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Onze voetbalclub uit Klimmen-Ransdaal

5

Deze zuil is aangeboden do

Van de redactie
In deze, alweer 5e editie van ons clubblad, kijken we nog even terug op een geslaagde Karnavalsavond. Een activiteit die eigenlijk om (nog) meer bezoekers vraagt alleen al uit respect
naar de vrijwilligers die tijd en moeite steken in het organiseren ervan. Misschien moeten we
iets doen aan onze marketing, misschien moeten we meer tijd steken in het bereiken en betrekken van onze leden bij wat wat we organiseren, wat er gebeurt en wat er gaat gebeuren?
Misschien hebben we met z’n allen te veel te doen en puilt onze agenda uit? Vooralsnog hebben we ‘het ei van Columbus’ nog niet ontdekt. mogelijk dat het verslag in deze editie weer
wat leden overhaalt om deel te nemen aan onze activiteiten.
Verder in deze editie: het wedstrijdprogramma voor de komende tijd, de “Wist u datjes”, Uit
de oude doos, Ik geef de Pen door en niet te vergeten de advertenties van onze sponsoren
die mede mogelijk maken dat we ook dit clubblad kunnen uitgeven.
Oh ja, en als jezelf copij hebt of een stukje wil typen, leuke foto’s, wedstrijdverslagen of
andere dingen die dit clubblad kunnen opleuken, schroom dan niet om deze te sturen aan
clubblad@vv-hellas.nl

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

SEIZOEN 2018-2019 | 1

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

Karnavalsavond VV Hellas
Op vrijdag 15 februari 2019, in een redelijk goed
bezochte kantine, waren de aanwezigen getuige
van de proclamatie
van onze nieuwe VV
Hellas Prins. De zeer
geslaagde
avond
stond bol van leuke
optredens van eigen
bodem. De presentatie lag in handen van
oud Hellas Prins Funs
I en de zoektocht van
de nieuwe Prins liep
als een telefonische
rode draad door het
programma. Heel blij
waren we met de
aanwezigheid
van
Prins Bart en Prinses
Monique en Jeugdprins Daan en Jeugdprinses Demi van CV De Wuif en met de
aanwezigheid van Prins Jur en Prinses Maud
van KV De Molmuus. Helaas waren Jeugd-

prins Alec en Jeugdprinses Nienke van De Molmuus afwezig vanwege een bezoek aan de Jeugdprinsen in Sibbe. Uiteraard was aftredend VV Hellas Prins Marc I ook
aanwezig.
Nadat de prinsenparen hun foto in
de prinsengalerij hadden geplaatst
werd gestart met het programma.
De aftrap werd gedaan door mini
Domm & Döll (Ties Grapendaal en
Tim Heiligers) die met hun geweldige optreden de kantine al in de
juiste sfeer brachten. Daarna waren
het Eric en Laurens die met zang
en onzin een persiflage op Jur en
Maud brachten. Waarbij
Eric de rol van Jur voor zijn
rekening nam en Laurens
die van Maud. Dat zorgde
zelfs bij de heren zelf af en
toe voor verwarring. Tussen
de optredens was het Job
die regelmatig telefonisch
contact zocht met diverse
mannen of zelf gebeld werd
om ervoor te zorgen dat
we ook dit jaar weer een
Prins konden proclameren.
De telefoontjes zorgden voor de nodige hilariteit overigens. Na de zang en onzin was het de
beurt aan De Dikke en De Dunne oftewel Laurel
en Hardy oftewel John (v.d. Bosch) en Peter (Alzer)
die met hun sketch en zonder woorden een
geweldig optreden wisten te verzorgen. Na het
aftreden van Prins Marc I kwam het moment van
het onthullen van de nieuwe Prins ook dichterbij. Het was Job die telefonisch contact zocht
met de nieuwe Prins. Vol spanning luisterde
de kantine mee toen het toestel over ging. In
diezelfde kantine was het de telefoon van Bart
Aretz die ‘rinkelde’ en daarmee was de nieuwe
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Hellas prins bekend. Prins Bart I (Aretz) is de nieuwe heerser van VV Hellas. Nadat Prins Bart I de
Kap met veren, de Mantel en zijn scepter had ontvangen van Jeu en Funs, proclameerde Prins Bart I
vol trots zijn elf punten. Het afsluitende optreden
van deze geweldige avond kwam voor rekening
van Duo twië teveul. Voor iedereen die er niet
bij was: “jullie hebben een leuke avond gemist!”.
Voor iedereen die er wel bij was: “dank voor jullie
aanwezigheid!”.
Een woord van dank is op zijn plaats voor de or-

ganisatie van deze avond, voor de artiesten van
eigen bodem, voor Funs voor de presentatie, voor
Ben voor de foto’s (die op onze website zijn te
vinden), voor DJ Jesse van Kruchten voor de muzikale en geluidstechnische ondersteuning en voor
het kantinepersoneel en de vrijwilligers voor de
bediening en het aanbrengen van de versiering
en voor iedereen die een bijdrage heeft geleverd
voor het slagen van deze avond.
Tot volgend jaar en Alaaf.
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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?
Ik ben Joep Megens, ik ben 14 jaar en voetbal bij de D1 van Hellas
Wat vind ik leuk aan vv Hellas?
Het leukste vind ik het samen trainen en wedstrijd spelen met mijn team en vrienden.
Welke spelregel zou jij anders willen zien?
Buitenspel.
Op het veld erger ik me het meest aan?
Spelers die niet luisteren naar de scheits.
Met wie zou jij een dag lang willen optrekken en wat zou je dan gaan doen?
Met mijn trainer jean haemers, samen
vlaaien bakken.
Favoriete club/speler?
Roda JC. Nathan Rutjes, omdat het een
sympathieke man is.
Stel: je wordt voetbalmiljonair, wie zou
je dan een plezier doen en waarmee
Vv Hellas, zodat ze een echt stadion
kunnen bouwen.
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Uit de oude doos...

Troja
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25-jarig bestaan van Troja
s Starmans,
: Hub Henstra, Leo Schloesser, Loui
Nog levende oprichters van Troja
en.
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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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Wie pakt de handschoen op?
Carnaval zit er weer op en alle Prinsen en Prinsessen kunnen weer als gewone stervelingen door
het leven. De focus op verkleden, feesten, optochten en de daarmee gepaard gaande spijs en drank
wordt verlegd naar de andere verenigingen waar prins, prinsessen en alle carnavalsvierders lid van
zijn. Gelukkig maar want een heel jaar carnaval zouden niet veel mensen ‘overleven’, laat staan
financieel kunnen dragen.
Terug naar de orde van de dag dan maar. Terug naar je andere vereniging(en) die ook allemaal heel
belangrijk zijn voor onze gemeenschappen. De fanfare, de harmonie, de schutterij, het zangkoor, de
fietsclub, de postzegelvereniging, scouting, handbalclub, volleybalclub, gymclub en natuurlijk de
voetbalclub – VV Hellas.
Een voetbalclub waar ik me overigens langzaam maar zeker toch enigszins zorgen over begin te
maken. De terugloop in actieve leden begint een serieuze uitdaging te worden. Het woord ‘actief’
betekent dat je ‘iets doet’, ‘bezig zijn met’, een bijdrage leveren aan’. Bijvoorbeeld deelnemen aan
onze activiteiten maar ook actief als speler, vrijwilliger, (bege)leider, trainer of een andere invulling
die past bij actief zijn.
Na een half seizoen kijk ik met lede ogen naar onze seniorenteams. Ik zie wisselende resultaten
maar bovenal zie ik een vorm van passiviteit (tegenhanger van activiteit) bij sommige teams die mij
serieus zorgen baart. Teams die, ondanks het aantal beschikbare spelers, toch maar moeilijk een
selectie op de been krijgen op zondag, trainingen die niet, slecht of amper bezocht worden, een
hardwerkende en toegewijde trainer van het 2e efltal die zich volledig inzet voor zijn team en die,
omdat hij alleen maar energie erin stopt en er geen energie uithaalt, voor zichzelf het moeilijke
besluit moeten nemen om vroegtijdig te stoppen. Een trainer waar we als vereniging, mede vanwege zijn inzet in de afgelopen jaren, alleen maar begrip en respect voor zijn besluit kunnen opbrengen. Maar zonde is het zeker. Ik snap dat sommige teams (7x7, Veteranen o.a.) zich wellicht niet
herkennen in deze beschouwing, Dat kan goed kloppen omdat ik het hier met name over de zondag,
standaardteams heb. Waarbij ons 1ste elftal een uitzondering op de eerdere regel is overigens.
Bij de fusie in 2013 zijn we gestart met 5 heren seniorenteams. Nu, amper 6 jaar later, hebben we
nog 3 teams over en ik vraag me serieus af of we volgende seizoen nog wel 3 teams op de been
krijgen. Terugkijken heeft geen zin zegt men. Maar mij lijkt dat we wel z.s.m. de koppen bij elkaar
moeten steken om deze teloorgang een halt toe te roepen. Want terugkijken helpt wel degelijk als
je daarmee een (mogelijke) oorzaak weet te achterhalen. Als je weet waar het aan ligt, dan ben je ook dichterbij een oplossing. Als we nog even doorgaan dan
hebben we eindelijk een mooi complex maar geen
voetbalclub om er gebruik van te mogen maken. Wie
pakt de handschoen op?

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

Uitslagen Senioren
Zondag 10 febr

Zaterdag 16 febr

Hellas 3 - Keer 3

1-5

WDZ 2 - Hellas 2

4-0

RVU 1 - Hellas 1

4-2

Hellas 1 - Walram 1

5-3

Zondag 17 febr

Hellas 2 - RVU 2

0-5

Zondag 24 febr

Hellas 2 - Heer 2

0-8

Hellas 3 - Hulsberg 3

1-2

Zaterdag 9 maart

RKVVM - Hellas

2-0

Schimmert vets - Hellas vets

3-0

Zaterdag 16 maart

Geertruidse boys vets - Hellas vets

4-1

Zondag 17 maart

Geertruidse boys 3 - Hellas 3

afg.

Eijsden 2 - Hellas 2

3-2

Zaterdag 23 maart
Zondag 24 maart

Hellas 1 - UOW

3-0

Hellas vets - WDZ vets

17.00 uur

Hellas 2 - Bunde 2

10.00 uur

Hellas 3 - sv Geuldal 3

12.00 uur

SVN - Hellas 1

14.30 uur

Programma Senioren
Zaterdag 30 maart

Hellas vets - Haanrade vets

17.00 uur

Zondag 31 maart

Hellas 3 - Hulsberg 3

12.00 uur

Donderdag 4 april

Centrum Boys 1 - Hellas 1

18.30 uur

Zaterdag 6 april

Hellas vets - Minor vets

17.00 uur

Zondag 7 april

Hellas 3 - Heer 6

12.00 uur

GSV 2 - Hellas 2

12.00 uur

BMR 1 - Hellas 1

14.30 uur

Vrijdag 12 april

VV Hellas 35 + team locatie GSV

20.00 uur

Vrijdag 12 april

VV Hellas 45+team locatie Amstenrade

20.00 uur

Zaterdag 13 april

Hellas vets - ….

17.00 uur

Zondag 14 april

RKVVM 4 - Hellas 3

11.00 uur

Hellas 2 - Willem 1

11.00 uur

Hellas 1 – Leonidas-W 1

14.30 uur

Schaesberg vets - Hellas vets

17.00 uur

Hellas 1 - Wijnandia 1

18.00 uur

Maandag 22 april

SVME 1 - Hellas 1

14,30 uur

Zaterdag 27 april

Hulsberg vets - Hellas vets

17.00 uur

Zondag 28 april

Sibbe 2 - Hellas 2

10.00 uur

Hellas 1 – BMR 1

14.30 uur

Zaterdag 4 mei

Zwart Wit vets - Hellas vets

17.00 uur

Zondag 5 mei

SCM 2 - Hellas 2

11.00 uur

Hellas 3 - BMR 4

12.00 uur

Zaterdag 20 april

Vrijdag 10 mei

VV Hellas 35 + team locatie Klimmen

20.00 uur

VV Hellas 45 + team locatie Hoensbroek

20.00 uur
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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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Wedstrijdverslag VV Hellas - UOW’02
Bert Wassen, vaste verslaggever van de wedstrijden van UOW’02 schreef een verslag van deze
wedstrijd. Het hele artikel is terug te lezen op www.parkstadactueel.nl
Op een alweer koude en af en toe natte dag op
sportpark de Schrub in Klimmen was UOW’02 vandaag twee keer de verliezende partij. Om 13.15
uur speelden twee JO 09 teams van beide clubs
een voorwedstrijd. Een heel leuk en goed initiatief van beide Jeugdafdelingen om aandacht te
schenken aan de
jongste jeugd. Deze
voorwedstrijd tussen beide teams
beloofde al niet
veel goeds voor de
hoofdwedstrijd van
de 1e teams later op
de middag. Bij rust
van de jeugdwedstrijd had UOW ’02
een mooie en verdiende voorsprong
van 0-2 door fraaie
doelpunten van Siem Wassen na een prima corner van Ties Nievelstein en even later trof een
afstandsschot van eigen helft van Ties Nievelstein
doel 0-2.
Na de rust was Hellas het betere team en door
goed keeperswerk van Luuk Berends en een flinke
portie geluk bleef het nog even 0-2. Toen Hellas
toch de 1-2 maakte, was er geen houden meer aan.
Binnen enkele minuten stond het 4-2 voor Hellas
en ondanks twee mooie treffers van Rens Ritzen
won Hellas deze wedstrijd met 6-4. De jeugdleiders van beide teams waren tevreden over het
initiatief en de spelertjes hebben een hele mooie
middag gehad. Een positieve en geslaagde middag
om de jeugd meer bij de wedstrijden van het 1e
team te betrekken.
Voor aanvang van de wedstrijd tussen Hellas 1 en
UOW ’02 1 werd ter nagedachtenis aan het deze
week overleden UOW ’02 Bestuurs- en Erelid
Harrij Heijnen één minuut stilte in acht genomen.
Harrij bedankt voor je jarenlange inzet.
En dan de wedstrijd. Hellas domineerde onder
aanvoering van Edwin Hermans op het middenveld al heel snel de wedstrijd. De aanvallers Rob
Dormans, Reno Baggen en later Roel Snellings

verschenen regelmatig gevaarlijk voor het UOW
’02 doel. Goed keeperswerk van Sandro Aruvaino
hield UOW ’02 vooralsnog in de wedstrijd. In de
20e minuut was het echter toch raak. Een strak
genomen corner van Jeroen Oostindie werd fraai
door Reno Baggen met het hoofd in de lange hoek
gedeponeerd 1-0. Dit
was tevens de ruststand en geen onoverbrugbare achterstand, dus bleef
UOW ’02 nog in de
wedstrijd. In elke
wedstrijd krijg je wel
een kansje om zelf te
scoren.
In de tweede helft
was een vrije trap
van ca. 20 meter, na
een overtreding op Daan Dela Haije, een kolfje
naar de hand voor aanvoerder Rob Schneider. Zijn
goed genomen vrije trap had zeker een beter lot
verdiend, maar ging jammer genoeg voor UOW ’02
aan de verkeerde kant van de paal langs het doel.
Roel Snellings, die zojuist was ingevallen, zette in
de 67e minuut goed door en zijn assist werd in
het 5 meter gebied door Rob Dormans eenvoudig
binnengeschoten 2-0. UOW ’02 wisselde nog aanvallend met Bruce Rutjens voor verdediger Rob
Schneider en kreeg ook nog enkele mogelijkheden
voor een beter resultaat. Zo werd o.a. een kopbal
van Pim Theunissen door een Hellas verdediger
van de doellijn gehaald.
Ook in de 2e helft was goed keeperswerk van Sandro Aruvaino er debet aan dat UOW ’02 nog lang
in de wedstrijd bleef. In de 85e minuut was ook hij
echter kansloos na een inzet van weer Rob Dormans, die het laatste tikje verzorgde in een scrimmage voor het UOW ’02 doel en zo de eindstand
op 3-0 bepaalde.
Bert Wasse / UOW’02
www.parkstadactueel.nl
Foto: Lucho Carreno
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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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Voetbal tenues van HELLAS voor Afrika.
In januari 2019 was Jos Snellings met zijn team bezig met het opruimen van de zolder.
Zeven tassen met gedateerde voetbal tenues moesten een nieuwe bestemming krijgen.
Die was snel gevonden want 3 weken later ging Niek Bergmans met een groep vrijwilligers naar Kenia.
Ze gingen voor de Stichting Jambo Hakuna Matata - jambohakunamatata.com een nieuw lokaal bouwen voor
de Nyeri Primary School.
En in de pauze voetballen!
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In de Cramer 19
Heerlen
T. 043 - 459 16 38
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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

Tel: 06.51277959
www.hubprevoo.nl

e-mail: info@hubprevoo.nl
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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 carnavalsavond een fantastische happening was
…… De prins zelf gebeld werd alvorens hem uit te roepen
…… We uitstekende optredens hadden en nu hopen dat komend jaar elk elftal vertegenwoordigd
is bij een optreden.
…… We enkele vacatures hebben binnen ons kader en deze hopelijk snel kunnen invullen.
…… Vele jasjes, trainingsjacks etc achterblijven op de accomodatie
…… We jasjes vonden met initialen TH GG SH en een heus ajax-trainingsjasje
…… Deze spullen allemaal hangen in de garderobe naast de kantine
…… We hopen dat de eigenaars al deze spullen snel komen ophalen
…… Patrick Rybakowski is gestopt zijn als trainer/ begeleiding 2de elftal
…… We danken patrick voor zijn inzet de afgelopen 6 jaar bij Hellas
…… Er een jeu de boule baan op de planning staat onze accommodatie
…… De seniorenraad belast is met de uitvoering
…… Ze uiteraard steun krijgen van onze MOG groep
…… We vrijdag 5 april weer de volgende activiteit hebben
…… Dit de jaarlijkse quizavond is
…… We om 21.00 uur beginnen en een team uit max 4 personen mag bestaan
…… Dus iedereen nu meteen deze datum vastlegt in zijn agenda
…… Niet iedereen de AVG verklaring heeft ingeleverd
…… Zij zich dus niet kunnen beroepen als straks een foto van hun gepubliceerd wordt
…… Binnenkort elk lid van vv Hellas een enquête in mag vullen
…… Het bestuur gaarne de betrokkenheid bij de vereniging in beeld wil brengen
…… We natuurlijk hopen dat eenieder deze enquête invult.
…… We weer aan het einde zijn van deze rubriek en uiteraard houden we ogen en oren open
voor nieuwtjes.
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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:
O9:

Frans Sogelée
Jeroen van Kruchten
Jessie Grooten
Sepp Heugen

O8:

Hub Boom
Henk Habets
Martijn Bosch

O11: Bert Beijnsberger
Patrick Caenen
Gert-Jan Grapendaal

O7:

Guido Caubo
Olaf Caubo
Jerry Ramaekers

O10: Ilse Beijnsberger - Lambij
Niels Faessen

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

O15: Axel Vonken
013: Jean Haemers
Rick vd Steen
Stan Shutton
O12: Sander Pauwels
Leo Sangen

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
Layout en druk
Studio Cicero
Foto omslag
Lucho Carreno - http://luchocarreno.nl

Wilt u uw advertentie wijzigen?
Stuur dan uw nieuwe advertentie in PDF
op naar info@studiocicero.nl

Wil jij als procesoperator
of industriële logistieke
operator aan de slag?
Ga voor de beste baan naar
profcore.nl/werken-bij-profcore
en solliciteer direct.
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