
Leivere

Beste sportvrienden! Na de teleur-
stellende tweede helft twee weken 
geleden tegen koploper Brevendia, 
u was er waarschijnlijk getuige van, 
wisten de Heldenaren in Some-
ren Eind de spreekwoordelijke rug 
te rechten door met een 1-2 over-
winning terug te keren. Door deze 
driepunter is de Derde Periode nog 
steeds een haalbaar doel en hebben 
de blauwhemden nog iets om voor te 
spelen. Dan moet er vandaag wel ge-
wonnen worden van Leveroy. Hel-
den is het eigenlijk aan haar stand 
verplicht om de winning mood van-
middag door te zetten. ‘Leivere’ is 

immers de rode lantaarndrager in de 
Vierde Klasse E en heeft tot dusver 
pas vier punten weten te verzamelen. 
Degradatie lijkt dan ook aanstaande 
voor de ploeg met de lekkerste gras-
mat van de regio Zuid II tenzij onze 
gasten nog aan een ontsnappingsact 
beginnen waaraan Houdini nog een 
puntje kan zuigen. Laten we hopen 
dat een eventuele Houdini act van-
daag niet ingezet wordt en dat de 
punten vandaag in Helden blijven, 
u gaat het zien! Veel voetbalplezier 
vanmiddag!
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Voorspel en win!!!!!!
Waag een gokje en voorspel de juiste uitslag van de wedstrijd: Helden – 
Leveroy. 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.

Vervolg STPHEB MO19.1...
Dit heeft ze van geen vreemde, aangezien ze beschikt over de genen van haar ke-
pelse vader Mat Schijven. Onze Sophie is een echte doorzetter en gezellige tante in 
het team. In het veld een beest en daarbuiten een feestbeest!  
Dit team wordt begeleid door zeer ervaren speelsters van dames 1. Met als hoofd-
trainster Lieke Maessen. Lieke heeft meegeholpen dit team van de grond af te hel-
pen en staat altijd klaar voor deze meiden en regelt alles tot in de puntjes perfect. 
Daarbij wordt ze geassisteerd door Anke Maessen en Joyce van Lier. Zij wisselen 
elkaar af tijdens de trainingen en wedstrijden, zodat er een goede balans blijft bin-
nen het team. 

De meiden vinden het heerlijk om lekker een balletje te trappen. De resultaten zijn 
wisselend, maar door hard te werken en er voor te knokken gaan ze iedere week 
voldaan het veld af. Benieuwd naar het team? Dit seizoen worden de wedstrijden 
gespeeld in Egchel om 13:30 uur.

Helden 2...



 

Vereniging : SV Leveroy  
Wedstrijdtenue: Rood shirt, witte broek en rode kousen 
Opgericht : 25 September 1957 
Sportpark : “Leveroy”
Aantal senioren teams : 3 senioren-, 1 zogenaamd 35+ -team en 1 
damesteam
Aantal jeugd teams : 6 jeugdteams 
Klassering vorig seizoen : 3e (5e klasse D) 
Trainer: Raymond Brandt
Bijzonderheden : Vanwege privé omstandigheden stopt de huidige 
trainer van Leveroy, Raymond Brandt, na dit seizoen. Jurgen Geurts 
uit Heythuysen zal volgend seizoen Brandt gaan opvolgen.

Bel (077) 3073435

voetbalhelden kiezen   fysioHelden

 www.fysiohelden.nl

Praktijk voor fysiotherapie

Helden • Panningen • Maasbree

Stand 4e klasse E.....
 Team    G  W  GL  V  P  DPV  DPT  
1 Brevendia 1   20 14  4  2  46  43  19  
2 ONDO 1   20 12 6  2  42  50  23  
3 Maarheeze 1   20  12  3  5 39  49  26  
4 Panningen 1   20  10  7  3  37  45  24  
5 BEVO 1   20  10  4  6  34  37  27  
6 RKESV 1   21  9  6  6  33  40  42  
7 Helden 1   20  8  6  6  30  36  29  
8 Cranendonck 1 21  7  8  6  29  23  20 
9 SSE 1    20  7  6  7  27  35 33  
10 RKSVO 1  21  8  2  11  26  38 30  
11 RKMSV 1   20  6  3  11  21  31  40  
12 VV GKC 1   21  4  2  15  14 15  58  
13 RKSVN 1   20  3  3  14  12 17 47  
14 Leveroy 1   20  0  4  16   4  11  52



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: Joep Fleuren
Hoi,

Ik ben Joep Fleuren, ik ben 11 jaar 
en zit in groep 7 van BS De Liaan 
. Ik ben geboren in Helden net als 
mijn zus Nina. Ik ben keeper in de 
E1 bij vv Helden. Keepen doe ik al 
een tijdje. De trainingen zijn heel 
leuk om te doen . Ook de keeper-
strainingen zijn leuk en leerzaam. 
Zeker omdat je als keeper wel moet 
weten hoe je naar een bal moet sprin-
gen, vallen en opvangen. We hebben 
een heel leuk team en leuke trainers. 
Dat maakt het allemaal nog leuker 
en gezelliger om te voetballen. Mijn 
favoriete club is PSV. Buiten keepen 
heb ik ook nog andere hobby’s. Ik 
ben graag buiten en vind skateboar-
den en stuntfietsen ook erg leuk om 
te doen. Als het geen mooi weer is 
doe ik natuurlijk graag gamen. Op 9 
april ben ik pupil van de week, ge-
niet van deze wedstrijd! Veel succes.

Groeten Joep

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. : Louis Bouten

Dhr. vd Moosdijk

Leveroy
 
1.  Joep Peeters
2.  Nick Opheij
3.  Roel Marcus
4.  Thijs Jenniskens
5.  Marijn Hermans
6.  Sil Vrenken
7.  Joep Raemakers
8.  Bart Cillekens
9.  Daniel Breukers
10.Sjoerd Brentjens
11.Bas Hobus
12.Bram Rutten
13.Jack van Diepen
14.Mathijs Vestjens
15.Lars Schroen
 

Trainer : Raymond Brandt
Leider : Bair Cillekens
Ass. Scheidsr. : Rob Hobus

Wedstrijdbal geschonken door:

Programma 9 april:
BEVO - Brevendia 
vvGKC - SSE 
Helden - Leveroy 
RKSVO - Maarheeze 
ONDO - RKESV 
RKSVN - RKMSV 
FC Cranendonck - Panningen

Programma 15 april: 
BEVO - ONDO 
RKMSV - Leveroy 
Maarheeze - SSE
RKSVN - Helden 
Panningen - Brevendia 



Zoefie-Cup Pulke
Dörper voetbalvrienden, ‘Quo usque tan-
dem factionem cartellum et officiorum ma-
gina, patientia nostra abuditur dum navis 
praetoria resurrectionis ad profiscendum 
parata est?’ Legendarische woorden van 
ene zekere Thiery Baudet die echter vol-
gens de deskundigen ook nergens opslaan. 
En, zelfkennis siert de mens, Pulke doet hier 
ook wel eens aan mee. Spelen met een bal 
kan mooi zijn, spelen met woorden kan ook 
mooi zijn. En dus kan onzin vertellen ook 
mooi zijn. Alleen, de verteller zelf vindt 
het mooi, onzin aanhoren wordt je al gauw 
moe van. En waar ik trouwens ook moe van 
wordt? De muziekcomputer in de kantine. 
En eigenlijk is het een geweldig ding. Alle 
soorten muziek, rock, pop, hip-hop, salsa, 
terror, heavy metal, cajun, tex-mex, schla-
gers, hardstyle, belgischtalig, 
acid, disco, country, raggamuf-
fin kun je door de speakers 
knallen maar helaas wordt hier 
niet gebruik van gemaakt…. 
Als je wat vaker in de kantien 
vertoeft begin je toch een soort 
patroon vast te stellen. Dat heb 
ik zelf ontdekt door met mijn 
Shazam-app aan het werk te 
gaan. Van 3 dagen heb ik bijge-
houden wat we kregen te horen 
en in welke volgorde. Luister 
en huiver.

Zondag 12 maart, vanaf 16.34:

John de Bever – Je krijgt de 
lach niet van mijn gezicht

Mickie Krause – Biste braun 
kriegste Fraun

The Classics – Ashes and dia-
monds

Normaal – De boer is troef

Fabrizio – Dolle Dries

Stereoact FT Kerstin Ott – Die immer lacht, 
en nog meer van dit soort  …

Zondag 26 maart vanaf 16.27:

Mickie Krause – Biste braun kriegste Fraun

Fabrizio – Dolle Dries

The Classics – Ashes and diamonds

Doris Day  - Que sera sera 

John de Bever – Je krijgt de lach niet van 
mijn gezicht

Normaal – De Boer is troef, en nog meer 
van dit soort  …

Zaterdag 1 april vanaf 19.41

Doris Day  - Que sera sera 

Stereoact FT Kerstin Ott – Die 
immer lacht

The Classics – Ashes and dia-
monds

Rene Riva – C’est la vie

Fabrizio – Dolle Dries

Mickie Krause – Biste braun 
kriegste Fraun, en nog meer 
van dit soort  …

Tsja, Pulke gaat tegenwoordig 
niet meer naar de WC om te 
pissen maar om eens wat ande-
re muziek te horen …

Pulke 

Helden D1....



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  |    

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

Hier kan uw 
advertentie staan. 

Neem contact op met 
de sponsorcommissie!

Girls just wanna have fun!
Vandaag aan ons de eer om team van de week te zijn bij vvHelden! Wij zijn een super ge-
zellig team met 16 spontane meiden die graag een balletje trappen. In het team zitten niet 
alleen Dörpse meiden, maar ook meiden uit Egchel, Grashoek en Panningen. Ja je leest het 
goed we zijn een samenwerking aangegaan met SV Panningen. Een geluk, we mogen in 
het blauw en oranje voetballen, dus GEEN groen. Het team speelt de wedstrijden dan ook 
onder STPHEB MO19.1. Dit staat voor Samenwerkende Teams Panningen Helden Egchel 
en Beringe.
Graag stellen wij onze meiden even aan jullie voor. De vaste waarde achterin is Pip Alsters. 
Zij is de Jaap Stam van ons team en gooit altijd de beuk erin. Naast voetballen is Pip ook 
niet bang om in de goal te staan. Ze zorgt er regelmatig voor dat het team in de wedstrijd 
blijft. Dan hebben we Cielke Drissen als onze rots in de branding. Zij staat al jaren centraal 
achterin en neemt het team op sleeptouw als aanvoerster. Naast Cielke staat Pleun Zegers, 
met 15 jaar de benjamin van het team. Hier is echter in het veld niets van te merken. Op 
het moment dat je denkt Pleun voorbij te zijn, staat ze weer recht voor je neus om de bal af 
te pakken. De flanken in de verdediging worden bezet door de vriendinnen Fleur Riethorst 
en Kelly Hermans. Fleur is de gekke drukke losbol van het team en heeft altijd wel een 
woordje klaar. Onze van GRAShoek afkomstige Kelly laat dan ook menig tegenstander re-
gelmatig naar het GRAS happen als ze haar willen passeren. Tot slot wordt de verdediging 
aangevuld door onze Egchelse Lotte van Nienhuijs en Pien Verheijen. Lotte zet zich altijd 
volle 100% in, ook als het even tegenzit. Pien is met haar 18 jaar de oudste van het team 
en voor de trainsters een ideale speelster. Ze voert haar taken goed uit en is niet bang om 
vragen te stellen. 
Hoewel onze verdediging uit zeer veel meiden bestaat, is ons middenveld erg bescheiden in 
aantal maar zeker niet in kwaliteit. Renee Peeters is met haar korte voetbalervaring al een 
van de behendigste speelsters van het team. Zelfs in de meest gekke situaties weet Renee de 
bal bij zich te houden. Aan de andere kant vinden we Daantje Stoffels. Daantje heeft vorig 
jaar ervaring op gedaan bij dames 2 en is een mooie aanvulling voor dit team. Onze enige 
echte nummer 10 is Quinty Wanten. Zij is het creatieve brein achter verschillende aanval-
len en de spil tussen het middenveld en de aanval. Onze laatste aanwinst van het team is 
de kepelse Maissa Aoumouzoun. Helaas is Maissa op dit moment nog uitgeschakeld door 
een enkelblessure. Als ze hersteld is, kan ze haar trukendoos weer opengooien en zal elke 
tegenstander twee keer moeten knipperen en denken ‘Wat gebeurt me hier nu?!’  
Onze volgende linie bestaat uit vijf aanvallers met in de punt onze spits Jony Korsten. Tij-
dens de trainingen schiet Jony menig ballen met haar snoeiharde schot feilloos in het doel. 
In de wedstrijden blijkt dit af en toe iets lastiger te zijn, maar ook dan is Jony niet bang om 
tegen de bal te trappen. Naast Jony staat Janne Hermans onze meest ervaren speelster die 
zelfs regelmatig met dames 1 meevoetbalt. Dat is tijdens de wedstrijden ook zeer goed te 
zien, waar Janne is, daar is een kans om te scoren. Madelon Hendrix helpt daarbij graag een 
handje door de keeper uit balans te brengen. Een kontduwtje is haar gouden wapen. Deze 
gebruikt ze dan ook om in balbezit  te blijven. Onze laatste twee aanvallers zijn Silke Schij-
ven en Sophie Hilkens. Zij zijn overal inzetbaar, maar voorin op de flanken het gevaarlijkst. 
Silke is onze Arjen Robben van het team en schiet vanuit onmogelijke hoeken de bal in de 
goal. 

STPHEB MO19.1...

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



TEAM van de WEEK: STPHEB MO19.1


