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Voorwoord
Kampioen worden doe je samen!

Het gaat niet vanzelf
Op de jaarvergadering en op de nieuwjaarsre-
ceptie heb ik reeds aangegeven dat het echter 
niet vanzelf gaat en dat wil ik middels dit arti-
kel nogmaals onderstrepen. Je zult alles en dan 
ook alles moeten geven om je doelstelling te 
bereiken. Dit moeten we samen doen, spelers, 
trainers, begeleiding, supporters en bestuur, al-
lemaal moeten we dit doel ondersteunen. Ieder-
een op zijn eigen manier. Dat vraagt ook offers, 
altijd trainen met goede inzet, ook als je een keer 
iets minder zin hebt. 
Ooit leuke dingen laten schieten. Het draait om 
amper drie maanden en daarmee kun je iets be-
reiken wat uniek is. Een kampioenschap van het 
eerste elftal en daarmee ook de vereniging maak 
je zelden mee. Het is 20 jaar geleden dat SV Gras-
hoek kampioen werd in de 6e klasse. Als speler 
een unieke ervaring die je nooit zult vergeten. 

Tegenslag
De kracht van een kampioen is ook om tegenslag 
goed op te pakken. Ongetwijfeld zullen we tegen 
een nederlaag of gelijkspel aanlopen, immers 
de tegenstanders zijn gemotiveerder dan ooit 

door: Ger Spreeuwenberg | voorzitter SV Grashoek

Op dit moment staat het eerste elftal, en dat is toch het vaandelteam er goed voor in de competitie. 
Gezien de kwaliteiten die we hebben en wat we in de eerste helft van de competitie hebben laten 
zien, hebben we een reële kans om te promoveren, zoniet kampioen te worden. De doelstelling 
is duidelijk, dat is wat we willen. De eerste periodetitel is op zak en daarmee heb je al 50 procent 
kans te pakken.

tegen de koploper. Ook dan straal je kracht uit 
als team(incl. fanatieke supporters) om dit goed 
te verwerken en er weer sterker van te worden. 
Samen staan we sterk en dat wil ik overbrengen.

Motivatie
Motivatie is een sleutelwoord in deze. Als je de 
kwaliteiten hebt en op en top gemotiveerd bent, 
dan bereik je het doel dat je wil halen. Denk na 
over de mogelijke wedstrijden tegen Pannin-
gen, Helden, Bevo enzovoorts, bijna uniek in de 
voetbalgeschiedenis van SV Grashoek. Al met al 
jongens, zorg dat je geen trainingen mist, goede 
inzet toont, als team samen optrekt, op en buiten 
het veld. Ben je geblesseerd, steun dan je team 
en vervangers. Supporters zorgen voor de extra 
steun langs de lijn en wij als bestuur zorgen dat 
alle faciliteiten aanwezig zijn.

Middels dit betoog wil ik aangeven en ben ik er 
van overtuigd dat we aan de vooravond staan 
van een prachtige tweede seizoenshelft. Ik wens 
iedereen ontzettend veel succes toe met het 
behalen van ons doel, minimaal promotie, maar 
nog lierver het kampioenschap!! 

Onze kabouters vinden het prima bij 
SV Grashoek
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Activiteiten kalender 2018

13 April  Vrijwilligersavond
20 mei  Jeugdafsluiting

27 mei  Seizoens afsluiting
9 juni  Minitoernooi Grashoek

De volgende activiteiten staan op het programma (data onder voorbehoud):

Dat we altijd vrijwilligers kunnen 
gebruiken? Het hoeft niet groots of 
langdurig te zijn, alle kleine beetjes 
helpen!

Dat we extra verlichting hebben op veld 2 
en het trainingsveld? Dan kunnen we nog 
beter zien wat we doen!

Dat eindelijk de zendmast actief is 
geworden? We zijn weer een stukje beter 
verbonden nu!

Dat na KPN nu ook Telfort gebruik maakt 
van deze mast.

Over verbinden gesproken: De club heeft 
met ingang van het seizoen 2017-2018 
gekozen voor een zakelijke samenwerking 
met Fysio & Sport Meijel. 

Job: harstikke bedankt voor de goede 
zorgen de afgelopen jaren, we zullen jou 
en je inzet missen! 

Dat er zelfs op 23 december nog een com-
petitiewedstrijd werd gespeeld? De JO19 
verloor helaas haar kampioenswedstrijd, 
maar aan het veld heeft het niet gelegen! 

wisten jullie dat?

GEZOCHT: OUDE FOTO’S SV GRASHOEK

Grashoek - Heythuysen 8 oktober 
Jordi Luijten probeert de bal te 
onderscheppen

In actiefoto
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Buiten het feit dat de aandacht nu uitgaat naar 
het 1e, wordt de basis gelegd in de allerkleinste 
jeugd. Ik ga terug naar het jaar 2005 als leider 
van de F2 samen met Stanley. Wat geeft het 
een mooi gevoel om te constateren dat van de 
lichting 2005 nu enkele spelers hun mannetje 
staan in het 1e. Dus iedereen levert hierin zijn 
bijdrage. Alle jeugdleiders/trainers die hun hele 
traject vorm hebben gegeven. Maar zeker ook de 
scheidsrechters en de ouders.

Het mooiste compliment krijg je op maandag-
morgen op je werk: “hé Grashoek weer gewon-
nen gisteren las ik; en ook nog dik gewonnen”. 
Dat kan ik enige trots niet onderdrukken.

Verder is het leuk om regelmatig in de media 
onze club tegen te komen: “in de wandelgan-
gen”, Heldens nieuws, Via Peel en Maas, omroep 
P&M, dagblad De Limburger, de uitslagen op L1 
Radio etc

Je merkt aan alles: als je wint heb je vrienden… 
Laten we met zijn allen de schouders eronder 
zetten, om de uitgesproken doelstelling te gaan 
behalen. Iedereen doet dit op zijn of haar manier 
met allemaal hetzelfde doel voor ogen. Ik kan en 
wil het woord nog niet uitspreken, maar wat zou 
het mooi zijn als we op 27 mei 2018 …..

Forza SV Grashoek! 

Door: André Rijs

Als je wint heb je vrienden…

Na jaren van bivakkeren in de onderste regionen van de 5e klasse heeft SV Grashoek nu al een 
tijdje de “wind in de zeilen”. Blijkbaar vallen nu de puzzelstukjes in elkaar. Het kader is ingevuld, 
de selectie is breder dan voorgaande jaren, en met name de sterke bank bepaalt de kwaliteit van 
de spelers die wel opgesteld staan in de basis-11. Verder staat de organisatie van de club.

Helenaveenseweg 2, 5985 NM Grashoek
Tel 077-3073053

www.kwmeubelen.nl

Dat de JO9-teams in de winter lekker in de 
zaal hebben kunnen voetballen?

Dat het Minitoernooi dit jaar op 9 juni is ge-
pland? Kijk ook eens op de Facebookpagina 
Minitoernooi Grashoek.

Dat dit Minitoernooi de afgelopen twee jaar 
tot een steeds groter evenement is uitge-
groeid? Niet alleen qua voetbal, maar juist 
ook vanwege het superfeest na afloop!

Dat je een super seizoen kunt hebben 
gehad zonder dat je kampioen wordt? 
Kijk maar naar de jeugdteams!

Dat de JO13-2 in het najaar werd versterkt 
door 3 meiden uit Koningslust?

Dat er in het voorjaarseizoen nog eens 3 
bijkomen omdat het nèt niet lukte om daar 
een meidenteam te formeren?

Luc Maessen is toegetreden tot de website-
commissie. U zag vast al de strakke aan-
kondigingen van de wedstrijden en evene-
menten voorbijkomen! Super!

Dat Cendy van Ophoven plotseling is weg-
gevallen als wedstrijdsecretaris Senioren. 
We hopen dat je snel weer terug bent 
Cendy!

wisten jullie dat?
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Seniorencommissie

Net zoals voorgaande jaren hebben we weer 
een winterstop welke vanaf de laatste zondag 
voor de kerstdagen tot ongeveer eind januari 
duurt.

Begin januari was er de jaarlijks terugkerende 
nieuwjaarsborrel van de SV Grashoek maar dit 
jaar had deze wel een speciaal tintje. Niet alleen 
waren er diverse jubilarissen van 25-50 jaar 
lidmaatschap maar er waren ook nog 2 leden 
welke de gouden KNVB speld voor hun zeer 
lange staat van dienst overhandigd kregen en 
wel Hans Hunnekens en Lowie Timmermans, 
jongens nogmaals van harte gefeliciteerd.
In de toespraak voorafgaande aan de nieuwjaars-
borrel werden ook duidelijk de ambities van SV 
Grashoek aangehaald en wel “we gaan dit jaar 
met het 1e voor promotie naar de 4e klasse”.
Tevens heeft Nelis Luyten te kennen gegeven 
om er na dit seizoen nog een jaartje aan 
vast te plakken. Alles bij elkaar was het dus 
een zeer feestelijke aangelegenheid met de 
nieuwjaarsreceptie.

Dit voorjaar is de start van de competitie al 
erg vroeg en dat heeft vnl. te maken met de 
vele afgelastingen vanwege de vele regenval. 
Vooral de lagere teams hebben hier veelal mee 
te maken gehad en hebben dan ook amper de 
helft van de competitiewedstrijden gespeeld.

Het 1e team heeft ook nog niet de helft van 
de competitie afgewerkt maar dit heeft meer 
te maken met het aantal teams per klasse. 
Tegenwoordig staan er voortaan 14 teams in 
iedere klasse, een paar jaar geleden waren dit er 
nog 12.

Effe de resultaten per team benoemen.
1e elftal: Ligt op koers zullen we maar zeggen. 1e 
Periodetitel gewonnen en dus al sowieso verzekerd 
van nacompetitie plus staan ze bovenaan in de 
algehele rangschikking. Maar kan me nog vorig 
jaar herinneren, tot voor de carnaval was het 
vooruitzicht op promotie ook aanwezig maar na 
de carnaval zakte alles als een kaartenhuis in elkaar. 
Zelf denk ik dat het er dit jaar wel iets anders uitziet. 
De selectie is door de diverse nieuwe spelers in de 
breedte sterker geworden en is dus met blessures 
niet meer zo kwetsbaar.
2e elftal: Had in het begin een moeilijke 
start en dit had veelal te maken met de vele 
selectiespelers welke nog vakantie hadden. 
Op dit moment beginnen ze hun draai te vinden. 
Het is een jonge groep en als het plezier blijft dan 
komen de resultaten vanzelf.
3e elftal: De verwachtingen in het team waren 
erg hoog, maar op de een of andere manier komt 
het hier niet tot resultaat. Op dit moment bevindt 
het team zich in de onderste regionen. Oorzaak? 
Te weinig trainingsopkomst? Misschien moet 
iemand hier eens duidelijk het voortouw in 
nemen. Kom op jongens, jullie kunnen veel beter.
4e elftal: Net zoals de afgelopen jaren moesten 
er weer een aantal nieuwe spelers ingepast 
worden. Dit was dus weer even wennen aan 
elkaar. Toch staan ze weer in de top 3. Inzet en 
teamgeest spelen hier een grote rol in. 

Begeleiding senioren, voor de 2e helft van 
het seizoen hebben we John Smedts bereid 
gevonden om op vrijdag Nelis te assisteren bij de 
trainingen van de selectie.

Dan wens ik iedereen nog een sportief 2e helft 
seizoen 2017/2018 toe.  

door: Jo van Oijen

Nog veel werk voor lagere teams
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www.bohaco.nl

goed bekeken ’n klasse beter

Meijel
Bosrand 7

(077) 396 11 22

Weert
Risseweg 17

(0495) 54 22 55

ramen

deuren

serres

ramen

Kiest u voor Bohaco, dan kiest u voor kwaliteit. Het ruime 

assortiment bestaat uit ontelbare varianten in ramen en 

deuren. Daarnaast creëert u binnen ons eigen serre-systeem 

ongekende mogelijkheden. De vakmensen van Bohaco 

vertellen u alles over de technische aspecten en geven een 

eerlijk advies toegepast op uw persoonlijke situatie.  

Bij Bohaco kunt u ook terecht voor lichtstraten, 

overkappingen, zonwering, rolluiken en garagedeuren. 

Overtuig u zelf en maak een vrijblijvende afspraak bij u thuis 

of in een van onze showrooms.

Grashoek - VCH 29 september. Je zou zeggen dat Bas Gloudemans hier scoort

SV Grashoek JO11-1 en JO9-1 en 2 in de nieuwe shirts van Verhaegh bouwbedrijf

In actiefoto

Nieuwe teneus JO11-1, JO9-1 en JO9-2
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De eerste doelstelling is gehaald. Het win-
nen van een periodetitel. Met deze prijs 
heeft Grashoek iets achter de hand. Met 
een periodetitel is men slechts twee wed-
strijden van de 4e klas verwijderd. 

Het beste is natuurlijk kampioen worden dan is 
promotie een rechtstreeks feit. De euforie over 
het winnen van deze periodetitel was groot. Zelfs 
kon men het woord “platte kar” al horen vallen. 
Wat overbodig. Er is nog een lange weg te gaan. 
Het laatste kampioenschap dat kon worden ge-
vierd is al een kwart eeuw geleden. Seizoen 1997-
1998. Een ook nog in de zesde klas. 

Grashoek kende in het eerste deel van de com-
petitie voor de winterpauze slechts één uitglijer. 
Een 3-2 nederlaag in Neer tegen middenmotor 
RKSVN. Dit heeft net geen gevolgen gehad in de 
strijd om de periodetitel. De overige 7 wedstrij-
den van die periode werden allemaal gewonnen. 
Waarbij wedstrijden tegen concurrenten als Hey-
thuysen, Eindse Boys en Kessel vv.

Trainer Nelis Luijten kan beschikken over een bre-
de selectie met vooral veel aanvallend ingestelde 
spelers. Niet voor niets heeft Grashoek voor de 
winterpauze de meeste doelpunten gemaakt in 
de Limburgse 5e klasse. Na de competitie stop 
zijn voor Grashoek nog 16 wedstrijden te gaan 

Piet Spee Grashoek wacht nog stevige klus

waarvan drie uit de heen ronde. Het hadden er 
nog meer kunnen zijn. De door de KNVB inge-
stelde regeling de competitie drie weken later te 
laten beginnen heeft zijn uitwerking niet gemist. 
Nu al flinke vertraging, scheef getrokken rang-
lijsten en onregelmatig programmaverloop. Zo 
speelde Grashoek vier thuiswedstrijden op rij. 
Twee keer is op een goed bespeelbare De Peel-
rand terecht een wedstrijd doorgegaan. Een aan-
tal clubs in de 5e klas hebben tot nu toe slechts 8 
wedstrijden gespeeld en moeten al twee keer op 
een donderdagavond inhalen. Geen ideale situ-
atie. Net zoals vorig seizoen toen Grashoek in een 
belangrijke fase van de competitie zes wedstrij-
den in de maand april moest spelen.

Inmiddels hebben de geelzwarten de competi-
tie hervat en zijn gewoon weer doorgegaan met 
scoren. Tegen SVVH uit Heibloem werd het 7-0. 
In totaal hebben de geelzwarten nu al 54 keer 
het net van de tegenstander gevonden. De vraag 
die zich natuurlijk op werpt gaat Grashoek het re-
cord aantal van honderd goals halen. Het zit er 
zeker in. Maar het belangrijkste is dat Grashoek 
bij het einde van de rit op de ranglijst de meeste 
punten heeft. Veel succes ! 

Wat Venlosche inbreng. Ik wens trainer Nelis 
Luijten en zijn team veel succes en de supporters 
veel mooie wedstrijden.  

Dat Ramon Janssen ‘gewoon’ twee teams 
begeleidt? De JO11-1 in de morgen en de 
JO15-1 ‘s-middags. 

Dat we vanuit andere verenigingen 
complimenten krijgen over de kwaliteit van 
ons hoofdveld?

Dat we eind van het voorjaarseizoen weer 
een aantal Engelse verenigingen op bezoek 
krijgen? 

Dat er weer heel veel kabouters zijn gesig-
naleerd op en rond de Grashoekse velden! 

wisten jullie dat?
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Alle voorkomende stucwerken
voor nieuwbouw en verbouwing

Donk 30
5768 XN Meijel
tel. 077 4663760
fax 077 4661479
gsm 06 51278336

Team Stand W - P
Grashoek 1 1e 12-33
Grashoek 2 7e  7-8
Grashoek 3 12e 8-1
Grashoek 4 2e 10-21

Tussenstanden senioren

Eindsstanden jeugd
[najaars] competitie 2017

seizoen 2017-2018

Programma Veteranen
voorjaar 2018

3 mrt S.v Blerick - Grashoek 17.00 uur
10 mrt Grashoek - Venlosche Boys  17.00 uur
17 mrt M.V.C 19 - Grashoek 17.00 uur
24 mrt Grashoek - Belfeldia 17.00 uur
31 mrt Helden - Grashoek 17.00 uur
7 apr Grashoek - T.S.C.04 17.00 uur
14 apr S.C Irene - Grashoek 16.00 uur
21 apr Grashoek - V.V.V.03 17.00 uur
28 apr Baarlo - Grashoek 17.00 uur
5 mei Vrij 17.00 uur
12 mei Grashoek - H.B.S.V. 17.00 uur
19 mei Panningen- Grashoek 17.00 uur
26 mei F.C.V - Grashoek 17.00 uur

Jan Haenraets legt in 2000 de laatste steen bij de opening van de nieuwe kantine. 
Dit jaar na 18 jaar gaan wij de kantine verbouwen. 

Uit de oude doos!

Team Stand W - P
Koninglust-Grashoek JO19-1 2e 10-24
Koninglust-Grashoek JO17-1 8e 7-5
Grashoek-Koningslust JO15-1 7e 10-15
Grashoek-Koningslust JO13-1 6e  8-12
Grashoek-Koningslust JO13-2 5e  8-11
Grashoek JO11-1 8e  8-5
Grashoek JO11-2 4e  9-16
Voor de teams Grashoek JO9-1, JO9-2 en de 
kabouters worden geen standen bijgehouden 
en gepubliceerd.

Dat Nelis Luijten sinds dit jaar een nieuwe 
assistent heeft, de eveneens uit Meijel 
afkomstige John Smedts.

wisten jullie dat?
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John F. Kennedylaan 18a, Panningen 
Tel .  077-3060330 - www.leonengels.n l

IN TEGELS EN MARMER

600 m2

showroom
Bijzonder, omdat wij vakkundig 
tegelzetters in dienst hebben en 
omdat ‘ontzorgen’ ons sleutelwoord is. 
Wij regelen alles, u heeft nergens 
omkijken naar!

Bijzonder, omdat wij uw droom 
werkelijkheid maken!

Maak eens een afspraak...

IN TEGELS EN MARMER

2

Bijzonder...
Verslag van onze ‘gouden’ nieuwjaarsreceptie

De nieuwjaarsreceptie op vrijdag 5 januari was verrassend druk bezocht met zo’n 100 aanwezigen. 
Deze mensen kwamen niet zomaar. Ons bestuur had heel goed voorwerk gedaan en flink 
“reclame” gemaakt voor de start van het nieuwe jaar. 

Door: Andre Rijs, Ger Spreeuwenberg en John Janssen

Allereerst werd er natuurlijk terug gekeken door 
onze voorzitter Ger Spreeuwenberg. Ger bracht de 
volgende punten onder de aandacht van het afge-
lopen jaar die voor SV Grashoek belangrijk waren.
• Goed seizoen met wisselende sportieve 

resultaten en financieel goed
• Super minitoernooi
• Voetbalplaatjes actie Jumbo
• Scheidsrechterskorps in het nieuw, 

ziekte Cendy
• Accommodatie super, dak kantine vernieuwd, 

verlichting velden vernieuwd
• Bestuurlijke invulling, Hans, Martijn en Thom
• Zendmast en loterij
• Nelis Luijten ook volgend volgend seizoen 

trainer en Jonn Smets assistent.
• Doelstelling 1e elftal, gezamenlijk alles er voor 

over hebben, spelers en SV Grashoek
• Vele uitdagingen in het nieuwe jaar
Na deze toespraak werd er gestart met de 

huldigingen van de jubilarissen. De gehuldigde 
waren: 

25 jaar
Roel Geurts: Penningmeester en doet dit met 
verve in het HB. Boven op de centen, super in 
subsidies, betrokken bij coöperatie oprichting en 
specialist in zonnepanelen.
Luuk Houben: Sluitpost van het 3e elftal. Elec-
tro  technieker, vaak vrijwillig ondersteunend, be-
langrijk voor een vereniging, onlangs lichtmasten 
geplaatst.
Piet Spee: Nestor van de vereniging, de 
John Frederikstadt van SV Grashoek. Op 86 jarige 
leeftijd nog correspondent en maker Peelrand-
flits. Een dikke pluim hiervoor.
John Krekels: Electroman, regelmatig geholpen 
bij verbouwingen kantine en kleedlokalen. 
Jarenlang actief in het 3e als speler.
lees verder pagina 19

De jubilarissen en gehuldigde vlnr staand Piet Spee, Piet Houben, Lowie Timmermans, 
Jo van Oijen, Jacques Janssen en Peter Haenraets. Zittend vlnr Luc Houben, Roel Geurts en 
Ger Spreeuwberg.
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40 jaar
Jacques Janssen: Veteraan, bestuurslid en leider 
eerste geweest en PSV-er in hart en nieren. 
Bloedfanatiek supporter, luidruchtig aanwezig 
met eigen mening. 
Johan Cuijpers: Woonachtig in Kepel maar 
nog steeds een geel-zwart hart en een blauw 
(Schalke’04). Nog altijd als scheidsrechter zeer 
actief bij de senioren en de jeugd. 
Hans Hunnekens: Net afgezwaaid bestuurslid. 
Vele jaren actief als speler, nu nog veteranen, 
bestuurder, en commissie werk.
Ger Spreeuwenberg: Vanaf 1987 bestuurslid en 
sinds 2008 voorzitter en uithangbord van de 
vereniging. Doorliep alle elftallen en voetbalt 
nog steeds in de veteranen. 

50 jaar
Jo van Oijen: Enorme staat van dienst. Speler, 
jeugdleider, seniorencommissie, bestuur, 
FC Polska, Kantinemedewerker en zeker ook 
supporter.
Piet Houben: Als speler jaren in 1e en 2e gespeeld, 
later veteranen. Fanatieke vaste supporter van 
onze SV en heel veel jaren als scheidsrechter actief.
Peter Haenraets: keeper, leider, trainer, 
jeugdleider, jeugdbestuur, bestuur, deelnemer 
aan de Coöperatie Peel & Maas, supporter, noem 
maar op. SV Grashoek in hart en nieren.

De apotheose van de avond kwam toen KNVB 
afgevaardigde dhr Heijnen binnenkwam. 
Hij had een gouden verrassing in petto. De zeer 
gewaardeerde bestuursleden Hans Hunnekens 
en Lowie Timmermans werden onderscheiden 
met de gouden KNVB speld voor hun zeer lange 
staat van dienst voor SV Grashoek. 

Dit is de officiële loopbaan binnen SV Grashoek 
van Lowie;
Lowie Timmermans
• Bestuurslid vanaf 2004, 
• Jeugdvoorzitter 1998-2011

• Jeugdleider 1994-2001
• Scheidsrechter coördinator, commissie 

accommodatie
• Zaalvoetbal leider/verzorger
• Verspreiding Peelrandkoerier
• Beoordeling spelers 1e elftal 
• 53 jaar lid van SV Grashoek

En natuurlijk hebben wij ook zo’n loopbaan van 
Hans gemaakt. 
Hans Hunnekens
• Penningmeester 1998-2011
• Opvolger penningmeester ondersteund 

vanaf 2011
• Vanaf 2008 vice voorzitter t/m dec 2017
• Sponsorcommissie vanaf 2005
• Commissie 2020
• Actief bij bouw kantine en kleedlokalen
• 40 jaar lid van SV Grashoek

Het was een mooie en verrassende 
nieuwjaarsreceptie waar terecht heel veel 
aandacht werd besteed aan een 12-tal mensen 
die heel veel voor SV Grashoek hebben betekend 
en ook nog zullen betekenen. Allemaal nogmaals 
hartelijk dank voor jullie inzet en tijd en jullie 
hebben het dubbel en dwars verdiend.   

De gehuldigde Hans Hunnekens en 
Lowie Timmermans samen met hun 
echtgenotes Diana en Mieke.

vervolg pagina 17
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Soemeersingel 3  •  Helenaveen  •  T 0493 53 92 19  •  www.cafetariatveen.nl

Eten aan de mooie Helenavaart...
Eethuis & Cafetaria 't Veen is een plek waar je, na een actieve 
bezigheid, midden in de Peel, gastvrij ontvangen wordt 
op ons ruime terras aan de Helenavaart of binnen in ons 
eethuis/ cafetaria.

Kom en proef onze:
- Brabantse frietjes
-  Snacks, uitsmijters en tosti's
-  Gevulde soepen uit eigen keuken
-  Verse belegde pistoletjes
-  Warme schotels met salade
-  Peellandcoupe met Helenaveense 
 vruchten
-  Koffie of warme chocolademelk 
 met Peels appelgebak
-  Bier, wijn en frisdrank

Onze pupillen van de week Lisa en Luca Antoniola gaan samen met de selecties van Grashoek 
en Heythuysen en de scheidrechter en zijn assistenten het veld op
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Een SV Grashoek zonder kantine is nauwelijks 
voor te stellen en het is dus ook een wezenlijk 
onderdeel van het beleid bij SV Grashoek. Wie aan 
de kantine denkt, denkt ook aan de mooie 
feestjes die we hier samen hebben gevierd, 
zoals het 75-jarig bestaan, de promotie naar de 
5e klasse en hopelijk nog een kampioensfeest. 

In het jaar 2000 werd de huidige kantine 
gebouwd met vele vrijwilligers, onder leiding 
van erevoorzitter John Janssen. Daarbij werd de 
keuken uit de oude kantine gehandhaafd en deze 
is momenteel al bijna 30 jaar in dienst. Het huidige 
bestuur van SV Grashoek acht daarom dat de tijd 
rijp is om de kantine te verbouwen.

De keuken gaan we grondig aanpassen door o.a. 
de muurkast open te breken en bij deze ruimte 
te betrekken. Op de plek waar de muurkast nu 
gevestigd is willen we het “warme” gedeelte 
van de keuken gaan plaatsen. In dit gedeelte 
komen de frietpan en de inductie kookplaat 
en daarbij hoort een goede afzuigkap. Aan dit 
laatste onderdeel wordt extra aandacht gegeven 
aangezien de vrijwilligers/leden meermaals 
aangegeven hebben dat er een frietlucht in 
de kantine hangt. Op de plek waar de huidige 
keuken zit worden een combi-oven en een 
vrieskast geplaatst.

De inductie kookplaat en de combi-oven worden 
toegevoegd aan de keuken met het oog op de 
toekomstige trends. Een huidige trend binnen de 
sportkantines is het ‘Vullen of Voeden’ programma 
met als ambassadeurs Johan Derksen en Wilfred 

Genee. De kantinecommissie wil daarom ook 
de nieuwe kantine gaan benutten door de 
bezoekers een extra keuze te bieden naast de 
huidige vette hap. 

De bar wordt ook vernieuwd in samenwerking 
met Bavaria, Winters en Verhaegh Interieur. 
Dit komt ten uiting door middel van een extra 
koeling, een nieuwe tapkraan en een volledig 
nieuwe achterwand. De nieuwe tapkraan en 
de achterwand zullen de kantine een mooie en 
moderne look gaan geven. De extra koeling zal 
een uitbreiding van het assortiment mogelijk 
maken en tegelijkertijd zal deze als display dienen. 

De andere ruimte in de kantine die flink 
aangepast zal gaan worden is de bestuurskamer. 
Deze ruimte wordt veelvuldig gebruikt door 
al onze commissies en verdient daarom ook 
aandacht. In deze ruimte zal een grote muurkast 
verschijnen met daarop groot het logo van 
SV Grashoek. Daarnaast wordt momenteel ook 
bekeken wat er met de schuifwand zal gaan 
gebeuren.

In dit stuk hebben wij hopelijk duidelijkheid 
kunnen verschaffen rondom onze plannen m.b.t. 
de verbouwing van de kantine. Het idee van 
het bestuur en de kantine commissie is om de 
verbouwing te bewerkstelligen met de hulp van 
vele vrijwilligers en sponsoren. Ook zullen wij u 
tijdig informeren over nieuwe ontwikkelingen 
rondom dit plan. In de nabije toekomst zullen wij 
een speciale vergadering beleggen waarin we 
het definitieve plan presenteren.  

De kantine, een onmisbaar onderdeel  
van SV Grashoek

Het ‘SV Grashoek-gevoel’ delen wij met zijn allen in de kantine. Onze kantine is een ontmoetingsplek 
waarin wij allemaal onze passie delen: Voetbal. Daarnaast moet de kantine ook een blijk van 
waardering uitstralen naar onze vrijwilligers, want zonder vrijwilligers zou een vereniging als 
SV Grashoek niet kunnen bestaan.

door: Thom van Mullekom
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Geslaagde spelregelavond

Op donderdag 18 januari werd in de kantine 
van SV Grashoek een spelregelavond georga-
niseerd door de scheidsrechterscommissie. 

Niemand minder dan Ed Janssen, nationaal en inter-
nationaal KNVB scheidsrechter uit buurtdorp Meijel 
werd uitgenodigd om deze avond te verzorgen. 
De opkomst was heel divers. Met name de jeugd, 
inclusief de spelers uit Koningslust waren goed 
vertegenwoordigt evenals het kader. Jammer 
was dat de seniorenteams en het scheidsrech-
terscorps minder vertegenwoordigt waren. 
Ed Janssen wist het publiek middels voorbeelden 
en leuke anekdotes bijna twee uur lang te boeien 
en in één moeite door nuttige tips, trucs en re-
geltjes bij te brengen. Geen saaie, droge spelre-
gelcursus dus. 
Na een introductie van zichzelf en zijn voetbal/
scheidsrechters levensloop stapte Ed over op 

uitleg rondom de spelregels. Dit deed hij vooral 
aan de hand van videobeelden die hij (in op-
dracht van de KNVB) monteert als lesmateriaal 
voor zichzelf en scheidsrechter collega’s. Ook het 
fenomeen “Video Assistent Referee” kwam ruim 
aan de orde. Ed wist exact aan te geven voor 
welke situaties en op welke spelmomenten die 
videoreferee ingezet kan worden. Dit was heel 
verduidelijkend.
Verder haalde Ed aan dat het gebruik van de spel-
regelquiz, die wij via de SV Grashoek site presen-
teren op zich een goede manier is om de spelre-
gelkennis en de animo omtrent voetbalspelregels 
te verhogen. Hij adviseerde iedereen dan ook om 
hier aan mee te (blijven) doen. De spelregelquiz 
is voor iedereen bestemt, dus voor actieve leden 
maar ook voor het kader, ouders van spelers en 
supporters. Verdere info staat op de site onder 
het button “spelregelquiz”.  

door: Lowie Timmermans
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Grashoek - VCH 29 september. Nee dus het was geen doelpunt

Grashoek 3 heeft prachtige nieuwe tassen gekregen van Kay Beumers huifkartochten

In actiefoto

Nieuwe tassen SV Grashoek 3

Dat we, dank zij de Jumbofoto-actie van 
vorig jaar, ook in één klap vrijwel alle 
spelersfoto’s en teamfoto’s op de website 
hebben kunnen verversen?

Dat deze foto’s ook gebruikt zijn voor de 
(digitale) spelerspassen die verplicht zijn bij 
JO13 en ouder.

wisten jullie dat?
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van Hövellstraat 23
5988 AE  Helden

T 077-307 55 51
F 077-306 15 59
E nic.houben@home.nl
I www.woningstofferingnichouben.nl

Wij hebben uw hulp nodig!

Foto’s oude kantine
De vernieuwde kantine van SV Grashoek willen 
wij graag aankleden met een decoratieve wand 
vol oude foto’s. Om een wand te creëren die het 
‘SV Grashoek-gevoel’ uitstraalt vragen wij jullie 
allen om hulp. Duik eens in de oude fotoboeken 
of zoek eens op uw computer naar foto’s gerela-
teerd aan SV Grashoek. 

Wanneer u in staat bent om deze foto’s digitaal te 
versturen mag dit naar onderstaand e-mailadres. 
Oude foto’s kunt u ook digitaal met ons delen 
door ze eerst in te scannen en daarna met ons te 
delen. Mocht dit alles niet tot uw mogelijkheden 
behoren, neem dan contact op met Anita Sijben 
en/of Thom van Mullekom.
E-mailadres: kantine@svgrashoek.nl  

Dat Will van Oijen tegenwoordig het stan-
denbord in de kantine bijhoudt. 

Dat de dug-outs op het bijveld tijdens 
de januari storm voor de 3e keer zijn 
omgewaaid.

Dat Martijn nu flink inkopen heeft gedaan 
bij van Ophoven houthandel zodat dit geen 
4e keer meer gebeurd.

Dat op de website om de 4 weken een 
interactive spelregelquiz wordt gehouden 
waarbij je 5 consumptiebonnen kunt 
winnen. 

Dat na de zomer ook de JO11 een andere 
spelvorm krijgt? Er wordt dan 8 tegen 8 
gespeeld op een iets kleiner veld.

Dat de kantine een opknapbeurt krijgt? 

wisten jullie dat?

Hans Hunnekens tijdens zijn afscheidstoespraak op de jaarvergadering van 2017

Hans bedankt!
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Jeugdafsluitdag 2007 kampioensreceptie F1. Vlnr De leiders Mark Geuijen, 
Miranda Bennenbroek en Pim Zegers die er een gezellig feestje van maken. 

Uit de oude doos!
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Verheugend nieuws om te vermelden

In het afgelopen jaar hebben we regelmatig laten doorklinken op zoek te zijn naar ‘vers bloed’. 
De oproep lijkt zijn uitwerking niet gemist te hebben. 

Andre Rijs heeft vanuit het hoofdbestuur zitting 
genomen in deze commissie evenals Dion van 
Mullekom. Super natuurlijk en heel blij zijn we 
met het toetreden van deze mensen in de com-
missie. Wij wensen hun daarbij uiteraard heel veel 
succes maar vooral ook plezier. Ook hebben we 
iemand vanuit de jeugd, Twan Hunnekens, kun-
nen verwelkomen om vanuit een “stageachtige 
leeromgeving” te laten meedraaien in dit clubje 
en de gelegenheid te bieden om te proeven aan 
de activiteiten die in de commissie plaatsvinden.
Om de kwetsbaarheid van de commissie te ver-
minderen blijven we op zoek naar (jeugdige) le-
den. Daarom een nadrukkelijk beroep op de (jeug-
dige) leden om na te denken of dit iets voor jou 
zou kunnen zijn. Het is een leuke club waar volop 
ruimte is voor lol en plezier en waar de bereidheid 
is om samen de schouders eronder te zetten. Je 
wordt goed opgevangen, door een rustige in-
werkperiode wordt de gelegenheid geboden er 
“in te rollen” en verder te groeien. Je kunt er veel 
van leren door de nieuwe contacten die je opdoet. 

Pak je kans en schroom niet je interesse kenbaar 
te maken bij één van onderstaande commissie 
leden.

Het is al eerder geventileerd vanuit de sponsor-
commissie; “Kijk om je heen en daar waar je mo-
gelijkheden ziet om een verbinding te leggen 
met de vereniging, laat het ons weten”. Kijk of je 
bij werkgevers of anderszins een link kunt leggen 
naar onze vereniging. Alle creatieve opties zijn 
welkom. 

Een vol veld met reclameborden geeft een leu-
kere ambiance dan een veld omringd met allerlei 
lege plekken. Laten we er daarom allemaal de 
schouders onder zetten. Om een ieder snel een 
indruk te geven van de kosten van de diverse 
sponsorvormen onderstaand een overzicht er-
van. Combinaties zijn ook mogelijk. We zien als 
commissie de signalen graag tegemoet en zullen 
ze graag opvolgen en in invullen.

Reclamebord Standaard  € 100,- 
Reclamebord Goal Extra Groot  € 170,-
Balsponsoring  € 50,-
Advertentie Clubblad “De Peelrandkoerier” 
 - half A5  € 40,-
 - heel A5  € 60,-
Vriend van SV Grashoek  € 50,-

Evenementensponsoring   n.t.b.
Vermelding op briefpapier  € 60,-
Internetlink op site: sv.grashoek.nl  € 50,-
Internetbanner op www.svgrashoek.nl  € 70,-
TV reclame in de kantine SV Grashoek  € 60,-
Advertentie in de Peelrandflits  € 60,-

Jim Craenen en Sjef Beumers hebben helaas, 
vanwege andere activiteiten, de commissie ver-
laten. We willen Jim en Sjef heel hartelijk danken 
voor de geleverde inspanningen gedurende de 
periode dat men zitting had in deze commissie.

Namens de sponsorcommissie, Ralph Verhaegh, 
Gerard Pijnenburg, Piet Fleuren, Andre Rijs, 
Dion van Mullekom, Hans Hunnekens 
(nog tijdelijk).  

Sponsorcommissie

door: Hans Hunnekens
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Een AB’er heeft 
geen bijsturing nodig

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83  |  www.ab-werkt.nl

AB Werkt helpt mensen aan werk en werkgevers aan mensen. Daartoe 
bemiddelen we vooral in fysieke banen in agro, food en industrie. Ook 
zijn we actief in de grond-, weg- en waterbouw en groenvoorziening. 

Kijk op www.ab-werkt.nl voor een compleet overzicht van onze dien-
sten, vacatures en de dichtstbijzijnde vestiging.
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Maessen Tuinen
Melcon Handelsonderneming
Mennen Keukens B.V. 
Mertens bv
Mobers & Dings notarissen
Multigrow Grashoek BV
Neessen BV Aardbei & Aspergeplanten
Nic Houben Woningstoffering
Nouveau Art, Kapsalon
PetsNmore
PJG Sonnemans & Zn.Trappenfabriek
Rabobank Peel, Maas en Leudal
Salarispoint
Sport 2000 De Bruijn
Steenfabriek Engels Helden
Strijbos Dakbedekkingen BV
Summa Adviesgroep Bv
Teegrow
Tegel & Sanitair Outlet Tienray BV
Tent en Tapverhuur Nelissen 
Tim van Ophoven
Tuinbouwservice Grashoek
van Doren Engineers Beringe BV
Van Ophoven Houthandel en timmerbedrijf
Van Roij Kasseien
VDM parket
Veba 
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verhaegh Interieur 
Verkoelen groep
Vrienden van PSV
Wilms autohandel
Zegers VOF Begrafenisonderneming

Scorebord sponsors
Bakkerij Jacobs
Café Zaal Cafetaria “LEANZO”
Jabekon Panningen bv
JUMBO Panningen
Luuk Houben Technical Support
Melcon Handelsonderneming

Van Ophoven Houthandel en timmerbedrijf
VDM parket
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verhaegh Interieur 
Vrienden van VVV Venlo

TV Reclame kantine
Autobedrijf Grashoek 
Bart van Mullekom Hovenier
Beej Wilmach Antiek
BOHACO
Café Zaal Cafetaria “LEANZO”
Coöperatie AB Werkt
Coppers & Partners
Natuurbegraafplaats “De Aarde”
Tent en Tapverhuur Nelissen 
Tuinbouwservice Grashoek
Van Ophoven Houthandel en timmerbedrijf
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verhaegh Interieur 

Banner internet
Beej Wilmach Antiek
BOHACO
Café Zaal Cafetaria “LEANZO”
Hacumo montage
Partyservice Hans Janssen
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verhaegh Interieur 

Financiële sponsors
Hans van Sleeuwen
Klimplant Ruud Teeuwen
Peeters Electro

Balsponsors
Autobedrijf Grashoek 
BOHACO
Café Zaal Cafetaria “LEANZO”

onze sponsors

Hoofdsponsors
Autobedrijf Grashoek
Café-Zaal en Cafétaria LEANZO 
Verhaegh Bouwbedrijf B.V. 

Sponsor trainingspakken 1e elftal
Autobedrijf Grashoek
Café-Zaal en Cafétaria LEANZO 
Verhaegh Bouwbedrijf B.V. 

Tassensponsor 2e, 3e en veteranen
Café-Zaal en Cafétaria LEANZO 

Tassensponsor 4e

ANTOM Agro-klussenbedrijf

Sponsor trainingspakken 3e elftal
Café-Zaal en Cafétaria LEANZO 
Hovenier Bart van Mullekom

Sponsor Jassen Jeugdleiders
BOHACO

Consumptiebonnen
Nic Houben Woningstoffering 

Tenuesponsors
Beej Wilmach Antiek
Café Zaal Cafetaria “LEANZO”
Coöperatie AB Werkt
Food4Mind.Com
Sport 2000 De Bruijn
Van Ophoven Houthandel
Autobedrijf Grashoek 
MaakMuziek.nl

Reklamebordsponsors
ABC Hekwerk
Alards Montage
Artifice Beletteringen BV
Auto & Motorrijschool Gommans

Autobedrijf Grashoek 
Autobedrijf van Ninhuijs
Bart van Mullekom Hovenier
Bavaria N.V. 
Boerenbond Welkoop Panningen
BOHACO
Boots Stucadoorsbedrijf
Bouten Groep
Cafe Ramones
Café Zaal Cafetaria “LEANZO”
Café Zaal Dotje
Coolen-Pluijm
Coppers & Partners
Dikker bv
Djeenz
Enorm Jan Reijnen B.V.
Fietswinkel De TandeM
Flexstairs
Food4mind
Fred Engels Schilderwerken 
Ghielen Touringcarbedrijf B.V.
Golfschool Kapelkeshof
Hacumo montage
Hanrats Autoreparaties
Hans Cox Hoveniersbedrijf 
Heldens springkussenverhuur
Heldense Kantoor Installaties
Hovensbos Dierenpension
Jacobs Advies 
Janssen Montage
Janssen Uitvaartverzorging
Joosten Lichtadviescentrum
Jos Mestrom Montage
Kapèlkeshof Wijn- en Golfdomein
Kellerberg Bosgoed B.V.
Kultura Veenproducten
Leenders IT
Leenders-Gielen adviseurs
Leon Engels Tegel-en Marmerwerken
Logo Products
Maessen Landbouwmechanisatie BV lees verder pagina 41
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Hacumo montage
Huifkartochten Kay Beumers
Multigrow Grashoek BV
Partyservice Hans Janssen
Van Ophoven Houthandel en timmerbedrijf
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verhaegh Interieur

Vriend van SV Grashoek
BOHACO
Eric v Esseveldt
Ger Spreeuwenberg
Hans Hunnekens
Jacques Janssen
Johan Janssen
John Janssen
Leon Alards
Lowie Madou
Multigrow Grashoek BV
Nel Houben
Paul v Mullekom
Peter v Oijen
Piet Spee
Roel Hanssen
Sportcenter Balance
Toon van de Werf

Briefpapier sponsor
Autobedrijf Grashoek 
BOHACO
Café Zaal Cafetaria “LEANZO”

Hacumo montage
Partyservice Hans Janssen
Teegrow
Van Ophoven Houthandel en timmerbedrijf
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verhaegh Interieur 

Sponsor Peelrandflits
Autobedrijf Grashoek 
Bart van Mullekom Hovenier
Café Zaal Cafetaria “LEANZO”
Hacumo montage
Huifkartochten Kay Beumers
Sport 2000 De Bruijn
Teegrow
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verhaegh Interieur 

Internet link sponsor
Autobedrijf Grashoek 
Beej Wilmach Antiek
BOHACO
Café Zaal Cafetaria “LEANZO”
Coöperatie AB Werkt
Hacumo montage
Klimplant Ruud Teeuwen
Rabobank Peel, Maas en Leudal
Teegrow
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verhaegh Interieur  

vervolg pagina 39

Wij de volgende nieuwe leden hebben 
mogen begroeten Jorn Bennenbroek, 
Dik Houben, Sjoerd Kamp, Jurre-Jan Strik, 
Martijn Verhaegh, Jules Peeters, 
Krzystof Marijniak, Patrijk Plecha, 
Artur Marszalek, Konrad Zakrzewski, 
Lukasz Lukasiewicz en David Vaes

Wij van de volgende leden helaas 
afscheid hebben genomen Rens Megens, 
Jesse Raaijmakers

SV Grashoek op dit moment 261 leden heeft 
waarvan 80 jeugdleden en 181 senioren?

wisten jullie dat?

41



Naam Adres Telefoon

Peter Adriaans Roomweg 58 077-3078589
Theo van Berlo Past. Vullinghsstraat 13 077-3077536
Stanley Cuijpers Past. Goossensstraat 6 077-3075825
Hans Cuijpers Johan Spruijtstraat 1 077-3210608
Johan Cuijpers Pr. Clausstraat 12, Panningen  077-3078708
Koen Clephas Spiesberg 56a 06-31395667
Bob Douben Eikenhof 25 06-81434437
Jeroen Dircks Past. vd Sterrenstraat 32 06-46731870
Rob Draak Marisbaan 21 06-48467115
Rob Engels Berkenhof 12 06-27470895
Bart van Esseveld Ontginningsweg 7a 06-37316163
Iris Fahner Berkenhof 6  06-38417828
Piet Fleuren Past. vd Sterrenstraat 3 077-3076883
Roel Geurts Hennepstraat 1 06-45032750
Bas Gloudemans  Elzenhof 10 06-51367705
Leon Gommans  Roomweg 60 077-3072740
Michel Gommans Helenaveenseweg 5 077-3071454
Joep Gommans Helenaveenseweg 5 077-3071454
Edwin van de Goor Past. vd Sterrenstraat 18  06-21256188
Marco van de Goor Past. Goossensstraat 44 077-3076628
Rick Graus Roomweg  06-57853073
Martijn van Haastert Lorbaan 28 06-12570783
Peter Haenraets Past. Vullinghsstraat 12 077-3077066
Jac Haenraets Roomweg 35 077-3075012
Roel Hanssen Past. vd Sterrenstraat 4 06-51823102
Marcel van Heugten Pr. Mauritsstraat 9, Panningen  06-46868205
Peter van Heugten Eikenhof 27 077-3076080
Job van Hoof Helenaveenseweg 85 06-45026033
Nel Houben Roomweg 8 077-3075450
Hub Houben  Roomweg 8 077-3075450
Wiel Houben Past. Vullinghsstraat 21 077-3076163
Luuk Houben Berkenhof 22 077-8501672 
Hans Hunnekens Past. Vullinghsstraat 53 077-3079233
Chris Hunnekens Past. Vullinghsstraat 53 077-3079233
Twan Hunnekens Past. Vullinghsstraat 53 06-15186513
John Janssen Past. vd Sterrenstraat 20 077-3076335
Truus Janssen Past. vd Sterrenstraat 20 077-3076335
Richard Janssen Roomweg 15 077-3078470
Job Janssen Roomweg 15 06-36488525
Ramon Janssen Lorbaan 49a 077-3745674
Frank Janssen Marisstraat 57a  077-3077521
Tim Koch Hennepstraat 6 06-53272508
Tomasz Kurek Ontginningsweg 8 06-44961562

adressenlijst medewerkers
Naam Adres Telefoon

Jan van Lierop Medeweg 7 0493-539831
Nelis Luijten  Meester Jochemsstr 29, Meijel  06-25233659
Luc Maessen Lorbaan 54 06-28169408
Thom van Mullekom Kievit 36a 077-4664503
Dion van Mullekom Kievit 36a 077-4664503
Cendy van Ophoven Kapelweg 6 06-21205644
Tim van Ophoven Past. vd Sterrenstraat 7 06-12985492
Jo van Oijen Johan Spruijtstraat 9 077-3076496 
Puk van Oijen Johan Spruijtstraat 9 06-51969078
Ton van Oijen Eikenhof 9 077-3078887
Rick vd Pasch Spiesberg 14 06-21622399
Robin Peeters Vlasstraat 14 06-27320097
Jelle Peeters Vlasstraat 14 06-22184858
Martien Peeters Raadhuisstr 189, Panningen 077- 3078386
Gerard Pijnenburg Past. Goossensstraat 5 077-3076380
Riek Pijnenburg Past. Goossensstraat 5 077-3076380
Erwin Pijnenburg  Past. Goossensstraat 5 077-3076380
Andre Rijs Ontginningsweg 7 077-3078418
Frank Schilder  Helenaveenseweg 56 0493-539331
Niek Schilder  Helenaveenseweg 56 06-83542453
Thijs Sijben Past. Vullingsstraat 4 06-48548971
Anita Sijben Past. Vullingsstraat 4 
Brandon Sijben Past. Vullingsstraat 4 06-81809142
Marco Smeets Houwenberg 2b 06-22489109
John Smedts Meijel 06-22991732
Piet Spee Belgenhoek 17 0493-539334
Ger Spreeuwenberg Past. Vullingsstraat 17 077-3077522
Mike Steeghs Past. Vullingsstraat 14 077-3076078
Jarno Steeghs Past. Vullingsstraat 14 077-3076078
Luc Steeghs Piushof 46, Panningen 077-3074033
Paul Strik  Pauwkeshof 06-11362425
Twan vd Sterren Past. Goossensstraat 3 077-3075745
Peter-Jan Strik Berkenhof 28 077-3079733
Maarten van Teeffelen Past. Tindemansstraat 1 06-51537112
Lowie Timmermans Marisstraat 28 077-3076160
Frank Timmermans Hennepstraat 2 06-48181661
Nancy Verhaegh Berkenhof 22 06-53937322
Ralph Verhaegh Past. vd Sterrenstraat 28 06-23426394
Toon van de Werf Helenaveenseweg 29 077-3076287
Niels Willems  Ontginningsweg 11 06-54605067
Flip Zegers  06-15420069
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