
Vakmensen

GEMEENSCHAPSHUIS KERKEBOSKE 
Aan de Koeberg 3
5988 NE Helden

Locatie zeer kort samengevat:
OV  :★ ★ ★ ★ ★ 
Auto  :★ ★ ★ ★ ★ 
Parkeren :★ ★ ★ ★ ★ 
Loop afstand :★ ★ ★ ★ ★ 
Toiletten :★ ★ ★ ★ ★  
Rollator :★ ★ ★ ★ ★ 
Rolstoel :★ ★ ★ ★ ★ 

Op vrijdag 21 april verblijven wij de gehele dag op de zelfde locatie. Waar in de middag Ton van Reen 
verhalen zal vertellen.

Bereikbaarheid
Gemeenschapshuis Kerkeboske in Helden is met OV goed bereikbaar. 

Met OV neemt u de trein naar NS Station Blerick in Venlo. Vanaf dit station loopt u naar Bushalte Burg 
Gommanstraat in Venlo (ongeveer 5 minuten).  Daar neemt u Ariva Limburgline Bus 370 richting 
Meijel via Panningen. (Let op in Meijel rijdt hij door als bus 371 naar Weert). U stapt uit bij Bushalte 
Kubke in Helden en dan is het ongeveer 6 minuten lopen. Zie www.9292ov.nl voor de dienstregeling.

Met de auto komend over de A67 (Eindhoven-Venlo) neemt u Afslag 38 (Helden). Volg de borden 
Helden over de N277. U rijdt nu op de Middenpeelweg. Bij de eerste rotonde neemt u de 2 afslag de 
N562, dit is de Maasbreeseweg. Op de 3e rotonde neemt u de derde afslag naar het Mariaplein. Sla 
nu bij de 2e weg linksaf de Kloosterstraat in.

Nu neemt u de eerste weg rechts Aan de Koeberg en rijdt u door naar de parkeerplaats
van Gemeenschapshuis Kerkeboske.

Gemeenschapshuis Kerkeboske
Helden-Dorp kent vanaf vanaf 1909 een patronaat, gelegen aan de Nieuwstraat. De allereerste 
gebruikers waren de jeugd en de verenigingen die een vergaderruimte nodig hadden. Na de Tweede 
Wereldoorlog heeft het patronaat tot 1953 dienst gedaan als noodkerk. In 1988 is het gebouw 
verkocht aan de opgerichte “Stichting Gemeenschapshuis Helden-Dorp” waarna in 1995 de renovatie 
en verbouwingen van de bovenzalen gerealiseerd zijn. 

Na vele gesprekken en met veel hulp van vrijwilligers is in september 2008 het nieuwe 
Gemeenschapshuis en Streekmuseum geopend.

Kloostertuin
Dit is een van de weinige loofbomen bosjes binnen de gemeente en gelegen achter het 
Dorpscentrum “Kerkeböske”. Vroeger (tot 1967) verbleven de Zusters van de Goddelijke 
Voorzienigheid hier in het Maria Klooster, dat de voorloper is van het huidige Dorpscentrum.
De natuur moet ongerept blijven. Binnen deze mogelijkheden moet een natuurlijke rust omgeving 
gecreëerd worden (de oude Mariagrot in ere herstellen) Het moet voor iedereen toegankelijk zijn, 
voor zowel de valide als de minder valide medemens (paden aanbrengen)
Het moet door en voor iedereen zijn (vele vrijwilligers werken mee)

GEMEENSCHAPSHUIS KERKEBOSKE 

https://9292.nl/


Vakmensen

Ton van Reen
Ton van Reen wordt op 30 augustus 1941 in Waalwijk geboren als zoon van een wachtmeester der 
Rijkspolitie. Hij is de derde van vijf kinderen uit een rooms-katholiek gezin dat drie maanden na zijn 
geboorte verhuist naar het Limburgse Helden-Panningen.

Hij is tien jaar als zijn vader aan een hartziekte overlijdt. Na de mulo en militaire dienst is hij 
werkstudent en komt aan de kost als bouwvakker, zeeman, verpleger en fabrieksarbeider. In deze 
jaren, doorgebracht in onder andere Amsterdam, Antwerpen, Delft en Frankrijk, voltooit hij de 
avond-HBS.

In 1965 debuteert Ton van Reen met de gedichtenbundel Voge!s. Zijn eerste roman, Geen oorlog, 
verschijnt in 1966. Hij bouwt aan een bestaan als freelance schrijver en radiomedewerker met het 
schrijven van 32 luisterspelen. In 1968 trouwt hij met Corrie Zelen en richt hij de Afrikaanse 
Bibliotheek op. Een uitgeverij met Afrikaanse literatuur en literatuur over Afrika. In 1984 stopt hij met 
zijn werk als uitgever om zich weer volledig aan het schrijven te wijden.

In dat jaar schrijft hij ook zijn eerste kinderboek, De toverring (1985), dat een verrassende wending 
geeft aan Van Reens schrijversschap. Als in het daaropvolgende jaar de autobiografische roman Het 
winterjaar bij het publiek en de critici aanslaat, is Van Reens naam definitief gevestigd.
Een stroom van boeken volgt, met als hoogtepunten de roman Roomse meisjes (1990) en Brandende 
mannen (1997), Gestolen jeugd (2001), Het diepste blauw (2004) Klein Volk over kabouters (2012) enz. 
In 2003 verschijnen er 4 jeugdboeken over de Bokkenrijders. Daarnaast zijn er nog tientallen 
kinderboeken en verhalenbundels geschreven. Zijn laatste boek Het nooit geschreven verhaal is 
onlangs verschenen.

Ton van Reen ontving de Halewijn-literatuurprijs van de stad Roermond, de gouden Ganzeveer voor 
zijn kinder- en jeugdboeken en de prijs van de Kinder- en Jeugdjury van Belgisch-Limburg. In 2003 
wordt hij ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.

Ton van Reen is een geboren verteller en het belooft een interessante middag te worden.

Meld je hier aan

GEMEENSCHAPSHUIS KERKEBOSKE 

https://p.easydus.com/project/285cd883-509e-47b1-a6b2-e250ffed4295/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e

