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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
Hierbij editie 3 van ons seizoen 2019/2020, oftewel de laatste uitgave in het jaar 2019. In deze
uitgave weer de rubriek uit de oude doos met foto’s programma’s van onze senioren teams, het
schrijven “kump good “, twee voorzitters aan het woord en wel de voorzitter van fanfare “Les Amis
Reunis“ dhr Giel Braun en de voorzitter van de harmonie “de Berggalm” dhr. François Verhoeven.
De vaste rubrieken “Wist je dat” en “geef de vragen door” ontbreken deze keer ook niet. Het is dus
weer de moeite waard om dit mooie clubblad te lezen.
Op het einde van het jaar dankt de redactie eenieder die in welke vorm dan ook zijn bijdrage
levert tot het stand komen van dit mooie clubblad. We hopen dit natuurlijk ook weer in 2020
voort te zetten.
Hebben jullie nieuwtjes, vragen of opmerkingen, laat ze ons toekomen. Zijn we onderwerpen
vergeten of wil je iets toevoegen laat het ons dan weten. We zijn te bereiken via ons e-mailadres:
clubblad@vv-hellas.nl
Tot slot namens de redactie :

Prettige kerstdagen en een voorspoedig 2020

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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Jaarverslag 2018-2019
Beste leden,
Graag presenteer ik jullie het jaarverslag over het seizoen 2018-2019.
Onze selectie startte op 10 augustus met de voorbereiding op het nieuwe seizoen, met Michel
Haan als trainer.
We brachten dit seizoen de volgende teams op de been 3 heren senioren teams, 1 veteranenteam,
twee 35+ 7 tegen 7 teams, een 45+ 7 tegen 7 team, walking voetbalteam en 10 jeugdteams.
Op 2 september startte het serieuze werk met het bekertoernooi van het eerste elftal. 26
september startte de competitie voor alle teams.
In oktober werd de eerste editie van het clubblad, huis aan huis verspreid.
Op 3 oktober vond het eerste walkingvoetbaltoernooi plaats op ons nieuwe kunstgrasveld. Roda
jc werd de winnaar, ons eigen team eindigde op de 4e plaats.
7 oktober werden de eerste competitiewedstrijden op ons nieuwe kunstgrasveld gespeeld.
Na enkele weken competitie wordt de ledenbalans opgemaakt: we hebben 362 leden, waarvan
242 spelende en 120 niet-spelende leden.
Op 27 oktober volgde de opening van de Open Club, de eerste mijlpaal is bereikt, het kunstgrasveld
is klaar. Er zijn diverse activiteiten georganiseerd, zoals DJ workshop, FIFA E talents Cup, bootcamp,
fietsttocht, Tennis, Jeu de Boules enz.
Op 3 november werd medewerking verleend aan de organisatie van de spokentocht met
buurtvereniging het Hart van Klumme.
Op 23 november was de jaarvergadering, er waren 23 leden aanwezig.
Eric Horsmans, Jos Snellings, Ben Leunissen en Jean Haemers werden herkozen als bestuurslid.
14 december was het “ kerstkienen met een knipoog”, dit werd door zo’n 50 personen bezocht.
Op de eerste dag van het nieuwe jaar bracht een afvaardiging van het bestuur de nieuwjaarswensen
namens VV Hellas over in diverse locaties in Klimmen en Ransdaal.
20 januari hebben we wederom medewerking verleend aan de Winterwandeling van Ransdaal, dit
jaar waren er veel wandelaars op de been.
Op 15 februari werd tijdens een gezellige carnavalsavond Bart Aretz uitgeroepen tot zesde
prins van VV Hellas. De avond stond bol van leuke optredens van eigen bodem. Muziek en geluid
werden verzorgd door DJ Jesse.
12 april vond de jaarlijkse quizavond plaats, waar 16 teams aan deelname, de winnaar van deze
avond was team Faessen.
Op 2 juni was er werderom de jaarmarkt in Ransdaal, die ondanks het warme weer druk bezocht
werd.
15 juni vond de afsluitdag plaats, ’s morgens was de afsluitdag voor de jeugd en ‘s middags voor
de senioren met de 500e wedstrijd en het huldigen van de jubilarissen.
Namens het bestuur dank ik jullie voor de inzet voor onze vereniging in het afgelopen seizoen.
Uschi Deguelle
Secretaris.
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Jaarverslag jeugdafdeling VV Hellas Seizoen 2018-2019
Seizoen 2018-2019 werd begonnen met 10 teams.
JO15, JO13, JO12, JO11, JO10, JO9-1, JO9-2, JO8 en JO7-1 en JO7-2. We begonnen het seizoen
met voor het eerst een JO10 die ook speelt op een veld iets kleiner dan een kwart en met 6
spelers. Ook hadden we voor het eerst een JO12. De JO12 speelt op een half veld waar aan beide
lange kanten van het veld nog een stuk is afgehaald. Dus geen volledig half veld. Het team speelt
net als een JO11 met 8 spelers.
Zoals jullie zien wil de KNVB ervoor zorgen voor elke leeftijdscategorie een competitie te
organiseren. Zo gaat een kind dus in principe ieder jaar over naar een volgend team. In de lagere
leeftijden wordt er daarom ook strenger gekeken naar dispensatie en geldt dit meestal voor
maar maximaal 1 kind per team. In de leeftijden van JO7 t/m JO9 geldt bovendien ook de regel
dat meisjes een jaar ouder mogen zijn als de jongens niet meer. In de leeftijden van JO8 t/m
JO10 worden door de KNVB geen standen meer gepubliceerd. Dit is door de KNVB ingesteld om
onnodige spanning en druk tegen te gaan. Volgens de KNVB blijkt het bijhouden van een stand en
toewerken naar een kampioenschap vooral van waarde voor trainers, leiders en ouders.
Dit seizoen hadden we 3 kampioenschappen. 2 officieuze en 1 officieel kampioenschap. De JO15
werd in de najaarsreeks kampioen. In de najaarsreeks werd ook de JO9-1 kampioen en in de
voorjaarsreeks werd de JO9-2 kampioen. Deze 2 zijn dan de officieuze kampioenschappen omdat
de KNVB geen stand bij houdt. Maar als de kinderen alle wedstrijden winnen weten zij ook dat ze
kampioen zijn en dus zijn die kampioenschappen ook zeker door de club gevierd.
Waar we in mei 2018 met het maken van de indeling maar 3 spelers voor de JO7 hadden opstaan
zagen we in december dat er ongeveer 25 kinderen op dat team aan het trainen waren. Er was in
een paar maanden een grote groei gemaakt en dus hebben we na de winter naast de JO7-1 en
JO7-2 ook nog een JO7-3 en JO7-4 ingeschreven voor de competitie.
Voor het nieuwe seizoen heeft de KNVB weer een nieuwe competitie weten te realiseren voor
een nieuwe leeftijdscategorie. Er zal gestart worden met een JO14 competitie. VV Hellas zal in het
nieuwe seizoen ook een team laten starten in deze competitie. Verder zal in het nieuwe seizoen
ons oudste elftal een JO17 zijn. Hopelijk kunnen we dit team goed bij elkaar houden en zullen zij
over een paar jaar onze senioren gaan aanvullen.
De jeugdcommissie wil via deze weg nogmaals al haar trainers, leiders en scheidsrechters en alle
andere vrijwilligers bedanken die een bijdrage leveren om de jeugd te kunnen laten voetballen.
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Uit de oude doos...

Klimmania 1 - 1975
Linden, Henk Van Loo,
Gerrits, Jac Dullens, Math Dullens, Ger
Bovendste rij v.l.n.r.: Joep Bertrand, Nico
.
agen
Senden, Huub Winth
Michel Weusten, Huub Dreessen.Huub
ders, Coen Faessen,
Bude, Piet Beers, Jeu Brouns, Marco Reijn
Onderste rij v.l.n.r.: Theo Vaessen, Paul
Paul Rybakowski

Klimmania 2 - 1976
Staand v.l.n.r.: Joep Bertrand, Bert Rademaekers, Harrie Senden, Ger
Starmans, Jan Henstra, Serve Brouns,
Henri Schreder Math Habets, Jo Rybakowski, Jan Jacobs
Zittend v.l.n.r.: Wim Schaepkens, Jo Cloodt, Benny Coumans, Wim Hoen,
Guus Oberje, Leo Wijnands,
Bert Deguelle, Loek Schaepkens
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Ransdalia 1934
Bovendste rij v.l.n.r.
Math Delahaye, Toine Caubo, Piet Eggen, Giel Zeijen, Sjang Eussen, Herman Eggen
John Caubo, Theo van Oppen, Leo Dohmen, Wiel Eggen, Zef Pluijmen, Hub Eggen,
Sjier Delahaye, Toine Laeven

SCKR 1 - 1949
Bovendste rij v.l.n.r.:
Felix Linden, Sjier
Linden,Sjef Coenen, Hens
Klein, Sjeng Linden, Hein
Ramaekers,Hub Steijns, Theo
van Oppen, Hub Sijstermans,
Piet van Oppen.
Onderste rij v.l.n.r.:
Gêne Simons, Joep Vleugels,
Harrie Heijnen
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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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Het kleine 8 door-geef-vragen-interview
Wie ben ik:
Ik heet Aimée Belleflamme en ben 10 jaar. Ik speel bij vv Hellas in team JO11 en
speel daar in het centrum van het middenveld. Ik zit in Klimmen op school in groep
7. Naast voetbal heb ik ook nog als andere hobby’s: piano spelen en saxofoon spelen.
Ik heb een broertje en die heet Thijs. Hij speelt ook bij vv Hellas en bij team J010.
Wat vind ik leuk aan vv Hellas:
Dat het een teamsport is. Het is altijd leuk ook al verlies je en heb je je best gedaan.
Dat je altijd in een wedstrijd de bal krijgt en omdat ik in het middenveld speel, is het
even belangrijk dat ik meespeel in de aanval als in de verdediging.
Welke spelregel zou je anders willen zien als je het voor het zeggen had:
Als de bal uit is dan wil ik liever direct inschieten in plaats van eerst moeten
dribbelen.
Op het veld erger ik me het meeste aan:
Spelers die niet samen spelen.
Met wie zou je het liefst een dag willen optrekken en wat zou je dan gaan doen?
Samen met Thijs wil ik een lange training van Donnie van de Beek van Ajax, omdat
hij een van de beste spelers is van Ajax. Na de training gaan we eerst samen op de
foto en dan samen naar McDonalds.
Favo Club en speler en waarom?
Het Nederlands vrouwenelftal is mijn favoriete team.
Lieke Martens is mijn favoriete speelster, omdat ze een van
de beste speelsters is en veel goals maakt.
Stel je wordt voetbalmiljonair, wie zou je dan een plezier
doen en waarmee?
Met mijn familie op vakantie gaan in een hele dure auto. Op
vakantie gaan we dan vaak zwemmen en uitstapjes doen
naar pretparken.
Ik geef de pen door aan:
Job Narinx van J011.
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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

Uitslagen Senioren t/m 8 december
Zondag 27 okt

Weltania 4 – vv Hellas 3

1-0

UOW 2 – vv Hellas 2

2-5

Wijnandia 1 – vv Hellas 1

2-2

Zondag 3 nov

vv Hellas 2 - RKHBS 2

0-0

vv Hellas 1 - BMR

3-1

Zondag 10 nov

vv Hellas 3 - LHC 5

2-2

vv Hellas 2 - EHC 2

4-0

RVU 1 - vv Hellas

4-2

Zondag 17 nov

Groene Ster 6 – vv Hellas 3

4-2

LHC 2 – vv Hellas 2

5-3

Zondag 22 nov

vv Hellas 3 - Voerendaal 5

1-6

vv Hellas 2 - Sportclub 25 2

1-0

vv Hellas 1 - Heksenberg 1

0-3

Eikenerveld 3 -vv Hellas 3

1-1

Weltania 3 – vv Hellas 2

1-1

Zondag 1 dec

Zondag 8 dec

Sportclub Jekerdal – vv Hellas 1

3-2

vv Hellas 3 - RKSVB 3

nog niet bekend

vv Hellas 2 - Voerendaal 3

nog niet bekend

vv Hellas 1 - Walram 1

nog niet bekend

Programma Senioren t/m 1 maart
Dinsdag 7 jan

VV Hellas - Schaesberg

19.45 uur (O)

Zondag 12 jan

vv Hellas - Sportclub 25

11.00 uur ( O )

Zondag 19 jan

LHC 5 - Hellas 3

10.30 uur

zondag 26 jan
zondag 2 febr

Zondag 9 febr
Zondag 16 febr

vv Hellas - WDZ

12.00 uur ( O )

SCM - vv Hellas

14.30 uur

Hellas 3 - KVC Oranje 5

10.00 uur

Hellas 2 - KVC Oranje 2

12.00 uur

Hellas 1 – KVC Oranje 1

14.30 uur

EHC 2 - Hellas 2

11.00 uur

BMR – Hellas

14.30 uur

Hellas 3 - Groene Ster 6

10.00 uur

Hellas 2 - LHC 2

12.00 uur

Hellas 1 - Wijnandia

14.30 uur

Dinsdag 18 febr

Kerkrade west 1 – Hellas 1

20.00 uur (O)

Zondag 1 maart

Hellas 1 - Geleen Zuid 1

12.00 uur ( O )
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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

Verenigingen aan het woord
Deze keer het woord aan de voorzitters van
beide muziekverengingen:
Fanfare Les Amis Reunis uit Ransdaal en
harmonie de Berggalm uit Klimmen
Aan het woord is: Giel Braun

Wat is je functie bij fanfare Les Amis Reunis?
Ik ben sinds begin dit jaar de voorzitter.
Welke activiteiten organiseren jullie?
Wij geven concerten, luisteren o.a. tijdens
Kerst en Pasen de H. Mis op in de Kerk. (Op
29 december om 11.00 uur in de Kerk van
Klimmen), wij nemen deel aan de jaarlijkse
processie in Ransdaal en brengen serenades.
Welke rol vervult de fanfare in de gemeenschap
Ransdaal?
Ransdaal is een hechte gemeenschap waarbij
de verenigingen een bindende factor zijn,
zeg maar de smeerolie van de gemeenschap.
De fanfare is hierbij een niet weg te denken
vereniging.
Hellas is een fusievereniging. Wat vind je van het
initiatief van de oorspronkelijke verenigingen
(SCKR en Klimmania TC) om te fuseren?
Diegene die de fusieclub bedacht hebben,
hadden een vooruitziende blik. Zonder fusie
waren beide clubs gedoemd te verdwijnen. Er
was moed nodig om tot dit, enig juiste, besluit te
komen. Ik denk dat ze bij Roda, Fortuna en MVV
dit voorbeeld hadden moeten volgen maar vrees
dat de trein voorbij is. Je ziet het resultaat.
Wat is jouw ‘verbinding’ met VV Hellas of een
van de vroegere fusieverenigingen?

Ik was hoofdsponsor van SCKR.
Ga je nog wel eens naar een wedstrijd kijken of
kom je wel eens op ons sportcomplex?
Zeker, maar ook mijn zakelijke
beslommeringen, Roda, de fanfare en mijn
familie vragen aandacht. Dan word ik via
de app op de hoogte gehouden door de
voorzitter van VV Hellas.
Denk je dat er in de toekomst vaker verenigingen
uit de verschillende kernen moeten en gaan
samenwerken of wellicht gaan fuseren?
VV Hellas is voorgegaan met het antwoord
geven op vergrijzing, ontgroening en het feit
dat verenigingen het zwaar hebben om leden
te binden. Als verenigingen willen blijven
bestaan, denk ook maar aan de koorwereld en
de harmonie en fanfareorkesten, dan zal er
meer samengewerkt moeten worden.
Welke tips heb je voor bestuur en leden van VV
Hellas om de betrokkenheid bij alle dorpskernen
te behouden?
Zorg voor evenwicht in het bestuur en
bij de vrijwilligers tussen de leden uit de
dorpskernen Ransdaal en Klimmen en zorg
voor verjonging in het bestuur.
Tot slot nog enkele voetbalvragen.
Wat is je favoriete voetbalclub?
VV Hellas en Roda JC
Wat is je favoriete speler?
Ronaldo. Ik kan zijn show op het veld soms
niet aanzien, maar oh wat werkt die jongen er
hard voor op aan de top te komen/te blijven.
Ook op sociaal vlak is hij zeer verdienstelijk in
de maatschappij en dat mag ik graag zien.
Welk voetbalmoment staat voor altijd in je
geheugen gegrift?
De verloren wedstrijd van VV Hellas uit bij
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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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Walram. Volgens mij voorgestaan met 0-4 en
verloren met 5-4.
Zijn we jou nog iets vergeten te vragen?
Ja: hoe vind je de nieuwe shirts van het 1e
elftal? Antwoord: Schitterend.

Aan het woord is: François Verhoeven

Wat is je functie bij Koninklijke Harmonie De
Berggalm?
Voorzitter
Welke activiteiten organiseren jullie?
Naast de muzikale activiteiten worden vele
culturele, sociale en kerkelijke activiteiten
georganiseerd. Zowel het jeugdorkest als de
harmonie voeren jaarlijks concerten uit voor
de Klimmense bevolking en luisteren Heilige
missen, processies en de carnavalsoptocht op
en zijn aanwezig bij de intocht van Sinterklaas
in Klimmen. Jubilarissen en gouden
bruidsparen worden muzikaal in het zonnetje
gezet.
Welke rol vervult Harmonie De Berggalm in de
gemeenschap Klimmen?
Optredens in de wijken en gehuchten,
musiceren bij de winkeliers voor Kerstmis
en de organisatie van een carnavalsavond
(Sjolkebal) zijn andere uitingen hoe wij onze
maatschappelijke rol invullen. Daarnaast zijn
in samenwerking met andere Klimmense
verengingen de afgelopen jaren ook culturele

activiteiten opgezet. Zo organiseerden
wij dit jaar samen met de Heemkunde
vereniging in het kader van 75 jr bevrijding
van Zuid Limburg een prachtig concert op
de binnenplaats van Kasteel Rivieren. In
samenwerking met Lions Heerlen Landsfort
organiseren we jaarlijks “Concert & Preuverie
Clumma”. De opbrengsten hiervan komen
deels ten goede aan de jeugdopleiding en
de daarvoor benodigde instrumenten van de
harmonie. Daarnaast kiezen De Lions en De
Berggalm ook elk jaar een goed doel om het
leven van kinderen mooier te maken.
Als Harmonie investeren we veel in
de jeugd om onze muzikale ambitie te
kunnen realiseren. De harmonie verzorgt
daarom de muziekopleidingen zelf. Op dit
moment volgen ongeveer 20 leerlingen
een HaFa opleiding. Ook geeft een
professionele muziekdocent aan groep 5
van basisschool Ummer Clumme 1 uur per
week muziekonderwijs. De kosten van deze
muziekdocent worden volledig betaald door
harmonie.
Hellas is een fusievereniging. Wat vind je
van het initiatief van de oorspronkelijke
verenigingen (SCKR en Klimmania TC) om te
fuseren?
Ik heb het fusieproces van een afstand
gevolgd. Een inspirerend initiatief en een
mooi voorbeeld dat je samen meer kunt
bereiken dan los van elkaar. Volgens mij
is een gezonde en toekomstbestendige
vereniging ontstaan.
Wat is jouw ‘verbinding’ met VV Hellas of een
van de vroegere fusieverenigingen?
In mijn jeugd heb ik gespeeld bij Klimmania
en kwam ik ook vaker als toeschouwer op het
sportcomplex. Vanuit die “historie” voel ik me
nog altijd betrokken bij jullie club.
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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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Ga je nog wel eens naar een wedstrijd kijken of
kom je wel eens op ons sportcomplex?
Toen mijn zoon nog actief speelde bij de jeugd
kwam regelmatig naar een wedstrijd. De keren
dat ik een wedstrijd op zondag heb bezocht
zijn op één hand te tellen. Toch kom ik nog
met enige regelmaat op het sportcomplex voor
bijvoorbeeld de bijeenkomsten aangaande
de Open Club. Laatst bij het Walkingfootball
toernooi ben ik een kijkje komen nemen en
heb ik zelfs een balletje gegooid op de Jeu de
Boules baan.
Denk je dat er in de toekomst vaker verenigingen
uit de verschillende kernen moeten en gaan
samenwerken of wellicht gaan fuseren?
In veel kleinere kernen staat het verenigingsleven onderdruk. Maar we moeten ons
realiseren dat een actief verenigingsleven
zorgt voor verbinding met en onder
bewoners. Fuseren moet geen doel op zich
zijn maar samen kun je veel meer bereiken
dan los van elkaar. Fusievereniging Hellas
is hiervan een fantastisch voorbeeld. De
Open Club zal ook uitnodigen tot meer en
intensievere samenwerking met positieve
gevolgen. Maar ook de beleidsmakers zullen
verantwoordelijkheid moeten nemen om de
kernen aantrekkelijk te maken en betaalbare
woonruimte te bieden voor jonge gezinnen.
Samen zijn we verantwoordelijk om het dorp
bruisend te houden.
Welke tips heb je voor bestuur en leden
van VV Hellas om de betrokkenheid bij
alle dorpskernen te behouden?
Laat je zien op activiteiten van andere
verenigingen, draag je passie voor
je club uit en zoek samenwerking.
Investeer daarnaast in de jeugd en ben
trots op je vrijwilligers.

Wat is je favoriete voetbalclub?
In mijn jeugd was ik trouwe supporter van
Roda. Bijna elke thuiswedstrijd ging ik met
de fiets naar Kaalheide. Tegenwoordig kijk ik
nauwelijks voetbal. Een EK of WK wil ik nog
weleens volgen. Attractief voetbal in een
sfeervol stadion spreekt me wel aan. Maar een
favoriete club heb ik eigenlijk niet.
Wat is je favoriete speler?
Goh, dat is een moeilijke vraag. De huidige
generatie spelers zijn me nauwelijks bekend.
Als ik dan toch een naam moet noemen;
een type als Johan Neeskens vond ik een
geweldige speler met tomeloze inzet.
Welk voetbalmoment staat voor altijd in je
geheugen gegrift?
14 september 1994, de Champions League
wedstrijd Ajax – AC Milan (2-0) in het
Olympisch stadion. Met een aantal vrienden
hadden we kaartjes bemachtigd. Een
geweldige wedstrijd met veel grote spelers
van die tijd in een bomvol stadion. Een
ervaring om nooit te vergeten.
Zijn we jou nog iets vergeten te vragen?
Ja, waar kunnen we het Berggalmer
speciaalbier, gebrouwen ter gelegenheid
van ons 140-jarig bestaan bestellen? Via
secretariaat.berggalm@gmail.com

Anno

1825

140
jaar

Berggalmer

GELIMITEERDE
M O N TA G N E D
OPLAGE Bij de Berggalm op Klimm

samen muziek maken en g
om smaak en beleving. Dit
imperial amber bier is am
ter gelegenheid van he
van de Koninklijke Harmo
www.bergg

AMBACHTELIJK
GEBROUWEN
0,75 LTR.
8,5% ALC.

Bier ca

Gebrouwen en gebotteld in d
van Gulpener Bierbrouwerij B
Rijksweg 16, 6271 AE GULPEN

M O N TA G N E D ’A M B R E

Tot slot nog enkele voetbalvragen.

ALC.

INGREDIËNTEN: water, ger
eikensnippers & gist

1879 - 2019

bruisend van traditie * uitgesproken van smaak

€

12,50

Koel en donker

TEN MINSTE HOUDBAAR TOT E

Reserveer je eigen fles en stuur een mail naar:
secretariaat.berggalm@gmail.com
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In de Cramer 19
Heerlen
T. 043 - 459 16 38
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Kump good ! ...
Een van de meest gebezigde Limburgse
begrippen, zeker bij de jongeren, is de opmerking:
“Kump Good!”. Probeer maar eens wat recente
vragen aan kinderen, partners, collega’s of
vrienden terug te halen. In veel gevallen krijg je
het eerde genoemde “Kump good” als antwoord.
Heb je veel huiswerk? Antw: “Kump good!”
Hoe heb je de toets gemaakt? Antw: “Kump good!”
Hoe ver ben je met je werkstuk? Antw: “Kump
good!”
Schiet het een beetje op met leren? Antw: “Kump
good!”
Heb je al iets geregeld voor ons uitstapje? Antw:
“Kump good!”
Heeft al iemand de boodschappen gedaan? Antw:
“Kump good!”
Zullen we binnenkort eens een vakantie gaan
uitzoeken? Antw: “Kump good!”
Heb je nog gedacht aan je wensenlijstje voor
Kerst? Antw: “Kump good!”
Ben je morgen bij de training? Antw: “Kump
good!”
Ben je er zondag bij? Antw: “Kump good!”
Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts.

plezier te hebben, logisch want vaak gaat dat
gepaard met de resultaten, maar ook het aantal
beschikbare spelers is inmiddels op niveau. De
samenwerking tussen de drie seniorenteams
draagt ook bij aan de resultaten en het
spelplezier. Voor aanvang van het vorig seizoen
was het overigens al duidelijk dat moeilijk zou
worden. Veel jeugdspelers en een karrevracht aan
ervaring die er de brui aan gaf in combinatie met
een ‘zware klasse’ waren al een voorbode voor
mission impossible. Het was dan ook een seizoen
van volhouden en uitzingen en hopen dat er niet
nog meer zouden afvallen. De boodschap naar de
overgeblevenen van het team aan het einde van
vorig seizoen was dan: “Jongens, ’t kump good
volgend seizoen!”
Negen beker en competitiewedstrijden later is
gebleken dat sommige dingen inderdaad “good
komme”. Hou dat even in je achterhoofd, de
volgende keer dat iemand antwoord met: “kump
good!”.

Maar “Kump alles wel good?”De praktijk blijkt toch
weerbarstiger te zijn? Want in de praktijk “kump
neet alles good!” Dat weten en ondervinden we
allemaal maar al te vaak. Huiswerk is niet altijd
af, toetsen worden niet altijd gehaald, lijstjes en
opdrachten zijn niet altijd op de afgesproken
tijd gereed en trainingen worden vaak genoeg
niet bezocht. Maar het is gewoon ook een
tijdsverschijnsel. Lekker losjes, laissez fair, maak
je niet druk is eerder regel dan uitzondering.
Maar in alle eerlijkheid, soms “Kump ‘t auch
good!” Neem nou ons 2e elftal. Vorig seizoen
probleemteam nummer één, dit seizoen bezig aan
een complete revival bezig. Waar vorig seizoen
heel vaak met grote cijfers werd verloren, heeft
ons 2e Elftal dit seizoen al heel wat wedstrijden
gewonnen en gelijk gespeeld. Spelers lijken weer
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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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… Er weer een prachtige carnavalsavond in verschiet is
… Deze gehouden wordt op vrijdag 14 februari in onze kantine
… We er zonder meer vanuit gaan dat elk team een optreden gaat verzorgen
… We uiteraard ook zeer benieuwd zijn wie Prins Bart gaat opvolgen
… Dit seizoen alle fotos van ons seniorenteams geupdate zijn en op de site prijken
… Dat we Ben en Maiko bedanken voor hun medewerking hieraan
… Een tweede reclamebord bij de ingang van ons complex geplaatst is
… Hierin de namen dadelijk prijken van onze sponsoren aan de jeugdafdeling
… We uiteraard eenieder heel hartelijk danken voor welke steun dan ook aan vv Hellas
… Sint en zijn pieten ook weer een bezoek gebracht hebben aan vv Hellas
… En dat dat op dinsdagavond 3 dec de Sint om 18 uur in de kantine was
… Hij vergezeld ging door zwarte pieten en geen variatie hierop
… De pieten helemaal in het nieuw gestoken waren
… Deze nieuwe pakken geschonken zijn door onze supportersvereniging waarvoor dank
… Op vrijdag 15 november de jaarvergadering gehouden werd in onze kantine
… 26 personen zich de moeite deden om deze vergadering bij te wonen
… We ervan uitgaan dat de rest van de leden vinden dat het goed gaat met de vereniging
… op 12 januari a.s. weer de catering verzorgen van de wandeling van Wandelvrienden
Ransdaal
… de controlepost is in kantine vv Hellas
… we uiteraard blij zijn als vrijwilligers enkele uurtjes helpen willen
… we als redactie graag op de hoogte willen blijven van alle nieuwtjes binnen onze club
… nieuwtjes in de vorm van heugelijke feiten van leden etc. etc.
… eenieder kan mailen naar adres clubblad@vv-hellas.nl
… dit weer einde is van ……………. Veel leesplezier.
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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
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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

