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Na alweer een periode van 3 weken 
algehele	onthouding	in	Amerika,	is	bij	
terugkeer de deadline van het loeierke 
reeds	verstreken.		Mede	door	de	jetlag,	
maar vooral ook door het missen van 
de	altijd	gezellige	redactievergader-
ing	is	het	met	mijn	inspiratie	voor	
het	schrijven	van	deze	aftrap	droevig	
gesteld.		Om	toch	nog	enige	inspiratie	
op te doen besluit ik om vanmiddag 
maar weer eens naar ons eerste elftal 
te	gaan	kijken.	Tegenstander	is	Sterksel	
en	gezien	de	ranglijst	mag	dit	niet	al	te	
veel problemen gaan opleveren voor de 
manschappen	van	Dré		Rooyakkers.		

Als na 90 minuten het scorebord voor 
Vessem	nog	steeds	een	hatelijke	nul	
aangeeft	en	Merijn	van	Rooy,	die	overi-
gens	een	goede	wedstrijd	keept,	de	bal	
één keer uit eigen net moet vissen, is 
mijn	inspiratie	zo	mogelijk	nog	minder.		
Ondanks	mijn	belofte	dat	ik	meteen	na	
het voetballen naar huis zou komen, 
glip ik in de schaduw van Ad Nouwens 
nog	even	de	kantine	in.		Je	weet	immers	
nooit	of	je	daar	nog	wat	inspiratie	kan	
opdoen.		Als	ik	Hans	van	Diessen	aan	
Carientje	de	opdracht	hoor	geven	dat	ze	
er nog een van de club moet neerzette, 
besef ik dat ik de samenvattingen van 

de	vandaag	gespeelde	wedstrijden	bij	
studio	sport	ga	missen.		Voor	ik	na	huis	
ga	scoor	ik	bij	Joroca	voor	de	zekerheid	
nog een paar frikadellen en een goulash-
croquet.

Maandagavond	21.36	uur.		Kevin	van	
Helvoort	zijn	nummer	verschijnt	voor	de	
derde keer deze avond op het display 
van	mijn	telefoon.		Deze	keer	besluit	ik	
wel	op	te	nemen.	Gelukkig	toont	mijn	
collega begrip voor de situatie en geeft 
mij	2	dagen	uitstel.		Tijd	genoeg	dus	om	
eens	op	mijn	gemak	te	kijken	wat	er	zoal	
is	binnengekomen.	

Allereerst een ingezonden stuk van 
Raymond	van	de	Sande.		Graag	wil	ik	
er	Raymond		op	wijzen	dat	“vriend	van	
’t loeierke” tussen aanhalingstekens is 
geplaats, wat zo veel wil zeggen als dat 
je	de	tekst	tussen	deze	tekens	niet	let-
terlijk	moet	nemen.	Gelukkig	doet	Ray-
mond	dat	wel.	Hij	stelt	het	echter	niet	
op	prijs	om	onze	“vriend”	te	worden,	
maar	levert	wel	een	leuk	stukje	voor	
ons	clubblad.	Daarentegen	beschouwen	
onze	ex-prins	en	zijn	adjudant	het	als	
een	enorme	eer	om	tot	onze	“vrienden-
kring”	te	behoren.
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Geert	van	Aaken	geeft	zijn	mening	over	
het kledingincident dat onlangs plaats-
vond	in	een	jeugdelftal	van	Vessem.	In	
“sponsor	in	het	licht”	ditmaal	de	eer	aan	
C1000.		Pierre	Liebregts	verklapt,	overi-
gens zonder in details te treden,  wat het 
beste	is	wat	hem	ooit	is	overkomen.		Th.	
de	Bie	schijnt,	net	zoals	een	aantal	van	zijn	
medespelers, na de nederlaag van Vessem 
3 tegen hun enig overgebleven concurrent 
Nuenen	6	de	spreekwoordelijke	hand-
doek	te	hebben	geworpen.		Ted	is	een	
beetje	moe	en	snakt	naar	het	einde	van	de	
competitie.
Onze voorzitter meldt niet zonder trots 
dat	er	eindelijk	met	de	nieuwbouw	van	de	
kleedlokalen	kan	worden	begonnen.		

Met	evenveel	trots	schrijft	Daan	Som-
ers	dat	onder	zijn	bezielende	leiding	E3	
kampioen	is	geworden.		Het	zal	niemand	
verbazen	dat	Daan	zelf	in	zijn	actieve	
loopbaan nooit een kampioenschap heeft 
mogen	vieren.	Daarom	genoot	Daan	nog	
meer van de kampioensrondrit door het 
dorp	dan	de	E3-spelertjes.		Namens	het	
loeierke	wil	ik	de	spelers	van	E3,	maar	
zeker	ook	Daan	en	zijn	assistent	leiders/
trainers	van	harte	proficiat	wensen!		En	
wie weet wordt de felbegeerde supercup 
ook	nog	wel	gewonnen.	

Tot	slot	wil	ik	jullie	veel	leesplezier	toe	
wensen	met	alweer	het	vijfde	loeierke	van	
het	seizoen!

Groeten,
Henri	Swaans.
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van het BESTUUR
Eindelijk	is	het	zover!

Na	vele	jaren	van	onderhandelen	en	
voorbereiden	kan	ik	jullie	meedelen	
dat we kunnen gaan starten met de 
nieuwbouw van de kleedaccommodatie 
van	de	voetbal-	en	korfbalvereniging.	
Beide besturen hebben hun goedkeuring 
gegeven om te starten met de 
nieuwbouw	.	

Alle	ingrediënten	zijn	binnen	of	
toegezegd.	Zo	is	de	vergunning	afgegeven	
en	onherroepelijk.	Ook	is	er	na	het	
nodige getouwtrek de toezegging door 
het	college	van	B	en	W	dat	de	financiële	
middelen	vrijgemaakt	worden.	Dit	houdt	
in dat het toegewezen budget binnenkort 
gestort gaat worden op de bouwrekening 
van	de	beide	verenigingen.

Even	terug	in	de	geschiedenis.	Het	
is	al	heel	wat	jaren	geleden	dat	het	
accommodatiebeleid van de gemeente 
de oorsprong is geweest om te komen 
waar	we	nu	zijn	met	onze	nieuwbouw.	
Vanaf	die	tijd	tot	nu	hebben	veel	mensen	
zich ingezet om diverse plannen te 
bedenken	en	uit	te	werken.	Deze	plannen	
gingen van verbouwen of renoveren 
van beide kleedaccommodaties tot 
nieuwbouw		voor	zowel	de	korfbal	als	de	
voetbalvereniging.	Uiteindelijk	heeft	dit	
vele voorwerk geresulteerd in het plan 
wat	er	nu	ligt.	

Een	mooi	gebouw	wat	past	binnen	de	
omgeving waarin het komt te staan, 
met	een	landelijke	uitstraling.	Zowel	
mensen	van	de	korfbal	als	van	de	
voetbalvereniging hebben veel energie en 
tijd	besteed	aan	dit	nieuwe	plan.	Hiervoor	
wil ik deze mensen alvast bedanken, want 
ik weet uit ervaring dat het bouwproces 
een	moeilijk	proces	is	en	soms	langdurige	
materie	kan	zijn.

Nu	naar	de	toekomst.	De	plannen	zullen,	
nu	ze	zijn	uitgewerkt,	tot	uitvoering	
moeten	worden	gebracht.	Hiervoor	
hebben we al een aannemer en een 
aantal	installateurs	geselecteerd.		Zo	
zal de bouwkundig aannemer  al het 
funderingswerk en het metselwerk voor 
zijn	rekening	nemen.	En	de	installateurs	
het installatiewerk op elektra en 
loodgieters	gebied.	

Nadat	de	aannemer	zijn	werk	heeft	
verricht,		blijven	er	natuurlijk	een	aantal	
klussen over die we met behulp van 
vrijwilligers	willen	gaan	uitvoeren.	Zo	
zal het grondwerk, het werk aan de  
kapconstructie en het bevestigen van de 
planken	aan	de	buitenzijde	met	behulp	
van	vrijwilligers	gaan	worden	gedaan.	
Dus er zal nog veel geklust kunnen 
worden	op	de	Lille.	

Met	de		bouwgroeten,	
Hans	van	der	Linden	
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Gezocht:

Vrienden van ’t Loeierke

Heb	jij	altijd	al	de	behoefte	gehad	om	jouw	
mening te geven over van alles en nog wat?
Dan	ben	je	bij	‘t	Loeierke	aan	het	goede	adres.

De redactie is op zoek naar Vessemnaren 
die eenmalig en zonder verplichtingen 
iets	voor	ons	clubblad	willen	schrijven.	

Zo	houden	we	ruimte	voor	frisse	blikken	en	nieuwe	invalshoeken.

Heb	jij	inspiratie	om	een	kritisch/grappig/onzinnig	
maar	vooral	geniaal	stuk	te	schrijven?	

Ga	dan	voor	de	eretitel	‘vriend	van	’t	Loeierke’!
Hou	je	niet	in	en	mail	de	redactie!

Alle Vrienden van ’t Loeierke worden uitgenodigd voor een
exclusieve en legendarische feestavond op het eind van het 

seizoen!
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Auto- en motor
rijschool

Menno
Aalders

Tel. (0497)-591845
VESSEM

• Baby en kleuter-
zwemmen

• Vrij zwemmen op
afspraak

• Kinderfeestjes

Telefoon 0497-591516
Mobiel: 06-51335946
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VAN HOOF
INSTALLATIEBEDRIJF

Jan Smuldersstraat 12
5512 AZ Vessem

Tel. 0497-591253-591463

- Centrale verwarming
- Sanitair + waterleiding         +

riolering
- Zinkwerk + dakwerk

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

PRIVE: AD LIEBREGTS
Eikenbocht 1, Knegsel

LIEBREGTS ELEKTRO
VESSEM

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

harrie soetens
KWALITEIT IN STUCWERK

KUILENHURK 27B 5512 CA  VESSEM
TELEFOON 0497-591834
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Jan Smuldersstraat 24 / NL-5512 AZ Vessem 
+ 31 (0)497 591252 / www.goudenleeuwvessem.nl 

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

L E K K E R  E T E N
E N

  G E Z E L L I G H E I D
. . . .
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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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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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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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Op	een	dag	wordt	je	geboren	en	de	oud-
ers	zijn	natuurlijk	helemaal	trots	op	hun	
toekomstige	stervoetballer.	We	hebben	
het zelf nog niet meegemaakt, maar 
waarschijnlijk	wordt	er	dan	ook	gedacht:	
“wat	zou	er	over	een	jaar	of	26/27	toch	
terecht	komen	van	onze	zoon,	zou	hij	echt	
het	beste	eruit	halen	wat	erin	zit?”.	Niet	
alleen	bij	de	ouders	zal	deze	vraag	blijven	
staan,	ook	bij	ons	zelf	is	dit	altijd	een	raad-
sel	gebleven.

Vroeger als klein mennekes waren we 
altijd	in	de	weer,	voetballen	op	’t	veldje,	
knikkeren op de basisschool of spelen in 
de	hooiberg.	(bijna)	altijd	enthousiast	en	
vrolijk,	het	kon	niet	beter.	Maar	toch…	
ergens	had	je	het	gevoel	dat	er	nog	iets	
aan	ontbrak.

Bij	’t	voetballen	in	de	B	en	A-jeugd	
speelden	we	de	sterren	van	de	hemel,	jaar	
op	jaar	werden	we	kampioen	en	de	stapel	
met	groene	‘kampioenspetjes’	werd	al	
snel	een	hoge	toren.	Niets	hield	ons	tegen	
en	de	friet	en	frikadellen	smaakte	elk	jaar	
beter	na	weer	een	kampioenschap.	Maar	
toch…	was	dit	nu	echt	het	beste	wat	we	
eruit konden halen? Nee, er ontbrak nog 
iets	aan.

Langzaam aan werden we steeds ouder 
en	wijzer.	De	studies	met	zeer	goede	
cijfers	(alles	boven	een	5,5	was	goed)	
afgerond en meteen een goede baan 
bemachtigt.	

Elke	dag	gaan	we	weer	met	goede	zin	
naar het werk en aan het eind van de dag 
komen	we	beide	thuis	op	ons	eigen	plekje	
waar we weer niets te klagen hebben over 
het	eten	en	drinken.	Dan	ook	nog	eens	ge-
lukkig samen met een vriendin, het geluk 
kan	niet	op	alles	is	perfect	zo.	Tenminste	
dat leek zo maar ergens bleef dat gevoel 
aan	je	klagen	dat	er	nog	iets	aan	’t	leven	
ontbrak.

En	dan	komt	de	dag	dat	je	gevraagd	wordt	
voor	Prins	carnaval	of	adjudant.	De	beste	
functie	die	je	toegewezen	kunt	krijgen.	
Alles, maar dan ook echt alles wordt voor 
je	gedaan.	Je	kucht	een	keer	omdat	je	
droog	staat	en	11	man	vliegen	weg	om	te	
zorgen	dat	je	weer	een	lekker	pilsje	krijgt.	
Iedereen	loopt	achter	je	aan	omdat	je	van	
die schitterende onderscheidingen weg-
geeft	en	mannen	van	50	met	een	steek	op	
komen	om	2	uur	‘s	nachts	netjes	afmelden	
als	ze	naar	huis	gaan.	Voor	even	sta	je	
volop	in	het	middelpunt	en	ben	je	overal	
een	graag	geziene	gast.	Op	Groenendaal	
wordt door één van de bewoners een 
liedje	voor	je	gezongen,	tijdens	de	zitting-
savonden	wordt	je	tijdens	een	optreden	
nog mooi geschminkt en als hoogtepunt 
van dit alles de dinsdagochtend op de 
Lille.

Opeens heb je het...
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Als	je	het	voor	elkaar	krijgt	dat	de	redactie	
van	’t	Loeierke	speciaal	voor	jou	met	z’n	
alle tot diep in de nacht gaat zitten verga-
deren hoe ze er toch voor konden zorgen 
dat de carnavalsclub zeker niet zou win-
nen	van	de	korfbal,-	en	voetbalclub.	Want	
ze hebben wat gediscussieerd over vragen 
die	de	voetbal	of	korfbal	wel	konden	
weten	en	de	carnavalsclub	niet.	Maar	het	
meeste	tijd	ging	nog	zitten	in	de	laatste	
vraag.	Deze	vraag	kon	de	carnavalsclub	
nooit	goed	hebben	tenzij	er	een	Limburg-
er	tussen	zat	die	de	tekst	van	‘Meh	me	
lepke’	uit	zen	kop	kende.	De	voetbalclub	
daarentegen	moest	de	moeilijke	tekst	van	
Japapapapapapa	mee	kunnen	zingen	(al	
waren	er	twijfels	of	er	niet	Rapapapapa	
werd	gezongen).	Theoretisch	gezien	was	
het	niet	mogelijk	voor	de	carnavalsclub	
om dusdanig veel punten te verzamelen 
zodat de laatste vraag er niet meer toe 
deed.	Een	verloren	race	dus	ondanks	dat	
het loeierke meerdere vragen al per mail 
hadden verstuurd zonder dat deze wisten 
dat	dit	naar	de	toekomstige	adjudant	was.	
Kortom,	de	scheids	was	een	thuisfluiter	en	
we	zijn	er	zonder	enige	twijfel	ingefloten.

Heel	het	scenario	was	dus	speciaal	voor	
ons uitgeschreven om weer een mooie 
dinsdag	ochtend/middag	te	hebben	met	
carnaval.	Als	je	zoveel	eer	krijgt	dan	krijg	
je	echt	het	idee	dat	er	niet	meer	uit	valt	
te	halen.	Maar	toch…	de	woensdag	erna	
begint het weer te knagen, nee er ont-
breekt	nog	steeds	iets.	Je	gaat	er	is	rustig	
over	denken	in	het	kleinste	kamertje	in	
huis en neemt voor het gemak maar even 

’t	Loeierke	mee.	Je	leest	wat	nuttige,	maar	
vooral ook minder nuttige informatie door 
en	dan	opeens	heb	je	het.	Op	een	bladzi-
jde	staat	een	oproep,	Wordt	vriend	van	’t	
Loeierke	en	je	wordt	uitgenodigd	op	een	
geweldige	feestavond.	Dit	is	het	laatste	
puzzelstukje	dat	nog	niet	op	z’n	plaats	
lag.	De	kampioenschappen,	’t	spelen	in	
de hooiberg of de hoogste functie met 
carnaval,	het	valt	allemaal	in	het	niets	bij	
vriend	zijn	van	’t	loeierke.	Wij	zijn	blij	dat	
we	nu	voor	altijd	van	ons	raadsel	af	zijn	en	
we weten zeker dat onze ouders nu extra 
trots	op	ons	zullen	zijn.

Dus	tot	op	’t	loeierkefeest!

Ex	prins	Bertus	&	Ex	adjudant	Rudolf		
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Op	21	mei	2011	zal	op	sportpark	de	Lille	weer	het	jaarlijkse	mix-

toernooi	gehouden	worden	voor	de	Senioren,	A-jeugd	en	

rustende	leden.	

De	wedstrijden	worden	gespeeld	op	E/F	veldjes.

Aanvang	wedstrijden	16:00	uur.

Na	afloop	van	het	toernooi	vindt	in	de	kantine	een	feestelijke	

avond	plaats	met	DJ.

Opgeven	voor	dit	spektakel	voor	30	APRIL	2011	bij	één	van	de	

leiders	of	bij	Hans	van	Diessen	(j.diessen1@chello.nl).

Kees	Soetens	/	Hans	van	Diessen	/	Rob	van	Dijen	/	Pim	van	Hout

MIXTOERNOOI
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De kranten staan vol over het drama in Al-
phen	a/d	Rijn,	de	naweeën	van	de	tsunami	
in	Japan	en	de	onrust	die	Johan	Cruyff	
veroorzaakt	bij	Ajax.

Ook	in	Vessem	ontstaan	heuse	relletjes	die	
gesprekstof	opleveren.	De	leider	van	de	
B1	besloot	onlangs	niet	mee	te	gaan	naar	
een	uitwedstrijd,	omdat	enkele	spelers	in	
werkkleding waren komen opdagen, en 
niet van plan waren deze op verzoek van 
hun	leider	te	gaan	wisselen	voor	een	setje	
schone	kleren.

Dat	moet	je	durven.	Ik	zie	het	Bert	van	
Marwijk	nog	niet	doen.	“Hé	Sneijdertje,	
denken we soms dat het nog carnaval is? 
Uit	dat	dwergenpak!”	Om	vervolgens	naar	
huis te gaan om in de tuin te gaan werken, 
omdat	Sneijder	zich	niet	omkleed.

Je	kunt	je	afvragen	of	het	een	ramp	is	als	
er wat spelers van een club als Vessem 
zijn,	die	in	hun	werkkleding	verzamelen	
voor	een	voetbalwedstrijd.	Eenmaal	op	
het veld heeft iedereen hetzelfde tenue 
aan,	en	juist	dan	gaat	het	erom	dat	de	
spelers	met	voetballen	bezig	zijn	en	
ervoor	zorgen	dat	ze	de	wedstrijd	winnen.	
Altijd	mooi	ook	om	voor	de	wedstrijd	bij	
pakweg	Marvilde	de	tegenstander	te	zien	
in	allemaal	hetzelfde	trainingspak,	netjes	
in	één	lijn	de	warming-up	afwerkend,	
tegenover een stel door elkaar lopende 
Vessemse	boeren.	

Sommigen gehesen in een VV Vessem 
trainingspak, de ander in een trainingspak 
van	zijn	favoriete	club	en	weer	een	ander	
gewoon	in	zijn	wedstrijdshirt.	Om	vervol-
gens	de	wedstrijd	op	inzet	te	winnen.

Spelers die in de B spelen hebben de 
leeftijd	om	zaterdagavond	een	pintje	te	
gaan	drinken.	Die	zal	betaald	moeten	
worden en dus is het logisch dat ze daar-
om	op	zaterdagochtend	een	paar	uurtjes	
werken.	Vervolgens	is	het	haasten	om	te	
kunnen gaan voetballen en is het handig 
om	je	werkkleren	aan	te	houden,	niet	
meer	en	niet	minder.	Dit	is	volgens	mij	al	
jaar	en	dag	zo,	het	is	maar	waar	je	je	druk	
om	maakt.	Beter	dat	ze	’s	ochtends	gaan	
werken en ’s middags komen voetballen, 
dan	dat	ze	op	hun	15e	helemaal	stoppen	
met voetballen om een hele zaterdag te 
kunnen gaan werken met als gevolg dat er 
geen B-elftal meer op de been te brengen 
is.	Dus	lekker	blijven	werken	op	zaterda-
gochtend en voetballen op zaterdagmid-
dag, zodat we niet met Wentersel hoeven 
te	fuseren!

Misschien	moeten	de	leiders	eens	pro-
beren om verplicht te stellen dat ieder-
een	in	z’n	werkkleren	naar	d’n	Hakkens	
komt.	Hopen	dat	er	een	cliniclown	of	een	
leeuwentemmer	in	het	elftal	zit.	Met	zo’n	
goed bewaard geheim kan er nog ge-
lachen	worden!

Mazzel,
Geert

Kleren maken de man
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CAFETARIA-EETHUIS
JOROCA

Theo Rini

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

Voor al uw:
BROOD
EN
BANKET

Bakkerij
HENST
Wilhelminalaan 7
Vessem - Tel. 0497-591272

De Echte Warme Bakker!

Bij inlevering van 
� 300,- aan kassabonnen

een taartje
(8-pers.) gratis!
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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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Op z’n Frans
Op een doordeweekse woensdagavond 
werd er weer vol op getraind op sportpark 
“de	lille”,	omgeven	door	een	prachtige	
bosrijke	natuur.	De	zon	ging	langzaam	
onder, de vogels hielden zich gedeisd en 
de	wind	raasde	door	de	hoge	bomen.	
De spelers gingen daarin tegen gewoon 
verder	met	het	combineren	en	afwerken.	
Op een gegeven moment kwam er een 
onderwerp	aan	de	orde,	wat	eigenlijk	al	
een	tijdje	geleden	afgesloten	en	geregeld	
was.	Het	ging	over	het	verzoek	van	de	
verplaatste	wedstrijd.	Het	verzoek,	dat	
eigenlijk	al	in	een	eerder	stadium	aange-
geven	en	geregeld	had	moeten	worden.	
Dit zorgde voor problemen en discussies 
binnen	de	organisatie	van	de	vereniging.	
Het	was	duidelijk	te	constateren	aan	het	
gesprek dat het tegen het beleid van de 
club	in	was,	om	een	wedstrijd	op	een	laat	
tijdstip	te	verzetten.	De	spelers	waren	
toch	van	mening	dat	zij	het	goed	van	te	
voren	hadden	aangegeven.	Er	volgde	een	
discussie, waar nu nog steeds geen punt 
achter	staat.
Er	is	aangegeven	door	de	KNVB	dat	ze	er-
gens	een	grens	trekken	bij	het	verplaatsen	
van	een	wedstrijd.	Dit	ligt	uiteraard	ook	
aan	de	reden	van	verplaatsen.	Indien	dat	
dit	niet	op	tijd	wordt	aangegeven,	zal	de	
club mits ze een goede reden hebben om 
de	wedstrijd	te	verplaatsen,	de	wedstrijd	
toch	niet	spelen.	De	KNVB	keurt	hierbij	
de	reden	goed.	Zou	er	een	ongeldige	
reden	zijn	volgens	de	KNVB,	dan	zou	de	
club met minimaal 7 spelers toch kunnen 

spelen.	Zodra	de	club	niet	op	komt	dagen,	
is er een automatische overwinning voor 
de	tegenpartij,	en	staat	de	wedstrijd	als	
‘gespeeld’.	
Als de club het alsnog kan regelen om de 
wedstrijd	te	verplaatsen,	is	er	geen	probl-
eem.	De	KNVB	vertrouwd	er	op	dat	beide	
partijen	er	een	goed	gevoel	aan	over	
houden,	en	dat	alles	is	geregeld.	Zouden	
er tussen de twee clubs enkele problemen 
optreden, voegt de KNVB zich toe tot de 
situatie,	en	stelt	eisen.	
Het	is	duidelijk	dat	er	discussies	van	kun-
nen	komen,	maar	toch	zijn	er	regels	waar	
iedere	club	zich	aan	moet	houden.	Com-
municatie	speelt	hierin	een	belangrijke	rol.

Gr Frans
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Sponsor
Penaltybokaal
Beste	jeugdspelers,

Op vrijdag 3 juni 2011	houden	we	weer	de	jaarlijkse	terugkerende	penaltybokaal.	Dit	jaar	
echter	met	een	andere	insteek.	

Van	je	leider	krijg	je	een	formulier.	Met	dit	formulier	ga	je	op	zoek	naar	ouders,	vrien-
den,	familie,	buren,	enz.	die	je	willen	sponsoren.	Dit	kan	per	benutte	penalty,	maar	het	
mag	ook	een	vast	bedrag	zijn.	Vervolgens	ga	je	tegen	6	verschillende	keepers	in	totaal	
18	penalty’s	nemen.	
Alleen	deze	18	tellen	mee	voor	de	actie	en	de	finale	niet.

Hoe meer penalty’s je scoort, hoe meer geld je van je sponsoren krijgt!

Al	het	geld	dat	we	op	deze	manier	bij	elkaar	weten	te	schieten,	wordt	gebruikt	om	onze	
nieuwe	kleedaccomodatie	te	financieren.	
De	formulieren	(+	gescoorde	euro’s)	moet	je	op	woensdag	8	juni	of	donderdag	9	juni	
tussen	19	en	20	uur	in	de	kantine	inleveren,	bij	de	activiteitencommissie.

Degene	die	het	hoogste	sponsorbedrag	scoort,	krijgt	een	SCHITTERENDE	PRIJS	
uitgereikt	tijdens	het	pinkstertoernooi.

Dus…	vraag	zo	veel	mogelijk	vrienden,	familie	en	buurtgenoten	en	ga	flink	oefenen	
tegen	de	garagedeur.

Alvast	bedankt	en	veel	succes!!!

De sponsorcommissie
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V Minigravers en Verhuur

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

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

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

www.verkooyenvessem.nl

Dealer minigravers
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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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Hallo,

Zoals	je	leest	heb	ik	met	de	aanhef	van	dit	
stuk	al	moeite.	Hoe	spreek	je	‘t	Loeierke	
aan?? Geachte is te formeel, Lieve te soft 
en hoi is alsof we elkaar al veel vaker heb-
ben	gezien	en	gesproken.	Maar	vriend	
is exclusief voor hele goede bekenden 
waarmee	je	regelmatig	veel	te	veel	bier	
hebt gedronken, wiens goede- en slechte 
tijden	je	van	dichtbij	hebt	meegemaakt	en	
waarvan	je	de	8e	foute	pass	in	één	wed-
strijd	in	het	5e	van	Vessem	nog	zonder	
mopperen	of	kankeren	accepteert.	En	dat	
terwijl	je	al	die	keren	volledig	vrij	staat	
voor	de	keeper.	En	dat	is	voor	mij	meteen	
ook	de	belangrijkste	reden	waarom	ik	dit	
stuk	schrijf.		

Enkele	maanden	geleden	stond	er	in	‘t	
Loeierke een advertentie van de redactie 
waarin Vessemnaren gevraagd wordt om 
iets	te	schrijven	voor	ONS	clubblad.	Men	
vraagt om kritische, grappige, onzinnige, 
maar	vooral	geniale	stukken	in	te	sturen.	
De	beloning	is	een	titel	“vriend	van	’t	
Loeierke” en de uitnodiging voor een 
exclusieve	feestavond.		

Deze actie van de gewaardeerde redac-
teuren	mag	wat	mij	betreft	in	één	adem	
genoemd worden met het succesvolle 
imitatiebiertje	Bückler,	de	waanzinnige	
vormgeving	van	de	Fiat	Multipla	en	het	

aantrekken	van	de	kiloknaller	Mido	door	
Ajax,	of	fuifnummer	Andy	van	der	Meyden	
door	PSV.	Het	is	maar	net	waar	je	op	kickt.	
Natuurlijk	is	kritiek	uiten	erg	gemakkelijk	
en met een paar pils op nog veel gemak-
kelijker,	maar	laat	ik	eens	proberen	uit	te	
leggen	waar	mijn	ergernis	is	ontstaan	en	
hoe deze is gegroeid in de afgelopen edi-
ties	van	mijn	favoriete	blad.	

Het	begint	natuurlijk	met	de	advertentie;	
paginagroot:	“gezocht:	VRIENDEN	VAN	
’T	LOEIERKE”.	Hé,	gezocht,	vrienden?.	
Vrienden	zoek	je	toch	niet?	Vrienden	maak	
je,	vrienden	verdien	je.	Er	bekroop	me	
een	vreemd	gevoel.	Ongeveer	hetzelfde	
als	toen	Harrie	Knevel	na	ongeveer	17	
minuten in onze eerste kennismaking z’n 
arm om m’n schouder sloeg en meteen 
plannen begon te maken over een giga 
sponsorovereenkomst	voor	zijn	ZVV	Café	
de	Knevel,	hij	wilde	wat	nieuwe	Eind-
hovense vrienden aantrekken en de club-
kleuren moesten veranderen in snorbruin 
en	wit.	Of	een	vage	bekende	die	ineens	
via	Facebook,	Hyves	of	LinkedIn	met	jou	
wil	linken	of	connecten	en	je	benoemt	als	
vriend	(holy	shit,	wie	is	dat	ook	alweer?):	
verschrikkelijk!	

Als grote bewonderaar van ’t Loeierke om 
z’n authenticiteit en integriteit hoopte ik 
dat deze devaluatie van het woord vriend-
schap	aan	mijn	lijfblad	voorbij	zou	gaan.	

‘Vriend van ‘t Loeierke?’
ingezonden column door Siem Sanchez



‘ t  Loeierke

27

Maar	niets	is	minder	waar:	’t	Loeierke	
probeert ons zelfs om te kopen met als 
beloning een exclusieve en legendarische 
feestavond.	Wie	wil	dat	nou	niet?	Met	een	
aantal	onbetekenende	“vrienden”	tijdens	
een	kwis	discuteren	of	Arjen	Robben	uit	
Makkum	of	uit	Bedum	komt.	Zal	wel	een	
vraag	van	kwisburo	Rudi	zijn.	

Zou	het	een	grap	zijn?.	De	gemiddelde	
Vessemse	lezer	snapt	natuurlijk	meteen	
dat	je	geen	vriend	kunt	worden	met	het	
schrijven	van	een	onnozele	column.	Het	
verscheen bovendien in dezelfde week 
dat	Merab	Jordania	op	het	8-uur	journaal	
beweerde	dat	Vitesse	in	3	jaar	kampioen	
van Nederland zou worden, de link is snel 
gelegd;	het	is	bijna	1	april.	Maar	wat	schet-
ste	mijn	verbazing	in	de	volgende	edities;	
er	bleven	nietszeggende	stukjes	bijko-
men	met	een	verwijzing	naar	“ik	zal	maar	
een aantal letters achter elkaar zetten, 
hiermee ’t Loeierke vervuilen, en dan mag 
ik	naar	het	exclusieve	feest”.	Zitten	wij	
als lezers te wachten op deze Loeierke-
onwaardige	stukjes	met	als	enig	doel	om	
uitgenodigd	te	worden	voor	een	feestje?.	
Lijkt	me	niet!.	

Daarnaast erger ik me wezenloos aan de 
inhoud;	eerst	een	charmeoffensief	uit	
Wintelre waarin ons wordt uitgelegd dat 
de verschillen tussen Wentersul en Ves-
sem	echt	niet	zo	groot	zijn	als	wij	allemaal	
al	die	jaren	dachten;	alleen	de	kleuren	zijn	
anders	en	het	clubblad	van	DEES	stelt	niks	
voor.	
Daarna in het volgende Loeierke een vri-
jgezelle	ex-oosterbuur,	of	nieuwe	Vessem-
naar, die de ware reden van z’n exodus 
aan	het	papier	toevertrouwd;	de	meiden	

zijn	er	ook	al	niks.	Met	deze	ontboezem-
ing	en	alles	wat	er	verder	staat,	heb	je	in	
de	komende	10	jaar	zeker	nog	minder	kans	
op	sex	dan	boer	Gradus	uit	BZV.	Werkelijk	
schandalig	dat	dit	geplaatst	wordt.	Het	is	
toch algemeen bekend dat de gemiddelde 
intelligentie in Wintelre veruit het laagste 
is	in	de	Kempen	(bron:	Eindhovens	Dag-
blad)	en	dat	mede	hierdoor	het	domme	
gedraaf, de schuimresten rond de mond 
en de ontroerende inzet in het eerste van 
DEES	verklaard	kan	worden.	

Maar	na	een	nachtje	piekeren	ben	ik	
eruit.	Dit	geslijm	van	de	klepbroeken	kan	
slechts	2	dingen	betekenen:	of	Wintelre	
wordt	binnenkort	opgeofferd	voor	de	4e	
startbaan	van	Eindhoven	Airport	en	dan	
zullen ze zich toch ergens anders moeten 
vestigen	(er	gaan	al	geruchten	over	oost-
Groningen	of	zuid-Limburg);	of	men	is	het	
beu	om	constant	Winter-SUL	genoemd	te	
worden	en	ze	vragen	een	naamswijziging	
aan.	Geheel	in	de	trend	dat	iedereen	in	
Wintelre	ergens	“vlak	be”	moet	wonen	
noemen ze het hele gat voortaan gewoon 
“Vlak	be	Vessem”.	Nou	daar	zijn	we	uit.	

Maar	nu	terug	naar	de	hoofdvraag:	
waarom	wil	’t	Loeierke	toch	vrienden?.	
Antwoord:	Niet,	het	is	gewoon	een	grap!!	
En	alleen	buitendurpse	snappen	‘m	niet.		
Ondanks heftig aandringen van de re-
dactie hoef ik geen uitnodiging voor de 
legendarische	feestavond.	

Gegroet, 

Siem	Sanchez.
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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
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De omgekeerde wereld
- Peña’s belevenissen in Vessem 2 - 

Nog niet zo heel lang geleden, ik denk 
zo’n	2	loeierkes	terug	stond	er	in	ons	
clubblad	een	column	van	Kefin	fan	Hel-
foort.	Hierin	viel	te	lezen	dat	er	al	zo’n	63	
personen	met	het	2e	meegedaan	hadden.	
Hoe	was	dit	toch	mogelijk?	Ook	wist	men	
niet	hoe	dit	probleem	op	te	lossen.	

Op het begin van het seizoen toen ieder-
een	nog	fit	was	werd	er	nog	gewonnen.	
Naar	mijn	weten	de	eerste	3	wedstrijden.	
Maar	hierna	kwam	er	de	spreekwoordeli-
jke	klad	in.	Er	raakten	belangrijke	spelers	
geblesseerd.	De	betere	spelers	werden	
naar	het	eerste	gehaald.	En	zo	werd	
het elke week weer een puzzel voor de 
leider	om	een	compleet	elftal	bij	elkaar	te	
halen.	Als		je	dan	niet	meer	wint	(wat		op	
zich niet zo raar is met zo’n wisselende 
groep	spelers)	wordt	het	er	allemaal	niet	
aantrekkelijker	op	om	mee	te	doen	als	je	
gevraagd	wordt.		

Maar	op	dit	moment	staat	de	wereld	op	
zijn	kop.	Er	wordt	weer	gevragen	door	
mensen of dat ze alstublieft niet met 
het	2e	mee	willen	doen.	Er	worden	zelfs	
spelers teleurgesteld naar huis gestuurd 
omdat	er	al	4	bankzitters	waren.	Want	de	
afgelopen	weken	lijkt	het	2e	zelfs	onver-
slaanbaar.	Hoe	is	dit	toch	mogelijk	hoor	
ik	jullie	al	denken?	Nou	daar	zijn	simpele	
redenen	voor:	

Er	zijn	een	aantal	belangrijke	spelers	terug	
gekomen	van	een	blessure.	Het	eerste	
richt zich momenteel op komend seizoen 
en laat al een aantal talenten proeven 
aan het voetballen op zondag, waardoor 
de	spelers	die	eigenlijk	net	te	kort	komen	
voor	het	1e	weer	in	het	2e	staan	waar	ze	
beter	tot	hun	recht	komen.	

Doordat	die	spelers	op	belangrijke	plek-
ken op het veld staan trekken de an-
dere spelers zich daar aan op waardoor 
ze	beter	gaan	voetballen.	Als	er	beter	
gevoetbald wordt, word het leuker om 
te	voetballen.	En	als	je	het	voetballen	
leuk	vindt	ga	je	er	automatisch	harder	
voor	werken.	Als	er	door	iedereen	hard	
gewerkt	wordt	dwing	je	op	een	gegeven	
moment het geluk af waardoor de bal nu 
wel	net	binnen	valt	en	vroeger	niet.		Een	
logisch	gevolg	hiervan	is	dat	je	wedstri-
jden	begint	te	winnen.	En	als	je	een	aantal	
wedstrijden	achter	elkaar	wint	raak	je	in	
een	roes	waarin	je	denkt	dat	je	onvers-
laanbaar	bent.	

Het	moet	raar	lopen	wil	vessem	2	de	3e	
periode	niet	gaan	pakken.	Hierdoor	wordt	
het	seizoen	toch	nog	waardig	afgesloten.	
Nu	hoor	ik	jullie	hersens	weer	kraken:	
Waar	had	het	toe	geleid	als	het	2e	heel	het	
seizoen met dit elftal had gespeeld? 



‘ t  Loeierke

31

Nou dan had misschien de platte kar 
weer door het dorp getrokken, want de 
bovenste	teams	zijn	de	laatste	weken	ook	
allemaal	verslagen.	Of	zou	dit	toch	altijd	
een	illusie	blijven?

Want	kampioen	worden	met	het	2e	is	
misschien	wel	het	moeilijkste	kampioen-	
schap	van	allemaal.	Als	er	goed	gevoetbald	
wordt worden de betere spelers wegge-
plukt	door	het	eerste.	Want	daarvoor	
speel	je	tenslotte	in	de	selectie.	Als	leider	
en	medespeler	zijnde	weet	je	dat	ook,	
maar niks is frusterender als het elftal 
goed draait en de beste spelers worden 
weggepakt.	Hierdoor	is	het	gewoon			
belangrijk	dat	je	een	brede	selectie	hebt.	
Maar	het	is	ook	belangrijk	dat	er	in	het	
algemeen	jonge	elftal	een	aantal	oudere	
spelers met wat meer ervaring staan die 
de	jonge	mannen	op	hun	plaats	zetten	en	
waaraan	de	jonge	spelers	zich	op	kunnen	
trekken.		

Want	ik	weet	nog	goed	toen	ik	een	jaar	
of	17	was	en	in	het	2e	voetbalde.	Mocht	
ik	met	de	grote	Kees	Henst,	Bart	de	Laat	
en	Rene	Swaanen	voetballen.	Alleen	hun	
aanwezigheid in het veld was al voldoende 
voor	de	jongere	spelers.	Want	alleen	jonge	
spelers	bij	elkaar	zetten	kan	wel	gezellig	
zijn	voor	die	mannen,	maar	daar	worden	in	
de	senioren	geen	wedstrijden	mee	gewon-
nen.	Volgends	seizoen	komt	er	gelukkig	
weer	een	hoop	jeugd	over	naar	de	senio-
ren, maar zorg ervoor dat er een aantal 
ervaren	jongens	in	de	selectie	blijven	
voetballen.	Zo	kan	er	volgend	seizoen	
misschien	nog	iets	moois	opbloeien.

Zoals	het	er	nu	uitziet	zullen	we	een	
bredere	selectie	krijgen	dan	dit	jaar,	dus	
zal er weer gevochten moeten worden 
voor	een	plek	in	het	elftal.	Hierdoor	zal	de	
trainingsopkomst	beter	moeten	worden.	
Waardoor de kwaliteit ook weer beter 
wordt.	Want	van	regelmatig	trainen	wordt	
je	alleen	maar	beter.

Maar	het	belangrijkste	is	dat	de	sfeer	die	er	
vroeger	in	het	2e	was	nu	weer	terug	is.	En	
dat	iedereen	weer	plezier	in	het	spelletje	
heeft!	Er	zijn	nu	nog	3	wedstrijden	te	gaan,	
en als die alle drie gewonnen worden is zo 
wie zo de 3e periode binnen maar dan ein-
digt	het	2e	toch	nog	op	een	respectabele	
6e	of	7e	plaats	in	de	competitie.	De	laatste	
wedstrijd	is	op	zondag	15	mei.	En	de	16e	
heeft	deze	jongen	in	ieder	geval	al	een	
snipperdag	gepland.	Want	het	goede	slot	
van	de	competitie	moet	natuurlijk	fees-
telijk	afgesloten	worden.	Hopelijk	denken	
meer mensen hier zo over zodat het dan 
nog	tot	de	late	uurtjes	gezellig	kan	blijven	
in	de	kantine	en	in	de	plaatselijke	horeca.

In	mijn	dromen	heb	ik	volgend	seizoen	al	
een	week	vrij	gepland	om	het	kampioen-		
schap	te	vieren.	Of	ben	ik	dan	misschien	
toch iets te positief en leef ik op dit mo-
ment in een roes?

De groeten,

Peña

Noot	van	de	redactie:	dit	stuk	is	geschre-	
ven voordat Peña  afgelopen zondag in 
Heeze	uit	zijn	roes	is	gehaald.



‘ t  Loeierke

32

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
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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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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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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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SPONSOR ��
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Er	is	me	al	eerder	gevraagd	om	`n	stukje	over	onze	C1000	te	schrijven	voor	deze	rubriek,	
maar	i.v.m.	onze	bruiloft	en	de	daarop	volgende	huwelijks	reis	naar	Mexico	was	het	
er	nog	niet	van	gekomen.	Het	klinkt	misschien	als	`n	cliché,	maar	Inge	is	overigens	het	
beste	wat	me	ooit	is	overkomen!	

C1000	Liebregts	natuurlijk	`n	begrip	in	Vessem	en	al	sinds	jaar	en	dag	ook	sponsor	van	
VV	Vessem	.	Dit	doen	we	met	groot	plezier,	want	de	voetbalclub	is	erg	belangrijk	voor	
het	dorp.	Veel	mensen,	met	name	jeugd,	vinden	hierin	`n	prima	uitlaatklep	om	te	bewe-
gen	en	anders	wel	voor	de	sociale	contacten	in	de	kantine!

Ondanks	het	feit	dat	we	niet	zo	heel	groot	zijn,	zijn	we	als	C1000	wel	heel	bijzonder.	
Wij	zijn	namelijk	de	enige	C1000	van	Nederland	met	nog	`n	echt	ambachtelijke	slagerij-	
afdeling.	We	maken	hier	alles	vers	zoals	de	klant	het	wil	en	op	maat	gesneden	en	dit	
tegen	de	scherpe	C1000	prijzen.	We	zijn	ook	een	heel	ruim	gesorteerd	in	barbecue-vlees	
en	aanverwante	artikelen,	zoals	rauwkost	en	verse	sauzen.

Onze		groente-	en	fruitafdeling	wordt	bemand	door	Marianne,	een	gediplomeerd	AGF-	
specialiste die deze afdeling de hele dag vol houdt met een ruim assortiment verse 
groente	en	fruit.	Zij	kan	de	klant	tevens	voorzien	van	de	juiste	adviezen.	
Op	onze	bakkerij-afdeling	hebben	we	naast	het	verse	brood	dat	dagelijks	aangeleverd	
word,	ook	een	groot	assortiment	brood	en	harde	broodjes	die	de	hele	dag	door	vers	
afgebakken	worden.	Tevens	hebben	we	hier	ook	een	ruim	aanbod	vers	gebak,	dat	u	ook	
online	kunt	bestellen	via	www.c1000.nl/gebak.

Maar	ook	voor	al	u	andere	levensmiddelen	bent	u	bij	ons	op	het	juiste	adres,	dus	graag	
tot	ziens	in	onze	C1000	!!

Pierre Liebregts

C1000
Liebregts
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Vertrek: Gemeenschapshuis D’n Boogerd: 
18.00-19.00 uur 

Voorinschrijving t/m 24 mei: € 3,00 p.p. 
Inschrijving op wandeldagen: € 3,50 p.p. 
1 dag meelopen              : € 2,00 p.p. 

Inschrijven: 
Wilma v Helvoort, Molenberg 2 
Ien Janssen, Molenberg 9 
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PRIKBORD

Leden van de Rabobank krijgen de 
mogelijkheid om te stemmen 

op de website van de 
Rabobank. Stem op voetbal- en 

korfbalvereniging Vessem!!! 
Alle leden van Rabobank krijgen 
post hierover. Elke stem is geld 

waard voor onze club!
Bestuur Voetbalvereniging 

Vessem

15 mei 2011

Laatste speeldag competitie 2010-2011.

Afsluitingsbal in de kantine.

Met vanaf 15.00 uur Live DJ.

Voetbalvereniging Vessem
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Zaterdag 14 mei
OUD IJZER OPHALEN

Zondag 12 juni, 
Feestavond tent Pinksteren 

Doet/kan ie ’t of doet/kan ie ’t 
niet. Mis het niet. 

Stop je met voetbal?
Geef dan je afmelding door (voor 1 
mei 2011) aan Arie Schriders, 
Kerkberg 2 te Vessem. 0497-591305

OUD PAPIER 
Omdat Koninginnedag dit jaar op zaterdag valt, staan de 
papiercontainers op donderdag 28 en vrijdag 29 april op het 
terrein aan Wilhelminalaan 29. De containers worden vrijdag-
middag 29 april opgehaald. 

Wij danken u voor uw begrip. Bestuur V.V. Vessem
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Blikseminterview

Een	nieuw	gezicht	in	de	kantine	op	de	
Lille?	Daar	moet	‘t	Loeierke	natuurlijk	het	
fijne	van	weten.	En	dus	stuurden	we	Daan	
op pad met de opdracht om de leden van 
VV Vessem met enkele rake vragen inzicht 
te	geven	in	de	persoon	achter	deze	dame.
Oordeel	zelf	of	het	hem	gelukt	is:

1)	Wie	ben	je?
Linda van Puyenbroek

2)	Waar	woon	je?
Costerij	16	

3)	Wat	heb	je	met	Vessem?
Vroeger	uiteraard	niets.	Dankzij	Adrie	ben	
ik	hier	terecht	gekomen.	
En	het	bevalt	nog	steeds	prima.	

4)	Waar	woonde	je	voordat	je	naar	Ves-
sem kwam?
In	Hooge	Mierde

5)	Heb	je	Bas	van	der	Heijden	onlangs	
gezien?
Ik	meende	hem	daar	laatst	bij	de	kerk	te	
zien	staan…Hij	stond	wanhopig	te	bellen.

6)	Wat	zijn	je	hobby’s?
Korfbal	(nu	nog	in	Mierd,	na	dit	seizoen	bij	
Vessem)

7)	Waarom	ben	je	in	de	kantine	gaan	
werken?
De	club	een	handje	vooruit	helpen.	

8)	Wat	is	je	lievelingsdier?
Ik	ben	eigenlijk	niet	zo’n	dierenliefhebber.

9)	Is	Adrie	werkelijk	het	beste	wat	je	kunt	
krijgen?
Komt deze vraag serieus in ’t Loeierke???

10)	Wat	zou	je	aan	de	kantine	willen	veran-
deren?
De allereerste keer dat ik er binnenliep, 
dacht	ik	…	Nu	kom	ik	erachter	dat	het	wel	
iets	heeft	zo.	Alleen	de	dames	wc	moet	
opgeknapt	worden.	Die	staat	elke	zondag	
blank.	Misschien	Adrie	toch	maar	eens	
informeren…	

11)	Kaal	of	kammen?
“Weetje	wel…	iedereen	petje	af!”	(1996	
als	ik	me	niet	vergis)

12)	Uit	welk	jaar	komt	jullie	CV	ketel?
Volgens	mij	is	ie	gloedje	nieuw!	Adrie	heeft	
hem laatst ook nog opgepimpt door er 
een	sticker	op	te	plakken	van	Huybers	
Installatiebedrijf.	Volgens	hem	gaat	hij	dan	
NOG	langer	mee…

13)	Paprika	of	gewone?
Wat	een	inspiratie	op	zo’n	vrijdagavond		
01:30	’s	nachts.	Heet	dat	dan	vergaderen?	

14)	Laptop,	vaste	computer	of	i-pad?
Laptop
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15)	Mag	Adrie	in	zijn	handjes	knijpen?
Jazeker.

16)	Wie	is	tot	nu	toe	de	meest	aantrekkeli-
jke	klant	in	de	kantine	geweest?
Dat	weet	diegene	ondertussen	al	wel!

17)	Stel	je	staat	aan	de	andere	kant	van	de	
bar.	Bestel	je	dan	een	groene,	een	blauwe	
of een rode Gatorade? 
Een	witte,	die	zijn	nu	maar	1,50	ipv	2,00.	
Volgens	mij	moeten	ze	op…

18)	Saus	erop	of	saus	ernaast?
D´r	op.

19)	Wat	wilde	je	vroeger	worden?
Het	vriendinnetje	van	Ruud	Gullit.	Ik	was	
er	verliefd	op…

20)	Wat	zou	je	aan	jezelf	willen	veran-
deren?
Best	een	persoonlijke	vraag!	Zullen	we	die	
een	keer	1	op	1	afhandelen?

21)	Heb	je	als	kersverse	barvrouw	al	een	
telefoonnummer gescoord?
Ja,	binnen	een	half	uur	al.	Er	kwamen	2	
knappe	mannen	aan	de	bar	zitten	tijdens	
de	rust.	Van	de	een	kreeg	ik	z’n	e-mail	en	
van	de	ander	z’n	06-nummer.	(ben	alleen	
het	briefje	kwijt)

22)	Wat	vind	je	van	de	politieke	situatie	in	
Libië? 
Erg	triest	allemaal.	

Linda hier nog in het blauw wit van DDW zittend tweede van rechts, volgend seizoen dus 
zowel op het veld als in de kantine van sportpark de Lille te bewonderen.
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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	tenue?
Beste	speler	van	Vessem:	
Wat	is	de	naam	van	je	school?	
In	welke	groep	zit	je?	
Favoriete les? 
Heeft	een	hekel	aan:	
Wie	zou	je	het	allerliefst	ontmoeten,	en	
waarom? 
Wat	is	je	favoriete	dier?	

Coen Wouters
20	maart	2003
Veldhoven
Han	Wouters
Ankie Wouters
Emma
Ervik	en	Nick	L.
F2
Verdediging
Peter,	Jos,	Dennis,	Robert	en	Han
2	keer
PSV
Messi
Vessem
Toon	van	Sambeek
St.	Lambertusschool
4
Techniek
Poep	onder	de	schoen!
Affelay,	dan	kan	ik	hem	leren	
voetballen
Konijn

Coen Wouters
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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	week?	
Hoe	laat	ga	je	‘s	avond	naar	bed?	
Hoeveel	zakgeld	krijg	je	per	week?	
Wat	is	je	grootste	wens?		
Wil	je	later	ook	slager	worden?		 	 																			
Wanneer	en	waarom	heb	je	voor	het	laatst	
in ’n deuk gelegen? 

Wat	is	je	favoriete	computerspelletje?
Wat	vond	je	het	leukste	van	afgelopen	
carnaval?
Heb	je	al	iets	geleerd	van	jullie	pap	als	
trainer?
Vind	je	het	leuk	als	straks	de	korfbaldames	
de kleedlokalen delen met de voetballers? 
Ga	je	later	roken	en	bier	drinken?	
Wat	vind	je	van	’t	loeierke	en	wat	zou	er	
beter kunnen? 

Friet met sate
Spruitjes
Dat	Vessem	5	beter	gaat	voetballen

Nick en Simon
Vissen	en	TV	kijken
Spel.nl
Vis	TV
Teletubbies
Zeeland,	dan	heb	ik	ècht	vakantie

7 uur
20:00	uur
0,00
Profvoetballer worden
Nee,	natuurlijk	niet,	ik	ben	niet	gek!
Afgelopen week in het New York hotel in 
Disneyland	Parijd	toen	Emma	vertelde	dat	
ze slecht geslapen had door de hoogte-
vrees.	Het	bed	was	ook	wel	1	cm	hoger	dan	
bij	ons	thuis!!
New	Mario	Bros
De	optocht;	toen	mocht	ik	bij	Robert	
voorin	in	de	prinsenwagen.
Heel	veel;	maakt	van	ons	totale	voetballers

Nee

Niet	roken,	maar	wel	bier	drinken!
Mogen	nog	meer	grappen	in,	maar	verder	
een goed blad
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elftal wed.   pnt.   gem.       voor    tegen saldo

	B1	 17	 43	 2,53	 68	 24	 44

	F2	 16	 37	 2,31	 91	 28	 63

	E3	 18	 39	 2,17	 133	 51	 82

	A1	 18	 30	 1,67	 61	 35	 26

	E2	 17	 27	 1,59	 94	 80	 14

	B2	 13	 20	 1,54	 36	 29	 7

	E1	 14	 21	 1,50	 52	 65	 -13

	F1	 17	 24	 1,41	 59	 47	 12

	C1	 18	 18	 1,00	 41	 75	 -34

	C2	 17	 14	 0,82	 34	 77	 -43

	D1	 19	 13	 0,68	 36	 126	 -90

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2010-2011

Stand	bijgewerkt	tot:	16	april	2011
Winnaar vorig seizoen: F1

STAND OM 
DE SUPERCUP 

SEIZOEN
2010-2011

SPONSOR:
J.	Henst	&	Zn.
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Vessem E3: Kampioen!
Zaterdag	9	april	is	de	E3	officieel	kampioen	
geworden	in	de	voorjaarscompetitie.	
Maar	omdat	toen	de	uitslagen	van	de	
andere teams uit onze poule nog niet 
bekend waren hebben we besloten om 
dit kampioenschap te vieren op zaterdag 
16	april.	Maar	we	moesten	eerst	nog	wel	
voetballen!
Dus	‘s	morgens	om	9.45	uur	vertrokken	
naar	de	Beerse	Boys,	deze	wedstrijd	was	
wel	apart,	hij	werd	zelfs	even	stil	gelegd,	
omdat de scheidsrechter een ouder die 
commentaar had op de scheids van het 
voetbalveld	stuurde.
Alleen deze ouder wilde het veld niet 
verlaten, maar de scheidsrechter had alle 
geduld en wachtte totdat deze persoon 
uit	het	zicht	verdwenen	was.
De	wedstrijd	werd	weer	hervat	en	uitein-
delijk	wonnen	we	met	12-2,	wederom	een	
mooie	uitslag.	
Dat kon ook niet anders, want wat had-
den we veel supporters, papa’s, mama’s, 
broertjes,	zusjes	en	zelfs	opa’s	
en	oma’s	stonden	langs	de	lijn	
met spandoeken, toeters en 
fotocamera’s.
Na de penalty’s gingen we met 
een	feeststemming	douchen.
En…..	op	naar	de	Vessemse	
kantine, daar zouden we de 
welbekende	kampioensfrietjes	
krijgen,	gebakken	door	Jan	de	
Laat en geserveerd door Riny 
van	de	Loo.	Ook	kregen	we	in	
de kantine een kampioenspet 
en een medaille, en daarna de 
kampioenenrondrit door Ves-
sem.
Dit	was	echt	feesten!

In	de	legerjeep	van	Marco	versierd	met	
vlaggen en harde muziek reden we rond 
door	Vessem.	Flink	zingend	en	toeterend	
hebben we heel Vessem wakker geschud, 
zodat	iedereen	toch	wel	wist	dat	wij	kam-
pioen	geworden	waren.
Nog	even	gestopt	bij	onze	sponsor	Frans	
Soetens en deze hebben we heel erg 
professioneel	toegezongen.	Frans	kwam	
naar buiten feliciteerde ons en had zelfs 
ook	nog	een	enveloppe	voor	ons.	Bedankt	
Frans!!

Vervolgens reden we weer terug naar 
het eindstation, waar we in de kantine 
nog wat gedronken hebben en zat er ons 
feestje	weer	op.

Jongens	en	meisjes	allemaal	gefeliciteerd	
met	jullie	behaalde	kampioenschap!

Leiding	en	trainers	E3.	
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De Frotlip
van ut joar

10 punten Bas van der Heijden.	Ontwaakte	na	een	wilde	avond	en	waarschijnlijk	ook	
een	wilde	nacht	naast	een	wildvreemd	meisje	in	een	wildvreemd	bed	in	een	wild	
vreemd	dorp.	Hij	besloot	maar	de	benen	te	nemen	en	naar	zijn	vader	te	bellen	om	hem	
op	te	komen	halen.	Aanwijzingen	wezen	hem	erop	dat	hij	in	Bladel	beland	was.	Slim	
als	hij	was	sprak	hij	af	bij	een	herkenbaar	punt:	de	kerk.	Toen	papa	echtereen	half	uur	
later	bij	de	afgesproken	plek	geen	Bas	aantrof	besloot	hij	te	bellen.	Ook	Bas	snapte	er	
niks	van,	want	hij	stond	toch	echt	met	zijn	telefoon	in	de	hand	recht	voor	de	kerk.	Een	
voorbijganger	bracht	hulp	met	het	antwoord	op	de	vraag	van	Bas	dat	hij	toch	in	Bladel	
was.	“Nee	jongen,	dit	is	Hooge	Mierd!!”.

7 punten Adrie Huijbers. We vreesden als redactie dat we moesten gaan censureren, 
toen	we	een	foto	toegestuurd	kregen	met	als	toelichting	dat	Adrie	Huybers	’s	nachts	
betrapt	was	met	zijn	hand	in	de	snoeptrommel…..Het	bleek	echter	toch	iets	onschul-
diger	dan	we	hadden	gevreesd.	We	kunnen	natuurlijk	als	journalisten	van	de	oude	
stempel	onze	bronnen	niet	prijsgeven.	Maar	wij	werden	getipt	door	iemand	in	zijn	
directe	kring	dat	deze	bonkige	spits	nogal	een	snoepkont	is.	Hij	schijnt	ook	voor	elke	
wedstrijd	zijn	zakken	vol	te	laden	met	zogenaamde	SVO’tjes*.	Uit	het	fotomateriaal	
blijkt	dat	deze	krachtinspanning		’s	nachts	toch	teveel	gevraagd	is.	

5 punten Luuk Roffelsen.	Was	na	drie	dagen	carnaval	nog	topfit,	toen	hij	op	maandag-
middag	met	een	stel	vrienden	en	ook	vriendinnen	uit	Vessem	in	Moergestel	ook	nog	
even	feest	ging	vieren.	Maar	na	de	taxirit	terug	naar	huis	was	de	pijp	volledig	leeg….

4 punten Ad Nouwens.	Ooit	was	hij	een	van	de	roergangers	van	de	instandhouding	van	
de	burenruzie	tussen	Vessem	en	Wentersel.	Maar	zelfs	Adje	wordt	mild.	Drie	dagen	
voor	de	derby	werd	hij	in	Wentersel	achter	een	wandelwagen	gesignaleerd.	Gelukkig	
betreft	het	een	kleindochter	en	niet	een	toekomstig	blauwwittertje.	Met	vader	John	
Neggers	en	opa	Bokito	zou	dat	vast	geen	frêle	linksbuiten	geworden	zijn…..

3 punten Adje van Spreuwel.	Maakt	wel	eens	spannende	avonturen	mee,	maar	deze	
speelde	zich	af	op	zijn	eigen	slaapkamer.	Hij	zat	op	zijn	slaapkamer	maar	kon	deze	niet	
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meer	verlaten	omdat	de	deur	niet	meer	open	ging.	Na	een	hoop	geprobeerd	te	hebben	
en	de	rest	van	de	familie	om	hulp	te	hebben	geschreeuwd,	heeft	Piet	Spruw	de	slijptol	
aangegooid door het raam, en heeft Ad deze maar op het slot gezet met als gevolg een 
hoop	schade,	rook	en	herrie,	maar	Adje	is	weer	vrij	man.

2 punten Bart de Koning.	Uit	de	catagorie	drank	maakt	meer	kapot	dan	je	lief	is.	Prins	
Bertus	had	op	zondagochtend	weinig	herinneringen	meer	aan	zijn	boerenovertrek	van	
een	dag	eerder.	Toen	hij	zondags	vroeg	moest	gaan	voetballen,	lag	de	klep	van	de	wc	
bril	doormidden	op	de	tafel	in	de	woonkamer,	hoe	dit	komt	is	voor	fam.	De	Koning	nog	
altijd	een	raadsel.

1 punt Arno Somers.	Onderstaand	citaat	uit	het	wedstrijdverslag	van	de	site	van	Nu-
enen	6	zegt	genoeg	over	de	beschamende	manier	waarop	meneer	zich	gedroeg	tijdens	
de	verloren	kampioenswedstrijd	van	Vessem	3:	“Robin	pikte	de	bal	op,	omspeelde	de	
aanstormende	Vessemse	doeman	en	legde	de	bal	in	het	lege	doel.	Ondertussen	was	
Mr.	Retard	grensrechter	het	veld	ingelopen	om	Robin	te	tackelen,	maar	natuurlijk	
faalde	deze	oorbelmans	met	vlag	die	hoogstwaarschijnlijk	weggelopen	was	uit	de	
Grote	Beek	jammerlijk.”

*SVO’tje	=	Adrieaans	voor	Snoepje	voor	Onderweg
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Oh, 

goed da Rene 

van Diessen zunne 

dikke
	kop	h

et!	

Ja,	anders	hai	al	
da geld vur da meng-
paneel nie in die helm 

gepast!


