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6374 BH Landgraaf

Beste mei-week liefhebbers,
We staan weer aan de vooravond van de 41 mei-week, langzaam wordt iedereen weer onrustig.
Wij als mei-jongens hebben onze voorbereidingen weer getroffen en zijn klaar voor dit prachtig
spektakel dat ons dorp weer een week lang bezig zal houden.
Afgelopen jaar hebben we ons 40 jarig jubileum mogen vieren, een mijlpaal waar wij als huidig
bestuur met trots op kunnen terug kijken. Ik wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken om
iedereen die hier aan heeft meegeholpen bedanken voor hun hulp en inzet. Want waar zijn we
tegenwoordig nog zonder hulp, we kunnen tegenwoordig niet meer zonder onze sponsoren en vele
mei-pilaren, maar ook zonder al die vrijwilligers wordt het moeilijk een evenement te organiseren.

k
k
ek

We hebben deze hulp niet alleen nu, maar ook in de toekomst keihard nodig. Ook daar wil ik u
namens mei-jongens Abdissenbosch hartelijk voor danken.
We zijn als huidig bestuur toe aan ons laatste jaar, nieuwe serieuze jongens staan klaar om het
stokje over te nemen, een verantwoordelijke taak die wij enige jaren geleden op ons namen en die
wij met veel passie hebben geprobeerd uit te voeren. Ze lopen al een paar jaar mee, en wij als
bestuur hebben het volste vertrouwen in deze jongens en kunnen onze taken met een gerust hart
over dragen. Wij zullen deze jongens, net zoals wij dit mochten ervaren van het vorige bestuur
blijven ondersteunen in de toekomst, uiteraard vragen wij dit ook aan de overige deelnemers van
de mei-week.
Het boekje Mei-week 2012 neemt u verder mee naar de mei-week belevenissen van vorig jaar, de
groepen doen zich steeds weer veel moeite om de prachtige belevenissen van vorig jaar op papier
te zetten, en mogen we even mee genieten wat er zoals gedronken en gegeten wordt de hele week.
Ik kan u alleen meegeven dat het weer veel leesplezier zal geven, en dat het de kriebels zal vergroten om zo snel mogelijk te beginnen aan de 41e meiweek van Abdissenbosch.
Met het schrijven van dit laatste voorwoord als voorzitter wil ik u danken voor de steun die wij als
bestuur in de afgelopen jaren mochten ontvangen.
Wij wensen u een gezellige, maar vooral sportieve meiweek.
Namens Mei-Jongens Abdissenbosch
Nino Pelzer, Voorzitter
Mei-Jongens Abdissenbosch | Meiweek 2012
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Hallo allemaal,
In de zoveel jaar dat ik de meiweek al meemaak wilde ik altijd al een keer meikoningin worden. Toen ik
eenmaal 16 jaar was geworden wist ik meteen dat ik me dat jaar zou opgeven als meikoningin, dus toen
mij werd gevraagd om kandidaat te zijn voor meikoningin 2011 heb ik meteen ja gezegd. Ik heb toen aan
mijn vriend Justin gevraagd of hij meikoning wilde worden en het leek hem ook een super ervaring! Ik
was erg benieuwd wie zich nog meer had opgegeven als meikoningin en toen het boekje kwam wist ik
het dan eindelijk. Ik kon haar van mijn oude basisschool maar veel mensen in abdissenbosch wisten.niet
meteen wie zij was. Ik hoopte vanaf toen natuurlijk dat ik de nieuwe meikoningin zou worden. Toen de
meijongens mij vertelden dat ik het was geworden was ik echt heel erg blij en ook Justin vond het erg
leuk. We zijn samen een jurk voor mij en een pak voor Justin gaan uitzoeken. Toen we hierin waren
geslaagd werd het steeds spannender. De dag dat de groepen voor de deur van de meikoningin zouden
komen staan viel precies op de dag dat ik mijn eindgala had, dus dat was wel even spannend om een
oplossing hiervoor te vinden. De dagen gingen steeds sneller voorbij en ik vond het steeds spannender
worden. Toen het eindelijk woensdag was moest ik al vroeg in de middag naar de kapper omdat ik die
avond mijn eindgala had. We hadden met de meijongens afgesproken dat ik eerst naar mijn gala ging
en om 10 uur bij mij thuis zou zijn zodat ik kon zeggen met welke groep ik mee wilde gaan. Zoals afgesproken stond Boris rond half 10 bij Snowworld waar mijn gala was en reden we naar mijn huis. Toen ik
thuis aankwam was het al heel druk in de straat en ik werd steeds nerveuzer. Toen ik binnen kwam zaten
de scheidsrechters en het bestuur van de meijongens al binnen. Het werd steeds drukker buiten en ik
durfde bijna niet meer naar buiten te gaan. Toen de scheidsrechters zeiden dat het tijd was liepen we
naar buiten en eenmaal buiten werd mij gevraagd met welke groep ik mee wilde gaan. Ik had hier al over
nagedacht en omdat mijn vader bij de G.Z.N zit was de keuze al snel gemaakt, alhoewel ik eerst was
het twijfelen om met de Hellband mee te gaan. Nadat ik had gezegd met welke groep ik mee wilde gaan
moest ik meteen weer naar binnen en werd ik terug gebracht naar mijn gala. Omdat ik die avond naar
mijn onderduikadres moest werd ik rond 12 uur / half 1 weer opgehaald van mijn gala. Ik moest op de
achterbank gaan liggen en had totaal geen idee waar ik heen werd gebracht. Het enigste wat tegen mij
werd gezegd is dat ik niet omhoog mocht komen. Niemand mocht ons zien want de andere groepen
konden natuurlijk ergens rondlopen. Toen ik bij het onderduikadres aankwam wist ik nog steeds niet
waar ik precies was. Niemand wist waar ik was, niemand van de G.Z.N echt helemaal niemand. Ik kwam
terecht bij een gezin met 3 kinderen, die ik nog nooit eerder had gezien. Ik was die avond nogal moe van
mijn gala en ben dus optijd gaan slapen. Maar midden in de nacht hoorde ik allerlei geluiden in de straat
Mei-Jongens Abdissenbosch | Meiweek 2012 >>
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en kreeg ik alleen maar smsjes waar ik was. De groepen probeerden mij te vinden en mij werd verteld
om mijn telefoon uit te zetten. Uit nieuwsgierigheid keek ik stiekem uit het raam en zag ik mensen van
de Ströpers langs het raam lopen. Dit was natuurlijk heel spannend en ik mocht niet meer bij het raam
komen haha. De volgende morgen heb ik een beetje uitgeslapen en kreeg ik een lekker ontbijt. We
gingen die dag naar Carolus in duitsland. Mijn tante kwam me ophalen en alweer moest ik op de achterbank blijven liggen en me niet bewegen zodat niemand me kon zien. Eenmaal aangekomen in Carolus
was het tijd voor een dagje ontspanning. We zijn de hele dag daar geweest en hebben genoten van de
sauna’s daar , de zwembaden we hebben daar lekker gegeten en na een paar uur was het weer tijd om
naar huis te gaan. Toen ik weer bij mijn onderduikadres was aangekomen werd mij verteld dat de groepen allemaal opzoek waren naar mij. Ik vond dit echt heel spannend en leuk, en was in spanning of iemand mij zou vinden. Als dit zou gebeuren zou het natuurlijk wel betekenen dat ik misschien niet door
de G.Z.N zou worden ingeleverd maar het idee leek mij echt heel spannend. Er gebeurde verder niks,
niemand had mij gevonden en mijn telefoon stond nog altijd uit. Die dag hebben we nog gegeten bij mijn
onderduikadres en toen was het weer tijd om te gaan slapen. De volgende morgen was het tijd om naar
huis te gaan. Ik had er wel zin in, om mijn vriend weer te zien en mijn ouders en niet meer de hele tijd
opgesloten hoeven te zitten zodat niemand mij zag haha. Die avond hebben we nog een leuke avond
gehad bij G.Z.N en zijn we vroeg gaan slapen. Op zaterdagmorgen was het heel vroeg dag. Ik moest
om half 8 bij de kapper zijn om mijn haren te laten doen. Dit duurde ongeveer een uurtje en toen kon ik
naar huis, mijn jurk aandoen en me klaarmaken voor deze geweldige dag. Toen Justin en ik klaar waren
voor de rondrit door het dorp werden wij door mijn ouders naar het home van G.Z.N gebracht. Hier werden allerlei foto’s van ons gemaakt en kregen wij de auto te zien waarin we de rondrit hadden. Het was
vanaf toen ik opstond al echt een geweldige dag en het werd steeds mooier! Tijdens de rondrit gingen
er ook motors mee en een hele stoet auto’s. Er stonden veel mensen langs de weg en op dat moment
voel je je echt letterlijk een koningin. Na de rondrit begon de koffietafel en hadden we een beetje rust
want de rest van de dag werd een drukke dag ! Nadat de koffietafel voorbij was hadden we nog eventjes
tijd om te relaxen want in de middag begon de receptie. We gingen met de auto naar de Residentie en
moesten samen met het oude meipaar aan de tafel gaan zitten. Ik was erg nerveus omdat dit het moment was waarop ik werd gekroond tot meikoningin. De zaal was op een gegeven moment redelijk vol
aan het lopen en de receptie kon beginnen. Er werd van alles verteld over Justin en mij en het nerveuze
gevoel ging er bij ons allebei redelijk vanaf. Toen we waren benoemd als meipaar 2011 voelde ik me heel
gelukkig, en Justin ook. Het was echt mooi om dit mee te maken. Tijdens de felicitaties kregen we heel
veel bloemen, die later allemaal in de woonkamer stonden! Toen de receptie was afgelopen hadden we
nog een kleine rondrit met de fanfare, en toen dit voorbij was gingen we met mijn ouders uiteten. We
gingen naar duitsland en ik werd steeds nerveuzer voor die avond. We moesten de openingsdans gaan
doen !! Natuurlijk ging de tijd super snel voorbij en was het zo avond. Het meibal ging beginnen. De zaal
was al heel vol en het was bloedheet! Justin en ik kregen eerst nog iets te drinken aangeboden en ik
werd steeds nerveuzer. Justin was helemaal niet nerveus voor de openingsdans maar omdat ik zeker
een half uur zei dat ik niet meer durfde werd hij ook wel een neetje nerveus.. Toen werd omgeroepen dat
wij de openingsdans moesten doen liepen we naar het midden van de dansvloer. Ons liedje Heaven van
Mei-Jongens Abdissenbosch | Meiweek 2012
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Bryan Adams begon te spelen en vanaf dat moment heb ik alleen maar genoten samen met Justin van
onze openingsdans! Het was echt geweldig en we waren totaal niet meer nerveus. Iedereen stond om
ons heen en het voelde ook wel een beetje als Heaven.. De avond was echt zo super geweldig ik zou
het zo nog 100 keer overdoen. Justin en ik hebben echt genoten van alles, de hele dag was net zoals
een droom. Wij hebben het samen geweldig gehad die tijd. Wij willen ook iedereen bedanken die deze
dag zo geweldig hebben gemaakt. Ik raad echt elk meisje aan om dit een keer mee te maken want zoiets
maak je maar een keer in je hele leven mee !
Verder wens ik alle groepen dit jaar een geweldige en sportieve meiweek toe !!!
Meikoningin 2011
Fabienna Krijnen

Tel. 045-5 314 027
Fax 045-5 323 680
www.abelbanden.nl

Reeweg 143
Industrieterrein Abdissenbosch
6374 BW Landgraaf
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AUTOSCHADE?!

WIJ LOSSEN HET VOOR U OP!

Autoschade is ronduit vervelend, daarom doen we er bij ABS Beckers & Mulder alles aan om uw auto
zo snel en eenvoudig mogelijk 'als nieuw' te herstellen.
Dus heeft u autoschade?
Kom dan naar ABS Beckers & Mulder.

ABS VERVANGENDVERVOER ABS HAAL & BRENG ABS 24/7 ABS DUBBELCHECK
ABS KLEINHERSTEL ABS INVULHULP ABS INTAKEGESPREK
WWW.AUTOSCHADEHULP.NL

3273 LANDGRAAF T 045. 531 16 19

UW AUTO

WEER ALS NIEUW!
Een schone, glanzende en frisse auto geeft veel meer plezier om in te rijden. Ook is zo'n auto beter
verkoopbaar doordat deze veel meer de aandacht trekt. De vakkennis en materialen om zo’n schone,
glanzende en frisse auto te krijgen, heeft CRL in huis.
Dus wilt u uw auto weer laten stralen?
Kom dan naar CRL.

UITDEUKEN ZONDER SPUITEN PROTECH LAKBESCHERMING AUTOREINIGING
SPOTREPAIR RUIT REPARATIE BEKLEDING REPARATIE
WWW.CRL.NU
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Voordat de Meiweek 2011 kon beginnen moesten de groepen eerst nog hun vertrouwen uitspreken
in een nieuwe scheidsrechter. Roger Plettenberg. Ondanks dat hij geen Meiweekervaring had,
heeft hij zijn scheidsrechterswerkzaamheden voortreffelijk vervuld. Wij als scheidsrechters zijn dan
ook erg blij dat hij er bij is. Tussen het kappen in de kapnacht door de Mei-jongens en het inleveren
op vrijdagavond door de OMJA van de Mei-den is er weer het nodige gebeurd. Gelukkig geen excessen maar slechts kleine incidenten die goed opgelost werden. Wat de scheidsrechters betreft
was het dan ook weer een sportieve Meiweek.
De Meiweek begon zoals gebruikelijk met het kappen van de Den. Dit keer in het zoekgebied. Dat
heeft toch zo wel zijn charme en spanning. Het leverde de Mei-jongens meteen 12 ¼ uren op. Zo
gaat de Meiweek rustig verder. Alle groepen (met uitzondering van één groep) hebben de Mei-den
één of meerdere keren in hun bezit. Ook al merken de meespelende Meiweekgroepen er niet zoveel van, gedurende de Meiweek zijn er toch verschillende incidenten geweest.. Diverse keren zijn
kopmannen bij de scheidsrechters uitgenodigd om één en ander uit te leggen. In alle gevallen kon
het bij een vermaning of waarschuwing blijven. Slechts in één geval was er sprake van een kleine
schorsing. Enkele voorbeelden ter illustratie: In sommige gevallen werd er geconstateerd dat bij
aanvang van de nultijd toch personen in auto’s stapten om terug naar hun home te rijden terwijl toch
afgesproken is dat alles te voet moet worden afgelegd. Of die ene keer dat een groep de boom
aanmeldde maar eigenlijk helemaal niet wist waar de boom lag. Of een andere keer dat er in spertijd een lid van een Meiweekgroep door het zoekgebied rijdt en de verstoppende groep slechts op
2 minuten mist. Die keer dat de groep (terwijl spertijd net begonnen was) nog doodleuk hun karretje
komen ophalen terwijl de verstoppende groep op het punt stond om te vertrekken. Ook was er nog
een incident tussen 2 leden van verschillende Meiweekgroepen. Al die incidenten werden goed
opgelost. Tot voor enkele jaren geleden zouden voor sommige van deze incidenten groepenvergaderingen bij elkaar worden geroepen waarvoor dan de hele Meiweek stilgelegd moest worden. Dat
is gelukkig niet meer het geval. De Meiweek loopt gewoon door en daar gaat het om: er moet gelopen, gezocht en geploeterd worden.
Sommige groepen proberen tegen beter weten in de grenzen te overschrijden. Opvallend daarin in
de Meiweek van 2011 was het aantal afgekeurde plaatsen. Volgens sommige groepen was dat nog
niet genoeg gelet op de maandenlange discussie over de laatste verstopplaats.
Op woensdagavond werd Fabienne Krijnen uitgeroepen als Meikoningin 2011. De Ströpers hebben
nog enkele pogingen gedaan om haar te vinden. Regelmatig werden de scheidsrechters gebeld
voor één of ander adres. Ook zejn we met sommige meiden van de Ströpers bij verschillende huiMei-Jongens Abdissenbosch | Meiweek 2012 >> 11
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zen binnen geweest omdat ze zeker wisten dat de Meikoningin daar verstopt was. Ze hebbe haar
echter niet gevonden. Op zaterdagmorgen werd de meikoningin dan ook door de GZN Abdissenbosch binnengebracht.
Nog wat triviale weetjes over de Meiweek 201. De Mei-den is 23 keer verstopt: 2 x door de Minx, 2x
door de Ströpers, 2x door de MJA, 4 x door GZN, 6 x door Hellband en 7 x door de OMJA. De
scheidsrechters hebben tussen de 11 x en 15 x meegelopen om de Mei-den te verstoppen. Dat is
toch ook een flink aantal.
De scheidsrechters hopen dat het weer een prachtige Meiweek 2012 wordt. We wensen alle groepen succes en veel sportiviteit toe.
De scheidsrechters: Marcel, Wiel, Paul, Roger en Frans.

Mei-Jongens Abdissenbosch | Meiweek 2012
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De Hellband leden willen langs deze weg alle sponsoren, vrienden en andere medestanders nogmaals hartelijk bedanken voor hun directe of indirecte bijdrage aan de Hellband en de Meiweek in
Abdissenbösch. Onze speciale dank gaat uit naar de Familie Martens, zonder hun hadden we geen
dak boven ons hoofd, geen bank om te rusten en geen plek om te feesten.
Bij de eerste wandelingen zat de stemming voor de Meiweek 2011 er meteen goed in. Weken voorafgaande aan de Meiweek werd er intensief gewandeld en het gebied met zijn interne en externe
grenzen verkend. Voor het eerst in ons bestaan hebben we Hellband leden en Hellband deelnemers aan de Meiweek. Een noodzakelijke ingreep want er was door de Mei-jongens besloten om
per groep nog maar 55 deelnemers toe te laten !! Dat vergde enige aanpassingen aan onze lijst
maar daarover straks meer. Doelstelling voor de Meiweek was simpel, Een leuke Meiweek en de
Den een keertje of drie mogen hebben dan was onze week zeker geslaagd. Strijd leveren voor de
uren en voor het inleveren van de Den, want er worden geen cadeaus gegeven.
De kapnacht was er een uit het boekje. De Mei-jongens kapte in deze nacht een mooie den midden
in het gebied en de Meiweek 2011 was gestart. De den ging van groep naar groep en wij vonden
hem 6 maal !!. Sommigen werden zo fanatiek dat er zelfs in de nacht met 2 zaklampen per persoon
gezocht werd, onderlinge afstand 2 meter en kammen maar. Het moet niet gekker worden !!! Dit jaar
was het reglement weer eens aangepast waarbij de den nog maar drie meter zichtbaar behoefde te
zijn, de rest mocht worden ingegraven. Maar dat zelfs kon ons niet hinderen want een wederom een
nieuw lid vond de den door alleen een deel van de ring te spotten tussen al dat natuurlijke afdekmateriaal. Gelukkig is het reglement op dit punt in 2012 weer wat aangepast. Want er zijn groepen die
zowat een vrachtwagenlading grind uit een heide moeten gaan schoppen om vervolgens de den in
5 minuten weer kwijt te zijn. Tja waar moet je dan ook heen met die 45 kruiwagenladingen. Ons
blauwe waslijntje was overigens ook geen succes, we vragen ons trouwens nog steeds af van
welke groep dat rode waslijntje was. Al met al leuke gebeurtenissen in een leuke Meiweek.
Waren er geen discussies dan in 2011 of andere meningsverschillen ? Natuurlijk wel, op een uitzondering hier en daar na bleef het bij wat gemopper en geplaag.
Voor een compleet uitgeschreven verslag van eigen beoordelingen en interpretatie van feiten en
gebeurtenissen verwijzen wij graag naar de overige verslagen in dit boekje.
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Door de redelijk sportief verlopen jaren lijkt de toekomst van de Meiweek rooskleurig te zijn. Lijkt
??? Ja, wij zijn van mening dat dit maar zo lijkt. Zo zijn de bedreigingen door opsplitsing van het
zoekgebied of uitbreiding van de industrieterreinen. Bedreigingen waar wij met z’n allen ons druk
over kunnen maken, echter is onze invloed zeer beperkt om hier iets tegen te doen. Er is wel een
bedreiging waar we meer invloed op kunnen hebben, en dat is o.a. het voortbestaan van de Meijongens. Hiervoor is het enthousiast krijgen van de jeugd voor ons spelletje essentieel. Helaas zijn
er al veel groepen waar deze jeugd toch al niet terecht kunnen. Tot overmaat van ramp mogen de
groepen die al veel kinderen op de lijst hebben staan nog maar 55 leden tellen. De ouderen worden
schijnbaar een beetje bang van al die vaders en moeders met hun kroos ?? Of is er een andere
onzinnige reden te verzinnen ? Vast wel zo vermoeden wij. Is het straks niet ook in hun belang dat
de Mei-jongens blijven voortbestaan en de Mei-jongens die afscheid nemen zich wellicht bij hun
aanmelden ? De Mei-jongens hebben natuurlijk hier zelf ook een belangrijke rol in te spelen. En
daar is jongens verplichten om zich bij hun aan te melden wel de slechtste optie die je kan verzinnen. Mei-jongens jullie zijn diegene die hier iets aan kunnen en moeten doen, immers zijn jullie de
organiserende vereniging en het is ook in jullie belang dat de Kids enthousiast worden voor ons
spelletje en het leuk vinden om later lid te worden van jullie vereniging. Gesprekpuntje voor na
Meiweek?
Wij hopen dat de komende Meiweek weer een topper zal worden, waar wij met zijn allen wederom
kunnen laten zien dat we ondanks onze meningsverschillen het succes elkaar gunnen.

Meiweek 2012 We just can’t wait………………………………………………….Hellband
P.S. Breek jullie nek niet over al die gegraven greppels in het bos want ze worden erg talrijk zo is
onlangs gebleken.
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Eindelijk was het weer zover, de meiweek van 2011 stond weer voor de deur. Voor ons begon de
meiweek weer als vanouds met een gezellige avond bij onze sponsor Hellas Grill in Alsdorf. Rond
een uur of elf was het dan eindelijk zover en vertrokken wij met de taxi weer naar Abdissenbosch.
Om de meijongens een kans te geven om de boom te kappen zijn we terughoudend aan de meiweek begonnen, zodoende lagen de meesten van ons al vroeg op bed.
Rond een uur of negen s’ morgens zijn we begonnen te zoeken met de groep, op één man na,
die nog in coma lag van de gezellige avond bij Hellas. Na een paar uur rustig zoeken kwam het
verlossende woord: bingo. We hadden de boom gevonden in het driehoekje op de Schinvelderweg.
eindelijk hadden de Meijongens het aangedurfd om de boom in de kapnacht te kappen. Bravo jongens, zo moet het zijn. We besloten om niet te lang te wachten met het aanmelden van de boom
zodat de meiweek echt kon beginnen. De boom werd door ons verstopt op de Buizerdweg, waar wij
gekomen waren via de Ytong. Hier werd de boom gevonden door Micha Mulders van de OMJA.
Micha was eigenlijk onderweg naar Borgers, maar kreeg toen van een engeltje te horen dat hij bij
de Ytong moest zijn, en zo was de toon weer gezet voor de meiweek van 2011.
Het sportieve gebeuren was weer ver te zoeken en dat al op de eerste dag van deze meiweek.
Maar ja, wij zouden GZN niet zijn als wij s’ morgens de boom weer zouden vinden in het Klaassensbosje. Ondanks dat de boom helemaal dicht lag met varens en dergelijke was het Roger Pierik
gelukt om de boom te vinden, zij het met enig geluk gezien de manier van verstoppen. Cor Verstijnen kon zich achteraf wel voor zijn kop slaan omdat hij langs de boom gelopen was. Vanuit het
Klaassenbosje zijn wij naar de punt gegaan, volgens sommige van onze kopmannen was het niet
normaal zoals wij de boom mochten dichtleggen. Over een lengte van 3 meter was hooguit een
centimeter brede strook te zien. Normaal gesproken was de boom onvindbaar, maar vlak hierbij
de Hellband niet uit die de boom ook nog s’ nachts vinden. Hoe kan het zijn dat je een boom die
overdag niet vindbaar is, s’ nachts wel vind, vreemd????
Tot en met woensdag hebben wij de boom niet kunnen vinden omdat deze heen en weer ging
tussen de OMJA en de Hellband.
Woensdagavond was voor ons ook een belangrijk moment omdat de dochter van ons lid, René
Krijnen, meikoningin zou worden. Wij hadden besloten ons weer te mengen in het spel rond de
meikoningin en deze te kapen. Dit alles werd geregeld door Ron en Patricia, hiervoor onze dank.
Op donderdag lukte het een andere groep eindelijk om het spelletje tussen de OMJA en de
Hellband te doorbreken, te weten de Ströpers.
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Programma

Meiweek 2012
Zaterdag 5 Mei
10.30 uur: Ophalen van enveloppen, eieren en geld

Vrijdag 11 Mei
00.00 uur: Start Mei-week 2012

Vrijdag 18 Mei
20.30 uur: Inleveren Mei-den, Abdijhof

Zaterdag 19 Mei
09.00 uur: Kappen van de sier-den
10.00 uur: Rondgang met de sier-den
11.00 uur: Uitroepen meikoningin 2012 met denplanting
15.00 uur: Receptie met kroning Meikoningin 2012 m.m.v. fanfare Abdissenbosch
16.00 uur: Rondgang door Abdissenbosch, m.m.v. fanfare Abdissenbosch
20.30 uur:

Meibal 2012 in Gemeenschapshuis “de Residentie”
Entree: Voorverkoop € 5,- aan de kassa € 6,(voorverkoop bij bestuur 06 2495 6551)

Live muziek met:
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Ons geluk was dat wij op de Brandenberg weken voor de meiweek een greppel hadden ontdekt die
typisch was voor de Ströpers, dus restte ons niets anders dan een paar jonge honden op de greppel
af te sturen. We hebben de boom daarna bij het houten hekwerk van de paardenwei achter het
slachthuis gelegd (hierbij waren wij de scheidsrechters vergeten bij de greppel van de Ströpers,
sorry nog hiervoor). De boom werd hier s’ morgens om 6 uur gevonden door de Minx die daarmee
eindelijk ook op de kaart stonden. Tijdens het verstoppen door de Minx werden deze aangesproken
door iemand van Staatsbosbeheer met de vraag of zij de groep waren van Gilbert Szablewski. Na
de Minx was het de beurt aan de Snuffelaars om de boom weer te vinden. Zij verstopten de boom
in het 3-de hertenbosje onder een andere boom, waar deze gevonden werd door de Meijongens.
De Meijongens verstopten de boom vervolgens aan de rand van de golfbaan, hier bleef de boom
liggen tot vrijdagmiddag totdat hij uiteindelijk gevonden werd door de OMJA. dit was echter een
ongunstige tijd om de boom te kunnen inleveren op het pleintje. De boom werd door de OMJA op
aanwijzing van de kopmensen op een afgekeurde plaats op privéterrein gelegd, ondanks dat
enkele leden van de OMJA hieraan twijfelden ( en zelfs nu nog ). De scheidsrechters hadden echter
moeten weten dat deze plaats jaren geleden bij de Snuffelaars al was afgekeurd omdat dit privéterrein is. Ondanks dit alles hebben wij al met al een gezellige meiweek gehad die wij als vanouds
hebben afgesloten met een geweldige avond. Op zaterdagmorgen hebben wij meikoningin
Fabiënna met meikoning Justin op gepaste wijze afgeleverd bij haar ouders. Op zaterdagavond
hebben we genoten van een geweldig meibal. Hier werden wij beloond met de prijs die we al jaren
verdienen namelijk:

Sportiefste Meiweekgroep 2011.
Wij willen hierbij onze sponsors bedanken voor hun steun in het afgelopen jaar.
Een bijzonder woord van dank willen wij laten uitgaan naar familie Zeestraten voor het in gebruik
geven van hun faciliteiten. Wij hebben hier jaren met heel veel plezier gebruik van kunnen maken.
Wij wensen iedereen een fijne en sportieve meiweek 2012 toe.
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Rovo-Service.com
Terras overkappingen | Dakkapellen | Zonwering en Garagepoorten

T: 045-532 00 54
E: Info@rovo-service.com
www.Rovo-Service.com

KUNSTSTOF/ALUMINIUM:
RAMEN | DEUREN | SCHUIF-PUIEN | GLASGEVELS
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c
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e

Actie op alle sectionaal poorten!
•

Keuze meerdere standaard panelen zonder
meerprijs op de vele standaard kleuren!!

•

Kortingen op alle accessoires.

•

Verbeterde kwaliteit.

•

Mooiere uitstraling door het nieuwe geleidingssysteem met
geïntegreerde veerbreuk beveiliging.

Vraag naar de voorwaarden
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Als iets mis kan gaan, dan gaat het ook een keer mis. Ook bekend als de wet van Murphy. Ieder jaar
hebben we een liedje waarop we ons vastpinnen: Bloed, zweet en tranen of Weine nicht, kleine
Eva. Dit jaar is het de oneliner van dhr Murphy. Het is alweer een tijdje geleden dat we den als
eerste vinden nadat de Mei Jongens de den hebben gekapt. Dit jaar is het niet anders. Waar we
normaal redelijk in de buurt zitten, is het in 2011, nogal uit de buurt. De Mei Jongens hebben het
gedurfd om de den bij de elektrische mast tegenover het huis van fam. de Groot te kappen. Het
duurt zo’n 12 uur totdat de GZN hem vindt. Het begin van de week was totaal niet voor ons. Een
aantal maanden voor de meiweek vonden we per toeval een greppel op de Buizerdweg. Een hele
mooie greppel zelfs. We gingen ‘s avonds kijken met zo’n acht man en werden opgemerkt door iemand van de bewaking daar. Na een babbeltje en wat gelach gingen we verder. Ons idee was om
deze plaats in ons achterhoofd te zetten. Je weet op dat moment niet van wie deze greppel was.
Dat we hem moeten checken in de meiweek is één ding wat zeker is. Vrijwel in het begin van de
meiweek wordt de den daar verstopt. In plaats het ons achterhoofd te zetten waren we op dat
moment op ons achterhoofd gevallen als blijkt dat de OMJA hem daar vindt. Het groepje van acht
kon elkaar voor de harses slaan. Dat was één pijnlijk moment.
In onwillekeurige volgorde is ons het volgende gebeurd (voor het chronologisch verslag verwijzen
wij jullie naar www.snuffelaars.com):
‘s Morgensvroeg gaat een groepje zoeken. Op het grote schoolbord staat waar ze beginnen: hertenbosjes. De vervolgploeg belt hen op waar ze precies zijn, om te voorkomen dat ze gaan zoeken
waar de ochtendploeg al is geweest. Tijdens het zoeken komen we de Minx tegen bij de Benedict,
waar ze op een kluitje zitten te kletsen. Als de vervolgploeg bij de Buizerdweg begint richting bos,
begint de Minx ook. Het duurt nog geen 10 minuten of de Minx vindt de den. Achter de paardenwei
ligt de den open en bloot. Op zich niets mis mee, maar als later een Snuffelaar uit het bos komt en
dan ook nog zegt dat hij tot de afzetlinten (bovenaan de kieskoel) heeft gelopen en is terug gekeerd,
dan is dat bijna onvoorstelbaar dat de den niet door ons wordt gevonden. Welgeteld 5 grote voetstappen waren nodig om je achterwerk op het stuk hout te planten.
Op de vlaaipunt was het druk, we hadden grote vermoedens dat hij daar zou liggen. Snuffelaars die
rennen is bijna niet voor te stellen, Snuffelaars die als eerste op de vlaaipunt zijn is iets om trots op
te zijn. Met 14 man en vrouw beginnen we de vlaaipunt uit te kammen. Het gebied is voor velen nog
onbekend terrein en het is kwestie om de minder ervarene in de gaten te houden, want als je niet
uitkijkt breek je je nek in de apenkooiconstructie. We beginnen goed, we houden genoeg afstand
tussen de mensen, alleen op het punt waar de afzetting begint, is het opletten geblazen. Juist daar,
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Borchert Systemen BV
Havikweg 14
6374 AZ Landgraaf
Tel.: +31 (0)45-532 22 77
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gingen we de mist in. Het is zoeken naar mensen naast je en op het moment als de struiken ophouden en de boomstronken voor de voeten liggen zien we Herman in de stoel van boswachter zitten.
Een beetje flauwekul moet kunnen. Alleen op moment lopen we langs de den af. We lopen door,
vinden niets, verlaten de vlaaipunt en gaan verder met zoeken. Onderweg krijg je dan te horen dat
de den, jawel hoor, op de vlaaipunt ligt. We gaan niet meer terug om te kijken waar hij precies lag.
Natuurlijk zijn er een paar die het willen weten, maar wachten op de volgende ronde om weer op de
vlaaipunt te starten. Als je dan ziet waar de den heeft gelegen, valt je niets meer in.
De OMJA heeft de den en gaat tegen de avond de den verstoppen. We hebben de den nog steeds
niet gehad en het gaat knagen. ‘s Avonds gaan een paar Snuffelaars zoeken bij de manege en rooie
poort. Als een ex-OMJA lid twee man vooruit stuurt om goed te zoeken langs het veld bij de manege, moeten ze er letterlijk over de den heen zijn gestruikeld. Het wordt te donker om te zoeken
en morgen is er weer een dag. We beginnen vroeg en gaan weer terug naar de velden, onderweg
zien we mensen van Hellband naar sporen zoeken, stoppen, verder zoeken, bellen. Heel vreemd
allemaal. Als we richting Duitsland lopen naar de transportweg komt een Duitse boer naar ons toe
om te vragen of de “kar” daarachter van ons is. Kar? Hij wijst naar een bosje en we gaan kijken. Het
is het karretje van de OMJA. Zitten we in de buurt? Na een paar telefoontjes proberen andere Snuffelaars bij de slagboom andere groepen bezig te houden. De Hellband blijft raar doen. Hebben ze
hem dan toch? We zijn wel 10x langs de struiken richting kieskoel gelopen. De Hellband is al langs
de velden geweest en het wordt steeds vreemder. We verstoppen het karretje nog verder richting
Duitsland, zodat de andere groepen het niet kunnen zien. Langs de velden zoeken we iedere centimeter, in het Duitse Bosje draaien we elk blad om en nog steeds niets. Ondertussen komen meer
Snuffelaars naar de velden, maar het is te laat. De Hellband vindt de den langs het veld. We waren
niet de enige die erover zijn gestruikeld, alleen de Hellband doet dat twee keer en de tweede keer
vinden ze hem. Je kunt de den bijna ruiken en je weet dat je dichtbij bent, maar het lood gaat in je
schoenen zitten als het deze keer weer mislukt. Het pijnlijkste is dat we met onze eigen middelen
zijn verslagen. De Mei Jongens verstoppen de den langs de Golfbaan parallel aan Verweij. Is het
niet dat we weer als eerste er langs af zijn gelopen als blijkt dat de den met berkenschors is afgedekt. Wie de bal kaatst...alle credits naar de Mei Jongens (ons patent is trouwens op te vragen).
Op het eind zit je dan met lege handen, dan hoor je bij het inleveren van de den, dat de den door de
OMJA op een plek wordt gelegd die bij ons in 2005!!!! was afgekeurd. Dat was het jaar toen we de den
genoodzaakt op de Vogelzankweg bij de Minx moesten dumpen. Minpunt voor de scheidsrechters.
Wij hebben ons eigen archief, misschien een tip voor de scheidsrechters om dit ook te doen.
Helaas zie je alleen de den als er een andere groep erop zit en op het pleintje bij het inleveren. Eén
ding mag gezegd worden, woensdagochtend Frühshoppen met de Minx was één van de gezelligste
dagen in de meiweek en de barbecue op het eind van de Meiweek, dan kun je van de gezichten
aflezen hoe zwaar zo’n meiweek is.
Hopelijk gaat het dit jaar beter. We wensen alle deelnemers een mooie meiweek toe!
De Snuffelaars.
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De voorbereidingen op de Meiweek beginnen voor de Ströpers dit jaar al heel vroeg. Het is 3 mei 2011 als
enkele Ströpers zich afbeulen op de sportvelden van de Afcent. Het zijn Huub, Jeroen en Richard, Zij willen
dit jaar een conditionele voorsprong opbouwen op de andere afgetrainde Ströpers. Uit het niets zien ze een
groepje mensen naderen, gewapend met kruiwagens, schoppen, zagen en bijlen. Het blijkt de hoveniersafdeling te zijn van de OMJA. Waar gaan deze heren naar toe? De Ströpers zetten op een afstandje de
achtervolging in. Boven op het plateau tegen de rand van het bos wordt halt gehouden. Er wordt gegraven,
gezaagd en gehakt. Menig kruiwagen met mijnsteen wordt op een afstandje lopen van de in aanbouw
zijnde greppel uitgekiept. De Ströpers weten genoeg. Op vrijdagavond gaan een 5-tal Ströpers even kijken
wat de heren voor een greppel gegraven hebben. Op een 25 tal meters afstand van het greppeltje (want
meer kunnen we dit gleufje helaas niet noemen) blijkt nog een schaduwgreppel te liggen. Ook deze moet
door hen gemaakt zijn. Het is nu wachten op het begin van de Meiweek 2011. Tijdens deze Meiweek maakt
een echte spoorzoeker zijn opwachting. Het blijkt niemand minder dan Winnetou te zijn. Hij loopt mee in
de gelederen van de OMJA. De den wordt voor het eerst gevonden nabij de elektriciteitsmast op de hoek
Europaweg/ schinvelderweg. Wij zijn op dat moment op het pad achter het oude stort en willen gaan kijken
waar de den exact ligt. Dit is het moment dat we Winnetou voor het eerst tegenkomen. Hij weet ons te
vertellen, zonder dat hij terplekke is geweest, hoe de den er uit ziet. Wij willen echter de den met eigen ogen
zien en lopen verder. Wat blijkt, bij de dubbele draad, had Winnetou een sporenbedje gemaakt. Verder
blijkt dat hij ook bij de den is geweest. Tja deze Winnetou heeft last van een gespleten tong. Dit belooft niet
veel goeds. Het blijkt dat we de den hier al direct en niet voor het laatst deze week hebben laten liggen. Op
zaterdag komen we het overgrote deel van de OMJA tegen in Parkheide. Ze pauzeerden onder het genot
van een drankje. Winnetou heeft ondertussen het spoor van de GZN gevonden, op het pad achter de
Durox, dat hem rechtstreeks naar de den loodst op de Buizerdweg. Een puike prestatie van Winnetou, er
wordt op dit moment immers een crossevenement gehouden in de groeve van de Groot en menig crosser
reed zich warm op het betreffende zandpad. Op zondagmorgen 6 uur vertrekken 2 groepen van 12 Ströpers. 1 groep begint vanaf het industrieterrein te zoeken en de andere groep achter de betoncentrale. Ook
hier laten we de den liggen in het smalle strookje bos naast de paardenbaan. Is dit even balen we hadden
de den al 2 x moeten hebben. Tijdens het zoeken vindt Wesley onder in de punt een blauwe wasdraad in
de houtsnippers. Ook deze plaats wordt telkens bezocht als de spertijd voorbij is. Toen de Hell-band de den
vond brachten zij hem naar deze plek. We zijn dan ook binnen het kwartier ter plekke. Er wordt direct gediscussieerd waar we naar toe gaan met de den. Voor de meiweek had een groep Ströpers een mooie
greppel inclusief bekisting gegraven. Wel of niet gebruiken? Een gedeelte van de verstopcommissie wil de
den liever eerst ergens anders verstoppen. Toch wordt besloten de greppel direct te gebruiken. We komen
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bedrogen uit. De GZN heeft de greppel al voor de meiweek ontdekt. We hebben enkele hoopjes grond
laten liggen plus het zaklampje van Richard. De GZN verstopt de den vervolgens achter de paardenwei.
Hier wordt hij gevonden door de Minx. Zij brengen de den naar de golfbaan. Binnen 10 minuten vindt Winnetou de den. Zijn verhaal: het karrenspoor loopt tot aan de draad van de golfbaan. Ongelofelijk wat een
fantast de Minx hebben de kar helemaal niet gebruikt. Op donderdagmorgen vertrekt weer een grote
groep Ströpers. Binnen een half uur wordt de den gevonden door Huub. De den ligt op de ruilverkaveling
langs de Duitse grens. We brengen de den via de groeve naar de ingang van het stort. Hier binden we hem
vast, op 1meter hoogte, in de haag. We zijn nog niet op het home of we krijgen een sms van Winnetou. We
moeten niet met de kar door de groeve lopen. Binnen 10 minuten zijn we de den kwijt. Tja, wat doe je hier
tegen? Het lijkt wel of Winnetou van alle kanten ( lees: medewerkers van natuurmonumenten, bewakingsdienst, de Groot en een van de andere groepen) hulp krijgt. We komen langzaam tot de conclusie, dat de
OMJA zonder Winnetou, is als een kudde schapen zonder herder. We zien het al helemaal voor ons alle
OMJA’s op een rij en dan in koor blaten “herder waar moeten we naar toe” waarna de herder zegt, rustig
aan mijn schapen, raak niet in paniek ik leid jullie wel weer naar de den. We lopen voor de 3de keer langs
de den en wel aan de rand van de golfbaan. Op het home wordt gevloekt en getierd. Ströpers onwaardig
zoals er dit jaar wordt gezocht. Op de vrijdag wordt het zoals gewoonlijk druk in het zoekgebied alle groepen zijn op volle oorlog sterkte. De groepen en scheidsrechters krijgen nauwelijks rust. De den wordt zowat
om de 2,5 a 3 uur gevonden. Vrijdag rond de middag renden alle groepen nogmaals naar de punt. Hier
betrapten we de OMJA op de den. Het waren Frans en Jack die braaf naast elkaar op een oude boom
zaten echter met hun voeten op de den welke vakkundig door de Hell-band was verstopt. Winnetou was
weer zoals gewoonlijk in de buurt. We vermoeden dat de greppel van de OMJA ook door andere groepen
gevonden is. Dit wordt niet veel later bevestigd doordat we maar net voor bleven op een lid van de Hellband met een beginnend bierbuikje. Het bleek Giel de lang te zijn. We besluiten dan ook om de greppel
open te trekken. We waren er immers al de hele week voor nop naar toe gerend. Dames en heren deelnemers valt het jullie niet op dat het eigenlijk niets uit maakt waar je de den verstopt. Winnetou vindt, al dan
niet met hulp, elk spoor en zelfs als er geen spoor is vindt hij er een. Ook maakt het niks uit of je met de kar
door meerdere poortjes heen loopt. Winnetou weet toch wel welk poortje er door de verstoppende groep
als laatst genomen wordt. Wat wij ons alleen afvragen is hoe hij weet van welk vertrekpunt hij moet starten.
Immers als de den links in het zoekgebied verstopt is start hij vanaf Quaedvlieg en als de den rechts wordt
verstopt vertrekt hij vanaf het voetbalveld. Tja, dit geheim zal Winnetou uiteindelijk meenemen in zijn graf
of er moet zich al iemand verspreken. De OMJA verstopt de den als laatste bij een bedrijf aan de Reeweg.
Het blijkt een grensgevalletje te zijn. Wat een giller de den ligt gewoon ruim 50 meter op privéterrein. Laten
we het maar houden op een scheidsrechtelijke dwaling.
Voor de Ströpers zal het moeilijk worden om de laatste meiweken te evenaren. Zonder Huub wordt dit een
hele kluif. Hij was altijd positief en zorgde op het home voor een goede sfeer. Verder vond hij geregeld de den
en was de drijvende kracht achter de verstopcommissie. Huub we zullen je missen en nooit vergeten. Trouwens een beetje hulp, ook van boven, kunnen wij, zeker om Winnetou een halt toe te roepen, altijd gebruiken.
Rest ons nog om alle groepen een sportieve meiweek 2012 toe te wensen.
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De week begint al geweldig, de tent van ons home bij Fam. Arts wordt opgezet door leden (Zach,
Paul, Jeroen & Eric) van de Ströpers, dit hebben zij graag over voor hun lievelingsgroep! Deze band
kan niet meer stuk, friends forever! Voorafgaande aan de kapnacht wordt er goed gegegeten bij
Jos en Claudia in de Residentie, de bodem is gelegd, wij zijn er klaar voor. Na een bezoek aan het
kappeltje rond middernacht en de nodige alcoholische versnaperingen waren we dan ook duidelijk
aanwezig o.a. bij de Rode Poort. Wat ons niet in dank werd afgenomen door leden van de GZN. Het
één en ander werd dan ook vastgelegd door onze nieuwe huisfotograve Mevr. Flits.
Zaterdag moet er hard gelopen worden om op tijd terug te zijn vanuit de punt ivm spertijd maar met
de gedachte dat ons erelid Junkfrau Josephine voor ons heeft gekookt is het geen probleem om in
een versnelling sneller te lopen en redden we het net. Eenmaal aangekomen op het home bleek
dat dit zeker de moeite waard was, wat hebben we gesmuld, de lekkere knoflooksaus was bij de
Minxen de dag later nog goed te ruiken! In OMJA termen ook wel te noemen: Waanzin!!
Maandag zijn de Minxen vroeg uit de veren, het beloofd een mooie dag te worden. We zijn niet de
enige met die gedachte, Snuffelaars zijn ook actief en op de vraag van Benny; “Waar gaan jullie
zoeken?” wordt heel intelligent geantwoord; “Bij de boom!” Zo gezegd, zo gedaan. Een Minx wat
achter het slachthuis een beetje was afgedwaald en net stond te bedenken welke kant op te gaan,
werd afgeleid door 2 leden van de Chipmuncks, Minx sluipt dichterbij om te zien om welke leden het
gaat van de Chipmuncks en wat ligt daar, jawel hoor; de Boom! Een vreugdedansje wordt gemaakt
en de nodige telefoontjes gepleegd. Ivm spitsuur van de Minx-moeders wordt besloten nog even
op de boom te blijven liggen. Dus het Minxje trekt haar vest over zich heen en kruipt nog lekker
tegen de boom aan, totdat er een Snuffelaar voorbij komt welke in eerste instantie vermoed dat er
één of andere zatlap is achtergebleven in het bos. De boom wordt aangegeven en voor de eerste
keer deze week mogen we gaan verstoppen, en dat hebben we geweten! Na vlijtig een “greppel”
te hebben gegraven zitten er een aantal Minx flink onder de rode bultjes wat later beten blijken van
grondvlooien. De apotheek wordt druk bezocht! De volgende dag staat in het teken van regen, homehangen en vooral veel kratse! Woensdag wordt er vlijtig gezocht, vooral Ströper Zach blijkt zeer
zeker van zijn zaak te zijn... In de avond is het een drukke bedoeling op het plein, de meikoningin
van 2011 zal voorgesteld worden, dit jaar is het de eer aan Fabienna Krijnen. Donderdag is het
zonnetje weer terug en kan er tijdens einde spertijd nog even genoten worden van een spanndende
voetbalstrijd maar niet voor lang. Al snel wordt de boom gevonden tot ongeloof van menig ander,
maar het is echt waar, yes nog een keer, wij zijn tevreden! Die avond is een melige bui op z’n plaats,
vermomd met boerka’s ookwel theedoek genoemd, en gewapend met waterpistool en een heuze
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(water)bom gaan we op pad. Missie: “War is die meishje” De eerste aanslag wordt gepleegd op
het home van GZN, deze geven zich al snel over met als offer homemade dropshot. Acceptabel
aanbod! Onacceptabel is de afwezigheid van Zegeltje deze schijnt al in “dromenland” te liggen, hier
hebben we dus even een “dromenland 4D” van gemaakt...
Vrijdag, laatste dag gaan we vlijtig verder met het werkwoord van de meiweek: sporen zoeken! Bij
de OMJA keer op keer succes gegarandeerd bij de Minx reden om eens een LOI cursus te gaan
volgen. De avond wordt afgesloten met een gezellige avond en getoost op een wederom geslaagde
meiweek! Op naar een sportieve en succesvolle meiweek 2012!
Meiweek 2012 zijn wij weer te vinden op het home aan de Vogelzankweg.
Groetjes de Minx
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De OMJA-leden is beloofd om in deze editie van het meiweekboekje een briljant pravda praatje te
houden over de afgelopen meiweek. Eentje die superlatieven gebruikt als OMJA DreamTeam 2011.
De kleinste groep, een buitengewone prestatie, ongekend, ongeëvenaard. De den 13 keer gevonden waarvan 6x getrappeerd en 7x verstopt. En van die 7x met geen enkele tip. Dat we meer uren
hebben verstopt dan dat we hebben gezocht. Na een klein tactisch foutje uiteindelijk meer dan
50uur hebben geklokt. Resulterend in de meeste uren beker en als kers op de taart nog ingeleverd
ook. Maar de OMJA leden zullen worden teleurgesteld. Het afgelopen jaar heb ik me mateloos
geïrriteerd aan de keerzijde van het succes. In het begin van de week kan elke groep het goed met
elkaar vinden. Uiteindelijk wordt de den gevonden en heeft iemand succes. Met het voortduren van
dat succes kom je vanzelf aan de spreekwoordelijke top. De plek waar iedereen wil staan maar
waar enkel plaats is voor één. En dat leidt in 99% van de gevallen tot afgunst. Lineair met het
succes groeit deze afgunst wat zich uit in geruchten van oneerlijkheid en bedrog.
Zo ook over de OMJA. Immers wij laten busjes van Staatsbosbeheer voor ons rijden! De patrouille
van de AFCENT, daar zijn we ook voor 100% aandeelhouder van! Meneer Mulders zit met “een
kale” in de McDonald’s. Via-via hoort men dat dit Armand Jurgens moet zijn die de den verraad! Als
iemand drie keer de boom vindt dan zal er wel een zender in zitten! En ga zo maar door! Voor deze
verdachtmakingen zijn totaal geen bewijzen en toch gaan ze er als zoete broodjes in!
Niemand die ook maar eens wederhoor toepast op deze geruchten en ons vraagt: “Hoe zit dat”. Zo
loopt de Minx met 20 vrouwen dwars door het bos en trekt een spoor van 2meter breed. Niks
Staatsbosbeheer! De GZN laat het karrespoor voor een gat in de draad bij de Ytong staan. Niks
telefonische tips! De Hellband wordt met scheidsrechters en al op de transportweg in de Tevenerheide opgepikt. In zoektijd! De Ströpers lopen met het karretje in de grindgroeve naar de ingang van
het stort. En ga zo maar door. Dit zijn allemaal onzorgvuldigheden van de verstoppende groep en
aanwijzingen die leiden tot het vinden van de den, als je weet waar op te letten! En waarom Armand
Jurgens de den zou verraden aan een directe concurrent maakt niet uit, hij heeft de den verraden
dat is immers de aanname die in het plaatje van bedrog past. Dat die kale Jos van Elburg is geweest doet helemaal niet ter zake. Wil men ook niet horen! En als aan de heren van de AFCENT
was gevraagd om ook maar iemand van de OMJA leden te bellen dan was dat gerucht ook meteen
uit de wereld geweest. Maar die wederhoor of vragen stellen we niet. Want dat zou wel eens kunnen
leiden to een hele pijnlijke conclusie. Vanuit de psyche van de mens is het geloof en het aannemen
van die geruchten als waarheid ook volkomen logisch. Het levert een geruststellende verklaring.
Het is immers makkelijker om te accepteren dat je wordt bedrogen en daardoor niet kunt winnen
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dan dat je in de spiegel kijkt en jezelf afvraagt waar je een steek hebt laten vallen. En daarom winnen zij en niet wij. Want ze zijn zeker niet beter, slimmer of sneller dan ons! Maar dat was het helaas
afgelopen jaar wel! Los van de nodige portie geluk waaraan het ons zeker niet heeft ontbroken.
Uiteindelijk blijkt het aan de top erg eenzaam. Wordt elke vorm van verweer met hoongelach ontvangen en kun je je niet verdedigen tegen vooringenomenheid. Zeker als men nog niet eens openstaat voor het verhaal van de ander. De volgende groep die een dergelijke prestatie op een eerlijk
wijze weet neer te zetten zal tegen dezelfde muren oplopen en daarbij ongetwijfeld terugdenken
aan dit stukje tekst.
De OMJA.
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-

De meiweek 2011 bijzonder goed was verlopen?

-

De Mei Jongens een les effectiviteit hebben gegeven?

-

Zij met twee keer verstoppen een 2e plaats hebben behaald in het uren klassement?

-

De Mei Jongens een heus rad van fortuin met competitie hadden in de meiweek?

-

Dit veel hilarische taferelen heeft opgeleverd?

-

Dhr. D. Janssen deze competitie gewonnen heeft?

-

Dat laatstgenoemde ook wel eens een snoepjes-string aanheeft?

-

Dat er ook accuboren met automatisch licht bestaan?

-

Deze dus uitermate geschikt zijn om in het donker ‘het plaatje’ vast te boren?

-

De vorige zin sarcasme ten top was?

-

In de kapnacht flink pizza werd gegeten in café de Hoven?

-

We Paul de Lang willen bedanken voor het ter beschikken stellen van het café!!

-

Het eerste van SV Abdissenbosch mede is gepromoveerd door de flinke support van meiweek
groepen langs de lijn?

-

De nieuwe leden van de Mei Jongens buitengewoon goed hebben gezocht?

-

Dit ook geresulteerd heeft in het vinden van de den door Mitchel?

-

Dit goede zoeken niet opging voor enkele ervarene leden?

-

Het spreekwoord ’s avonds een vent, ‘s ochtends een vent’ niet opgaat voor
J. de Wijs en R. Heinen?

-

We Silvia Ernst willen bedanken voor de lekkere balletjes in de meiweek?

-

Op ons home voor het eerst sinds jaren geen vuur was?

-

Het ondanks deze tegenvaller toch nog vaak gezellig was?

-

De OMJA in 1917 zijn opgericht? (meer info bij dhr. R. Cranen)

-

De frikadellen eetwedstrijd werd gewonnen door Nicky Krijnen?

-

Hij ie-der-een aftroefde door 13 en een halve frikadel te eten?

-

De Mei Jongens ook de (onofficiële) prijs hadden voor het langst in bezit hebben van de den?

-

Er lang daag gemaakt worden?

-

De tutorauto sinds jaren geen mankement had vertoond en er geen krasje op is gekomen?

-

De Mei Jongens in 2011 40 bestonden?!

-

Dit dan ook gevierd werd met een jubileum bal in de Residentie?

-

Het op het 40e meibal ook minimaal 40 graden was in de Residentie?

-

De OMJA voor het eerst in de meiweek fatsoenlijk bier hadden?

-

Er bij de GZN ’s avonds om half 12 al de stekker uit werd getrokken?

-

Er toen maar (weer) werd doorgefeest bij de Mei Jongens?
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-

De den in de ‘perfecte’ greppel van de Stropers al binnen 10 minuten was gevonden?

-

We ons alleen kunnen voorstellen hoe zij zich voelden na die nachten werk?

-

Het stiekem ook wel heel erg grappig is?

-

Het stukje van de GZN in het vorig meiweek boekje doordrenkt was met frustratie?

-

Dit vast komt omdat het letterlijk en figuurlijk niet loopt bij ze?

-

Ze toch maar fijn even weer een jaar kunnen teren op de gerenommeerde en dikverdiende prijs
‘inleveren mei koningin’?

-

Het bier van de Hell Band weer eens over de datum was?

-

Toch ijskoud eigenlijk wel te doen was?

-

Dat de krant weer eens op bezoek was om verslag uit te brengen van onze happening?

-

We iedereen die zijn steentje, in welke vorm dan ook, heeft bijgedragen enorm willen bedanken?

-

Zonder jullie steun (veelal achter de schermen) de meiweek niet mogelijk gemaakt kan worden?!!

-

Ook geïnteresseerde jonge mannen vanaf 16 jaar, of die in het jaar van de meiweek nog
16 worden, nog altijd meer dan welkom zijn bij de Mei Jongens?

-

We uitkijken naar de meiweek 2012 en er al veel zin in hebben?

-

We tot slot iedereen een gezellige en sportieve meiweek toewensen!!!

Mei Jongens Abdissenbosch
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Hallo ik ben Kim Bartels.
Ik ben 19 jaar oud en woon nu 7 jaar in Abdissenbosch op de
Vogelzankweg. Ik volg de HBO lerarenopleiding Duits in Sittard. Ik zit
momenteel in het 1ste jaar. Ik werk op het Charlemagnecollege
locatie Eijkhagen als huiswerkbegeleidster, bij Zwembad in de Bende als horeca medewerkster en ABC-zweminstuctrice en geef bijles
aan een aantal personeelsleden bij mijn vader op kantoor.
Door het veldje in Abdissenbosch heb ik mijn vriend, Eloy Doek leren
kennen. Door hem ben ik bekend geworden met de Meiweek. Ik vind
het ontzettend leuk om te zien en een hele belevenis iedere keer.
Door deze leuke en gezellige ervaringen leek het mij een leuk idee
om me op te geven als Meikoningin.

Hallo mensen.
Ik ben Larissa Krijgsman 21 jaar en kom oorspronkelijk uit
Sittard. Mijn ouders wonen sinds 2 jaar in Parkheide. Zelf
studeer ik in Den Bosch en doe de opleiding kunstgeschiedenis. Mijn verdere hobby’s zijn dansen, uitgaan en natuurlijk shoppen. Verder heb ik een relatie van 4.5 jaar met
Ruben Schwanen. Mij is via via gevraagd om meikoningin
te worden bij de Mei-Jongens Abdissenbosch. Ik heb zeer
getwijfeld om het te doen omdat mij bijna niemand kent in
het dorp. Toch waar ik van uitdagingen hou en Marc mij
over de streep heeft getrokken wil ik me graag opgeven
om meikoningin te worden. Ik hoop dan ook stiekem dat ik
het zal worden. Verder wens ik jullie veel plezier toe.
Groetjes Larissa.
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Peter Matzner

Frans en Tineke van Elteren

Dimitri en Ghislaine

Tim en Niels Geesink

Piet en Nel Hendrix

Monique Hendrix-America

Jos Dassen

Maykel en Denise

Mutty Missler

Barry, Monique en Ninthe

Jeroen en Joyce

Nino Pelzer

Antion en Rieneke Lukassen

Per en Marga Pelzer

Fred en Corrie Embregts

Eddie Stifler

Fam. Florentinus

Marco, Luca en Milan Hoenselaars

Micha en Lara

Bert en Marjo Heinen

Marco en Nathalie Berendsen

OMJA

Bennie en Yvette

Ryan en Isa

Ströpers

Annebel Jansen

Jos en Wendy van de Veerdonk

Angelica de Lang

Rene Jongen

Bjorn en joyce Remmerde

Funs en Marian

Tim Wetzels

Bjorn en Jolien Stinski

Lesley Wilting

Antion en Claudia Snippe

Jos Krijnen

Jan van Ouwel

Beb en Sjef Janssen

Bram en Gertie van Doren

Tineke Hollemans

Richard, Moana, lars en stan

Bart Immeker

Temmie Hendrix

Leny Gerards als dank voor de bloemetjes

John en Cristine

Joep en Fenne

Remy Embregts

Will en Annie als dank voor de zaalversiering

Nico en Janet Lücker

Marcel en Inge Smeets

Marjo Snippe

Paul en Wendy de Lang

Nadi Arts

Fam. F Speth

Angela Croes
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Kapcommissie 2012
Marc van der Weerden

06 52 021 000

Danny Jannsen

06 48 123 733

John Elsbergen

06 46 165 657

Brian van Doren

06 31 969 870

Maykel Pelzer

06 15 480 625

Mei-jongens Abdissenbosch opgericht september 1971
Rabobank Ubach over Worms 15.17.26.728
Kamer van Koophandelnr: 40186598

Bestuur 2012
Voorzitter
Nino Pelzer

06 24 956 551

Secretaris
Joep Römkens

06 20 106 434

Penningmeester
Marc Van der Weerden

06 52 021 000

Extra bestuursleden
Barry Ruivenkamp

06 10 736 333

Dustin Krijnen

06 31 962 609

Tim Wetzels

06 13 493 461

Dennis Hellebrand

06 15 903 986

Brian van Doren

06 31 969 870
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