2019-2020

CLUBBLAD

nr 1 - Huis-aan-Huis editie

Foto: V
V

Hellas O
15 - Kamp
ioen voorjaar 2019

Onze voetbalclub uit Klimmen-Ransdaal

1

SCOOR EEN BAAN IN DE
PROCESINDUSTRIE!
We accelerate you

EEN GOEDE TRAINING IS
HET HALVE WERK.
Wil jij een carrière als
procesoperator of als logistiek
vakman? Wij bieden zekerheid door
vooruitgang zodat jij kunt uitblinken
met oog op jouw toekomst. Denk
aan uitdagende werkplekken in de
chemie, food-, maakindustrie en in
de logistiek. Daarnaast bieden we
je opleidingen tot gecertificeerd
procesoperator A, B of C en tot
Logistiek Teamleider of Logistiek
Medewerker.
Wil jij aan de slag bij een van onze
100 gave opdrachtgevers? Kom
vrijblijvend kennismaken.
Neem contact op met
onze recruiter Christel!
06 41 339 364
christel.cals@profcore.nl

werkenbijprofcore.nl

Benieuwd hoe onze collega’s het
werken bij ProfCore ervaren?

Van de redactie
De eerste editie van het nieuwe seizoen is een feit. De redactie is er, na een kortstondig overleg,
in geslaagd om allerlei onderwerpen te benoemen waarmee we ook dit seizoen het clubblad weer
hopen te vullen.
Zoals gebruikelijk wordt de eerste editie huis-aan-huis verspreid in de kernen van de achterban
van VV Hellas. In deze editie stellen we jullie voor aan onze nieuwe hoofdtrainer, Kevin Nowacki,
kijken we weer terug in de tijd met enkele mooie foto’s uit de historie van VV Hellas, stellen we
een aantal vragen aan vrijwilligers van CV De Wuif en KV De Molmuus en laten we ook onze
voorzitter, Eric Horsmans, aan het woord.

Veel leesplezier
De redactie
Laurens Faessen
Ben Leunissen
Jeroen van Kruchten
Theo van Oppen
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Sport en beweging voor senioren
Activiteiten voor senioren

06 13 68 46 57
info@fundeg.nl
w w w. f u n d e g . n l

Wij
staan
voor u
klaar!
Samen in
het Heuvelland
Geneindestraat 7
6301 HC Valkenburg a/d Geul
woningmakelaars@ruijters.nl
www.ruijters.nl
T 043 601 40 10
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Voorwoord van de voorzitter
We staan aan het begin van een nieuw seizoen. Het is inmiddels 7 jaar
geleden toen we voor het eerst spraken over de fusie en het is 6 jaar
geleden dat de fusie een feit werd. “VV Hellas” zag het daglicht en ook
de gesprekken binnen het, toen nog 17-koppige, bestuur over de aanleg
van een nieuw complex werden wekelijks gevoerd.
We zijn nu in de aanloop naar 2020. Waar staan we nu?
Onze leden, onze trouwe aanhang en onze vaste sponsoren weten
dit voor een groot deel. Zij hebben immers de naam, de kleuren en
de accommodaties van dichtbij zien veranderen. Met dit artikel in dit
eerste huis-aan-huis clubblad van dit nieuwe seizoen willen we ook u informeren.
VV Hellas is gesetteld en beschikt over een nieuwe accommodatie. Iets om trots op te zijn zou
je zeggen; en grotendeels zijn we dat natuurlijk ook. Er is echter nog een lange weg te gaan, ook
al zijn we al (veel te) lang onderweg. Onze velden liggen er. Echter door een conflict tussen de
aannemer en de gemeente Voerendaal is het 2e veld nog steeds niet opgeleverd en heeft er
nog niet één keer een bal over dit nieuwe veld gerold. Bij het passeren van dit veld zou men dat
niet zeggen. Het ligt er namelijk bij alsof het al 1000x bespeeld is. Dit is helaas te wijten aan het
slechte onderhoud dat wordt uitgevoerd. Onderhoud wat eerst in eigen beheer met veel zorg
werd uitgevoerd, is onze vrijwilligers ”afgenomen” en ligt nu in handen van de gemeente. Helaas
hebben ze gewoonweg niet de menskracht en de capaciteit om dit te onderhouden. Er wordt op
vrijdag “half gemaaid” om vervolgens het gemaaide gras in de zon achter te laten. Zo zou de boer
zelfs niet hooien; zo wordt ons nieuwe gras “onderhouden”.
Enfin, we hebben toch kunstgras zou je denken. Gelukkig wel ja, anders was de nood nog hoger.
Met onze contactpersoon bij de opstart was in de projectgroep afgesproken dat er zolang
de nieuwe gebouwen er nog niet staan een extra kleed- en douchecontainer zou worden geplaatst,
opdat alle leden (die vroeger over twee locatie verspreid zaten) na de wedstrijd te kunnen laten
douchen. VV Hellas droeg daarop een goedkopere oplossing aan: het plaatsen van zogenaamde
“lockers”. De wethouder was enthousiast en zegde toe. Een besparing was immers altijd welkom.
Nu er een politieke draai heeft plaatsgevonden en de wethouder niet meer op zijn plaats zit, weet
opeens niemand meer dat dit de afspraak was. Vreemd, het staat nergens en niemand weet er iets
van. Nu staat het hier. Kan iedereen het tenminste lezen.
De stuurgroep, met daarin de nieuwe wethouder, diverse ambtenaren en bestuurders van
diverse verenigingen en het onderwijs vergadert ondertussen door. Of niet? Ja, eerst wel,
maar opeens werd het stil. Vergaderingen werden niet meer gepland. Als mensen uit de
stuurgroep “begonnen te piepen” opeens weer wel, om vervolgens weer uitgesteld en afgesteld
te worden.
“Wat zeuren jullie nu”, hoor ik u zeggen. “Jullie hebben toch wat jullie in eerste instantie wilden”!
Dat klopt. Hellas is tevreden met wat er wel ligt, maar niet met wat er niet ligt. Hellas heeft zich
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sterk gemaakt voor de Open Club. Dankzij de Open Club is dit project van 10 miljoen opgestart.
De Open Club is echter niet Hellas en Hellas is niet de Open Club. De Open Club zijn wij allen
en u dus ook. Wij hebben ons verenigd tot Open Club, waarbij meer dan 10 verenigingen, enkele
ondernemers en de schoolorganisatie zich achter geschaard heeft. Wij kunnen nu niet achterover
gaan hangen omdat wij “ons ding hebben”. Wij strijden met ons allen al bijna 7 jaar en we blijven
ons inzetten om samen ook de volgende fasen te doorlopen. Er zijn helaas al ondernemers
afgevallen en ook de schoolorganisatie heeft de noodklok al geluid. Waar wachten we nog op,
waarom is het zo stil. Bouw die school en zorg daarmee voor onze jeugd en voor de toekomst van
Klimmen. Haal dat synergievoordeel uit de bouw van kleedlokalen, douches voor de scholieren,
de tennisclub, VV Hellas en al die anderen die daar al lang op wachten. Inmiddels zijn we vele
dure onderzoeken verder en is alles minimaal 10% duurder geworden. Op 100 euro een tientje,
oke… maar op EUR 10.000.000,-?
De gemeenschap schreeuwt er al 7 jaar om. Met een beetje geluk hebben we over 3 jaar de
eindstreep in zicht. Ik weet niet of deze voorzitter dan nog aan de knoppen draait. Waarschijnlijk de nieuwe generatie. Hopelijk is het dan wel nog betaalbaar en bezorgen we hen geen kat in
de zak.
Maak van de Open Club geen Open Boek met een Open Eind. De nieuwe entree van de Open Club
aan de Kerkveldweg , tussen de nieuwe school en de nieuwe tennisaccommodatie had al open
moeten zijn. In wielertermen: “We trappen nog even door; zolang we kunnen. Wie weet waar de
finish is?”
Terug naar het voetbal: “We staan aan de start van dit seizoen en kijken terug op een succesvol jaar”. Dit jaar is er nog niet gespeeld maar wel al intensief getraind. Ook heeft de club
weer mooie stappen gezet. Er is een nieuwe trainer aangesteld, is het hoofdsponsorschap
uitgebreid en heeft de club veel van onze bestaande sponsoren opnieuw voor langere termijn
aan ons weten te verbinden. Ook zijn er veel nieuwe sponsoren aan onze club toegevoegd. Zonder
hen en ook zonder onze (jeugd-)leden, vrijwilligers maar ook zonder u stellen we niets voor. We
moeten het samen doen! We hebben de jeugd, dus we hebben de toekomst.
“Wij zijn Hellas”!

Sportieve groet,
Eric Horsmans
Voorzitter VV Hellas

Even voorstellen….

VV Hellas heeft vanaf dit seizoen een nieuwe hoofdtrainer. Zijn naam is Kevin Nowacki. In de afgelopen 3
jaar stond hij aan het roer bij RKVV Wijnandia. We stellen aan Kevin een aantal vragen om zich voor te stellen.
Leeftijd: 39 jaar
Woont in: Brunssum samen met Nanda, zoontje Lennox van 3 en dochter Raegan – Mae van 4 maanden oud.
Heeft als speler gespeeld bij: o.a. Minor SVN, RIOS 31, KVC Oranje, RKDFC en Blau-Weiss Alsdorf.
Als trainer aan de slag geweest bij: begonnen als jeugdtrainer bij BSV Limburgia en 3 seizoenen als trainer
bij RKVV Wijnandia.
Waarom ben je trainer geworden?
Ik ben trainer geworden, omdat ik als speler al heel veel bezig was met het groepsproces op verschillende
vlakken (= teamtactisch, mentaal, groepsdynamiek, sociale omgang etc…). Tevens geef ik al sinds mijn 15de
vanuit mijn vechtsport- achtergrond training aan verschillende doelgroepen zoals (probleem)jeugd, vrouwen,
mannen etc… De interactie en het beter maken van groepen en individuele personen geeft mij heel veel
positieve energie. Ik werk dan ook graag vanuit positiviteit, waarbij de mens achter de speler heel belangrijk is.
Waarom de keuze voor VV Hellas gemaakt?
Vorig seizoen ben ik onder de indruk geraakt van het voetballend vermogen van deze groep. Daarbij was het
positieve gesprek en het directe handelen van de vereniging VV Hellas doorslag gevend. Bij het gesprek wat
ik met de club gevoerd heb kreeg ik meteen een goed gevoel van vertrouwen.
Wat verwacht je en wat hoop je van dit seizoen?
Verwachtingen heb ik niet direct, maar ik hoop door een gestructureerde lijn/visie gekoppeld aan de
bereidheid tot arbeid leveren en positiviteit te komen tot zowel groeps- als individuele ontwikkeling van de
spelersgroep. Hopelijk leidt dit dan tot attractief voetbal en binding met de supporters uit de buurt.
Wat is je persoonlijke ambitie? Waar sta je over 5 of 10 jaar in je trainerscarrière?
Ik vind dat altijd een lastige vraag. Ambitie vind ik het verkeerde woord. Ik heb namelijk een drive en dat is om
in mijn vak als trainer steeds beter te worden en mij verder te ontwikkelen. Mijn drive is dat ik in de toekomst
Trainer Coach 1 kan gaan halen en waar ik dan over 5 of 10 jaar sta als trainer is voor mij niet zo van belang.
Nog wat persoonlijke dingen:
Favoriete eten? Pizza: ham, kaas met uien.
Favoriete drankje? Baco, whisky cola of gewoon een lekker biertje.
Favoriete vakantie bestemming? Zuid Afrika of Namibië.
Geniet van? Het zien opgroeien van mijn kinderen. Elke dag weer.
Droomt ervan om ooit?
Dromen doe ik eigenlijk niet zo veel. Ik vind het belangrijk dat de mensen om mij heen gezond en gelukkig
zijn. Voor mijzelf stel ik doelen en werk ik hard om zaken te bereiken. Echter zaken moeten ook op je pad
komen zonder dat je jezelf gaat forceren. Hard werken loont. Belangrijk is wel dat je er energie van krijgt.
Heb je nog een boodschap voor iedereen die dit leest?
Geluk en gezondheid is het belangrijkste en zolang wij ons druk kunnen maken om de belangrijkste bijzaak
van het leven (= ons voetbalspelletje) zit het wel goed.
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Steun VV Hellas door deel te nemen
aan Rabo Club Support
Onder de naam Rabo Club Support stelt Rabobank Zuid-Limburg Oost een gedeelte van de
winst beschikbaar aan lokale clubs en verenigingen, die het geldbedrag mogen investeren voor
verenigingsdoeleinden.
VV Hellas heeft zich ten doel gesteld de door jullie te realiseren opbrengst aan te wenden voor de
aanschaf van spelmaterialen, ballen, kleding en de organisatie van het jeugdkamp.
Wie kan deelnemen?
Iedereen, die een rekening heeft bij de Rabobank Zuid-Limburg Oost.
Voorwaarde is wel, dat je daarnaast bent ingeschreven als lid van de Rabobank. Dit lidmaatschap
is gratis en brengt geen enkele verplichting met zich.
Ben je rekeninghouder bij Rabobank, maar nog geen lid dan kun je je daarvoor aanmelden via de
site www.rabo-clubsupport.nl/zuid-limburg-oost/lid-worden
Hoe kan ik deelnemen?
Ieder lid van de Rabobank ontvangt begin september een bericht van de Rabobank om een vijftal
stemmen uit te brengen op verenigingen naar eigen keuze, met een maximum van 2 stemmen
per vereniging.
Ook niet-leden van VV Hellas kunnen stemmen uitbrengen op onze vereniging.
Stemmen kan in de periode van 27 september t/m 11 oktober 2019.
Wat levert mijn stem op voor de vereniging?
Dat is afhankelijk van het totaal aantal uitgebracht stemmen. Rabobank stelt dit jaar totaal €
400.000,-- beschikbaar. Iedere uitgebrachte stem vertegenwoordigt straks een nader vast te
stellen waarde. Hoe meer stemmen op onze vereniging worden uitgebracht, hoe hoger het bedrag
dat wordt uitgekeerd.
Wil je VV Hellas ondersteunen, stem dan straks op onze vereniging en vraag familieleden,
kennissen, vrienden, collega’s etc. die een rekening hebben bij Rabobank Zuid-Limburg Oost lid
te worden van deze bank (voor zover zij dit nog niet zijn) en na bericht van de Rabobank te
stemmen op VV Hellas.
Vorig jaar was de opbrengst voor onze vereniging € 509,08.
Gaan wij dankzij jullie steun dit bedrag overtreffen?
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Een Haan gaat, de andere HAAN komt…
Vlak na het aangekondigde afscheid van trainer Michel Haan, waren dit de eerste woorden bij de
‘kennismaking’ met het bestuur van VV Hellas. Écht kennismaken was het natuurlijk niet. Als oud
speler van SCKR en Klimmania TC zijn we geen onbekenden voor elkaar. Mijn voetbal talent was
echter niet bijzonder groot, dus mijn voetbalschoenen hangen al enige jaren aan de wilgen. Toch
gaan onze wegen zich weer op een mooie manier kruisen.
Graag stel ik jullie het bedrijf voor dat, na de eerste 6 jaar in het bestaan van VV Hellas, trots het
stokje over neemt van ProfCore als hoofdsponsor.
HAAN Industrial Group is technisch dienstverlener voor de industrie: van ontwerp, engineering
en fabricage, tot service, onderhoud, revisie en vervanging van machines, installaties, apparaten
of constructies. Ofwel, technische projecten, industrieel onderhoud en de inhuur van technische
specialisten onder een dak.
Aangestuurd vanuit Meerssen zijn dagelijks meer dan 100 collega’s in Limburg, Brabant en
Duitsland aan de slag voor toonaangevende opdrachtgevers in de proces-, papier-, metaal- en
maakindustrie, maar ook in de automotive, recycling en food.
Bij HAAN vind je beroepen terug als: onderhouds- en storingsmonteurs, machinebouwers,
mechatronica monteurs, constructiebankwerkers, lassers in allerlei disciplines, maar ook
engineers/constructeurs, maintenance engineers en coördinerende technici.
Door vakmanschap, onze drive om de beste oplossingen voor onze klanten te realiseren en door
24 uur per dag, 7 dagen per week persoonlijk voor onze klanten klaar te staan, maken bij HAAN
onze collega’s het verschil. Een echt mensenbedrijf.
We zijn trots dat we via VV Hellas de kans krijgen om aan onze naamsbekendheid in de regio
te werken. Een club met normen en waarden die ons goed passen: Gericht op de lange termijn,
samen strijden voor de beste resultaten en vooral ook samen de successen vieren.
Wil je meer weten over HAAN of zoek je een leuke nieuwe baan in de techniek? kijk dan op www.
haanindustrial.com of www.werkenbijhaan.nl of spreek me aan tijdens een van de wedstrijden
van vv Hellas.
We wensen de spelers, de trainers, het bestuur en alle supporters een heel goed en sportief
seizoen toe!
Namens HAAN Industrial Group BV,

Mart Braun
Directeur
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Walemerweg 3
6343 RP Klimmen
Telefoon (043) 249 1204
Telefax (043) 459 1689
Tevens voor alle voorkomende
timmerwerkzaamheden,
zowel binnens- als buitenshuis.
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Afsluitdag seizoen 2018/2019 op zaterdag 15 juni 2019
Op zaterdag 15 juni werd het seizoen bij
vv Hellas afgesloten. ‘s Morgens was het
de beurt aan de jeugdafdeling die met hun
toernooitje afsloten. Na afloop werden
de kampioenen gehuldigd te weten JO15,
JO9-1 en JO9-2. Hierna was er natuurlijk friet
en snacks voor de spelers en hun aanhang.
Om 14 uur werd de 500ste wedstrijd gespeeld
van Stef Moonen, Cyriel Pieters en Joris
Verhoeven. Voor aanvang werden de spelers
gehuldigd en daarna volgde de wedstrijd.
Na afloop van deze wedstrijd namen we
25 jaar lid:
Ritchie Crutzen
Ilse Beijnsberger
Serve Aelmans
Michel Cuypers
Ouke Henstra
Jerry Ramaekers
Remy Geurts
40 jaar lid:
Henk Habets
De aansluitende receptie werd goed bezocht
en daarna bleef het nog heel lang gezellig in de
kantine van de vv Hellas. Dank uiteraard aan al
degene die dit mogelijk maakten
afscheid van 4 kaderleden te weten:
Rene linden als grensrechter 1ste elftal
Michel Haan als hoofdtrainer
Patrick Rybakowski als trainer van het 2e elftal
en
Ramon Sijstermans als leider 2e elftal.
Om 16 uur werden de jubilarissen gehuldigd.
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Uit de oude doos...
30 april 1978
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18 -10-1978
SCKR - Vilt
Doel: Wim Crutzen, Nung
Rongen Jos Oliesslagers
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webdesign

|

grafisch ontwerp

|

drukwerk

Logo ontwerp Briefpapier Brochures
Reclameborden Visitekaartjes Folders
Verpakkingen Banners Spandoeken
Sponsorborden Wordpress websites
Webshops Schrijfblokken Boeken
Presentaties Magneetplaten Flyers
Displaysystemen Beurswanden Posters
Groot formaat printen Canvas Prints
Ransdalerstraat 33 | 6311 AW Ransdaal | 06-15877976 | www.studiocicero.nl | info@studiocicero.nl
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Contributiebetalingen
Huidige leden
Alle leden dienen de volledige contributie van het lopende seizoen te voldoen.
Ieder lid ontvangt hierover een persoonlijke schriftelijke mededeling van de penningmeester,
waarin de uiterste datum van betaling is vermeld..
Nieuwe leden
Leden die zich in het lopende seizoen aanmelden als lid bij VV Hellas krijgen schriftelijk bericht van
de verschuldigde contributie voor de rest van dit seizoen. Zij zijn verplicht het contributiebedrag
te betalen vóór de in de brief genoemde datum.
De hoogte van dit bedrag is het volledige contributiebedrag gedeeld door 12 maanden maal het
aantal maanden dat nog openstaat in het lopende voetbaljaar, aangevuld met de lopende kosten
die gemaakt worden bij de KNVB.
Niet tijdig betalen
Alle leden die niet tijdig aan hun contributieverplichtingen voldoen, worden voor alle activi-teiten
van VV Hellas geschorst tot dat de contributie is betaald.
Beëindiging lidmaatschap en afmelding
Conform de reglementen van de KNVB eindigt het lidmaatschap en de daaraan verbonden
contributieplicht in principe pas aan het einde van het lopende seizoen, dus per 30 juni. Hierbij
geldt een opzegtermijn van 4 weken.
Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of via e-mail geschieden bij de ledenadministratie (zie onderstaand adres).
Contributie-tabel 2019-2020
Seniorleden

€ 148,--

JO8 t/m JO12

€ 87,--

Walking Football

€ 148,--

JO5 t/m JO7

€ 51,--

Leden 35+ en 45+

€ 102,--

Niet spelende leden

€ 56,--

JO16 t/m JO19

€ 117,--

Niet spelende jeugdleden

€ 20,--

JO13 t/m JO15

€ 102,--

1. Spelende leden, die op 1 januari 2020 negentien jaar of ouder zijn (geboren vóór 1-1-2001),
betalen het contributiebedrag van de senioren.
2. Spelende leden, die op 1 januari 2020 nog géén 19 jaar zijn (geboren na 31-12-2000)
betalen het contributiebedrag van de junioren.
3. Spelende leden, die tevens als (jeugd)leider of lid van de jeugdkampcommissie fungeren,
betalen de helft van het voor hen verschuldigde contributiebedrag.

Adressen Ledenadministratie
Wedstrijdsecretariaat senioren/junioren:
Wibo Biermans,
Felix Ruttenlaan 43, 6132 CV Sittard.
Telefoon: mobiel 06-22549173
Mailadres: ws@vv-hellas.nl

Wedstrijdsecretariaat pupillen:
Ron Ramaekers
Klimmenderstraat 58, 6343 AD Klimmen
Telefoon: 045 405 1941; mobiel 06 489 724 33
Mailadres: wspupillen@vv-hellas.nl
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Extra aflossen op uw hypotheek?
De crisis op de woningmarkt heeft ons geleerd dat het verstandig is
om uw hypotheek (zo veel mogelijk) af te lossen. Zo hebt u immers
minder kans op een restschuld en verlaagt u uw maandelijkse lasten.
En als het financieel wat minder gaat, kunt u uw maandelijkse lasten
makkelijker opbrengen. Bovendien is de rente op uw spaargeld erg
laag. Alleen maar voordelen zal u zeggen. Toch kunnen er ook wat
haken en ogen zijn.

De Erkend Hypotheekadvieseur
kijkt verder dan uw hypotheek!

Klimmenderstraat 57

Advertentie 2018.indd 5
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6343 PE Klimmen
info@wschaepkens.nl

T (045) 405 94 44
wschaepkens.nl

F (045) 405 93 33

17-11-17 16:02

Programma Senioren t/m 20 oktober
Zondag 1 sept

vv Hellas 3 - sv Hulsberg 3

10.00 uur

Eijsden 2 - vv Hellas 2

11.00 uur

RKMVC - vv Hellas 1

14.30 uur

Zaterdag 7 sept

vv Hellas vets – Born/GVCG vets

17.00 uur

Zondag 8 sept

Keer 3 - vv Hellas 3

11.00 uur

vv Hellas - Zwart Wit’19

14.30 uur

7x7 toernooi voor alle elftallen

19.00 uur

Zaterdag 14 sept

vv Hellas vets-BSV Limburgia vets

17.00 uur

Zondag 15 sept

Heer 7 - vv Hellas 3

13.00 uur

Vv Hellas 2 - RKHSV 2

12.00 uur

Vrijdag 13 sept

Gulpen 1 - vv Hellas

14.30 uur

Zaterdag 21 sept

vv Hellas vets - Keer vets

17.00 uur

Zondag 22 sept

KVC Oranje - vv Hellas

14.30 uur

KVC Oranje 2 - vv Hellas 2

11. 30 uur

Zaterdag 28 sept
Zondag 29 sept

KVC Oranje 5 - vv Hellas 3

11.00 uur

RKHBS vets - vv Hellas vets

17.00 uur

vv Hellas - Weltania

14.30 uur

vv Hellas 2 - Minor 3

12.00 uur

vv Hellas 3 - Chevremont 4

10.00 uur

Zaterdag 5 okt

Passart vets - vv Hellas vets

17.00 uur

Zondag 6 okt

vv Hellas - SVN

14.30 uur

Sporting Heerlen 3 – vv Hellas 2

09.45 uur

Haanrade/SVA 2 – vv Hellas 3

12.00 uur

Zaterdag 12 okt

vv Hellas vets - NEC vets

17.00 uur

Zondag 13 okt

SVME 1 - vv Hellas

14.30 uur

vv Hellas 2 - Bekkerveld 3

12.00 uur

vv Hellas 3 - Sporting Heerlen 5

10.00 uur

Zaterdag 19 okt

vv Hellas vets – Schinveld vets

17.00 uur

Zondag 20 okt

vv Hellas - Simpelveld

14.30 uur
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Voor iedereen van jong
tot oud
Méér dan alleen
fysiotherapie

Uw gespecialiseerde

Uw gespecialiseerde
fysiotherapie-praktijk
fysiotherapie-praktijk
naast Hulsberg en
naast Hulsberg nu ook in
Margraten nu ook in
Margraten.

Voerendaal.

045-2600099
0099
045-260
info@curfsfysio.nl
info@curfsfysio.nl

06-29135161
06-29135161
www.curfsfysio.nl
www.curfsfysio.nl

Geen verwijzing van huisarts nodig
Geen verwijzing van huisarts nodig
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ma.
vr.
ma. t/m
t/m vr.
08.00
08.00-- 21.00
21.00 uur
zat.
uur
zat. 9.00
9.00 -- 13.00 uur

Kaalstreek
Hulsberg
Kaalstreek 4
4 Hulsberg
Bergemotte
Margraten
Bergemotte 2
2 Margraten
Kerkplein 1 Voerendaal

Curfs Fysio & Sport heeft de laatste jaren meerdere vestigingen geopend in Zuid – Limburg.
Momenteel zijn wij gevestigd in Hulsberg, Margraten, Voerendaal en Valkenburg. “Onze praktijk
richt zich vooral op sportfysiotherapie en revalidatie. Samen met de patiënt kijken wij altijd naar
de beste oplossing.” Bart Curfs, eigenaar van Curfs Fysio & Sport, is dan ook blij om vele voetballers
van vv Hellas te mogen behandelen en ondersteunen om weer pijnvrij te kunnen bewegen.
Ook dit voetbalseizoen staan wij weer voor alle voetballers van vv Hellas klaar met ons team aan
fysiotherapeuten, elk met een eigen specialiteit en aandachtsgebied. Op onze locaties beschikken
wij over de nieuwste technologie om zo snel mogelijk een juiste diagnose te stellen, zodat jullie
op een verantwoorde manier het sporten zo snel mogelijk kunnen hervatten.
Wij hopen dan ook dat het net als vorig voetbalseizoen ook dit jaar een heel mooi seizoen mag
worden, succes!
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Op bezoek bij...
CV de Wuif
Wat is je functie bij CV De Wuif?
Secretaris van de vereniging
Welke activiteiten organiseren jullie?
Het seizoen trappen
we in November af met
de hepkesspeurtocht,
waarna het echte
carnavalsseizoen begint.
De Proclamaties, Auw
Wieverbal, Receptie,
Dameszitting en uiteraard
de Drie Dolle Dagen
met de optocht zijn de
hoogtepunten van het
seizoen.
Welke rol vervult CV De
Wuif in de gemeenschap
Ransdaal?
De Wuif heeft als doel
de Ranzelse carnaval in stand te houden en
te organiseren. Daarnaast willen wij met
’t Ranzels Weijfiës voor jong en oud een
invulling geven aan de zomerkermis. Dit zijn
prachtige tradities die wij niet verloren willen
laten gaan.
Hellas is een fusievereniging. Wat vind je
van het initiatief van de oorspronkelijke
verenigingen om te fuseren?
Met de fusie is een lange historie in beide
dorpen verloren gegaan. Zoals met iedere
fusie is het voor sommigen een positieve
ontwikkeling, terwijl anderen zich er moeilijk
of niet in kunnen vinden. Omdat ik op het
moment van de fusie al gestopt was als actief
speler van SCKR heb ik het proces niet van
dichtbij meegemaakt en vind ik het daarom
20 | VV HELLAS CLUBBLAD

moeilijk hier iets over te zeggen.
Wat is jouw ‘verbinding’ met VV Hellas of
een van de vroegere fusieverenigingen?
Ik ben als 5-jarig manneke begonnen met
voetbal bij SCKR en heb het uiteindelijk tot het
eerste elftal weten te schoppen. De zondag
stond jarenlang in het teken van voetbal,
voetbal en nog eens voetbal.
Ga je nog wel eens
naar een wedstrijd
kijken of kom je
wel eens op ons
sportcomplex?
Tot mijn eigen
verbazing ben ik nadat
ik gestopt ben slechts
enkele keren gaan
kijken. Ik had verwacht
iedere zondag langs
de lijn te staan. Het
gezin en andere vormen
van sport hebben
de “voetbalzondag”
verdrongen.
Denk je dat er in de toekomst vaker
verenigingen uit de verschillende kernen
moeten en gaan samenwerken of wellicht
gaan fuseren?
Het verenigingsleven staat onder druk; dat
is een ding dat zeker is. In kleine kernen is
er slechts een smalle basis en voor ons als
vereniging zijn we daarvan afhankelijk. Wij
organiseren de carnaval en ’t Weijfiës niet
voor onszelf, maar voor het dorp, de mensen,
de gemeenschap. Door zo goed mogelijk
verbonden te blijven en ons aan te passen
is ons dat tot op heden goed gelukt (denken
we). Maar we zullen ons moeten blijven
aanpassen. Een vereniging zonder bestuur,
leden of achterban zal geen toekomst hebben.
Indien nodig, is samenwerken of fuseren voor

verenigingen altijd een optie, maar er zijn ook
verenigingen die zich kunnen aanpassen, zich
opnieuw uitvinden.
Welke tips heb je voor bestuur en leden
van VV Hellas om de betrokkenheid bij de
dorpskernen te behouden?
Dat is een heel moeilijke vraag! Een goede
structuur neerzetten, luisteren naar de
achterban, investeren in de ontwikkeling van
jeugdspelers, ervoor zorgen dat mensen zich
betrokken voelen.
Tot slot nog enkele voetbalvragen.
Wat is je favoriete voetbalclub?
Oei – ik heb niet persé één favoriete club,
maar ik kan erg genieten van clubs die
aantrekkelijk voetbal spelen, een mooie
historie hebben en écht gedragen worden

door hun supporters, bijvoorbeeld Dortmund
of Liverpool.
Wat is je favoriete speler?
Het type speler dat “zichzelf” blijft.
Welk voetbalmoment staat voor altijd in je
geheugen gegrift?
Dat is dan toch de gewonnen EK-finale in
1988.... of toch die ontzettend belangrijke
beslissingswedstrijd in de strijd tegen
degradatie tegen VV Partij die we met SCKR
met 2-0 wonnen ...
Zijn we jou nog iets vergeten te vragen?
Nee
Groet en dank voor je bijdrage voor ons
clubblad.
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Op bezoek bij...
KV de Molmuus
Wat is je functie bij KV De Molmuus?
President

Welke rol vervult KV De Molmuus in de
gemeenschap Klimmen?
Ik denk dat de karnevalsvereniging
voornamelijk een verbindende rol vervult in
het dorp, mede door ons in samenwerking met
de Klimmense Horeca, word er op dit moment
Karneval gevierd in het dorp zoals we dat nu
kennen. Zonder karnevalsvereniging was het
heel anders.
Hellas is een fusievereniging. Wat vind je
van het initiatief van de oorspronkelijke
verenigingen (SCKR en Klimmania TC) om te
fuseren?
In de periode van de fusie gesprekken, was
ik bestuurslid van Klimmania TC en als
wedstrijdsecretaris voor de combinatie van de
jeugd, al lid van beide verenigingen, en stond
er toen en nog steeds heel positief tegenover.
Door het op tijd fuseren is er nu een gezonde
vereniging. Al blijft het jammer dat de derby
verdwenen is.

Welke activiteiten organiseren jullie?
Een 5 tal zittingen: Openingszitting,
Prinsenproclamatie, Dameszitting,
Herenzitting en Kinderzitting.
En uiteraard diverse activiteiten tijdens de
karnevalsdagen zelf: de H. Mis, het barebinge
en de optochten.
Verder bezoeken we door andere verenigingen
georganiseerde karnevals activiteiten.
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Wat is jouw ‘verbinding’ met VV Hellas of
een van de vroegere fusieverenigingen?
Na in de jeugd gespeeld te hebben ben ik
jaren geen lid meer geweest, maar in 2004
weer lid geworden van Klimmania TC,
eerst als supporter, daarna als bestuurslid,
en sinds 2007 als wedstrijdsecretaris en
ledenadministrator actief (deze 2 functies
vervul ik nu nog steeds, maar dan buiten
een bestuursfunctie om). Verder ben ik in het
verleden bij Klimmania TC leider geweest
van de C2, 4 jaar leider van de dames
van Klimmania TC, diverse jeugdkampen
mede georganiseerd, webmaster, kantine
medewerker geweest, en natuurlijk ook als
actieve voetballer bij de senioren en veteranen
bij zowel Klimmania TC als Hellas actief
geweest. Maar natuurlijk niet te vergeten ik
ben nog steeds supporter en zodoende ook lid
van de Supportersvereniging! Pff wat een lijst,
ik vergeet vast nog wel wat...

Ga je nog wel eens naar een wedstrijd
kijken of kom je wel eens op ons
sportcomplex?
Mijn jongste zoon voetbalt sinds vorig jaar
dus ik ben zeker op het sportcomplex te
vinden, al is het bezoeken van wedstrijden
op zondag helaas op een laag pitje komen
te staan sinds ik in Sittard woon, maar ik
probeer toch echt wel een paar wedstrijden
per seizoen mee te pikken.
Denk je dat er in de toekomst vaker
verenigingen uit de verschillende kernen
moeten en gaan samenwerken of wellicht
gaan fuseren?
Ik heb bij de tennisclub in Hulsberg ook
een fusie meegemaakt, en ik denk dat er
mede door de krimp er geen ontkomen aan
is. Met de Openclub die er aan komt, zal de
samenwerking met diverse verenigingen
geïntensiveerd worden, dit zal denk ik alleen
maar positieve gevolgen hebben.
Welke tips heb je voor bestuur en leden
van VV Hellas om de betrokkenheid bij de
dorpskernen te behouden?
Laat je vooral zien bij activiteiten op het dorp,
en zoek de samenwerking op, vele handen
maken licht werk.
Tot slot nog enkele voetbalvragen.

Welk voetbalmoment staat voor altijd in je
geheugen gegrift?
EK winst Oranje in 1988
Zijn we jou nog iets vergeten te vragen?
Ja, wanneer gaan we samen een biertje
drinken
Groet en dank voor je bijdrage voor ons
clubblad.

Redactie Clubblad VV Hellas.

6x11 jaor KV de Molmuus Klumme

Zaoterdig 7 september 2019

6x11 daag veur d’r 11e van de 11e

Lokatie: Grandcafé Klumme
Zaal oape: 18:30u / Sjtart 19:30u

Wat is je favoriete voetbalclub?
Fortuna Sittard , Feyenoord
Wat is je favoriete speler?
Ik heb niet echt een favoriete speler, maar
het type mouwen opstropen en werken
vind ik een mooier type voetballer, dan die
voetballers die sierlijk voetballen (de types
Messi/Ronaldo), ik denk dat dit mede komt
doordat ik zelf ook geen topvoetballer
was, maar door werken veel heb kunnen
compenseren in het veld.

Kaarte veur €11,- te kaup bie Grandcafé Klumme en Bekkerie Lemmens A&M Klumme
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BRM BOUW BV
De Koumen 118B | 6433 KE Hoensbroek | tel. 045 5232646 |info@brmbouw.nl | www.brmbouw.nl

WILT U OOK
ADVERTEREN IN
ONS CLUBBLAD?
Dit clubblad verschijnt 6x per jaar waarvan 1x huis-aan-huis in heel
Klimmen en Ransdaal.
Al vanaf slechts € 90,- per jaar staat uw advertentie in ons blad.
... en daarnaast steunt u natuurlijk onze club!
Neem dan contact op met de sponsorcommissie via
sponsorcommissie@vv-hellas.nl
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Nieuwe ballen voor het walking-football team vv Hellas
Op woensdag 7 augustus ontvingen de spelers van het walkingfootball-team 15 nieuwe ballen
geschonken door de supportersclub d’r Supporter.
Miriam Snellings en Maria Henstra waren namens de supportersclub aanwezig om de ballen
te overhandigen. Een prima geste van deze supportersclub die al meer dan 25 jaar de
voetbalvereniging ondersteunt. Vorig seizoen werd een nieuw tentzeil geschonken daar het
oude vernield werd. Getuige dat de supportersclub zeer actief is. Eenieder kan lid worden van de
supportersclub. De contributie bedraagt 7 euro per jaar. Ook kan men meedoen aan het lottospel.
Met slechts 19,50 euro per seizoen heeft men een nummer met natuurlijk elke week kans op de
hoofdprijs. Willen jullie meer weten tav lotto neem dan contact op met Miriam Snellings het kan
via email: jhmsnellings@ziggo.nl
Bestuur supportersclub bestaat uit de dames Cristianne Spit - Manon Ramaekers – Maria Henstra
en Miriam Snellings . de dames zijn bereikbaar via : supportersclub@vv-hellas.nl

Op de foto de dames Miriam Snellings en Maria Henstra van de supportersclub d’r Supporter en de spelers van het walkingfootball team van vv Hellas.
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In de Cramer 19
Heerlen
T. 043 - 459 16 38
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Net niet...
Het was een gevalletje van ‘net niet’ voor het 3e
elftal vorig seizoen. Het team, dat al enkele jaren
onder leiding staat van Kuub en Hub had voor
aanvang van het seizoen de ambitie uitgesproken
om nu eindelijk eens een keer mee te doen om
de prijzen. Alles moest aan de kant geschoven
worden voor de grote schaal. Er was zelfs een
aparte trainer geregeld voor het 3e. Die wist niet
wat hij zag tijdens de eerste training. Eerst dacht
hij dat er een feestje was of dat het 3e misschien
een team-uitje zou hebben. Maar niets bleek
minder waar. Maar liefst acht 3e-elftal spelers
hadden, met een voetbaltas om de schouder, de
weg gevonden naar het trainingsveld. Als dat het
beeld van de rest van de competitie zou zijn, dan
kon het inderdaad een leuk seizoen worden.
Er werd getraind alsof hun leven ervan af hing.
Alsof de basisplaats op zondag op de training
verdient moest worden. De vonken vlogen ervan
af en na een prima voorbereiding lukte het om
deze jonge honden topfit aan de start van de
competitie te krijgen. Maar in een van de eerste
wedstrijden werden de paarsen meteen met de
neus op de feiten gedrukt. Je kunt nog zo hard
trainen maar als een van de tegenstanders met
een groot deel van het 1ste elftal aan de aftrap
verschijnt, dan krijg je meestal klop. Zo ook die
bewuste zondag. De ploeg van K&H moest dus
al snel in de achtervolging. Dat deden ze echter
prima. Wedstrijd na wedstrijd werd gewonnen
en doordat tegenstander Sibbe zo’n beetje om
de week de wedstrijd ‘eruit’ gooide werd ons
3e zelfs Herbstmeister. Althans ze stonden
bovenaan omdat Sibbe wat minder wedstrijden
had gespeeld. Maar bovenaan is bovenaan.
Ondertussen was de trainingsopkomst echter tot
een dramatisch niveau gezakt. Trainingen gingen
vaker niét dan wél door maar omdat de ploeg
maar bleef winnen werd daar niet zo moeilijk over
gedaan. Op wedstrijddagen konden Kuub en Hub
terugvallen op een vaste kern die over voldoende
kwaliteit beschikte om de tegenstanders een rad
voor de ogen te draaien. Niels, Joris, Cyriel, Jordi,

de later aangesloten Rune, Sjef, Bjorn, Sam, Keith,
de 2 Mark’en, Ajan, Simon en al wie ik vergeten
ben, haalden punt na punt binnen. De hoop om
het tij toch nog te keren kwam weer bovendrijven.
De leiders maakten zich echter zorgen. De
jaarwisseling en carnaval kwamen er aan en in de
wetenschap dat de trainingsopkomst inmiddels
tot het nulpunt was gedaald en er wat blessures
ontstonden, zou daarbovenop de spijs en nog
meer de drank, zijn invloed gaan hebben op de
fitheid van hun elitegroep.
De mannen hadden een vooruitziende blik
(resultaten uit het verleden zijn in die periode
van het seizoen wel degelijk een garantie voor
de toekomst) en waar voor de winter wedstrijden
simpel over de streep werden getrokken, was het
na de winter steeds vaker met de hakken over de
sloot. Sterker nog, ze waren afhankelijk geworden
van het technisch vernuft en de meesterlijke
traptechniek van d’r Sjnellings. Kortom, de hoop
op een kampioenschap was vervlogen.
Een paar wedstrijden voor het einde brak
er toch een straaltje hoop door de donkere
onheilswolken. Balvirtuoos, loopwonder, krijger
maar bovenal leider en ‘lijnen-uitzetter’ Stef was
weer fit en omdat virtueel koploper Sibbe ook
nog punten begon te verliezen was opeens ‘alles
nog mogelijk’. Het laatste zetje naar de top moest
in de uitwedstrijd tegen Sibbe gemaakt worden.
Op een vroege, regenachtige zondagmorgen in
Suub moest het gebeuren. Kansen op een goed
resultaat waren er zeker maar na 90 minuten
hotseknotsbegoniavoetbal was het laatste
sprankje hoop op een kampioenschap gevlogen.
Wat volgde waren een paar plichtmatige potjes
zonder verdere bezieling en beleving. De ploeg
was geknakt en voor enkelen was de kans op een
laatste kampioenschap in hun supersuccesvolle
voetbalcarrière verkeken. Eens temeer bleek
dat hard werken en kwaliteit niet altijd genoeg
elementen zijn voor een goed resultaat. Soms is
het ook een kwestie van ‘net niet’.
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Onderhoud en reparatie alle merken
APK Keuring
Occasions
Aircoservice
Ruitreparatie
Schadeafhandeling
Klimmenderstraat 95
6343 AA Klimmen
045 - 405 13 58
www.automaessen.nl

Wij doen alles voor uw auto

Uw veiligheid, ons beroep.

Uw adres voor alle maten en merken auto-, landbouw-,
vrachtwagen-, industrie-, motorbanden en velgen.
Specialist in balanceren van uw wielen en
het uitlijnen van uw voertuig.
Concurrerende prijzen.
Opslag van uw winter- en zomerbanden.
Wiebachstraat 5b - 6466 NG Kerkrade - T. +31 (0)45 546 55 86 - kerkrade@rouwettebanden.nl
Putweg 49a
- 6343 PD Klimmen - T. +31 (0)45 405 12 86 - klimmen@rouwettebanden.nl

www.rouwettebanden.nl - www.eurotyre.com
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…… De MOG groep gedurende de zomer weer vele klusjes geklaard hebben
…… Zo zien we een mooi paars kolenkarretje bij de ingang
…… Uiteraard is nog meer gebeurd maar dat gaan we niet allemaal noemen
…… We nieuwe leden verwelkomen bij vv Hellas
…… Tom Koekelkoren, Max frenken en Marco Smeets de gelederen komen versterken
…… Martijn Packbier, Rick van der Steen en Camiel Schuivens onze vereniging hebben verlaten.
…… We uiteraard nieuwkomers van harte welkom heten ,
…… Degene die vertrekken bedanken voor hun inzet voor onze vereniging en wie weet tot……
…… We zien dat het walking-football team sterk groeit niet alleen in kilo’s maar ook in het
aantal leden dat deel uit maakt van dit team.
…… Momenteel de teller staat op 23 personen
…… Chapeau aan leider en trainer van dit team voor hun inzet.
…… De sponsorcommissie ook goed aan de weg timmert bij het binnenhalen van sponsoren
…… We als Hellas zoals ieder vereniging dit van harte toejuichen
…… Het eerste team vorig seizoen ook weer goed heeft afgesloten met een feestje
…… De jongens het volhielden bij Michel tot 4 uur morgens
…… We uiteraard verbaasd zijn over het uithoudingsvermogen van deze groep
…… De jeu de boulers ook de weg gevonden hebben naar het sportpark
…… Elke maandagavond door velen een balletje gegooid worden
…… Het jeugdkamp in het weekend van 24 en 25 augustus goed bezet was
…… Maar liefst 69 spelers en speelsters daar hun hartje hebben kunnen ophalen
…… We uiteraard de leiding bedanken voor hun inzet
…… Vrijdag 13 september het 7x7 toernooi plaatsvindt
…… Iedere senior kan meedoen en natuurlijk na afloop gezellig de kantine opzoeken
…… We tenslotte eenieder een gezellig en succesvol seizoen 2019/2020 willen toewensen

SEIZOEN 2018-2019 | 29

Dagelijks Bestuur:
Voorzitter
Eric Horsmans
Penderstraat 33
6343 BA Klimmen

Vice- voorzitter
Secretaris
Theo van Oppen
vacant
Dorpsplein 3		
6311 AN Ransdaal		

Overige bestuursleden:
Jos Snellings
Ben Leunissen

Jeu Pluijmakers
Jeroen van Kruchten

Jean Haemers

Trainer, leiders en grensrechters:
1ste elftal:

Trainer: Kevin Nowacky
Ass trainer: Frenk Gorissen
Verzorger: Martin v.d. Luitgaarden
Leider: Edwin Geelen
Grensrechter: Huub Huijnen

2de elftal:

Trainer: Laurens Faessen
Leider: Frank Laeven
Grensrechter: Hub Rongen

3de elftal:

Leiders: Hub Pluymen en Michel Cuijpers

Veteranen:

Trainer: Rim Rademakers
Leiders: Peter Alzer en John van de Bosch

35+

Leiders: Ralph Henstra en Ouke Henstra

45+

Leiders: Ruud Quadackers en Theo van Oppen

Walking:

Trainer: Funs Deguelle
Leider: Hub Pluymen

Informatie/emailadres vv Hellas: info@vv-hellas.nl

Jeugdcommissie:
Ilse Beijnsberger, Niek Horsmans, Linda Swier
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Penningmeester
Jac Senden
Manensheide 20
6343 CR Klimmen

Jeugdtrainers en -leiders:
O10-2: Bert Beijnsberger
Sebastiaan Swier
Job Wishaupt
O9:
Hub Boom
Henk Habets
O8:
Guido Caubo
Rune Faessen
Jerry Ramaekers
O7:
Jessie Grooten
Olaf Caubo
Informatie/e-mailadres vv Hellas Jeugd : jeugdcommissie@vv-hellas.nl

O17:
O14:

Axel Vonken
Sepp Heugen
Ilse Beijnsberger - Lambij
013:
Sander Pauwels
Stan Shutton
O11:
Niels Faessen
Jean Haemers
O10-1: Frans Sogelée
Jeroen van Kruchten

2e Recreatie-Vriendschaps
Walkingfootballtoernooi VV Hellas
Woensdag 2 Oktober 2019.
Op woensdag 2 oktober vindt er op sportpark de Schrub het 2e vv Hellas
walkingfootballtoernooi, voor senioren boven de 55 jaar, plaats.
Tijdens deze dag zal ook de nieuwe Jeu de Boules baan in gebruik genomen worden en zal
Burgemeester Wil Houben, of een van zijn plaatsvervangers, de opening van het Toernooi en
de Jeu de Boules baan voor zijn rekening nemen.
Anders dan het voorgaande jaar zal niet de winnaar maar de Sportiefste Ploeg, de
wisselbeker, geschonken door de gemeente Voerendaal mee naar huis mogen nemen.
Tijdens deze dag zullen er leden van de Jeu de Boules club Klimmen aanwezig zijn om u
kennis te laten maken met het Jeu de Boules spelletje.
Tevens kan eenieder die dat wil zijn schotkracht laten meten.
De volgende Limburgse Walkingfootballteams zullen de sportieve strijd aangaan:
RODA JC Kerkrade 2 teams , MVV Maastricht, VVV Venlo, SV MELDERSLO Melderslo, ALFASPORT Oirsbeek, De STER Stein en de Voerendaalse verenigingen VV VOERENDAAL, RKSVB
Ubachsberg en VV HELLAS Klimmen-Ransdaal.
De aanvang en opening zal omstreeks 10.30uur plaatsvinden.
U bent van Harte welkom
Ook voor degen die interesse hebben in walking-football en de leeftijd van 55 bereikt
hebben zijn van harte welkom op een trainingsmorgen en wel elke woensdagmorgen om
10.00 uur op onze locatie. U kunt ook contact opnemen met de leider van walking-football
team nl dhr Hub Pluymen tel. 045 405 4256 of mob. 06 20557907
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Colofon
Redactie Clubblad
Theo van Oppen
Ben Leunissen
Laurens Faessen
Jeroen van Kruchten
Layout en druk
Studio Cicero
Wilt u uw advertentie wijzigen?
Stuur dan uw nieuwe advertentie in PDF
op naar info@studiocicero.nl

CLUBACTIE:

SCOOR ¤ 400
VOOR JE
VERENIGING
WIL JE EEN BAAN
MET TOEKOMSTPERSPECTIEF?
Is industrieel onderhoud, machinebouw of bankwerken je ding?
Meld je aan voor een kennismaking bij
HAAN Industrial Group. Misschien heb
je straks én een leuke baan én 400 euro
verdiend voor jouw vereniging!
Meer info? Mail Tim Ruyters onder
vermelding van VV-Hellas:
t.ruyters@haanindustrial.com
Tip: niet zelf op zoek naar een job, maar ken
je wel iemand die interesse heeft? Meld hem
of haar dan op vergelijkbare wijze aan.

WWW.HAANINDUSTRIAL.COM

