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INLEVEREN BIJDRAGEN VOOR
KALBERGER 2016-NR.2
De tweede Kalberger van dit seizoen willen we voor de Kerst bij al onze leden en sponso-
ren hebben. We zijn blij met de medewerking van diverse schrijvers van dit blad en zou-
den graag zien dat alle actieve teams binnen onze vereniging een klein stukje, begeleid 
met een aantal foto’s, schrijven over de ontwikkelingen en prestaties binnen hun teams. 
In deze editie heb je kunnen ervaren hoe kleurrijk eea kan worden gepubliceerd en na-
tuurlijk mag jouw team hier niet ontbreken. Stem even af met de leiders van je team wie 
wat gaat schrijven en dan zien we jullie bijdragen graag tegemoet.

Jullie bijdragen zouden dan uiterlijk vrijdag 2 december 2016 ingeleverd moeten zijn via 
e-mailadres: info@vvmaarheeze.nl onder vermelding van: Kalberger
We maken er dan samen ook weer iets moois van!
 - De Redactie.
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CONNECTING 
QUALITY 
& FLEXIBILITY

www.stafa.nl

Stafa Group formerly known as:

STAFA HOLLAND  I  GOPAK  I  NEOFAST

Stafa Group: een nieuwe naam voor vertrouwd partnership. 

Op elke vraag op het brede vlak van bevestigingsmaterialen 

biedt Stafa Group het beste antwoord. Altijd. Met de hoogst 

mogelijke fl exibiliteit en kwaliteit en met een even ondernemende 

als persoonlijke blik. Precies zoals u al vijfendertig jaar van ons 

bent gewend.

 

ALTIJD VERZEKERD VAN HET BESTE
Onder de stevige paraplu Stafa Group bundelen Stafa Trading 

(voorheen Stafa Holland), Stafa Assembly (voorheen Gopak) en Stafa 

Direct (voorheen Neofast) hun deskundige krachten nog sterker. 

Of we u nu uw hele logistiek voor bevestigingsmaterialen effi ciënt 

uit handen nemen, zorg dragen voor de slimste verpakkingsmethode 

of uw importen tegen de gunstigste condities verzorgen: u bent 

altijd verzekerd van kwaliteit en service.

 

DE KRACHT VAN DE CONNECTIE
Dat is namelijk de kracht van onze connectie. Een connectie 

die we als Stafa Group delen met elkaar, met onze leveranciers, 

met de wereldwijde markt en vooral met u.

STAFA GROUP: WE CONNECT QUALITY & FLEXIBILITY

STAFA GROUP: VERBONDEN IN VERTROUWDE KWALITEIT

610-0014 Stafa Advertentie_A4NL.indd   1 13-04-12   12:11
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Sterkin erkend installateur
Voor al uw installatie werkzaamheden

Gas - Water - CV - Zinkwerken
Complete badkamer renovatie

Lid van Uneto-VNI
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VOORWOORD KALBERGER EDITIE OKTOBER 2016
Beste leden en betrokkenen van vv Maarheeze,

Het nieuwe voetbalseizoen 2016-2017 is inmiddels al in 
volle gang en iets later dan in vorige seizoe-nen ligt in-
middels “De Kalberger” voor je. Ons clubblad dat dit sei-
zoen zijn 36e jaargang in gaat en met enige trots kunnen 
we zeggen, zoals je ziet ook met de tijd meegaat. In de 
loop der jaren is deze nieuwsbron geëvolueerd van “Oranje 
Zwart Kroniek” naar “Op de Stip” en uiteindelijk naar 
“De Kalberger”. In deze nieuwe opzet hebben we de naam 
hetzelfde gehouden maar is de vormgeving met enige pro-
fessionele hulp drastisch gewijzigd waardoor we meer in-
formatie overzichtelijk op minder drukpagina’s kunnen 
krijgen. De drukkosten van een Kalberger blijven immers 
ook voor ons een grote kostenpost.

Om deze drukkosten in de toekomst wellicht verder te kun-
nen verminderen kunnen we nu, anno 2016, naast de ge-
drukte versie ook een volledige digitale versie presenteren, 
die je op je gemak via je computer, tablet of zelfs telefoon 
kunt bekijken. Ik wens jullie in deze nieuwe opzet dan ook 
heel veel leesplezier!

Eveneens belangrijk om te vermelden is dat we naast een 
nieuwe Kalberger bij aanvang van het nieuwe seizoen ook 
de lopende contracten van enkele hoofdsponsoren meerja-
rig hebben kunnen verlengen. Tot medio 2019 (!) zullen 
Hekwerk & Montagebedrijf Mulder, ASWA keukens en de 
ING-bank onze club financieel blijven ondersteunen. Verder 
zijn de contracten met nagenoeg alle overige sponsoren al-
lemaal doorlopend verlengd met weer een seizoen. Een ge-
zonde basis waar we als bestuur zeer blij mee zijn en waar 
we onze club de komende jaren op verder kunnen bouwen. 

Met het nieuwe tenue van onze hoofdsponsoren is ons 
vaandelteam de competitie dan ook prima gestart. De eer-
ste 5 wedstrijden werden allemaal overtuigend en royaal 
gewonnen en zo kan de prognose van menige kritische sup-
porter zomaar omslaan van “degradatiekandidaat” naar 
“kampioenskandidaat”. Maar het mag duidelijk zijn dat 
de competitie nog maar net gestart is en nog veel te pril is 
om ook maar enige voorspelling te doen. 

Verder gaan we het seizoen in met een recordaantal van 
maar liefst 514 leden. Het is mooi om te vermelden dat 
zich in de zomer maar liefst 22 nieuwe leden hebben aan-
gemeld. Een groot deel van de nieuwe actieve leden be-
staat uit Poolse jongens die momenteel met verve onze 
clubkleuren in ons 5e team verdedigen. Zie ook elders in 
dit blad een mooi, sfeervol verslag van het bezoek van le-
den van ons 5e team aan de thuisbasis van deze jongens 
in Polen.

Ik wens tot slot iedereen voor het komende seizoen heel 
veel voetbalplezier en spreek de hoop en verwachting uit 
dat we aan het einde van het seizoen menige kampioen 
mogen huldigen, bij zowel de senioren alsook bij onze ta-
lentvolle jeugd.
Een seizoen 2016-2017 dat hoe dan ook afgesloten moet 
worden met een mooi feest want in mei 2017 vieren we ons 
85-jarig bestaan!

Jullie voorzitter,
Huub van der Linden
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WORLD-WIDE-INDUSTRIEBOUW
 voor een betaalbare bedrijfsruimte met uitstraling 

 
 
Stationsstraat 8 
6026 CV Maarheeze 
 
 
Werkplaats: 
Rondven 41 
6026 PX Maarheeze 
tel 0495-593432 
 
info@worldwidemontage.nl 
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www.voetbalontour.nl

W W W . D R U K K E R I J K U Y P E R S . N L

Het is tijd om te sporten.
 Sport is belangrijk. Omdat het leuk en geond is, maar vooral omdat het mensen dicherbij elkaar 
brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en suporters 
maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer 
we maar kunnen.

Een aandeel in elkaar

Ga voor een afspraak naar rabobank.nl/hypotheek

Heb je een ander huis op het oog? Het kan volgende week van jou
zijn.  Bij de Rabobank kun je vanaf nu binnen een week een hypotheek
afsluiten. Zo heb je snel zekerheid of je je droomhuis kunt betalen.

Rabobank introduceert: hypotheek binnen een week.

Het is tijd voor de Rabobank.
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bestuur vv maarheeze

wedstrijdsecretariaat

Sponsoring / Communicatiecommisie

Technische Commissie

Voorzitter Huub van der Linden 594571 voorzitter@vvmaarheeze.nl
Penningmeester Frank Rampen 592612 penningmeester@vvmaarheeze.nl
Secretaris Pieter Gielen 591967 secretaris@vvmaarheeze.nl
Vz Jeugd Cie Peter Verton 06-22962455 jeugdvoorzitter@vvmaarheeze.nl
Vz Materiaal Cie Huub Timmermans 06-10746525 wedstrijden-senioren@vvmaarheeze.nl
Vz Technische Cie  John v Erp 594675 technischecommissie@vvmaarheeze.nl
Vz Sponsor Cie Peter vd Pas 06-21891423 sponsorcommissie@vvmaarheeze.nl

Senioren Huub Timmermans 06-10746525 wedstrijden-senioren@vvmaarheeze.nl
Junioren Eric Nijssen 592228 wedstrijden-junioren@vvmaarheeze.nl

Voorzitter Peter vd Pas 06-21891423 sponsorcommissie@vvmaarheeze.nl
Hans van den Bragt – Jacques Rampen

Voorzitter. John v Erp 594675 technischecommissie@vvmaarheeze.nl
 Addy van den Hurk 494135
 Willam Cox 06-41301105
 Huub Timmermans 06-10746525
 Gertjan Verhoeven 594011
 Roland Hulsbosch 06-51497875
 Marc van Zon 06-22519200
 Peter Verton   06-22962455  
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Technische Staf

Accommodatie & Materiaalcommissie

Activiteitencommissie

Jeugdcommissie

Ledenadministratie

nieuwe leden vanaf juli 2016

Hoofd Trainer Leon Wassenberg 06-21375223
 Roland Hulsbosch   06-51497875
 Bart van Mierlo    06-23734501
 Marc van Zon    06-22519200
 Dennis van Esch  06-18801270

Voorzitter Huub Timmermans 06-10746525
 Jack Jonk 591271
 Eddie Rampen 591586
 Jacques Rampen 592665
 Marc van Zon 06-22519200

Voorzitter Sander Hulsen 06-13715785 activiteiten@vvmaarheeze.nl
 Ans Bongers 631775
 Gerie Van Gansewinkel 593229
 Jack Jonk 591271
 Jet Santegoeds 591726

Voorzitter Peter Verton 06-22962455 jeugdvoorzitter@vvmaarheeze.nl
 Roland Hulsbosch 595125  (activiteiten jeugd)
 Henrie v Geldrop 06-10347543  (materialen jeugd)
 Addy van den Hurk 494135
 Eric Nijssen 06-11869794
 Bep van der Sanden  06-41470979
 Robert Immers  06-19334400
 Jurgen Koster  06-49900114

Yannick Mingo
Lukasz Kitka
Waldemar Krajewski
Piotr Tomon
Marcin Zarod
Rube van Zon
Vera Lukkien
Davy Peeters

Luuk Nouwen
Kamil Pijanowski
Linda Verhezen
Krzysztof Andrzejewski
Inge Boelens
Artur Flisek
Marcin Ptaszynski
Przemyslaw Slomka

Axel Noll
Patryk Piotrowicz
Jasper van Gansewin-
kel
Jo Schoenmaekers
Kamil Wrobel
Senid Sabanovic

 Harrie Valkenburg 592113 ledenadministratie@vvmaarheeze.nl

Ook verwelkomen we
toekomstig nieuw lid Duuk!
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Stationsstraat 51, 6026 CT  Maarheeze
Tel 0495-592382 - Fax 0495-594380 - Mobiel 06-53991244

www.ruudvanmensvoort.nl - info@ruudvanmensvoort.nl

A U T O B E D R I J F

Ruud van Mensvoort
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GRATIS SPORTEN?

24 UUR PER DAG

7 DAGEN IN DE WEEK

365 DAGEN  

PER JAAR GEOPEND

ORANJE NASSAULAAN 3
MAARHEEZE

0495-588750

VRAAG NU  
ONZE GRATIS 

PROEFPAS AAN!

WWW.ANYTIMEFITNESS.NL
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L GRATIS Proef Pas

Naam van de gast

Telefoonnummer

Verwezen door

Geldig tot

Eenmalig geldig voor één persoon. Maximum leeftijd zonder begeleiding 16 jaar. 

Geen andere kortingen zijn geldig in combinatie. Faciliteiten en voorzieningen  

kunnen per locatie verschillen. Alleen geldig tijdens bemande uren. Niet tegen  

contanten inwisselbaar. Niet geldig voor verlkoop of overdracht. alleen geldig in de 

deelnemende Anytime Fitness clubs. Bezoek onze website voor meer informaite.
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Maarheeze

met verve(n)
aan kop

Zo kopte het Eindhovens Dag-
blad, maandagmorgen 19 sep-
tember het wedstrijdverslag van 
de wedstrijd SSE tegen Maar-
heeze. In eerste instantie dacht 
ik zoiets van: het kan toch niet 
waar zijn dat een van onze spon-
soren, Louis Gubbels, directeur 
van het gelijknamige schilders-
bedrijf, zijn opwachting heeft 
gemaakt in de hoofdmacht van 
onze plaatselijke trots!
Met een half slaperig gezicht 
het artikel nog eens goed gele-
zen, kwam ik er toch achter dat 
in het artikel niet stond: ver-
ven…….. maar verve!! wat zo-
iets betekent als geestdrift.

Maar goed, omdat we het nu 
toch over namen hebben, het is 
me opgevallen dat in de huidige 
selectie familienamen voorko-
men die in het (grijze) verleden 
de trots van onze plaatselijke 
mannschaft hebben verdedigd. 
Namen als bv. Maas, Valken-
burg, van Zon en ook Verhoeven 
zijn verbonden met de vv Maar-
heeze en dragen dit met de nodi-
ge trots uit.
Een van die vroegere helden, de 
80-jarige Gerie Verhoeven, opa 
van twee huidige selectiespelers, 
gaat er prat op dat hij deze kna-
pen de beginselen van de voet-

balsport heeft bijgebracht. 
Wat gebeurde: Gerie kocht een 
nieuw TV-toestel zo groot als 
maar kon en dan nodigde hij 
de kleinkinderen uit om naar 
het voetbal te komen kijken. 
De jeugd was dolenthousiast, 
ze mochten wat lang opblijven 
en opa Gerie verzorgde de ca-
tering zoals chips, limonade en 
kluutjes, echter er was wel een 
voorwaarde aan verbonden: ze 
moesten Ajax-supporter worden 
want……….da was de enige 
ploeg die kon voetballen!!

Maar goed de nieuwe competi-
tie is gestart en met name het 
vaandelteam bezet heden een 
verrassende eerste plaats op 
de competitieladder en dit met 
goed voetbal. Nieuw is ook de 
competitieopzet bij het ama-
teurvoetbal met o.a. de toevoe-
ging van een tweede divisie en de 
mogelijkheid tot degraderen uit 
de eerste divisie.
De bal is weer aan het rollen 
……en de zondagen zijn weer 
ingevuld…….succes!!

- MUUSKE

op
bult

d
e
n
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HELMOND Zuiddijk 18  DORDRECHT Mijlweg 53C  HILVERSUM 2e Loswal   UDEN Rondweg 101 
Telefoon 0 88 54 81 800   info@aswakeukens.nl  aswakeukens.nl

DE BESTE A-MERKEN, 
TOPKWALITEIT EN 
ALTIJD DE NIEUWSTE 
TECHNIEKEN.

DAT IS ASWA KEUKENS.

WT-ASWA2180_A4 adv voetbalclub vv Maarheeze_v1.indd   1 29-07-16   10:07
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Een nieuwe groep..., 

een nieuwe start!!

SelectieD
e

De selectie van VV Maarheeze heeft deze zomer een behoor-
lijke gedaantewisseling ondergaan. Met een sterk verjongde 
groep gaat Maarheeze vooral investeren in progressie. De 
aspiraties voor dit seizoen zijn ten opzichte van voorgaande 
jaren dan ook behoudener.
De verjongde selectie is vooral tot stand gekomen door een 
versnelde doorstroming van onze oudste jeugdspelers. Daar-
naast zijn vijf gemotiveerde spelers vanuit de lagere senioren-
teams aangesloten.
Nieuw binnen Maarheeze zijn Davy Peeters en Luuk Nouwen. 
Samen met de terugkeer van Rob v Wetten heeft de selectie 
met dit trio de gewenste kwaliteitsimpuls gekregen.
Voor het derde seizoen staat Leon Wassenberg als eindver-
antwoordelijke voor de groep. Naast Roland Hulsbosch heeft 
de technische staf versterking gekregen met de komst van de 
trainers Bart van Mierlo, Marc van Zon en Dennis van Esch 
(keeperstrainer).

De voorbereiding verliep niet voorspoedig. Naast vervelende 
en langdurige blessures (Braïem Verhoeven, Django Snoeijen 
en Tim Gielen) werd de voorbereiding gekenmerkt door vele 
absenties vanwege de late vakantieperiode. Zodoende was 
er weinig gelegenheid voor het spelen van oefenwedstrijden. 
Daarom gold zeker dit jaar de poulewedstrijden in het beker-
toernooi als een verdere voorbereiding op de competitie.

In dit bekertoernooi is het tweede team nog altijd actief na een 
1-0 winst op SV Laar en een 2-2 tegen Panningen. Een mooi 
resultaat in dit prille seizoen. Op 23 oktober speelt het team in 
de 2e ronde thuis tegen Mierlo Hout.
Het eerste team heeft de poulefase niet overleeft. Twee over-
winningen (7-1 tegen Altweerterheide en 1-2 tegen FC Oda) en 
een verliespartij thuis tegen SV Laar (2-3) was onvoldoende. 
Toch werd al duidelijk dat het team met strijd en creativiteit 
klaar is voor de competitie.

In de eerst drie speelronden van de competitie heeft het vaan-
delteam in de 4e klasse E de maximale score behaald. De uit-
wedstrijd in Neer tegen RKSVN was al snel een formaliteit. 
Nog voor de pauze was het 0-3 dankzij treffers van Nisandro 
Estanista, Remy Verhoeven en Robin van Vuurden. In de twee-
de helft werd dankzij doelpunten van Rick vd Linden, Jordi 
Valkenburg en andermaal Nisandro Estanista de score opge-
schroefd tot 0-6. In de eerste thuiswedstrijd stond andermaal 
een promovendus op het affiche. Leveroy kwam naar Maar-
heeze met de opdracht om de schade beperkt te houden. Al 
snel was het door Brett Vanderweyden en Jordy van Zon 2-0. 
Ondanks het goede spel bleef de score onveranderd. De derde 
wedstrijd was tegen ‘angstgegner’ SSE. Ook in deze wedstrijd 
hield Raoul Verhees zijn doel schoon. Met doelpunten van 
Nisandro Estanista, Rob van Wetten, Terri Boonen en Rick 
vd Linden liep Maarheeze als duidelijke winnaar van het veld. 
Met drie overwinningen (en drie clean sheets!) voert Maarhee-
ze samen met RKSVO de ranglijst aan.

Het tweede team is na drie wedstrijden een middenmoter 
met vier punten uit drie wedstrijden. De eerste wedstrijd in 
Stramproy tegen Brevendia leverde, ondanks een doelpunt van 
Ralf Vonken, geen punten op 2-1. In de tweede wedstrijd was 
Maarheeze, met de openingstreffer van Teun Linders en een 
hattrick van Eray Yigitdol, een maatje te groot voor SSE: 4-2.
In de derde speelronde werd in Weert tegen DESM gelijkge-
speeld: 2-2. Na een zwakke 1e helft leken doelpunten van Ber-
han Yigitdol en Stan van Velthoven toch de tweede driepunter 
op te leveren. Echter met de uiteindelijke puntendeling wist 
het team de zwakke start in deze wedstrijd niet te verbloemen. 

Terugkijkend heeft het vaandelteam met deze competitiestart 
een optimale score behaald.  Het tweede team heeft meer tijd 
nodig om constant te presteren. Het goede spel in bepaalde 
fases in de wedstrijd biedt voldoende aanknopingspunten voor 
verdere progressie.

HELMOND Zuiddijk 18  DORDRECHT Mijlweg 53C  HILVERSUM 2e Loswal   UDEN Rondweg 101 
Telefoon 0 88 54 81 800   info@aswakeukens.nl  aswakeukens.nl

DE BESTE A-MERKEN, 
TOPKWALITEIT EN 
ALTIJD DE NIEUWSTE 
TECHNIEKEN.

DAT IS ASWA KEUKENS.

WT-ASWA2180_A4 adv voetbalclub vv Maarheeze_v1.indd   1 29-07-16   10:07



MARK MULDER ELEKTROTECHNIEK

U kunt bij Mark Mulder Elektrotechniek terecht voor o.a:

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES
VERLICHTINGSTECHNIEK

DOMOTICA
TOEGANGSCONTROLE

BEVEILIGINGSINSTALLATIES
DATANETWERKEN
TUINONTWERPEN

GEBALANCEERDE VENTILATIE SYSTEMEN
TELECOMMUNICATIE

CAMERABEWAKING
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ANDRÉ ESSERS
Molenheide 25 • 6027 PX Soerendonk
Telefoon 06 13 36 47 85
info@ae-installaties.nl

WWW.AE-INSTALLATIES.NL

Opsporen en repareren
van alle lekkages in
Water/Gasleidingen, riolering,
CV installaties en dakbedekking.

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

Telefoon 06 13 36 47 85
info@lekdetectie-limburg.com

w w w . l e k d e t e c t i e - l i m b u r g . c o m
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Mares 5 in Poznan Polen
24 juni was het dan eindelijk zover, 
waar we zolang naar uitgekeken 
hadden ging gebeuren, Marés 5 
naar Pôznan , althans een afvaar-
diging van het vijfde te weten Hen-
rie van Geldrop, Hans van Mierlo, 
Gertjan  Verhoeven, Andre Essers, 
Hans Emmers, Huub  v/d Linden en 
Peter Winkelmolen.
Henrie, Gertjan  en Andre hadden 
met “priority” geboekt en werden 
dan ook thuis opgehaald met de fer-
rari rode bolide uit de stationsstraat 
om zich richting vliegveld Eindho-
ven te begeven. Na deze enerveren-
de rit kon hun weekend al niet meer 
kapot. Zenuwachtig als we waren 
hadden we ervoor gezorgd dat we 
al om 11.30 uur op het vliegveld 
waren zodat we zeker niet te laat 
waren voor het inchecken om 13.30 
uur, dit gaf ons voldoende gelegen-
heid om  nog wat moed  in te drin-
ken voor de ruim een uur durende 
vliegreis richting Polen. Als erva-
ren reiziger kwam Huub met Hans 
en Hans pas om 
13.15 uur  op 
het vliegveld aan  
wetende dat dit 
ook ruim op tijd 
zou zijn. Nadat 
ook zij één pilsje 
voor de zenuwen 
in hun giel hadden gegooid togen we 
gezamenlijk naar de incheckbalie.
Hier aangekomen bleek, zoals het 
een goed voorzitter betaamd, dat 

Huub de enige  van ons gezelschap 
was  die hier met priority geboekt 
had, maar na een bemiddelings ge-
sprek van Hans van Mierlo ging de 
stewardess overstag en plots hadden 
we allemaal priority.

In Polen aangekomen stonden Rafal 
en de dochter en vrouw van Pieter 
ons al op te wachten om ons naar 
het hotel te brengen. Huub en Hans 
Emmers hadden het geluk dat ze bij 
de twee dames in mochten stappen 
en zij gingen er als een speer van-
door om  meteen al van een rond-
leiding te genieten in het stadion 
van Lech Pôznan. Nadat de overige 
vijf zich bij Rafal in de auto hadden 
gepropt wilde we snel in de achter-
volging  maar al de 25 meter gaf de 
auto  de pijp aan maarten en wat 
Rafal ook probeerde er was geen be-
weging meer in te krijgen.
Dus de bus maar gepakt om naar het 
treinstation te gaan om onze reis te 
vervolgen. Hier aangekomen was het 

even zoeken 
naar de kaart-
verkoop want 
ook Rafal was 
hier al 25 jaar 
niet meer ge-
weest, tijdens 
deze zoektocht 

kwamen we gelukkig langs een ham-
burgertent die we maar meteen met 
een bezoek hebben vereerd. Na een 
heerlijke maaltijd togen we naar het 

“De kleedkamer was 
zo groot dat je er met 
paard en wagen in kon 

draaien.”

ANDRÉ ESSERS
Molenheide 25 • 6027 PX Soerendonk
Telefoon 06 13 36 47 85
info@ae-installaties.nl
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van alle lekkages in
Water/Gasleidingen, riolering,
CV installaties en dakbedekking.
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verzekeringsmaatschappijen.

Telefoon 06 13 36 47 85
info@lekdetectie-limburg.com

w w w . l e k d e t e c t i e - l i m b u r g . c o m

poznan
vijfde in



Bomen
Heesters
Vaste planten
Graszoden
Potten

Jack Moonen: 06 - 51445311
Léon Moonen: 06 - 51445276

Witvennenweg  Weert
tel. (0495) 539466
fax (0495) 466087
www.tunnelke.nl

Tuincentrum

Hoveniersbedrijf



KALBERGERD
E
 

jaargang 36
n u m m e r  1

23

Bomen
Heesters
Vaste planten
Graszoden
Potten

Jack Moonen: 06 - 51445311
Léon Moonen: 06 - 51445276

Witvennenweg  Weert
tel. (0495) 539466
fax (0495) 466087
www.tunnelke.nl

Tuincentrum

Hoveniersbedrijf

perron waar we volgens Rafal 15 mi-
nuten moesten wachten op onze trein, 
echter na 25 minuten sloeg de twijfel 
toe en bleek dat we bij het verkeerde 
perron stonden, enige verzachtende 
omstandigheid was dat de tempera-
tuur de 35 graden had bereikt wat het 
uitzicht op de mensenmassa zeer aan-
genaam maakte.
Vlug liepen we naar het juiste perron 
maar wat een pech de trein was net 
weg! Na weer 15 minuten wachten 
konden we dan eindelijk instappen en 
volgens Rafal was de vijfde stop ons 
uitstap moment. Bij stop vijf, zes, ze-
ven en acht gaf Rafal aan nog twee 
stops en we zijn er en jawel hoor bij 
stop elf hadden we onze bestemming 
bereikt wat ook hoog tijd werd want 
Andre had al diverse malen last gehad 
van darmkrampen waar de rest ook 
van kon meegenieten. Hup de taxi in 
en 2 kilometer verder waren we ein-
delijk bij ons hotel. Hier stond Robert, 
de mede organisator van dit geweldi-
ge weekend,  al klaar om ons te ver-
welkomen. Uitgedroogd vielen we op 
het terras om  de eerste Poolse hal-
ve liter bier van maar liefst 1,5 euro 
naar binnen te laten vloeien. Na nog 
enkele drankjes werd het tijd voor de 
kamerindeling waarbij Andre en Gert-
jan aangaven het liefst bij Hans van 
Mierlo op de kamer te liggen zodat ze 
zich toch veilig voelde in een vreemd 
land ( aan het einde van het weekend 
bleek echter dat Hans de enige was op 
de kamer die zich veilig heeft gevoeld 
getuige zijn uitstekende nachtrust met 
bij behorend alarm ). Huub ontferm-
de zich over Hans Emmers en Henrie, 
Peewee en onze Roemeense aanwinst 
Olivier Nagy waren met zijn drieën 
tevreden met de overgebleven vierper-
soonskamer .Nadat we onze kleren in 
de kast hadden gehangen, de haren ge-
föhnd en de foto van onze eega op het 
nachtkasje hadden geplaatst vlug weer 
naar beneden voor een drankje en een 
overheerlijke maaltijd.
Rond elf uur zouden we beneden in het 
hotel gaan bowlen maar hier was het 
zo druk dat we maar vlug de naastge-
legen discotheek zijn ingevlucht. Na 
wat geouwehoer in combinatie met 
wat gerstenat begonnen er plotseling 
al een paar met de beentjes te schud-
den op de dansvloer terwijl dit toch 
veel te vroeg was voor de warming up 

aangezien we pas de volgende dag om 
12.00 uur hoefden te voetballen. 
Na een voor sommige uitstekende 
nachtrust en een stevig ontbijt kwam 
de taxi al voorgereden om ons naar het 
stadion te brengen waar Robert zijn 
carrière is gestart alwaar we een mini-

toernooitje gingen spelen tegen enkele  
Poolse teams.  Dit moest helaas op het 
heetst  van de dag gebeuren want om 
15.00 uur stond de EK wedstrijd Polen 
- Zwitserland  op het programma en 
die mocht uiteraard niet gemist wor-

den. Dit betekende flink afzien voor de 
voetballers maar ook de fotograaf op 
de tribune had het niet makkelijk maar 
gelukkig werd deze al gauw voorzien 
een koud biertje zodat ook hij de hoge 
temperatuur kon weerstaan. Uiteraard 
gingen we één wedstrijd voor de volle 

winst maar daarna lieten we de over-
winningen aan onze gastheren als blijk 
van waardering voor hun goede gast-
vrijheid. Tijd om naar de volgende lo-
catie te vertrekken waar   in de lekker 
koele  hotellobby een groot televisie-
scherm stond opgesteld zodat we sa-
men met onze Poolse voetbalvrienden  
de wedstrijd van hun thuisland konden 
aanschouwen. Voor de wedstrijd werd 
er nog snel effe een potje gemaakt 
d.m.v. wedden op de juiste uitslag, nog 
niet wetende dat dit potje later nog uit-
stekend van pas zou komen. De wed-
strijd leverde na de reguliere speeltijd 
nog geen winnaar op zodat verlenging 
noodzakelijk was. Deze  hebben we op 
het buitenterrein gevolgd  waar de bar-
becue inmiddels zijn werk aan het doen 
was en in de volle zon met een goed ge-
vuld bord aanschouwden  we de verlen-
ging. Nog steeds was de beslissing niet 
gevallen en penalty’s  waren noodza-
kelijk om Polen als winnaar uit de bus 
te laten komen. Dit gaf natuurlijk een 
enorme ontlading bij onze gastheren 
maar toen bleek dat onze voorzitter 
als enige de einduitslag goed had ge-
gokt waren ook wij door het dolle heen 
en het bier kon rijkelijk gaan vloeien. 
Enkel uurtjes later werd de taxi weer 
voorgereden om ons terug te brengen 
naar ons hotel waar we na een opfris-
beurt weer verzamelde op het terras 
aan de voorzijde, het beviel ons hier 
zo goed dat we rest van de avond hier 
hebben doorgebracht.
De volgende dag moesten we om 12.00 
uur klaar staan voor een cultureel uit-
stapje maar aangezien we al om 10.00 
uur klaar waren met ontbijt besloten 
we nog effe een bak koffie te gaan 
pakken in het centrum. Hier aangeko-
men was er nog niet veel open maar op 
de markt stond een Aziatisch vrouwtje 
achter een koffietentje en daar plofte we 
neer. Hans van Mierlo ontpopte zich tot 
woordvoerder en bestelde 6 koffie en een 
fles bier. Na 10 minuten arriveerde de 
bestelling en het bier smaakte goed, de 
koffie daarentegen belande al vlug tussen 
de bloemen waarop Hans verhaal ging 
halen bij het Aziatische vrouwtje. Het 
ging als volgt : let wel we zitten in Polen 
hij praat tegen een Aziatisch vrouwtje, 
fraulein, die kofffie is nie goed he er zit 
allemaal zwart aan de binnenkant van 
het kopje das nie goed  he fraulein. Het 
Aziatisch vrouwtje verstond er natuurlijk 



 
 
 

 

 

Helder in je hoofd, lekker in je vel 

Door middel van holistische aanpak 

 

Ook voor sportblessures en 

tevens kindertolk
®

 

Vergoeding door zorgverzekering mogelijk  

www.balance-coaching.nl

Bolderik 15

6026 AM Maarheeze

Tel. 06-155 13 384

 

 

  
 

 

@coachvoorbalans

 
 
 

 

 

Helder in je hoofd, lekker in je vel 

Door middel van holistische aanpak 

 

Ook voor sportblessures en 

tevens kindertolk
®

 

Vergoeding door zorgverzekering mogelijk  

www.balance-coaching.nl

Bolderik 15

6026 AM Maarheeze

Tel. 06-155 13 384

 

 

  
 

 

@coachvoorbalans

Veel plezier
met deze eerste

editie van de
nieuwe kalberger



KALBERGERD
E
 

jaargang 36
n u m m e r  1

25

 
 
 

 

 

Helder in je hoofd, lekker in je vel 

Door middel van holistische aanpak 

 

Ook voor sportblessures en 

tevens kindertolk
®

 

Vergoeding door zorgverzekering mogelijk  

www.balance-coaching.nl

Bolderik 15

6026 AM Maarheeze

Tel. 06-155 13 384

 

 

  
 

 

@coachvoorbalans

 
 
 

 

 

Helder in je hoofd, lekker in je vel 

Door middel van holistische aanpak 

 

Ook voor sportblessures en 

tevens kindertolk
®

 

Vergoeding door zorgverzekering mogelijk  

www.balance-coaching.nl

Bolderik 15

6026 AM Maarheeze

Tel. 06-155 13 384

 

 

  
 

 

@coachvoorbalans

helemaal niets van maar ze bleef vrien-
delijk lachen en bood Hans zelfs nog een 
kopje aan waarop we maar besloten te 
vertrekken om elders van een goeie cap-
puccino te gaan genieten. 
Om 12.00 uur wandelde we richting ons 
hotel alwaar Pieter en Rafal ons op ston-
den te wachten voor het zoveelste cultu-
rele moment. De reis ging naar Pôznan 
alwaar we een rondleiding kregen in het 
stadion van Lech Pôznan. Nadat onze 

penningmeester de kaartjes had afgere-
kend werden we welkom geheten door 
één van de mooiste vrouwen van Polen 
die ons in onvervalst Pools en een vleug-
je Engels alles wist te vertellen over het 
stadion. Het was inderdaad een prachtig 
maar vooral groot stadion met een kleed-
kamer zo groot dat je er met paard en 
wagen in kon draaien. Volgens de hostess 
is het ook de grootste kleedkamer van 
alle stadions in Europa. In de persruim-
te aangekomen  greep onze voorzitter 
zijn moment en werd Olivier Nagy, onze 
Roemeense speler van Marés 5, gepre-
senteerd als nieuw selectielid van VV 
Maarheeze. Wij wensen Olivier heel veel 
succes in de selectie en zullen hem met 
veel belangstelling blijven volgen.

Verderop in het stadion kwamen we 
nog in de vip ruimtes en hier liep Hans 
van Mierlo het water al in de mond 
maar na het optillen van de deksel 
van warmhoudschalen bleken deze 
allemaal leeg te zijn tot grote teleur-
stelling van Hans. Op de tribunes aan-
gekomen bleek nog eens hoe ruim het 
stadion opgezet is met opvallend  veel 
beenruimte voor de tribuneklanten. 
Het veld echter zag er niet bepaald 

mooi uit met veel oplapwerk met groot 
kleurverschil als gevolg. Hier ligt nog 
een mooie uitdaging voor onze spon-
sor Pieter Roefs graszoden uit Soeren-
donk.
Na het bezoek aan het stadion werd 
de reis voortgezet richting Pôznan 
centrum, hier kwamen we terecht in 
een mega gebouw wat vroeger een 
bierbrouwerij bleek te zijn geweest en 
nu was omgebouwd tot een gigantisch 
winkelcentrum. Nauwelijks binnen 
viel ons oog op een eetgelegenheid 
met zelfbediening waar we graag ge-
bruik van maakte. Je kon hier met je 
bord langs een zeer uitgebreid buf-
fet met alles erop en eraan en bij de 
kassa aangekomen diende je bord op 
een weegschaal te plaatsen waarna de 

prijs werd bepaald. Zeer apart maar 
wel lekker.
Met een goed gevulde maag zetten we 
de tocht in het winkelcentrum voort en 
al gauw kwamen we met een verassing 
voor Olivier Nagy. Bij de onderhande-
lingen met de voorzitter had Oliviers 
zaakwaarnemer een leasewagen uit 
onderhandeld en hier kreeg hij de sleu-
tels van zijn nieuwe auto overhandigd. 
Uiteraard werd hier door onze intege-
re voorzitter geen verenigingsgeld aan 
gespendeerd maar hier kwam Huubs 
eerder gewonnen voetbalpotje goed 
van pas.
Na het kopen van de nodige souvenirs 
voor het thuisfront togen we met volle 
tassen naar de plaatselijke markt waar 
we nieuwsgierig op zoek gingen naar 
een kroeg waar we naar het voetballen 
konden kijken. Helaas was er tijdelijk 
nergens geen signaal maar van het 
vele wandelen moesten onze dorst toch 
gelest worden en stapte we in eetca-
fé  binnen alwaar we van een drankje 
werden voorzien door een paar plaat-

selijk Heidi’s die alle duidelijk op een 
eigenschap waren geselecteerd, net 
als de meeste andere Heidi’s.  Na nog 
enkele biertjes werd het tijd om terug 
naar ons hotel te gaan voor een op-
frisbeurt en ons klaar te maken voor 
het avondmaal. Deze avond maakte 
we het niet te laat want de volgende 
morgen moesten we weer topfit aan de 
start verschijnen om alweer naar huis 
te gaan, dus bijna iedereen lag op tijd 

in zijn mandje. Na een stevig ontbijt 
de volgende morgen stonden Pieter en 
Rafal al klaar om ons weer naar het 
vliegveld te brengen. Na enkele klei-
ne probleempjes bij de douane konden 
we gaan inchecken. In tegenstelling 
tot ons vertrek vanuit Eindhoven werd 
hier wel streng op de bagage afme-
tingen gecontroleerd en helaas werd 
Andre er uitgepikt en verzocht om 
enkele tientallen euro’s bij te betalen. 
De stewardess zag wel aan Andre’s ge-
zicht dat hij hier niet bepaald vrolijk 
van werd en ze verontschuldigde zich 
omdat ze onze taal niet sprak waarop 
Andre op zijn vriendelijkste Helmonds 
aangaf dat hij het inderdaad niet erg 
leuk vond.

In het vliegtuig werden de laatste zlot-
ty’s nog omgezet in juwelen en parfum 
voor het vrouwtje en dik tevreden kwa-
men we weer veilig in Eindhoven aan. 
Hier afscheid van elkaar genomen en 
vlug weer naar het vrouwtje. We kun-
nen terug zien op een mooi, warm en 
uitstekend georganiseerd weekend, 
waarvoor nogmaals onze hartelijke 
dank aan Pieter, Rafal en Robert.

“We zullen hem met 
veel belangstelling

blijven volgen”
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Een puzzeltje voor

de derde helft!

Kemphaan 4, 6026 EP  Maarheeze
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Voor het
plaatsen
van alle
soorten
glas

zowel
nieuwbouw

als
renovatie

Zitterd 11 • 6027 NN Soerendonk

tel.: 0495-592806 • fax: 0495-5933775 • mob.tel.: 06-53839490

GLASZETTERSBEDRIJF VOF

FRED EN ROY VERBERNE



Selectie vv Maarheeze Seizoen 2016-2017

Achterste rij vlnr: Luuk Nouwen, Jordi Valkenburg, Remy Verhoeven, Brett Vanderweyden, Nissandro Estanista, Rob van Wetten, Carlo Govers, Nick Bergmans, Marco Schel, Bob Demarteau

3e rij vlrn: Berhan Yigitdol, Eray Yigitdol, Robert vd Broek, Bram Linders, Ronnie Maas, Raoul Verhees, Tom Geurts, Django Snoeijen, Noah Baudoin, Dwayne Dillen, Siem vd Hurk, Sjors van Velthoven

2e rij vlnr: Eddy Rampen (materiaalman), Jordy van Zon, Rick vd Linden, Joost Duisters, Roland Hulsbosch (assistent trainer), Leon Wassenberg (hoofdtrainer), Bart van Mierlo (trainer 2e team)
 Huub Timmermans (technische commissie), Braim Verhoeven, Sander Hulsen, Ralf Vonken, Tim Gielen, Mari Boelens (verzorger)

1e rij vlnr: Pieter Gielen (grensrechter 1e team), Robin van Vuurden, Erwin Snelders, Davy Peeters, Terri Boonen, Robbert Leemans (sponsor), Monique en Fons Mulder (hoofdsponsor), Stan van Velthoven,
 Maarten van Hunsel, Brian vd Oetelaar, Teun Linders, Stein Vuegen, Gertjan Verhoeven (grensrechter 2e team)

Vooraan vlnr: John van Erp (technische commissie), Huub vd Linden (voorzitter)
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Stationsstraat 14
6026 CV Maarheeze

Telefoon 0495-592512
Fax 0495-592197

Openingstijden:
dinsdag t/m zondag

van 12.00 - 22.00 uur
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DAMESTEAM 

GOED GESTART

“We willen 
dit seizoen écht 
mee gaan doen

in de competitie!”

Na een aantal weken fanatiek 
te hebben getraind, zijn we ge-
start met het voetballen van de 
bekerwedstrijden. We hebben 
drie goede wedstrijden gespeeld, 
maar helaas net niet genoeg 
punten binnen gehaald om de 
volgende ronde in de beker te 
bereiken. Maar hé, een goed 
begin is het halve werk dus kom 
maar op met die competitiewed-
strijden! 

Wij zijn er klaar voor en hebben 
zin om weer te beginnen met de 
wedstrijden. 

Bij de aftrapavond hebben we al 
kenbaar gemaakt dat we dit sei-
zoen écht mee willen gaan doen 
in de competitie. Wat voor ons 
betekent dat we met z’n allen 
achter de doelstelling staan, dat 
we de top 4 willen gaan berei-
ken! 

Eerste wedstrijd: 3 punten
Zondag 25 september speelden 
we onze eerste competitiewed-
strijd thuis tegen SV Laar! De 
wedstrijd werd met 2-1 gewon-
nen.

VROUWEN

VOETBAL



www.voetbalontour.nl

Waarom is VoetbalOnTour het startpunt voor een 
onvergetelijke voetbalreis naar een Europese topclub?

• Scherpe all-in prijzen
• Offerte op maat binnen 48 uur
• Speciale annuleringsverzekering bij wedstrijdverzetting
•  Zitplaatsen worden meteen voor u gereserveerd vliegtijden 

en hotel direct bekend
• Uitgebreide reisbescheiden één week voor vertrek in huis
•  Aanbetaling 50% binnen 5 werkdagen, overige 50% één 

maand voor vertrek
• Topservice voor, tijdens en zelfs na de reis!



KALBERGERD
E
 

jaargang 36
n u m m e r  1

35

www.voetbalontour.nl

Waarom is VoetbalOnTour het startpunt voor een 
onvergetelijke voetbalreis naar een Europese topclub?

• Scherpe all-in prijzen
• Offerte op maat binnen 48 uur
• Speciale annuleringsverzekering bij wedstrijdverzetting
•  Zitplaatsen worden meteen voor u gereserveerd vliegtijden 

en hotel direct bekend
• Uitgebreide reisbescheiden één week voor vertrek in huis
•  Aanbetaling 50% binnen 5 werkdagen, overige 50% één 

maand voor vertrek
• Topservice voor, tijdens en zelfs na de reis!

Mogen we ons even 

voorstellen?
“Ze gingen gelijk los, 

en de ene goal 
na de andere ging 

het net in!”
Wij zijn de mongens en meisjes van D2:
Jari Dam, Jordy Ogier, Mike de Roij van Zuijdewijn, 
Anouk van der Sanden, Imke Kneepkens, Lars Ko-
ber, Teun vd Ven, Sjoerd Brom, Lana Bax, Raymon 
vd Laar, Yara Claassen, Tycho Jeuken, Gino Ijkelen, 
Luka Lippinkhof, Max Morang en Joël Kloet. Met de 
trainers/coaches: Bep vd Sanden en Stijn te Boek-
horst. We willen iedereen namens de D2 een fijn en 
leuk seizoen toe wensen. 

Na een nieuwe samenstelling van de D2, zijn ze na 
een paar weken al aardig gegroeid. Twee bekerwed-
strijden achter de rug, de eerste tegen Rood-wit62 in 
Helmond. Hier weten we onze eerste 3 punten al ge-
lijk binnen te halen met maar liefst 6-1. Het was een 
mooie wedstrijd om naar te kijken. Ze gingen gelijk 
los, en de ene goal na de andere ging het net in, door 
de vele wissels, werd het in de tweede helft even wat 
onrustig, waardoor ook een tegengoal kwam. Maar 
uiteindelijk wisten ze zich weer te hervatten.

De tweede bekerwedstrijd was thuis tegen Someren, 
en ook hier wisten ze de drie punten in Maarheeze te 
houden. Met 18-0 gewonnen, formidabel natuurlijk, 
zoals de kinderen opmerkte: beetje saaie wedstrijd, 
maar zeker niet te min, het waren keer op keer mooie 
goals..
Knappe prestatie aangezien de meeste spelers van een 
E elftal afkomen, Wat toch wennen en anders voet-
ballen is, met een grotere team op het grote veld en 

met andere regels o.a. buitenspel enz… dit gaat ze 
tot heden goed af. Ze vinden het ook erg leuk. Op naar 
onze eerste competitiewedstrijd aanstaande zaterdag  
dan spelen we uit tegen ONDO. (als u het leest is de 
wedstrijd al voorbij)Na een aantal trainingen, hopen 
we hier ook wat punten te scoren.

We houden jullie op de hoogte hoe het seizoen verder 
verloopt met de D2!

Met de sportieve groeten van de D2,
Trainster/coach
Bep van der Sanden

De d2



Verhuur van springkussens tot complete arrangementen.

Wilt u iemand op een zeer originele wijze verrassen? Wordt er iemand 50 in uw omgeving, gaat er iemand 
trouwen, geeft u een groot kinderfeest, of wilt u spectaculair uitpakken voor de opening van uw nieuwe 
zaak of evenement? Dan bent u bij Revando-verhuur Maarheeze op het juiste adres. Revando is uw adres 
voor de verhuur van;

- Springkussens
- Abraham en Sara poppen 4,5m hoog
- Popcorn-machine
- Suikerspin-machine
- Combinatiepakket
- Evenementenpakket

Wij zien u graag terug bij www.revandoverhuur.nl

MAARHEEZE TILBURG

Andre Reina Frank van Dommelen
Revando Verhuur Revando Verhuur
Julianalaan 12 Spakenburglaan 152
Tel 06-52310631 Tel 06-52601774
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activiteiten

Vrijdag 28 oktober: 
VRIJWILLIGERS- EN SPONSORAVOND

Woensdag 14 december:
KERST-BINGO-AVOND

Vrijdag 6 januari:
NIEUWJAARSRECEPTIE 2017

UIT 09-10 Panningen 14.30 uur
THUIS 16-10 RKSVO 14.30 uur
UIT 30-10 ONDO 14.30 uur
THUIS 06-11 RKMSV 14.30 uur
THUIS 13-11 Helden 14.30 uur
UIT 27-11 Brevendia 14.30 uur
THUIS 04-12 VV GKC 14.30 uur
UIT 11-12 FC Cranendonck 14.30 uur
THUIS 29-01 RKSVN 14.30 uur
UIT 05-02 Leveroy 14.30 uur
THUIS 12-02 SSE 14.30 uur
UIT 19-02 RKESV 14.30 uur
UIT 12-03 RKMSV 14.30 uur
THUIS 19-03 Panningen 14.30 uur
UIT 26-03 BEVO 14.30 uur
THUIS 02-04 ONDO 14.30 uur
UIT 09-04 RKSVO 14.30 uur
UIT 23-04 Helden 14.30 uur
THUIS 30-04 Brevendia 14.30 uur
UIT 07-05 VV GKC 14.30 uur
THUIS 14-05 FC Cranendonck 14.30 uur

wedstrijdprogramma vv maarheeze 1
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Vv Maarheeze jo-11-1
Vier F1-ers en 5 E3-ers vormen dit jaar de nieuwe E1. Negen 
goede voetballers, dus als trainer een leuke club kids om lek-
ker mee te trainen.
Voetballen kunnen ze wel, maar fysiek hebben de “kleintjes” 
niet veel bij te zetten. Een van de doelen is dus zorgen dat het 
duel wordt vermeden en er dus snel wordt overgespeeld. 
Als eerste hebben we een bekerwedstrijd gespeeld, een mooie 
oefenpot.
De tegenstander was zoals verwacht een kop groter, dus dit 
was een mooie test. Menig duel werd verloren en ik zag de 
blikken richting de zijkant... “dit is niet eerlijk”. Al snel kwa-
men we achter, tot 4-1. In de rust met de jongens besproken 
dat we eerder moeten overspelen. En de tweede helft ging dat 

meteen heel goed. 4-2, 4-3 en in de laatste minuut 4-4. Goed 
hersteld door de “boys” en “girl”.
Deze lijn hebben we in de afgelopen 2 wedstrijden doorgezet. 
Weer fysiek sterke tegenstanders, maar voetbal technisch zijn 
we beter. En allebei de wedstrijden gewonnen, al was de marge 
niet ruim. 4-3 en 2-1. Als trainers is het leuk om te zien hoe ze 
zich ontwikkelen. Elke week weer een beetje beter. 
Stefan, Maud, Finn, Stef, Lennon, Tomas, Bram, Tijn en Jens, 
we gaan er een leuk voetbal jaar van maken. We zien het sei-
zoen met veel vertrouwen tegemoet en hebben er veel zin in!

Ruud en Jeroen

D
e

jo-11-1

SENIOREN vv MAARHEEZE TUSSENSTAND

-INTERN PERIODEKAMPIOEnSCHAP  
Ook in het seizoen 2016-2017 zullen alle seniorenteams strijden om het Interne Periode Kampioenschap.
Daar niet alle teams in hun competities een gelijk aantal wedstrijden spelen zullen we kijken wie in een periode van 33% van de 
gespeelde wedstrijden de meeste punten per gespeelde wedstrijd heeft behaald. Dit team wint dan de interne periode.

De tussenstand per 03-10-2016 is als volgt:
Team gespeeld punten doelsaldo punt/wedstrijd
MAARHEEZE 1 5 15 21-3 3,00
MAARHEEZE 5 3 9 18-8 3,00
MAARHEEZE 4 3 9 8-3 3,00
MAARHEEZE 3 2 6 10-1 3,00
DAMESTEAM 2 3 2-5 1,50
MAARHEEZE 2 5 7 14-8 1,40



Slagerij Poelier
v.d. Linden & Hendriks

Rondven 2 - 6026 PX Maarheeze
Telefoon 0495 - 593076

P. VAN HOUTUM V.O.F.
GRONDVERZET - SLOOPWERKEN - VERHUUR MACHINES

ZAND EN GRIND - TRANSPORTBEDRIJF - CONTAINERS - PORTAALBAKKEN

‘t Hool 6, 6027 NR Soerendonk - Tel./Fax 0495-591702 - Autotel. 06-53173587
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Slagerij Poelier
v.d. Linden & Hendriks

Rondven 2 - 6026 PX Maarheeze
Telefoon 0495 - 593076

P. VAN HOUTUM V.O.F.
GRONDVERZET - SLOOPWERKEN - VERHUUR MACHINES

ZAND EN GRIND - TRANSPORTBEDRIJF - CONTAINERS - PORTAALBAKKEN

‘t Hool 6, 6027 NR Soerendonk - Tel./Fax 0495-591702 - Autotel. 06-53173587

Klinkende ZEGES 

voor vernieuwd Maarheeze 5
Laar 6  - Marés 5  uitslag 0-7
Na het afscheid eind vorig seizoen van Henrie “de trage”, 
Hans “de prater”, Harrie “de vutter”, Jurgen “de dokter” 
en Anton “de balletjes afwachter” zijn Pieter en Rafphaél  op 
zoek gegaan naar goede vervangers. Betere voetballers vinden 
dan de 5 afscheid nemers  was natuurlijk niet zo moeilijk en 
ook qua karakter konden we er alleen maar op vooruit gaan 
en zodoende zijn er weer een stuk of tien Poolse jongens bij-
gekomen, zodat het vernieuwde Marés 5 volledig  uit Poolse 
jongens bestaat.
Ze spreken dan wel dezelfde taal maar vele hadden nog nooit 
samengespeeld, dus er kwam een dringend verzoek om oefen-
wedstrijden. De eerste oefenwedstrijd waren we nog lang niet 
compleet en er werd dan ook kansloos verloren van Wilhelmi-
na 08. De tweede oefenwedstrijd tegen het derde liep het al 
beter en deze eindigde dan ook in een verdiend 4 – 4 gelijkspel.
Maar afgelopen zondag was dan de eerste officiële wedstrijd 
voor de beker tegen Laar 6.
Om 12.30 uur moesten we op kunstgras en in de verzengende 
hitte onze kwaliteiten ten toon spreiden. Zestien topfitte spe-
lers waren bereid om tot op de bodem te gaan voor een goed 
resultaat en in goede harmonie werd er door gewisseld om de 
hitte en tegenstander te bestrijden. En het moet gezegd het 
niveau was zeer bevredigend voor een team dat nog maar net 
aan elkaar gewend is. In de eerste helft leidde dit nog niet tot 
doelpunten, maar wel werd er 4 maal paal en lat geraakt.
De tweede helft moest het dan gebeuren en via een schitteren-
de vrije trap van Patrick van zeker 25 meter kwamen we op 
een dik verdiende 1 – 0 voorsprong. Dit was het teken om er 
nog een schepje bovenop te doen en via 2 maal Pieter, 1 maal 
David, 1 maal Rafphaél en 2 maal van onze nummer 3 ( helaas 
voornaam voor mij nog onbekend ) liepen we uit naar maar 
liefst 7 – 0 . 
Laar 6 liet het er misschien dan wel wat bij zitten maar dat er 
kwaliteit in deze groep zit staat buiten kijf. Enig nadeel van 
deze wedstrijd is dat we de kwaliteiten van onze nieuwe keeper 
nog niet hebben kunnen zien, want echt waar Laar is niet één 

keer gevaarlijk geweest. Het begin is dus veelbelovend en we 
zijn erg benieuwd  hoe ver we dit seizoen kunnen komen, zowel 
in de beker als in de competitie. 

p.s. uiteraard hebben we de achternamen van de afscheid  
nemers gefingeerd zodat niet iedereen weet wie we bedoelen!
m.v.g. de Grensrechter van Marés 5 

Marés 5 – Budel 9 uitslag 9–0
De woorden van de doelstelling die afgelopen vrijdag werden 
uitgesproken zijn nog niet koud of Marés 5 komt al met een 
monsterscore.
Het lijkt wel of Lenda wonderen kan verrichten want na slechts 
3 trainingen onder leiding van Lenda komen de bedoelingen in 
de wedstrijd al uitstekend tot uiting. Onder prima omstandig-
heden en op een uitstekend veld begonnen we aan de wedstrijd. 
Echter na 25 minuten volgde er een zodanige  wolkbreuk dat 
de grensrechter zijn toevlucht zocht onder de paraplu en niet 
zomaar een paraplu maar eentje met de clubkleuren van de 
vereniging.
De spelers lieten zich echter niet van de wijs brengen en met 
uitstekend voetbal wisten we een 3 – 0 ruststand op het bord 
te brengen. Ook in de tweede helft waren we niet te temmen 
en met de ene goal nog mooier dan de andere liepen we uit 
naar maar liefst 9 – 0. Toen moesten we op verzoek  van Huub 
Timmermans een beetje inhouden want de batterij van het sco-
rebord kon het niet meer bijbenen.
Het mooie is dat er maar liefst 6 verschillende spelers tot score 
wisten te komen, dit geeft al aan dat er sprake is van uit-
stekend samenspel en dat enige vorm van egoïsme meteen de 
kop wordt ingedrukt. De verwachting is dan ook dat het tot 
de laatste wedstrijd spannend zal blijven, wie dat we dan tot 
topscoorder mogen huldigen.
We lopen nu misschien wel wat te optimistisch vooruit op de 
zaken maar het fanatisme onder de spelers en de resultaten tot 
nu toe geven een dusdanig goed gevoel dat we al een beetje aan 
prijzen gaan denken. We gaan het zien!

het
vijfde
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Zondag 11 september 

Pupil van de Week - Zep van Mierlo 

Groetjes, 

Zep van Mierlo 

 “Ik heb genoten 
met een 

big smile”

Ik werd samen met mijn papa, mama en broertje Tijn 
om 13.30 verwacht op het sportpark. Met Diana sa-
men ging ik de bestuurskamer in. Hier kreeg ik een 
voetbalshirt van VV Maarhee-
ze met Pupil van de Week erop. 
Daarna ging ik met Remy de 
kleedkamer in waar alle spelers 
van het 1ste elftal zich verzame-
len. Ik kende er al verschillende 
van. Vervolgens balletje trappen 
op het hoofdveld. Terug naar de kleedkamer, eerst een 
jel. Bij aanvang van de wedstrijd liep ik voorop met 
de wedstrijdbal. Op het veld opstellen in een rijtje, 
alle spelers kwamen mij een handje geven. De scheids-
rechter deed kop of munt. Natuurlijk mocht ik de af-
trap doen, helaas niet gescoord. De wedstrijd heb ik 

gekeken vanuit de dug-out tussen de spelers. In de 
pauze mocht ik het lotje trekken voor de winnende 
bal. Lekker genieten van een snoepzak, zakje chips en 

wat drinken. Het was een spannen-
de wedstrijd die Maarheeze won. 
Na de wedstrijd kregen we nog wat 
lekkers in de kantine. Een bal met 
handtekeningen van alle spelers en 
een voetbalbeeldje. 

VV Maarheeze bedankt voor de fijne 
middag. Ik heb ge-
noten met een big 
smile. Top!

PUPIL
     WEEK 

v
a

n

d
e
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Danielle Tonnaer

advies   ontwerp   (verkoop) styling
 

06-44022666
www.lef-interieuradvies.nl
info@lef-interieuradvies.nl 
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Danielle Tonnaer

advies   ontwerp   (verkoop) styling
 

06-44022666
www.lef-interieuradvies.nl
info@lef-interieuradvies.nl 

VV MAARHEEZE VERLENGT MEERJARIGE 

SPONSOROVEREENKOMSTEN!

NIEUWE “KALBERGER“ GAAT OOK DIGITAAL

SLUIT JE AAN BIJ DE APP

formatie
belangrijke

Bij aanvang van het voetbalseizoen 2016-2017 is vv Maar-
heeze met haar Hoofdsponsor “Hekwerk & Montagebe-
drijf Mulder bv” overeengekomen om de wederzijdse ver-
bintenis met 3 jaar te verlengen. Ook “Aswa keukens” uit 
Helmond blijft vv Maarheeze de komende 3 jaar financieel 
ondersteunen.

Het bestuur van vv Maarheeze is zeer tevreden met deze 
stabiele sponsoren die tot medio 2019 op de thuis- en uit-te-

nues van het vaandelteam zullen prijken. In navolging van 
de hoofdsponsoren heeft ook ING-Nederland haar verbon-
denheid met vv Maarheeze verlengd tot 2019. Daarnaast 
zijn de contracten met nagenoeg alle overige sponsoren 
doorlopend verlengd tot medio 2017. 
Op zondag 11 september, tijdens de thuiswedstrijd tegen sv 
Leveroy, kon het vaandelteam met trots hun nieuwe tenues 
aan haar eigen publiek presenteren en bezegelde de over-
eenkomsten met wederom een overtuigende zege.

Nu onze Kalberger een moderne face-lift heeft gekregen 
is er naast de gedrukte, papieren versie ook een digitale 
versie beschikbaar. Deze digitale versie is geheel in kleur 
en staat gepubliceerd op www.vvmaarheeze.nl en kan op 
iedere computer, tablet of telefoon gelezen worden. We er-
varen hierbij het gemak van het digitale tijdperk en het 
stelt onze leden en sponsoren in staat om overal ter wereld 
ons clubblad te lezen. U kunt eenvoudig inzoomen om de 
letterhoogte voor iedere leeftijd aan te passen en u kunt 
de bladzijden omslaan zoals u gewend bent bij de papie-

ren versie. Indien u na verloop van tijd gewend bent aan 
onze digitale uitgave en niet meer de noodzaak ervaart 
om nog een gedrukte versie te ontvangen dan horen we 
dit graag. Zodoende kunnen we de drukkosten reduceren 
en met deze besparingen kunnen we andere leuke dingen 
binnen de club doen en dragen we ook bij aan een beter 
milieu. In ieder geval heel veel leesplezier met de nieuwe 
Kalberger en we horen graag wat jullie reacties en sugges-
ties zijn op al deze veranderingen via een berichtje naar: 
info@vvmaarheeze.nl

Ons vaandelteam is bezig aan een mooi seizoen. Na 5 speel-
rondes staat het fier op kop met nog geen enkel verliespunt. 
Aan dit succes dragen zeker ook onze supporters bij die de 
jongens van Trainer Leon Wassenberg iedere zondag onder-
steunen. Veel supporters zijn inmiddels al verenigd in een 
WhatsApp, genaamd “Supporting vv Maarheeze” en worden 
op de zondagmorgen geïnformeerd met een korte voorbe-
schouwing op de wedstrijd door onze voorzitter. Gedurende 

de wedstrijd wordt het score-verloop live doorgestuurd zodat 
iedere supporter van vv Maarheeze live op de hoogte is van 
de ontwikkelingen. Wil ook jij geïnformeerd worden, sluit je 
dan nu aan bij deze WhatsApp door een berichtje te sturen 
naar John van Erp, tel.nr: 06-18607868 ovv van 
je naam en dat je toegevoegd wilt worden aan 
de App. Iedereen is welkom, samen onderweg in 
een mooi seizoen!

in
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stationsstraat 8b - 6026 cv maarheeze - t 0495-599 222

Ziet u het even niet meer zitten,
laat dan uw haren bij kapsalon iets anders knippen.

een ander kapsel,
een andere kleur,

andere openingstijden,
tijd voor iets anders!!!!

Maandag & donderdag 09:00 – 18:00 uur / dinsdag, woensdag en vrijdag 09:00 – 20:00 uur / Zaterdag 07:00 – 15:00 uur
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WOORD

HORIZONTAAL
1 inwendig orgaan 5 afspraak 9 Europeaan 11 op-
tocht 13 aardbol 15 bloembed 17 fijn weefsel 18 
radon 19 optreden 21 pers. vnw. 22 Sovjet-Unie 
23 open ruimte 25 lidwoord 27 marktplein 29 ar-
geloos 31 en andere 32 anno domini 33 riv. in Eu-
ropa 36 lofspraak 38 niet even 39 kiezelsteen 41 
voorzetsel 42 gedaan en laten 44 ontkenning 45 
inhoudsmaat 46 houtsoort 48 babybedje 50 groot 
hert 52 insect 53 ervaring 54 Europese hoofdstad 
55 gedorste halmen.

VERTICAAL
2 esdoorn 3 vogel 4 explosieve stof (afk.) 5 deel 
v.d. week 6 mestvocht 7 loyaal 8 boom 10 sprook-
jesfiguur 12 retour 14 Middeleeuws wapen 16 ten-
nisterm 19 op de wijze van 20 metaal 22 tegoed 
23 Europese hoofdstad 24 naaigerei 26 egaal 28 
domoor 30 kunsttaal 34 dierlijk vet 35 grafvaas 
36 een zekere 37 vest 40 een weinig 43 schoeisel 
45 avondmaal 46 afslagplaats bij golf 47 veld-
vrucht 48 handschoen 49 draagbare telefoon 51 
tweetal 52 zeker.

Onder de goede inzendingen wordt een leuke prijs 
verloot. Oplossingen kunnen ingestuurd worden 
via e-mail: info@vvmaarheeze.nl

Vul de goede letters in de bijbehorende vorm

KRUIS

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

11 12 13 14

15 16 17

18 19 20 21

22 23 24 25 26

27 28 29 30

31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41

42 43 44 45

46 47 48 49

50 51 52

53

54 55

R
A
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* we met onze Kalberger met de tijd mee gaan
* ons clubblad in een professionele, nieuwe jas gestoken is
* dit is mogelijk gemaakt door de medewerking van oa Marcel Sloots die de nieuwe omslag ontworpen heeft 
 en door de mensen van HAC-weekblad, die de vormgeving op zich genomen hebben
* wij HAC-weekblad wekelijks voorzien van spannende wedstrijdverslagen
* wij hierdoor geen energie meer hoeven te steken in de opmaak, maar ons volledig kunnen
 concentreren op de inhoud
* er naast een gedrukt exemplaar nu voortaan ook een digitaal exemplaar verschijnt, 
 waardoor onze Kalberger overal ter wereld, waar een internetverbinding is, gelezen kan worden
* we de overeenkomsten met diverse sponsoren hebben weten te verlengen
* het hoofdsponsorschap met Hekwerk & Montagebedrijf Mulder is verlengd tot medio 2019!
* we als vereniging hiervoor Fons en Moniek Mulder graag willen bedanken!
* we ook de overeenkomsten met ASWA-keukens en ING-Nederland hebben kunnen 
 verlengen tot medio 2019! Ook hiervoor onze oprechte dank!
* ons actief en kaderlid Sander Hulsen vader is geworden van een prachtige zoon, genaamd Duuk
* we Sander en Yvonne heel veel geluk toewensen met de uitbreiding van hun gezin en als voetbalvereniging 
 hopen dat Duuk de voetbaltalenten van zijn vader kan voortzetten
* ons ledenaantal groeit en we hierbij veel Poolse voetballers mogen verwelkomen
* Peter Winkelmolen de mentor van ons succesvolle 5e “Poolse” team is
* hij ook de rol van spelersmakelaar op zich heeft genomen door Olivier Nagy vanuit ons 5e team 
 te transfereren naar de selectie van Leon Wassenberg
* Pier kennende hier uiteraard financieel niet “slechter” van is geworden
* we in mei 2017 ons 85-jarig bestaan willen vieren
* het bestuur de eigen leden graag laat meedenken hoe we dit het beste kunnen organiseren
* ons vaandelteam een flitsende competitiestart heeft gemaakt met 5 overwinningen in 5 wedstrijden
* ons vaandelteam op dit moment al meer punten heeft dan vorig seizoen met de winterstop!
* de supporters van ons vaandelteam inmiddels verenigd zijn in de zogenaamde “Supporting 
 vv Maarheeze”-App. Iedere supporter dan live geïnformeerd word over het score-verloop in de wedstrijd 
* er nog volop ruimte is om aan te sluiten bij deze App. 
* ook ons 3e, 4e en 5e seniorenteam na 3 competitierondes alles nog gewonnen hebben
* we nog moeten wennen aan de nieuwe naamgeving van onze jeugdteams: De voormalige B1 heet 
 voortaan JO17-1, wat betekent Jongens Onder 17 jaar-team 1.
* onze jeugdteams van JO17-1 (B1), JO11-1 (E1) en JO9-1 (F1) eveneens nog alle wedstrijden 
 hebben gewonnen!
* we met zijn allen dan ook heel veel zin hebben in het seizoen 2016-2017

WIST 
U DAT?

?
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Op het moment van schrijven staan 
we aan de vooravond van de start van 
de competitie voor de B1. Of moe-
ten we tegenwoordig zeggen jongens 
O17-1? In het kader van de interna-
tionalisering worden de teams vanaf 
dit seizoen genoemd naar de leef-
tijdscategorie. Jongens onder 17-1 
dus, oftewel B1. Het team wat dit 
jaar het hoogste jeugdteam is binnen 
vv Maarheeze, daar er een A-jeugd 
(O19) ontbreekt.

De kern van het team bestaat uit jon-
gens die ook vorig jaar al in de B1 ac-
tief waren, aangevuld met een aantal 
spelers vanuit de C1. De ‘technische 
staf’ bestaat dit jaar uit een 3-tal 
personen. Naast Dirk van Asten en 
Carlo Govers, die al een aantal jaar 
actief zijn bij de jeugd, complemen-
teert Patrick Govers het trio. Met z’n 
drieën verzorgen zij de trainingen en 
de coaching op zaterdag.

De voorbereiding zit er inmiddels op 
en de eerste twee bekerwedstrijden 
zijn gespeeld en beide gewonnen. 
Tijdens de eerste bekerwedstrijd, 
uit tegen Koningslust, was één goe-
de helft genoeg om de tegenstan-
der opzij te zetten. Met rust stond 
er een score van 5-0 op het score-
bord, waarna de spelers, mede door 

het warme weer, de teugels in de 
2e helft lieten vieren. Uiteindelijk 
werd er nog 1x gescoord en eindig-
de de wedstrijd in een 6-0 overwin-
ning. Ook de tweede bekerwedstrijd 
werd omgezet in winst en dat tij-
dens de derby tegen FC Cranendon-
ck. Gemakkelijk ging dit niet, maar 
Maarheeze had duidelijk het betere 
van het spel. Cranendonck zetten 
daar veel felheid tegenover, echter 
lieten de spelers zich daardoor niet 
van de wijs brengen. Maarheeze 
voetbalde zich er onderuit en bracht 
zelf ook de nodige (en soms iets te 
veel) felheid in het spel.

In de competitie is de B1 ingedeeld 
in een Brabantse klasse (maar één 
Limburgse ploeg). Veelal onbeken-
de tegenstanders, dus we gaan zien 
wat het ons gaat brengen. Norma-
liter betekent dit wat meer fysieke 
strijd en betere ploegen. Maar met 
een team dat veel potentie bezit 
en in de eerste wedstrijden heeft 
bewezen dat ze kunnen voetballen 
gaan we de competitie met alle 
vertrouwen tegemoet. 

Hopelijk kunnen wij u als suppor-
ters binnenkort begroeten bij onze 
(thuis)wedstrijden. De wedstrijden 
starten in Maarheeze om 14.30 uur.

Start seizoen B1 2016-2017

JO-17-1 b
1
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SPONSOREN

d
e

SPONSOREN vv maarheeze
A.D.H. Administratie- & Advieskantoor 0495-593955
AE Installaties Installatiebedrijf 06-13364785
ALL- in Catering Solutions Cateringbedrijf 0495-588222
Anytime Fitness Maarheeze Fitness/Sportschool 0495-588750
Ark de Café - Restaurant 0495-593380
Assuplan B.V. Verzekeringen 0495-497811
ASWA  Keukens 0492-548186
Autoservice Maarheeze  Garagebedrijf 0495-588030
Beerten Haarden Design & Tegelhandel 0495-592642
Bierings,Twan Transport 0495-586982
Bisschops, Frank Kozijnen en meer..... 0495-697413 - 06-38518970
Bodyfell Sportmassage/Sportverzorging 06-52391395
Borgondia Eetcafé 0495-843548
Bout De Café 0495-591214
Bouwtechniek Maarheeze Verbouwen/renoveren/uitbreiden 0495-588120
Broek, v.d. M.F. & Z. Lahmer Assurantie- & Financieringskantoor 0495-591624
Brouwer Verkeersopleidingen 06-22928368
Cambrinus Bar 0495-491908 - 06-21525280
Ceelen Security Technisch beveiligingsbedrijf 0495-498999
Claassen V.O.F. Bouwmarkt/Huishoudelijke artikelen 0495-591869
Clean-Up Schoonmaakbedrijf 0495-842152 - 06-29012683
Clement Metaaltechniek 0495-537424
Compen Parket V.O.F. Parket 0495-592116
Cranendonck Makelaars Makelaarskantoor 0495-588888
Davits, M Architectenbureau 0495-518496
D & D  Kunststofbewerking 040-2340580
Dekker Den Elektrotechniek 0495-593314
Deurzen, van Heftrucks 0495-493547
Dijk Gebr. van Installatiebedrijf 040-2061516
Divebo Dierenhotel  Maarheeze 0495-592834
D.M.B. Metaalbewerking 040-2842108
Ellips Besturingen voor Kwaliteitscontrole producten 0495-593467
Erp, van Tegels - Keukens - Sanitair 0495-595362
Feijen Autobedrijf 0495-593545 - 06-22228893
Fit & Slank Lifestyle coach 0495-593760
Formido Budel Bouwmarkt 0495-499955

DANK AAN
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SPONSOREN vv maarheeze
Forma  Verde Tuinontwerper 0495-595163 - 06-22471465
Gansewinkel, van Benzine selfservice station + shop 0495-591318
Gansewinkel Nederland BV Afvaldienstverlener 0495-590100
Gils van (Carfon)  Belastingadviseurs 0495-595291
Grafigroep Zuid B.V. Drukkerij  0495-521621
Gubbels Schilderwerken 0495-593435
G & S Glascentrale - schildersbedrijf 0495-491681
HAC Weekblad Weekblad Hamont-Achel, Cranendonck & Neerpelt +3211757201
Heuvelmans (Hamont) Taxi- en Groepsvervoer 0032(0)11667416
Hof ‘t Bruincafé 0495-591404
Hompes Autobedrijf 0495-492366
Horne, Jos van Brandstoffenhandel 0495-491318
Houtum V.O.F. P. van Grondverzet / sloopwerk / zand / grindbedrijf
 Transportbedrijf /containers / verhuur 0495-591702 - 06-53173587
Hufema Machinefabriek 0495-592593
Hunsel & Govers B.V. van Assurantie- /Hypotheekkantoor 0495-491226
Iets Anders Kapsalon 0495-599222
iClean Reiniging & Advies 0495-591324 - 06-12318104
Jaco’s Patatkraam Patatkraam 0495-592726
Jumbo  Frank  Simonis Supermarkt  Maarheeze 0495-590510
Kalders Optiek 0495-599159
Kemtec Installatietechniek 0495-492348
Kiestra Parkeertechniek 040-2021812
Kolsteren Bedrijfshuisvesting Makelaar bedrijven 0495-588111 - 06-83947667
Kuppens, Gebr J. en W. Grondverzet en Transport 0495-491281
LEF Interieuradvies 06-44022666
Lenie’s Cafétaria Cafétaria 0495-592512
Linden van der & Hendriks Slagerij - Poelier 0495-593076
Liplijn Mode 0495-491973
Livama B.V. Varkensfokkerij 0495-593318
Maas, Jos Bouwbedrijf 06-13077259
Meijl ,van  Jan en Marleen Slagerij - Versspecialist (winkel) 0495-593188
Meijl ,van  Jan en Marleen Slagerij - Versspecialist (bestellingen) 0495-697373  
Mensvoort, Ruud van Autobedrijf 0495-592382
Mulder, Fons  Hekwerk & Montagebedrijf 0495-592370
Mulder, Mark Elektrotechniek 06-53453898
Mulder, Ton (2TM) Toegangsbeheer 06-28940663
Natris de Witgoed 0495-594241
Nefkens Peugeot dealer 06-10731536
Nijs Auto’s Autobedrijf 0493-492356
Peeters, Joep Installatiebedrijf 0495-492145
Peeters Tweewielers Rijwielhandel 0495-592207
Pimpernel De Bloemsierkunst 0495-595042 - 06-40404049 - 06-40798879
Podotherapie Cranendonck Podotherapie 0495-842785
Praktijk voor Osteopathie Osteopathie 0495-470144
Puk & Muk Baby- Kinder- en Tienerwinkel 0495-494388
P & B Elektotechniek 0495-588002
Rabobank Weerterland e.o. Bank & Verzekeringen 0495-498498
Ras Twan Slagerij 0495-591181
Recourt Verkeersschool 0495-844582 - 06-27057972
Regter Valks & Partners de Accountants & Fiscalisten 0499-582100
Reiling Gerard Technische Installaties 06-29501471
Reiling Sterksel Grondverzetbedrijf 040-2261554
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RevanDo Verhuur springkussens tot complete arrangementen 06-46159427
Rik Interieurbouw Interieur op maat 06-28778676
RKD media Webdesign / CMS / Huisstijlen / Promotioneel drukwerk 06-13466045
Roefs, Pieter Graszoden 0495-591558
Rolcolux Rolluiken / Zonwering 0495-496411
Roothans Autobedrijf 040-2061246
Roothans Café 040-2061346
Rutjens, Albert Installateur / Keurmeester A 0495-592204
Rutten Bloemsierkunst 0495-491288
Sabema Geboorteborden 0495-594332 - 06-41470979
Schepens Autobedrijf 0495-593345
Schrurs Autoschadebedrijf 0495-591870
Slenders, F. Tegel & Badkamer Specialist 0495-593428
Slenders Wooncomfort 0495-431480
Smeltkroes De Ontmoetingscentrum Café - Restaurant 0495-593219
Smits, Rick Total Green Tuin ontwerp / aanleg / onderhoud  0495-594404 - 06-53799000
Someren Vloerenbedrijf 0493-496790
Sprankenis Boek- & Kantoorvakhandel 0495-594705
Sphinx Restaurant-Catering-Lunchroom 0495-591432
Stafa  Group Moeren / Bouten /  Verpakker 0495-599888 - 0495-599999
Stevens Televisiespecialist 0495-493616
Straaten, Hans van der Makelaardij 0495-525131
Thijssen Maarheeze Woninginrichting 0495-591260
TM-Metaal Metaalbedrijf 06-13434366
Tunnelke ‘t Tuincentrum 0495-539466
Ven Nic & Maja van de Fysiotherapie praktijk 0495-591924
Verberne Glaszettersbedrijf vof Glaszettersbedrijf 06-53839490
Verest Heeze & Geldrop & Budel Sportartikelen 040-2261206 - 040-2802783
Verhoeven V.O.F. Dakdekkersbedrijf 0495-494200 - 06-53760449
Verhoeven B.V. Grondverzetmachines 0495-596666
Verhoeven Verhuur & Handelscenter 0495-496134
Verrijdt Infra Projects 06-24097578
Verweijen B.V. Woninginrichting/Slaapkenner 0495-491397
Vlassak Autobedrijf 0495-491622
Vocotec Installatietechniek 0495-495371
VoetbalOnTour Aanbieder van (internationale) voetbalreizen 06-21819883
Vonken, Hugo Slagerij 0495-591485
Vonken, Rob Sportprijzen 0495-491032
V.T.C. Verwarmingstechniek / Installateur 0495-595869
Vuurden Fam van Geen/privé  0495-494234
Winters Dranken B.V. Drankenspeciaalzaak / Drankengroothandel 0495-591288
World Wide Industriebouw Bouw/Montage Bedrijfsruimte 0495-593432
WSS Sound & Light Concepts 0495-599095
Wyczisk Goudsmid-Juwelier-Diamantair 0495-494957
Xtrabos Printing Printing van: Banieren - Posters -  Stickers
 Bedrijfskleding - Beurswanden etc. 0495-843005
Yoda ict ICT oplossingen 0495-430830
You Drive Rijschool 06-40014973
ZIJN Architectenburo 0495-595720 - 06-12969518
Zon, G. van Machinaal Timmerbedrijf 0495-594066
Zon,  M. van Timmerwerken 0495-591028
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