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Beste mensen,

Nog even en mei-week 2010 gaat weer van start, een week vol met passie en fanatisme zoeken 
naar een boomstam, een traditie die ons dorp al bijna 40 jaar rijk is.

Een traditie waar we als vereniging trots op mogen zijn, kijkend naar de turbulente tijden die onze 
vereniging gekend heeft. De nodige ups en down zijn inmiddels gepasseerd. Steeds weer komt er 
een groep jonge mannen die de organisatie wat betreft de mei-week op zich neemt en alles probe-
ren op een zo goed mogelijke manier te regelen. Sommige jaren loopt dit vlekkeloos, maar we  
hebben ook jaren dat het wat minder soepel liep, dat hoort er nu eenmaal bij. Inmiddels hebben we 
een groep jongens die al flink wat ervaring hebben opgedaan in de afgelopen jaren. Uiteraard is het 
voor ons als vereniging onmogelijk iets te organiseren als je niet gesteund wordt door de mei-week 
groepen en scheidrechters, ik wil dan ook als voorzitter van de gelegenheid gebruik maken om 
deze mensen te bedanken voor hun geweldige inzet. Uiteraard is het voorbestaan van de mei- 
jongens belangrijk voor het de mei-week, wij willen dan ook alle jongens van af 16 jaar en ouder 
vragen om ons te ondersteunen, en samen met ons van de mei-week een succes te maken. 

Komende week staat ons dorp weer zijn kop, beginnend bij de kapnacht waar traditiegetrouw de 
mei-jongens onder leiding van de kapcommissie de den zullen kappen, ieder jaar weer een  
spannende gebeurtenis. En als de boom eenmaal gekapt is gaat het spel dan echt van start, vele 
voorbereidingen zijn door de meeste groepen al gedaan, de meeste verstopplaatsen zijn al klaar en 
wachten alleen nog op de den. En dan niet te vergeten de toeterauto die door het dorp rijdt, als  
iedereen weer het bos uit moet. 

Op vrijdagavond wordt dan de zoekden ingeleverd op het pleintje midden in ons dorp, het is  
prachtig om te zien dat er meer dan 200 mensen staan te wachten totdat de boom wordt ingeleverd, 
en daarna wordt gezaagd tot een soort totempaal, die al een aantal jaar op de oude plek van het 
kappeltje wordt geplaatst. 

En laten we onze mei-konigin niet vergeten, die traditiegetrouw op woensdag-avond om 22.00 uur 
wordt voorgesteld aan alle dorpelingen waarna ze nog 2 dagen zal worden verstopt om uiteindelijk 
op zaterdag 15 mei gekroond te worden tot mei-koningin. Dit jaar zal dit als laatste keer gebeuren 
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door onze burgermeester Bert Janssen. Deze feestelijke dag sluiten we af met een gezellig mei-bal 
in de Residentie waar de prijzen zullen worden uitgereikt aan de groep die de meeste uren de den 
in zijn bezit heeft gehad, de groep die de den heeft ingeleverd, de groep die de mei-koningin ons 
dorp heeft binnengebracht en natuurlijk de sportiviteitsprijs.

Kortom, een week om naar uit te kijken en vooral om van te genieten! 

Ook willen we van de gelegenheid gebruik maken om onze adverteerders en mei-pilaren te  
bedanken voor hun gewelige steun ! 

 

Ik wens jullie allen een gezellige en sportieve mei-week !

Vriendelijke groet,

Nino Pelzer
Voorzitter Mei-jongens Abdissenbosch
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Op zaterdag kreeg ik te horen dat ik de meeste stemmen had gekregen en dat ik meikoningin was ge-
worden. Natuurlijk was ik heel erg blij, want het was het 2e jaar dat ik me had opgegeven. Maar nu nog 
een meikoning.. Omdat ik geen vriend had, wou ik toch iemand waarmee ik een band had. Samen met 
m´n ouders heb ik hier over gepraat en al snel waren we het er samen over eens om Eloy als mijn mei-
koning te vragen. Op woensdag ben ik samen met m´n vader naar Eloy toe gegaan om te vragen of hij 
mijn meikoning wou worden. En gelukkig wou hij dat worden! Maar we wilden het wel nog geheim hou-
den wie meikoning werd. Iedereen dacht dat Boris dit werd, dus het kwam toch als ´verrassing´. Samen 
hebben we dagen en nachten samen gezeten en besproken hoe we de dans uit wouden laten zien. We 
hebben filmpjes gekeken (stiekem een voorbeeldje hihi), daarna hebben we gedacht over welke liedjes 
dat we wilden. Deze liedjes heeft Eloy als een soort remix achter elkaar gezet en samen hebben we hier 
een dans op gemaakt. Dat was wel even oefenen! Toen alles af was, hebben we samen gezocht na 
kleding. We hebben voor mij een jurk gezocht die we allebei mooi vonden en daarbij een bijpassend pak 
voor Eloy.

Op woensdag avond begon het pas echt. Ik had samen met een vriendin precies dezelfde kleding en 
schoenen aangetrokken, zodat iedereen dacht dat Nancy mij was. Als eerste ging ik weg met de auto 
en daarna liep Nancy samen met m´n vader naar haar auto. Het eerste stuk in de auto moest ik de hand-
doek ophouden. Helemaal vol spanning en geen idee waar ik heen ging. Toen we een stuk verder wa-
ren, mocht ik de handdoek eindelijk af doen en zelfs toen had ik nog geen idee waar we zaten. We zaten 
bijna in Duitsland! Maar daar heb ik wel nog wat lekkers van Mc donalds gekregen. Eindelijk aangeko-
men op het tussenadres, zag ik wie mijn ´opvangouders´ van die 3dagen waren. Maar ik was nog niet 
klaar met verstoppen… Ik moest vanuit het tussenadres weer stiekem de auto in, waarmee we naar m´n 
schuil adres reden. De eerste avond ging alles goed. Ik ben die dag vroeg gaan slapen, want de dag 
erna gingen we lekker shoppen in Maastricht. In Maastricht mocht ik een ketting uitzoeken van Jo en 
Mirjam voor op m´n gala jurk. Goed en ongezien waren we weer aangekomen. Pfff, gelukkig! De 2e dag 
ging in de middag ook nog alles goed, we zijn naar een communie gegaan. Niemand had me gezien! ´s 
Avonds zouden de vrouwen van G.Z.N. op bezoek komen, m´n moeder en Sylvia kwamen als eerste. 
Maar… Romy van de Minx had hun zien lopen en wist dat er iets niet klopte. Ze hadden me gevonden! 
Meteen kregen we een telefoontje dat ik gevonden was. Iedereen was in paniek en spanning.. Wat gaat 
er nu gebeuren?! Nog geen 5min later stonden Ger Zeestraten en Ger Weijgerse bij Jo en Mirjam op de 
oprit. Ik moest snel de auto in! Onder het rennen verloor ik ook nog m´n schoen.. Dan maar even een 
bezoekje bij de oude mei koningin en een nieuwe slaap plaats zoeken. Gelukkig waren de overburen zo 
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lief en mocht ik van hun daar blijven slapen. Ik had me nog maar net voorgesteld en had nog geen slok 
van m´n drinken gehad of ik kreeg al een telefoontje dat ik toch naar de Minx moest. Dus uiteindelijk voor 
de 4e keer de auto in en naar de Minx. Toen ik bij de Minx was moesten we natuurlijk kijken voor een 
slaap adres. Het moest wel ergens zijn waar ze me niet meteen weer zouden vinden. We wisten nog niet 
zeker waar we heen moesten, maar waren toch al in de auto gestapt. Na ongeveer 2uur rijden en ach-
tervolgt worden, werd ik uiteindelijk naar Bianca gebracht. Toen ik heel even bij Bianca was, hadden we 
ons toch bedacht en ben ik vanuit Bianca weer met de auto naar Vera Thijssen gegaan. Toen ik eindelijk 
midden in de nacht bij Vera zat, werd er weer gebeld. G.Z.N. wist waar ik zat en ik werd weer opgehaald. 
Nou, na veel verstoppen, verhuizen enzovoort ben ik de laatste nacht bij Peter en Greet blijven slapen.
De laatste middag was het hopen dat ik niet weer gevonden werd. Ik heb dan ook bijna de hele middag 
verstopt met een tijdschrift achter de bank gezeten. Na heeeel veel verstoppen, van plaats na plaats 
gaan, op de achterbank en in het kofferbak verstopt liggen en ga zo maar verder ben ik uiteindelijk toch 
weer door G.Z.N. terug gevonden en ben ik toch door hun ingeleverd als mei koningin.

De zaterdag was een drukke, maar zeker een hele leuke, onvergetelijke dag! Ik kreeg de meiboom ge-
plaats, de rondrit in een mooie auto, de koffietafel met een mooi cadeau van Eloy, de receptie en een super 
meibal! Ik heb echt een SUPER ervaring gehad als mei koningin. Je voelt je eigenlijk wel een beetje een 
ster hihi. Alles word voor je geregeld en overal waar je komt word je gefotografeerd (Antwan).

Dit is zeker iets wat ik NOOIT zal vergeten! Ik heb echt een mooie tijd gehad. En na dit lang verhaal wil 
ik dan ook nog iedereen bedanken voor hun moeite en gezelligheid. Ik heb er echt van genoten!

Veel liefs Jessica
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De scheidsrechters waren gelukkig weer in het bezit van een eigen home. We konden terecht bij 
Marcel en bevonden ons in het episch centrum van de Meiweek. Een luxe verblijf met veel privacy 
en een goed toegeruste keuken voorzien van allerlei apparatuur. Na de ellende van de Meiweek 
2008 was iedereen toch enigszins gespannen hoe deze Meiweek zou verlopen. Wat dat betreft  
kunnen de scheidsrechters kort en bondig zijn. De Meiweek 2009 kan de geschiedenisboeken  
ingaan als één van de sportiefste Meiweken van de laatste jaren.

De Meiweek begint voor de Mei-jongens niet gemakkelijk. In de kapnacht worden ze drie keer  
betrapt. Het lukt ze maar niet om de boom te verstoppen. Eindelijk wordt dan op zaterdag om 19.00 
uur de boom in het bosje achter de voetbalwei gekapt. Tijdens het kappen rijdt een vrolijke Ströper 
over het fietspad, kijkt het bos in en kijkt de scheidsrechter recht in de ogen. Vervolgens draait hij 
om en rijdt terug om even later terug te keren met een mede-Ströper. De Mei-jongens dachten dat 
ze betrapt waren maar de Ströpers gaan gewoon verder. Opluchting bij de Mei-jongens. Ze konden 
de boom 15 uren in het bezit houden ondanks dat de Snuffelaars ’s avonds al een feestje aan het 
vieren waren omdat ze dachten dat ze boom gevonden hadden. Dat was echter niet het geval. Ie-
mand had een ring van de Meiweek 2008 om een boom bevestigd. Daardoor ontstond er enige 
commotie. Dat daardoor een ander goed plan van de Mei-jongens in het water viel, is maar bij wei-
nigen bekend. De Meiweek was in ieder geval spectaculair begonnen.

De boom werd steeds al na enkele uren gevonden. De Ströpers hebben de boom de 2e nacht en 
schrijven meteen bijna 20 uren erbij. De volgende nacht is voor de OMJA. Dat levert ook meer dan 
11 uren op. De Hellband doet een goede zet door de boom overdag 9 uren in bezit te hebben. Ver-
volgens hebben de OMJA de boom weer voor de nacht. Drie groepen maken dan al duidelijk dat ze 
voor de uren gaan: Ströpers, OMJA en Hellband. Bij de Snuffelaars is bij het verstoppen altijd wel 
wat aan de hand: ze blesseren zichzelf of ze hebben zulke plaatsen dat een scheidsrechter een 
helling naar beneden valt en ondersteboven in de struiken blijft hangen. Gelukkig zijn ze wel zo 
aardig om hem eruit te trekken. Omdat het scheidsrechterkorps uitgedund was (Nico en Patrick 
konden i.v.m. werk niet meedoen) kwam Chris erbij. Op woensdag wordt Jessica Matzner uitgeroe-
pen als Meikoningin 2009. De Minx slagen er in haar te kapen. Ze konden haar echter niet lang 
behouden. De Ströpers hebben de boom weer een nacht in hun bezit en lijken voor de uren te gaan. 
De Hellband echter vindt de volgende avond een door de Snuffelaars tot berk omgebouwde den en 
krijgen dan ook de nachturen erbij. Het kan nog spannend worden, ook omdat de Hellband ’s nachts 

>>
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de boom versleept en dat de GZN de den die nacht ook weer versleept zonder dat de Hellband dat 
weet, maar zij wel de uren krijgen.Als de boom vrijdagmiddag door GZN wordt verstopt is de  
winnaar van de urenprijs al bekend: de Ströpers. Maar wie de den gaat inleveren wordt pas duidelijk 
als de Meiweek bijna is afgelopen. 

Na vele jaren kan de Hellband de den weer op de Abdijhof inleveren. Een mooie Meiweek is  
afgelopen. Omdat GZN de Meikoningin kon terugkapen, konden zij de Meikoningin inleveren. De 
Mei-jongens kregen de sportiviteitsprijs.

De Meiweek 2009 was een sportieve Meiweek zonder onderbrekingen van vergaderingen of iets 
dergelijks. Alle deelnemers verdienen dan ook een pluim vanwege hun sportieve bijdrage aan deze 
Meiweek. Dat wil niet zeggen dat er geen incidenten zijn geweest. Die zijn er ook geweest. De  
scheidsrechters hadden echter besloten om de Meiweek 2009 anders aan te pakken. Als zij hoor-
den van incidenten of onregelmatigheden werd de kopman van de betreffende groep uitgenodigd 
voor een goed en indringend gesprek met de scheidsrechters. Wij scheidsrechters denken dat deze 
aanpak heeft bijgedragen aan een sportieve Meiweek zonder onderbrekingen en wij zullen deze 
werkwijze dan ook in de Meiweek 2010 toepassen.

De scheidsrechters: Marcel, Wiel, Nico, John, Chris en Frans
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De Hellband wil langs deze weg alle sponsoren, vrienden en andere medestanders bedanken voor 
hun directe of indirecte bijdrage aan de Hellband en de Meiweek. Speciaal willen we Ma Martens 
bedanken voor het feit dat ze ons ook in 2009 weer een thuisbasis heeft geboden. 

Na het turbulente jaar 2008 had de Hellband een aantal personele probleempjes, een aantal deel-
nemers was geschorst, een aantal kreeg geen vrij of miste de motivatie, was op vakantie, een 
Motormuis in de lappenmand, etc.  Resultaat 50% van de Hellbanders kon niet deelnemen aan de 
Meiweek 2009.

De groepenvergaderingen voorspelde ook al niet veel goeds. Veel werd er gesproken over alle 
andere groepen en over de problemen die anderen veroorzaakten. Geen woord over eigen duis-
tere zaken of andere ongeregeldheden. Weinig woorden werden besteed aan ons mooie spel en 
traditie. 

Al met al geen beste voortekenen voor de Meiweek 2009………………………………….of toch wel

De Mei-jongens die toch ook redelijk teruglopen in hun leden bestand lijken een hele leuke groep 
bij elkaar te hebben. De organisatie was ondanks die paar echt actieve leden echt oké. De scheid-
rechters waren eensgezind, neutraal en strikt in hun beslissingen. 

Kapnacht begint en traditiegetrouw verzamelen we ons bij de voormalige standplaats van het kapel-
letje. De Meiweek was begonnen, of toch niet. Voor het spelletje heb je toch echt een den nodig.De 
Mei-jongens hadden een poging gewaagd, maar besloten deze toch maar te staken. Goed ook 
want diegene die de den had uitgezocht had zijn afspraak gemist bij de opticien. Het was een fijne 
den maar niks om ons spelletje mee te spelen.
Zondag avond kwam dan het telefoontje binnen met de mededeling “de Snuffelaars hebben hem”
Helaas bleek het om een misselijke grap te gaan, één of meerdere personen hadden de eerder 
beschreven boom voorzien van een vervalste ring. Een dergelijke actie waar niemand om kan la-
chen behalve jezelf is geen grap dat is een zielige vertoning. Blijf dus thuis, zoek een andere hobby 
als je dit soort acties wel kan waarderen.

Voor ons niet vreemd maar vervolgens wordt de Hellband als eerste verdacht. Het zwarte Pieten 

>>
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was alweer gestart terwijl de getroffen groep duidelijk had gemaakt dat niemand van de Hellband 
was gespot in tegenstelling tot een hele groep anderen.   

De volgende dag lukte het de Mei-jongens dan toch mooi tijdens het voetbal De meiweek was nu 
echt begonnen.
Wij  konden ons eerste succes vieren bij Verweij. De snelste deelnemers rennen erlangs, wij echter 
niet. Met 9 man verstoppen we de den in een fijne doornstruik, taken zo dik als een pols, mooie 
plekje vooral voor diegene die hem eruit moest halen. Professionele groenmaaiers moesten eraan 
te pas komen.

Donderdag was het wederom prijs, De snuffelaars hadden de den als Berkenboom verkleed, gewel-
dig plan en zeker zo goed uitgevoerd. Een klein detail hadden ze gemist, het Berkenboomkostuum 
was gespot  voordat ze gingen verstoppen. We wisten niet waar, maar we wisten wel dat we naar 
een Berkenboom moesten zoeken. Leon, voor de meeste beter bekend als Pfanne, vond hem, 
mooi voor hem, want hij heeft al wat langslopers op z’n naam staan. Dat het een mooi plan was 
bleek wel uit het feit dat de topper van de OMJA boven op de den ging staan terwijl Dennis Külter 
op nog geen meter afstand erop ligt. Na even om zich heen gekeken te hebben vertrekt de snelle 
topper weer. Geweldig om mee te maken. We verstoppen de boom voor de nacht, niet tevreden 
over deze plek besluiten we om hem opnieuw te verplaatsten. Plan van aanpak Vrijdag vroeg in de 
ochtend richting het pleintje. Helaas hadden we die avond een spontaan feestje met bezoek van de 
Mei-jongens die het heel gezellig vonden, dus bleven ze, en bleven ze, en bleven ze, totdat we het 
zat waren en ze vriendelijk verzochten om te vertrekken. Hierdoor waren we een klein uurtje later 
dan gepland. Hopelijk is iedereen nog in diepe slaap en ziet niemand ons. Tja bijna niemand, Rene 
Krijnen of Henk Doek was net uit bed en had ons gespot terwijl we terugliepen naar ons home. Dus 
boom weg, maar we hadden een top nacht. Niemand had het ooit gepresteerd om de Den op het 
pleintje te verstoppen. De hele nacht niet geslapen, konden we dus op zoek naar onze eigen den 
want wijselijk had de GZN deze niet gemeld. Dat betekende vinden en dan was de boom dus nog 
altijd voor de GZN.

Helaas voor hun werden ze al snel betrapt, en moesten ze gaan verstoppen. De Hellband 8 deel-
nemers sterk trokken erop uit. 7 man richting oude plek, en Pfanne voor de richting manege.
Een uurtje later ging de telefoon “Pfanne heeft hem”. Helemaal alleen in een wit T-shirt dat is niet 
echt handig, dus als de wervelwind richting Pfanne om hem van camouflerende kleding te voorzien. 
Echter in de buurt wemelt het van MINX leden, dus dan maar net doen af je aan het zoeken bent en 
doorlopen. Na een uurtje lukt het dan om Pfanne te voorzien van de gewenste kleding hetgeen ei-
genlijk al niet meer hoefde. Want de GZN was langs geweest om de boom en omgeving nog wat 
beter te camoufleren. Helemaal in trance hebben ze Pfanne helemaal niet zien zitten in zijn maag-
delijk wit T-Shirt. Zou het lukken om het vol te houden ?? na afgifte van de kleding weer MINX, Maar 
het bleef stil. Rond 18:00 wisten we het, de den is van ons. Dus aangeven maar De MINX betrapt 
Pfanne uiteindelijk maar ja de den was al aangemeld door ons. En dames dat geintje met die roze 
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verf kunnen we waarderen alleen over de besmeurde truien moeten we het nog eens over hebben, 
dat kost jullie toch minimaal een koude halve liter Warsteiner.
  
De Meiweek 2009 is uiteindelijk een topper gebleken, een fantastisch stukje volksvermaak, een 
gegeven waarom velen van ons deelnemen en  trots kunnen zijn om uit Abdissenbosch te komen. 
Voor ons het jaar dat wij met z’n allen hebben laten zien dat we ondanks meningsverschillen het 
elkaar kunnen gunnen. Ook al maakt één zwaluw nog geen zomer, maar het begin is er. Een goede 
samenwerking kan alleen maar standhouden als je elkaar respecteert, en fouten vergeeft. 
 
We willen de Mei-jongens dan ook bedanken voor organisatie. We willen de scheidsrechter bedan-
ken voor hun onpartijdigheid en hun vasthoudendheid. Alle Groepen en sportievelingen bedankt 
voor jullie deelname en geleverde strijd. 

Wij krijgen wel eens de vraag:
 “Waarom de naam Hellband”:  gevolgd door de opmerking “Dat pas toch niet bij een Meiweek” Het 
zit als volgt: Ruim 25 jaar geleden heeft Flip Martens met z’n vrienden deze naam gekozen. Als 
Hardrock of Metal liefhebbers luisterende ze veel naar Muziek waaronder de Engelse Metal band 
“Judas Priest”. Deze hebben een nummer met de Titel: Hell bent for Leather.
Hell bent werd dus Hellband en onze naam was geboren.
De naam is net als de voorliefde voor de muziek gebleven. 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 spelen, en zeggen wat er in ons omgaat.
  
And if you don’t like it………………………………………………………………..…..…..We don’t care

Meiweek 2010 We just can’t wait………………………………………………….Hellband
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* Service- & DHZ-garage € 7,50 p/u
* Banden- & uitlatenspecialist
* Accu’s, remmen, V-snaren enz.
* APK-keuring € 29,95 (zonder afspraak)

Prijzen vanaf, incl BTW. Wij leveren alle merken. Meer aanbiedingen zie:

WWW.BrEMEnAuTOMATErIAlEn.nl
Kampstraat 57a, landgraaf 045-5311784

tegenover winkelcentrum Op de Kamp

Aanbiedingen banden:

145/80 x 13 € 39,50
155/70 x 13 € 38,80
155/80 x 13 € 38,55
165/70 x 13 € 40,50
175/65 x 14 € 43,25

185/65 x 14 € 46,05
195/50 x 15 € 50,-
195/65 x 15 € 46,83
205/60 x 15 € 52,85
225/45 x 17 € 89,50

montage &

Kleine Beurt € 30,- € 35,- € 37,50

€ 117,50 € 145 € 155,-Grote Beurt

tot 1.0 liter vanaf 2.0 litervan 1.0 liter
tot 2.0 liter
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Eindelijk was het weer zover, de meiweek van 2009 stond weer voor de deur. Voor ons begon de 
meiweek weer als vanouds met een supergezellige avond bij Huub en Marlies waar de drank weer 
rijkelijk vloeide. Ook was er gezorgd voor een uitstekend buffet waar we ons allemaal te goed aan 
hebben gedaan. Rond een uur of elf was het dan eindelijk zover. Iedereen ging op weg om zich te 
begeven naar de afgesproken plaatsen. Deze nacht gebeurde er eigenlijk niet zoveel, behalve dat 
de meijongens bij het derde hertenbosje waren betrapt met een den. Doordat dit gebeurde werd het 
begin van de dennenstrijd uitgesteld en werd elke groep op de proef gesteld. Iedere groep heeft 
zaterdag dan ook eindeloos gezocht naar de den, totdat s’ avonds om 10 uur het bericht kwam dat 
de den zou zijn gevonden in de buurt van het tunneltje bij de golfbaan. Achteraf bleek dat één of 
andere onsportieve dwaas een boompje had voorzien van een ring, dit boompje was echter geen 
meiweek waardig aangezien het eigenlijk maar een stammetje was van hooguit 10 centimeter in 
doorsnee, maar ja als je zo hunkert naar de den als de snuffelaars dan neem je dat maar op de koop 
toe. Het enige voordeel van dit alles was dat de meijongens eindelijk de kans hadden gezien om de 
den te kappen.
Door onze kopmannen werd besloten om op zondagmorgen al vroeg op pad te gaan en op zoek te 
gaan naar de den die nu zeker gekapt moest zijn, en dit bleek inderdaad waar te zijn. Voor de eerste 
keer in zijn leven kreeg John, onze oud-voorzitter, het voor elkaar dat men eens naar hem luisterde. 
We wilden starten met zoeken achter de betoncentrale, maar John was van mening dat we moesten 
beginnen achter het voetbalveld omdat we nu eenmaal daar in de buurt waren. Dit was ons geluk 
want binnen 5 minuten had zegeltje de den gevonden. Nu kon de meiweek eindelijk echt beginnen. 
Besloten werd om de den te verstoppen achter de mesthoop op de golfbaan. Dit was volgens alle 
groepen een superplek, zoals gewoonlijk bij G.Z.N., maar al heel vlug had de O.M.J.A. de den ge-
vonden via een tip die ze kregen omdat een lid van de O.M.J.A. niet de sportiviteit kon opbrengen 
om via de slingerweg naar huis te rijden.

Wij dachten altijd dat de O.M.J.A. sportiviteit hoog in het vaandel had staan, maar blijkbaar is dat 
schone schijn. Omdat de meiweek pas begonnen was lieten wij ons echter niet uit het veld slaan 
door deze tegenslag, maar in de loop van de week werd het duidelijk dat wij dit jaar niet voor de 
uren zouden meestrijden. Wij hebben deze week de boom 7 keer gevonden, maar jammer genoeg 
was het 5 keer zo dat wij iedere keer net te laat waren. Wat ons wel opvalt is dat als je de minx ziet 
lopen ( zoeken ) als oude vodden achter elkaar over het pad hand in hand, dat ze dan toch de den 
vinden ( krijgen ) in de vlapunt waar deze al uren lag. Het begint langzaam op te vallen !!!!

>>



22 Mei-Jongens Abdissenbosch  | Meiweek 2010

bestrating * grondwerk * sierbestrating * tuin & terras aanleg
graaf- en rioolwerkzaamheden * leveren van benodigde materialen

GANK 76 • 6374 NM LANDGRAAF
TEL +31 (0)6 42 60 61 19 • E-MAIL:  WILTING@LIVE.NL



Mei-Jongens Abdissenbosch  | Meiweek 2010 23

In de loop van de week werd het dan ook duidelijk dat wij voor de overgebleven prijzen moesten 
strijden. Doordat een dochter van een lid van ons meikoningin zou worden hadden wij besloten om 
deze te kapen. Op woensdagavond was het dan zover dat Jessica aan iedereen die aanwezig was 
liet weten dat ze met de succesvolste meiweekgroep mee zou gaan. Alles was tot in de puntjes 
geregeld en nadat we onderweg nog even op ons gemak bij MC Donalds hadden gegeten hebben 
wij Jessica weggebracht naar Miriam en Jo wetzels.

Op donderdag rond 7 uur zaten we op het home gezellig wat te keuvelen totdat de Gerrie’s plotse-
ling lieten zien dat ze de sprintoefeningen van Achilles Top nog niet verleerd waren. Wat was  
namelijk het geval: rond 7 uur ging plotseling de telefoon omdat de Minx per ongeluk het schuil-
adres hadden ontdekt waar Jessica verbleef. Door onenigheid van de scheidsrechters over de re-
glementen was het niet duidelijk of Jessica verplaatst mocht worden ( vorig jaar was dit wel toege-
staan). Later bleek dat wij Jessica moesten overdragen aan de Minx. Na lange onderhandelingen 
met enkele Minxleden met gezond verstand ( ja, die bestaan ook !!! ) kregen we Jessica diezelfde 
nacht weer terug.

Maar deze donderdagnacht liet het geluk ons wederom niet in de steek, doordat we een tip kregen 
van iemand die s’ nachts hoge nood had. Deze persoon hoorde midden in de nacht plotseling  
een verdacht geluid en toen hij naar buiten keek zag hij de Hellband langslopen met de den. Ze 
probeerden een trucje uit te halen om de den nogmaals te verplaatsen nadat ze eerst een gluurder 
of beter gezegd een geschorst lid van de Hellband vooruit hadden gestuurd die bij René Krijnen in 
de regenpijp klom om eens te kijken hoe René het doet. (Waren er soms geen scheidsrechters bij 
???) Toen enkele leden van G.Z.N. uit bed waren gesprongen en zich naar het pleintje hadden 
begeven om de den te zoeken was deze vlug gevonden. Omdat we toch kansloos waren voor de 
uren werd besloten om de den te verplaatsen zonder deze aan te geven bij de kapcommissie.
Samen met de scheidsrechters hebben we de den open en bloot achter de Karwei in het bosje  
gelegd waar hij, tot onze stomme verbazing, pas s’ middags werd gevonden. Het was wonderbaar-
lijk dat dit zo lang geduurd heeft daar het normaal gesproken op de laatste dag alleen maar ren je 
rot is. Besloten werd om de den te verstoppen in de struiken aan het ruiterpad richting de Teverner-
heide. Nadat de minx wel 4 keer op dezelfde plek waren komen kijken ( wie is de mol ??? ) werd de 
den uiteindelijk gevonden door de Hellband en mochten zij deze inleveren op het plein.

S’ avonds hebben wij tijdens een geslaagde barbecue de vieze smaak van deze meiweek wegge-
spoeld. Op zaterdagavond werd dit nog eens goed overgedaan op het afsluitende meibal.

Tot slot willen wij nog even dit kwijt: zo langzaam word de meiweek volgens ons steeds meer een 
trekpleister voor toeristen. Was het vier jaar geleden al zo dat de gemeentelijke reinigingsdienst in 
de spertijd het bos ging schoonmaken. En kwam hier drie jaar geleden de beveiliging bij voor al die 
toeristen en twee jaar geleden ook nog eens de ANWB. Dit jaar was het dan eindelijk zover dat de 
duitsers hun tenten hadden opgeslagen bij de Hellband en met hun witte busje op dennenjacht 

>>
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gingen in de spertijd. Ook hebben wij tijdens het verstoppen van de den op de laatste dag al de 
eerste rugzaktoeristen gesignaleerd. Sommige groepen moeten nog harder roepen dat sportiviteit 
voorop staat.

Wat wij eigenlijk hiermee willen duidelijk maken: probeer onze meiweek te redden van de onder-
gang door sportief gedrag ten opzichte van alle deelnemers aan de meiweek te tonen. Het was, zo 
menen wij, toch altijd zo dat meedoen belangrijker is dan winnen. Wanneer wint gezond verstand 
het eindelijk eens van de overwinningsdrang.

Wij willen een speciaal woord van dank richten tot onze sponsors die deze meiweek voor onze 
vereniging mede mogelijk gemaakt hebben. Ook willen wij Miriam en Jo Wetzels en Greet helle-
brand bedanken voor de goede zorgen voor onze meikoningin Jessica. En natuurlijk last but not 
least willen wij Andrea en Ger bedanken voor het ter beschikking stellen van het home. Ook willen 
wij nog even vermelden dat op de internetsite van G.Z.N. ( www.meiweekgroepgzn.hyves.nl ) foto’s 
staan die gemaakt zijn door Antwan Maar Fotografie, deze foto’s kunnen jullie bij Antwan Maar na-
bestellen.

Tot slot willen wij namens het bestuur en de leden van G.Z.N. iedereen een mooie, maar vooral 
sportieve meiweek toewensen.
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Als we kijken naar het verleden, wat toen het zoekgebied was, ging het niet verder dan Verweij. Met 
de jaren is het gebied groter geworden, maar werd het ook een lappendeken. Op landkaarten 
moest duidelijk worden aangegeven, wat de grenzen waren. Vroeger was alles veel duidelijker. 
Maar tijden veranderen en in de toekomst zal dit niet veel anders zijn. Het is een verademing te 
noemen dat we het Oude Stort, ook wel het Kreupelbusjke genoemd, kunnen gebruiken voor de 
Meiweek. Dit gebied is groot, heftig en biedt veel perspectief. We gingen maar steeds de lengte in, 
maar in de breedte is er niet veel. De N299 zorgt er voor dat we niet richting Nieuwenhagen kunnen 
en de Tevernerheide is geen optie, tenzij voor transport. We zien dit gebied als een mooie uitdaging 
en er zal zeker veel gevloekt worden. 
 
De Meiweek van 2009 kan in de boeken als een sportieve meiweek; een voorbeeld hoe het spel 
moet worden gespeeld. Er zijn wat akkefietjes geweest dat goed werd opgelost door de scheids-
rechters. Zij hebben het gepresteerd om de akkefietjes niet aan de grote klok te hangen en met een 
goed gesprek problemen uit de wereld te helpen. Dat mag best gezegd worden. Maar één  
akkefietje laat ons niet los, dat is het plaatsen van oude ringen om een fopden in de kapnacht. Wij  
hadden hem aanvankelijk gevonden, hoe blij we waren, zo snel dropen we af naar het home nadat 
bekend werd dat het om een “grapje” ging. Maar wie zo leuk was, is (nog) niet bekend. 

De kapnacht zelf was één van de mooiste kapnachten voor ons. De Mei Jongens betrappen op de 
slingerweg, de Mei Jongens betrappen met de den (helaas zonder plaatje). Maar het was ons niet 
gegund om de den als eerste te vinden. De eer ging naar de GZN. De groep die ons nog felici-
teerde toen we op de fopden zaten. Het fraaiste van de meiweek was de toeter die we niet hadden 
gehoord, toen we in de punt waren. Gelukkig werden we gebeld vanuit het home. We gingen terug 
via de hertenbosjes, achter het nieuwe stort richting hondenwei. Achter de Ytong kwamen we de 
kapcommissie en de OMJA tegen. We waren al in spertijd. Konden wij er iets aan doen dat we de 
toeter niet hadden gehoord. Het spreekt tegen ons dat we vanuit de punt moesten komen. We 
moesten niet later zijn vertrokken of we konden de OMJA zien lopen met de den. De emoties liepen 
hoog op, maar we waren van geen kwaad bewust. Het werd uitgesproken en we konden terug naar 
ons home.  
We moeten de scheidsrechters er wel op attenderen dat ze beter moeten uitkijken als ze een plaats 
gaan controleren. Respect voor de scheidsrechter die het bijna was gelukt om zijn been in zijn nek 
te krijgen nadat hij van een helling was gedonderd. Wij doen het hem niet na. Later in de meiweek 

>>
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had de OMJA de den bij de parkeerplaats van de manege gelegd en snel vindt onze grote vriend 
Bert hem daar. Al vele jaren actief lid bij de Snuffelaars maar nog nooit gevonden, is dit een prachtig 
moment. Eerder deze week hadden we hem al gevonden in de punt, dit keert mogen we de OMJA 
dankbaar zijn dat ze hem wat dichter bij huis hebben gelegd. We gaan niet ver. Het wordt achter de 
rooie poort. Op ons home hadden we eerder al wat berkenschorst verzameld en gaan de hele zooi 
halen. In de bus hadden we nog wat liggen, maar Cor Verstijnen van de Hellband had een glimp 
waargenomen. We hadden de meiweek weken van te voren voorbereid. We waren net in het bos 
voor een wandeling of we kwamen Cor Verstijnen tegen. Kwamen we achter Karwei uit de struiken, 
of Cor Verstijnen was in de buurt, al was het om een plaspauze, maar controleren zou hij. 

Terug naar de rooie poort was het een kwestie van 20 minuten of de den was een berk geworden. 
De drie meter die vrij moest zijn, lag in een bramenstruik. Het is het proberen waard. Het werd vrij 
snel duidelijk dat veel groepen daar gingen zoeken. Het was een gok, als we het eerste uur halen, 
kunnen we misschien een stuntje uithalen. Het eerste uur ging voorbij, tweede uur ging voorbij. Dan 
komen de verhalen: de Minx lopen naar de MJA en roepen dat hij is gevonden door de GZN. De 
GZN komt uit het bos en weten van niets. Dan zou de OMJA erop liggen, ook niet waar. We hebben 
veel groepen achter de betoncentrale zien gaan, en de geruchten houden aan. Rond half zeven 
vindt de Hellband de den. Achteraf blijkt dat Cor in onze cadiwagen heeft gekeken of er nog schors 
lag: niet dus. Dit is niet de eerste keer dat hij ons feestje heeft verknald, maar daar leren we van. 
Dan komen de verhalen dat de Minx met vier dames er langs zijn gelopen, zo ook de GZN met twee 
man en de OMJA heeft er zelfs op gestaan. Hoe sneu het ook is, we hebben ons vermaakt. 
 
Ieder jaar hebben we een doelstelling en dit jaar was het om de den drie keer te vinden. Zo vonden 
Rudi, Mark en Bert de den. Respectievelijk in de punt, palletfabriek golfbaan en de manege. Drie 
keer wilden we en drie keer kregen we, dat was mooi. Maar de uren waren niet zo goed als het jaar 
daarvoor, toen we hem maar twee keer hadden. Daar moet nog aan gesleuteld worden. 
 
De Snuffelaars
(www.snuffelaars.com voor het hele verhaal)

www.oudwaubach.nl
Ma t/m Do 16-23 Uur

Vr,Za 13-24 Uur
Zo 13-23 Uur

Kantstraat 10
6374 EH Landgraaf

045 569 12 75
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Programma 
Meiweek 2010

Live muziek met:Coverband

Zaterdag 1 Mei
10.30 uur: Ophalen van enveloppen, eieren en geld

Zaterdag 8 Mei
00.00 uur: Start Mei-week 2010

Vrijdag 14 Mei
20.30 uur: Inleveren Mei-den, Abdijhof

Zaterdag 15 Mei
09.00 uur: Kappen van de sier-den

10.00 uur: Rondgang met de sier-den

11.00 uur: Uitroepen meikoningin 2010 met denplanting

15.00 uur: Receptie met kroning Meikoningin 2010 m.m.v. fanfare Abdissenbosch

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

20.30 uur: Meibal 2010 in Gemeenschapshuis “de Residentie”
Entree: Voorverkoop € 5,- aan de kassa € 6,-

(voorverkoop bij bestuur 06 5202 1000 of 06 2495 6551)
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Dit jaar hebben de Stropers hun home bij Jeroen en Joyce. Op donderdag wordt het home ingericht 
met achter in de tuin een gezellige zitgelegenheid met in het midden een plek om de hele week vuur 
te stoken. Het is altijd leuk om successen te vieren. Op vrijdag houden we er de traditionele barbecue. 
Het is er een drukte van jewelste waarbij het lijkt of er iets voor niets te krijgen is. Het vlees krijgt niet 
eens de tijd om goed gaar te worden. Nog half rauw wordt het al van de barbecue gegrist. Om 11.00 
uur gaan de eerste Stropers op pad en om 4.30 keren de laatste Stropers weer terug op het home. Er 
wordt tijdens de kapnacht een nepboom gevonden nabij het tunneltje bij de golfbaan. (dit was geen 
den maar een oude loofboom zonder schors en met tientallen zijtakken) Niet veel later blijkt dat er om 
deze boom een nepring is aangebracht. De Snuffelaars vinden de boom, niet veel later worden ze 
betrapt door de Minx en de kapcommissie wordt gebeld. De ring is niet aangebracht door de kapcom-
missie want de Mei-den zelf is nog niet eens gekapt. De loofboom wordt dan ook ter plekke in stukken 
gezaagd. Wie o wie heeft deze streek geleverd. maar je kunt je ook afvragen welke schapen er nu 
serieus op een loofboom met zijtakken en zonder kruin gaan zitten???

Op zaterdagavond 19.00 uur wordt de den toch echt in het spel gebracht. Hij wordt gezaagd in het 
bosje achter de voetbalvereniging. Tijdens het zagen wordt de kapcommissie gestoord door enkele 
stropers die links en rechts van de Europaweg voorbij lopen. Gezien worden o.a. de “padenlopers” 
Andreas, Jer, Werner, Antoin, Edy, Remy en een horde jonge Stropers. Uit betrouwbare bron hebben 
wij vernomen dat Edy dit bosje nog wilde meenemen maar dat de andere terug wilden naar het warme 
stropersnestje. Deze den wordt zondagmorgen gevonden door de GZN. Zij verstoppen de den voorbij 
het tunneltje langs de autobaan. Daar wordt hij al vlug gevonden door de OMJA. De OMJA verstoppen 
de den vervolgens op de golfbaan in een vóór de meiweek gegraven greppel. Helaas had de voorzit-
ter van de Stropers deze greppel ook al voor de meiweek gevonden. Iedere keer dat de den verstopt 
wordt gaan een paar Stropers naar deze plek. Deze keer zijn het Wesley, Yaro, Koen en Eric die naar 
de plek rennen en Bingo, we hebben hem. Wij verstoppen de den in de vlaaipunt en daarbij gebruiken 
we ons nieuwe wapen. De den vliegt de helling af. We dachten in eerste instantie dat hij pas beneden 
op het pad zou blijven liggen, zo hard ging hij. Maar de den stopt perfect in het midden en de bramen-
struiken sluiten zich mooi achter de den. Daar blijft de den ruim 20 uur liggen, een unicum in deze tijd. 
Wel is het frappant dat hij gevonden wordt door een drietal Minx leden. Maar aan de andere kant is 
dat ook weer niet zo raar. Het is immers elk jaar hetzelfde liedje. Als de den langer dan 10 uur ligt dan 
wordt hij uiteindelijk gevonden door de Minx. Ieder jaar zijn er lieden die zwakke knietjes krijgen en 
menen dat ze de Minx een kleine hint moeten geven. De Minx verstoppen zoals altijd de den op nog 

>>
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geen 200 meter afstand van de vindplaats. Hij is blijkbaar toch “ietsjes” te zwaar voor de dames. Wij 
( lees de jonge sprinters van de Stropers) laten de den voor de eerste keer liggen. De grenzen zijn 
blijkbaar nog niet voor iedereen helemaal duidelijk. De snuffelaars vinden de den, helaas verstoppen 
zij de den nog steeds op een 18e eeuwse manier. Wie graaft er tegenwoordig nog een greppel onder 
een omgevallen boom?? Iedereen kijkt daar meteen onder, zelfs de Minx. De den wordt dan ook bin-
nen 15 minuten gevonden door de OMJA en zij verstoppen hem op de helling van de golfbaan. Op 
maandagmorgen 05.30 uur vertrekken wij met twintig Stropers en na anderhalf uurtje lopen wordt hij 
gevonden door Paul en Zach.

Wij verstoppen de den vervolgens in een bramenstruik bij Verwey. Voor de meiweek hadden we met 
een telescoophengel een touwtje getrokken door deze struik. Het vervelende was dat het “rode” touw-
tje al door een andere groep gevonden was en dat we ook teveel struikgewas beschadigd hadden. De 
den wordt er dan ook heel snel gevonden door de Hellband die de den vakkundig verstoppen in een 
bramenstruik op het oude hondenterrein. Daar laten de Stropers hem voor de 2de keer liggen. Een 
pijnlijke zaak omdat wij immers het hele zoekgebied afgezocht hadden. Terug op het home besluit een 
andere groep nogmaals om het oude hondenterrein te doorzoeken. De eerste groep die daar geweest 
was gaf aan dat dit in hun ogen verloren tijd is omdat de den daar absoluut niet kan liggen. Des te 
pijnlijker is het dan ook als we de OMJA daar betrappen op de den, ze liggen er nog maar net op. Zo 
zie je maar weer dat ook al zijn de bramenstruiken niet beschadigd je er niet zo maar van uit kunt gaan 
dat hij er niet ligt. Het is inmiddels woensdag en dat betekent traditiegetrouw Communietijd voor de 
Stropers. Echter net als in voorgaande jaren wordt de den door de achtergebleven Stropers gevon-
den.  Zij verstoppen de den in een greppel langs de golfbaan. Ook daar blijft hij een poos liggen tot de 
OMJA hem vinden. Zij beweren vervolgens dat de den helemaal dicht lag met steigerplanken. Wij 
hebben hem echter conform het reglement en onder het toeziend oog van de altijd correct optredende 
scheidsrechters voor niet meer dan 2/3 bedekt. Basta, einde verhaal. De den wisselt de volgende 
dagen verschillende keren. Wij vinden hem nog twee keer. De eerste keer door Frank in de houtsnip-
pers en de tweede keer door Wesley op het oude crossterrein. Ook laten de Stropers de den nog twee 
keer liggen. De eerste keer door de groep van Jeroen die op weg naar de punt de geur van spek en 
ei hadden opgevangen. Ze renden twintig meter voor de punt al het bos uit om de kadiwagen te gaan 
plunderen. De den lag helaas onderaan de golfbaan in het struikgewas en werd gevonden voordat 
onze groep deze laatste twintig meter kon doorzoeken. De tweede keer op vrijdagmiddag is  pijnlijker. 
De den is door de GZN aan de achterkant van de bramenstruiken langs de transportweg gelegd. 
Daniel loopt daar met enkele schone Stropertjes, die meer oog hebben voor hun kleding dan voor het 
vinden van de den, al keuvelend langs de ongeveer zeventig meter lange bramenstruik. Niet één keer 
kijken ze in deze braam, omdat ze geen beschadigingen aan de bramenstruik zien. We horen ze bijna 
hardop denken dat de den dan daar ook niet kan liggen!!! Tja, dat is balen. Maar eind goed, al goed 
want we worden beloond met de urenprijs. Wij hebben de den in totaal 39,5 uur in bezit gehad, een 
puike prestatie! Ook voor dit jaar wensen wij iedereen veel succes toe. Laten wij hopen dat de mei-
week 2010 weer zo glad zal verlopen als die van 2009.
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Ook dit jaar werd de loods weer omgetoverd tot de Gouden kooi van de Minx en begonnen we de 
vrijdag meteen goed met een gezellige barbecue. Met de buikjes goed gevuld en de drank op zak 
verplaatsten we ons tegen middernacht naar het kapelletje of het bos. Ook hier was de pret niet 
te drukken. Na een bezoekje aan het “scheve huis” (OMJA tent) werd onze nieuwe kadi  aan een 
Minx-proof-test blootgesteld. Voorzien van 1 van de beste chauffeurs van de Minx werd iedereen 
die het aandurfde naar huis gebracht. Tijdens één van deze ritten kwamen we erachter dat we dit 
jaar zelfs een tijgerpaar voor in onze kooi hadden gevonden. De vrouwen die nog geen genoeg 
van alle gezelligheid konden krijgen waren tot diep in de nacht in de kooi te vinden waar zelfs een 
OMJA-lid werd verwend met een reiki behandeling. 

De meiweek 2009 was begonnen en met het goede weer in het vooruitzicht begonnen we vol goede 
moed aan de week. Helaas waren er ivm communies na het weekend niet veel lopende leden meer 
over, maar dit mocht de pret zeker niet drukken! Met het kleine aantal wat overbleef, bleven we vol 
goede moed doorstappen genietend van het zonnetje, vooral in spertijd!

Woensdag werd ons doorzetten dan toch beloond, Nikki had de den gevonden in de vlapunt, goed 
verstopt tussen de brandnetels. Maar toen, verstopplekken hadden we wel, maar niet in de buurt 
van de vlapunt, en we hadden ook niet genoeg vrouwluij om er ver mee te gaan slepen, niet dat we 
dat graag doen :o)… 

Dus werd d’r kloemel op steenworpafstand in een greppel naast de greens gegooid, en hopen dat 
misschien, per ongeluk, de overige groepen daar niet meteen naartoe rennen om te gaan zoeken, 
maar helaas. Als troost kregen we die avond goed te eten in de Residentie en waren we in ieder 
geval tevreden dat we de boom toch op z’n minst 1 keer gevonden hadden.

De volgende dag vonden we geen boom maar wel per ongeluk de meikoningin, om dan toch nog 
voor een beetje sensatie te zorgen besloten we haar dan ook te kapen. Na een voor ons spannende 
achtervolging brachten we haar naar onze kooi voor een gezellige avond wat niet helemaal ging 
lukken aangezien we die avond bezoek hadden. We waren nooit van plan geweest om achter de 
meikoningin aan te gaan en wilden haar wens om door haar vader te worden ingeleverd respec-
teren, vandaar dat we haar al snel weer hebben laten “terugkapen” door de GZN, bang dat een 
andere groep haar zou kapen.

>>
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De laatste dag gingen we met een gelukkig weer grotere groep vol goede moed voor het inleveren 
van de boom, en toen de “vindtijd” er net op zat trappeerden we de Hellband op de boom. De mei-
week zat er op en helaas we hebben de boom niet mogen inleveren, of toch eigenlijk wel???
Want toen de Hellband was getrappeerd verzamelden de Minx, die in de buurt waren, zich bij de 
boom en werd jan en alleman gebeld van en door de Hellband maar niet de kapcommissie! En die-
gene van de Hellband wat op de boom zat stond inmiddels op het pad om een plasje te plegen en 
wij Minx zaten op de boom en begonnen eens te informeren bij de kapcommissie of de boom al was 
aangegeven, wat niet het geval was, dus besloten wij als Minx de stoute schoenen aan te trekken 
en zelf de boom aan te geven. Dit zorgde ervoor dat de gouden kooi veranderde in een kippenstal 
aangezien niet iedereen het ermee eens was om op deze manier alsnog de boom in te leveren.

Even voor de duidelijkheid volgens de scheidsrechters was de boom voor ons maar onze kopvrou-
wen hebben uiteindelijk besloten dat wij de boom op deze manier niet wilden inleveren. De één 
noemt het dom, de ander onsportief maar wij vinden dit besluit absoluut wel sportief.
En weer werd duidelijk dat plezier voor ons belangrijk is in deze week en werd de meiweek met ons 
Minxfeest in onze kooi goed afgesloten!
Dit jaar hopen we weer op een extreem gezellige, zonnige en vooral sportieve meiweek:

HEY MINX!
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Dit stukje van de OMJA zal ook dit jaar weer niet gaan over de afgelopen meiweek. Het staat  
immers bol van de verhalen hoe iedere groep op zijn eigen manier de meiweek beleeft. Dit verhaal 
probeert mensen wakker te schudden, want we staan als meiweekdeelnemers voor een geweldige 
uitdaging. Een uitdaging die zal bepalen hoe lang we onze traditie nog in stand kunnen houden. En 
er zijn verschillende factoren, zowel intern als extern die de meiweek bedreigen. Op externe bedrei-
gingen kun je doorgaans weinig invloed uitoefenen. Maar ze bedreigen wel het voortbestaan van de 
meiweek. Zo zal de randweg Abdissenbosch, volgens planning klaar in 2015, het zoekgebied splij-
ten waarbij hondenweide, ruilverkaveling, Abdissenbosch en Parkheide overdag onmogelijk te be-
reiken zijn. Als dan ook nog in ogenschouw wordt genomen dat nu het nieuwe stort, de golfbaan en 
grindgroeve ook al een groot gat slaan in het zoekgebied en dit jaar ook weer een geweldige uitdun-
ning van het zoekgebied heeft plaatsgevonden dan blijft er wel heel weinig over. Onder het golfhotel 
kun je zelfs de bomen op één hand tellen.

Dan hebben we nog het mobiele tijdperk waarin we leven. In het verleden zag men wel eens iets 
als men naar het werk ging. Dan was het nog een hels karwei om iemand te bereiken. Tegenwoor-
dig is dat anders. Iedereen die iets ziet, al dan niet moedwillig, heeft ongetwijfeld een bekende die 
deelneemt. Een telefoontje is dan snel gepleegd. Gevolg: de scheidsrechters maken meer meters 
in de meiweek dan menig deelnemer. Na het verstoppen duurt het maximaal drie kwartiertjes  
voordat de den weer gevonden wordt. Dan mag je weer drie uurtjes op het home zitten om vervol-
gens maximaal drie kwartiertjes te zoeken. Hoe lang is dit ons verlof of spijbelen nog waard?

Maar er zijn niet alleen externe factoren, die het voortbestaan bedreigen. Minstens zo belangrijk zijn 
de interne, de direct beinvloedbare. Zo hebben we met de meiweek een fantastisch iets in handen. 
Gevolg is dat de grote aantrekkingskracht de groepen elk jaar gestaag doet groeien. Zo hadden we 
midden jaren negentig ongeveer 180 deelnemers. Daarna is er een groot gedeelte gekapt en afge-
lopen jaar hadden 3 van de 7 groepen er samen al 150 op hun lijst staan. Overkill? De resulterende 
som van afname zoekgebied, tips via mobiel en groeiend aantal groepen is dat denzoeken de vol-
gende betekenis heeft gekregen, plaatsen kijken. Van uitkammen is geen sprake meer. Maar dan 
moet je wel als eerste op die plaatsen zijn met als gevolg, sprintduels.

De meiweek tegenwoordig is verworden tot Charles Darwins oneliner “The Survival of the Fittest”. 
Alle ouderen, niet getrainden en anderen leggen het af tegen het jonge conditionele geweld. Den 

>>
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vinden heeft niks meer te maken met vohardendheid of goed zoeken (uitzonderingen daargelaten) 
maar met fit en snel zijn. Het is een sport geworden. Dit betekent dat de groep met de fitste (lees: 
jonge) jongens het meeste kans maakt om een rol van betekenis te spelen.

Dan hebben we nog de crisis bij de Mei-Jongens. Ze kampen al jaren met een ledentekort. Groepen 
staan ook niet te springen om hun jonge leden af te staan omdat dan de rol van betekenis zoals 
hierboven beschreven in het geding komt. Deze jonge gasten gaan ook niet uit zichzelf naar de 
Mei-Jongens omdat je een kansmakende groep niet graag verlaat of dat ze de drempel te hoog 
vinden. Gevolg is dat de organiserende vereniging in de problemen blijft omdat iedereen uit eigen 
belang handelt. Zo houden we elkaar in een wurggreep die we zelf in stand houden omdat we al-
leen kijken naar onze eigen groep en wat we daarmee kunnen en willen bereiken en niet naar het 
grotere geheel: Het voortbestaan van de meiweek.

Dat maakt de cirkel rond en zo komen we weer terug bij wat Darwin 150jaar geleden al zei:  
“Niet de slimste of de sterkste maar degene die zich het beste weet aan te passen overleeft”.  
De toekomst wijst uit of groepen sterker en of slimmer proberen te zijn of dat het aanpassingsver-
mogen van ons allen zegeviert.

Dit is namelijk het enige wat onze meiweek kan redden van zowel interne als externe bedreigingen.
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- de MJA weer helemaal back on track zijn!
- de bestuurswijziging hierbij positief aan heeft bijgedragen
- er veel werkzaamheden zijn verricht door onze leden en bestuur
- zo hebben we ons weer voor 100% ingezet voor de meiweek
-  we ook de basisschool de Wegwijzer en de voetbalvereniging hebben geholpen met allerlei  
 activiteiten
-  er tot onze grote spijt geen sint-maartens vuur meer kan worden opgebouwd en ontstoken in de  
 toekomst
-  we onze eigen tradities weer nieuw leven in hebben geblazen in de aanloop naar de meiweek
-  er weer een nieuwjaarswandeling en een kerstavond is geweest
-  we allen geinteresseerden graag uitnodigen om ons een bezoekje te brengen tijdens de  
 meiweek of een van onze activiteiten!
-  er dus ook nog altijd nieuwe aanwas welkom is
-  u zich voor meer informatie kunt melden bij het bestuur
-  de we vorig jaar in de meiweek een zeer gezellig home hadden
-  dit te danken was aan onze leden van de Land- en Luchtmacht 
 (lees: de kamikaze commando’s)
-  wij deze jongens met groene vingers goed kunnen gebruiken vanaf de meiweek 2010
- aangezien we met trots mogen presenteren dat er een nieuw zoekgebied bij is gekomen 
 (kreupelbusj / oude stort)
- voor de leken; het is een ware hel om hier een den te zoeken
-  we dan ook iedereen succes wensen die hier gaat zoeken
-  er in dit gebied ook niet gegraven mag worden
-  dit uit angst van de Minx is aangezien er oude ‘verdwaalde’ zoekers onder het puin kunnen  
 worden aangetroffen
-  de g.z.n. de den graag NOG korter (en dus lichter) had gezien...
-  u aan deze wens zelf invulling mag geven, wij hebben er maar niets mee gedaan
-  het in de kapnacht van vorig jaar en de avond erna erg druk was op ons home
-  we iedereen in het ongewis lieten en niemand onze hints begreep
-  we de hints dit jaar wat makkelijker zullen maken...of minder alcohol zullen schenken
-  we in de meiweek hoog bezoek hadden van vrouwelijk schoon on ons home voor een van onze  
 leden
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 -  na dit hoogtepunt dit lid dan ook de rest van de meiweek onvindbaar en uitgeteld op bed lag
 -  we al onze steunende leden (meipilaren) en sponsoren hebben verrast met een 
 hartverwarmende kerstkaart
 -  de Mei Jongens altijd aan onze kleine gemeenschap denken
 - het gezegde: ‘uit het oog uit het hart’ dan ook niet voor ons opgaat
-  het weer heel veel heeft bijgedragen aan een zeer geslaagde meiweek
-  we zelfs zomerse temperaturen bereikten zodat het badje opgezet kon worden
-  dit dezelfde avond al uitzag als een aalput
-  de kapcommissie niet heel tevreden was met de BMW als tutor auto
-  zij dit jaar minimaal een Bentley eisen en anders opstappen
-  er weer een mooi meipaar is verkozen 
-  we de meikoningin en koning dan ook willen bedanken voor hun enthousiasme
-  de mei jongens volgend jaar 40 jaar bestaan en u zeker van ons een feestje mag verwachten
-  we ook hiervoor nog altijd gemotiveerd leden zoeken
-  er weinig onsportief gedrag is vertoond tijdens de meiweek
-  we er vetrouwen in hebben de ingeslagen weg op alle fronten dit jaar door te kunnen zetten
-  vertouwen immers te voet komt, maar te paard vertrekt
- we een hele goede kok in ons midden hebben die ons elke morgen het ontbijt zou maken
- we geen een morgen voor 12 uur een ontbijt hebben gehad!
- deze kok zijn eigen naam wel kan invullen....maar dat zullen wij even voor hem doen!
- dus bij deze Maykel Pelzer bedankt voor het ontbijt!!!!!!
-  we iedereen veel plezier, gezelligheid en succes wensen in de meiweek 2010!!! 
 
De Mei Jongens
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Hoihoi,

Ik ben Alicia, ben 17 jaar oud. Op dit moment doe ik de opleiding 
zorg, en loop stage bij Op de Bies. Mijn hobby’s zijn winkelen, opstap 
gaan, flauwekullen en natuurlijk meelopen in de meiweek. 
Woon nu 2 jaar in Abdissenbosch, op de Europaweg Noord, zoals de 
meeste weten is het home van de snuffelaars bij mij thuis, en ik een 
sportieve stiefvader heb, werd ik bijna verplicht om mee te lopen in 
de meiweek. Heb dus vorig jaar de eerste keer meegelopen met de 
Snuffelaars, dit is me dus ook zeer goed bevallen. Dit is ook de reden 
waarom ik me als kandidaat stel voor meikoningin, de sensatie rond-
om de meikoningin vond ik spannend, en daarom lijkt me het dit jaar 
ook leuk om meikoningin te worden.  Verder wens ik jullie allemaal 
een spannende maar VOORAL een sportieve leuke meiweek toe. Ik 
hoop jullie te zien woensdagavond 22:00 uur bij mij voor de deur!

Groetjes Alicia

Hallo allemaal,

Ik ben Yvette Krutzen en ben 21 jaar.
Ik studeer momenteel in Tilburg waar ik aan mijn 3e jaar psychologie 
bezig ben. Vanaf mijn geboorte woon ik al in Abdissenbosch, name-
lijk op de Europaweg-Noord dus dan kom je niet om de Meiweek 
heen. Toen ik 12 jaar was heb ik me aangemeld bij de Ströpers 
en dit jaar loop ik dan ook al voor de tiende keer mee. Voor mij is 
de Meiweek een week geworden waar ik het hele jaar naar uit kan 
kijken. Ook ben ik al van kleins af aan lid van de fanfare Abdis-
senbosch. Verder vind ik het erg gezellig om met vrienden te gaan 
stappen of leuke dingen te doen. Het lijkt me een hele ervaring om 
deze traditie eens mee te maken als Mei-koningin. Langs deze weg 
wens ik iedereen een leuke en sportieve Meiweek toe.

Groetjes Yvette
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is MynStyl ook uw stijl? 

Dorine Pelzer-Kalnenek | Burg. Dortantsstraat 4 | 6374 TN Landgraaf | 06-19554107 | dorinemynstyl.nl | www.mynstyl.nl

MynStyl, een jong en dynamische eenmanszaak, gedreven 

door enthousiasme, met als doel, u als klant tevreden te 

stellen. Onderscheiden door creativiteit en nuchterheid, what 

you see is what you get! Persoonlijk, duidelijk en snel door 

gewoon hard te werken!

Gespecialiseerd op het gebied van huisstijlen, drukwerk, ad-

vertenties, brochures, flyers en alles wat erbij hoort! MynStyl 

zorgt dat uw stijl professioneel en compleet verzorgd wordt!

Ook als u op zoek bent naar een persoonlijk geboortekaartje, 

geboortedoek, Huwelijksuitnodiging, jubileumkaart of iets 

anders waar MynStyl u bij kan helpen? Neem dan contact 

met ons op! Wij helpen u graag.
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Inge en Marcel
Herman en Finy
Temmy en Henny Hodiamont
OMJA
Frenk en Caroline
Jan en Thea Krutzen
Piet Hendrix
Nel Hendrix
Ron en Tamara Rinkens
Wiel, Sylvia en Maikel Ernst
Ryan en Tymo Vissers
Eric en Cindy en Luca van Elteren
Barry en Monique
Richard, Moana en Lars
Dimitri en Ghislaine Ludwizak
Bente en Wout
Joep en Fenne
Jos Dassen
Rene en Victoria
Nadi Arts
Laura en Lucas Haan
Jos en Wendy van de Veerdonk
Harry van de Veerdonk | LPD
Jo en Sandra Geesink
Ron Smeijsters
Frans en Tineke van Elteren
Armand Jurgens en Mirjam van der Heyden
Fam. Deceunink

SPECIAAl DAnK VOOr lEEn DIE OnS ElK JAAr DE BlOEMETJES MAAKT!

Lisa en Hans
Fieny Speth
Huub Steeghs 
Remy Embregts
Fred Embregts
Annebel Janssen
Antoin en Claudia Snippe
Arjan Hollemans
Rene Jongen
Jan van Ouwel
Nico en Janette Lucker
Zach de Lang
Ströpers
Ton Embregts
Frits 
Beb en Sjef Janssen
Denise en Maykel Pelzer
Bart, Sandria en Rocky
Maurice van Dinther
Yvonne Boesveld
Per en Marga Pelzer
Peter en Ingrid Moonen
Sharon en John Elsbergen
Bert en Marjo Heinen
Peter Matzner
Inge en Amy
Marianne en Funs
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Marc van der Weerden 0652021000

Bart Immeker 0641644452

Danny Jannsen 0646746665

Maykel Pelzer 0615480625

John Elsbergen 0646165657

Voorzitter 

Nino Pelzer  0624956551

Secretaris 

Joep Römkens  0620106434

Penningmeester 

Marc Van der Weerden  0652021000

Mei-jongens Abdissenbosch opgericht september 1971
Rabobank Ubach over Worms 15.17.26.728

Kamer van Koophandelnr: 40186598
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