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Onze voetbalclub uit Klimmen-Ransdaal
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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
In deze vierde editie van ons clubblad weer voldoende lees- en kijkvoer. Uiteraard weer foto’s uit
de oude doos maar ook foto’s van de geweldige carnavalsavond. Van deze laatste ook een kort
verslagje. Je had er gewoonweg bij moeten zijn. Het was zonder twijfel de moeite waard geweest.
Het zou ook leuk zijn geweest voor de mannen die het georganiseerd hebben. Het is toch altijd
leuker als mensen deelnemen als je iets organiseert.
In dat kader ook een stukje tekst over schaarste. Schaarste die in allerlei vormen en onderwerpen
ook in onze club een actueel probleem is. De rubriek Wist-u-dat is er ook weer en mocht u willen
weten wie, wanneer ergens op het veld staat om een potje te voetballen dan kunt u dat ook in
deze editie terugvinden. Kortom, we hopen dat u weer met veel plezier door deze editie bladert.
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 :

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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Carnaval 2020
Op vrijdag 14 februari j.l. werd de Carnavalsavond van vv Hellas gehouden in de sfeervol
aangeklede kantine. Op deze leuke en gezellige avond was het hoogtepunt de uitroeping van
Prins van Hellas 2020.
Deze uitroeping was weer heel ludiek ineengezet in het thema “Wie is de Prins” door Jur en Job.
Op een gegeven moment zaten er 6 kandidaten klaar, met wit hemd en gestijfde broek, om als
Prins uitgeroepen te worden. De kandidaatprinsen werden voorgesteld via een filmpje of een
vraaggesprek. Tot groot verdriet van vooral de oudere kandidaten was tenslotte de keus gevallen
op Rob Dormans, die voortaan zal voortleven als Prins Rob 1. De aanwezigen waren heel tevreden
met hem wat ook bleek uit de langdurige receptie.
Tijdens de avond was er ook nog het optreden van Laurens en Eric, die diverse voorvallen aan de
kaak stelden in hun Medisch Centrum Ransdaal. Het optreden van Duo Twie Te Veul, dit keer als
trio... was weer een voltreffer. Verder was Monique Winthagen aanwezig als buuterednerin, die
nog last had van de feesten die ze al achter de rug had. Treffend was dan ook haar Buut: “Ich goa
noa ein fieske”.
Tussendoor werden de hoogheden van Klimmen en Ransdaal verwelkomd, onderstreept met de
uitreiking van de zeer gewilde Hellas medaille door aftredend Prins Bart 1.
De hele avond werd muzikaal prima opgeluisterd door DJ Jesse die zich goed heeft gepresenteerd.
Al met al een mooie activiteit. Alaaf.
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Uit de oude doos...

SCKR 1 - 19??
van de Bosch, Jean Eussen, Theo Hacking,
Bovendste rij v.l.n.r.: Jo Simons, Walter
Zef van de Bosch
Jo Dohmen, Loek Veldman, Jo Henstra,
Onderste rij v.l.n.r.: Clemens Hermans,

senberg

Math Boon, Nung(Math) Rongen, Wiel Dout

V.l.n.r.: H. Linden, Nun
g(Math) Rongen, Walter
van de Bosch, Clemens
Henstra, Jean Eussen, Loe
Hermans, Jo Simons, Jo
k Veldman, Math Boon,
Jo Dohmen, Wiel Douts
Bosch.
enberg, Lauren van de
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Bovendste rij v.l.n.r.
Wim Dreessen, Hub Senden, Jac Dulllens, Paul Rybakowski, Al Lemlijn, Michel Weusten,Serve Brouns.Wiel
Leunissen, Sjeng Weusten, Jo Dreessen, Wiel Hanneman

Onderste rij v.l.n.r.
Felix Vaessen, Jeu Brouns, Harrie Caubo, Bernie Quadackers, Jan Delil, Jo Oberje, Leo Bergervoet
KLIMMEN. 25 mei 1970
Vijf jaar heeft Klimmania nodig gehad om na de promotie naar de vierde klasse de hoogste eer op te eisen.
Door de 1—0 overwinning in derby tegen SCKR uit in Ransdaal kon de ploeg uit Klimmen de kampioensvlag
hijsen in 4B met automatisch promotie naar de derde klasse.
Reeds verleden seizoen deed Klimmania een gooi naar de hoogste eer. De club raakte evenwel niet verder
dan de tweede plaats. Onder leiding van trainer Hanneman ging de ploeg deze competitie een belangrijke
rol spelen. Lange tijd moest men felle strijd leveren met Nijswillerse Boys en vooral in de laatste weken met
Sportclub. De een na de andere tegenstander moest evenwel afhaken en de kracht van Klimmania erkennen.
Met nog twee wedstrijden te spelen veroverde Klimmania vijf punten voorsprong op naaste concurrent
Sportclub, waardoor het kampioenschap nog meer reliëf kreeg.
Opgericht 29 augustus 1956 vertoefde de ploeg tot 1965 in de afdeling Limburg van de KNVB. In dat jaar
lukte eindelijk de grote sprong en ging de club in de vierde klasse van de KNVB zijn geluk beproeven.
Aanvankelijk bleek er geen vuiltje aan de lucht te zijn, totdat toch in het seizoen ‘67 ‘68 de moeilijkheden
zich begonnen op te stapelen. Door gezamenlijke inspanning kon Klimmania echter de degradatie nog op
het nippertje ontlopen. Onder leiding van het actieve bestuur, gevormd door de heren Weusten (voorzitter).
Hamers (secretaris) en Driessen (penningmeester) sloeg Klimmania de handen in elkaar. Werd het beoogde
doel in eerste instantie niet bereikt, het tweede werkstuk was van dusdanige kwaliteit dat Klimmania cum
laude slaagde.
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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 ben Job Narinx
Wat vind ik leuk aan vv Hellas:
Ik vind leuk aan hellas, dat ik er altijd lekker kan voetballen.
Welke spelregel zou je anders willen zien als je het voor het zeggen had:
De terugspeelbal naar de keeper. Dat vind ik een stomme regel.
Op het veld erger ik me het meeste aan:
Tegenstanders die kinderen gaan uitdagen, dat is echt niet fijn.
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?
Paris St. Germain. Ik ben fan van Neymar. Ik vind hem zo goed.
Stel je wordt voetbalmiljonair, wie zou je dan een plezier doen en waarmee?
Voetbalmiljonair... Dan geef ik heel veel geld aan kinderen in
arme landen zodat die dan ook kunnen spelen en voetballen.
Ik geef de pen door aan:
Kay Thomassen van jo-11.
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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 16 februari
Zondag 8 dec

VV Hellas 3 - RKSVB 3

0-6

VV Hellas 2 - Voerendaal 3

2-3

VV Hellas 1 - Walram 1

6-1

zondag 26 jan

SCM - VV Hellas

0-2

zondag 2 febr

VV Hellas 3 - KVC Oranje 5

2-2

VV Hellas 2 - KVC Oranje 2

4-0

VV Hellas 1 – KVC Oranje 1

6-0

Zondag 9 febr

EHC 2 - VV Hellas 2

Afgelast

BMR – VV Hellas

Afgelast

Zondag 16 febr

VV Hellas 3 - Groene Ster 6

Afgelast

VV Hellas 2 - LHC 2

Afgelast

VV Hellas 1 - Wijnandia

Afgelast

Programma Senioren t/m 19 april
Zaterdag 7 maart

VV Hellas vets - Schimmert vets

17.00 uur

Zondag 8 maart

Sporting Heerlen 5 - VV Hellas 3

09.45 uur

Bekkerveld 3 - VV Hellas 2

13.00 uur

SVN - VV Hellas 1

14.30 uur

Zaterdag 14 maart

VV Hellas vets – Geertr Boys vets

17.00 uur

Zondag 15 maart

VV Hellas 3 - Haanrade/SVA 2

10.00 uur

VV Hellas 2 - Sporting Heerlen 3

12.00 uur

Zaterdag 21 maart
Zondag 22 maart

VV Hellas 1 - RVU 1

14.30 uur

WDZ vets - VV Hellas vets

17.00 uur

VV Hellas 2 - LHC 2

12.00 uur

Weltania 1 - VV Hellas 1

14.30 uur

Zaterdag 28 maart

Haanrade vets – VV Hellas vets

17.00 uur

Zondag 29 maart

Voerendaal 5 - VV Hellas 3

09.45 uur

Sportclub 2 - VV Hellas 2

11.30 uur

Zaterdag 4 april
Zondag 5 april

VV Hellas 1 - SCM 1

14.30 uur

Minor vets - VV Hellas vets

17.00 uur

VV Hellas 3 - Eikenerveld 3

10.00 uur

VV Hellas 2 - Weltania 3

12.00 uur

VV Hellas 1 - FC Hoensbroek

14.30 uur

Zaterdag 11 april

VV Hellas vets - Caesar vets

17.00 uur

VV Hellas 1 - Wijnandia 1

18.00 uur

Paasmaandag 13 april

VV Hellas 3 - Groene Ster 6

10.00 uur

BMR vets - VV Hellas vets

17.00 uur

Zaterdag 18 april
Zondag 19 april

Walram 1 - VV Hellas 1

19.00 uur

RKSVB 3 - VV Hellas 3

10.00 uur

Voerendaal 3 - VV Hellas 2

12.00 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
12 | VV HELLAS CLUBBLAD

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

sinds

1887

Verenigingen aan het woord

fanfare les amis réunis

Deze keer het woord aan de voorzitters van
beide zangkoren:
Gemengd Zangkoor St. Caecilia uit Ransdaal en
uitDeelnemende
Klimmen
verenigingen zijn

Ik denk dat iedere vereniging moet fuseren als
het ledenaantal terugloopt en er geen nieuwe
leden bij komen.

Aan het woord is: Giel Coenjaerts

Ransdaal

Wat is jouw ‘verbinding’ met VV Hellas of een
van de vroegere fusieverenigingen?
Ben voorheen nooit naar voetbal gaan kijken.
1887

2012

Ga je nog wel eens naar een wedstrijd kijken of

fanfare
leseens
amis
réunis
kom je wel
op ons
sportcomplex?

125

Wat is je functie bij gemengd zangkoor st
Caecilia
Ik ben Giel Coenjaerts en voorzitter van het
gemengd zangkoor st Caecilia uit Ransdaal
Welke activiteiten organiseren jullie?
We organiseren kienavonden, de jaarlijkse
donateurronde door het dorp en niet te
vergeten de deelname aan het Ranzelfestival.
Natuurlijk verzorgen we de uitvaarten
qua zang in ons dorp en buiten het dorp
op verzoek. En uiteraard ook elke zondag
opluistering van de eucharistieviering in de
kerk te Ransdaal. Dit jaar organiseren we het
ALS benefietconcert in samenwerking met de
harmonie van Klimmen op zondag 17 mei a.s
in de Borenburg te Voerendaal.

Mijn kleinzonen Daan en Jelle zijn lid en
voetballen bij vv Hellas. Daarom bezoek ik het
sportcomplex. De andere kleinzoon voetbalt
bij vv Caesar.
1887
2012
Denk je dat er in de toekomst vaker verenigingen
fanfare
les amis réunis
uit de verschillende kernen moeten en gaan
125 jaar
samenwerken
of wellicht gaan fuseren?
Dit is niet voor iedere vereniging van toepassing,
dit moet je op dat moment overwegen.

Als dank voor uw steun
het afgelopen jaar

Welke rol vervult het zangkoor in de
gemeenschap Ransdaal ?
Opluistering festiviteiten qua zang. Om de
maatschappelijke betrokkenheid nemen
we dit jaar ook deel aan het zomerfestival
georganiseerd door de gemeente Voerendaal..
Immers voor de jaarlijkse subsidie vinden we
als vereniging dat we iets moeten terugdoen
ten opzichte van de gemeenschap.
Hellas is een fusievereniging. Wat vind je van het
initiatief van de oorspronkelijke verenigingen
(SCKR en Klimmania TC) om te fuseren?

Welke tips heb je voor bestuur en leden van VV
Hellas om de betrokkenheid bij alle dorpskernen
te behouden?
Blijven praten met de mensen uit de kernen
is immers belangrijk, we moeten het samen
doen. Ook belangrijk is dat je de jeugd bij alles
betrekt bij organiseren van. Vrijwilligers zijn
meestal niet meer de jongsten en je moet je
richten op de toekomst.
Tot slot nog enkele voetbalvragen.
Wat is je favoriete voetbalclub?
Om eerlijk te zijn heb ik niet zoveel met de
totale sport. Ik kijk bijna geen voetbal.
Zijn we jou nog iets vergeten te vragen?
Ja, ik wens vv Helllas nog een geweldige
samenwerking toe en vooral een sportief jaar.
Groet en dank voor je bijdrage voor ons
clubblad.
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Ke

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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Aan het woord is: Henk Spit.
Wat is je functie bij mannenkoor St Remigius?
Ik ben Henk Spit, voorzitter van het mannenkoor
St Remigius Klimmen.

Welke activiteiten organiseren jullie?
Concerten ( gemiddeld 2 per jaar), deelname
aan de zangersdag Onderlinge Federatie (zo’n 6
koren uit de buurt), kerstconcert i.s.m. Kinderen
van basisscholen, kerkdiensten, bijvoorbeeld
bruiloften, uitvaartdiensten en iedere tweede
feestdag (2e Kerstdag samen met een ensemble
van onze harmonie), 2e Pinksterdag en 2e
Paasdag) en “last but not least” ons eigen
Remigiusfeest begin oktober (opluisteren H Mis
gevolgd door een gezellig samenzijn). Repetities
iedere week op vrijdagavond van 20.00u tot
22.00u muv 5 weken vakantie.

Welke rol vervult het zangkoor in de
gemeenschap Klimmen?
Wij hebben onze zetel bij Grand Café Klumme te
Klimmen.

Hellas is een fusievereniging. Wat vind je
van het initiatief van de oorspronkelijke
verenigingen (SCKR en Klimmania TC) om te
fuseren?

Denk je dat er in de toekomst vaker
verenigingen uit de verschillende kernen
moeten en gaan samenwerken of wellicht gaan
fuseren?
Dat ligt voor een deel aan de verenigingen zelf.
Als ze in staat zijn voldoende leden te hebben
en te houden om zelfstandig te blijven moet je
vooral zelfstandig blijven al is het alleen maar
voor de afstand die bij fusie dan voor tenminste
één vereniging groter zal worden.
Een andere wens tot fuseren kan zijn dat je op
een hoger niveau wilt acteren en je derhalve
een groter arsenaal aan spelers moet hebben
hakzodacht.

Welke tips heb je voor bestuur en leden van VV
Hellas om de betrokkenheid bij alle dorpskernen
te behouden?
Verdeel de aandacht over beide hoofdkernen
Ransdaal en Klimmen bijv al het jeugdwerk
training en wedstrijden in de ene kern, de
echte professionals in de andere kern en de
hobbyspelers senioren en dergelijke in iedere
kern waar (nog) een voetbalveld is.

Tot slot nog enkele voetbalvragen.
Wat is je favoriete voetbalclub?
Ajax.

Prima initiatief echter vervolgens volledig
doorgeslagen in het totale Open Club gebeuren,
waar ik en het mannenkoor faliekant op tegen zijn.

Wat is je favoriete speler?

Wat is jouw ‘verbinding’ met VV Hellas of een
van de vroegere fusieverenigingen?

Welk voetbalmoment staat voor altijd in je
geheugen gegrift?

Sorry, geen meer. Ben nu 76jr, was wel in de
zestiger jaren bij het seniorenvoetbal.

Niet van toepassing.

Ga je nog wel eens naar een wedstrijd kijken of
kom je wel eens op ons sportcomplex?
Wedstrijden eerste elftal zeer sporadisch.
Sportcomplex wel bij de training en wedstrijdjes
van onze buurjongen(s) en neefjes.

Tadic.

Zijn we jou nog iets vergeten te vragen?
Ja. Wat vinden jullie zelf van het fenomeen Open
Club zoals dat nu wordt uitgewerkt?

Groet en dank voor je bijdrage voor ons
clubblad. Redactie Clubblad VV Hellas.
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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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In de Cramer 19
Heerlen
T. 043 - 459 16 38
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Schaarste, scarcity, pénurie, mangel,
scarsità, escassez, knaphed
“Wat een rare titel” zie ik u denken maar ik
dacht ik zet het maar meteen goed neer dan is
het ook duidelijk dat er sprake is van schaarste.
Schaarste in 7 talen! Nederlands, Engels, Frans,
Duits, Italiaans, Portugees en het Deens. Ik kan
het niet vaak genoeg zeggen en zo lijkt het elke
keer anders maar is het toch hetzelfde.
Schaarste. Een begrip dat in alle sectoren van
onze economie en samenleving aan de orde
van de dag is. Schaarste in geld en medewerkers
bijvoorbeeld. Over al die problemen wil ik het
nu niet hebben. Ik wil me voor nu beperken tot
de schaarste bij VV Hellas. Want ook bij ons is er
een groot gebrek (schaarste) aan van alles en nog
wat, met alle gevolgen van dien. Zo hebben we
te weinig jeugdleiders, jeugdtrainers waardoor
we onze jeugdspelers onvoldoende goed kunnen
opleiden en klaarstomen voor onze senioren. Er
is een gebrek aan grensrechters, wedstrijdleiders
en scheidsrechters om de wedstrijden op
zaterdag en zondag in goede banen te leiden.
Zonder grensrechter en scheidsrechter óók
geen wedstrijd. Zonder wedstrijd geen voetbal.
Zonder voetbal geen voetbalclub. Schaarste
aan bestuursleden om de vereniging te leiden.
Schaarste aan spelers want met enige regelmaat
kampen onze seniorenteams op vrijdagavond,
zaterdagmiddag of zondagochtend met een tekort
aan spelers waardoor spelers op twee teams
aan de slag moeten (niet tegelijk natuurlijk ;- ) ).
Schaarste aan een 2e veld. Hoewel we dat 2e veld
misschien helemaal niet meer nodig gaan hebben
als het aantal teams nog verder terugloopt.

deelnemers. Gelukkig is onze selectie daar altijd
wel in grote getalen aanwezig maar van de lagere
seniorenteams, 7x7, veteranen, jeugdspelers,
jeugdleiders en laten we ook niet onze Walking
voetballers vergeten zijn er bitter weinig mensen
aanwezig.
De wedstrijden van ons eerste elftal worden
gelukkig nog steeds drukbezocht. Weliswaar is
ook hier niet meer sprake van de grote aantallen
direct na de fusie maar bij zowel thuis- als
uitwedstrijden trotseert een trouwe groep
supporters weer en wind om onze jongens aan te
moedigen.
Schaarste bij VV Hellas! Ik heb eerlijk gezegd
geen idee waar het aan ligt, maar als het ligt aan
het clubgevoel, de betrokkenheid bij de club,
dan baart mij dat best wel zorgen. Als er dingen
anders moeten, laat je stem dan horen. Als je
dingen anders wil doen, neem dan het voortouw
en ga aan de slag. Hoe dan ook, niets doen is geen
optie. Want voor je het weet is de schaarste zo
groot geworden dat er geen club meer over is. Dat
zou echt kl.t. zijn. Al zeg ik het zelf.

Een ander element van schaarste valt mij de
laatste jaren wel op Dat is het geringe aantal
deelnemers aan onze activiteiten. Neem nu de
Carnavalsavond en het Kerstkienen. Enkel jaren
geleden activiteiten die altijd garant stonden
voor een volle kantine. Maar de laatste jaren
zie je ook op deze avonden een teruggang in
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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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… We weer een prachtige carnavalsavond gehouden hebben op vrijdag 14 februari
… De artiesten weer hun beste beentje voorgezet hebben
… Monique, Eric en Laurens weer kolderiek iedereen onder de loep namen
… De zanggroep duo twie te veul weer de volle kantine in extase bracht.
… Tot slot we verrast werden door Rob Dormans .
… Hij werd uitgeroepen tot 7e prins van vv Hellas.
… Hij tot in de vroege uren dit vierde in het plaatselijke cafe
… We nu al reikhalzend uitkijken naar de editie van volgend jaar.
… Op zondag 19 januari iemand op 15 jarige leeftijd zijn debuut maakte bij het eerste elftal.
… Sean Vonken zijn naam is en hij als keeper zijn talenten kon tonen.
… We uiteraard zeer trots zijn op onze talenten.
… Alle spelers van 1 al weken gehoopt hadden dat de wedstrijd op 9 febr verzet zou worden
… Sommigen al het entree kaartje van de hierezitting wilde teruggeven.
… Moeder natuur er uiteindelijk voor zorgde dat iedereen de hierezitting kon bijwonen
… We Wibo het advies meegeven om maar beter korte lijnen te hebben met het KNMI.
… We op zoek zijn naar enkele vrijwilligers om functies in te vullen bij de jeugd
… We ontzettend blij zouden zijn als gegadigden zich melden.
… Ook al een tweede jeu des boules baan na de carnaval gerealiseerd wordt
… Het ledenaantal drastisch toeneemt bij hun zodat een tweede baan geen overbodige luxe is
… Zelfs personen uit Kerkrade hier een balletje gooien
… 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
Keeperstrainer: 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:
O17:
O14:

Axel Vonken
Sepp Heugen
Ilse Beijnsberger - Lambij
013:
Sander Pauwels
Stan Shutton
O11-1: Niels Faessen
Jean Haemers
O11-2: Frans Sogelée
Jeroen van Kruchten

O9:
O8:

O7:

Hub Boom
Henk Habets
Guido Caubo
Rune Faessen
Jerry Ramaekers
Jessie Grooten
Olaf Caubo

Informatie/e-mailadres vv Hellas Jeugd : jeugdcommissie@vv-hellas.nl
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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

