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Deze zuil is aangeboden do

Van de redactie
In deze editie kijken we terug op het kerstkienen en kijken we (voor)uit naar Karnaval. Als
VV Hellas zijn we trots dat we De Wuif en De Molmuus mogen voorzien van twee prachtige
Prinsenparen. Prins Bart I en zijn Prinses Monique en Prins Jur I en Prinses Maud gaan
voorop in polonaise en we wensen beide Prinsenparen veel plezier tijdens het aanstaande
Karnavalsseizoen. Leuk is ook dat we (E)Man(uel) Brouns bereid hebben gevonden om een
bijdrage te leveren aan deze editie. Samen met de foto’s uit de oude doos, de Wist-u-datjes
en de overige copij hopen we dat we er opnieuw in zijn geslaagd om een clubblad te produceren waar jullie met veel plezier doorheen bladeren.

Veel leesplezier
De redactie
Laurens Faessen
Ben Leunissen
Jeroen van Kruchten
Theo van Oppen
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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

Voorwoord van de voorzitter
Bij het schrijven van dit voorwoord staat de kalender alweer op 14
januari 2019. De helft van de eerste maand zit er dan alweer op en
ook dit jaar hebben we er maar 12. “Time flies” zeggen we dan.
“Bie de Wuif in Ranzel” gaat onze fusiemanager Prins Bart I samen
met zijn prinses Monique in de carnaval voorop. “Bie de Molmuus in
Klumme”, de zoon van onze andere fusiemanager, onze VV-Hellasverdediger Prins Jur I met zijn prinses Maud; “ein Geliënde” van de
SV Hulsberg en “niet spelend lid” van VV-Hellas.

Onze eigen VV-Hellas prins en prinses gaan we proclameren op vrijdag 22 februari vanaf
21:00 uur in de kantine van VV-Hellas te Klimmen. De prinsen en prinsessen van “De Molmuus” en van “De Wuif” zullen daar “incognito” bij aanwezig zijn en jullie zijn allen van harte
welkom om hier samen met hen een geweldige carnavalsavond te beleven. Artiesten van
eigen bodem zullen voor het entertainment zorgen en de muziek wordt opgeluisterd door DJ
Jesse van Kruchten.
Voordat de carnaval echt van start gaat zal er echter ook nog een officieel programma worden
gedraaid. Het kunstgras is ingewijd, het gras van veld 2 ingezaaid en ook de eerste oogst is
binnen. We zijn er echter nog lang niet. De naweeën van de uitwedstrijd tegen Leonidas zijn
niet in de koude kleren gaan zitten. We moeten de oogst van de gewonnen thuiswedstrijden
koesteren en dat niveau vasthouden om ons vlaggenschip zo snel mogelijk in veiligheid te
brengen.
Daar waar we van de teksten hierboven voornamelijk alleen maar genieten, kent “het Hellasboek” echter ook enkele donkere bladzijden. De maatschappij individualiseert steeds verder.
De bezetting van de elftallen komt daarmee enorm onder druk te staan hetgeen voor problemen zorgt bij diverse senioren- en junioren elftallen. Dit baart het bestuur zorgen. De inzet
van de vrijwilligers die we hebben is enorm, echter ook hierop rust een grote druk daar we
steeds meer werk moeten verzetten met steeds minder mensen. Zo is het werven van kantinepersoneel, jeugdleiders en commissieleden een hele uitdaging. Ik wil bij deze dan ook
eenieder die dit artikel leest oproepen om erover na te denken of er een handje hulp geboden kan worden, voor zover dat nog niet gebeurt. Draag VV-Hellas een warm hart toe!
“Wij zijn Hellas”.

Vastelaovend same!
Eric Horsmans
Voorzitter 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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Het kleine 8 door-geef-vragen-interview
Wie ben ik?
Martijn Noteborn
Wat vind ik leuk aan vv Hellas?
Ik vind het in het algemeen leuk dat er ook veel vrienden bij de club zijn. En ik vind het
cool dat we de enigste club zijn met een paars tenue.
Welke spelregel zou jij anders willen zien?
Niets.
Op het veld erger ik me het meest aan?
Als ik zelf een grote kans mis.
Met wie zou jij een dag lang willen optrekken en wat zou je dan gaan doen?
Arjen Robben of Lewandowski.
Een lekker potje voetbal spelen met ze.
Favoriete club/speler?
Ajax en Bayern München. Geen specifieke favoriete speler. Iedereen van die
twee clubs eigenlijk wel.
Stel: je wordt voetbalmiljonair, wie zou
je dan een plezier doen en waarmee
Mijn familie......zorgen dat iedereen het
leuk heeft.
Voor de volgende uitgave van het clubblad geef ik de pen door aan…..
Joep Megens.
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Uit de oude doos...

V.l.n.r: Willem Leunissen, Hein Ramaekers, Sjeng Linden,
Joep Opsteta(Kolonia, Ransdalia, Sckr), Zef Linden

1936
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1936

Ransdalia +/- 1936
Bovendste rij v.l.n.r.
Piet Kamps, Theo van Oppen, Wiel Sogelee, Hub Benden, Harrie Winthagen, Hein Ramaekers, Herman Eggen
Onderste rij v.l.n.r.
Zef Sijben, Wiel Meurders, Wiel Eggen, Wiel Kamps, Math Quadackers, Leo Dohmen

Locatie Magergats 1965/1966
Bovendste rij v.l.n.r: Huub Moonen, Jan Rybakowski, Jo Ramaekers, Lei Horsman,
Jan Janssen, Funs Teheux, Herman Boosten,Wiel Hanneman
Onderste rij v.l.n.r.: Felix Vaessen, Huub Lipsch, Jo Rybakowski, Huub Winthagen,
Harry Lamby
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Logo ontwerp Briefpapier Brochures
Reclameborden Visitekaartjes Folders
Verpakkingen Banners Spandoeken
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Webshops Schrijfblokken Boeken
Presentaties Magneetplaten Flyers
Displaysystemen Beurswanden Posters
Groot formaat printen Canvas Prints
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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

6343 PE Klimmen
info@wschaepkens.nl

Advertentie 2018.indd 5
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T (045) 405 94 44
wschaepkens.nl

F (045) 405 93 33

17-11-17 16:02

Programma Senioren
Zondag 10 febr

Hellas 3 - Keer

12.00 uur

WDZ 2 - Hellas 2

11.30 uur

RVU 1 - Hellas 1

14.30 uur

Zaterdag 16 febr

Hellas 1 - Walram 1

19.30 uur

Zondag 17 febr

Hellas 2 - RVU 2

11.00 uur

Zondag 24 febr

Hellas 2 - Heer 2

10.00 uur

Hellas 3 - Hulsberg 3

12.00 uur

RKVVM - Hellas

14.30 uur

Zaterdag 9 maart

Schimmert vets - Hellas vets

17.00 uur

Zaterdag 16 maart

Geertruidse boys vets - Hellas vets

17.00 uur

Zondag 17 maart

Geertruidse boys 3 - Hellas 3

11.00 uur

Eijsden 2 - Hellas 2

12.00 uur

Hellas 1 - UOW

14.30 uur

Zaterdag 23 maart

Hellas vets - WDZ vets

17.00 uur

Zondag 24 maart

Hellas 2 - Bunde 2

10.00 uur

Hellas 3 - sv Geuldal 3

12.00 uur

SVN - Hellas 1

14.30 uur

Uitslagen Senioren
23-12-2018

Leonidas 1 - Hellas 1

3-2

08-01-2019

Hellas 1 - GSV 1 (oefenduel)

3-3

12-01-2019

Hellas 2 - Voerendaal 3 (oefenduel)

1-8
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Bouwkundig

Ontwerp -

Adviesbureau

en

Bouwkundig

Ergonomisch -

Hub

Adviseur

Prevoo

voor de realisatie van al uw:

verbouwingen en nieuwbouwplannen
Manensheide 42
6343 CR Klimmen
e-mail: info@hubprevoo.nl
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Tel: 06.51277959
www.hubprevoo.nl

Kerstkienen
Het kerstkienen op 21 december was wederom een zeer geslaagde activiteit. De mensen
die aanwezig waren zullen dit ongetwijfeld kunnen bevestigen. De avond stond onder de
bezielende leiding van Job en Jur. Zij werden geassisteerd door Theo, die de prijzen mocht
overhandigen aan de winnende kienvotten. Ook dit jaar werd er weer gekiend met een grote
knipoog. De 2-Jees hadden het traditionele Kerstverhaal als rode draad in de avond verweven. De winnaars werden geheel in het thema van Kerstavond in aangepaste kleding gestoken. Aan het einde van de avond was het Kerstverhaal verteld en was de ‘groep’ compleet. De
aanwezigen waren getuige van een schitterend plaatje waarbij Jozef, Maria, de drie Koningen,
de Herder en uiteraard kindje Arnold Jezus voor de Kerstfoto poseerden. De avond werd
muzikaal vormgegeven door DJ Niek (Nicky Aitch) die zo regelmatig voor een extra vrolijke
noot zorgde. Ook een woord van dank aan de sponsoren voor hun bijdrage in de prijzen.
Complimenten voor de activiteitencommissie en voor Job, Jur, Niek en Theo die deze avond
op ludieke wijze wisten in te vullen. De kantine was redelijk gevuld maar het blijft toch jammer dat deze (maar ook andere) activiteiten niet voor een overvolle kantine zorgen.
De volgende activiteit is onze jaarlijkse carnavalsavond.
Op vrijdag 22 februari hopen we op een grote opkomst in onze Kantine in de Schrub.
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De Wuif en de Molmuus;
samen VV Hellas....
Het karnavalsseizoen is alweer volop bezig. De eerste Prinsen zijn in de regio zijn al ‘uitgeroepen’
of met een duur woord ‘geproclameerd’ en de wagenbouwers, naaisters en knutselaars zijn druk
bezig met de wagen en de pekskes. Karnaval trekt altijd een grote wissel op de gezondheid van onze
voetballers. Dit specifieke seizoen blinkt niet uit in een gezonde levensstijl. Niet voor niets vroeg de
Bus noa Clumme zich ooit af waar al die kilo’s toch vandaan komen? Maar goed. Karnaval is net zo
verbonden met VV Hellas als het voetbal. Zo hebben we de afgelopen jaren en ongetwijfeld in de
jaren die nog komen, diverse Prinsen afgeleverd bij de Wuif en bij de Molmuus en niet te vergeten
onze eigen Hellas Prinsen. De Wuif en de Molmuus komen samen in VV Hellas.
Waar het voetbal ons samenbracht en waar het samengaan een belangrijke factor voor het behoud
van het voetbal in onze kernen is gebleken zo is het van belang om de traditie en het bestaan van de
Molmuus en de Wuif zo lang mogelijk in stand te houden. Karnaval, de Prins en Prinses, de optocht,
zittingen en auw-wiever-bal zijn er om te koesteren en in stand te houden. Het geeft de kernen en
dorpen een belangrijke eigen identiteit en karakter. Ranzel en Klumme en inne Wouf en inne Molmuus blijven bestaan door de inzet van de vrijwilligers die cultuur en traditie in stand houden. Als
het kan tot in de lengte van dagen.
VV Hellas koestert deze traditie en deze cultuur. Als voetbalclub beseffen we heel goed dat ook deze
verenigingen in stand gehouden worden door de leden en de vrijwilligers die zich elke keer opnieuw
inzetten voor hetgeen hen na aan het hart ligt. Vaak doen we een beroep op dezelfde vrijwilligers
zodat we onze club ‘aon de geng’ houden. VV Hellas is de plek waar de Wuif en de Molmuus samen
komen. Samen zijn we VV Hellas en hopelijk ook tot in lengte van dagen.

De Wuif alaaf, De Molmuus alaaf, VV Hellas Alaaf.
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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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Sponsor in Beeld:
FunDeg Movement
Als relatief kleine Sponsor mag ik iets schrijven
in de nieuwe rubriek sponsor in beeld. Hoe ben
ik er toe gekomen om sponsor te worden bij vv
Hellas.
Ik neem u mee terug naar 2009, door gezondheids problemen toen raakte ik mijn baan kwijt,
omdat ik niet de hele dag thuis wou blijven zitten ben ik de cursus MBVO ( Meer Bewegen
Voor Ouderen) docent gaan volgen, die toen
door Huis van de Sport i.s.m. Leeuwenborgopleidingen en het Cios in Sittard werd aangeboden. Na anderhalf jaar 2 keer de week naar
Sittard gereisd te hebben en het nodige huiswerk en de stageplekken Intramuraal en extramuraal, mocht ik met een examen de opleiding
succesvol afronden.
Omdat ik in de opleiding al enkele groepen
aangeboden had gekregen heb ik mij laten inschrijven bij de kamer van koophandel onder
de naam FunDeg-Movement, broer Frank hielp

mij met een logo te ontwerpen, en opeens was
ik zzp’er en moest ik zelf zorgen dat er iedere
maand geld binnenkwam om van te leven, in
het begin lukte dit nog niet en kon ik met een
parttime baan bij een grote uitvaart coöperatie
mijn inkomen aanvullen.
Zo heb ik enkele jaren gewerkt tot dat ik zoveel
aanbod kreeg om les te geven dat ik de parttime
baan kon opzeggen, vanaf dat moment kon ik
ook budget reserveren om reclame te maken.
Het begon met een advertentie in ons clubblad
en inmiddels staat FunDeg-Movement ook op
de trainings shirts van het walkingfootballteam, en kan ik mijn clubje op deze bescheiden
manier ondersteunen, en de hoop uitspreken
om dit nog lange tijd te kunnen doen.

Funs Deguelle
FunDeg-Movement.

SEIZOEN 2018-2019 | 17

De top
kunnen
bereiken

door klein
te beginnen.

Rabobank Centraal Zuid-Limburg sponsort lokale verenigingen.
Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt de Rabobank de sp
allemaal graag naar kijken, maar ook de sport waar iedereen
Daarom ondersteunen we met trots lokaal de breedtesport.

www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl
Samen sterker
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In de kijker...
Vandaag een gesprek met Manuel Brouns...
Man Brouns werd op 1e kerstdag 1943 geboren aan
het Barrier als derde telg in een gezin, dat uiteindelijk
tot tien kinderen zou uitgroeien. Via Barrier, Walem
en Termaar is hij ten langen leste, bijna vier jaar
geleden, samen met zijn vrouw Hannie, in Coevorden
in de provincie Drenthe neergestreken; dit om dichter bij kinderen en kleinkinderen te vertoeven.
Na eerst nog een jaar bij SCKR als niet officieel lid
rondgedarteld te hebben, werd hij vanaf de oprichting van Klimmania in 1956 lid van die vereniging. Dit
lidmaatschap werd automatisch in 2013 door Hellas
gecontinueerd en duurt nu dus al bijna 63 jaar.
Man houdt wel van lange lidmaatschappen, want hij
is inmiddels ook al ruim 58 jaar lid van het Ransdaals
Amateur Toneel en bijna 35 jaar van Veldeke. Deze
laatste vereniging strijdt voor het behoud van het
Limburgs dialect en de Limburgse volkscultuur.
Niet alleen Man werd lid van Klimmania, ook al zijn
zeven broers zijn voor kortere of langere periode lid
geweest van deze vereniging. Zelfs de mannen van
zijn twee zussen zijn lid van Klimmania geweest, één
grote voetbalfamilie dus.
Man woonde nog steeds aan het Barrier toen daar
in de jaren 60 van de vorige eeuw het voetbalveld
was gelegen. Het gebeurde destijds regelmatig dat
de tegenstanders van een jeugdteam al gearriveerd
waren, voordat er iemand van de eigen vereniging
was om de opvang te verzorgen. Na zijn diensttijd
eind 1964 zag Man dit heel vaak met lede ogen aan.

Toen hij daar destijds tegen de toenmalige voorzitter Sjeng Weusten een opmerking over maakte, repliceerde deze een beetje geïrriteerd met de vraag
of Man er dan niet zelf voor zou kunnen zorgen. Man
beraadt zich over het voorstel en besluit de handschoen op te nemen, maar dan wel onder de voorwaarde dat het op zijn manier gebeurt. En zo ziet
medio 1965 onder voorzitterschap van Man Brouns
het eerste jeugdbestuur van Klimmania het levenslicht. Man leeft en werkt vanaf die tijd met heel veel
enthousiasme voor de jeugd.
Het jeugdwerk boeit hem in hevige mate, mede door
het afwisselende aspect ervan. Met zijn sociale inslag
peinst hij zich suf of het niet mogelijk is om, buiten
het voetballen, ook eens iets anders voor de jongens
te kunnen betekenen. Meerdere jeugdleden komen
uit grote gezinnen en kunnen derhalve wegens gebrek aan financiële middelen nooit met hun ouders
op vakantie. Om deze jongens ook eens een uitstapje
te gunnen, brengt hij het idee van een uitje te berde
tijdens een jeugdleidersbijeenkomst. Dit is de aanzet
geweest tot het vormen van een kampcomité, hetgeen
geresulteerd heeft in 8 jeugdkampen die van 1970
t/m 1982 zijn gehouden en de jongens o.a. in Luxemburg, België, de Achterhoek, Twente en ZeeuwsVlaanderen bracht. Een belangrijke nevenactiviteit die veel goodwill kweekte en goed was voor de
onderlinge verstandhouding!
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In de Cramer 19
Heerlen
T. 043 - 459 16 38
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Onder het voorzitterschap van Man groeide het aantal jeugdleden tot 173 in het voorjaar van 1981. Hij
neemt in 1983 afscheid als jeugdvoorzitter, waarna
hij nog een vijftal jaren als jeugdleider blijft fungeren.
Ter gelegenheid van het afscheid van
Man als jeugdvoorzitter wordt in 1983
zijn naam verbonden aan een nieuwe
seizoensafsluiting voor de jeugd, de
Man Brouns Sportdag. Ter ere van zijn
verdiensten voor de jeugd krijgt Man
op 28 januari 1984 de bondsspeld
van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS) uitgereikt. Op 31 mei
1987 wordt hij benoemd tot erevoorzitter van de Klimmaniajeugd.
Naast zijn bestuurlijke activiteiten
voor de jeugd heeft hij ook nog een
bestuursfunctie bekleed in het hoofdbestuur van Klimmania van maart 1978 t/m juni
1983. Ook fungeert hij van 1983 tot 1987 als leider
van het vierde elftal, mede om de jeugdleden die
wegens hun beperkte voetbalcapaciteiten buiten de
selectieboot vallen, in dit team op te vangen.
Vanaf de jaren 90 verdwijnt hij langzaam van het
voetbaltoneel en blijft zijn bijdrage beperkt tot het
bezoeken van wedstrijden en kopij verzorgen voor
het clubblad. Het wel en wee van de club blijft hij nog
altijd met veel interesse volgen, vooral de fusie van
Klimmania met SCKR had zijn bijzondere aandacht.
Deze fusiebesprekingen zijn overigens al
heel lang gaande. Man herinnert zich nog een
bijeenkomst in de kelder van café de Leeuw
aan de Klimmenderstraat in 1974 met
beide besturen, waar hij en de toenmalige
burgemeester Wolfs van Klimmen bij aanwezig waren. De leden van SCKR en Klimmania waren voor de fusie maar door de
koppigheid van de bestuurders ging het
uiteindelijk niet door. Het is niet te bevatten en bijzonder jammer dat het hierna nog
39 lange jaren heeft moeten duren alvorens
de fusie daadwerkelijk tot stand kwam. Een
broodnodige fusie vindt Man, want voor de
beide clubs zou het in de toekomst moeilijk
worden om representatieve elftallen op de
been te brengen. Hulde aan iedereen die

zich hiervoor heeft ingezet. Nu kan de toekomst met
een beter perspectief tegemoet worden gezien.
Man vindt het belangrijk dat de club met zoveel
mogelijk spelers uit de eigen gemeenschap voetbalt. Spelers van elders kunnen misschien wel iets
toevoegen, maar op de lange termijn
werkt dit volgens hem vaak averechts.
Man Brouns: “Het verenigingsleven
vormt een onmisbare schakel in de
samenleving. Als er geen verenigingen waren zou er in onze maatschappij een grote leegte ontstaan. Dan
zouden mensen langs elkaar heen
lopen, die nu op een bepaalde plaats
samenkomen of samen worden gebracht. En als ze dan samenkomen
leren ze ook respekt opbrengen voor
de medemens en waardering voor
elkaar. Dan gaan ze inzien dat ze zich
op deze wereld onder elkaar nodig hebben. En wat
is er nu beter voor de samenleving en de leefbaarheid van een gemeenschap dan dat de mensen goed
met elkaar overweg kunnen? Zelf had ik destijds
voor het jeugdwerk gekozen omdat de jeugd een
sociaal zwakkere groep vertegenwoordigt. Ik heb
me er al die jaren op een eerlijke manier terdege
voor ingezet en het plezier dat ik eraan heb beleefd
was navenant, mede door de prettige relatie die ik
steeds met andere bestuurders, jeugdleiders, ouders en jongens heb gehad.”

SEIZOEN 2018-2019 | 21

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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…… Bij de kerstbingo een heus kerstspel opgevoerd werd
…… De acteurs vanuit de bezoekers werden gerekruteerd
…… We Job en Jur hartelijk willen bedanken voor hun presentatie van deze bingo
…… We nu al uitkijken naar de volgende editie dit jaar in december.
…… De familie Schuivens (Camiel speler eerste elftal) gezinsuitbreiding gekregen heeft.
…… We beide ouders feliciteren met de geboorte van hun dochter.
…… We verder gaan met felicitaties aan adres van Fam Henstra (Ralph, speler 35+team)
…… Daar een jongen geboren is met de naam Job
…… Natuurlijk de hele Hellas familie blij is met misschien voor de toekomst weer een spits
Henstra.
…… Vrijdag 22 febr onze carnavalsavond gehouden wordt
…… Elders in dit blad de affiche vermeld staat
…… Bij vv Hellas een record verbroken is
…… Nadat trainer Michel Haan had aangegeven aan het eind van het seizoen te stoppen bij
onze vereniging binnen 3 dagen het bestuur beslist had dat Kevin Nowacki de opvolger
wordt
…… De complimenten uitgaan naar de Technische Commissie
…… We een team hebben dat ”herbstmeister “geworden is
…… Dit ons derde team is met uiteraard de felicitaties aan leiders Michel en Hub
…… We hopen dat we in 2019 de platte kar kunnen bestellen.
…… We de supportersclub van harte willen bedanken
…… Deze club het nieuwe tentzeil voor kantine gesponsord heeft
…… We nogmaals willen zeggen: dames bedankt!!!!!!!!!!!!!
…… We hopen natuurlijk dat eenieder het tentzeil in deze staat wil houden
…… Dit weer het einde is van deze rubriek en Nieuwtjes zijn welkom bij de redactie.
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Prins Bart I
Prinses Monique
CV De Wuif 2019
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Dagelijks Bestuur:
Voorzitter
Eric Horsmans
Penderstraat 33
6343 BA Klimmen

Vice- voorzitter
Theo van Oppen
Dorpsplein 3
6311 AN Ransdaal

Secretaris
Uschi Deguelle
Penderstraat 2
6343 BB Klimmen

Penningmeester
Jac Senden
Manensheide 20
6343 CR Klimmen

Overige bestuursleden:
Jos Snellings
Ben Leunissen

Jeu Pluijmakers
Jean Haemers
Jeroen van Kruchten

Trainer, leiders en grensrechters:
1ste elftal:

Trainer: Michel Haan
Ass trainer: Frenk Gorissen
Verzorger: Martin v.d. Luitgaarden
Leider: Edwin Geelen
Grensrechter: Rene Linden

2de elftal:

Trainer: Patrick Rybakowski
Leider: Ramon Sijstermans
Grensrechter: Huub Huijnen

3de elftal:

Leiders: Hub Pluymen en Michel Cuijpers

Veteranen:

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

35+-1

Leiders: Ralph Henstra en Ouke Henstra

45+

Leiders: Ruud Quadackers en Theo van Oppen

Walking:

Trainer: Funs Dequelle
Leider: Hub Pluymen

Informatie/emailadres vv Hellas: info@vv-hellas.nl
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Jeugdcommissie:
Ilse Beijnsberger, Niek Horsmans, Leo Sangen, Linda Swier

Jeugdtrainers en -leiders:
O15: Axel Vonken
013: Jean Haemers
Rick vd Steen
Stan Shutton

O9:

Frans Sogelée
Jeroen van Kruchten
Jessie Grooten
Sepp Heugen

O8:

Hub Boom
Henk Habets
Martijn Bosch

O7:

Guido Caubo
Olaf Caubo

O12: Sander Pauwels
Leo Sangen
O11: Bert Beijnsberger
Patrick Caenen
Gert-Jan Grapendaal
O10: Ilse Beijnsberger - Lambij
Niels Faessen

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

BRM BOUW BV
De Koumen 118B | 6433 KE Hoensbroek | tel. 045 5232646 |info@brmbouw.nl | www.brmbouw.nl
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Colofon
Redactie Clubblad
Theo van Oppen
Ben Leunissen
Laurens Faessen
Jeroen van Kruchten
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Wilt u uw advertentie wijzigen?
Stuur dan uw nieuwe advertentie in PDF
op naar info@studiocicero.nl

Wil jij als procesoperator
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operator aan de slag?
Ga voor de beste baan naar
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1582_00_021_Adv_148x210.indd 2

16-04-13 11:48

