sportpark 
van Dosko een bootcamp te houden voor 
een 20-tal fanatieke inwoners van Duizel. 
En hier houdt het nog niet mee op. Tevens 
is hij bezig met de voorbereiding voor zijn 
deelname aan komende wandel 4-daagse 
van Nijmegen. 

Hopelijk hebben jullie nu een beeld bij die 
tot nu toe onbekende jongen, die sinds 
dit seizoen in het 1e speelt. We hopen dat 
Ruben nog jaren met veel plezier speelt 
bij onze vereniging en succes de laatste 
wedstrijden van het seizoen!

Johan 
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Op zoek naar meer naamsbekendheid?

Wordt adverteerder in het mooiste 
clubblad van Nederland: ‘t Loeierke!
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TEL. 0497-591252
WWW.DEGOUDENLEEUWVESSEM.NLJAN SMULDERSSTRAAT 24, 5512 AZ  VESSEM
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Met gepaste trots mogen wij mededelen dat
wij vanaf dit jaar trotse sponsor zijn van
V.V. Vessem! Wij wensen alle teams een

gezellig en sportief seizoen toe.
 

Een dag of weekendje er tussen uit? Dan staan
wij op onze locatie in Oirschot klaar voor een

geslaagd teamuitje:

Spoordonkseweg 80 | 5688 KE Oirschot
0499-573671 | reserveringen@stapperij.nl 

Tot snel!
Niels van de Vondervoort

Dinercafé 't Kroegske | De Stapperij | Pitch&Putt Golf Oirschot

LUNCH | DINER | BARBECUE
VOETGOLF | PITCH&PUTT

BUBBELVOETBAL | KNOTSHOCKEY
LOWRIDERS | E-CHOPPERS | SOLEX

HIGH WINE, BEER OF GIN
SPELSHOWS
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1. Wie ben je?
Harm Gilsing

2. Wat zijn je hobby’s?
Voetbal, hoorn spelen bij de 
muziekvereniging, met vrienden iets 
ondernemen, PSV

3. Wat voor bijdrage lever je aan 
voetbalvereniging Vessem?
Speler Vessem 2 en weleens helpen bij het 
Pinkstertoernooi

4. Wat is je bijnaam en hoe is die ontstaan?
Binnen de vriendengroep is dat buurman, 
omdat ik tussen de Zussen woon. Bij Vessem 
2 is het rooie witte Denzel

5. Wat bestel je bij de plaatselijke snackbar?
Franse friet stoof met een mexicano

6. Wat zit er in je broodtrommel?
Boterhammen met ham, kaas. Stukje fruit 
mee, banaantje mee of wat er dan net ligt. 
Als ik het vergeet haal ik in de supermarkt 
iets bij de universiteit

7. Saus erop of ernaast (en waarom)?
Ernaast, als het erop zit dan zit het op een 
paar frietjes wel en op andere niet. Ernaast 

kan je het zelf naar wens maken

8. Hoe bereid(de) jij jezelf voor met een 
voetbalwedstrijd op het programma?
De wekker zetten om te zorgen dat ik geen 
boete krijg. Stukje fruit mee in de voetbaltas

9. Seks voor de wedstrijd?
Ja, als die van ons er is wel. Ben je ook 
meteen goed wakker

10. Waar krijg je een kick van?
Europese uitwedstrijden, laatst naar 
Leicester – PSV geweest. De sfeer en alles 
eromheen is wel echt vet

11. Waaraan heb je een enorme hekel?
Lang wachten

12. Wat is het meest gênante moment uit je 
voetbalcarrière?
Bij Netersel uit in de warming up ooit over 
m’n eigen benen gestruikeld. Wist ik niet 
wat voor of  achter was

13. Door welke vrouw zou je wel eens 
versierd willen worden en waarom?
De vrouw van Santiago Arias (oud psv’er)

‘t Knuppeltje 2.0
Harm Gilsing
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14. Borsten of billen (en waarom)?
Billen

15. Wie is de kleurrijkste lid van onze 
vereniging?
Roel Gilsing, laat zich altijd wel horen

16. Wie is het meest kleurloze lid van onze 
vereniging?
Niels van de Wildenberg

17. Zwarte of felgekleurde 
voetbalschoenen?
Zwarte

18. Welke speler zou je graag (terug)zien in 
Vessem 1?
Haite Rikkink, kon vroeger wel aardig 
voetballen. Had een goed schot

19. Wie is de meest overschatte voetballer 
binnen onze vereniging?
Jop de Laat

20. Wie is de meest onderschatte voetballer 
binnen onze vereniging?
Bart Koolen

21. Welk gerecht zou je graag zien in de 
kantine?
Franse friet

22. Wat is je favoriete kleur?
Blauw

23. Wat zouden mensen binnen de 
voetbalvereniging meer moeten doen?
Plezier in het voetbal hebben

24. Waarom denk je dat je de eer hebt 
gekregen om de vragenlijst van ’t 
Knuppeltje in te mogen vullen voor ’t 
Loeierke?
Hein heeft mij gekozen, omdat iedereen 
binnen hun vriendengroep al geweest is 
volgens mij

25. Waar zie jij jezelf over 10 jaar?
In ieder geval afgestudeerd. Als me lichaam 
het toe laat nog blijven voetballen en ergens 
een fijn plekje om te wonen.

26. Aan wie geef je ’t Knuppeltje door?
Roy van Hoof
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Is het gras groener bij de buren? Dat dacht 
ik laatst toen ik de buurman aan het werk 
zag. Strak geverticuteerd, gemaaid. Alles 
d’r op en d’r aan. Sommige mensen denken 
dat het onderhouden van gras makkelijk 
is. Maar schijn bedriegt. Zeker nu in het 
voorjaar is het een hoop werk. Het moet 
geverticuteerd worden, bemest op z’n 
tijd het onkruid eruit halen, maaien en 
tussendoor heel wat liefde geven. Alleen 
dan wordt en blijft een grasmat mooi.

Hoofdpijndossier
Het is een kleine tweeledige stap naar de 
buren in Wintelre. Zou daar het gras ook 
groener zijn? Want zeker bij een voetbalclub 
is het grasonderhoud belangrijk en 
intensief werk. Het kan zomaar eens het 
hoofdpijndossier zijn van een club. Want 
zonder fatsoenlijk veld, geen wedstrijd. En 
zonder wedstrijd, geen derde helft. 
Een aantal jaren geleden alweer hadden we 
forse overlast door engerlingen. Het veld 
was zo slecht dat er niet op gevoetbald 
kon worden. Bij een profclub zouden ze 
er zo een nieuw veld inleggen, maar dat 
gaat uiteraard niet zomaar bij ons. We 
moesten wijken naar het veld van DEES om 
te kunnen voetballen. Dit was nog vóórdat 
er überhaupt gesproken werd over een 

fusie. Dus uitwijken naar je grootste rivaal 
om te kunnen trainen, was toch een beetje 
pijnlijk.

Het lekkerste veld is eigenlijk zo aan het 
begin van het seizoen tijdens de motregen. 
Het veld ligt er dan na de zomerstop mooi 
bij. Het natte gras zorgt ervoor de bal 
heerlijk over het veld glijdt. En als je wilt kun 
je er zelf ook heerlijk achteraan glijden met 
een sliding. Maar het veld kan niet altijd een 
biljardlaken zijn. Vooral tijdens de herfst- en 
winterperiode, wat tegenwoordig eigenlijk 
één lange herfst is, is het lastig om het veld 
goed te houden. Het natte weer en het 
intensieve gebruik zorgt ervoor dat er op 
menige plek een modderpoel ontstaat. Een 
paar keer op een neer sprinten, of een paar 
keer duiken van de keeper, en het groen 
heeft plaatsgemaakt voor de zwarte aarde. 
En omdat de groei van het gras stilstaat, is 
er weinig kans op herstel.

Velden in de zomer 
De zomer is ook niet altijd een gemakkelijke 
periode. Vooral tijdens warme, droge 
zomers heeft het veld het zwaar. Niet alleen 
het veld trouwens. Ook voor de spelers 
is het zo nu en dan afzien. Want na een 
periode van droogte wordt het veld een 

IS HET GRAS GROENER 
BIJ DE BUREN?
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stuk harder, wat onder de jeugdkeepers 
zo nu en dan nog eens voor wat “ooh’s” 
en “aah’s” zorgt als ze duiken. Gelukkig 
hebben we sinds kort een hypermoderne 
beregeningsinstallatie die de velden (of 
een tent, net zo u wilt) van het nodig 
water voorziet bij droogte. Dit scheelt onze 
vrijwilligers een heel hoop werk in de droge 
zomers. 

In Vessem weten we over het algemeen 
hoe de velden erbij liggen. Daar komen 
we vaak genoeg voor bij de club. Maar 
uit is dat een ander verhaal. Het is altijd 
weer een verrassing hoe de grasmat er bij 
een uitwedstrijd bij ligt. Mijn persoonlijk 
dieptepunt was ooit een toernooi in een ver 
verleden bij Rood-Wit in Veldhoven waar 
van een grasmat letterlijk geen spraken 
meer was. Het was mei en het einde van 
het seizoen. Het ‘veld’ was veranderd in 
een zandvlakte, waar ze voor het idee wat 
plukjes kunstgras tussen hadden gezet. 
Het is een beetje als de helpdesk van de 
Belastingdienst: je hebt er helemaal niks 
aan. Het was een regelrechte ramp. Je 
kon geen bal fatsoenlijk passen en voor 
mijn keepershandschoenen was het niet 
veel beter. Of we hebben gewonnen 
weet ik niet, want door het stof kon ik het 
scorebord niet meer zien.

Kunstgras
Zeker voor clubs waar het veld veel lijdt 
door de vele de trainingen, was kunstgras 
dé oplossing. Het is een beetje als Heineken. 
Het lijkt in eerste oogopslag heel wat, 
maar eigenlijk is het ’t gewoon net niet. Of 
helemaal niet. Ik had deze vergelijking ook 
kunnen maken met Katja Schuurman. Maar 
dat even terzijde. Kunstgras. Het veld is 
altijd bespeelbaar en gaat veel langer mee, 

is het argument. En ik wil best geloven 
dat dat zo is. Maar uiteindelijk speelt het 
veld	 niet	 zo	 fijn	 als	 gewoon	 gras.	 Rolt	 de	
bal anders. Je houdt aan een gemiddelde 
wedstrijd toch al snel drie brandplekken 
over. En dan zal ik het aantal blessures 
dat is ontstaan door de rare rubberen 
ondergrond van het veld maar achterwege 
laten. Steeds meer clubs ruilen hun plastic 
nepveld terug voor een echte. Alleen al in 
het betaald voetbal hebben de afgelopen 
tijd Almere City, ADO, PEC, RKC, VVV, 
FC Dordrecht en Jong PSV de overstap 
terug naar het natuurgras gemaakt. En op 
korte termijn volgen (waarschijnlijk) ook 
Volendam, Roda en Sparta. 

Nee, er gaat niets boven een natuurlijk veld. 
Met écht gras. Dank aan alle vrijwilligers die 
hiervoor zorgen. Natuurlijk is die niet altijd 
perfect en hebben we soms commentaar 
op de status ervan. En nee, hij is niet 
perfect glad. Hier en daar zit er een polletje 
in. Maar dat is ook juist de charme ervan.
 
Sven ‘the man’ Trommelen

Ohja, trouwens. Of mijn grasmat groener 
is dan die van de buren, mogen jullie zelf 
bepalen.
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We’ve all had the feeling before, you’re 
about to leave for a well-earned vacation. 
You’ve	 finally	 packed	 and	 go	 over	 your	
checklist	of	essentials	a	final	time.	Phone…	
check!, Passport… check!, Charger… 
check!	But	something	is	off,	you	constantly	
have the feeling that you’re missing 
something that is needed for the trip, but 
you	can’t	seem	to	figure	it	out.	Finally	you	
just	 wave	 it	 off,	 hoping	 that	 it	 is	 not	 of	
importance for your trip and continue to 
get	ready	to	leave.	Than	once	you’ve	finally	
arrived at your destination after a long and 
miserable trip, you immediately know what 
you’ve forgotten… ‘t Loeierke. 

You	wouldn’t	be	the	first	to	have	it	happen	
to and certainly not the last. It’s one 
of those things that should be on your 
checklist when packing. Because going on 
a trip or vacation has become something 
that is inseparable from ‘t Loeierke. For 
those of you who don’t know what I’m 
talking about: the back cover contains 
a picture with members of V.V. Vessem 
holding a copy of ‘t Loeierke somewhere 
abroad. Over the years it has been on many 
trips,	to	different	countries	and	one	would	
even argue that even Floortje Dessing 

can’t compete with its travel agenda. The 
last couple of years its traveled to Spain, 
Portugal, Taiwan, Belgium, Tanzania, to 
name a few. But after been taken to so 
many places I thought it was time to have a 
section dedicated to our fellow non Dutch 
readers. So that next time you go on a trip, 
you can start to become accustomed to the 
English vocabulary while you’re enjoying 
the works of art written in ‘t Loeierke or 
even have the locals read from it.

The	 corona	 pandemic	 is	 finally	 over	 and	
this shows in many aspects, one of those 
aspects is that we have seen an increase 
in submissions for the back cover of ‘t 
Loeierke. But as you all know there is only 
limited space available on the back cover, 
therefore choices need to be made. During 
the pandemic we did get the occasional 
submission from time to time but it was 
not like pre-covid times and mostly locally. 
It was almost impossible to go abroad due 
to the travel restrictions, only a select few 
of	 royal	 descent	 who	 flouted	 the	 rules	
could	 take	 some	 time	 off	 from	 their	 day	
job as ribbon cutters and clear their head 
in Greece.

‘T LOEIERKE GOES 
AROUND THE WORLD!
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Not only does ‘t Loeierke go international, 
but our current head coach of Vessem, 
Richard van den Graveyard might too! After 
been	offered	a	position	in	Lisbon	Portugal,	
his future at Vessem is on very shaky 
ground. But from the latest gossip I’ve 
heard,	 I	 can	 confirm	 that	he	will	 continue	
to be in the driver’s seat at Vessem until at 
least 2023 (pronounced: twenty-twenty-
true). So might clubs even be considering 
to assign our head coach, they must keep 
in mind to come with some deep pockets. 
Because from what I’ve heard, negotiations 
won’t	 start	with	offers	 less	 than	 12k.	As	a	
matter of fact these negotiations have 
been turned into a song, which has seen an 
increase in popularity with Vessem 2 being 

in their home stretch for the title. For those 
of you interested, ask Gijs Leathermakers 
for the full version.

For those of you wondering why I decided 
to write this piece in English, English is the 
most widely spoken language in the world 
with about 1.132 billion native and non-
native speakers, followed by a close second, 
Mandarin with 1.117 billion. Therefore I’ve 
decided to go with English, may it happen 
that in the next couple of years mandarin 
becomes more widely spoken, I might have 
to rewrite the article….

Jarno Oilbutchers
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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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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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Het zou een mooie titel kunnen zijn van een 
roman geschreven door één van onze ex-
trainers. Een verhaal over een plaatselijke 
voetbal club en het wel en wee van de 
mensen die binnen de club rondlopen en 
iemand met een bepaalde erfenis... Echter 
daar gaat dit stuk niet over. Nee, dit verhaal 
heeft eerder parallellen met een verboden 
vrucht;

Spreekwoorden: (1914) Verboden vrucht,
d.i. in het algemeen iets, dat verboden, 
ongeoorloofd is; ook bepaaldelijk in den zin 
van zonde, iets wat ongeoorloofd is… en 
daarmee, indien er overtreding plaatsvindt, 
ook bestraft moet worden. 

Degene die wat vaker in de kantine komen 
zullen het vast weleens hebben gehoord. 
Sinds dit jaar is het bij Vessem 2 verboden 
om het woord k…ioen of k……schap uit te 
spreken.	Op	straffe	van	een	bladje	bier.	

Waarom zou je je als team zo pijnigen? 
Helaas leiden resultaten uit het verleden 
tot dusdanige drastische maatregelen. In 
het verleden werd aan het begin van het 
seizoen ook weleens geroepen dat men 
wel even het K-schap binnen zou halen. 

Om vervolgens hopeloos in de middenmoot 
te eindigen. Er zijn inmiddels al meer dan 20 
rondjes weggegeven door deze maatregel. 
Dit verklaart menig keer de staat van het 

HET VERBODEN WOORD
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2de in de kantine en de zware maandagen 
van tegenwoordig. Toch wel vervelend om 
je bij elkaar gebeunde geld van de zaterdag 
volledig in te leveren aan het weggeven 
van rondjes.

Het seizoen nadert z’n ontknoping. Nog 
een wedstrijdje of 6 voor de boeg. Zou het, 
na al die jaren geleden, een seniorenteam 
weer lukken om bovenaan te eindigen? 
Het zal in ieder geval niet liggen aan het 
tactisch vermogen van de leider van het 
2de. Week na week maakt hij een perfect 
uitgebalanceerd strijdplan klaar met dito 
opstelling. Zijn keuzes worden door het 
team nooit in twijfel getrokken. Ook op 
tactisch niveau is er weinig aan te merken 
als weer eens verteld wordt; ‘zoveel hoef 
ik niet toe te voegen, iedereen weet wat ie 
moet doen’. Duidelijker kan dus niet. Ik heb 
me door de jongere spelers van het team 
laten vertellen dat het succes tot nu toe te 
danken is aan de ‘New Generation’ of ‘The 
Next Gen’. Dit klinkt voor mij als een nieuw 
soort gel voor in je haar. Dit neemt niet weg 
dat deze nieuwe generatie, hopelijk niet 
eindigend als de net-niet-generatie, altijd 
op het trainen aanwezig is en een aardig 
potje kunnen voetballen. 

Het zou een mooi feestje voor de hele club 
kunnen worden. In de clubgeschiedenis is 
het nog maar 1 keer vaker voorgekomen 
dat een 2de elftal het K-schap binnen haalt. 
Maar zover is het nog niet, tot die tijd kan 
het 2de alle aanmoedigingen en steun 
gebruiken. Hopelijk kunnen we er dan met 
z’n allen een mooie zondag van maken. 
Tot die tijd blijft het verboden woord van 

kracht, en ik vermoed dat daarmee de 
rondjes nog wel even blijven komen.

PS ik hoop dat ik alle woorden refererend 
aan het verboden woord op een correcte 
manier verwerkt heb.

Groet,
Pegel
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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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JUBILARISSEN
60 jaar lid - Ad Nouwens
Op 1 augustus 1959 op 10-jarige leeftijd 
lid geworden. Ad was een spijkerharde 
verdediger, die tot het uiterste ging en soms 
ook wel eens over de schreef kon gaan. 
Hierdoor moest hij door een schorsing in 
1973 de beslissingswedstrijd tegen D.E.E.S. 
in Bladel missen. Ad was ijzersterk met het 
hoofd en ook zijn passes kwamen altijd 
aan. Hij riep namelijk pas de naam van zijn 
medespeler als de bal daar al gearriveerd 
was. Hij heeft jaren in de selectie gespeeld 
met in 1974 een kampioenschap met het 2e 
als hoogtepunt. Daarna nog tot zijn 55e in 
de lagere elftallen. Hij is jaren jeugdleider 
geweest en trainer van de lagere elftallen. 
Ook is hij gediplomeerd scheidsrechter.
Maakt deel uit van de klusgroep (opmaken 
velden, lassen doeltjes e.d.).

50 jaar lid - Eric de Laat
Op 1 augustus 1969 op 7-jarige leeftijd lid 
geworden. Hij was op diverse posities 
inzetbaar, eerst als keeper en spits en 
daarna is hij omgeturnd tot verdediger.
Hij schuwde het duel niet en beschikte over 
een sterke sliding (altijd correct en op de 
bal). In 1990-1991 maakte hij deel uit van 
het 1e, dat toen kampioen is geworden.
Hij is jeugdtrainer geweest en is ook 
regelmatig aanwezig bij de wedstrijden 
van één van zijn zoons. Hij is ook de vaste 
huisfotograaf bij de wedstrijden van ons 1e.
Ook heeft hij een aantal jaren deel 

uitgemaakt van de redactie van ons 
clubblad, waarvan hij nu ook nog bezorger 
is.

50 jaar lid - Cees Schriders
(Speedy) is op 1 augustus 1971 op 9-jarige 
leeftijd lid geworden. Is in de jeugd in 1974 
met de P2 kampioen geworden. Bij de 
senioren voornamelijk in het 4e gespeeld 
maar ook nog enkele jaren in de selectie bij 
het 2e. Is jeugdleider geweest en ook nog 
leider van het 2e. Als vrijwilliger ook vaak 
betrokken geweest bij het ophalen van het 
oud ijzer. In het veld schuwde hij de duels 
niet en hij wist dan ook menig tegenstander 
op de kast te krijgen. Dit leverde hem wel 
eens een gele of rode kaart op en hierbij 
flikte	hij	het	zelfs	eens	om	een	rode	kaart	
op naam van zijn broer te laten registreren.
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CARNAVALSTRAINING
JO7-JO8-JO9-JO10

11 en 13 april vonden op het sportpark in 
Vessem de eerste carnavalstrainingen 
plaats voor de jeugd t/m JO10. Samen met 
Prins Sjokke, Adjudant Harmse, de raad 
van 11 en de trainers was het een feestelijk 
gebeuren.

Op maandag was het de beurt aan de JO7 
en JO8 en op woensdag begonnen de JO9 
en JO10 aan de voetbalpolonaise. Met 
spellen waarbij de spelers konden schieten 
op de foto’s van de prins en adjudant, een 
stoelendans maar dan met ballen, een 

gezellig carnavalsmuziekje erbij, allemaal 
verklede spelers en zelfs een ouder uit 
Wintelre die haar carnavalspakje uit de kast 
had getrokken.

Er was nog wel wat onenigheid 
wie de voetbalwedstrijd tussen de 
carnavalsvereniging en de spelers 
gewonnen had maar na uitvoerig overleg 
binnen de raad van 11 was besloten dat de 
prins en zijn gevolg verdiend gewonnen 
hadden ;)
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Naam:
Geboren op:
Geboorteplaats:
Naam vader (voluit):
Naam moeder (voluit):
Broers en/of zussen:
Wie zijn je beste vrienden en vriendinnen? 
In welk team speel je?
Op welke positie?

Wie zijn je leiders/trainers?   
Hoe vaak ben je al kampioen geweest?
Ga je weleens bij Vessem 1 kijken?
Favoriete voetbalclub?
Favoriete voetballer?
Mooiste voetbaltenue?
Mooiste stadion?
Mooiste wedstrijd?
Mooiste goal ooit?

Beste speler/speelster van jouw team?
Wat is de naam van je school?
In welke groep zit je?
Favoriete les?
Wie vind je het leukste meisje van jouw 
klas?
Wie zou je het allerliefst ontmoeten, en 
waarom?
Wat is je favoriete dier?

Profieltje van

Mads Baak
7-10-2012 (9 jaar)
Holte, Denemarken
Ronald Baak
Bregje van Dijk
Jesper en Fenne
Ties, Wess, Ravi, Joep, Luca, Leël
JO11-1
CDM, Centre Defensive Mid, zo heet deze 
positie in FIFA22
Rolf, Bas, Stein en mijn vader
1x
Ja, dat is gezellig
PSV
Luis Diaz van Liverpool
Het thuistenue van Liverpool
Anfield	Road
PSV	-	Ajax	4-0	Johan	Cruyff	schaal	2021
Thiago Alcantara, zijn volley tegen FC 
Porto, zo heerlijk. Zoek maar op youtube 
“thiago goal porto”.
Gus en Wess
Sint Lambertusschool
6
Gym
Dat is mijn geheim

Mohammed Salah om zijn shirtje te vragen

Bumper onze hond

Mads Baak
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Eet het liefste?
Eet niet graag?
Wat zou je ‘t liefst veranderd zien bij de 
voetbalclub?  
Wat is je favoriete muziek?

Wat zijn je hobby’s naast voetbal?  
Wat is je favoriete website?
Leukste tv-programma?
Domste programma?
Waar ga je het liefste op vakantie en 
waarom? 
Hoe lang kijk je TV per dag?

Hoe laat ga je ‘s avond naar bed?
Hoeveel zakgeld krijg je per week?
Wat is je allerliefste wens?

Welk beroep wil je later uitoefenen?
Waaraan heb je een hekel?
Wat is jouw favoriete computer spelletje?
Denk je dat jullie pap ooit Prins Carnaval 
zal worden?
Denk je dat je een betere voetballer dan 
papa wordt?
Wat vind je ervan dat DEES en VV Vessem 
met de jeugdteams samen zijn?

Als je moet kiezen
 : intelligente lockdown of school
 : 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 het leukste voetbaltrucje?

Hoe ben je de Corona tijd tot nu toe 
doorgekomen?
Wat vind je van ’t Loeierke en wat zou er 
beter kunnen? 

Wat wil je verder nog kwijt?

Pannekoeken
Boontjes
Niks, het is goed zo.

Bon Gepakt van Donny, want dat kan ik 
helemaal meezingen en is een feestje
Jong Nederland
Youtube
ESPN NL, wedstrijden van PSV
Nijntje
Spanje, want daar is het mooi weer

Als PSV speelt de hele wedstrijd, anders zo’n 
uurtje per dag
Half negen
2 euro
Ik heb er twee. Profvoetballer worden en dat 
er nooit meer oorlog is.
Dierenfokker
Poetin
FIFA22
Nee 

Ja, maar dan moet ik wel mijn best blijven 
doen
Leuk, want dan leer je andere kinderen van 
een ander dorp kennen en je kunt dan ook 
gewoon met je eigen leeftijd voetballen

School
Winnen
Carnaval
Buiten spelen
Woensdagmiddag op school, omdat we 
grappen hadden gemaakt.
Rainbow	flick,	zoek	maar	op	youtube	wat	dat	
is
Gamen en in de tuin voetballen

Een kindervoetbalquiz zou wel leuk zijn, want 
de quizzen zijn altijd met vragen die wij niet 
weten
Kom maar een keer kijken naar de JO-11 - 1 en 
ga zo door
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elftal wed.   pnt.   gem. voor    tegen saldo

O11-1 21 46 2.19 141 87 54

O8-1 19 34 1.79 126 90 36

O13-1 19 30 1.58 54 42 12

O12-1 20 30 1.50 82 91 -9

O10-1 21 29 1.38 111 125 -14

O15-2 16 21 1.31 55 63 -8

O15-1 17 21 1.24 36 49 -13

O9-1 19 21 1.11 101 127 -26

O17-2 18 20 1.11 44 72 -28

O17-1 16 17 1.06 32 46 -14

O10-2 19 19 1.00 105 165 -60

O19-1 19 18 0.95 34 87 -53

O9-2 18 15 0.83 81 117 -36 

  

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2021-2022

TUSSENSTAND 
SUPERCUP
 SEIZOEN
2021-2022

SPONSOR:
Super Service

Henst

STAND BIJGEWERKT T/M 9 APRIL



59

‘ t  Loeierke

PRIKBORD

7 MEI

OUD IJZER

PINKSTERTOERNOOI 
zaterdag 4 juni - FORZA toernooi
zondag 5 juni - Jeugdtoernooi

maandag 6 juni - Jeugdtoernooi

13 MEIPenaltybokaalDe Lille

25 MEI
EHBO cursus

De Loeier

VOETBALKAMP - 15 JULI

GEEF JE SNEL OP!

Meer informatie op pag. 12
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Oh,

Gerard van Loon 

met de hele 

voetbalfamilie naar 

Vessem? Ja,
de glazenzetter

zal het druk 
krijgen!





FISS

‘t Loeierke goes 
around the world!


