
Goedemiddag supporters van vv 
Helden, welkom op Sportpark Ker-
keböske voor de wedstrijd tussen 
Helden en R.K.S.V.N., in de volks-
mond beter bekend als Naer. Na 
twee wedstrijdrondes staat de teller 
pas op één schamel punt en dat had 
iedereen die het goed voor heeft met 
Helden liever anders gezien. Thuis 
werden na een hevige strijd met 
Panningen, waar u vast getuige van 
was, de punten gedeeld en vorige 
week zakte de blauwhemden enorm 
door de ondergrens toen R.K.E.S.V. 
te sterk was. De Heldenaren waren 
destijds geen schim van de ploeg die 
ze graag zouden willen zijn en het 
verloor er dan ook terecht. In Neer 

zullen ze echter ook nog niet tevre-
den zijn met de huidige stand van za-
ken. De promovendus wist nog geen 
punten te verdienen nadat er twee 
keer met ruime cijfers verloren werd 
van Maarheeze en Ospel. De mes-
sen zullen daardoor waarschijnlijk 
scherp geslepen zullen zijn in Neer. 
Helden is bij deze gewaarschuwd! 
Zal Helden in staat zijn de kater 
van de vorige week weg te spoelen? 
Dan zal er toch uit een ander vaat-
je getapt moeten gaan worden. We 
gaan het vanmiddag meemaken hier 
op Sportpark Kerkeböske. Veel ple-
zier!

Zoefiebode, 41e jaargang nr. 2 Seizoen 2016 - 2017
GOEDEMIDDAG VOETBALLIEFHEBBERSDe D1 (tegenwoordig JO13-1) van VV Helden acteert dit jaar op het één na hoog-

ste niveau van Nederland, de tweede divisie. Dat betekent unieke kansen op leuke 
beker-tegenstanders. En dat lukte. Afgelopen woensdag deed zich het unieke feit 
voor dat een van de jeugdteams van vv Helden  voor de beker gekoppeld was aan 
het grote SC Feyenoord. Na eerst RBC Roosendaal en Fortuna Sittard al bestreden 
te hebben (2-2 en 0-7 verlies), was het woensdag de beurt aan SC Feyenoord. De 
wedstrijd werd gespeeld op het trainingscomplex van Feyenoord, Varkenoord in 
Rotterdam. Een schitterende en unieke ervaring voor de jongens (en leiding). Uiter-
aard was Feyenoord een maatje te groot, maar het werd (slechts) 5-0 (2-0 bij rust). 
En dat mag eigenlijk een verdienste van Helden genoemd worden, die haar huid zo 
duur mogelijk verkocht. Feyenoord moest er hard voor werken, maar wist uiteinde-
lijk met ruime cijfers te winnen, ach ja, Feyenoord uit…..Altijd lastig….. 

sc Feyenoord.....

Voorspel en win!!!!!!
Waag een gokje en voorspel de juiste uitslag van de wedstrijd: Helden – 
RKSVN. Uit de goede voorspellingen wordt één winnaar geloot welke een 
prijs wint, uitreiking hiervan vindt omstreeks 16.30 uur plaats. Inleveren 
kan tot 15.00 uur in de brievenbus welke links van de bar hangt. Deelname 
is gratis!!!!!!!!

Einduitslag: ……. - …….

Naam: …………………………………………………………

Succes.



Vereniging : RKSVN 
Betekenis: Rooms Katholieke Sport Vereniging Neer 
Opgericht : 17 juli 1940
Sportpark : “ ‘t Ligteveld”
Adres : Maasweg 1
Aantal senioren teams : 4 senioren, 1 veteranenteam en 1 damesteam
Aantal jeugd teams : 19
Klassering vorig seizoen : 2e in 5e Klasse D, gepromoveerd via NC
Trainer 1e elftal : Thijs Moonen (2e seizoen)
Bijzonderheden : RKSVN speelde in hun historie voornamelijk in de 
Vierde Klasse van de KNVB. Grote uitzondering hierop vormen de ja-
ren 1999 tot en met 2002, toen de oranjehemden  in de Tweede Klasse 
uitkwamen. Roger Reijners is de bekendste oud-speler van RKSVN.

Bel (077) 3073435

voetbalhelden kiezen   fysioHelden

 www.fysiohelden.nl

Praktijk voor fysiotherapie

Helden • Panningen • Maasbree

Stand 4e klasse E.....



D é  B a k s p e c i a l i s t  o e h t  H e l j e - D ö r p

Kaupmanshof  11 |  Helden |  T (077)  307 1426 |  F  (077)  306 1717

Uw adres voor:

Brood en broodjes, vlaaien,
gebak, taarten en al het
andere lekkers van de

Bakspecialist!

Brood en broodjes, vlaaien,

www.bakkerijbolke.nl

Veldstraat 66 - 5988 AK  Helden - 077-3074348 Raadhuisstraat 160 - Panningen  tel. 077-3071791

Thijs Reijnen B.V.
Rijksweg A67 (E34)

Europaweg 21, Venlo
tel. (077) 472 31 10

mail: info@thijsreijnenbv.nl
LINDEB0OM BIERBROUWERIJ BV

POSTBUS 4416, 6086 ZG NEER 
TEL. (0475) 59 29 00, FAX (0475) 59 27 50

COMPRI
druk en ontwerp

Marc Beeker
Asperge 24

www.compri.biz

adv compri.indd   1 27-10-15   11:18



ijzerwaren
gereedschap

machines
�etsen

� ets accessoires
huishoudelijk

markt 37
panningen

www.janreijnen.nl

Openingstijden:
ma. t/m vr. 07.00-21.00

zat. 08.00-21.00
zon. 09.00-21.00

Van Rena naar Rena Castings !
      Een beetje leaner !
             Maar net zo kundig !

Advies en ontwerp van gietwerk
Hoge-Drukgietwerk in Aluminium
Geautomatiseerd CNC-nabewerking
Assemblage en logistiek beheer

Tel. 077 4656220
Groesweg 9
5993 NN Maasbree

www.renabv.nl

PARTHOS B.V., 
Industrieterrein 25, 
5981 NK Panningen 

Postbus 7044, 
5980 AA Panningen, 

tel.077-3068202  
info@parthos.nl  

www.parthos.com

Parthos Adv 91x62 mm z-w  02-05-2008  15:11  Pag

Zonnepanelen
De55Sjoën55Energie55installateur55

John5Verboeket5Helden,506-36413593

WWW.JVSE.NL

Maatwerk,5kwaliteit5en5persoonlijk5advies

Kerkstraat 43

GRATIS parkeren

Openingstijden:
Ma t/m za 08.00 - 21.00

Zo 11:00 - 17:00 

Kerkstraat 43

GRATIS parkeren

Openingstijden:
Ma t/m za 08.00 - 21.00

Zo 10:00 - 17:00 



Pupil van de week: Stan Vondenhoff

• DISCOTHEEK

• ‘T CAFÉ

• FEESTZAAL ‘T CENTRUM

Hoi,

Ik ben Stan Vondenhoff en ik vind 
het erg leuk om vandaag Pupil van 
de Week te zijn bij Helden 1.

Ik voetbal zelf dit seizoen in de O11-
2 of ook wel E2.

Ik ben 9 jaar en voetbal al 5 jaar bij 
vv Helden. Vorig jaar hebben we 
met de F1 de beker en het kampioen-
schap gewonnen en heb ik de penal-
ty bokaal gewonnen van de F.

Later wil ik bij Barcelona gaan voet-
ballen.

Ik voetbal graag, ik ga naar alle 
thuiswedstrijden van Roda JC, en 
ben ook een beetje voor Ajax. Mijn 
favoriete speler is Neymar jr.

vvHelden
1. Frank Bouten
2. Nick Bouten
3. Gilian de Bruijn
4. Freek Kessels
5. Rick Knippenbergh
6. Edwin Heuvelmans
7. Nick van Lier
8. Guus Maessen
9. Koen Maessen
10. Tom Peeters
11. Ton Peeters
12. Tim Pilon
13. Bart Raaijmakers
14. Jeroen Thijssen
15. Jeroen Voorter
16. Mairen Zeevenhoven

Trainer : Rob Jacobs
Team manager : Leo Hillen
Leiders : Geert Metsemakers en Rick Voorter
Verzorger : Wiel Suntjens
Ass. Scheidsr. : Hans Kessels

Dhr. Smits

RKSVN
 
1.  Dave Nellen
2.  Mathijs Peulen
3.  Koen Verheijen
4.  Bart Wulms
5.  Ben Seuren
6.  Ton Scheres
7.  Ivo Martens
8.  Sep Vestjens
9.  Ramon Berben
10.Noud Heijnen
11.Lars Segers
12.Hubertus Dorssers
13.Sep Wassenberg
14.Roel Derks
15.Vital Heijnen
 

Trainer : Thijs Moonen

Wedstrijdbal geschonken door:

 
Ik ben een jaar geleden naar een 
wedstrijd van Real Madrid geweest 
en Ronaldo scoorde ook nog.

Hup Helden, pak die 3 punten maar!!

Groetjes,

Stan Vondenhoff

Programma 18 september: 
SSE - Maarheeze 
FC Cranendonck - Leveroy 
Helden - RKSVN 
BEVO - RKSVO 
Brevendia - Panningen 
RKESV - RKMSV 
vv GKC - Ondo

Programma 11 september: 
RKSVO - vv GKC 
RKSVN- FC Cranendonck 
Ondo - Helden 
Panningen - BEVO 
RKMSV - Brevendia 
Maarheeze - RKESV 
Leveroy - SSE



De activiteitencommissie heeft als doel het organiseren van activiteiten voor 
de (jeugd)leden en daarmee de samenhang en een goede sfeer binnen de 
vereniging te bevorderen.

Wij zijn op zoek naar enkele (minimaal 2) enthousiaste vrijwilligers die het 
leuk lijkt hierbij betrokken te zijn? Plaatsnemen in de activiteitencommissie 
heeft onze voorkeur, maar we zouden je ook verantwoordelijk kunnen ma-
ken voor het organiseren van één of enkele activiteit(en). In totaal organi-
seert de activiteitencommissie op dit moment tussen de 10 en 20 activiteiten 
en dit kost je ongeveer 5 uurtjes per maand, natuurlijk afhankelijk hoeveel 
hooi je op jouw vork wil pakken.

Denk bij activiteiten onder andere aan de volgende zaken: 
- Jeugdslotdag 
- Kersttoernooi 
- Seizoen afsluiting 
- Dartavond 
- FIFA toernooi in Kantine 
- Kantine invulling tijdens Dörp - Kepel 
- Vrijwilligersavond - Eigen inbreng is altijd welkom! :) 
- Etc.

Door het wegvallen van enkele leden de afgelopen jaren wordt de bezetting 
steeds kleiner. Als deze lege plekken niet opgevuld gaan worden, kan niet 
gegarandeerd worden dat alle activiteiten in de toekomst nog op dezelfde 
manier worden georganiseerd. Dit zou erg jammer zijn voor onze vereni-
ging. Waar wij betrokkenheid erg hoog in het vaandel hebben staan.

Lijkt het je leuk om meer betrokken te zijn bij onze voetbalclub of wil je 
graag wat meer informatie over wat je mag verwachten? informeer dan bij 
Frank van Vuuren of Carolien Oldenburger

Vrijwilliger gezocht......
Onlangs hield onze cirkelmaaier er mee op. Onze donderdagmiddagploeg zat met 
de handen in het “haar” want Dörp – Kepèl stond op het programma en wilden 
natuurlijk alles tot in de puntjes verzorgd hebben voor deze kraker. Dankzij een 
mooie samenwerking tussen Piet Manders, Guus Lommen en de sponsorcommissie 
wisten we dit euvel snel op te lossen. Rienties Tuinmachines gevestigd in Baarlo 
& Maashees werd ingeschakeld. Zij waren direct bereid om met ons mee te den-
ken en dankzij een mooie bijdrage kon er snel geschakeld worden. vvHelden wil 
RIENTIES TUINMACHINES dan ook bedanken voor hun aandeel in dit verhaal. 
De cirkelmaaier werkte perfect en zodoende kon alles op tijd gerealiseerd worden.

“Over Rienties Tuinmachines”

Rienties Tuinmachines bestaat al meer dan 25 jaar en behoort tot de pioniers op het 
gebied van verkoop, reparatie en onderhoud van tuinmachines. In 2001 en 2010 
hebben zij 2 tuin- en parkbedrijven in de nabije omgeving overgenomen. In de 
loop van de tijd is het hun tevens gelukt om dealerschappen te krijgen van de beste 
A-merken zoals: Stihl, Honda, John Deere, Stiga, Iseki, Kranzle, Giant, Eliet.
Marc Rienties is sinds 1997 eigenaar. Sinds 2008 hebben zij een 2e vestiging in 
Maashees, waar Louis Maessen manager is van een welvarend bedrijf.
“Voor kwaliteit en advies kies Rienties” is ons motto.
Rienties is specialist in verkoop en onderhoud van diverse A-merken en het repa-
reren en onderhouden van alle merken tuinmachines. Inmiddels hebben zij 20 goed 
geschoolde werknemers, 5 service auto’s en zijn ze gevestigd in Baarlo (Venlo) en 
Maashees (Venray). In hun showrooms op deze vestigingen staan nagenoeg alle op 
onze website vermelde machines uitgestald. In veel gevallen kunnen deze machi-
nes getest worden of zelfs aan huis gedemonstreerd worden. Rienties Tuinmachines 
ontvangt U graag op een van hun vestigingen, voor een persoonlijk advies en na-
tuurlijk een lekker kopje koffie.”

Mocht u in de toekomst producten nodig hebben voor gazononderhoud, snoeien, 
zagen, reiniging, bestratingsmateriaal, groot materieel of diverse machines denk 
dan een keer aan RIENTIES TUINMACHINES gevestigd in Baarlo & Maashees.

Sponsorcommissie aan het woord...



AUTOHANDEL SEOSEKA
INKOOP / VERKOOP / BEMIDDELING / ADVIES / IMPORT

Tel. 0643028925
JF. Kennedylaan 244, 5981 WX Panningen  -  seoseka@gmail.com  -  www.autohandelseoseka.nl

Cock Huijgen
SEOSEKA

www.bohaco.nl goed bekeken ‘n klasse beter

Wilt u ook vrijblijvend advies over 
duurzaam investeren in wooncomfort? 

Bezoek de showroom of maak 
een afspraak bij u thuis.

Meijel
Bosrand 7

(077) 396 11 22

Weert
Roermondseweg 58
(0495) 54 22 55

Al 35 jaar ervaring
Kwaliteit en betrouwbaarheid
Eigen productie, montage en service





RAMEN - DEUREN - SERRES
ZONWERING - LICHTSTRATEN

OVERKAPPINGEN

PEEL EN MAAS
Helden-Panningen, Maasbreeseweg 31   
T 077 307 21 63   

PEEL EN MAAS
Helden-Panningen, Maasbreeseweg 31   
T 077 307 21 63   

PEEL EN MAAS
Helden-Panningen, Maasbreeseweg 31   
T 077 307 21 63   

PEEL EN MAAS
Helden-Panningen, Maasbreeseweg 31   
T 077 307 21 63   J.F. Kennedylaan 247 - PANNINGEN - www.sport-helden.nl

WIE IS FAN VAN VV HELDEN?
www.meeus.comWIE IS FAN VAN VV HELDEN?
www.meeus.com

WIE IS FAN VAN VV HELDEN?
www.meeus.com

Pastoor Knippenberghstraat 51 - 5988 CS  Helden - Tel: 077 307 13 55

AUTOHANDEL SEOSEKA
INKOOP / VERKOOP / BEMIDDELING / ADVIES / IMPORT

Tel. 0643028925
JF. Kennedylaan 244, 5981 WX Panningen  -  seoseka@gmail.com  -  www.autohandelseoseka.nl

Cock Huijgen
SEOSEKA



www.beukenbouw.nl

Bouw- en Timmerbedrijf Th. v.d. Beuken b.v.
Voltaweg 9, Maasbree  •  T. 077 465 37 01 

E. info@beukenbouw.nl

 Nieuwbouw

 Verbouwingen

 Aanbouwen

 Renovatie 

 Timmerwerk

 Kozijnen

Voor de sport of na de sport
of lekker tussendoor......
een heerlijk versgebakken
belegd broodje van
snackbar D’n Tram smaakt altijd.
Natuurlijk ook het adres voor
overheerlijke friet en snacks.

Tiwai en Awu
en medewerkers
wensen iedereen
een sportief jaar toe

Molenstraat 16, Helden  Tel. 307 15 31
d’n Tram

De Heldense Bossen 4  I  5988 NH Helden
T 077-3075430  I  E info@restaurantopdenberg.nl
www.restaurantopdenberg.nl

Voor al uw:
eten & drinken
feesten & partijen
activiteiten & uitjes

eten & drinken

EVERY 
SATURDAY
YOUR 
NIGHT OUT!
DISCOTHEEK THE APOLLO  |  MARIAPLEIN 15  |  HELDEN
T. 077 307 15 51  |  WWW.THEAPOLLO.NL  |    



Pulke
Dörper voetbalvrienden, vandaag krij-
gen we de mannen uit Neer op bezoek. 
Dat zijn kerels die zich in Dörp erg 
thuis voelen want overal waar je hier 
maar kijkt heb je het ‘Bier van Hier’. 
Al meer dan 140 jaar heeft Gouver-
neur Geenen zijn hopvragende ogen 
laten vallen op oos dörpke want daar 
valt geld te verdienen. Anno 1937 wis-
ten ze als eerste de Zoes te veroveren 
en via Giel van de Zoes en zijn meest 
vruchtbare zoon Jan kregen ze ook de 
voetbalclub aan hun voeten geworpen. 
Met behulp van de voetballers werd er 
een uitgekiende marketingstrategie in 
de strijd gegooid. In de kantine werden 
er Lindeboommoedjahedien opgeleid 
die al bierdrinkend de gehele omgeving 
psychologisch moesten gaan 
terroriseren. Elk weekend 
waaierden ze uit naar daar 
waar de ‘’Bieren van Daar’ 
uit de fles of de tap kwamen. 
Om te controleren dat de 
moedjahedien zich hielden 
aan de opdrachten werden 
ter controle de Zoes-twiëlin-
ge door Lindeboom incog-
nito op stap gestuurd, Ger 
ging als spion Wim op stap 
en Wim als spion Ger. De 
tactiek van de ‘voetballers’ 
was vrijwel overal hetzelfde. 
Gewoon keihard een Linde-
boompje bestellen. Dat was 
er niet. Dus gelijk klagen om 
de kastelein of ober of kiët-
medewerker van zijn werk 
af te houden. Uiteindelijk 
werd er dan toch een ‘Bier-
tje van Daar’ besteld. En de 
bierkenner die dit leest kent 
het vervolg natuurlijk. Na 
de eerste slok gelijk weer 
klagen, te koud, te lauw, te 
weinig in het glas, slechte 

kraag, ginne kraag, te duur. Jarenlang 
duurde dit proces en de een na de ander 
ging er uiteindelijk aan ten onder. Stel-
la Artois, 3 Hoefijzers, Bavaria, SKOL, 
noem ze maar op. Waar Dörp eerst een 
woestijn met een kleine oase van linde-
bomen was, kunnen we nu spreken van 
een lindebomenwoud. Het regime van 
Gouverneur Geenen gaat nu zelfs zover 
dat elk team verplicht is om de bidons te 
dumpen en met een kratje de velden op 
te gaan. Gelukkig is hij wel zo coulant 
om de teams zelf het soort Lindeboom 
te laten kiezen. Tegen alle voetbalwet-
ten in zullen we niet eens met het eerste 
beginnen maar met het zevende. Daar 
zwaait sinds kort Kai met de scepter en 
met zijn aan-de-andere-kant-van-de-

maas-dialect is het logisch 
dat hij kiest voor Venloosch 
Wit. Ut zesde met in haar 
rangen ons oudste spelend 
lid kiest natuurlijk voor oud-
bruin. H5K wordt gespon-
sord door de Pool en kan 
dus voor de duurdere variant 
gaan, de Gouverneur Tripel. 
De manne van Helje 4 zijn 
eigenlijk echte Brand-adep-
ten en met een vitamien-
gevulde leider gaan zij dus 
voor de fruitige variant, de 
Kersen Radler. Oud-leider 
Tom was nog liever met een 
vat naar de dug-out gerold, 
maar het 3e gaat nu voor 
de verfijning, Lindeboom 
140. Gouverneur Stoutjes op 
Hout, logische keuze voor 
het twidde. En Helden 1? Zo 
dadelijk effe checke wat de 
reserves naar de zijlijn sjou-
wen. 

Pulke
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Italiaans
specialiteitenrestaurant

Iedere maandag schoteldag:
elke schotel 9 euro!

Iedere donderdag pizzadag:
6 of 7 euro voor een pizza!

Er wordt ook thuisbezorgd.
Molenstraat 9

5988 EM Helden
Tel. 077 - 307 88 89

Hier kan uw 
advertentie staan. 

Neem contact op met 
de sponsorcommissie!



TEAM van de WEEK: Helden JO13-1


