
Aan- of afhaken 

Goede zaken hadden gedaan kunnen 
worden vorige week. Helaas kwa-
men de blauwhemden in Neer niet 
verder dan een gelijkspel waardoor 
een mooie kans om in te lopen op 
rivaal Kepèl voorbij ging. Om nu 
nog kans te maken op de nacompe-
titie moet er dan ook vandaag ge-
wonnen van Maarheeze. Onze Bra-
bantse gasten begonnen het seizoen 
uitstekend maar in Brabant lijkt de 
klad erin geslopen. Soeverein werd 
de eerste periodetitel opgeëist maar 
zag vervolgens zowel Brevendia als 
ONDO langszij komen. Maarheeze 
lijkt daarmee genoegen te nemen 

met de derde plek maar voelt de hete 
adem van Peel en Maas in hun nek. 
Kepèl, Beringe en Helden hebben de 
tegenstander van vandaag immers in 
hun vizier. Vandaag zullen we zien 
of het team van trainer Rob Jacobs 
aan- of afhaakt. Veel voetbalplezier 
vanmiddag!
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Voorspel en win!!!!!!
Waag een gokje en voorspel de juiste uitslag van de wedstrijd: Helden – 
Maarheeze. Uit de goede voorspellingen wordt één winnaar geloot welke 
een prijs wint, uitreiking hiervan vindt omstreeks 16.30 uur plaats. Inleve-
ren kan tot 15.00 uur in de brievenbus welke links van de bar hangt. Deel-
name is gratis!!!!!!!!

Einduitslag: ……. - …….

Naam: …………………………………………………………

Succes.

Helden 7...

Teauteau...



 

Vereniging : vv Maarheeze  
Wedstrijdtenue: ROranje shirt, zwarte broek en oranje kousen  
Opgericht : 1 mei 1932 
Sportpark : “ De Romrijten “
Aantal senioren teams : 5 senioren- en 1 damesteam
Aantal jeugd teams : 11 jeugdteams
Aantal leden : ong. 500 
Klassering vorig seizoen : 7e (4e klasse D) 
Trainer: Leon Wassenberg (3e seizoen) 
Bijzonderheden : VDe huidige trainer van RKSVN uit Neer, Thijs 
Moonen, is voor volgend seizoen door Maarheeze aangesteld als op-
volger van de vertrekkende Leon Wassenberg.

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   22 15  5  2  50  47  22  
2 ONDO 1   22 14 6  2  48  61  25  
3 Maarheeze 1   22  12  3  7 39  51  30  
4 Panningen 1   22  10  7  5  37  47  28  
5 BEVO 1   22  10  5  7  35  40  34  
6 Helden 1   22  9  7  6  34  41  31  
7 SSE 1   22  9  6  7  33  40  35  
8 RKESV 1  22  9  6  7  33  40  47 
9 Cranendonck 1  22  8  8  6  32  24 20  
10 RKSVO 1  22  9  2  11  29  40 31  
11 RKMSV 1   21  7  3  11  24  37  40  
12 VV GKC 1   22  4  2  16  14 16  61  
13 RKSVN 1   22  3  4  15  13 19 55  
14 Leveroy 1   21  0  4  17   4  11  55



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: Job Philipsen
Beste supporters van vv Helden,

Ik ben Job en ik ben 9 jaar en zit in 
groep 6 van de Liaan bij juf Truus. 
Als klein kind wist ik al wat ik wilde 
worden……….DJ!!!  Martin Garrix 
is mijn grote voorbeeld. Samen met 
mijn moeder ben ikj vorig jaar zelfs 
naar een “gig” geweest. Ik heb mijn 
eigen DJ-set en ik draai mij helemaal 
suf in de plaatselijke huiskamer en 
ik maak de mooiste mixen. Ook op 
het voetbalveld heb ik menig tegen-
stander suf gedraaid. 

Ik ben bij de Kabouters begonnen. 
Daarna stroomde ik  in bij de F8.  
Na een stormachtige carrière klom 
ik op naar de F1, alwaar ik met mijn 
vrienden een top seizoen draaide. 
Onder leiding van het vermaarde 
trainerstrio Bjorn, Jean-Pierre en 
Ritchie (en stand-in Maurice) werd 
het een geweldig seizoen. We sleep-
ten de ene na de andere prijs binnen.  
Ik noem er een aantal: Regio beker, 
Winterzaal competitie winnaar en 
Kampioen. Ik ben er ongetwijfeld 
nog vergeten.  Na wat blessureleed 
heb ik  de weg naar boven weer he-
lemaal gevonden. Momenteel speel 
ik de pannen van het dak in de E2, 
sorry… JO11-2.  Dit jaar sta ik vaak 
in de verdediging.  Daar maak ik 
goed gebruik van mijn sterke pun-
ten: snelheid, kracht en spelinzicht. 
Hierdoor wordt menig aanval van de 
tegenstander in de kiem gesmoord. 

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. Thijssen

Maarheeze
 
1. Terri Boonen
2. Robert vd Broek
3. Sjors Bukkems
4. Teun Linders
5. Luuk Nouwen
6. Davy Peeters
7. Erwin Snelders 
8. Brett Vanderweijden
9. Raoul Verhees
10. Sjors van Velthoven
11. Braiem Verhoeven
12. Remy Verhoeven
13. Robin van Vuurden
14. Koen Wilbers
15. Jordy van Zon
16. Eray Yigitdol
 

Trainer  :  Leon Wassenberg
Ass .  trainer  :  Roland Hulsbosch
Ass .  scheidsr .  :  Pieter Gielen

Wedstrijdbal geschonken door:

Mede door de urenlange training op 
het trainingscomplex aan het Akker-
veld (beter  bekend als het Milanello 
van Helden), word ik nog elke dag 
beter.  Ik  hoop dat ik volgend jaar 
kan schitteren in de JO11-1. 

“Ik wens iedereen vandaag een 
schitterende middag toe en ik hoop 
dat Helden vandaag de drie punten 
pakt, zodat ze in de derde periode 
bovenaan blijven meedoen. Groet-
jes, Job” Programma 23 april:

Brevendia - RKESV 
SSE - BEVO 
Helden - Maarheeze 
Leveroy - RKSVO 
vv GKC - Panningen 
RKSVN - ONDO 
FC Cranendonck - RKMSV

Programma 30 april: 
ONDO - FC Cranendonck 
RKMSV - vv GKC 
Maarheeze - Brevendia
BEVO - Helden 
Panningen - Leveroy
RKESV - RKSVN 
RKSVO - SSE

• DISCOTHEEK

• ‘T CAFÉ

• FEESTZAAL ‘T CENTRUM



Zoefie-Cup Pulke
Dörper voetbalvrienden, eerst effe spel-
lingcontrole uitzetten, heb een hekel 
aan allemaal die rooie lijntjes onder al 
die woordjes. En trouwens, er is ook 
een elitaire clan binnen de club die er 
een wedstrijd van maakt om Pulke’s 
nederlands aan diepgravend taalkundig 
onderzoek te onderwerpen. Geen pro-
bleem mee, iedereen zijn eigen hobby. 
Wist u dat bijvoorbeeld spreeuwen ook 
een hobby hebben? Emelten en enger-
lingen oppeuzelen. En waar zitten deze 
akelige beestjes nu meestal? Juist op 
onze velden, dus een snuggere ambte-
naar dacht 1+1=2 en in plaats van man-
kracht en chemisch spul maken we ge-
bruik van moeder natuur om de velden 
te verschonenvan deze beestjes. Ver-
schillende luxe boomhutten 
voor de spreeuwen zijn door 
de donderdigmiddigploog  
geinstalleerd en voorzien 
van de laatste snufjes. Zo 
zijn ze voorzien van een 
eierwekker zodat ze op tijd 
hun nest uitkomen, een eier-
koker zodat ze niet hoeven 
te broeden en zich kunnen 
concentreren op de velden. 
En wat eierlikeur zodat ze na 
hun werk wat gezellig kun-
nen relaxen. Natuurlijk trek-
ken deze nieuwe bewoners 
van ons park nieuwsgierige 
mensen aan die, ja komt ie 
weer, er een hobby aan heb-
ben, de spreeuwenspotters. 
Heb een middag met een van 
deze rare vogels wat gebab-
beld en leerde zo meer over 
spreeuwen en er zijn nogal 
wat soorten. Daar hebben 
we de meeuwspreeuw, vader 
meeuw en moeder spreeuw 
hadden een one-nightstand, 
kan gebeuren. De leeuw-

spreeuw, hij tsjilpt niet, hij brult. De 
geeuwspreeuw, een luiere vogel bestaat 
er niet. De eeuwspreeuw, die wordt nog 
ouder dan de lijnentrekkers van onze 
club bij mekaar. Natuurlijk hebben we 
ook een schreeuwmeeuw, rond slui-
tingstijd van de kantine altijd goed te 
horen. Maar nu we toch bezig zijn, mis-
schien vinden we ook wat vogels die het 
eerste kunnen versterken want echt los 
komt de ploeg dit jaar niet. Misschien 
nog eerst wat meer wijsheid langs de 
kant, een extra plaatsje voor een uil in 
de dug-out dus. Of zien de spelers hem 
dan langs de kant als ’n ‘uul’? In de ver-
dediging kan het gerust wat agressiever, 
dan is er niks beter dan een slavink. Op 
het middenveld hebben we wat meer 

overzicht nodig, daarvoor 
hebben we de Ruppells gier, 
vanaf 11 km hoogte kan hij 
als mid mid de patronen uit-
zetten, de communicatie met 
de trainer gaat natuurlijk via 
een postduif. En voor snel-
heid in de spits, wat beter 
dan de slechtvalk, tegen de 
400 km per uur moet hij toch 
heel wat balletjes bij de te-
genstander in het netje kun-
nen jagen. Wat misschien 
wel een probleem kan zijn 
is dat de valk meer zin heeft 
in een sappig spreeuwtje 
dan een lekker doelpuntje 
………….  En bij deze nog 
de zaalvoetballers proficiat 
met het behaalde kampioen-
schap en de dames voor het 
bereiken van de bekerfinale! 
En nu naar de kermis!

Pulke

Helden ZVV Kampioen....



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!

Helden 7 oftewel Helje 7

Na een stroeve start van het seizoen hebben we eindelijk bereikt wat we 
wilde bereiken. Het team van de week worden van Helje Dörp. Ik zal onze 
strijdlustige mannen even voor stellen. In het doel hadden we eerst dubbele 
bezetting door Bram “biggy smiles” Janssen die elke week weer zijn best 
doet en “Smoetsige” Sjeng Huijs die na enige tijd het werk over liet aan 
Bram en toen de hardwerkende aanvaller werd. Achterin hebben we Gino 
die denkt dat elke speler buitenspel staat en dit altijd laat merken aan de 
scheidsrechter. Het centrale duo bestond meestal uit Ramon “brutus” Hen-
driks die vroeger veel hield van de kleur geel en Luuk “lucky luc” Verlin-
den die sinds afgelopen zondag de uitstekende rechtsbuiten is geworden, 
de nieuwe centrale man is Youri “jorbi” Joosten die afgelopen zondag extra 
veel gaf omdat het Neerkant was en hij daar veel ervaring heeft met de 
chickies. Linksachter staat Jochem, smaal menke maar je komt er zeker niet 
zomaar langs. Op het middenveld hebben we verschillende keuzes zoals op 
rechtsmidden Max “tomaten blond” van Lier, deze man is het niet altijd eens 
met de scheidsrechter en dat laat hij dan ook vaak merken. Verder hebben 
we op verdedigende middenvelder Joey “joe” Pijnenburg, een steenharde 
bikkel die elke wedstrijd weer alles geeft. Op 10 hebben we Tim “hempen 
“ Kempen die zichzelf weer elke zondag bekroont tot man of the match 
maar dit lang niet altijd is (Tim is ook diegene die dit schrijft) voor op deze 
twee posities hebben we ook nog Jelle “boone” Boonekamp altijd in voor 
een pilsje maar moet helaas bijna elke zondag gaan uiteten. Linksmidden 
hebben we dan Remco “kakkie, Koppie, Kakkerlakkie” Knippenbergh deze 
man kan vanalles maar koppen zit hem nooit mee en het kampioenschap van 
Feyenoord dit jaar ook niet. Voorin hebben we Amin a.k.a “Zlatan” Abbou 
balvast en altijd een neusje voor het doel en Dave “deafke” Joosten die een 
prima pass in de benen heeft en vaak een speler 1 op 1 kan sturen naar de 
keeper. Jimi Huijs de altijd hard werkende speler die altijd komt trainen en 
voorin enige tegenstander het lastig kan maken.
En last but not least onze trainer Kai “geen bijnaam” Verhaegh die ons dit 
seizoen al 2x een pilske heeft moeten geven omdat we dankzij hem al 2 
wedstrijden de winst wisten te pakken.

Dit was Helden 7, hopelijk kent u ons nu een beetje beter en winnen we op 
15 april de kraker tegen Panningen 5.

Groeten Helden 7.

Team van de week: Helden 7...

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: Helden 7


