
Slotstuk!

Beste voetbalsupporters. Welkom op 
Sportpark Kerckeböske voor de thuis-
wedstrijd tegen Panningen.

Alles kent een eind. Behalve een worst, 
die heb er twee. Na de wedstrijd van 
vandaag komt ook het seizoen in de 
Vierde Klasse D tot haar einde. Zowel 
Dörp als Kepèl weten waar ze na van-
daag aan toe zijn. De mannen van trai-
ner Rob Jacobs gaan genieten van een 
lange en welverdiende vakantie na het 
behalen van het kampioenschap. De 
Heldenaren stonden vanaf wedstrijddag 
één bovenaan en gaven deze koppositie 
geen moment uit handen. Een presta-
tie om trots op te zijn, en eentje die, 
terecht, uitbundig gevierd werd na het 
beslissende gelijke spel tegen SVC’00. 
Beter kon het eigenlijk ook niet. Met 
de seizoensafsluitende barbecue in het 
vooruitzicht wist Nicky van Lier in de 
96e minuut de bal via de paal binnen 
te schieten waarmee Helden zich ver-
zekerde van de titel en het feest kon 
losbarsten. En dat deed het.

Panningen aan de andere kant weet dat 
het zich na deze wedstrijd mag opma-
ken voor de nacompetitie. Stiekem ho-
pen we dat Panningen via deze weg als-
nog de Derde Klasse bereikt. Sowieso 
voor de mooie affiches maar daarnaast 
ook omdat Helden dat immers zou ver-
zekeren van een zestal punten in aan-
komend seizoen ;) .

Dörp tegen Kepèl, altijd een wedstrijd 
vol spektakel. Ook al zijn de mannen 
voor nu uitgestreden in de competitie, 
vandaag zal gestreden worden om de 
eer. Ik denk daarom ook dat u deson-
danks een lekkere voetbalpot zal wor-
den voorgeschoteld. Veel voetbalple-
zier!

Vergeet niet een gokje te wagen op de uitslag!

Zoefiebode, 42e jaargang nr. 13 Seizoen 2017-2018
GOEDENDAG VOETBALLIEFHEBBERS

Voorspel en win!!!!!!
Waag een gokje en voorspel de juiste uitslag van de wedstrijd: Helden – 
sv Panningen. Uit de goede voorspellingen wordt één winnaar geloot 
welke een prijs wint, uitreiking hiervan vindt omstreeks 17.00 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!

Teauteau...



 

Vereniging :   SV Panningen
Opgericht :    1 mei 1927
Accommodatie :   Sportpark “Panningen-Noord” 
Tenue :    Groen-wit gestreept shirt, groene broek
    en groene kousen                                          
Aantal seniorenteams :   6 senioren- en 1 veteranenteam
Aantal jeugdteams :  22 jeugdteams (samen met SV Egchel)
Eindklassering vorig seizoen :   3e (4e klasse E)
Hoofdtrainer :     Roel Schreurs 

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   25 19  5  1  62  88  23  
2 Horn 1   25 17 4  4  55  63 22  
3 Panningen 1  25  16  5 4 53 67  28  
4 BEVO 1  25  14 2  9  44  74  39  
5 RKESV 1  25  10  9  6  39  49  43  
6 SVC2000 1   25  11  5  9  38  61  45  
7 Reuver 1   25  10  3  12  33  42  63  
8 Swalmen 1  25  8 4  13  28  41  51 
9 Linne 1   25  8  4  13  28  37 51  
10 FC Maasgouw 1 25  8  4   13 28  34 49  
11 RKAVC 1   25  7  5  13  26  32  63  
12 Bieslo 1  25  6  7  12  25 34  55  
13 Roggel 1  25  7  4  14  25 24 50  
14 vvGKC/RKHVC 1  25  2  3  20  9  28  92

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
�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 

Voor al uw Brood en Banket
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P.R. Peeters Helden BV



Pupil van de week: Juul van Hensberg
Ik ben dan ook als Razende Reporter erg trots dat ik vandaag het stukje met Juul mag ma-
ken over de Pupil van de week, want als journalist praat ik natuurlijk altijd graag met het 
crème de la crème…. Maar toen kwam die kink in de kabel en even was het spannend of 
deze Pupil van de week wel door kon gaan, omdat Pap en Mam zo nodig buiten de grenzen 
van Dörp moesten gaan wonen…. In Kepèl notabene, de tegenstander van vandaag…  Na 
lang vergaderen met de redactie van de Zoefie-bode en in de wetenschap dat het om een 
tijdelijke woning gaat en dat het gezin snel al weer binnen de blauwe zone komt wonen, 
is besloten om Juul van Hensberg toch maar deze Pupil (dus in het Blauw) van de week te 
maken.

Juul zit in groep 7 van de Liaan. De klas van juf Chantal en Liset, die hij beiden wel met een 
“oké” betiteld. Hij is blij met zijn klas, want maar liefst 6 teamgenoten zitten bij hem in de 
klas en dat is natuurlijk tof. Praten over voetbal, zelf voetbal en voetbal kijken dat is wat hij 
het liefst doet. Ajax uit Amsterdam is zijn cluppie. Waarom weet ie niet eens precies uit te 
leggen, maar ze hebben in ieder geval het mooiste stadion, de Johan Cruijff Arena en de 
beste speler: Justin Kluivert. Gaan we de grens over dan is er maar eentje de beste: “En 
dat is Messie”, zegt onze eigen kleine Messie. Barcelona is dan logischerwijs ook de beste 
ploeg van Europa. 

Nog even over dat wonen in Panningen. “Panningen? “…… Juul krijgt het bijna niet uitge-
sproken… “Ik moet er twee maanden even overbruggen bij een oom van mij, maar daarna 
kom ik snel weer in Helden wonen”, aldus Juul. “En ook al woon ik nu even in het groene 
gebied, ik ben gewoon helemaal voor Helden vandaag”. Aan de ene kant is het jammer dat 
ze al kampioen zijn, aan de andere kant misschien maar goed ook. “Nu nog even winnen 
van die groenen en dan is het seizoen, dat al goed is, helemaal af !!! “.

Veel Succes, Die Blauwe!!!!! 

Van Juul.

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. van Geffen

svPanningen
 
1.  Jordy Nelissen (k.)
2.  Patrick Joosten
3.  Youri vd Hurk
4.  Idris Pakasa
5.  Remco Litjens
6.  Robin van Osch
7.  Tom Vullers
8.  William Steeghs
9.  Bram Leenders
10.Ilias Amhaough
11.Ramon Sijben
12.Frank van Oijen
13.Joey Bodde
14.Matijs Heesen
15.Roy Cuppen

Trainer : Roel Schreurs (3e seizoen)
Leiders : Hans Janssen en Nieky Craenmehr
Ass. Scheidsr. : Hans Janssen
Verzorgers : Maud Leenders en Laura Opstals

      Gommans

Wedstrijdbal geschonken 
door:

Programma 27 mei: 
SVC 2000 - RKAVC
FC Maasgouw - Swalmen
vvGKC/RKHVC - Reuver
Helden - Panningen
Horn - BEVO
Bieslo - Roggel
RKESV - Linne

Pupil van de week gesponsord 
door Intertoys Panningen.



Pulke
Zondagmorgen 27 mei Kepèl. Op de 
Graafschap Kesselstraat gaat de wekker. 
Knuur heeft eventjes tijd nodig om tot 
zijn positieven te komen maar geeft dan 
een ram op zijn wekkerradio. Damn, dat 
was een zware avond bij Dotje, maar 
verdomme wat zal het straks moeilijk 
worden in de derby tegen Dörp. Knuur 
mag straks als geheim wapen van Kepèl 
aantreden. Dat is afgelopen donderdag 
op de training beslist. De trainersstaf en 
alle 7 aanwezig spelers stemden er in 
toe. De 1-1 van de thuiswedstrijd zat 
trainer Roel nog steeds dwars, ze had-
den verdomme moeten winnen van die 
blauwen. Het was zelfs zo erg dat dit 
gelijkspel hem inspiratie gaf voor de 
laatste Hoondervel-hit met de depri-
merende titel ‘Welteruste 
Waereldj”. Hoondervel, ut 
klinkt redelijk maar ut sleit 
nurges op. In de keuken 
heeft eega Lellebel het ont-
bijt al voor Knuur klaarstaan, 
Senseo’tje, broodje kaas en 
een cracker met stiekem een 
Dörper koaje sjôtel van de 
Plus, toch wel de lekkerste 
van de hele gemeente. Lel-
lebel gaat niet mee. Aange-
zien ze nogal wat overge-
wicht heeft, gaat ze de hele 
dag in een bad met Dreft lig-
gen, dat schijn het vet goed 
op te lossen. Met bezwaard 
gemoed gaat Knuur naar 
Noord. Daar staan de mees-
te spelers al klaar om met 
de fiets naar het mooiste 
plaatsje van Peel en Maas te 
gaan. Echt veel zin hebben 
ze niet. De 8-0 van Dörp af-
gelopen zondag heeft indruk 
gemaakt en via de vele ap-

pjes weten ze intussen dat het vierde 
door Helden 4 op de pijnbank wordt ge-
legd. Knuur fietst naast trainer Roel en 
deze legt zijn plan uit. ‘Speule as unne 
Zoefie, tûsse alle linies door”. Op Kerke-
böske aangekomen komt hij Wiet Leen-
ders tegen. Unne sjoëne 

Kepèlse mins, maar als die over voet-
bal begint te praten, dan krijgt zijn 
voornaam een heel andere betekenis. 
In kleedlokaal 11 trekt Knuur zich om 
maar voordat hij het veld op gaat, even 
stiekem in die kelder van Dörp kijken. 
Motdomme, tegenover het C1000-bal-
lenhok van zijn eigen cluppie lijkt dit wel 
een 5*****-sterren hotel. Intussen zijn 
de vedetten van weleer klaar met hun 

wandelvoetbal en kan Knuur 
zijn debuut maken in Pan-
ningen 1. Hij houdt zich uit-
stekend aan zijn instructies, 
alleen jammer dat alle linies 
voortdurend op de Kepèlse 
helft zijn te vinden. Na een 
helft is het al duidelijk, Dörp 
gaat de pot winnen. Knuur 
rent zich toch nog de poten 
uit zijn lijf weg, maar halver-
wege krijgt hij een beuk van 
de ingevallen Ramon Hen-
driks, einde wedstrijd, einde 
korte carrière. Met hangende 
pootjes terug naar zijn Lelle-
bel. Even is Knuur helemaal 
Dörp-moe. En daarom gaat 
hij 9/10 juni een weekendje 
Mallorca doen met zijn lief-
je, heel zeker is er dan geen 
echte Dörper te zien daar.

Pulke
Poolbiljart - 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

Pupil van de week: Juul van Hensberg
Verslag: door de Razende Reporter. 

Ruim 11 jaar geleden werd zo ongeveer aan de voet van de voetbalvelden van het cluppie 
der blauwhemden een tweede zoon geboren in het gezin van Hensberg. Daan kreeg er een 
broertje bij en vader Jean- Pierre en moeder Wendy gaven hem de naam Juul. Wat zij toen 
niet wisten, maar natuurlijk wel een beetje hoopten, was dat Juul net als zijn grote broer 
Daan helemaal gek zou worden van dat ene spelletje met die bal. Maar ja, niet zo verrassend 
dus met vader en moeder die beiden gevoetbald hebben. En dan woon je ook nog tegenover 
het voetbalveld… 

Zodra Juul kon lopen werd hij zo ongeveer lid van de voetbalclub. Het is dat er geen jongere 
groep bestond dan de Kabouters, anders had Juul zich daarvoor aangemeld. Daar waar an-
deren eerst het zwemdiploma moeten halen, deed Juul het allemaal tegelijk, maar de focus 
lag toch al helemaal op het voetbal. Dat zwemmen was bijzaak. En zo doorliep hij achtereen-
volgens de Kaboutergroep, gevolgd door de F9. Hij stoomde door naar de F5, waarna hij het 
seizoen erop in het standaardteam van de F kwam, de F1. En nog een jaar mocht hij daar 
voetbellen. Van de F1 ging het linearecta door naar de E1, inmiddels de JO11-1 genaamd. 
En ook dit jaar vertoont Juul zijn kunsten aan het Dörper publiek in de JO11-1. 

Juul is een jongen van de club. Je ziet hem altijd daar. Op de dag van de training, als het 
eerste thuis speelt maar natuurlijk op de zaterdag als hij zelf met zijn eigen JO11-1 mag aan-
treden. En meestal mogen ze dan ook nog op het echte hoofdveld spelen wat Juul machtig 
mooi vindt. Zijn grootste fans zijn Opa en Oma van Hensberg, die (bijna) iedere thuiswed-
strijd trouw aan de zijlijn staan, maar ook zijn zusje Jans (die zelf ook al voetbalt) komt altijd 
trouw naar haar broertje kijken. Spelend vanaf het middenveld, het spel dirigerend, zet Juul 
de lijnen uit. Hij werkt altijd als een paard en de tegenstander heeft iedere wedstrijd weer 
de handen (of beter gezegd voeten..) vol. En als Juul het op zijn heupen krijgt kan ie er ook 
nog regelmatig eentje in prikken. En dat zijn meestal mooie doelpunten.  

Zooooo zult u zeggen, wat een lange introductie voor deze Pupil van de Week.  Maar ja, 
beste supporters van Helje 1, dit is niet zomaar een pupil van de week. Dit is de laatste pupil 
van de week van het kampioensseizoen van Helden 1 en ook nog eens een van de grootste 
talenten van onze club Helden. Dus onthoud die naam: JUUL VAN HENSBERG. 



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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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

Poolbiljart - Darts - Speciaal bier

Kampioen 4e klasse D....



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 - SVC 2000:

Nick Bouten

Man of the Match.....

Voetbal moppen.....
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!

Waarom hebben de reservespelers het nooit koud? Ze kunnen zich warmen aan de 
verhitte tribunes.

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?!
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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

Jawel hoor, vandaag zijn de jongens en meid van de C1 verkozen tot jeugdteam van de 
week. Ooh ja, laten we de uitermate charmante leiders en trainers van dit team niet ver-
geten! Onze JO15-1G is een zeer begenadigde lichting, een team dat inmiddels heel wat 
jaartjes met elkaar heeft gespeeld o.a. ook zeer verdienstelijk op divisie niveau. 
Laten we hopen dat deze schavuiten het voetbal spelletje niet alleen digitaal op de PlaySta-
tion maar ook ‘live’ op het echte gras blijven ‘omarmen’. Een voorstel rondje is wel op zijn 
plaats voor de spelers van dit team die dit jaar 3e of misschien zelfs als 2e gaan eindigen in 
de Hoofdklasse.

Rayven (alias :Reef) van de Munckhof - keeper wiens capaciteiten ‘als een raket’ ontwikke-
len. Rots in de branding.
Mark (alias : El Capitain) Peeters - trotse en terechte aanvoerder van dit sterrenteam Lars 
Janssen (alias : Road Runner) - sneller en feller dan het licht Niels Absil (alias : Flapsil) - ge-
dreven verdediger, bulterriër achterin.
Levi Jacobs (alias : Leef) - Lieflijk wordt je door deze bikkel ‘onder de zoden’ geschoffeld.
Rick Vervoort (alias : Rickert) rust en overzicht achterin en topper in het dweilen Rens 
Janssen (alias : Janssu) sterke, zakelijke verdeler van spel en ballen Mees Philipsen (alias : 
Meesie) - balvirtuoos, kampioen balcontrole Sef Arts (alias : Sefku) - van voor naar achter 
rechts van links naar rechts 
Bas vd Beucken (alias : Bassie Basman) - tweede seizoenshelft weer die sterke vent - onze 
rooie tank Guus Dielissen (alias : De Witte) - briljante linkspoot met mooie passeer-acties 
Nay Twa Htoo Lay (alias : Leike) pijlsnelle komeet met onnavolgbare acties Ties van Breu-
kelen (alias : De Breuk) - weet zelf nog maar half hoe goed hij is, sterk aanspeelpunt voorin 
Ties Lenders (alias Tisser of ook wel Preike) - ‘hoort’ echt bij ons in de spits en schiet ze uit 
alle hoeken en standen raak (soms mis)

Tja en dan de leiders en trainers - Stan Philipsen, Remco Heijnen, Mike van Lier en Sander 
Arts. Kijk maar eens goed maar drie ervan zijn echt knap, de rest vooral gezellig.

Helden 1, namens JO15-1G proficiat met het kampioenschap en wees niet ongerust.....we 
komen eraan !
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