
Beste voetballiefhebbers,

Welkom op Sportpark Kerckeböske 
voor alweer het tiende competi-
tieduel in de Vierde Klasse D. Van-
daag komt R.K.A.V.C. op bezoek. 
Onze gasten uit Asenray bungelen 
in de middenmoot maar lijken hun 
draai de laatste weken gevonden te 
hebben. De ploeg van trainer Har-
ry Peulen behaalde in haar laatste 
vier duels negen punten. De Hel-
denaren daarentegen, wisten dit 
aantal in haar laatste vier duels niet 
te behalen. Desalniettemin sleepte 
het Dörpse vaandelteam twee we-
ken geleden op de velden van Kel-
pen-Oler wel de eerste periodetitel 
in de wacht! Een kroon op de uit-
muntende competitiestart.

Met enkel een goede competitiestart 
is men er echter niet, er is nog een 
lange weg te gaan. Dat was vorige 

week jammerlijk te zien toen Helden 
in Roermond een zege in het slot 
van de wedstrijd door haar vingers 
zag glippen. De Heldenaren zullen 
er daarom erg op gebrand zijn om 
dit puntverlies als incident de boe-
ken in te doen en vandaag te laten 
zien waartoe ze in staat zijn.

Zal het de blauwe vandaag lukken 
om R.K.A.V.C. opzij te zetten? Of 
zijn het de gasten die vanmiddag 
hun goede reeks voortzetten? U 
gaat het zien. Veel voetbalplezier!

Vergeet niet een gokje te wagen op 
de uitslag! Onder de juiste voorspel-
lingen wordt een zakje penningen 
verloot.
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GOEDEMIDDAG VOETBALLIEFHEBBERSStatistieken 4D...

Totaal aantal gespeelde wedstrijden 63
Totaal aantal doelpunten   269
Totaal aantal doelpunten (thuis)  147
Totaal aantal doelpunten (uit)  122

Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd  4,27
Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd (thuis) 2,33
Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd (uit) 1,94

Grootste overwinning (thuis)  Panningen - Maasgouw FC (8 - 1)
Grootste overwinning (uit)   RKAVC - BEVO (0 - 7)
Meest doelpuntrijke wedstrijd  GKC vv - Helden (2 - 8)

Voorspel en win!!!!!!
Waag een gokje en voorspel de juiste uitslag van de wedstrijd: Helden – 
RKAVC. Uit de goede voorspellingen wordt één winnaar geloot welke een 
prijs wint, uitreiking hiervan vindt omstreeks 16.30 uur plaats. Inleveren 
kan tot 14.30 uur in de brievenbus welke links van de bar hangt. Deelname 
is gratis!!!!!!!!

Einduitslag: ……. - …….

Naam: …………………………………………………………

Succes.

ZoefieCup zie www.vvhelden.nl

Hier kan uw 
advertentie staan. 

Neem contact op met 
de sponsorcommissie!



 

Vereniging :  RKAVC

Betekenis :   Rooms Katholieke Asenrayer Voetbal Club

Opgericht :  5 mei 1935

Accomodatie :  Sportpark  “ De Sprunk “

Tenue :   Wit shirt met blauw/rode streep, witte broek en rood-wit 

   gestreepte kousen

Aantal seniorenteams : 5 teams

Aantal jeugdteams :  6 jeugdteams

Eindklassering vorig seizoen : 8e (4e klasse D)

Hoofdtrainer :  Harry Peulen

Bel (077) 3073435

voetbalhelden kiezen   fysioHelden

 www.fysiohelden.nl

Praktijk voor fysiotherapie

Helden • Panningen • Maasbree

Stand 4e klasse D.....
 Team    G  W  GL  V  P  DPV  DPT  
1 Helden 1   9 7  1  1  22  32  14  
2 Horn 1   9 7 0  2  21  25 10  
3 Panningen 1  9  6  2 1 20 28  10  
4 RKESV 1  9  5  3  1  18  20  14  
5 BEVO 1  9  5  1  3  16  28  17  
6 SVC 2000 1   9  4  3  2  15  27  14  
7 Reuver 1   9  5  0  4  15  20  19  
8 RKAVC 1  9  4  2  3  14  13  22 
9 FC Maasgouw 1  9  3  1  5  10  15 22  
10 Swalmen 1  9  2  1  6  7  10 17  
11 Bieslo 1   9  2  1  6  7  15  24  
12 Linne 1   9  2  1  6  7 14  25  
13 Roggel 1  9  2  0  7  6 7 22  
14 vvGKC/RKHVC 1  9  1  0  8  3  15  39

Voor al uw Brood en Banket
K e r k s t r a a t  5 4  •  P a n n i n g e n

P.R. Peeters Helden BV



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
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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 

Voor al uw Brood en Banket
K e r k s t r a a t  5 4  •  P a n n i n g e n

P.R. Peeters Helden BV



Pupil van de week: Jens Lommen
Ik ben Jens Lommen, ik ben 10 jaar.

Ik heb een zusje Kris en een broertje Niek.

Ze zitten ook allebei op voetbal.

Ik speel in Jo11-1, mijn leiders zijn Roel, 
Roy, Maurice en Jean-Pierre.

We hebben een goed team! Ik heb al vele 
feestjes bij v.v. Helden mogen houden: 1x 
kampioen, 2x beker en 1x districtskampioen 
winter-zaalcompetitie. 

Ik sta in het veld vaak op de positie 
links-midden, waar ik ook vaak scoor.

Ik ben fan van PSV, Barcelona en Bayern 
München.

De beste spelers vind ik Messi en Mark Van 
Bommel.

Ik zit in groep 7 bij jufrouw Chantal en Li-
sette.

vvHelden
1. Nick Bouten
2. Rick Knippenbergh
3. Nick van Lier
4. Gilian de Bruijn
5. Guus Maessen
6. Stan van Berlo
7. Jeroen Thijssen
8. Bart Raijmakers
9. Mike van Lier
10. Freek Kessels
11. Edwin Heuvelmans
12. Ton Peeters
13. Juul Stammen 
14. Tom Peeters
15. Joep Lenders
16. Mairen Zeevenhoven
 

Trainer: Rob Jacobs
Leiders: Lei Hillen, Rick Voorter, Geert Metse-
makers
Assistent scheidsrechter: Paul Gubbels

Dhr. Versteegh

RKAVC
 
1.Joost Berden
2.Jean-Paul vd Burgt
3.Marc Corbey
4.Loek Cox
5.Tom Cox 1
6.Tom Cox 2
7.Ralf Denissen
8.Mike Cox
9.Ritchie Everts
10.Larry Heber
11.Maikel Heber
12.Stan Heldens
13.Dennis vd Hurck
14.Tobie Ouderdorp
15.Rick Suntjens
16.Twan Tonnaer

Trainer/coach : Harry Peulen
Leiders : Thys Hendrix en
                Roel Hermans
Ass. Scheidsr. : Jules Horrichs

Wedstrijdbal geschonken 
door:

Mijn lievelingsvakken zijn gym en rekenen.

Mijn hobby’s  zijn voetbal, zwemmen en bui-
tenspelen. 

Ik voetbal ook vaak thuis op ons eigen voet-
balveld met mijn vriendjes. 

Ik wens Helden vandaag veel succes en ik 
hoop dat ze winnen en kampioen worden! 

Programma 3 december: 
RKESV - Swalmen
Roggel - Panningen
vvGKC/RKHVC - SVC 2000
Horn - Linne
Helden - RKAVC
Bieslo - BEVO
FC Maasgouw - Reuver

Programma 10 december: 
Linne - RKESV
RKAVC - SVC 2000
Reuver - vvGKC/RKHVC
BEVO - Horn
Panningen - Helden
Roggel - Bieslo
Swalmen - FC Maasgouw



De razende.... Pulke
Dörper voetbalvrienden, we kunnen er 
niet omheen, over een paar dagen is 
het zover en dan staat voetbal  en vv 
Helden 75 jaar op de kaart in ôs sjo-
en Helje-Dörp. Op 8 december staat 
er een bescheiden feestje op de rol, 
goedkoop drankje, gratis DJ’tje, wat vet 
spul in de friture, Helene Fisher en je 
hebt bij onze club al gegarandeerd een 
feestje waar de vonken van afspringen. 
Daar zijn ze bij een club als Sparta ja-
loers op want een kiendje uit de Hei-
bloom weet zelfs dat Sparta misschien 
(nog) een beetje beter voetbalt maar 
dat ze de 3e helft met dubbele cijfers 
van Helden verliezen. Maar het ultieme 
feest vind natuurlijk plaats in juni. Een 
commissie met de meest hardcore par-
ty animals van de vereniging zitten al 
bijna dagelijks te vergade-
ren om dat weekend bijna 
onvergetelijk te maken. Pul-
ke zegt bijna, want om dat 
weekend helemaal onverge-
telijk te maken ……………….. 
Inderdaad, dan dient Helden 
1 zondag 27 mei 16.25 uur 
niet alleen van Kepèl gewon-
nen te hebben, maar tevens 
boven aan te staan in de 4e 
klasse D!! Maar goed dat is 
vooruit kijken. Ik heb nog 75 
jaar om terug te kijken. Nu 
zal de feestneuzencommis-
sie ongetwijfeld ook met een 
lijvig boekwerk tevoorschijn 
komen, dus om hen niet met 
wat feitjes en cijfertjes het 
gras voor de voeten weg 
te maaien gewoon enkele 
losse flarden die Pulke bij-
blijven over Helden 1. Een 
thuiswedstrijd tegen Ble-
rick, na 0-2 achter wordt het 
1-2 en dan gaat het publiek 
geweldig achter het team 
staan, in blessuretijd wordt 
de 2-2 letterlijk het doel in-
geschreeuwd, zelden zoveel 

emotie meegemaakt. In Meijel, op de 
linkervleugel Ton Thijssen een fenome-
nale wedstrijd, uitslag 2-3? Heintje van 
Kaate Maan, altijd op de hurken voor 
de omheining. De wapperende manen 
van Hus. Willem Beeks in de basis bij 
Helden 1, foutloze wedstrijd! De kousen 
van Wieke. Dramatisch slot van wed-
strijd tegen Stormvogels, lullig balletje 
door de benen van Ton Bussemakers. 
De 1-0 van Romald Peeters tegen Kepèl. 
Politieman Lobbezoo en Pierre van Hoof 
Piet. Meer dan 10 jaar onafgebroken als 
koppel langs de lijn. Bij iedere corner 
Helden, Lobbezoo tegen Pierre: ’Let op 
wat ik zeg, die gaat erin”. En 1 op de 
12 keer ging hij erin, Lobbezoo tegen 
Pierre: ‘Zie je wel’. Albert Schers, pri-
ma ballerina met een voetbal voor een 

miljoenenpubliek. Gielke van 
Chrit van Kaupmans Graad, 
frotten, duwen, friemelen, 
draven, knômmele. Dikke 
thuisnederlaag tegen Venlo-
sche Boys, ik meen 0-7? Bij 
het laatste fluitsignaal waren 
Pulke en nog 2 supporters 
nog de enigen langs de zij-
lijn. De afstandsschoten van 
Roel van Janssen. Wuttke 
Welten, die nog meer talent 
in zijn billen had dan Kim 
Kardashian. De opkomst-tu-
ne van Schalke, waar is hij 
gebleven? Jeugd achter het 
doel van de tegenstander, 
was vroeger standaard. De 
penaltybluf van Taihuttu, 
groentje (sorry ..) Nick in de 
beker de beslissende penal-
tyreeks laten keepen. Hadje, 
frivole spits. En ik hoop dat 
ik a.s. zondag ook weer een 
gedenkwaardige flard mag 
meemaken die in 2042 ver-
meld mag worden bij het 
eeuwfeest van vv Helden!

PulkePoolbiljart - Darts - Speciaal bier

ASPERGES

ma. t/m vr. van
9.00-18.00 uur

 

zaterdag van
9.00-17.00 uur

 

Baarloseweg 15a
5988 NL  Helden
06 27427478 of 06 13564926
esther-johan@ziggo.nl

 zondag
gesloten

 

Johan en Esther Peeters

ook geschild

Zie de wind waait door de bomen…. 

Zaterdag 18 november kwam de Sint in weer naar Nederland. Dit keer kwam ie aan 
in Dokkum. Ooit geweest? Mooi plaatsje hoor daar in het noorden van ons land. 
Het was dus de dag dat de goedheiligman arriveerde met al zijn knechten, oftewel 
zijn zwarte pieten. 
En zoals reeds gezegd kwam ie dit jaar aan in Dokkum, Friesland, dus. En met 
Friezen valt niet te spotten. En dat hebben we geweten. Want die demonstranten 
die met hun 3 bussen even de boel op stelten wilden gaan zetten daar in het hoge 
noorden kwamen toch van een koude kermis thuis, toen de bus niet verder kon op 
de A7 doordat een handjevol Friezen de boel geblokt hadden met hun auto’s. 

En omrijden had ook geen zin meer want de burgervader (of beter moeder), had 
een ideaal excuus gevonden om alle demonstraties verder te verbieden. Ze had 
namelijk een maasje in de wet gevonden tegen het grondrecht dat ieder heeft tot 
demonstreren. Ze kon namelijk de veiligheid van de burgers niet langer waarbor-
gen. En als de veiligheid in het geding is, dan mag zelfs het recht tot demonstreren 
je ontnomen worden. Iets om te onthouden. Enfin, de demonstranten keerden 
boos huiswaarts en de Friezen breed lachend: “da ze dat tog goehoehd vor mukaar 
haddn.” En: “loat die boete mar komn.”

Afgelopen donderdag, 30 november kwamen ze op bezoek, de zwarte knechten 
van de Sint, tijdens de training van de allerkleinste jeugd tot 9 jaar. Op Social Media 
gonsde het van de geruchten dat de bussen uit de Randstad ook onderweg naar 
Dörp zouden zijn.  Uw Razende Reporter nam snel actie en dacht: Wat die Friezen 
kunnen, kunnen wij ook. En snel werd er een legertje Dörpenaren opgetrommeld. 
En dat legertje werd een heel leger. 

Vervolg zie elders in de Zoefie



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
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Kampioenschap Helden 1 1969 (Uit ‘Midden-Limburg’ vrijdag 23 mei 1969)

In de laatste beslissende wedstrijd tegen Baarlo heeft Helden er geen twijfel over laten be-
staan wie de kampioenstitel in de 4e klasse G toekwam.
Ofschoon velen deze voor de Heldense blauw-witten zo belangrijke wedstrijd met een gerust 
hart tegemoet zagen, toch zullen er ook zijn geweest die er niet zeker van waren, want ’t 
ronde leer kan soms zo’n rare capriolen maken, waardoor verrassingen niet uitblijven.
Dat Baarlo niet onderschat werd was voor en tijdens de wedstrijd al duidelijk. Vanaf ’t eerste 
fluitsignaal namen de blauw-witten ’t heft in handen en weldra bleek dat Baarlo gedoemd 
was te moeten capituleren. Reeds na 5 minuten kregen de talrijke Heldense supporters de 
gelegenheid de spanning gedeeltelijk van zich af te schudden en in feeststemming te gera-
ken want A.Korsten scoorde de eerste Heldense treffer nadat hij zich mooi had vrijgespeeld. 
Baarlo had, buiten de pech met enkele invallers te moeten aantreden, tevens de pech Hel-
den in goede vorm te moeten aantreffen. Na 10 minuten kon Baarlo ’n Heldense aanval over 
de rechtervleugel ingeleid, slechts gedeeltelijk af slaan en wederom kon A.Korsten met ’n 
zuiver geplaatst schot de stand op 0-2 brengen. Baarlo speelde hierna reeds een verloren 
wedstrijd en al kwam men ook wel tot enkele aanvallen, de Heldense achterhoede gaf geen 
krimp. Na 20 minuten gaf J.Leenen uit een van de steeds maar aanhoudende aanvallen ’n 
haarzuivere voorzet, geheel vrijstaand hoefde A.Korsten zijn hoofd maar tegen de bal te 
plaatsen, 0-3. De stemming bij ’t Heldense publiek steeg steeds en met gezangen werden 
de Heldense spelers tot nog meer treffers aangemoedigd. 2 min voor rust kon de 4e treffer 
worden bejubeld toen F.Peeters deze bij ’n scrimmage voor ’t Baarlo-doel wist te fabriceren.
In de tweede helft liet ’t zich aanvankelijk aanzien dat Helden ’t wat rustiger aan zou gaan 
doen, doch nadat F.Peeters voor de 5e Heldense treffer had gezorgd door met een fraaie 
kopbal te scoren, ging ’t Heldense publiek, vooralsnog stilletjes, tien-tien aan ’t roepen. Dit 
inspireerde de blauw-witten en aanval na aanval golfde op ’t Baarlo-doel af. Baarlo bleek 
niet in staat Helden te stuiten en hun sporadische aanvallen vonden steeds geen succes op 
hun weg. Een enkele maal moest doelman Bussemakers in aktie komen. In de 25e minuut 
na rust zag W.Smets zijn harde werken beloond met de 6e treffer en nadat A.Bouten ook 
nog met twee fraaie treffers zijn aandeel in de monsterzege had bijgedragen, werd ’t ge-
roep tien-tien steeds luider. Alle pogingen hiertoe van de blauw-witten bleken echter niet 
meer succesvol. Het was netjes geweest. Na de laatste minuut, welke door talrijke Heldense 
supporters was afgeteld, werd ’t veld overstroomd door de Heldense aanhang en werden 
spelers uitbundig gefeliciteerd. Men ging de schouders op en nadat de Helden-spelers door 
bestuur en spelers van Baarlo waren gelukgewenst en bloemen waren aangeboden, zocht 
men de kleedkamer op. Helden 1 had ’n dik verdiend kampioenschap behaald.

Kampioen 1969...



Kampioenschap Helden 1 1951 (Uit ‘Midden-Limburg’ zaterdag 28 april 1951)

Het seizoen 1950-51 werd slap ingezet en de prestaties bleven in het begin beneden de verwach-
tingen. Na 9 competitiewedstrijden was de stand 9-3-3-3-12 27-18. Toen kwam SSS in betere 
vorm. De resterende 13 competitiewedstrijden werden netjes gewonnen en zodoende legde Hel-
den beslag op het kampioenschap. Dit kampioenschap houdt meteen promotie in naar de 3e klas 
KNVB.
De spelers die dit jaar SSS naar het kampioenschap brachten waren: Handrie Hendriks, Jan Kes-
sels, Jeu Wagemans, Miel Keiren, Leo Keiren, Har Keiren, Bér Joosten, Theo Gielen, Hein Korsten, 
Piet Gielen, Jan Ottenheym, Giel Welten en Jo Sommers. De goede clubgeest van SSS bleek zon-
dagmiddag weer, toen na de wedstrijd tegen Swolgense Boys, waarin H.Korsten wegens ziekte niet 
kon uitkomen, alle spelers met bestuur en geestelijke adviseur direct naar Heintje gingen en bij zijn 
ziekbed de bloemen achterlieten, die SSS in Meerlo waren aangeboden. Spoedige beterschap Hein!
Die laatste wedstrijd tegen Swolgense Boys op het Meerlo sportveld was alles behalve een fraaie 
vertoning, waarvan de meest onpartijdige toeschouwer zullen moeten getuigen, dat verschillende 
gastheren zich zeer onsportief gedroegen. Swolgen opende het offensief, waardoor meteen de SSS 
achterhoede , die in deze wedstrijd een zeer soliede indruk gaf, in actie kwam. Het spel der thuis-
club werd meteen meer dan fors. Een penalty in de 13e minuut werd door Har Keiren kalm benut. 
Even later schoot G.Welten van verre afstand met een pracht schot juist tegen de lat. Met een hoge 
bal van Swolgense Boys wist H.Hendriks wel raad. Helaas zochten de gastheren steeds meer hun 
kracht in bruut lichaamsgeweld en vertoonden zij een spel dat al heel weinig op voetbal leek. De 
vrije trappen van hen waren niet van de lucht. Voor de rust knalde H.Keiren via de paal nummer 
twee in het Swolgense doel. Heel even kwam de thuisclub nog eens gevaarlijk voor het SSS doel.
In de tweede helft zal iedereen die van het voetballen houdt toch wel heel erg naar het einde heb-
ben verlangd. Neen, ’t was niet mooi meer, hoe Swolgen hun opvatting over voetbalspel demon-
streerde. Men doet het best om deze vertoning maar zo spoedig mogelijk te vergeten. Toch heeft 
Helden in die periode nog drie maal kunnen scoren. Dit gebeurde door J.Ottenheym, G.Welten en 
door invaller J.Sommers.
Na de wedstrijd werden door de aanvoerder der Swolgense Boys bloemen en gelukwensen aange-
boden. Ook de voorzitter van Wanssum maakte van deze gelegenheid gebruik om SSS met het be-
haalde kampioenschap te feliciteren. En toen ging het naar Helden, waar iedereen was uitgelopen 
om de kampioenen te begroeten. De fanfare en de jeugdafdeling van SSS wachten bij de ingang 
van het Dorp de spelers op en toen ging het in triomf naar het clublokaal. Daar feliciteerde notaris 
Haffmans, de voorzitter der fanfare, de voetbalvereniging SSS en vertolkte de gevoelens der inwo-
ners door te zeggen trots te zijn op de prestaties en het behaalde succes. Voorzitter K.Hermans 
dankte namens SSS en wenste de fanfare succes toe op het concours.

Kampioen 1951... Oude herinneringen...



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  |    

EVERY SATURDAY
YOUR NIGHT OUT!
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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

Zoefie’s Jeugd-Puzzel...

Poolbiljart - Darts - Speciaal bier

Horizontaal: 1. Volgend op 3. Mannetjes bij 4. Toespraak 5. Baken 
6. Insect 9. Groot hert 10. Op het ogenblik 11. Weefsel van vlas 13. 
Verzoek 14. Voorzetsel 15. Onwaarheid 17. Eminentie 18. Suiker-
palm 19. Binnen 20. Gewicht 21. Ongeveer

Verticaal: 1. Daarna 2. Vlaktemaat 3. Verleden Tijd van werkwoord 
doen 4. Omgang 5. Niet buiten 6. Speelgoed dat je oplaat 7. Dalen 
8. Haal 9. Vissersplaats op de Veluwe 12. Middag 14a. Pro Memorie 
16. En anderen 19. Geluid van een ezel 21. Inhoudsmaat



Vanaf dit seizoen gaan we bij elke thuiswedstrijd de Man of the Match laten 
kiezen. Dit zal door een aantal suporters langs de lijn beslist gaan worden. 
Tijdens of voor de wedstrijd zullen een aantal formulieren uitgedeeld wor-
den aan willekeurige vvHelden supporters. Deze bepalen dus wie de Man of 
the Match wordt!

Man of the Math 
Helden - RKESV:

Bart Raymakers

Man of the Match..... Vervolg Razende....
De A67, de A2, de A73 maar ook de provinciale weg, Napoleonsbaan, de Kesselse-
weg en de Roggelseweg werden niet vergeten. Een geluk bij een ongeluk dat de Bal-
derse Weeg nog afgesloten was. Voor de zekerheid ook een post op de Kennedylaan 
en natuurlijk de Molenstraat. En zo voorkwam dat klein groepje trouwe Dörperna-
ren met auto, trekker en wat nog meer zij dat het grote pietenfeest op 30 november 
op Sportpark Kerkeböske gewoon door kon gaan. Het was op het nippertje… 

Het werd een gezellig rommeltje. De pieten verstoorden menig training. Maar dat 
mocht de pret zeker niet drukken. Met de zakken gevuld en een grote glimlach op 
het gezicht keerden de kinderen huiswaarts. En na 20:00 uur kon ook het verkeer 
weer gewoon doorrijden. 

Friesland bedankt ! 

Prettige wedstrijd ! 

Sportieve groet; 
De Razende . 

Voetbal moppen.....
Zoontje van profboetballer komt met zijn rapport thuis. Pap, ik heb goed 
nieuws. Mijn contract met groep vier is met nog een jaar verlengd.

Dokter, regelmatig wordt het mij op het veld geel en rood voor de ogen. 
klaagt de verdediger. de dokter geeft hem de volgende raad: wissel de 
scheidsrechter dan eens een keer!

Erik zit voor de televisie. Een goeie wedstrijd. zegt hij alleen jammer dat de 
goals ontbreken. zegt zijn vrouw: ben je blind? er staan er toch 2?!



Voor al uw Brood en Banket
K e r k s t r a a t  5 4  •  P a n n i n g e n

P.R. Peeters Helden BV

Deze week team van de week JO15-2 of te wel de C2

Al vroeg in het seizoen bij de teamindelingen bleek het dat de C2 het dit jaar met een hele 
grote groep moest gaan doen. Maar Liefst 16 spelers werden ingedeeld in dit team.
Met de volgende jongens moeten we dit seizoen het klusje klaren.
In het doel Kas Vanlier .
Verdedigend met Lars Pauwels,Rick van Nisslroy, Joop Swillens, Noud verlinden en Nick 
Peeters
Middenveld met Guus Bongaerts, Stan Boumans, Daan van Hensberg, Niels Janssen, 
Joey Janssen.
Aanvallend met Sam van Berlo, Koen Janssen, Jesper Janssen, Jan Peeters, Jort Stammen.
Jongens die stuk voor stuk voor het spelletje leven. Dit blijkt  ook al het hele seizoen waar 
we training
In training uit met 16 spelers op het veld staan , dat wil zeggen bijna geen afmeldingen.
Dit seizoen staat de C2 onderleiding van Frank Janssen, Piet Peeters,en Tom Peeters die we 
vanmiddag hopelijk in actie zien en een paar keer scoort.

In eerste instantie dacht de leiding een moeilijk seizoen tegenmoet  te zien, dit ivm de vele 
wisselspelers dit ingebracht moeten worden. Maar al snel hadden we hier een goede op-
lossing voor door 2 keer per wedstrijd 5 jongens in een keer te wissel. Iedereen evenveel 
speeltijd behalve de keeper natuurlijk. 
De C2 kende een goede start van het seizoen. In de Beker werden we ingedeeld bij Hey-
thuysen C1, Horn C1 , RKVB C1 , die we allen aan de zegekar bonden met respectievelijk : 
7-1, 5-1, 13-0.

Dus de volgende ronde in de beker was bereikt. Die volgende ronde hebben we nog met 
10-1 van Baarlo C2 gewonnen en op 16 december wacht ons Hebes C2.

In de competitie hebben we ook al geen klagen en gaan vol voor het kampioenschap.
We hebben tot nu toe alles winnen afgesloten. Met mooie wedstrijden tegen Kessel C1, 
Baarlo C1 en Neer C1 waar we als C2 toch maar mooi van winnen. 
Dus HELDEN C2 een leuk team met de juiste sfeer en instelling.

Rest ons alleen nog ons eerste team vanmiddag veel succes te wensen.

Een sportieve groet,
Helden C2 oftewel JO15-2

Team van de week...



TEAM van de WEEK: Helden JO15-2


