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nooit meer kappen, nooit meer draaien, nooit meer de sleepbeweging! 
THIJS,  
jouw wedstrijd is veel te vroeg geëindigd. 
 
Register is aangemaakt door: vvVesta 
  
  
Op 25 december 2004 getekend door: ouders van Thijs 
Wij wensen alle bezoekers van deze site fijne Kerstdagen en alle goeds voor 2005. 
  
Op 18 juni 2004 getekend door: CC 
Er wordt nog steeds aan je gedacht Thijs...... 
  
Op 16 maart 2004 getekend door: Jessica 
Via via kwam ik op deze "mooie" en indrukwekkende site terecht. 10 jaar geleden is mijn 
beste vriendin, Debbie, verongelukt. Ik mis haar nog steeds iedere dag. 
  
Ik wil iedereen heel veel sterkte met dit grote verlies. 
  
Op 10 maart 2004 getekend door: Nancy 
Thijs,  
vandaag zou je verjaardag zijn. 
je zou bij al je vrienden en je familie fijn feest kunnen vieren. 
helaas hebben jij en je beste vrienden dit niet meer mee kunnen maken. 
ze missen je thijs.  
ik hoop dat je een goed leven hebt, waar je ook mag zijn... 
  
Op 5 januari 2004 getekend door: Franka 
Ik ben enorm geschrokken toen een vriendin van me, me belde om 1uur 's nachts met de 
vraag: of ik had gehoord van het ongeluk waarbij een auto geschept was door een trein. Ik 
antwoordde ja en vroeg direct daarop: wie zijn het? Roos en Thijs zei ze. Roos ken ik van 
de jeugdclub en Thijs van zien en als broer van Geert. Vreselijk dat twee jonge mensen zo 
moeten verongelukken. Ik was al geschrokken van dit alles en daarnaast dacht ik ook nog 
eens: ik ben ook 18, mijn vriend 22 en hij woont in Linne. ongeluk zit in een klein hoekje… 
Ik wens de familie, vrienden, kennissen enz. van beide gezinnen heel erg veel sterkte toe! 
xuzz Franka.  
  
Op 24 december 2003 getekend door: Diego (Fam. Stijnen) 



Lieve Thijs en Roos jullie zijn al onsmisbaar maar dit is de tijd de tijd dat jullie bij het gezin 
horen feest te vieren, leuke dingen te doen, en uitkijken naar de volgende mooie jaren die 
jullie nog tegoed hadden, dit gaat helaas niet! 
We zullen ons best doen om er voor jullie gezin er enigsins iets van te maken op deze 
onmisbare dagen.Wij zelf zullen niet feest vieren maar er wel iets van proberen te maken.Ik 
hoop dat jullie het daarboven wel naar jullie zin hebben en dat jullie een mooi tijd tegemoed 
gaan! 
Veel liefs Diego (Fam. Stijnen) 
  
Rest In Peace  
  
Op 10 december 2003 getekend door: Christoph Houben 
Fam. Heldens en Boiten, wensen wij veel sterkte toe S.V.H. 39 
  
Op 5 december 2003 getekend door: Ben Brouns 
vur iederien din os is veurgegoan, 
vur iederien din alles het gegeave, 
enne gojje mins blieft altied leave. 
  
Ik wens iedereen heel veel sterkte met dit inmense verlies. Ben 
  
Op 28 november 2003 getekend door: ilona & rilana 
thijs we kennen je niet persoonlijk maar we weten wel dat je altijd lief voor roos bent 
geweest. 
  
we wensen de familie en vrienden veel sterkte 
  
ilona & rilana  
  
Op 28 november 2003 getekend door: Bianca Fermont 
Thijs,  
  
Ik kan het niet geloven dat zoiets vreselijks is gebeurd. Ik kende je nog niet zo lang. Maar ik 
weet dat je iemand bent met een goed hart en goeie humor. Helaas heb ik hier niet veel van 
mogen zien... 
  
Ik wens de familie Heldens en ook zekers zijn vrienden heel veel sterkte toe!!! 
  
Op 27 november 2003 getekend door: sander Poeth ( vesta b2) 
Beste Thijs,  
Helaas zullen we nooit meer van jouw mooie voetbal kunnen genieten. 
Ik wens de familie's veel sterkte toe. 
Sander  
  
Op 26 november 2003 getekend door: Dewy van Helden 
Lieve Thijs,  
  
ik wil je bedanken voor je vriendschap, je hebt me ooit de ogen geopend en laten zien dat 
er een ander leven mogelijk is dan waarin ik verkeerde. Ik waardeerde je oprechtheid, en je 
liet me altijd lachen. Bedankt voor alles en ik zal je nooit vergeten. Heel veel sterkte aan 
familie en vrienden. 
  
Op 26 november 2003 getekend door: ann dominikus 
ik kon thijs nog niet zo goed maar heel veel sterkte ann dominikus 
  
Op 25 november 2003 getekend door: Chantal Caspanni 



Thijs, ik zal je heel erg missen. 
  
Op 24 november 2003 getekend door: Maikel Zeegers 
Thijs, jouw persoon zal in Melick altijd blijven bestaan. Ik wens de familie veel sterkte. 
  
Op 24 november 2003 getekend door: joep janssen 
Onbegrijpelijk zoiets... Eerlijk is het niet. Heel veel sterkte met het verlies. 
  
Op 24 november 2003 getekend door: Anoniem 
Vreselijk!  
  
Melick huilt met jullie mee!  
  
Sterkte!  
  
Op 24 november 2003 getekend door: ilona migalski 
lieve thijs,  
ik hebjou nooit gekent, maar jij was de vriend van men roosje.ben blij dat jullie samen 
zijn.het is allemaal niet eerlijk....sterkte 
  
Op 23 november 2003 getekend door: sander 
Ik wens de familie de familie van Thijs veel sterkte toe. Ik leef met jullie mee. 
  
Op 23 november 2003 getekend door: ruud schreurs(vesta speler b2) 
beste thijs...  
ik vond je altijd een kanjer bij vesta hoe je daar voetbalde..en nu nog dit verlies..we kunnen 
er niet aan denken..je was altijd aardig tege me je lieve lach deed me ook wat... 
ik wens de fam helden heel veel sterkte 
rust zacht....  
  
Op 23 november 2003 getekend door: bianca 
heey... verschrikkelijk.. dat zon jonge mensen het leven word afgenomen... 2 vqan mijn 
klasgenootjes kende hun beide.. ik vind het echt heel erg en wil iedereen heel veel sterkte 
toewensen met dit tragische verlies.... sterkte bianca 
  
Op 23 november 2003 getekend door: Erik, Vera en Luuk Kresin 
Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte toe met het verwerken van dit 
verschrikkelijke verlies. 
  
Op 22 november 2003 getekend door: Caroline Claessens 
Ik herinner je als vriend van mijn zusje Christianne, iemand met wie ze veel leuke dingen 
heeft meegemaakt en al die verhalen mocht ik altijd horen. Ik herinner je dan ook met een 
glimlach, hoewel het erg moeilijk is te moeten geloven dat aan de leuke verhalen over jou 
en Philip nu een einde is gekomen...... veel sterkte voor je familie en goede vrienden. 
  
Op 21 november 2003 getekend door: Leanne 
Heel veel sterkte met het verwerken van het verlies van Thijs 
  
Op 21 november 2003 getekend door: Roger Timmermans 
met oprechte deelneming.  
  
Op 21 november 2003 getekend door: Sven 
Bedankt voor de fijne momenten en het vele lachen... 
  
Rust zacht...  
  



Op 21 november 2003 getekend door: marlie en jo 
we wensen de familie veel sterkte toe.. 
marlie en jo  
  
Op 21 november 2003 getekend door: rien en jolanda 
lieve thijs  
al die keren dat we je zagen was je altijd vrolijk en oprecht we konden altijd met je lachen... 
we wensen de familie veel sterkte. 
  
Op 20 november 2003 getekend door: fam . L. Reijnaerdts 
Hoewel we Thijs niet zo goed kenden kwam het nieuws als een mokerslag aan. 
Coby, Gerard, Luuk en Geert heel veel sterkte toegewenste in deze moeilijke tijd. 
  
Op 20 november 2003 getekend door: Myra & Léon Mayer 
Heel veel sterkte met het verwerken van het verlies van Thijs 
  
Op 20 november 2003 getekend door: Nick Tijssen 
Ik denk dat ik namens al jou medeleerlingen van groep acht van de basisschool spreek als 
ik zeg dat je aanwezigheid toen nog steeds in onze harten aanwezig is. Bedankt voor die 
jaren en mogen we je in de toekomst begroeten op een plaats waar de zorgen der wereld 
niet meer aanwezig zijn. Reserveer maar alvast een plaats voor al je vrienden en 
familieleden zodat ze zich daar net zo thuis kunnen voelen als hier op aarde bij jou. 
Thijs, zelfs na al die jaren blijft het een schok! 
Veel sterkte voor de familie en de vriendengroep. 
  
Nick Tijssen  
  
Op 20 november 2003 getekend door: Verginia Loor 
Lieve Thijs,  
  
Een noodlottig ongeval heeft jou van het leven beroofd. Nooit meer kunnen we je gezicht 
zien, maar de gedachte aan jou leeft voort, netzoals hij dat bij Roos doet. 
  
Thijs rust zacht!  
  
Ik wens de familie Heldens, aangetrouwden, vrienden en kennissen ontzettend veel sterkte 
in deze moeilijke tijd. 
  
Verginia Loor (speelster D2) 
  
Op 20 november 2003 getekend door: chantalle 
veel sterkte  
  
Op 20 november 2003 getekend door: Secretariaat Novitas Notariaat Swalmen 
Veel sterkte met het verlies van Thijs. 
  
Op 20 november 2003 getekend door: jacqueline wullms 
ik wil met oprecht zeggen heel en heel veel sterkte met het verlies van THIJS voor alle 
familieleden en vrienden 
  
Op 20 november 2003 getekend door: Marieke 
Ik wens familie en vrienden heel veel sterkte met dit grote verlies 
  
Op 20 november 2003 getekend door: Chrit en Liezet Wolfhagen 
Familie Heldens.  
  



Heel veel sterkte bij het verwerken van het verlies van uw zoon. 
  
Op 20 november 2003 getekend door: Jean en Jolanda Bremmers 
Fam Heldens, Fam Boiten, 
  
Ik hoorde via mijn broer vrijdagavond wat er gebeurd was. 
De wereld staat dan even stil.... 
Zo jong en nog zo vol in het leven. 
Woorden schieten eigenlijk te kort. 
Toch wil ik via deze weg alle familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte 
toewensen bij het verwerken van dit grote verlies. 
  
Op 19 november 2003 getekend door: Desirée 
Lieve Thijs,  
  
Dwars door de stille leegte klinkt de echo van jouw lach 
Zachtjes, van een afstand alsof ik jou daarnet nog zag 
Steeds denk ik aan jouw grappen 
Steeds hoor ik weer die leegte 
Omdat jij er niet meer bent. 
  
Lieve Thijs ik ga jou heel erg missen. 
Ik zal jou nooit vergeten, jij hebt voor eeuwig een plaats in mijn hart. 
  
Ik wens Gerard, Cobi, Luuk en Geert , familie en vrienden heel veel sterkte met dit grote 
verlies van zo'n lieve zoon , broer en vriend. 
  
Op 19 november 2003 getekend door: Tom,Leny en Maurice Janssen 
Lieve Thijs,  
  
Dit kan toch niet, dat jij er niet meer bent. 
Je was een kanjer. Je wilde nog zoveel. 
Dit is niet eerlijk en niet te begrijpen. 
Thijs we zullen je nooit vergeten. 
  
We wensen je ouders, broers, familie en vrienden heel veel sterkte met dit verschrikkelijk 
groot verlies. 
  
Op 19 november 2003 getekend door: Franka Beckers 
Heel veel sterkte met dit grote verlies. 
  
Liefs Franka  
  
Op 19 november 2003 getekend door: kim van hensberg 
Verschrikkelijk,veel te jong veel te vroeg.........ik wens Luuk,Geert ,Cobi en Gerard heel veel 
sterkte in deze en de komende periode. 
  
Op 19 november 2003 getekend door: ellen 
Het is onbegrijpelijk,  
en niet eerlijk.  
Heel veel sterkte toe gewenst aan familie en vrienden. 
  
liefs ellen(dames1)  
  
Op 19 november 2003 getekend door: steffan peters broertje van matthijs peters 
veel sterkte met het verlies van jullie zoon THIJS 



  
Op 19 november 2003 getekend door: Fam Adams 
Wij wensen familie en vrienden veel sterkte met dit veel te vroege verlies. 
  
Op 19 november 2003 getekend door: claudia 
heel veel sterkte in deze  
moeilijke tijd  
  
Op 19 november 2003 getekend door: sjoerd van vlodrop 
familie Heldens, vrienden en bekenden veel sterkte met het veel te vroege verlies van thijs. 
  
Op 19 november 2003 getekend door: Olga en Hans Toonen 
Heel veel sterkte met het te vroege verlies van thijs.... 
  
Op 19 november 2003 getekend door: Matthijs 
zo veel te zeggen maar niet weten te beginnen....1 ding is zeker we gaan jullie missen.... 
ik wens de fam. heldens en boiten veel sterkte en verder iedereen die het moeilijk heeft met 
dit verlies 
  
Op 19 november 2003 getekend door: peggy 
lieve thijs! ik kende je niet goed! maar tog is dit een groot verlies! k wens de familie en 
vrienden veel sterkte met dit groot verlies 
  
Op 19 november 2003 getekend door: Fam.J.Philips 
Wij zijn sprakeloos, onbegrijpelijk, heel veel sterkte met het verlies van jullie zoon Thijs. 
  
Op 19 november 2003 getekend door: Tim Meijers 
Veel te snel! Fam. Heldens, vrienden en bekende veel sterkte met dit verlies.. 
  
Op 19 november 2003 getekend door: emmy 
Het is een rare en enge gedachten jouw nooit meer tegen te komen op het sportpark! 
Ik wens alle vrienden en familie van thijs heel veel sterkte met dit verlies 
  
Op 19 november 2003 getekend door: elly en leon peters 
ik wens de fam. heldens veel sterkte toe met het ver lies van jullie zoon thijs 
  
Op 19 november 2003 getekend door: Roland Slangen 
Thijs,  
  
De mogelijkheid om samen een wedstrijd te kunnen beslissen zijn voorbij. Je 
verontwaardigde reactie als iemand iets naar jouw zin niet goed deed zullen wij niet meer 
horen. Helaas kun je niet meer laten zien wat je in je mars had. 
Familie Heldens, heel veel sterkte met dit verschrikkelijke verlies. 
  
Roland & Natascha Slangen 
  
Op 19 november 2003 getekend door: Patrick Lemmens 
Ongelofelijk,  
  
Verder geen woorden voor. Heel veel sterkte aan alle vrienden en familie van Thijs. 
  
Op 19 november 2003 getekend door: inge 
Oneerlijken niet te begrijpen dat dit kan gebeuren. 
Ik wens je familie en vrienden veel sterkte. 
  
Op 18 november 2003 getekend door: William & Wendy 



Lieve Thijs  
vele wedstrijden speelden we samen, op het veld en in de zaal maar nog nooit voelde wij 
ons zo verslagen als die afgelopen vrijdagavond... 
Veel te vroeg moest jij ons verlaten maar ooit ballen we weer samen... tot ziens 
We wensen de familie Heldens en alle vrienden van Thijs veel sterkte met dit grote verlies 
te verwerken, nu en de komende tijd 
  
Op 18 november 2003 getekend door: Nathalie Timmermans 
Beste Thijs  
Hoewel ik je niet kende vind ik het erg genoeg dat je er niet meer bent. Ik wens alle 
familieleden van Thijs veel sterkte. 
Nathalie Timmermans ( vesta dames 2) 
  
Op 18 november 2003 getekend door: Gerard Lormans E.M.S 
Beste Familie leden en VV vesta, 
  
Ik wens jullie veel sterkte met het grote verlies van jullie zoon, broer en lid. 
  
Gerard Lormans  
  
Op 18 november 2003 getekend door: jeroen Cox (vesta F1) 
LIEVE THIJS,ik vind het heel erg dat dit jou moest gebeuren.Ik heb je leren 
kennen toen ik speler van de week was. 
Ik wens de familie veel sterkte. 
  
Op 18 november 2003 getekend door: nancy 
Lieve Thijs,  
Zo heel goed kende ik je niet, maar ik leerde je steeds beter kennen. 
Beter dan dit zal ik je helaas nooit meer leren kennen. 
Ik wens hierbij je vrienden en familie heel veel sterkte. 
Rust zacht........  
  
Op 18 november 2003 getekend door: kirstin 
Vrijdagmiddag heb ik nog een hele tijd liggen dollen met jou op msn. En nu moet ik 
vernemen dat je er niet meer bent. Nooit meer msn met jou. 
Rust zacht & sterkte aan iedereen. 
  
Op 18 november 2003 getekend door: Paul Litjens 
Dat komt hard aan! Ik kende je via goeie vrienden van je en heb een aantal leuke feestjes 
met gevierd. Ik wil alle vrienden, kennissen en natuurlijk je familie sterkte wensen...... 
  
Succes allemaal  
  
Op 18 november 2003 getekend door: Kelly Franssen 
veel sterkte in deze moeilijke tijd. 
  
Op 18 november 2003 getekend door: jacques tichem namens RKAVC 
heel veel sterkte gewenst bij het verwerken van dit grote verlies.. 
  
Op 18 november 2003 getekend door: Dennis Beltjens 
Iemand van je eigen leeftijd. 
Niet te bevatten en onrechtvaartdig. 
Fam. Heldens veel sterkte de komende tijd. 
Dennis  
  
Op 18 november 2003 getekend door: Harm Aben 



Veel sterkte aan familie en vrienden met dit verlies. Harm Aben 
  
Op 18 november 2003 getekend door: nick caris 
Veel sterkte met dit bijna onmogelijke verlies!!Gr nick caris 
  
Op 18 november 2003 getekend door: Diana Heemels 
Familie en vrienden, heel veel sterkte met dit grote verlies dat nooit helemaal te bevatten 
zal zijn.... 
  
Op 18 november 2003 getekend door: paul peijnenburg 
Familie Heldens,  
  
Veel sterkte wens ik jullie toe bij het dragen van dit verlies. 
  
Op 18 november 2003 getekend door: Joyce 
Tijs,  
  
Je was geen goede vriend, maar wel een goede bekende. 
Altijd aardig en een goede dag! 
Je bent veel te vroeg heen gegaan. 
Ik wens alle familie en vrienden veel sterkte toe met het overlijden van Tijs. 
  
Op 18 november 2003 getekend door: Frans Cox 
Lieve Thijs,  
  
Bedankt voor alle mooie momenten, die we samen hebben meegemaakt. Zal je nooit 
vergeten, je blijft in m'n gedachte. 
Veel sterkte toegewenst aan de familie Heldens. 
Een laatste groet, Frans Cox 
  
Op 18 november 2003 getekend door: Bianca 
Heel veel sterkte gewenst!  
  
Op 18 november 2003 getekend door: Torben 
Dit is niet te bevatten, woorden schieten gewoon tekort. 
Familie Heldens en vrienden, heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies! 
  
Op 17 november 2003 getekend door: Christiaan 
Thijs,  
Rust zacht samen met Roos, 
Gerard, Cobi, Geert, Luuk en de rest van de familienamens mijzelf en de familie heel veel 
sterkte voor het verwerken van dit verdriet toegewenst, wij weten dat jullie ons ook 
hetzelfde wensen. 
  
Op 17 november 2003 getekend door: Familie Verweij 
Familie en vrienden van Thijs, wij wensen jullie heel veel sterkte. 
  
Op 17 november 2003 getekend door: marijn 
dit is echt veel te vroeg, heel veel sterkte voor je familie en vrienden 
  
Op 17 november 2003 getekend door: Maartje & Rik 
Onbegrijpelijk, familie en vrienden heel veel sterkte. We zullen je missen. 
  
Op 17 november 2003 getekend door: Sylvia 
Ik kan het gewoon niet geloven dat je er niet meer bent... Ik wens je familie en vrienden 
heel veel sterkte toe. 



  
Op 17 november 2003 getekend door: Nina 
Heel veel sterkte met dit grote verlies. 
  
Op 17 november 2003 getekend door: Joke 
lieve Thijs! je was een goede jonge in mijn ogen en ik zal je nooit vergeten! Familie en 
vrienden veel sterkte toegewenst!! 
  
Op 17 november 2003 getekend door: Davy Tobben E.M.S. 
Beste familie, vrienden en kennissen van Thijs, bij deze wil ik jullie heel veel sterkte 
toewensen met t verwerken van het te vroege verlies... 
  
Op 17 november 2003 getekend door: Olaf & Marisa Brassé 
Thijs, we zullen je missen.Wij wensen familie en vrienden heel veel sterkte. 
  
Op 17 november 2003 getekend door: Pascal Neumann 
Heel veel sterkte toegewenst vanuit Posterholt/PSV35 
  
Op 17 november 2003 getekend door: Maartje 
Heel veel sterkte toegewenst met dit grote verlies. 
  
Op 17 november 2003 getekend door: Sanne 
Ik wil familie en vrienden van thijs heel veel sterkte toewensen met dit moeilijke en veels te 
vroege verlies 
  
Sterkte  
  
Op 17 november 2003 getekend door: Mat en iet Dieteren 
heel veel sterkte met het verlies van Thijs. 
  
Op 17 november 2003 getekend door: Lander Houben 
Thijs... s'middags nog met je praten 
's avonds een vreselijk bericht! " kom je weer voetballen?" Ja zeker ben ik er weer bij! dat 
deed me veel goed!! 
's avonds moeten horen dat je er niet meer bent! nu moet ik geloven dat je nooit meer in het 
groen-wit speelt! dat kan ik niet!! elke zondag speel jij nog met mij... net als de afgelopen 12 
jaren!! Thijs het gaat je goed!! beste wensen ook voor je familie!! Lander! 
  
Op 17 november 2003 getekend door: Rob 
woorden schieten tekort. Ik wens jullie ontzettend veel sterkte! 
  
Op 16 november 2003 getekend door: Diego 
Bedankt voor de mooie tijden die we hebben meegemaakt, dit zal ik me altijd blijven 
herrineren! 
Familie Heldens Veel sterkte! 
Diego  
  
Op 16 november 2003 getekend door: Hans, Josette en Danny Clout 
Veel sterkte met dit veel te vroege 
verlies.  
 


