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Voorwoord 
 

10 maart 1972 
37 jaar geleden, Abdissenbosch-Noord. Niets te doen. Verveling slaat toe. Een aan-
tal enthousiastelingen neemt het initiatief om iets op poten te zetten in het dorp om 
de samenhang te vergroten. Dit mondt uit in de vereniging de Mei-jongens en de 
daarbij horende jaarlijkse Meiweek. Besloten werd dat in de week van Hemelvaart 
het ‘spektakel’ los diende te barsten. Naast de Meiweek moesten de ‘Mei-eier’ er zijn 
voor de gemeenschap.  
 
15 mei 2009 
Tegenwoordige tijd. Kapnacht. Wat zullen we doen vanavond? vragen de jongvol-
wassenen zich af in Nederland… Een potje online poker? Hyven? Filmpjes uploaden 
on Youtube? Behalve in Abdissenbosch doen de jongeren zich tegoed aan deze 
modernisering. Zij zijn al weken bezig geweest met de voorbereiding voor de week 
waar ze het hele jaar naartoe leven: de Meiweek. 
Uiteraard proberen ook wij ‘de Hollanders’ op vakanties wel eens uit te leggen waar-
om we hiervoor verlof aanvragen, ’s nachts op pad zijn als het koud en guur is en in 
het bos liggen terwijl het regent.  
Deze uitleg geven blijkt echter zeer moeilijk te zijn en we moeten het antwoord vaak 
schuldig blijven.  
Daarom willen we via deze weg alle jonge jongens uitnodigen om zich aan te melden 
bij de Mei-jongens en te ervaren wat het inhoudt om lid te zijn van de organiserende 
vereniging van de Meiweek. Het enige wat wij kunnen verzekeren is dat een avondje 
‘chatten’ niet kan opboksen tegen de geweldige sfeer, spanning, vriendschap en ge-
zelligheid waar we elk jaar naar uitkijken. Het motto van de Mei-jongens dit jaar luidt 
ook als volgt: ook al is het crisis en hebben we geen cent te makken, gezelligheid 
kent geen tijd en vind je bij ons met bakken.  
 

Meiweek 2008 voor de MJA 
Ondanks het geringe aantal leden heeft onze positieve insteek geleid tot een sfeer-
volle Meiweek met een enkel succesje. De kapnacht begon goed voor de Mei-
jongens. Er was spijs, drank en gratis gezelligheid in overvloed tijdens de gezellige 
barbecue en dit resulteerde in een aantal nachturen. De eerste keer zoeken was het 
direct raak, we hadden ‘onze’ den weer terug, helaas voor korte tijd. Ondanks de re-
glementen die onderhand atlas-dikte bereiken, hebben we groepen tot drie keer toe 
betrapt op de den, en hem zelf nog een keer gevonden. De jongere leden hebben 
weer een ervaring erbij en daarom zien we deze Meiweek met plezier tegemoet. De-
ze stijgende lijn wordt zeker doorgezet en zal vroeg of laat haar vruchten afwerpen. 
Daarbij hebben wij de nieuwe aanvullende spelregels als positief ervaren, zoals het 
ophangen en ingraven van de den. 
Helaas werd het spel abrupt onderbroken doordat de boom werd overgebroken. Dit 
blijkt weer dat de Meiweek veel emoties met zich meebrengt, maar houdt het alstu-
blieft binnen de perken!  

� � 
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Springlevend 
Buiten de Meiweek hebben we uiteraard niet stil gezeten. Ook het afgelopen jaar zijn 
we weer actief bezig geweest voor de gemeenschap. Helaas ging het Sint-
Maartensvuur niet door, maar we hopen hier dit jaar weer ons steentje te mogen bij-
dragen. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld geholpen bij de spooktocht van de voet-
balclub en voor onszelf weer de nieuwjaarswandeling gelopen. Op het moment van 
schrijven staan er nog veel activiteiten voor de boeg en u zult ons snel weer zien in 
en rondom Abdissenbosch.  
 
Mensen die zich afvragen wat de Meiweek precies inhoudt en alle ‘ins and outs’ wil-
len weten, nodigen we uit om deel te nemen aan dit festijn. Alle Meiweekgangers en 
scheidsrechters hopen we bij deze warm te hebben gemaakt, terwijl dit niet eens 
sportieve, zonnige en vooral gezellige Meiweek 2009 toe! 
 
De Mei-jongens Abdissenbosch 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nino Pelzer, 
secretaris 0624956551 
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Meikoningin 2008... 
 

Van 25 op 26 april begon vorig jaar de Meiweek. Ik was al de hele week super ze-
nuwachtig. Zou Jessica het worden of ik? 
 
Woensdag moesten we allebei thuisblijven. Tegen de avond werd ‘t steeds drukker 
in de straat en al gauw stond de hele straat vol. In de keuken was ik door de rollui-
ken aan het gluren, het waren wel heel erg veel mensen. Dus werd ik nog zenuw-
achtiger. 
Toen de scheidsrechter kwam, moest ik mee naar buiten. Patrick bedankte iedereen 
voor hun komst en toen moest ik roepen met welke groep ik mee zou gaan. Ik had 
gekozen voor GZN. 
 
Ik moest meteen weer terug naar binnen en ben via de achterburen weggereden. 
Aan de voorkant reden twee auto’s weg zonder mij. 
We hebben een hele omweg gemaakt voordat ik eindelijk bij mijn verblijfadres was 
aangekomen bij Mariel en Werner. Ik was zo moe van die spannende dag dat ik 
meteen in slaap ben gevallen. 
 
Mariel en Werner waren super lief voor mij, en behandelde mij ook echt als een ko-
ningin, hier kon ik wel aan wennen! Er was een sauna, er waren beautybehandelin-
gen, het was dus echt helemaal mijn feestje! 
 
Dinsdagavond kwamen de vrouwen van GZN nog langs, we hebben gezellig gege-
ten en toch wel een aantal wijntjes gedronken. Bij deze nog hartstikke bedankt! 
 
Zaterdag 3 mei begon het al heel erg vroeg. Mijn tante was er al heel vroeg bij om 
mijn haren te doen, vroeger als mij, dus ik moest opschieten. Om half tien werd ik 
naar Ger Zeestraten gereden waar een hele mooie auto klaarstond. 
 
Bij Ger hebben we nog foto’s gemaakt door Twan Maar, daarna vertrokken we voor 
de rondgang. Toen we bij mijn huis aankwamen werd de meiboom geplaatst. Dit was 
heel leuk, maar duurde toch best lang. 
Toen dit gebeurd was ging iedereen naar binnen, waar we de koffietafel hadden. Na 
een uur gingen de Mei-jongens weg en had ik even rust, wat ging deze dag snel! 
 
Maar er moest nog heel veel komen. 
 
Om drie uur begon de receptie, waar ik officieel tot Meikoningin werd gekroond, sa-
men met Myck van Dee, die de Meikoning was. Daarna was er weer een rondrit met 
de fanfare. 

 
� � 
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Toen dit afgelopen was, had ik even de tijd om thuis wat te eten, maar niet te lang, 
want we moesten weer naar de Residentie. 
 
Het Meibal was echt super gezellig! Ik vond het wel eng om de openingsdans te 
doen, maar die viel uiteindelijk echt mee, en ging veel te snel om. 
 
Na onze Meiweek ben ik met de Mei-jongens nog naar de Meibals van de zusterver-
enigingen geweest, wat ook heel leuk was. 
 
Het was een super leuke ervaring die ik echt niet had willen missen. 
Daarom wil ik bij deze nog eens iedereen bedanken die eraan heeft 
meegewerkt deze dag voor mij een super mooie dag te laten 
worden. 
 
Groetjes Cathlin! 
xx 
 
 
 
 

 

 

VOOR KERSTBOMEN 
GROOT 

  OF 
  KLEIN   

MOET U BIJ 
 HERMAN THIJSSEN ZIJN 

 
 

Vanaf 1 december 
 

Europaweg-zuid 122,  06-20329733 
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Meiweek 2008 – Verslag van de scheidsrechters 
 
Voor het eerst sinds jaren hadden de scheidsrechters dit jaar geen eigen home. 
Omdat Nico gedurende de Meiweek moest werken, konden we daar niet terecht. 
Heel erg jammer want de verzorging en de gezelligheid waren daar altijd top. Maar 
als we wel een home hadden gehad, hadden we er toch niet zo veel van kunnen ge-
nieten. Want we hebben het veel te druk gehad. 
 
27 keer is de boom gevonden. Tussen de eerste keer verstoppen en de laatste keer 
vinden is er veel gebeurd. Het was weer een onvervalste, klassieke Meiweek waarbij 
alle elementen die bij dit spel een rol spelen aan de orde zijn geweest: emoties, 
vreugde, boosheid, (on)eerlijkheid, scheldpartijen, hypocrisie, vergaderingen, schor-
singen, regen, onweer en zonneschijn. 
De vooruitzichten waren zo goed: een nieuw reglement, de intentie van iedereen om 
er een mooie Meiweek van te willen maken. 
 
De Meiweek begon toen de Mei-jongens de boom neerlegden op het Jennewegske. 
De Snuffelaars vonden hem daar, maar waren de boom al weer snel kwijt aan de 
Mei-jongens. De jeugd van de Ströpers vonden de boom daarna omdat er eentje 
heel dringend moest poepen en zich daarvoor in de struiken begaf waar de boom 
lag. 
 
De Ströpers maakten meteen gebruik van een nieuwe bepaling in het reglement 
door de boom in een bosje op te hangen. Daarvoor kregen ze (terecht) de compli-
menten van de andere groepen. Ook GZN en de Hellband hebben later in de week 
de boom nog eens opgehangen. 
Dit was een reglementswijziging die goed heeft uitgepakt. De beste plek had dit jaar 
de OMJA. Op één van hun verstopplaatsen heeft de boom 18 uur gelegen. Ze heb-
ben zich er ook moeite voor moeten doen. De boom was helemaal afgeschermd 
door doornstruiken. O wee de groep die de boom daar eruit moest halen. Dat waren 
de Minx. Ze hebben moeten ploeteren. Ze waren zo uitgeput dat ze de boom om die 
weer te verstoppen maar enkele meters hebben verplaatst. 
 
Tijdens het verstoppen ontspon zich het volgende gesprek tussen een Minx-lid en 
een scheidsrechter. De scheidsrechter zei: Hier heb je een paal. Waarop het Minx-lid 
zei: Wat moet ik daarmee? Scheidsrechter: Je moet hem erin stoppen. Het Minx-lid 
vroeg toen: Is die wel dik genoeg? Scheidsrechter: Ik dacht het wel. Waarop het 
Minx-lid zei: Wacht nog maar even. 
Een argeloze wandelaar had misschien van alles kunnen denken, maar het ging toch 
echt over het verstoppen van een den. Ook de Hellband had weer een originele plek. 
Ze hebben de boom te water gelaten en daarna aan de oever van een vijver vastge-
bonden.  
 

� � 
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Op de woensdag worden de eerste tekenen van vermoeidheid en spanning ver-
toond. Dan beginnen sommigen naar anderen te kijken en worden de eerste be-
schuldigingen geuit. Uiteindelijk blijkt het allemaal een storm in een glas water te zijn 
en gaat de Meiweek gewoon door. Op donderdagavond komt er als een donderslag 
bij heldere hemel een abrupt einde aan een tot dan toe zeer geslaagde Meiweek. 
Terwijl de spertijd nog niet is afgelopen, wordt er al iemand op de boom betrapt. Dat 
wordt dus vergaderen. Besloten wordt dat de boom teruggegeven wordt aan de 
groep die hem daar verstopt had. De emoties lopen hoog op en de boom wordt ver-
nield. Uiteindelijk wordt er wel een nieuwe boom bezorgd maar de lol is er wel vanaf. 
De laatste dag heerst er een bedrukte stemming. 
 
De OMJA heeft de boom verstopt en pas om 5 uur wordt die weer gevonden door de 
Minx. Vanaf 19.15 uur mag er naar de boom gezocht worden. De groepen hebben 
dus nog 3 kwartier om de boom te vinden en in te leveren op de Abdijhof. Het zou 
toch een prestatie zijn als de Minx de boom op de Abdijhof zouden inleveren. Maar 
het mocht niet zo zijn. Er ontstond een spannende race tussen Sven Remmerde en 
René Krijnen. De vloek van Sven en de vreugdekreet van René maakten duidelijk 
wie de boom gevonden had. GZN kon de boom inleveren. Een prijs die ze eerder 
niet zo belangrijk vonden, maar nu waren ze er wel blij mee. Ze slepen daarnaast 
ook nog de prijs van de Meikoningin en de sportiviteitprijs in de wacht. De OMJA 
krijgt dankzij twee goede verstopplaatsen (één van 18 uur en één van 17¾ uur) de 
prijs voor de meeste uren. Meiweek 2008 is weer voorbij. Iedereen kan weer rustig 
gaan slapen. 
 
Nog enkele (weliswaar overbodige) wetenswaardigheden van de Meiweek 2008. 
Aantal keren in bezit: Minx (5), Ströpers (5), GZN (4), OMJA (4), Hellband (3), MJA 
(3), Snuffelaars (2). 
Aantal keren verstopt op zaterdag (5), zondag (2), maandag (5), dinsdag (4), woens-
dag (4), donderdag (5), vrijdag (2). 
Langst aaneengesloten verstopt: OMJA: 18 uur. 
Kortste tijd verstopt: Minx: 2 uur. 
Het vroegste tijdstip gevonden: Minx om 8.30 uur. 
Het laatste tijdstip gevonden: OMJA 23.15 uur. 
 
Er zijn nog wel meer onnozele wetenswaardigheden te vermelden, maar misschien 
doen we dat wel volgend jaar. 
 
Aan een vooruitblik op de Meiweek 2009 durven we ons niet te wa-
gen. Iedereen begint altijd wel met goede bedoelingen aan de Mei-
week maar hoe verder men in de Meiweek vordert des te meer krij-
gen de elementen die in het begin van het verhaal zijn genoemd de 
overhand en komt de redelijkheid in het gedrang. Laten we in ieder 
geval hopen op een goede Meiweek 2009.  
 
De scheidsrechters: John, Wiel, Marcel, Nico, Patrick en Frans  
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Verslag Meiweek 2008 -- Hellband 

 
De Hellband willen langs deze weg alle sponsoren, vrienden en andere medestan-
ders bedanken voor hun directe of indirecte bijdrage aan de Hellband en de Mei-
week. 
Speciaal gaan onze gedachte uit naar Theo (Flip) Martens,  
Ondanks dat hij nooit meeliep was hij een trouwe fan, en suikeroom van de Hell-
band. 
“Allemaal Idioten“ riep hij uit als we weer één of ander idee hadden, om vervolgens 
ons, met al zijn kennis, kunde en beschikbare middelen, te helpen.  
Familie Martens ………………… We salute You………   
 
Meiweek  Abdissenbosch editie 2008 
Reeds maanden voor de start van de Meiweek waren vele deelnemers bezig met de 
voorbereidingen. Sommigen in de bossen en velden, anderen aan hun bureau om de 
reglementen maar eens grondig te herzien. Dit laatste bleek in de afgelopen jaren 
noodzakelijk geworden gezien de felheid in de onderlinge strijd om zich ‘Winnaar’ te 
kunnen noemen. 
Een aantal deelnemers maakte in de afgelopen jaren handig gebruik van de hiaten in 
het reglement. Het spel is in de afgelopen jaren veranderd en dus werd het tijd dat 
ook het reglement eens aangepast werd aan de huidige stand van zaken. 
Sportiviteit en samenhorigheid was het motto. 
In een goed verlopen reeks van groepenvergaderingen werd het nieuwe reglement 
met inbreng en goedkeuring van alle groepen opgesteld. In tegenstelling tot eerdere 
jaren kregen de scheidsrechters meer zeggenschap over het naleven van de nieuwe 
regels. 
Gestart werd er met de traditionele barbecue op het voetbalveld georganiseerd door 
de Hellband. Volgens vele reacties die we mochten ontvangen was deze traditionele 
opening zoals hij hoorde te zijn.  
Gezellig feestend met elkaar om de start van de Meiweek 2008 te vieren. 
De start was zoals hij moest zijn, het midden zoals verwacht, het einde als een nare 
droom.  
Meer is er eigenlijk niet te vertellen over de editie 2008. 
 
De Meiweek traditie  is een fantastisch stukje volksvermaak, een gegeven waarom 
velen van ons trots kunnen zijn om uit Abdissenbosch te komen.  
Een volksfeest kan alleen fantastisch zijn als je dat met elkaar viert.   
Het spel kan alleen spannend zijn als je het speelt zoals het hoort.  
Sportief zijn is niet, alles mag als een ander het maar niet ziet. 
Eigen succes is leuk, maar het wordt leuker als je dat met  anderen kunt delen en 
het de ander ook gunt. 
Er is veel gebeurd in de afgelopen Meiweken, waardoor de gemoederen nog wel 
eens aardig verhit raakten. Vele uitspraken worden gedaan, de meeste met veel 
emotie en soms minder verstand.  

� � 
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Op het Meibal wordt er tot  en met de Prijsuitreiking gegromd maar dan is het tijd 
voor het feest, zoals het bedoeld is. 
Dat is dan ook de manier om dit soort tradities te beleven, immers het Meiweek ple-
zier beleven we samen. Het is een spel en dat moet zo blijven. 
 
Tot slot 
 
De Hellband is al meer als 25 jaar een begrip in de Meiweek. Vaak onbegrepen en 
onbemind, maar altijd oprecht en aanwezig. Wij houden niet van verstoppertje spe-
len, en zeggen wat er in ons omgaat. 
Freedom is our religion , Rock our Music, Love is our life, and the ‘Meiweek’ our pas-
sion   
And if you  don’t like it…………………………..…………..We don’t care  
 
Hellband  
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Verslag Meiweek 2008 -- GZN 
 
Dit jaar begon de Meiweek weer eens met een barbecue-avond die georganiseerd 
werd door de Hellband, deze avond werd uitstekend verzorgd. 
Na onze buiken vol te hebben gegeten en gedronken gingen sommige van onze le-
den tegen een uur of half twaalf naar de aangewezen plekken om daar verdachte 
handelingen van de Mei-jongens gade te slaan. 
Hierbij moet vermeld worden dat sommige jongens genoeg proviand mee hadden 
om de rest van de Meiweek mee uit te komen. De schnitzels en de speklappen 
moesten met twee handen worden gedragen. 
Onderweg zijn sommige leden nog even bij de Ströpers aangegaan die de Meiweek 
ook begonnen met een barbecue. Nadat hier de eerste lading speklappen en schnit-
zels waren weggespoeld met het nodige bier werd hier de proviand nog even bijge-
vuld met kippenpootjes. 
Na een rustige nacht waren het de Snuffelaars die de Meiweek openden. 
De hele week werd er naarstig gezocht naar de den door verschillende groepen. 
Er was een spannende strijd, alhoewel spannend, het blijkt dat sommige groepen 
echt nog naar een boom zoeken, hoewel andere altijd een stap eerder zijn. 
Het vermoeden bestond, en is later ook gebleken, dat er na een opmerking vanuit 
hun eigen leden in diverse groepen rotte appels zitten die menen dat het zielig is dat 
de Minx een uurtje naar de den moeten zoeken, zelfs op een plaats waar bijna alle 
groepen langs de den liepen waren het alweer de Minx die de boom ‘vonden’. 
Dit was een echte superplek die eigenlijk niet te vinden was, buiten de GZN. 
Later bleek dat één van onze beste zoekers (Funs) er langsgelopen was. 
Na de Meiweek werd ontdekt dat de boom door een lid van een andere vereniging 
doorgespeeld was aan de Minx, zoals dat wel vaker gebeurt, want van een den zoe-
ken weten de meeste Minx niks. 
Ook werd deze week duidelijk dat sommige leden van ons een dagje ouder worden, 
misschien kunnen wij de bus van de Minx eens lenen om deze leden in de punt af te 
zetten, mits ze deze zelf niet nodig hebben voor vervoer van hun leden . 
Deze week stond zo of zo in het teken van verschillende akkefietjes zodat ook deze 
weer eindigde in een overvloed van tranen. 
De grootste blunder werd er op donderdag gemaakt door de Hellband die voordat de 
spertijd afgelopen was al een voet op de den had gezet. 
Sommige leden van de Hellband meenden de Meiweek verder te verzieken door de 
den door midden te breken. 
Door het halen van een nieuwe den dachten zij dat alles weer koek en ei was, maar 
natuurlijk kon dit niet. 
Maar enfin, besloten werd om de Ströpers de den terug te geven zodat ze deze op-
nieuw konden verstoppen. 
Sommige leden van de Hellband meenden dat hen veel onrecht was aangedaan 
door die beslissingen gingen de Ströpers uitgluren (sportief?). Zij besloten om iedere 
groep een tip te geven over de verstopplaats van de den, behalve de GZN. 

� � 
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De OMJA, die op dat moment samen met de Ströpers de meeste uren hadden na-
men de tip met beide handen aan, hierdoor werd de prijs van de meeste uren op een 
schlemielige manier beslist. Misschien had de OMJA de eer aan zichzelf moeten 
houden en de boom moeten teruggeven aan de Ströpers. 
Dit was een overwinning van de OMJA met een rare bijsmaak. Op de laatste dag 
werd er door twee groepen bij de manege nog een sprintje ingezet om de boom in te 
leveren. 
Hier werd nog eens duidelijk dat René nog altijd een jonge god is met een scherp 
oog en een geweldig uithoudingsvermogen (de zware training bij Achilles Top samen 
met Ger Zeestraten heeft dan toch zijn vruchten afgeworpen). 
Voor ons, en vooral voor Harald Pauli,  was dit een schitterende afsluiting van de 
Meiweek. Boven op de den zittend werd hem een geweldig afscheid van onze vere-
niging gegeven. 
Voor de GZN was deze Meiweek nog een andere prijs te verdienen, nl. de Meikonin-
gin. In het diepste geheim werden de plannen gesmeed om de Meikoningin dit jaar in 
te leveren. 
Zelfs onze eigen leden wisten hier tot woensdagavond niks van, dus de verbazing 
was groot toen iedereen hierover werd ingelicht door de meesterbreinen van onze 
vereniging. 
Dit was voor ons een heel nieuwe ervaring daar deze prijs tot dan toe voor ons geen 
betekenis had, maar ja, als een dochter van ons eigen lid tot Meikoningin word uitge-
roepen dan moeten wij als groep deze ook proberen zelf in te leveren. 
Na een omweg werd zij stipt op tijd afgeleverd door Ron en Marian op het onder-
duikadres bij Werner en Marie-Louise. Daar werd Cathlin op en top verzorgd en ze 
kon onze feestavonden van dichtbij meemaken omdat ze recht tegenover ons home 
ondergebracht was. 
 
Maar nu terug naar de Meiweek van de GZN, deze was weer ongeëvenaard, met 
midden in de week een geweldig gezellige avond waar sommige leden van een an-
dere groep dachten dat ze op een communiefeest terecht waren gekomen dat tot in 
de late uurtjes duurde. 
Er werd deze Meiweek weer heel wat afgelachen met als afsluiting onze supergezel-
lige barbecue-avond. Hier bleek, nadat de muziekinstallatie uitviel, wij niet zouden 
misstaan bij Idols. 
Op het Meibal werden wij beloond voor onze jarenlange inspanningen om de spor-
tiefste Meiweekgroep te worden, nadat wij ons jarenlang hiervoor ingezet hadden. 
Deze prijs was dan ook dik verdiend en krijgt een speciale plek in onze overvolle 
prijzenkast. Wij willen bij deze dan ook de scheidsrechters bedanken voor hun inzet 
en hun sportieve inzicht. 
Als afsluiting willen wij nog een woord van dank uitspreken aan onze sponsoren. 
Ook willen wij nog even Harald Pauli speciaal bedanken voor zijn jarenlange inzet 
voor onze vereniging. 
Wij wensen iedereen een sportieve Meiweek toe. 
 
P.S.: Kijk voor de foto ’s van de GZN eens op meiweekgroepgzn.hyves.nl 
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Verslag Meiweek 2008 -- Snuffelaars 
 
Omdat de Meiweek zo vroeg begint, moesten we nog eerder beginnen. Onze huis-
baas annex kopman had veel plannen om ons home beter te maken. Kan het nog 
beter? Eigenlijk niet, maar er waren dingen zoals een fatsoenlijke afzuiging en ver-
warming die we toch misten. We hadden een gaskacheltje maar dat was niet ideaal 
voor een ruimte als ons home. De WC bleek te lekken en moest gemaakt worden, 
dat werd ettelijke keren uitgesteld, maar inmiddels alweer gemaakt. De ruimte onder 
het duivenhok moest worden opgeruimd, de muren naar buiten gingen weg en 
moesten baan maken voor een degelijke stenen muur met schuifpuien en een deur 
met kogelvrijglas. Kachelhout moest nog worden kleingehakt en opgestapeld, etc 
etc. In ieder geval genoeg te doen. De laatste weken hebben we goed werk gele-
verd, maar de ruimte onder het duivenhok kregen we niet echt af, maar het begin is 
gelegd. In ieder geval hebben we een prachtig uitzicht op het mooie gazon. Je zou je 
op de golfbaan wanen als je dit zag.  

Voordeel is dat je niet zolang hoeft te wachten op de Meiweek, omdat het zo vroeg 
valt, maar je komt handen en tijd te kort om alles af te krijgen. De afzuiging en de 
kachel werken inmiddels. Het gazon is in perfecte staat, daar kan sportpark De Lelie 
nog een puntje aan zuigen.  

Zijn we al in het bos geweest? Ja, een enkele wandeling, maar het was nog behoor-
lijk kaal. Je kon door iedere struik kijken. Begon het een beetje te groeien, kwam er 
vorst met sneeuw als toetje. 

Tijdens het verkennen van de grenzen, wat achteraf niet eens nodig was, is een 
stukje bijgekomen. Namelijk de groene strook naast de oude afgraving in Duitsland. 
Het was altijd al een grijs gebied en deze keer mag het meedoen. Het Kreupelebusj 
(wat een rare naam, had dan gekozen voor de Januspoekel) doet niet mee, maar 
kan tijdens transport gebruikt worden. De veldafscheidingen doen ook niet mee, dat 
scheelt kraakbeen en enkelblessures. Op zich is het redelijk hetzelfde gebleven. Op 
het laatste moment het stukje Teverneheide erbij te pakken was niet haalbaar. 

Het werd bijna een perfect Meiweek tot de donderdag. In het begin van de Meiweek 
zijn er ook dingen gebeurd maar werden door de vingers gezien. Maar zodra het om 
de worst gaat, komen de emoties en dat is jammer. Bij de Snuffelaars was het ook 
niet altijd perfect, er waren meningsverschillen maar na tien minuten drinken kunnen 
we nog door één deur. Pakken samen een pilsje en kloppen elkaar op de schouder. 
Er waren incidenten die werden opgeblazen, overal waar je kwam kreeg je steeds 
een ander verhaal te horen omdat een ‘gerucht’ een eigen leven gaat leiden. Dat 
hoort bij de Meiweek, dat is altijd zo geweest. Bij ons was het gezellig, we hebben 
goed gelopen en wij kopmannen zijn echt trots dat we 's morgens om 06.00 uur 
steeds 10-12 man sterk waren. In het verleden was dat anders. 

� � 
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Het home was rond 22.00 uur uitgestorven om de volgende dag weer vroeg uit de 
veren te komen. We hebben uiteindelijk de den twee keer gehad, met een totaal van 
14 uur. 

En opeens deed je weer mee voor de uren en nog 4 andere groepen. Dat was span-
nend en we wilden ervoor gaan. We liepen een aantal keren langs de den of tra-
peerde een andere groep. Maar we zien een stijgende lijn, de nieuwe leden waren 
opeens bloedfanatiek en hadden het virus snel te pakken.  

De nieuwe regels van het ophangen is meerdere malen uitgevoerd en het is zeer 
goed verlopen. Het lijkt wel dat de grenzen niet meer worden opgezocht en dat men 
inventiever is geworden. Steeds vergeet je weer dat de den één meter hoger kan 
hangen, dat is bij meerder groepen gebeurd.  

Maar de Snuffelaars doen nog meer. Naast de Meiweek komen we vaak bij elkaar, 
voor een drankje, hapje, feestavond, een speurtocht en dit jaar voor het eerst een 
mini-Meiweek 

Tijdens een vergadering, op de vooravond van het EK duel Nederland-Rusland, 
kwam een lid op het idee om een mini-Meiweek te organiseren. Het idee werd goed 
ontvangen, alleen hoe doen we dat? Na een paar weken brainstormen via mail wil-
den we terug naar de roots: geen scheidsrechters, gluren betekent water en brood 
en geen BBQ, geen cadiwagen, geen hulpmiddelen om de den te transporteren en 
alles lopend afleggen. We hadden aanvankelijk het gebied van het huis van De 
Groot tot aan de Manege, maar werd tijdens de mini-Meiweek ingekort tot hek oude 
stort/oude crossbaan tot aan de manege. Dat was groot zat.  

De avond voor aanvangen werden er groepjes gemaakt van 4-5 man groot d.m.v. 
loting, de kopmannen waren reeds genomineerd als groepshoofd en konden dus niet 
bij elkaar worden geloot. Groep 1 kreeg de eer om de den, die reeds al van een nep-
den uit de vorige meiweek was gezaagd, buiten de grenzen te brengen en na een 
half uur mochten de andere groepen ook het bos in, om groep 1 te trapperen met 
verstoppen. Zo kreeg je toch het effect van de kapnacht. We zouden eigenlijk de he-
le nacht door moeten gaan, maar dat was niet voor iedereen weggelegd. Het bos 
was zo dicht, dat je dit alleen al kunt dromen dat dit ook zo was in de Meiweek zelf. 
Hij werd 's nacht 1x gevonden, maar daarna niet meer tot de volgende dag. Eigenlijk 
speelde zich het spel af op een vierkante meter, want ver werd er niet gesleept met 
de den. Van de parkeerplaats bij de betoncentrale naar de afwatering daarnaast, 
achter de kunstenaar, aan het hek van de betoncentrale en dan weer terug in de 
buurt van de afwatering. Het verstoppen ging altijd snel, we hadden er eerst 1 uur 
voor uitgetrokken, maar zodra de den verstopt was en de verstoppende groep in ons 
home aankwam begonnen we meteen te verstoppen, zo krijg je een beetje snelheid 
in het spel. 
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Toeteren bij het vinden deden we ook niet, gewoon een telefoontje dat ie is gevon-
den en in het home even kijken of iedereen aanwezig is en de verstoppende partij 
bellen dat ze kunnen beginnen. Alles ging vanzelf. 

De catering was ook voortreffelijk. We hadden broodjes, soep, knakworsten en tot 
slot een BBQ met kampvuur. Maar het ging ons niet in de koude kleren zitten, want 
de meeste waren rond 23.00 uur best wel brak. 

We hadden een tweetal prijzen: voor degene die hem het meeste vond en voor het 
inleveren.  

Winnaar meeste keren vinden, werd na een wedstrijdje halve liter zuipen gewonnen 
door de groep van Rene.  

Het inleveren ging naar de groep van Herman.  

Het was gezellig en ideaal om het jaar een beetje te doorbreken, want van de Mei-
week tot aan de carnaval is er bitter weinig in het dorp te doen. We zijn tevreden 
over het resultaat en zeker voor een herhaling vatbaar, misschien hebben we dan 
meer dan 22 man die actief meezoeken. 

Voor de uitgebreide versie van ons verslag verwijzen we jullie naar 
www.snuffelaars.com waar ook foto's en filmpjes te zien zijn.  

De Snuffelaars 
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KAPCOMMISSIE 

2009 
 

Marc van der Weerden (Kapcommandant)   06-52021000 
 

Maykel Pelzer        06-15480625 
 

Joep Römkens        06-20106434 
 

Barry Ruivenkamp       06-10736333 
 

 
Mei-jongens Abdissenbosch opgericht september 1971 

Rabobank Ubach over Worms  15.17.26.728 
Kamer van Koophandel nummer  40186598 
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Programma: 
 
Zaterdag 9 mei 
 

10.30 uur: Ophalen van enveloppen, eieren en geld 

 
Zaterdag 16 mei 
 

00.00 uur: Start Meiweek 2009 
 

Vrijdag 22 mei 
 

20.30 uur inleveren Mei-den, Abdijhof 
 

Zaterdag 23 mei 
 
 

09.00 uur: Kappen van de sier-den 

10.00 uur: Rondgang met de sier-den 

11.00 uur: Uitroepen Meikoningin 2009 met denplanting 

15.00 uur: Receptie met kroning Meikoningin 2009 m.m.v. fanfare 

  Abdissenbosch  

16.00 uur: Rondgang door Abdissenbosch, m.m.v. fanfare Abdissenbosch 

 

20.30 uur: Meibal 2009 in de “Residentie” 
 

Entree:  voorverkoop € 5,-  aan de kassa € 6,- 
 

(voorverkoop bij  bestuur 06-52021000 of 06-24956551) 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 @ 
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Farao Sun biedt u: 

 

De Zonnestudio van Landgraaf! 
Zonnen zonder afspraak! 
TOP zonnebanken! 

Ruime moderne cabines! 
Uitstekende (vakantie)bruining! 
Persoonlijke cliëntenvoordeelkaart! 

Uitgebreide zonnecosmetica! 
 

Zonnestudio Farao Sun 
Kerkstraat 18a 

6374 HK Landgraaf 
Tel.: 045-5324260 

 

Dagelijks open van 08.45-22.00 uur 
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Verslag Meiweek 2008 -- Ströpers 
 
Na jaren heeft Celie dan eindelijk maar de knoop doorgehakt. Ton kreeg de opdracht 
om een super home te bouwen voor de Ströpers. Werner werd ingehuurd voor het 
metselwerk. Men was hem echter vergeten te zeggen dat het home voor de Mei-
week 2008 af moest zijn. Toen wij dan ook op donderdagavond het home wilden 
gaan inrichten bleek dat het dak en de vloer ontbraken. Met zes man hebben wij 
alsnog het dak erop gemaakt en een houten vloertje erin gelegd. Nu kon het home 
alsnog worden ingericht. Dus het tapje, ijskasten, diepvrieskist, magnetron en oven 
kregen een plaatsje en de Meiweek kon alsnog beginnen. 
 
In de kapnacht wordt eindelijk na jaren de den vakkundig door de MJA binnen de 
grenzen gebracht. De den wordt verstopt nabij de Watergraaf. Hier wordt hij op za-
terdagochtend gevonden door de Snuffelaars. De Snuffelaars verstoppen de den 
vervolgens in het 2e Hertenbosje. Hier wordt hij gevonden door de MJA. De MJA ver-
stoppen de den langs de draad van de golfbaan. 
 
Hier hebben wij ons eerste succes. Edy die ondertussen bekend staat als de grote 
kindervrind (hij is namelijk tijdens de meiweek de oppas voor Tamara) vindt samen 
met Rayan en Giel de den. De verstopcommissie besluit om de den op te binden 
tussen de dennenboompjes onder aan de Brandenberg. De aankomend zandhaas 
Wesley knoopt de den vakkundig tussen de dennenboompjes onder het toeziend 
oog van kapitein Rob en sergeant Ed. Normaliter wordt de den overdag al binnen 1 à 
2 uurtjes gevonden. Echter wij worden beloond voor ons initiatief en de den blijft dan 
ook 4,5 uur hangen. Het is uiteindelijk Jordan Heuts die er toevallig tegen aanloopt. 
De oudere paadjeslopers van de GZN lieten hem door de dennen heen kruipen, was 
Jordan er niet bij geweest dan had de den er nu nog gehangen. 
  
Maar ja, beter onze zustervereniging GZN dan de OMJA of Hellband. De leden van 
deze laatste groepen renden er weer eens als vanouds langs. Heren, hoe vaak heb-
ben wij jullie nu niet gezegd dat je geen den vindt met rennen en bellen? 
 
Tegelijkertijd bereikte ons ook nog het trieste bericht over de Minx waarbij een lid 
van deze vereniging op de eerste de beste omgevallen boom sprong en riep: "ik heb 
hem maar er zitten wel veel  zijtakjes aan". Tja, wat moet je daar nou in godsnaam 
mee? 
 
In twee etappes brengt de GZN de den naar de Grensstraat. Marvin, die hier elke 
morgen namens de OMJA even zou kijken, vergeet het deze keer. De den wordt ge-
vonden door de Hellband. 
Zij verstoppen de den langs de Duitse grens, waar hij binnen 10 minuten alweer ge-
vonden wordt door de oude kern van de OMJA. Micha en Frank waren er weer eens 
even niet en direct is er succes. Misschien kunnen ze allebei toch maar beter Kadi-
chauffeur worden. 
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Het is inmiddels zondag en Communietijd. Jeff, Jim en Eddie zijn de klos. Dit bete-
kent dat ze in 2009 natuurlijk een vaatje bier moeten doneren. Ik hoor Eddie al huilen 
want hij vond dat hij eigenlijk niet het volledige bedrag aan contributie hoefde te be-
talen omdat hij er twee dagen niet kon zijn vanwege de Communie. 
 
De OMJA verstoppen de den 400 m verderop in een door Frank Jongen geprepa-
reerde greppel achter een bramenstruik. Een puike plek  waarbij de vraag is wie o 
wie hem hier zal vinden. 
 
Op maandagmorgen vertrekken wij met 22 Ströpers om 05.30 uur, 6 Minx leden lie-
pen de Europaweg naar beneden maar wel helaas weer eens zonder de bermen en 
struiken links en rechts van de weg mee te nemen. Gevoelsmatig betekent dit door-
gaans niet veel goeds. 
 
Een groepje van de Ströpers is langs de autoweg op zoek naar beneden en de an-
dere groep begon achter de betoncentrale. Daar kwamen wij de Snuffelaars tegen. 
Bij een van hen ging de handy af, de Minx hebben de den gevonden maar ze wilden 
hem niet aangeven omdat ze met te weinig vrouwen waren. Wij vragen ons nu nog 
af welk lid van de Minx de Snuffelaars heeft gebeld?  
 
Wij besloten dan ook om gewoon door te lopen. De tijd loopt immers door voor de 
OMJA en het is onbegrijpelijk dat die schapen de den niet aangeven. Dit riekt naar 
samenspel. 
We lopen op het Duitse pad en we zien in de verte iemand over het pad rennen. 
Snel naar de plek waar wij nog zeker 5 minuten moesten zoeken om de den te vin-
den. Maar de Minxjes zitten erop en ra ra, van wie zouden de Minx hem hebben ge-
kregen uh hoe zouden ze hem gevonden hebben? 
 
Omdat wij als enige groep gezien hadden dat de Minx maar met een klein groepje 
waren, hadden wij het vermoeden dat ze niet al te ver met de den zouden kunnen 
lopen. Na de spertijd snelden wij dan ook met een 5-tal Ströpers vooruit. Verwey 
werd afgezocht waarna Vincent en Zach terugrenden naar de plaats waar de Minx 
hem hadden gevonden. Hier hadden ze heel slim een heel groot gat gemaakt (alsof 
ze de den eruit hadden gehaald) echter hadden ze geen rekening gehouden met de 
sluwheid van de Ströpers. 
 
We renden rechts en links om de bramenstruik en zagen dat de Minx de den slechts 
5 meter hadden doorgetrokken. We lagen er net op toen het begon te regenen en er 
twee leden van de Hellband aan kwamen lopen. Ze bleven bij het gat staan en zei-
den tegen elkaar dat ze er gisterenavond ook langs waren gelopen. 
Ze liepen tot aan de bramenstruik, bleven daar even staan en liepen vervolgens 
weer door (dat noemt men nu dubbel erlangs lopen, tja Cor dat kan de beste over-
komen!). 
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ROVO - SERVICE.COM 
 

KUNSTSTOF / ALUMINIUM / HOUTEN 
                             - RAMEN 

- DEUREN 
- PUIEN 
- GEHELE GEVELS 

 
 

 

 

 
 

ALUMINIUM  - ROLLUIKEN 
 - POORTEN 
 - OVERKAPPINGEN 

 

TEVENS HET ADRES VOOR ZONWERINGEN 

 
THORNSESTRAAT 3 

6374 BH LANDGRAAF 

TEL: 045-5320054 
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Ze waren net weg toen er vanuit de verte een geel vlekje opdook dat snel groter 
werd. Het bleek Mischa te zijn in een geel NS-regenjasje. Ook hij stopte bij het gat, 
dook erin, kwam er weer uit en rende ons straal voorbij. Nog geen 2 minuten laten 
was hij weer terug, liep weer langs ons en via de Duitse kant betrapte hij ons op de 
den. Je had zijn gezicht eens moeten zien, hij was direct weg. Ook Chris en Theo 
kwamen niet veel later langs. We wisten niet eens dat zij ook lopen als het regent! 
 
Het home werd gebeld en Hub en Paul brachten de kar. Onderweg hadden ze ont-
dekt dat ze ook  steppend naar de plaats waar wij de den hadden gevonden konden 
komen. 
Maar met twee van dit soort zwaargewichten krijgt een karretje steeds meer vaart en 
is er uiteindelijk geen houden meer aan. Paul bedacht zich geen moment en sprong 
er net op tijd vanaf en dan  kun je je wel voorstellen wat er met Hub gebeurde. Hij 
schoot als een raket van het karretje en de verbanddoos moest er aan te pas komen. 
We zullen niemand vertellen dat het slechts ging om een echte "kantoorwond" lees 
schaafwond, maar May had wel de verbanddoos half leeg na de behandeling. 
 
Wij hadden een geweldig idee, we gingen de den zonder kar over het oude stort 
transporteren en  bij de ingang in een gegraven greppel verstoppen. Zelden hebben 
wij zo moeten afzien. Het regende zo hard dat de halve greppel weggespoeld was. 
We waren dan ook nog niet eens op het home terug of de OMJA  hadden de den al 
gevonden. 
 
De OMJA verstopten de den op slechts 200 m afstand, namelijk langs het hekwerk 
van de betoncentrale. Toen de zoektijd inging bleek de Hellband het snelst. Het lijkt 
wel of ze in de winterperiode op sprintles zijn geweest. Volgend jaar ook oefenen op 
de langere afstanden want daar laten jullie nog wel eens wat steekjes vallen! 
 
Jeff kwam nog even langs om wat restjes eten te brengen dat overgebleven was van 
de Communie. Een vol weeshuis had zich er minstens een week tegoed aan kunnen 
doen. 
De Hellband verstoppen de den vervolgens bij Borger waar de Minx hem vinden en  
hem de hele nacht weten te houden. 
Hij wordt dinsdagmorgen gevonden door de GZN in het 1e hertenbosje. Zij verstop-
pen hem achterom bij Jongen. Het zijn alweer de Minx die hier de den vinden. Om-
dat de Minx een gebrek aan conditie hebben weten wij dat het een kwestie van mi-
nuten is voordat ze de den weer moeten verstoppen. Dat blijkt te kloppen want de 
rode poort is het eindstation. Wij leggen het vervolgens af tegen de MJA. 
De MJA verstoppen de den op de golfbaan. Daar vinden de Snuffelaars tegen de 
avond de den en brengen hem naar een bramenstruik achter het slachthuis. 
 
Het is Koninginnedag en wie is er oranjegezinder dan de Ströpers? Niemand!  We 
vertrekken met een 20-tal Ströpers om 05.30 uur en binnen 2 uurtjes hebben we 
succes, het was "big" Hub die hem vond. Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen 
dat hij er over gevallen was. 
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TOP-KARWEI  voor een complete tuin 

 

• Sierbestrating Pierre  Smeijsters 

• Tuinaanleg 

• Vijvers 

• Graszoden Reeweg 90A 

• Vlonders 6374 BZ Landgraaf 

• Renovatie 

• Metselwerk T. 045.5315184 

• Uitkappen – Voegen M. 06.55937857 

• Tuinmeubelen F. 045.5315271 

• Tuinaccessoires 

• Schuttingbouw www.top-karwei.nl 
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Wij hangen de den op exact dezelfde plek tussen de dennenboompjes onderaan de 
"Brandenberg". Hier wordt hij gevonden door de MJA terwijl  Kevin Coolen een plas-
je had gepleegd onder de den zonder dat hij de den had zien hangen. De MJA ver-
stoppen de den vervolgens nabij de palletfabriek. Hier laten wij de den voor de eer-
ste keer echt liggen. Het zijn de snelste lopers van de Ströpers (Daniel, Yaro, Vin-
cent, Geert , Giel en Frank) die erover heen rennen. 
 
De Minx (die zich hadden laten brengen) vinden de den en verstoppen hem nabij het 
tunneltje langs de autoweg. 
 
Nu is het Ströper-time, de loopschoentjes worden weer eens uit het vet gehaald en 
vol gas wordt er langs de autoweg naar beneden gesprint. Het is een genot om te 
zien hoe de jeugd dit oppakt. Ik durf te stellen dat wij beschikken over een 5-tal su-
per sprint talenten. Wij als oudjes worden er compleet uit gelopen. Al snel wordt de 
den dan ook gevonden. 
 
Wij verstoppen de den in een gegraven greppel tussen de golfbaan en de branden-
berg. Hier blijft hij liggen tot de volgende dag 10.30 uur. De OMJA vinden uiteindelijk 
de den. Een mooi resultaat, 11 uurtjes tijdwinst en we doen weer vol mee voor de 
prijzen. 
 
De OMJA verstoppen de den op de Brandenberg. Hier wordt hij gevonden door de 
GZN. Zij verstoppen de den op klaarlichte dag in de struiken nabij het slachthuis. Dat 
is ‘gedurfd’ want je loopt een groot risico om gezien te worden. Wij winnen dan ook 
vervolgens het sprintduel van de OMJA.  
 
De verstopcommissie komt met een plan, de ene helft krijgt de opdracht om met een 
nep-den helemaal via Verweij, achter het oude stort deze te droppen op Duitse 
grond. De andere helft loopt een groot risico door via het pad langs de Durox over 
steken en de den op het achterterrein van het appartementencomplex in een ter 
plekke gegraven greppel te verstoppen. De greppel was zo gegraven dat wij hem 
konden zien vanuit ons home. 
Een kwartier voordat de zoektijd in gaat zien wij dat er al iemand op de den zit. De 
scheidsrechters gaan poolshoogte nemen, het blijkt Flip te zijn. De eerste groepen-
vergadering is dan een feit. 
 
De straf die uitgesproken wordt, wegens het te vroeg op de den zitten wordt niet ge-
accepteerd. 
Een 5-tal leden van de Hellband breken de den dan ook ter plekke over. 
Ze brachten een nep-den die ze op de vrijdag voor de Meiweek reeds hadden over-
gebracht naar het dorp (dit hadden enkele Ströpers namelijk gadegeslagen) zodat de 
andere groepen de Meiweek konden voortzetten. 
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Exploitatiebedrijf Postbus 32100 - 6370 JC Landgraaf 
 
 
 
 
 
 

 

Rukkenerweg 5 

045 - 532 48 99 
 
Riool Ontstoppingsbedrijf Loodgietersbedrijf 
Bouwkundig Onderhoud Dakdekkersbedrijf 
Bouwkundige Renovatie Gas- en Waterfittersbedrijf 
Asbestsanering Centrale Verwarming 
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Bij de Ströpers moest er een vergadering aan te pas komen om de gelederen te slui-
ten. Er was een grote groep die verder wilde spelen en een groepje die met deze 
‘den’ niet verder wilden spelen. Wij verstopten uiteindelijk de nieuwe den in het don-
ker in het 3e  hertenbosje. Waar wij al bang voor waren gebeurde. Nog tijdens de 
nacht pakt de OMJA de den (nadat zij net zoals andere groepen ook getipt werden)  
 
Deze Meiweek, die tot donderdag de meest sportieve en fairste sinds jaren is, is ka-
pot gemaakt. Geen enkele groep gaat nog voluit. Het is de vijf leden van de Hellband 
gelukt om vroegtijdig deze door velen deelnemers met smacht tegemoet geziene 
Meiweek te verzieken. 
 
Wij hadden gehoopt dat de OMJA, hoe moeilijk dat ook is als je nog kanshebber 
bent voor de urenprijs, in plaats van de den op te pakken dit hadden doorgegeven 
aan de scheidsrechters en dat alle groepen hun afkeer hadden uitgesproken. 
Daar er geen enkele groep meer loopt voor de uren is deze prijs voor de OMJA. Een 
overwinning zonder glans, sterker nog het is er een van pure armoede. 
 
Op vrijdag komen de Ströpers rond 12.00 uur bijeen. De jeugd die niet alleen veel 
maar ook vooral snel heeft gelopen wil ook nog lopen om de den in te leveren. Een 
deel van de oudere Ströpers besloten echter niet meer aan te treden. Zij besluiten 
nog een vat bier en wat vlees te gaan halen om er zo in ieder geval een gezellige 
afsluitende avond van te maken. 
 
s' Avonds is het een drukte van jewelste, zeker 70 mensen zijn er op het home. 
Dit belooft veel goeds voor de toekomst, er bloeit iets moois op binnen onze gelede-
ren. Bij de Ströpers wordt er natuurlijk gelopen voor de prijzen maar er is ook veel 
aandacht voor de traditie zelf. 
Het is geen koude bedoening zoals bij de wedstrijdlopers. Plezier en fun maken ho-
ren erbij anders kun je beter stoppen. Men roept al jaren dat er een maximum van 
lopers ingevoerd moet worden, wij zijn het daar niet mee eens. Het is net van belang 
dat men de jeugd er zo vroeg mogelijk bij probeert te betrekken anders is het over 
een paar jaar gedaan met deze traditie. Dus op naar het 100ste Ströpers lid zodat wij 
het zoekgebied in een keer compleet kunnen afzoeken.  
 
Op het home van de Ströpers is er dit jaar iedere morgen een lekker uitgebreid ont-
bijt: broodjes met verschillend beleg, spek en ei, melk, chocomelk, bananendrank, 
sapjes, enz. enz. 
‘s Middags en ‘s avonds is er altijd keuze uit verschillende gerechten. Tijdens deze 
week is er  spaghetti, verschillende soepen, frieten, koud buffet en 2 diepvrieskisten 
snacks doorheen gedraaid. Verder brandt de barbecue elke dag en voor de kids is er 
uiteindelijk nog Mc Donalds food. Dit is vooral mogelijk gemaakt door onze vaste 
Kadichauffeur May en enkele trouwe metgezellen. 
 
Wij wensen tot slot weer iedereen veel succes toe deze meiweek. 
 
De Ströpers 
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Verslag Meiweek 2008 -- OMJA 
 

Een weekje in mei 2008 
De Meiweek van 2008; Weer een verhaal van de zoveelste kapnacht, hoe de den op 
en neer gaat van groep naar groep. Sprinten, sprinten en nog eens sprinten. Ieder-
een die de den mag vinden. Het originele inleveren op vrijdag. Eindigen doet zo’n 
verhaal meestal met hoe geweldig dit dorpsgebeuren toch wel niet is. En hoe eerlijk 
de Meiweek weer verlopen is. Niets is echter minder waar. Laten we de Meiweek 
eens vanuit een ander licht bekijken. Het was weer een grote oneerlijke hypocriete 
bende. 
 
Voorbeelden 
De Minx zelf zeggen een tip te hebben gehad van een OMJA-lid op onze wereldplek 
langs het Duitse pad. Als er gevraagd wordt wie deze ‘mistery guest’ dan wel niet is 
dan was het toch maar geen tip. De Snuffelaars kijken met een verrekijker vanuit hun 
home naar het bos. Tevergeefs maar toch, je hebt de schijn tegen. De GZN verstopt 
de den tegenover het slachthuis, de Ströpers sprinten er binnen 1minuut op. Tijdens 
het den verstoppen zien we een persoon met een hond die even later bij de Hellband 
een pintje drinkt. Rara wie de den vindt. En ga zo maar door. Hoeft niet hypocriet te 
zijn, kan namelijk ook allemaal toeval zijn. Er is maar een zekerheid. Al deze inciden-
ten zorgen ervoor dat de emmer vol druppelt. En dan is er maar weinig, heel weinig 
nodig, om de gemoederen hoog te laten oplopen.  
 
Donderdagavond 
Zo hoeft er geen woord vuil gemaakt te worden aan het glorieuze ‘Hellband-den-
overbreek-moment’. Feit was dat de Ströpers de nachturen konden opeisen en dan 
niet meer in te halen waren door de OMJA.  
 
Toch hadden we besloten om die avond te gaan zoeken. Een week vrij nemen om in 
het zicht van de haven op te geven is geen optie. Als 5 minuten voor het einde van 
de spertijd 2 mensen van twee verschillende groepen je verzekeren dat er toch echt 
een kijkje genomen moet worden in het hertenbosje dan ga je daar toch het eerst 
naartoe. Hand in eigen boezem; ook wij zijn hypocriet. Uiteindelijk vinden we dat 
ding net voor de Mei-jongens en de Minx. 
 
Lang verhaal kort, wij ‘winnen’ de meiweek, als je op zo’n manier nog van winnen 
kunt spreken, maar de meiweek 2008 is verder kapot. 
 
Groepenvergadering 
Terug naar die bewuste donderdagavond of beter gezegd nacht. Een groepenverga-
dering zonder rode draad die nergens over gaat. Opgeroepen door de Ströpers, 
want dat ze waren uitgegluurd stond als een paal boven water. 

� � 
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>>GRAFISCH ONTWERP 
>> HUISSTIJLEN 
>> DRUKWERK 
>> POSTERS 
>> AUTOBELETTERING 
>> RECLAMEBORDEN 
>> BEWEGWIJZERING 
>> LICHTRECLAMES 
>> FULLCOLORPLOT 
>> NAAMBORDEN 
>> SPANDOEKEN 
>> RAAMBELETTERINGEN 
>> GEVELLETTERS 
>> MAGNEETPLATEN 
>> RECLAMEZUILEN 
>> VLAGGEN 
>> TEXTIELDRUK 
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Als elke groep wordt gevraagd of ze een tip hadden gehad dan bloedt bij iedereen 
ineens de neus. Niemand weet wat. De Hellband weet van niks, maar ze hadden wel 
van te voren geroepen dat de Ströpers in ieder geval niet zouden winnen. Waterdicht 
alibi? De Snuffelaars hadden geen zin meer om te zoeken en hadden wel bij bijna 
iedere groep de heetste tip gedeponeerd. Of in ieder geval een lid van die groep.  

 
Hoe wist hij de locatie? Maar zelfs dit lid kon zich van dit alles niets meer herinneren 
tijdens deze vergadering. De Minx en de Mei-jongens wisten ook niks terwijl deze 2 
groepen het best vertegenwoordig waren in het Hertenbosje samen met de OMJA? 
Hmmm, vreemd! Hypocriet? 
 
De GZN wist ook van niks en was de enige groep die de schijn niet tegen had. Ze 
waren immers nergens te bekennen tijdens het zoeken. Uiteindelijk wordt de Hell-
band geschorst voor het overbreken van de den. Terwijl dit niet eens een agenda-
punt was? 
 
Historie 
Ondanks de malaise van 2008 wenst de OMJA toch iedereen weer een vermakelijke 
en hopelijk eerlijke week. Wetende dat de Meiweek 2008 nog lang niet voorbij is en 
dat we dat dit jaar ongetwijfeld zullen gaan merken. Dat is in het verleden al vaker 
gebleken en waarom zou de geschiedenis zich niet herhalen?  
 
Moraal van het verhaal 
Iedereen beleeft de Meiweek op zijn of haar eigen manier. Geruchten worden snel 
aangedikt en door groepen als waarheid aangenomen. 
 
Emotie gaat de boventoon voeren, mensen en groepen worden veroordeeld zonder 
het toepassen van hoor en wederhoor. Hierdoor spelen groepen eigen rechter en 
bepalen zelf wat wel en niet kan. Gluren, den overbreken, mensen uitzetten, de 
buurvrouw laten rijden etc, etc... 
 
Een dialoog die spanningen wegneemt zou een uitkomst bieden. Dit is ook iets wat 
hoort bij een beschaafde maatschappij. Helaas niet bij ons in de Meiweek. Het zal 
wel de cultuur van Abdissenbosch zijn en dat zal ook wel altijd zo blijven. 
Gelukkig kunnen we ieder jaar na een volslagen idiote week ergens in mei weer 
normaal doen en het gewone leven oppakken. 
 
 
Was geschreven, 
de OMJA 
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Verslag Meiweek 2008 -- MINX 
 
Dit jaar begon de Meiweek heel erg vroeg en wel al in april. 
Op de dinsdag en woensdag ervoor gingen we aan de slag om de loods weer om te 
toveren in onze ‘Gouden Kooi’. Elk jaar wordt die weer mooier en zijn we van meer 
gemakken voorzien.  
Nu nog alle boodschappen en we zijn er weer klaar voor. 
Op vrijdagavond werd rond 21.00 uur verzameld in de loods waar iedereen wel een 
beetje zenuwachtig wacht op het begin van de Meiweek. Eerst nog even tanken met 
de cadi en dan kunnen we beginnen. Helaas ging dat laatste niet zo als we verwacht 
hadden, al op de Vogelzankweg stonden we stil!!! Dan maar duwen naar het tanksta-
tion en hopen dat die weer zou starten. Getankt en weer met z’n allen (zo’n 8 Minx-
jes) in de auto…blub, blub deed die en meer niet. Dat was natuurlijk lachen maar die 
auto moest natuurlijk wel terug naar de loods, dus weer met zijn allen duwen. Wij 
hadden onze voorbereiding al gehad!!! 
Op naar de kantine en van daaruit naar het kapelletje, waar het erg gezellig was. 
Eén lid was zelfs erg lang op zoek naar een krat in plaats van de den. Ook de pizze-
ria kwam dit jaar langs, die na met handen en voeten uitleg te geven het kapelletje 
uiteindelijk toch vond! 
Daarna verspreid het bos in waar één fanatiekeling valt en er een bijna gebroken en-
kel aan overhoudt. 
Die nacht wordt geen den gevonden, maar ’s morgens vroeg wel door de Snuffe-
laars… eindelijk nu begint de Meiweek echt! 
Helaas wordt op zaterdag en zondag door ons geen den gevonden, wel traperen wij 
2 keer en zitten er dus dicht bij. 
De cadi staat nog steeds stil, gelukkig zijn er een paar OMJA-leden die ons helpen 
hem weer aan de gang te krijgen. 
Op maandagochtend wordt de den dan eindelijk door ons gevonden, 3 keer is 
scheepsrecht. De OMJA had hem op een hele mooie plek verstopt langs het 
grenspad helemaal in de doornstruiken waar al menig groep langs is gelopen. Mei-
den klasse! 
Hels karwei om hem daar uit te krijgen, en we besluiten dan ook om onze krachten 
voor die dag te besparen, die den wordt overdag toch weer snel gevonden, en hem 
11 meter verder te leggen. 
Die maandag bestaat uit heel veel regen, en veel gewissel van den: Ströpers, OMJA, 
Hellband en dan wij weer! ’s Avonds bij het zoeken glijdt een Minx-lid letterlijk op de 
boom… deze was door de Hellband opgehangen aan de rand van een vijver bij Bor-
ger. 
Nu nog blijven liggen en zorgen niet getrapeerd te worden. Verschillende groepen 
lopen langs en roepen nog op elkaar of ze daar goed gekeken hadden… schijnbaar 
niet. Eén Mei-jongen wordt door ons Minx-lid aangespoord “waal good zeuke”, deze 
verstaat wat anders en vlucht het bos uit! 
Yes, we hebben de nachturen! 

� � 
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Op dinsdag vinden we de boom dan weer en de andere groepen beginnen dan toch 
langzaam in te zien dat wij wel degelijk mee tellen en helemaal geen mollen nodig 
hebben!!! 
We merken in onze groep dat we allemaal steeds fanatieker worden nu we er zo 
goed voor staan.  
 
Vandaag (de woensdag) krijgen we ’s avonds Italiaans buffet en proberen dan ook 
nog voor het eten met zoveel mogelijk vrouwen te zoeken. En ja hoor, voor de pallet-
fabriek vinden we de den alweer. Helaas worden we dan beschuldigd van afzetten… 
jongens, jongens zijn jullie dan zo bang om van vrouwen te verliezen?!☺ 
Gaan we dan weer voor een nacht… jammer maar dat zit er niet in, de Ströpers vin-
den hem al snel en hebben de nachturen. 
Tot nu toe is de Meiweek rustig verlopen, zonder noemenswaardige strubbelingen, 
maar door de spanning onderling, omdat we wel allemaal heel dicht bij elkaar met de 
uren liggen, lopen de gemoederen dan op donderdag toch helaas nog op. 
 
Door deze gebeurtenissen op donderdag, is de animo onder de groepen gezakt en is 
het dan moeilijk om de mensen weer te motiveren. 
Op vrijdag begint dan ook iedereen later dan normaal met zoeken maar al gauw zit 
de spanning er gelukkig weer in.  
Iedereen wil die den tenslotte toch graag inleveren… en ja hoor, we vinden hem!!! 
Op het oude cross-terrein vindt eentje van ons de boom. Nu stil liggen blijven en 
maar hopen dat niemand je ziet. Helaas loopt de GZN net ook juist daar te zoeken 
en ja hoor de zoon van één van ons betrapt ons: dat wordt 1 week buiten slapen 
zonder eten! 
Gaat het ons lukken om die boom te verstoppen en 40 minuten vast te houden. Nee, 
het zit er voor ons dit jaar niet in, GZN vindt de boom en mag hem inleveren. 
Wat zaten we er dicht bij dit jaar… dat was wel even slikken, maar ja een derde 
plaats mag er toch ook wel wezen! 
Vrijdagavond sluiten we af door met zijn allen naar het pleintje te gaan en daarna 
gezellig te feesten in onze Gouden Kooi.  
 
Wij hopen dat het dit jaar nog beter gaat en wensen iedereen veel zoek plezier in de 
komende Meiweek!!! 
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Wist u dat? 
 

- De MJA staan te popelen voor de Meiweek 2009? 
- Het officieel crisis is? 
- Dit jaar niet veel te lezen is in dit boekje, aangezien de inkt en het  papier ook duur 

is? 
- Twee leden van de MJA vertrekken? 
- Wij ze ook middels deze weg willen bedanken voor hun inspanningen! 
- We tevens nog naarstig op zoek zijn naar nieuwe leden? 
- We het home weer op ‘t voetbalweike hebben? 
- Het bos vorig jaar niet bepaald groen was? 
- De vooruitzichten voor dit jaar gunstig zijn? 
- We de den vorig jaar vaak(te laat) gevonden hadden? 
- D’r kloemel ook bijna ingeleverd hadden? 
- Een Mei-jongen dan ook 5 seconden te laat op de boom zat? 
- Hij hier nu nog altijd niet over te spreken is? 
- We ook eindelijk ervaring hebben met het graven van een greppel? 
- Dit de eerste keer resulteerde in een S-bocht greppel? 
- De OMJA een AUTO-speurtocht had? 
- Dit niet veel goeds voor komende Meiweek belooft, aangezien je een speurtocht 

normaliter te voet aflegt? 
- De barbecue voorafgaand aan de kapnacht zeer geslaagd was! 
- Je Sven ook met een F kunt schrijven? 
- Dit dan Sfen wordt? 
- Onze tutorauto vorig jaar een ‘pimping’ BMW was 
- Het merendeel van de OMJA bovenstaande zin maar deels begrijpt 
- Waarschijnlijk alleen BMW duidelijk is (lees: Bier Mit Wurst)    
- Autobedrijf Quadflieg deze gesponsord heeft en we hier zeer dankbaar voor zijn!!! 
- De Minx al vallend een boom vindt? 
- Dit zeker gebeurde door de gladde gecamoufleerde crocs? 
- We tevens alle vrijwilligers willen bedanken voor hun inzet!? 
- De GZN andere groepen wilde hekelen door middel van peperoni-sjnaps aan te bie-

den? 
- Dit spul ook gebruikt kan worden als kerosine auwhoor? 
- De MJA weer de nieuwjaarswandeling hebben gelopen? 
- Dit in februari was en dus ook omgedoopt is tot valentijnswandeling? 
- Deze wandeling volgend jaar dan ook op veler verzoek over de Brandenberg gaat? 
- De nieuwe spelregels goed hebben uitgepakt? 
- De den ook een enkele keer met succes is opgehangen en ingegraven? 
- We de Hell Band hebben ingeschreven voor de Schotse Highland Games? 
- Ze zich hier kunnen uitleven met bomen gooien, kappen en vooral breken? 
- We ook hopen op een sportieve Meiweek? 
- Iedereen veel plezier en gezelligheid toe wensen!!! 

 
De Mei-jongens Abdissenbosch 
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Kandidaten Meikoningin 
 
 

Hallo allemaal, 
 
Ik ben Jessica Matzner, ben 17 jaar oud en 
mijn grootste hobby is dansen. Doordat mijn 
vader al 29 jaar meeloopt in de Meiweek en 
hij het nog altijd leuk en spannend vind ben 
ik hierin geïnteresseerd geraakt. 
 
Mij lijkt het een hele grote eer om 
Meikoningin te mogen worden, daar ik al vele 
jaren hiervan heb mogen genieten bij andere 
Meikoninginnen. Vooral nu ik vorig jaar op 
een paar stemmen dit gemist heb. Daarom 
hoop ik komend jaar deze ervaring wel te 
mogen meemaken om als Meikoningin wel 
gekozen te worden, daar het een leuke 
traditie en het hele dorp hierin meeleeft. 

Langs deze weg wens ik iedereen een leuke en vooral een sportieve Meiweek toe. 
 
Vele groeten, Jessica 
 
 

 
 
Halloooo mensen, 
  
Ik ben Nivenka Engelen, 16 jaar en 
woon op de Bernadettelaan 30. 
Ik zit in het laatste jaar van het 
Eijkhagencollege locatie Graafstraat. 
Hierna ga ik naar Citaverde Dynamic 
Design doen in Heerlen, waar ik me 
erg op verheug. 
Mijn hobby's zijn: shoppen, stappen 
met vrienden en vooral lol maken, en 
natuurlijk fanfare Abdissenbosch. 
Waarom geef ik me op voor 
Meikoningin. Het lijkt me leuk om het 
hele gebeuren om Meikoningin te  

worden mee te maken. Dus mensen hou U niet in en STEM OP MIJ,,!!!! 
Alvast bedankt, 
Vanuit hier wens ik alle groepen een super Meiweek toe!!! 
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Meipilaren 
 

 
Richard en Moana van Elteren 
MINX 
Ilona Vissers en Andre Missler 
Linda en Patrick 
Ed Plantas en Johanna 
Frits en Gesine Baadejoul 
Mike en Rowena 
Peter Matzner 
Jack Jongen 
Frenk Jongen 
Temmy en Henny Hendriks 
Rene Jongen 
OMJA 
Nick en Janette Lucker 
Marcel en Inge 
Remy Embregts 
Ton Embregts 
Bart en Sandria Immeker 
Herman en Finy 
Marco Berendsen 
Dennis en Wendy Moonen 
Rene en Astrid Norder 
Peter en Nel Hendriks 
Antoin en Claudia Snippe 
Frans en Tinneke van Elteren 
Jos en Wendy  vd Veerdonk 
Richard Cranen 
Barry en Monique 
Jan van Ouwel 
Ron Bemelmans 
Debbie en Michael 

John Römkens en Annebel Janssen 
Bente en Wout 
Rene Krijnen 
Jan en Thea Krutzen 
Nadi Arts 
Bert Heinen 
Rene en Jolanda Klooster 
Jo en Sandra Geesink 
Zach de Lang 
John en Elle Deceunick 
Frits 
Ströpers 
Frans Weijgerse 
Jo en Corrie Steins 
Fred en Corrie Embregts 
Wiel en Sylvia 
Werner en Inge 
Dimitri en Gline Ludwizak 
Misha Mulders 
Frenk Heuts 
Sven Schulteis 
Hellband 
Cor en Agnes Versteinen 
Ger Weijgerse 
Jos Dassen 
Bert Heinen 
Huub en Marlies Theissen 
Fieny Speth 
Marvin Szableski 
Ron en Tamara Rinkens 

 
 
 
 

SPECIAAL DANK VOOR LEEN 
DIE ONS ELK JAAR DE BLOEMETJES MAAKT !!!!! 
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  - RESTAURANT 

- CATERING 

- ZALENVERHUUR 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ABDISSENLAAN 63 

6374 BL LANDGRAAF 
 

T 045 531 29 26 
F 045 531 29 26 

E RESIDENTIE@HOME.NL 


