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Begin februari kreeg “Koning Winter” 
toch nog vrij onverwacht voet aan de 
grond in ons doorgaans natte kikker-
landje.  Het kwik daalde tot ver onder 
het nulpunt, wat er uiteindelijk toe 
leidde	dat	bij	de	schaatsliefhebbers	een	
ware elfstedenkoorts uitbrak.   Helaas 
bleven de woorden “iet giet oan” uit, 
en bleven ook mijn schaatskilometers 
beperkt tot wat toertochtjes in het 
Westland en de Lopikerwaard.  

Inmiddels heeft “Koning Winter” de 
scepter overgedragen aan prins Laten-
zo, de sneeuw en het ijs zijn weer water 
en carnaval staat voor de deur.  Een 
geheel andere soort schaatsenrijder, 
waarvoor carnaval de tijd bij uitstek is, 
hoopt  nu om zijn scheve schaats uit 
het vet te kunnen halen.  Zoniet onze 
bloedeigen prins Latenzo en zijn veel be-
jubelde adjudant Matzi.  Deze twee heb-
ben het veel te druk met andere zaken, 
zo vertellen ze in dit loeierke.  

Qua stemvolume ontpopte prins Laten-
zo zich tijdens de zittingsavonden al tot 
een geduchte concurrent van Kees van 
der Aa.   Wel mogen in het vervolg wat 
mij betreft die nietszeggende 

aanwijzingen over wie de nieuwe prins 
wordt achterwegen blijven.  Trouwens, 
na Bart Liebregts, Bart de koning en 
Bart de Laat zet ik volgend jaar mijn geld 
op Bart Bartels.  Bart van der Heijden, 
Bart van Rijen en zelfs Bart Claassen 
blijven alternatieven indien Bart Bartels 
besluit te weigeren.

Dat Geert van Aaken niets met schaat-
sen heeft was mij bekend, maar niet 
dat hij een bloedhekel heeft aan ieder 
Fries rayonhoofd, Erik Hulzebosch en 
dat stotterend ventje van een Wen-
nemars.  Ook is Geert, hoewel ik dit niet 
met zekerheid kan stellen, niet het type 
dat bij de andere soort schaatsenrijders 
behoort. Toch stijgt ook bij Geert van 
Aaken de temperatuur en beginnen de 
eerste koortsverschijnselen merkbaar te 
worden.  Waardoor kunt u lezen in zijn 
alleraardigst geschreven stukje verd-
erop in dit loeierke. 

Onze benjamin van de redactie en 
tevens eerste elftalspeler leeft moment-
eel met een hoog verwachtingspatroon.  
Het is me na 2 keer lezen alleen nog niet 
duidelijk  of Frans hiermee positieve 
resultaten op voetbalgebied bedoelt of 
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de gezelligheid na het drinken van een vat 
bier.  Verder doet Peña een oproep om 
tijdens carnaval op dinsdagochtend mas-
saal naar de kantine te komen.  Tevens ligt 
hij	een	tipje	van	de	sluier	betreffende	het	
programma.

Als het aan Th. De Bie ligt zal in de 
toekomst het carnaval in Struifdonk 
plaatsvinden bij temperaturen 
vergelijkbaar met die van Rio de Janeiro.  
Kan het vrouwvolk nog schaarser gekleed 
carnaval gaan vieren!  Om dit te bereiken 
zal Ted daarom in navolging van Cees 
Henst overal met de auto naar toe gaan 
en stookt hij de CV ook hoog als hij niet 
thuis is.  Vrijwel zeker dat na het lezen van 
dit stukje ook Boris Soetens, Jos Michielse 
en Jeroen Heuvel de pannen van hun dak 
gaan stoken en zelfs hun vuilnis met de 
auto aan straat gaan zetten.

Naast de gebruikelijke rubrieken zoals 
“het	jeugdprofieltje”,	“de	slipper	van	
ut jaar” en “langs de lijn” ditmaal geen 
ingezonden brieven van overige leden.   
Daarom een oproep voor het volgende 
loeierke om ook eens in de pen te klim-
men.  

Voor nu wil ik u veel leesplezier, prettige 
carnavalsdagen en Sander van Asten een 
spoedig en compleet herstel toewensen!

Groeten,

Henri Swaans.
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VAN HET BESTUUR
Spekstruiven en spekstruivinnekes

Zo zou de kersverse prins Latenzo 
waarschijnlijk  beginnen. Wij zijn als 
bestuur natuurlijk hartstikke trots dat de 
prins van Struifdonk een bestuurslid is 
van onze club en wij kijken dan ook vol 
verwachting uit naar de carnavalsdinsdag 
waarin traditiegetrouw de prins en 
adjudant (Matzi) samen met hun gevolg 
een bezoek brengen aan onze kantine. 

Er is een speciale commissie die er op 
deze dinsdag weer een spektakel van zal 
maken, en ook dit jaar zal er een sportieve 
strijd plaats vinden in een door Gordon 
niet te evenaren 5 tegen 5 quiz! Natuurlijk 
hopen wij dat er veel mensen de prins 
komen aanmoedigen bij dit spektakel. Dus 
ik zou zeggen, kom carnavalsdinsdag om 
11.00 uur gerust langs op de Lille. 

Na de korte maar toch wel heftige winter 
waarin extreme vorst en veel sneeuw 
elkaar afwisselden,  kunnen we hopelijk 
na de carnaval het voetbalgebeuren 
weer oppakken. Er zal ook weer gewoon 
getraind kunnen worden.  En na lange tijd 
zal er weer gevoetbald kunnen worden. 
Vooral onze jeugdteams hebben het al 
enige tijd moeten stellen met voetballoze 
zaterdagen. Ik ga er gemakshalve maar 
vanuit dat we de vorst achter ons kunnen 
laten en dat we vol goeie moed kunnen 
beginnen aan de tweede seizoenshelft.  

Ook bij de nieuwbouw heeft de vorst 
invloed gehad op de bouwactiviteiten, het 
was met een – 14 graden natuurlijk veel te 
koud om door te werken. Wel zijn we in de 
kerstvakantie een heel eind opgeschoten 
met het aanbrengen van de planken. Ook 
is het tegelwerk een heel eind gevorderd, 
hier wordt nu de laatste hand gelegd aan 
de vloertegels en aan de invulling van 
de	mozaïekfiguren	die	in	het	tegelwerk	
worden opgenomen. Natuurlijk gaan we 
nu weer verder met de bouwactiviteiten 
en ik wil dan ook deze keer weer een 
beroep doen op de leden die we hebben, 
om ook in deze fase de handen mee uit de 
mouwen te steken. We kunnen jullie hulp 
hard gebruiken!

Tijdens de winterstop zijn we ook met 
André Rooijakkers rondgekomen over 
het volgende seizoen. André zal in 
het komende seizoen samen met de 
technische staf  weer de trainingen van  
de selectie verzorgen. Ik hoop  voor alle 
teams  dat de tweede seizoenshelft de 
resultaten brengt waarop wij hopen. 
Dan zullen we uiteraard op het einde van 
de competitie een aantal kampioenen 
kunnen huldigen!

Alaaf en tot dinsdag
Hans van der Linden
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verwarming - loodgieterswerken - zinkwerken
sanitair - duurzame energie - ventilatie

Huybers
installatiebedrijf
Vessem - telefoon: 0497-844896
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De 2e editie van Anño is meteen een 
bijzondere. Waar we normaalgesproken 
een (elftal)foto uit het verre verleden als 
uitgangspunt voor een interview kiezen, 
hebben we nu een foto uit het recente 
verleden op tafel liggen. Ook bijzonder is 
het feit dat er slechts 2 personen op deze 
foto staan.  Maar het zijn niet zomaar 2 
personen. We hebben het hier namelijk 
over de 2 meest besproken leden van 
de voetbalclub in de afgelopen weken, 
de kersverse prins Latenzo en adjudant 
Matzi!

Wanneer 2 prominente leden 
van de voetbalclub de scepter 
zwaaien over Struifdonk 
schreeuwt dat natuurlijk om een 
interview. Voor degenen die de prins 
en de adjudant nog niet kennen, Bart 
speelde jarenlang in het eerste en maakt 
op dit moment deel uit van het bestuur 
en de activiteitencommissie. Stijn is 
boegbeeld en aanjager van het 3e en zit 
daarnaast in de redactie van ’t Loeierke. 
Op een ijskoude dinsdagavond togen wij 
naar de Costerij, waar beide Koninklijke 
hoogheden hun residentie houden. In het 
huis van de adjudant nemen we plaats 
aan de tafel waaraan Latenzo en Matzi al 
zitting hebben genomen. 

Bart, wij snappen dat jij als prins bent 
gevraagd, maar hoe kom je er in 
godsnaam bij om Stijn als adjudant te 
vragen? Bart antwoordt lachend dat 

Stijn zijn adjudant is omdat die andere 7 
“nee” zeiden. De toon is gezet. Nog één 
vraag om er in te komen; wie is na Han 
Wouters	de	grootste	mafkees	in	de	Raad	
van Elf? Het antwoord op deze vraag laat 
wat langer op zich wachten. Bart: “Met 
carnaval	zijn	we	allemaal	mafkezen”.	
Bart vertelt dat het tot nu toe één groot 
feest is. Zoals ook in andere blaadjes 
te lezen valt heeft Bart, nadat hij werd 
gevraagd, 2 weken na moeten denken 
of hij het wel zou doen. Toen Kim en hij 
aan het idee gewend waren moest er nog 
een goede adjudant worden gezocht. 

Stijn van Rijen was 1 van de 2 
namen die Bart in gedachten 
had. Gelukkig zei Stijn “ja” en de 
voorbereidingen konden in gang 

worden gezet!

Het geheimhouden bleek voor de prins 
en adjudant een hele opgave, net als 
het ontcijferen van de aanwijzingen die 
werden gegeven voor de rest van de 
mensen. Van een citroen (BX), via een 
BOB-sleutelhanger, naar een ongeschoren 
kin. De aanwijzingen waren net zo 
vergezocht, en daarmee waardeloos, 
als andere jaren. Ze zijn dan ook vooral 
bedoeld om aan te kondigen dat de 
zittingsavonden er aan zitten te komen. 
“Als we iets moesten bespreken spraken 
we vaak af bij mijn schoonouders in 
Wintelre” vertelt Bart, ”ook hebben we 
‘valse’ emailadressen aangemaakt om 
discreet via de mail te communiceren. 

Anño
door Ted en Kevin

2008
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We hebben de namen van 2 
ontdekkingsreizigers als pseudoniem 
genomen. Stijn was AbelTasman2012 en 
ik was JamesCookenbakker. We hebben 
er alles aan gedaan om het geheim 
te houden. Dat is goed gelukt want 
niemand heeft ons geraden. Dan tel ik die 
gelukstreffer	van	Kees	Henst	even	niet	
mee.”  

Stijn: “De grootste hint was nog dat we 4 
jaar geleden op carnavalsdinsdag als prins 
Vlamtosti d’n Urste en adjudant ADHD 
onderscheidingen in vorm van beschuiten, 
bierviltjes en koude frikandellen hebben 
uitgedeeld.” Dus als we dit jaar op dinsdag 
in de kantine goed opletten, weten 
we misschien wie over 4 jaar prins en 
adjudant zijn.

Carnaval is nog niet begonnen maar toch 
hebben de heren al enkele anekdotes 
die ze ons niet willen onthouden. “Han 
Wouters vergat de consumptiebonnen 
uit zijn broek te halen voor deze werd 
gewassen” vertelt Stijn. “De zittingsavond 
erna had hij de uitgewassen bonnen 
keurig	eigenhandig	geplastificeerd	en	
weer meegenomen, want iets weggooien 
is geen optie voor Han!”

Bart vervolgt: “Toen we na de 
prinsenreceptie alleen nog met de Raad 
van Elf in de Gouden Leeuw waren heeft 
Rob de Koning de ton van achter de 
coulissen vandaan gehaald, is er in gaan 
staan en heeft een uur lang verhalen 
staan	te	vertellen	met	een	fles	curry	voor	
zijn	mond.	Die	fles	curry	komen	we	deze	
carnaval misschien nog vaker tegen…… 
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Gisteren hebben we ook nog 
gelachen met Marc Janssen. Toen we 
in het gemeentehuis waren om de 
sleuteloverdracht door te spreken 
,was Marc Janssen zoals altijd op z’n 
klompen aanwezig. De assistente van de 
burgemeester zag dat en vroeg of Marc al 
helemaal in de carnavalsstemming was.”

Hebben jullie nog originele cadeaus 
gekregen tijdens de Prinsenreceptie? 
Stijn: “Jazeker, de eerste uitgave van de 
S(n)ikkel werd ons aangeboden door de 
teamgenoten van Lang Gras. De 
S(n)ikkel is vanaf nu voor Lang Gras wat ’t 
Loeierke is voor VV Vessem. Een prachtig 
initiatief van Frans Maas!” Bart: “We 
hebben van ome Erik (de Laat, red.) een 
doos gekregen waar de tekst ‘Latenzo’ 
op staat. De doos zat vol met, hoe kan 
het anders, sigaren! Dit vond ik het 
meest originele cadeau. Ik heb trouwens 
begrepen dat veel mensen thuis op zoek 
zijn gegaan naar overblijfselen van de 
authentieke Latenzo-sigaren, maar dat 
niemand meer iets kon vinden, zelfs 
geen enkel sigarenbandje. Kan ik hier een 
oproep plaatsen aan iedereen die nog iets 
van de Latenzo-sigaren in huis heeft, om 
dat met ons te delen?” Nee.

Stijn:“Achteraf vinden we het jammer dat 
de Prinsenreceptie in het eerste weekend 
van de zittingsavonden was. Normaal 
wordt die na de laatste zittingsavond 
gehouden, maar nu stond er een 
danstoernooi gepland op die zondag, dat 
trouwens ook ontzettend gezellig was. 
Tijdens het bekendmaken van de uitslag 
daar, moesten we even denken aan het 

Eurovisie Songfestival. Het optreden van 
Vessem was namelijk het beste, maar we 
hebben niet gewonnen.” 

Bart, als je 3 jaar geleden was gevraagd 
om prins te worden, had je het dan 
gedaan? “Dat is niet zeker. Ik vond een 
aantal jaren geleden dat de Raad van 
Elf een soort kliek was geworden. Een 
kliek waar je niet makkelijk tussen leek te 
komen. Daarom vind ik het heel positief 
dat een frisse wind door de Raad heeft 
gewaaid. Onze voorgangers prins Bertus 
en adjudant Rudolf hebben het vorig jaar 
ook geweldig gedaan.” 

Jullie zijn dit jaar ook bij de 
bakkusavonden in Hoogeloon en de 
tonprateravonden in Wintelre geweest. 
Hebben jullie daar nog dingen geleerd? 
Stijn: “Ja, vooral dat het in Vessem 
allemaal erg goed geregeld is.” Bart 
valt hem bij: “Als je kijkt hoeveel werk 
er achter de schermen wordt verzet om 
alles soepel te laten verlopen, dan is dat 
ongelofelijk. Ook voor de prins is alles 
goed geregeld. Zo zorgt Toon Vugts er 
bijvoorbeeld ontzettend goed voor dat 
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niemand dorst heeft. Maar ook het niveau 
van de artiesten is in Vessem gewoon erg 
hoog.” 

Was het moeilijk om de 4e zittingsavond 
ook nog enthousiast te zijn? Bart: “Nee, 
helemaal niet zelfs!” Stijn: “Elke avond is 
anders. Dat komt mede door het feit dat 
het publiek elke avond anders is. Grappen 
vallen de ene avond goed en de andere 
avond beter.” Bart lachend: “Sommige 
grappen snapte ik zelf pas op de 4e 
avond….”

Bart, waarom roep je zo hard als je op het 
podium staat? Hebben ze jou vergeten uit 
te leggen wat het doel is van de microfoon 
die je in je hand hebt? Bart:”Roep ik hard? 
Dat valt me zelf in ieder geval niet op. 
Misschien komt het omdat mensen tijdens 
het Pinkstertoernooi ooit hebben gezegd 
dat ik te zacht praat als ik daar tijdens de 
prijsuitreiking op het podium sta.”

Wij zien Stijn als vaste waarde in het 
carnavalsgebeuren voor de komende 
15 jaar. Bart zien we als één-jaarsvlieg. 

Klopt onze visie? Stijn: “Ik heb het prima 
naar mijn zin bij de carnavalsvereniging 
en ik hoop nog een tijd in het 
carnavalsgebeuren mee te draaien. Maar 
ik ben nu in principe uit de Raad, dus als 
er komend jaar niemand uit de Raad gaat, 
kan ik daar niet in terugkeren.” Bart:”Als 
het aan mij ligt ben ik absoluut geen één-
jaarsvlieg in het carnavalsgebeuren! Maar 
ook	ik	ben	afhankelijk	van	mensen	die	
volgend jaar uit de Raad gaan.” 

Wat gaan jullie deze carnaval doen zodat 
iedereen over 20 jaar nog weet dat 
Latenzo en Matzi in 2012 aan de macht 
waren?  Bart: “Het is voor ons geen 
doel om onsterfelijk te worden of zo. 
Latenzo kun je ook lezen als laten zo, niet 
veranderen dus. We gaan de carnaval in 
om een zo mooi mogelijke tijd te hebben. 
En wanneer iedereen een mooie tijd heeft, 
hebben wij ook een mooie tijd!” Stijn: 
“Ook al is het buiten koud, wij zullen er 
voor zorgen dat het binnen heet is!”
Wij van ’t Loeierke vinden het prachtig 
dat jullie prins en adjudant zijn en 
wensen jullie heel veel succes en plezier 
de komende tijd! We hebben er alle 
vertrouwen in dat het een geweldige 
carnaval wordt!

Willen jullie nog iets zeggen tegen de 
lezers van ’t Loeierke? “Wij hebben 
ontzettend veel zin in de komende 
carnaval en gaan er met zijn allen een 
mooi feest van maken! Wij hopen dan 
ook heel veel mensen in het dorp tegen 
te komen en op dinsdag natuurlijk in de 
kantine van de voetbalclub! Alaaf!”

Kevin en Ted
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Ja ja mensen, het is weer zover. De 
carnaval is weer aangebroken en dit wil 
dus zeggen tijd voor een grandioos feest.  
Na 4 dagen feesten in  in de gouden 
koekenpan wordt het tijd om de laatste 
carnavalsdag goed af te sluiten in de 
kantine. 

Na het grandioze succes van afgelopen 
jaar kunnen we het niet maken om 
aan dit evenement geen vervolg te 
geven. Vele mensen gaven ons vorig 
jaar complimenten over deze gezellige 
middag. Maar ze gaven vooral aan dat we 
dit voortaan elk jaar moesten organiseren. 
Dat zagen wij als Loeierke redactie toch 
niet zo zitten. Elk jaar ik hou van Vessem 
organiseren wordt ook saai en dat wordt 
bijna overal gedaan. Kijk maar naar de 
fanfare, die hebben dit jaar tijdens het 
carnavalsconcert ook het thema ik hou 
van Holland er aan vast gehangen. 
“Nee”, zeiden wij . Het is tijd voor iets 
vernieuwends. Echt iets spectaculairs. Iets 
wat haast nog nooit voorgekomen is.  Nou 
dat hebben wij voor elkaar gekregen!!!

Na heel veel brainstormen en vergaderen 
zijn we tot de conclusie gekomen.
Het wordt 5 TEGEN 5!!!

1 ding is zeker. Al lijken de vragen nog 
zo simpel. De antwoorden zullen niet zo 
simpel zijn. 
Echt alles is mogelijk. Alle mogelijke 
categorieën zullen aan bod komen. 

De vragen zijn voorgelegd aan een 
honderdtal Vessemse inwoners waarvan 
er ongetwijfeld ook sommige op dinsdag 
aanwezig zullen zijn. De antwoorden zijn 
persoonlijk door ons verwerkt en hiervan 
zijn er mooie lijstjes gemaakt. Aan u de 
vraag de antwoorden te bedenken die het 
Vessems publiek gegeven heeft.  
Misschien komt de presentator van 
weleer ook wel naar het mooie pittoreske 
Vessem: Peter jan Rens. Of zal het toch 
iemand anders worden???? 
Wie zal het zeggen. Dit kun je alleen maar 
te weten komen door er op die bewuste 
dag bij te zijn. 

De kantine zal weer worden omgetoverd 
tot een ware arena waar een hevige strijd 
los gaat barsten. 
Deze strijd zal gaan tussen leden van 
carnavalsclub de spekstruiven tegen leden 
van VKV Vessem. 
Voor de analfabeten onder ons: VKV 
=	voetbal	korfbal	vereniging	Vessem.	
Wie zal er als glorieuze winnaar uit de 
strijd komen? Vorig jaar was het de VKV. 
Wordt het dit jaar dan misschien wel de 
spekstruiven????? Komt de stand op 1-1 of 
wordt het toch 2-0????

Dit evenement vind dus plaats op de 
carnavalsdinsdag en begint om 11 uur op 
sportpark de Lille in de kantine. Zorg dat 
je er op tijd bij bent. Want wie het eerst 
komt heeft ook de beste plaatsen. 
Zeker nu prins Latenzo samen met zijn 

Carnavalsdinsdag
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maat Matzi de scepter zwaait over 
struifdonk is het dus een zekerheid dat 
het volop bal wordt in de kantine. Deze 
graag geziene gasten in de voetbalkantine 
zullen er een mooi feestje van gaan 
maken. Er is natuurlijk geen feest als er 
geen disco is geweest.
Dus kosten noch moeite zijn gespaard om 
er een geweldig feest van te gaan maken. 
Dus kom op dinsdag 21 februari iets 
vroeger	uit	je	nest	en	stap	op	de	fiets	
richting de kantine. 
Dan kunnen we samen de carnaval in 
de kantine weer tot een hoogtepunt 
brengen!

Tot dan.

Alaaf,

Peña 
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Jan Smuldersstraat 24 / NL-5512 AZ Vessem 
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CAFÉ-PETIT RESTAURANT

’DE BROUWKETEL’
Clublokaal V.V. Vessem

’DE GRAANZOLDER’
Voor feesten en partijen

Jack en Kitty Hakkens
Jan Smuldersstraat 40
5512 AZ Vessem
Tel. 0497-591846
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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

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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Complete woninginrichting
Wij hebben een 

uitgebreid

assortiment

woningstoffering en

zonwering

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

www.woonservicewinkel.nl
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Afgelopen kermis was het 25 graden. 
Leest u deze zin gerust nog een keer.
Drie weken voor de kermis gingen mijn 
ex-vriendin en ik op vakantie naar zon-
nige oorden. Half september is het vaak 
nog mooi weer in Nederland. Het eerste 
weekend van oktober niet. In de dagen 
voor Vessem kermis wordt vaak voor het 
eerst sinds lange tijd de verwarming weer 
aangezet. Ik kan me veel kermissen herin-
neren waarbij ik tot mijn enkels in de mod-
der aan de bulldozertjes stond. Later was 
ik	vaak	na	1	dag	kermis	flink	verkouden	
omdat ik een paar keer van de ene kroeg 
naar de andere was gelopen zonder eerst 
mijn jas aan te trekken. In mijn beleving is 
het met Vessem kermis altijd slecht weer.

Zaterdag met Vessem kermis 2011 kwamen 
wij terug van 3 weken vakantie. Tijdens 
deze vakantie was ik door het thuisfront 
op de hoogte gehouden van de weerssitu-
atie in Nederland. Ik kon bijna niet geloven 
dat het eind september nog 25 graden 
was. 25 Graden in september kan nog. 
Maar 25 graden in oktober is onmogelijk, 
nooit eerder gezien. Toen wij terugkwa-
men in Nederland bleek het inderdaad 
nog lekker warm te zijn. ’s Avonds op 
de kermis was het in de zaal niet uit te 
houden van de hitte. Alleen in de kelder 
en buiten was het goed te hebben. 

Buiten staan met Vessem kermis! Dit is de 
beste uitvinding sinds de afstandsbedien-
ing! Als dit het gevolg is van de klimaat-
verandering, dan zie ik daar de voordelen 
wel van! De poolkappen daar heb ik toch 
nooit echt iets mee gehad, als de zeespie-
gel wat stijgt komt Vessem lekker dichter 
bij de zee te liggen en hoef ik niet meer zo 
ver te rijden naar het strand. Al Gore kan 
het heen en weer krijgen, ik ga voortaan 
overal met de auto naar toe en stook de 
CV ook hoog als ik niet thuis ben! Ik zal er 
alles aan doen om Vessem kermis voor-
taan buiten te kunnen vieren. 
Als Vessem kermis met 25 graden kan 
worden gevierd, waarom zou dat dan 
ook niet kunnen met carnaval? Buiten 
carnaval vieren is dan niet meer alleen 

Th. de Bie
Niets zo veranderlijk als......
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weggelegd voor Rio de Janeiro, maar ook 
voor Vessem! Het zal een andere dimen-
sie geven aan de optocht. De exotische 
namen Latenzo en Matzi krijgen dan ook 
de bijbehorende exotische temperaturen. 
Op dinsdag kan er op de voetbalclub 
beachvoetbal worden gespeeld in plaats 
van hotseknotse-voetbal op een bevro-
ren veld. Dames kunnen wat schaarser 
gekleed gaan, hoewel sommige exem-
plaren daar bij lage temperaturen ook al 
weinig moeite mee hebben……

Mijn vrouw wilde deze winter per se 
winterbanden onder haar auto. Ze had 
gelezen dat het een horrorwinter zou 
worden. Tot enkele weken geleden was 
het inderdaad een horrorwinter. Als je van 
schaatsen en sneeuw houdt, tenminste. 
De	fijne	temperaturen	met	carnaval	kwa-
men binnen handbereik! 

Maar afgelopen week begon het te 
vriezen en er kwam ijs te liggen. Komend 
weekeinde is het voetballen voor de 4e 
achtereenvolgende week afgelast. Een 
paar dagen geleden heeft het gesneeuwd 
en het landschap is nu nog overal wit. 

Vandaag zijn de rayonhoofden zelfs bij 
elkaar gekomen. Dit is niet de bedoeling! 
Ik heb de verwarming voor de zekerheid 
maar een paar graden hoger gezet….

Th. de Bie
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Het had zo mooi kunnen zijn. We waren 
er dichtbij. Duizenden fanatiekelingen 
die al zwoegend in de kou een kilometer 
of	200	schaatsend	afleggen	door	het	
Friesche land. Sinds het vriest doen (oud)
schaatsers bij wie de Elfstedenkoorts 
is komen opzetten, gepassioneerd hun 
verhaal. Toen de rayonhoofden zelfs 
een eerste bijeenkomst belegden en 
Erben Wennemars en Erik Hulzebosch in 
‘De wereld draait door’ zo gefascineerd 
vertelden over de Tocht der tochten, was 
de hoop op een mooi sportevenement en 
een volksfeest groot: it giet oan! 

Een paar dagen lang was heel Nederland 
in de ban van de Elfstedentocht en de 
koorts nam toe. De natuurijswedstrijden 
die werden verreden, werden allemaal 
beschouwd als warming-up voor de 
Elfstedentocht. Maar zou het ijs wel dik 
genoeg zijn? Hoewel niet bekend is op 
welke dag de tocht eventueel gereden 
gaat worden, heeft half Nederland al een 
snipperdag aangevraagd om de tocht te 
kunnen volgen. Bij een online wedkan-
toor kan zelfs ingezet worden op het wel 
of niet doorgaan van de tocht. Op een 
bepaald moment krijgen de ‘it giet niet 
oan’-gokkers als ze gelijk hebben voor 
elke euro die ze inleggen 1,40. De ‘ja, hij 
gaat door’-gokkers voor elke euro 2,65 als 
de tocht daadwerkelijk verreden wordt.
Maar helaas, hij komt niet. Nu niet. 

Volgende week niet. Nooit niet. De koorts 
is bij velen hoog opgelopen maar de 
patiënt Elfstedentocht is overleden.

Maar of het nou gaat om De Elfsteden-
tocht, Carnaval, Koninginnedag of het 
EK-voetbal, eigenlijk gaat het gros van 
het Nederlandse volk het er alleen om 
dat er gehost kan worden en dat er lek-
ker bier gezopen kan worden, al dan niet 
in het oranje gekleed met een klomp of 
een molen op onze kop. Dat schaatsen 
interesseert niemand ene moer. Eigenlijk 
is het dus wel best zo. De hele dag langs 
zo’n sloot staan in de Friese polder is veel 
te koud. De rayonhoofden op tv zijn het 
luisteren niet waard want het zijn zonder 
uitzondering chagrijnige Friezen met 
monotoon stemgeluid en alleen maar 
serieuze praat. Erik Hulzebosch is eigenlijk 
helemaal niet te verstaan en het gestotter 
van Erben Wennemars begon al aardig te 
irriteren, het is dus niet zo erg dat we daar 
weer minimaal een jaar vanaf zijn. 

Koorts 
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Laat in de plaats daarvan de EK-koorts 
maar komen! Lekker met zijn allen in een 
bomvolle Kuiper bij een weldadige tem-
peratuur van 40 graden voetbal kijken. 

Straten zullen weer oranje kleuren, bier en 
chips wordt voldoende ingeslagen, auto’s 
rijden rond met vlaggetjes aan de antenne 
en daags na de wedstrijd regent het i.v.m. 
overmatig alcoholgebruik  weer ziek-
meldingen bij bedrijven en scholen door 
heel Nederland. Moeders worden door 
de kinderen naar de supermarkt gestuurd 
om veel boodschappen te doen waardoor 
er voetbalpoppetjes gespaard kunnen 
worden en kijkcijferrecords worden ge-
broken. Toiletpapier en mayonaise is deze 
weken oranje gekleurd en Wolter Kroes 
en Dries Roelvink komen met carnavals-
achtige oranje hits. Ik kijk uit naar dit alles. 

Bijkomend voordeel is dat het EK buiten 
de gekte en gezelligheid ook nog eens in 
het teken staat van de mooiste en groot-
ste sport ter wereld. Kan Nederland weer 
net zo’n rol van betekenis spelen als op 

het afgelopen WK? Voor de huidige gen-
eratie begint de tijd om met Oranje een 
grote prijs te winnen te dringen. 

Van mij mag het beginnen, ik twijfel alleen 
nog of ik een Blackpool, FC Volendam 
of Knegselse Boys shirt ga kopen om de 
wedstrijden in te kijken. De koorts begint 
te komen.

Leve het voetbal!

Geert
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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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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!

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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Van Riet
Metaalbewerking

A. van Riet

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

Welkom bij Driessen Toyota BladelWelkom bij Driessen Toyota Bladel

Driessen Toyota, Industrieweg 6a Bladel. Tel: 0497 - 38 52 52, www.driessen-toyota.nl
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Waalwijk Oirschot
Havenweg 23 Industrieweg 28
(0416) 56 86 86 (0499) 57 57 75

Tilburg Vessem Oisterwijk
Kraaivenstraat 20 Wilhelminalaan 3 Bedrijfsweg 19
(013) 594 39 43 (0497) 59 17 66 (013) 528 26 80

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

Nu hair-extensions
en 

bruids- & 
dagmake-up!

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

Jan Smuldersstraat 12
5512 AZ Vessem

Tel. 0497-591253-591463

- Centrale verwarming
- Sanitair + waterleiding         +

riolering
- Zinkwerk + dakwerk

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

PRIVE: AD LIEBREGTS
Eikenbocht 1, Knegsel

LIEBREGTS ELEKTRO
VESSEM

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

harrie soetens
KWALITEIT IN STUCWERK

KUILENHURK 27B 5512 CA  VESSEM
TELEFOON 0497-591834



‘ t  Loeierke

28

De Slipper
van ut joar

Helaas kan Rein van Rooij zich de komende weken niet de Guidetti van Vessem noemen. 
Het is hem niet gelukt om een hattrick te scoren door voor de derde keer op rij punten 
te halen. Nieuwe kanshebber daarop is Sander van Asten alias de brokkenpiloot. Na zijn 
botsing van vorige keer met alleen blikschade, heeft hij zichzelf deze keer wel bezeerd. 
Verder moeten we nog vermelden dat we het artikel 4 uit het regelement aan hebben 
moeten passen. Met ingang van 1-2-2012 worden alle punten van Henri Swaans gedeeld 
door 10, om te voorkomen dat we jaarlijks onze hoofdredacteur moeten huldigen. Lees 
hieronder hoe het hem gelukt is om toch nog 4 (dus voor gewone stervelingen 40 
punten) te scoren.

10 punten Sander van Asten
Is uitblinker is bijna alle sporten die je maar kunt bedenken. Maar het beste is het toch 
met	een	voet-,	tennis	of	golfbal.	Skien	daar	kan	ie	dan	weer	geen	bal	van.	Hij	hield	het	
de eerste dag van zijn wintersport toch bijna een helft vol: na 38 min had hij zijn pols op 
2 plaatsen gebroken. 

6 punten Jop de Laat
Broederliefde gaat ver bij de familie de Laat. Bijna alles wordt gedeeld. Dan kan het dus 
gebeuren dat je als grote broer lekker met je vriendinnetje in bed ligt en dat ‘s nachts 
opeens de slaapkamerdeur openvliegt en Jop zegt: “Rik als jij dadelijk klaar bent met 
Kristel stuur haar dan maar door naar mijn kamer.”

5 punten Han Wouters
Is zich er goed bewust van dat je in tijden van economische cri-
sis zuinig moet zijn op alles wat maar een beetje waarde heeft. 
En als dan dus de consumptiebonnen van de Gouden Leeuw 
per ongeluk in de was belanden dan worden deze niet wegge-
gooid maar keurig gestreken en gerecycled (zie foto). Een dag 
later overkwam Ruud van Aaken hetzelfde, die kreeg gewoon 
nieuwe bonnen toen hij dat meldde....
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4 punten Henri Swaans
Had het op het werk helemaal gehad en werd gek voor een barstende koppijn waarop 
hij	om	16.30u	besloot	dat	hij	per	direct	naar	huis	moést.	En	dus	toog	hij	flink	over	de	
rooie richting de parkeergarage van de Hightech Campus, waar hij zijn auto die ochtend 
op een “gedoogplaats” net buiten de vakken had gezet. Helaas had een overijverige 
parkeerwacht juist deze dag en deze auto uitgezocht om geen genade te hebben en 
dus een wielklem te plaatsen. Wat hij vervolgens op de bewakingscamera’s gezien moet 
hebben is deze ambtenaar waarschijnlijk niet in zijn kouwe kleren gaan zitten. Briesende 
Henri besloot namelijk zoals hij ooit in Suske en Wiske had gezien om gewoon met 
wielklem en al aan te rijden! Ik lukte hem zowaar om van de 2e etage van de garage 
terug bij de slagboom te geraken. Maar daar kwam hij toch tot stilstand. Schade: een 
kapotte bumper en een kromme wielklem. Vervolgens moest hij nog een uur wachten 
tot er de parkeerwachter durfde te komen. Hij had eerst voor versterking gebeld..... 

3 punten Hans van Diessen
is de enige die 3 punten overgehouden heeft aan de oefenduels met DEES. Hij over-
weegt	zelfs	een	transfer	nadat	hij	na	afloop	minutenlang	werd	bezongen	door	de	
overgebleven klepbroeken in de kantine. Teksten als “there’s only one Hans van Dies-
sen”, “Hans van Diessen, jullie Ien die is van ons” en “Hans van Diessen jala lala lala” 
lieten hem duidelijk niet onberoerd. Hand in hand met de blauw witten vertrok hij uit de 
kantine.

2 punten Mervyn Bax
Bij binnenkomst in de Ahoy: “Wordt hier ook altijd de AutoRAI gehouden?”

2 punten Rick van Sambeek
Koos hetzelfde weekend als Hans uit om de banden met de oosterburen aan te halen. 
Op zaterdag vierde hij triomfen bij het NK onder de bar hangen in d’n Babbel. Waarna 
hij op zondag wilde laten zien dat hij ook zeer verantwoordelijk kan zijn, getuige de bij-
gevoegde foto’s. Het is hem in ieder geval gelukt om de kleine te bekeren tot het groen 
wit:

                  VOOR                                                                     NA
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Bijna	iedere	winterliefhebber	had	de	
hoop opgegeven. Er zouden geen schaat-
stochten meer komen, er zou geen 
sneeuw meer vallen en de glühwein zou in 
de kast blijven staan. De winter zou Ned-
erland dit jaar overslaan. Hoopvol hebben 
ze door de ramen naar buiten gekeken tot 
ze het eerste sneeuwvlokje uit de lucht 
zouden zien vallen. 

Een paar dagen later, vrijdag rond klokslag 
zes uur, was de gedachte grotendeels 
omgedraaid. Binnen een paar uur tijd was 
het kleine Nederland veranderd in één 
grote witte vlakte. Je kon op dat moment 
Vessem eigenlijk wel een beetje vergeli-
jken met een Zuid-Afrikaans dorp dat op 
de Noordpool werd gedropt. Massaal 
naar de winkel om mutsen, dikke truien en 
handschoenen te kopen. Het mooie is dat 
er op dat moment nog genoeg te beleven 
valt. Het Pirke vestigt zich weer aan de 
meren, WP staat buiten zijn parkeerplaats 
met badzout te bestrooien en de Kuiper 
drukt een nieuw maar nog onbekende 
wintermaaltijd af op honderden a4tjes. 

Ook dit keer kwam ik er maar weer achter 
dat de Vessemse meren voor toeristen 
een	‘place	to	be’	is.	Een	file	op	de	Jan	
Smuldersstraat en Belgen die beweren dat 
het de dichtstbijzijnde schaatsplek in de 
gehele omgeving is. Toch geeft het je wel 
een raar gevoel dat wanneer je richting 
de	meren	fietst,	je	langs	een	lege	en	kale	
plek komt waar normaal gesproken altijd 
een lichtje branden en altijd iets te doen is. 
Vier velden waar de sneeuw er nog altijd 
onveranderd bij ligt en waar er nog geen 
voetstap op te zien is. 

Het winterse weer heeft in de Vessemse 
samenleving met name het voetbal getrof-
fen. De bal die aanvoelt als beton en de 
aluminium goal die zonder handschoenen 
te koud is om op te tillen. Zo kan ik het 
voetbal op dit moment het beste om-
schrijven. ‘Koning Winter’ was dit jaar te 
oppermachtig voor het voetbal. Zelfs in de 
eredivisie en eerste divisie zijn ze er niet in 
geslaagd hem voor te blijven. Vier wedstri-
jden afgelast ondanks de aanwezigheid 
van kunstgras of veldverwarming. Daarom 
vind ik het dan ook wel mooi om te zien 
dat Vessem het gewoon aan neemt zoals 
het is. De sneeuw ligt er wanneer hij valt 
en de hij verdwijnt wanneer het dooit. 

Koning Winter
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Door deze grote winterslaap van de 
selectie wordt het verwachtingspatroon 
dan ook  alleen maar hoger. In plaats van 
zondag in de kou op het veld te staan heb-
ben de stap maar genomen om rond drie 
uur uit bed te komen en van zes tot elf 
lekker wat bier te verteren in de Koster. 
Ik verwacht daarom ook dat het helemaal 
geen zware stap zal zijn om weer om 
één uur ’s middags op het voetbalveld te 
staan. Dit is dé garantie voor resultaten.

Het voetbal van Vessem samen met de ve-
reniging moet gewoon blijven zoals hij is. 
We laten de boeiboorden grijsgroen en we 
blijven voetballen met bevroren ballen. 
Ook hebben we als fanatieke voetballief-

hebbers nog altijd dingen om naar toe te 
leven. Dat doe ik ook. Dinsdagmorgen, zo 
gaar als een tientje, zien hoe de vijf leden 
van de voetbalclub de strijd aan gaan met 
vijf leden van de carnavalsvereniging.

Laat die leren knikker maar weer rollen en 
tap de vaten maar vast af!

Frans
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EINDWINNAAR
OUD VESSUMSE SPELEN

Dennis Willemsen

Winnaars onderdelen:
Sjoelen:  Cees Soetens 
Darten:  Ruud van Aaken
Kastje 100: Ruud van Aaken
Kubus:  Ronnie Sterken
Solitaire:  Roland Verkooijen
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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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CDL
V E R H U U R

Domineeshof 5
5512 BR Vessem

Coen de Laat
Tel.: 06-11011273

5512 CH Vessem
Hoefseweg 2

Telefoon 0497-592200
0497-592261

Fax 0497-592245

MACHINEFABRIEK
van knegsel b.v.
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De sponsor in het licht in dit Loeierke is Joroca. Helaas gaat deze sponsor uit het licht of 
eenvoudig gezegd hij doet het licht uit. 
Met het sluiten van cafetaria Joroca 18 december jl. nemen Riny en Theo Liebregts 
ook afscheid als sponsor van onze club. Joroca behoort tot de groep sponsors van het 
eerste uur. 

Jaren lang heeft het reclamebord “Joroca eethuis - cafetaria” langs het hoofdveld ge-
hangen en was ook ’t Loeierke voorzien van een advertentie.

Auto- en motor
rijschool

Menno
Aalders

Tel. (0497)-591845
VESSEM

• Baby en kleuter-
zwemmen

• Vrij zwemmen op
afspraak

• Kinderfeestjes

Telefoon 0497-591516
Mobiel: 06-51335946
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Wilhelminalaan 6
5512 BK Vessem

Telefoon 0497-592286

BELEGDE (STOK)BROODJES
FRITES
SNACKS

(MEENEEM)SCHOTELS
SOEPEN & SALADES

(SOFT)IJS
MILKSHAKES

(WARME)DRANKEN

baro-lux
sportprijzen, bekers, vaantjes, 
trofeeën, medailles e.d.
Zéér concurrerende prijzen

Bart Rombouts
Bloxstraat 19 - Eersel (t.o. de sporthal)
Bel voor een afspraak en prijsopgave 0497-516120

M E T A A L H A N D E L
S L O O P W E R K E N

Hoogeindseweg 21 013-5142657
06-54272650

Oostelbeers
�
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Braak 9 
5512 CC VESSEM 
Telefoon:  (0497) 592028 
E-mail:  marinka.liebregts@hetnet.nl 

Marinka LiebregtsMarinka Liebregts  
Schoonheidsspecialiste en Pedicure 

 Pigmentvlekken  
 Acne behandeling  

 IPL-behandelingen 

Schoonheidsspecialiste   en Pedicure 

Marinka Liebregts 

 Haarverwijdering 
 Rimpelbehandeling 
 Couperosebehandeling 

René Willems
Predikant 8

Electrotechniek 5512 BW Vessem

Tel. 06-12648872

   Electrotechnische installaties, 

   datainstallaties en verlichting.

r.willemselectro@kpnplanet.nl



‘ t  Loeierke

40

INDUSTRIAL
P A C K A G I N G

EMBALLAGE
OP MAAT

Dirk Boutslaan 28
Eindhoven
Tel. 040-2115460

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

Restaurant Smaeckvol - Driehuizen 3 te Vessem

 
 
 

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

Reserveren aanbevolen 
Kijk voor actuele openingstijden op onze website
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Officieel

dealer van 
de Kempen

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

V E S S E M
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Profieltje 

van:

Naam:
Geboren op:
Geboorteplaats:
Naam vader (voluit):
Naam moeder (voluit):
Broers en/of zussen:
Wie zijn je beste vrienden:
In welk team speel je:
Op welke positie:
Wie zijn je leiders/trainers:
Hoe vaak ben je al kampioen geweest:
Favoriete voetbalclub:
Favoriete voetballer:
Mooiste voetbaltenue:
Beste speler van Vessem:
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:
Eet het liefste: 

Rens van den Heuvel
18 juli 2002
Veldhoven (ziekenhuis)
Pierre van den Heuvel
Monique van den Heuvel - Spanjers 
Aniek
Jaap, Chris, Danilo, Bram, Kris, DJ
E3 
Spits/middenveld
Emiliano en ons pap   
2x
PSV
Christiano Ronaldo
Real Madrid
Onze opa Heuvel zegt ie
Sint Lambertus school
6
Gym
 :(
Christiano Ronaldo, omdat hij een 
goede voetballer is
Onze hond
Chinees en friet

Rens van den Heuvel
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Eet niet graag:
Wat zou je ‘t liefst veranderd zien bij de 
voetbalclub:
Wat is je favoriete muziek:
Wat zijn je hobby’s naast voetbal:
Wat is je favoriete website:
Leukste tv-programma: 

Domste programma:
Waar ga je het liefste op vakantie en 
waarom:
Hoe lang kijk je TV per week:
Hoe laat ga je ‘s avond naar bed:
Hoeveel zakgeld krijg je per week:
Wat is je allerliefste wens:
Wat wil je later worden:
Waaraan heb je een hekel:
Wat is jou favoriete computer spelletje:
Als je moet kiezen: Kermis of Carnaval:
Televisie of computer:
Vader of moeder:
De voetbalbroek van jou vader was na een 
wedstrijd nog net zo schoon als voor de 
wedstrijd.  Is dit bij jou ook altijd zo?

Hoe ga je verkleed met carnaval:
Wat vind je ervan dat jou vader trainer/
leider is:
Wat vind je van damesvoetbal:
Wanneer en waarom heb je voor het laatst 
in ’n deuk gelegen:
Wat vind je van ’t loeierke en wat zou er 
beter kunnen:

Spruitjes en rode kool
Dat de nieuwe kleedlokalen klaar zijn

Pitbull
Xbox360 spelen 
www.hyves.nl   
Studio sport (als PSV gewonnen heeft en 
opa’s clubke feyenoord verloren heeft)
Fanboy chum chum
Skieen	in	Frankrijk	omdat		ik	daar	fijn	
offroad	kan	skieen	
6 uur
20.30u
Mer een klein bietje
Een quad
Voetballer
K3 en teletubbies
City of wonder
Allebei
Televisie
Allebei
Ons Pap zegt dat het komt omdat ie zo 
snel was. Ons mam heeft gelukkig een goei 
wasmachine met dixan want dat is bij mij 
wel nodig
Voetballer
Superleuk en gaaf

Saai
Vandaag nog op school omdat Chris zei dat 
een paddestoel uit een ei komt
Leuk boekje omdat er ook kinderen in 
mogen schrijven zoals dit stukje
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elftal wed.   pnt.   gem.       voor    tegen saldo

E2 13 27 2,08 90 46 +44

F1 10 16 1,60 38 35  +3

C1 13 20 1,54 33 31  +2

F2 8 11 1,38 18 20   -2

E1 10 13 1,30 44 42  +2

D1 10 12 1,20 25 56  -31

E3 9 10 1,11 33 37   -4

C2 11 10 0,91 20 57  -37

A1 12 9 0,75 20 53  -33

B1 10 0 0,00 7 100  -93

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2011-2012

bijgewerkt tot 11 februari

Winnaar vorig seizoen:
 VESSEM B1

TUSSENSTAND 
SUPERCUP 

SEIZOEN
2011-2012

SPONSOR:
J. Henst & Zn.
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PRIKBORD
9 maart 2012

Tafelvoetbaltoernooi

Teams van 2 tegen 2

Nadere info volgt

  5 tegen 5
Carnavalsdinsdag 

11.00u



‘ t  Loeierke

46

Oh, wij zitten hier 

volgens men ook al 

meer als 30 jaar.

Ja, 
latenzo!


