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Beste Meiweek liefhebbers,  

Langzaam aan begint het weer bij een ieder te kriebelen. Nee, het is niet de lente. Nee, het is 

ook niet Pink Pop. Nee, het is de Meiweek die weer in zicht komt. Natuurlijk zijn wij als mei-

jongens al aan de voorbereiding begonnen voor dit grote jaarlijkse spektakel. Zoals de meeste 

van jullie al weten is er het afgelopen jaar een wisseling geweest van bestuur. Het oude 

bestuur willen wij via deze weg nogmaals bedanken voor hun inzet. Hun jaren lange inzet 

heeft ertoe geleid dat de Meiweek er nog steeds is en altijd perfect liep. 

Natuurlijk willen wij als bestuur ook al onze sponsoren en vrijwilligers bedanken want zonder 

hun zou er geen meiweek zijn. Deze traditie moeten we vasthouden. Dus nogmaals BEDANKT ! 

Zoals al eerder is vernoemd zijn wij nu als nieuw bestuur begonnen. Deze taak was dan ook 

zwaar voor ons. Het komt er toch op neer dat wij de verantwoordelijkheid voor de hele 

Meiweek hebben. Toch is het ons gelukt om alles op de rit te krijgen. Mede dankzij de hulp en 

feedback van andere leden. Wij willen ook hun bedanken! 

Ook dit jaar is er weer een Meibal met een band en dj. De band is dit jaar veranderd op 

verzoek van de groepen. Wij hebben met verschillende bands contact opgenomen en zijn 

uitgekomen op de band Pitchlight. Zij komen ons dit jaar vermaken met hun live muziek.  

In het boekje Meiweek 2013 vertellen de groepen over hun Meiweek belevenissen van vorig 

jaar. 

Ook dit jaar hebben ze er weer veel moeite voor gedaan. Dus absoluut de moeite om te lezen. 

 

Namens de Mei-Jongens een gezellige en sportieve meiweek! 

 Mei-Jongens Abdissenbosch 

Tim Wetzels, Voorzitter  
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Rijschool Ron Rinkens 
Stiftstraat 19 

6374 AW Landgraaf 

 

Tel.: 045 – 5312955 

Mob.: 06 – 53116228 

 

E-mail: 

ron@rijschoolronrinkens.nl 

 

 

Met Ron Rinkens de weg op 

 

Lenteactie! 
Nu de eerste 10 lessen voor 

maar €299,-* 
* Geldig bij aanmeldingen voor 1 juni 2013. 

  

mailto:ron@rijschoolronrinkens.nl
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Hallo allemaal, 

Na vorig jaar Fabienna gesproken te hebben, leek het mij ontzettend leuk om eens 
meikoningin te worden. Ik heb daarna erg getwijfeld, zou ik het doen, of niet ? Aangezien ik 
nog niet zo lang bekend ben bij de meiweek, twijfelde ik. Uiteindelijk heb ik mijn besluit 
genomen. Na mijn besluit ben ik naar Eloy Doek gegaan en vroeg  of het hem leuk leek nog 
eens meikoning te worden. Na diep zuchten en het commentaar “alweer”, zei hij dat het een 
grapje was en graag nog eens meikoning wilde worden. 
 
Toen ik daarna dan ook hoorde dat ik meikoning werd, was ik echt blij en ook wel een beetje 
nerveus. Ik was namelijk vergeten dat ik in die zelfde tijd, voor school verplicht naar Berlijn 
moest. Dit was even stressen, maar toen ik erachter kwam dat ik dinsdag avond/nacht thuis 
zou komen, kon ik rustig slapen en mocht het van mij beginnen! 
 
De woensdag was ik echt doodmoe, in Berlijn had ik in 4 nachten, maar 10 uurtjes geslapen. 
Maar dat interesseerde me niet ik had er echt heel veel zin in en was dood nerveus. Toen het 
’s avonds drukker werd en de scheidsrechters naar binnen kwamen kreeg ik steeds meer 
kriebels in mijn buik. Ik ging naar buiten en daar werd mij gevraagd, met welke groep ik mee 
wilde. Ik heb toen nog getwijfeld om iets anders te zeggen dan de GZN, gewoon om Eloy te 
pesten. Dit heb ik uiteindelijk toch maar niet gedaan.  
 
Nadat ik dat gezegd had, ging het echt beginnen. Sharon, Maartje en Noortje, drie vriendinnen 
van mij waren ook binnen, zij zouden ieder in een andere auto stappen, zodat er vier auto’s 
vertrokken vanuit mijn huis. Ik moest op de achterbank gaan liggen en ben twee keer 
overgestapt, voordat ik bij mijn onderduik adres was. Tot mijn verbazing was ik maar 
anderhalve straat van mijn huis vandaan. Ik sliep samen met Patricia, bij Daniel Finster. Daniel 
is die avond nog weggegaan en ik heb samen met Patrice nog even gekletst en ben daarna 
lekker gaan slapen. We gingen de dag erna namelijk lekker naar Sauna. 
 
’s Morgens hebben we lekker gegeten en even gewacht op Ron, hij zou ons namelijk naar een 
andere plaats brengen, waar we weer over zouden stappen in mijn vaders auto. Wachtend op 
Ron, stond er opeens iemand voor het raam en gluurde naar binnen. We hebben ons kapot 
geschrokken. Ik geloof niet dat ik ooit zo stil heb gezeten. Mijn hart ging tekeer als een gek, 
vooral toen er iemand naar binnen kwam. Gelukkig was het Daniel, hij vertelde dat, diegene 
die voren stond Bjorn was en we ons geen zorgen hoefde te maken.  
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Daarna zijn we vertrokken naar Dennenmarken in Roermond. Dit was een heerlijk dagje lekker 
massage, eten en sauna, even een dagje lekker bijkomen!  Daarna zijn we lekker in Aachen een 
hapje gaan eten samen met mijn ouders. Na nog een nachtje lekker geslapen te hebben zijn 
we een dagje na Köln gaan winkelen, aangezien ik nog geen schoenen had voor het meibal. 
Vanuit Köln zijn we naar het Grenzlandhof gegaan en hebben daar gewacht, totdat we 
opgehaald werden. Mijn vader en vrienden van mijn ouders kwamen toen aan met de 
Chevrolet Avalanche met enorme boxen erop. Dit vond ik een leuk idee. Het was echt super 
leuk!  
 
Die avond hebben eloy en ik nog een leuke avond gehad bij de GZN en bij de Mei-Jongens. 
Helaas niet al te lang aangezien we alweer vroeg op moesten voor de kapper en de make-up. 
Hiervoor wil ik Mandy en Nicole bedanken! Als eerste kregen Eloy en ik een rondrit in een 
ontzettend mooie koets! Toen we terug kwamen was er een koffietafel(waar ik de dames van 
de GZN en met name Natasja voor wil bedanken, ze hebben geholpen met alles op te ruimen) 
en daarna de receptie. Hier werd ik gekroond het voelde echt allemaal speciaal, ik kreeg veel 
felicitaties en mooie bloemen. Na de receptie was er nog een rondrit met de fanfare. Daarna 
zijn we gezellig met een hele groep gaan eten in Aachen.  
 
Terug gekomen bij de 
residentie was ik wel een 
beetje nerveus voor de 
openingsdans. Gelukkig toen 
we begonnen waren alle 
zenuwen weg en was het 
echt leuk. Het was een 
heerlijke avond en ik heb 
echt van die paar dagen 
genoten. Het ging allemaal 
veel te snel voorbij! Als 
iemand me zou vragen het 
nog eens te doen zou ik het 
gelijk doen. Verder wil ik 
graag mijn ouders, Ron, 
Patricia, Jos en Nancy willen 
bedanken voor het regelen 
van alles. En natuurlijk wil ik 
alle meiweek groepen 
bedanken voor het mogelijk 
maken van deze ervaring. Ik 
heb er nu al zin in zelf ook 
mee te lopen!  
 
Iedereen een hele fijne, 
gezellige en sportieve 
meiweek toegewenst!  
 
Meikoningin 2012  
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De Meiweek 2012 begon precies om 00.00 uur Op dat moment legden de Mei-jongens de den 
op de eerste verstopplaats. Op de eerste dag werd de den al meteen vier keer gevonden. Op 
de tweede dag werd de den zelfs vijf keer gevonden. Als de Meiweek in dit tempo zou 
doorgaan dan kon het weer een zeer drukke week worden voor de scheidsrechters. Maar toen 
ging op zondagavond de GZN de boom verstoppen. Vlak langs de golfbaan. De den heeft daar 
48 uur gelegen. Dat was een saaie tijd voor de scheidsrechters. Dat gaf ons echter wel de 
gelegenheid de groepen wat meer te bezoeken en dat was ook heel leuk. Gelukkig werd de 
den op de dinsdagavond weer gevondenen kon de Meiweek weer doorgaan zoals die ooit 
bedoeld is: lopen, zoeken en ploeteren. Zo verliep de Meiweek lekker rustig naar de laatste 
dag. Op vrijdagavond om 18.00 uur kon de Hellband de den verstoppen. Er was nog een 
kwartier de tijd om de den te zoeken. Niemand had er rekening mee gehouden dat de den nog 
gevonden zou worden. De Ströpers verrasten iedereen door de den in dat kwartier nog te 
vinden en zo konden zij dus als winnaars van de Meiweek de den inleveren op de Abdijhof. 
Opvallend en lovenswaardig dit jaar was de verdraagzaamheid tussen de groepen onderling. 
Ook waren er dit jaar verschillende goede verstopplaatsen zoals de al eerder genoemde 
verstopplaats van GZN. Maar ook de OMJA (22 ½ uur) en de Minx (16 ¾ uur) hadden goede 
verstopplaatsen. GZN had de den in ieder geval het meeste aantal uren in het bezit.  Kim 
Bartels werd op woensdagavond uitgeroepen als Meikoningin 2012 en werd op zaterdag door 
GZN Abdissenbosch binnengebracht. De sportiviteitsprijs was voor de Minx.  
 
Even een uitleg over de totstandkoming van de sportiviteitsprijs. Deze prijs wordt bepaald aan 
de hand van een aantal criteria. Het gedrag van de groepen ten opzichte van elkaar, het 
gedrag van de groepen ten opzichte van de scheidsrechters, de beleving en de incidenten die 
tijdens de Meiweek worden geconstateerd. Direct na afloop van de Meiweek bespreken de 
scheidsrechters al deze aspecten per groep en vervolgens wordt beslist welke groep de 
sportiviteitsprijs krijgt. 
 
Een belangrijke wijziging in het reglement voor de Meiweek 2013 is, dat tijdens de 45 minuten 
toetertijd (nultijd) de den nog niet getransporteerd of verstopt mag worden. Dit is pas 
toegestaan als de toetertijd is afgelopen en spertijd is ingegaan. 
 
Nog enkele overbodige weetjes van de Meiweek 2012. De boom is slechts 18 x verstopt: GZN 
(5), MJA (4), Hellband (3), OMJA (2), Ströpers (2), Snuffelaars (1) en Minx (1). 
 
We wensen alle groepen een gezellige en sportieve Meiweek toe. Wij als scheidsrechters 
hebben er alle vertrouwen in dat het dit jaar ook weer een geweldige Meiweek zal worden. 
 
De scheidsrechters: Wiel, Paul, Marcel Roger en Frans 
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Eindelijk was het weer zover, de meiweek van 2012 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 Mei-jongens een kans te geven de boom te kappen wilden 

we rustig aan de meiweek beginnen. Nadat we ons hadden opgesplitst gingen we in groepjes 

het zoekgebied in. De afspraak was dat we het deze nacht rustig aan zouden doen, maar daar 

kwam niet veel van terecht. Terwijl enkele van onze leden gezellig eentje gingen drinken bij de 

Mei-jongens kreeg iemand van ons mee dat een nieuwe Mei-jongen zich versprak over de 

boom. Dit was natuurlijk niet aan dovemansoren gericht en  al snel gingen enkele leden 

richting het duitse bosje om van daaruit de boom te zoeken. Hier vonden ze deze dan ook aan 

de heg in de buurt van het schietterrein. Achteraf hoor je dan dat er enkele kippen van de 

Snuffelaars gezellig in de auto zaten te tokken hoe lekker het eten was voor de kapnacht 

terwijl de Mei-jongens daar in groepjes overstaken, je zou toch zeggen dat je dan extra 

oplettend moeten zijn. Maar enfin .... het geluk was aan onze zijde. 

Omdat dit het begin van de meiweek was besloten we, mede vanwege de gunstige tijd, de 

boom in het speeltuintje in de Elzehof te leggen. Terwijl enkele zeer bekwame zoekers hier 

langs de boom liepen werd de boom per toeval gevonden door een kind van één van de leden 

van de Hellband. Jammer genoeg voor ons regende het die dag niet want anders had de boom 

hier wel langer gelegen. De Hellband sleepte de boom vervolgens naar het duitse bosje waar 

deze al snel weer werd gevonden door de Ströpers. De Ströpers legden de boom vervolgens 

op het duitse pad. Hier werd de boom "gevonden" door een lid van de Mei-jongens. Dit was 

voor de eerste keer in 10 jaar bij de Mei-jongens dat hij de boom vond ( kreeg ), hierbij kwam 

de training van Achilles Top goed van pas. Saillant detail is dat er in de boom 

overschrijfpapieren naar de Ströpers zaten ( sportief gedrag ??? ). De Mei-jongens verstopten 

de boom vervolgens op de golfbaan waar deze door een stel jonge honden van GZN in het 

donker werd gevonden, om de nachturen binnen te slepen werd de boom op de Brandenberg 

gelegd waar hij 's morgens weer werd gevonden door de Mei-jongens. 

De Mei-jongens verstopten de boom vervolgens bij het kerkhofbosje, een lid van onze 

vereniging was hier zo slim om de Snuffelaars te zeggen dat ze goed aan de linkerkant van het 

kerkhofbosje moesten kijken. na een tijdje op een boomstronk te hebben gezeten dacht dit lid 

dat het toch wel lang duurde voordat de snuffelaars terugkwamen. toen hij zelf eens ging 

kijken betrapte hij de snuffelaars op de boom. 
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De snuffelaars hadden echter ook niet veel plezier van de boom want ze waren hem heel snel 

weer kwijt aan de OMJA, die de boom vonden achter het slachthuis. de OMJA legde de boom 

vervolgens onder de heg aan de paardenwei langs de autosnelweg. dit was een prachtige 

plaats, die mede door toedoen van enkele scheidsrechters die bij het tankstation stonden te 

wachten om te worden opgehaald, dit werd helaas gezien door enkele groepen, daardoor 

waren meerdere groepen in de buurt van de boom aan het zoeken. Ons lid rené was zo slim 

om aan de binnenkant van de paardenwei te kijken, waar hij de boom vond. GZN heeft 

vervolgens de boom zo weggelegd dat ze 's nachts in alle rust de boom konden verplaatsen. 

Maar van die rust kwam niets terecht omdat de mei-jongens en een lid van de Hellband een 

vermoeden hadden en heel lang op het home van GZN bleven. Met enige overredingskracht 

lukte het toch om deze jongens van het home weg te krijgen zodat wij uiteindelijk konden 

vertrekken. De boom werd vervolgens op de golfbaan gelegd in een greppel die van alle 

kanten te zien was zolang je maar in de goede richting keek, hier bleef de boom vervolgens 47 

uur liggen. Veel mensen waren vertwijfeld en de voorzitter van de Mei-jongens riep zelfs dat 

er een nieuwe boom moest worden gekapt omdat men de boom niet kon vinden. Door onze 

groep en de scheidsrechters werd één ieder er van verzekerd dat de boom reglementair lag. 

Na 47 uur kregen de Mei-jongens eindelijk de gouden tip van een medewerker van de 

golfbaan waar de boom te vinden was, waarna tot ieders opluchting de meiweek weer kon 

beginnen. Ook onze groep begon zich langzaamaan te vervelen en we waren dan ook blij dat, 

Wallie,  een lid van de Snuffelaars naar ons toe kwam om te gaan kienen. Het misselijke 

hieraan was dat Wallie er zelf met de prijzen vandoor ging. Wat ook nog hilarisch was, was dat 

we tijdens een bezoek van de OMJA de film van Winnetou hebben gekeken, ook de titelsong 

van deze film kwam ontelbare keren uit de luidsprekers, gelukkig kon Micha dit wel waarderen 

en liet hij een heel andere kant van zichzelf zien. 

De Mei-jongens legden de boom vervolgens bij de golfbaan waar deze weer werd "gevonden" 

door de Ströpers. De Ströpers brachte de boom van daaruit tot onder aan de Europaweg waar 

hij rechts tussen de lage boompjes werd gelegd. Hier werd de boom echter alweer snel 

gevonden door de Hellband die de boom vervolgens op de hondenwei legden. Wij hadden 

geluk dat we de boom hier vonden en hebben deze vervolgens bij het schietterrein gelegd, 

hier werd de boom pas voor de tweede keer deze week "gevonden" door de OMJA nadat ze 

een gouden tip hadden gekregen van een bekende hardloper. 
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De OMJA verstopte de boom bij het slachthuis tussen de berenklauwen ( was er ooit niet 

sprake van dat dit verboden was en word er met twee maten gemeten binnen de meiweek ? ). 

In ieder geval werd de boom voor de eerste keer deze week gevonden door de Minx, zij 

hebben dus het gevoel eindelijk de boom een keer te hebben gevonden deze meiweek. De 

Minx poekelen de boom vervolgens naar het plateau in de punt. Het is alleen jammer dat je 

zoveel moeite doet met een boom om hem vervolgens eigenlijk open en bloot neer te leggen, 

maar enfin .... de boom word gevonden door GZN en zij worden op een zeer ongunstige tijd 

getrappeerd zodat zij de boom moeten verslepen. GZN legt de boom vervolgens achter de 

bramenstruik bij het jagershutje in de buurt van de manege. 

Al snel werd het ons duidelijk dat we de boom weer kwijt zouden zijn, de gelukkigen waren de 

Hellband die met het einde van de meiweek in zicht de boom nog een keer moesten gaan 

verstoppen. Jammer genoeg voor de Hellband duurde de meiweek een kwartier te lang omdat 

de Ströpers de boom vonden op de golfbaan. Dit was meteen het eind van de meiweek. Met 

een eerbetoon aan hun overleden lid Huub Steeghs brachten de Ströpers de boom op 

indrukwekkende wijze naar het pleintje. Voor onze vereniging kon de meiweek echter niet 

meer stuk omdat wij met 71 ½ uur het oude record van 1971 hadden verbroken wat betreft de 

uren dat de boom in bezit was. Dit hebben wij 's avonds tot in de late uurtje gevierd tijdens 

onze afsluitende barbeque. Ook mochten wij de prijs voor het inleveren van de meikoningin in 

ontvangst nemen. Deze hadden wij op woensdagavond ontvoerd om Kim vervolgens op 

traditionele wijze op zaterdagmorgen weer af te leveren bij de Mei-jongens. Hier werd ze 

opgewacht door haar ouders en ons lid Eloy, die voor de tweede keer meikoning mocht 

worden. Ron en Patricia hadden een prachtige koets geregeld en ook de schutterij was van de 

partij, dit geheel was een schitterend gezicht.  Na de receptie en de rondgang was het 's 

avonds weer ouderwets gezellig op het meibal dat werd opgeluisterd door NOIZZ. 

Tot slot willen wij onze dank uitspreken aan onze leden met hun aanhang, onze sponsors en 

Thei Jacobs voor het ter beschikking stellen van zijn tuin, waar wij na vele fijne jaren bij Ger 

en Andrea Zeestraten, een nieuw home hadden gevonden.  

Ook willen wij het nieuwe bestuur van de Mei-jongens veel succes wensen voor de toekomst 

en we hopen op een goede samenwerking en ondersteuning van alle groepen. 

Wij wensen alle groepen en scheidsrechters een sportieve meiweek 2013 toe. 
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In dit verslagje zullen wij niet het gehele verloop van de Meiweek gaan herhalen, want daarvoor 

verwijzen we graag naar de internet pagina van de Snuffelaars. Het verslag gaat over onze 

beleving van de hoogte en diepte punten in deze zeer leuke Meiweek 2012. Volgens een 

specifieke kalender de laatste die zou komen, we weten wel beter. 

De Hellband leden willen alle sponsoren, vrienden en andere medestanders nogmaals van harte 
bedanken voor hun directe of indirecte bijdrage aan de Hellband en de Meiweek in 
Abdissenbösch. Onze speciale dank gaat uit naar Ma Martens, onze kok en huisbaas Flip.  
 
De Hellband was in 2012 redelijk goed voorbereid, er was wat gewandeld, wat voorbereidt, het 
home op orde, en de feestavonden stonden gepland. Onze doelstelling voor de Meiweek was net 
al in voorgaande jaren eenvoudig, een leuke Meiweek, de Den een keertje of drie vinden, en 
meedoen voor de prijzen dan was onze week meer als geslaagd. De Mei-jongens hadden voor de 
Meiweek al een den gekapt en klaar gelegd in het veld net buiten de grens, Het was een kwestie 
van de den over de heg heen kukelen en de Meiweek was gestart. De GZN vond hem al snel in de 
nacht en verstopte hem op de eerste briljante plek.  De zandbak in de Namiddagse Driessen. Nota 
bene voor de deur van meerdere Hellband leden. Diagonaal ingegraven en het vrije deel fijn onder 
het speeltoestel. In tegenstelling tot enkele andere groepen mogen onze kinderen desgewenst wel 
met hun ouders mee lopen, zo ook onze kleine boy Dylan Theissen. En op Zondagochtend riep hij 
“Mam ik ben spelen “ en smeet de voordeur dicht. Mam wilde nog roepen “Nee, je moet zo mee “ 
Maar Dylan zat al in de zandbak. Binnen een minuut was onze jongste deelnemer dan ook weer 
binnen met de Boodschap “Maaaaaam ik heb de den gevonden !!!! “ “Ja, Ja,” antwoordde Mam, 
dat zal wel…. Maar Dylan had goed opgepast in de les en de den was van de Hellband. Om 
anderen groepen die langs de zandbak wandelden niet in verlegenheid te brengen zullen we hier 
verder niets over zeggen, maar onze week startte top. 
 
De Den verwisselde alweer snel enkele keren van eigenaar en de GZN verstopte s’ nachts de den 
op een wederom briljante plek, al moeten we achteraf zeggen ook met wat geluk. 48 uur lopen in 
de Zon, regen, onweer en duisternis. Een tip van een oud deelnemer die ze in de ochtend terug 
zag komen vanuit Parkheide resulteerde dan ook dat deze wijk met een vergrootglas werd 
uitgekamd. Onze Tom probeerde meermaals de heren van de GZN uit te horen, zelf met een 
golfballetje op de tafel gooiend (pure bluf) en roepen “daar ligt die” gaven ze geen krimp. Voor 
zover de schrijver het weet is deze prestatie een echt record, 48 uur op een plek  zonder enige 
discussie. Petje af want hij lag simpel langs de rand van de golfbaan op een plek waar je kunt 
afvraagt “Hoe is het mogelijk dat we hier langs af lopen ?, maar dat is precies wat we met z’n allen 
deden, langslopen. Een welverdiend compliment volgde dan ook richting de GZN leden. 
 

Woensdag avond hadden we een klein feestje in ons Home georganiseerd. Alle groepen en hun 
leden waren uitgenodigd en velen zijn dan ook gekomen. Het bleek een topper te zijn, want een 
feestje kunnen we echt wel organiseren. Dat hadden we in het verleden al bewezen met de laatste 
gezamenlijke echt gezellige kapnacht barbecue, en dus nu weer met onze DJ avond. Ook in 2013 
?? wie weet. 
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Het mag duidelijk zijn dat de urenbeker in 2012 voor de GZN bleek te zijn. Wij gingen voor het 
inleveren en vonden de den met nog 2 uur te gaan. De GZN had hem verstop in een greppel 
waarbij we toch even stil moeten staan. Normaliter graaf je een greppel en dekt hem af met wat 
planken of andere zaken Zo niet deze greppel. Hier hadden de heren een hele vrachtauto lading 
grond uitgegraven, een heel frame in de greppel gebouwd met daarop een lading grindtegels en 
10 cm grond. Het vrije einde zou in een dichte struik liggen. Jammer voor hun bleef de den steken 
en ging het plannetje niet helemaal op. Maar eerlijk is eerlijk dit was wederom een briljante plek.  
(Heren van de GZN, Wel nog even gaan opruimen). Sporen waren eerder die week al gemaakt en 
een nep den werd voor de ingang gedumpt als afleiding. Jammer van die ene kleine imperfectie. 
Helaas ging er voor ons van alles fout. De  scheidsrechters besloten een aantal vreemde zaken die 
in de afgelopen vergaderingen besproken zijn. We mochten in ieder geval voor de derde keer 
verstoppen, wetende dat er nog een halfuur te gaan zou zijn. 
 

De groep verkeerde in ieder geval in een feeststemming en vertrok met de eigen vocale fanfare 
luidkeels richting de Schinvelderweg. Met het oversteken vonden we het ook best kunnen om nog 
eens uitgebreid eventueel aankomend verkeer tegen te houden. En al roepend en lachend trokken 
we naar onze voorbereide plek. Er waren een groot aantal golfers die we om aandacht vroegen 
met onze vocale serenade. De uitkomst mag duidelijk zijn, 3 minuten voor tijd, den weg. De 
Ströpers mochten richting pleintje met en wij zonder boom. Na het verstoppen bleek er ook nog 
iemand in spertijd langs het veld getrappeerd te zijn, veel ophef om weinig zullen we maar zeggen. 
Op het pleintje was het ondanks onze ietwat mineurstemming best gezellig, hand in eigen boezem 
steken zo is ons geleerd. Moet je maar niet feesten voordat de buit binnen is !  
 
Zaterdag opruimen en met een groepje incl. sofa richting de denplanting. Een prachtig Mei paar en 
helaas een sierden die er niet uitzag. Sorry, Mei-jongens maar diegene die deze den had 
uitgezocht heeft een ander kijk op de wereld of een bril nodig. Er zijn ook hele mooie korte 
dennen in d’r Bösch te vinden.  Jullie koningin verdiend het beste, en wij vertrouwen erop dat 
jullie dit vanaf 2013 ook voor elkaar hebben. 
 

Op naar het Meibal met Noizz. Voor ons stond het vast de GZN verdiende de Scheidsrechter prijs, 
“De sportiviteitsbeker”. Ze hadden ons allen lesgegeven in efficiëntie, voorbereiding en 
creativiteit, en verdiende dik de sportiviteit prijs. Het verbaasde ons en menig ander dan ook dat 
deze scheidsrechterprijs naar de Minx ging. Klaarblijkelijk snappen wij nederige deelnemers niet 
waar het in dit leuke spelletje om draait. De dames hadden een heel stuk de den op de schouders 
gedragen en verstopt in het nieuwe stuk, met recht een sportieve prestatie. De scheidrechters 
legde uit dat ze simpelweg een vinkje zette bij elk foutje dat ze constateerde en dat de Minx de 
minste vinkjes hadden. Je kunt vraagtekens zetten bij de onpartijdigheid in de toegepaste 
beoordelingsregels. Sportiviteit staat in het woordenboek voor het respectvol volgen van de 
geschreven en ongeschreven spelregels. Maar is het ook, mooie en attractief spel spelen met 
respect voor de regels en doelstelling van het spel ? Wij als Hellband vinden van wel dus 
Scheidsrechters hier hebben jullie nog een puntje van verbetering. Ontloop de discussie niet want 
je mist het gesprek met de ander. 
 

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 kunnen 
gunnen. Onze Hellband fanfare gaat in ieder geval niet meer mee, die laten we thuis ! 
 
Meiweek 2013 We just can’t wait………………………………………………………..……….Hellband 
 
P.S. Breek jullie nek niet over al die oude gegraven greppels, planken , grindtegels en ander 
afwerkmateriaal  in het bos.  
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 Dit jaar begint de voorpret weer tijdens het opbouwen van de gouden kooi, na lang puzzelen 

en een heus teamwerk weten we in ieder geval wel een partytent in 60 minuten in elkaar te 

zetten. Het geouwehoer is begonnen, het feest kan beginnen! Vrijdag wordt er eerst een 

goede bodem gelegd bij café d'r Koetsch om zo goed de nacht door te komen. Zoals ieder jaar 

verspreiden de Minx zich over het gebied, het ene groepje gaat ergens stil liggen, het andere 

groepje absoluut niet en weer anderen houden gewoon ter plekke een spooktocht. Iedereen 

vermaakt zich jaarlijks weer op haar manier tijdens 

de kapnacht, ookal is het als levende sirene...  

Ook hebben we dit jaar weer een erelid in ons 

midden, we noemen hem "Gyros Pardoel" en een 

week lang hebben we hem proberen "Hey Minx" te 

laten roepen maar hij kwam niet verder dan 

"méhéhéhé"... 

Onze meiweek komt dit jaar langzaam op gang, er 

wordt gezocht maar ook plezier gemaakt. De boom 

wordt met regelmaat gevonden en weer verstopt 

totdat de GZN weer aan de beurt is, de tijd begint te 

lopen en blijft lopen, massaal wordt er gezocht door 

alle groepen, het gebied wordt meerdere keren 

uitgekamd, men denkt overal te zijn geweest en de 

uren lopen behoorlijk hoog op. Ook als al duidelijk is 

dat GZN de terechte winnaar is geven de groepen niet op. Hier en daar wordt in plaats van 

gezocht een leuke avond gehouden met muziek, drank en spelletjes zoals "Wie-of-wat-ben-ik" 

en ook de GZN viert er flink op los waar hun dropshot goed heeft gesmaakt. Maar uiteindelijk 

wordt de boom dan toch gevonden op een superplek!! Wat een opluchting en weer een lesje 

wijzer, en het lijkt wel alsof het spel weer verder kan gaan. 

Woensdagavond zijn we uitgenodigd bij de Hellband, waar we ons goed hebben geamuseerd!  

Donderdag, communiedag, zijn er zoals ieder jaar minder lopers en worden er in kleinere 

groepjes gelopen. Later in de middag vertrekt een groepje onder het mom van; we beginnen 

gewoon vooraan en dan zien we wel hoe ver we komen. En toch werpt die instelling bij ons 

jaarlijks weer vruchten af. Na een kwartiertje wandelen lopen 2 van de 4 tegen de boom aan 

achter het slachthuis tot ongeloof van de andere 2 die pas komen kijken als je gezworen hebt.  
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Na kort overleg besluiten we zolang mogelijk te blijven zitten en blijven er 2 dames achter met 

een "voedselpakketje". Er worden nog wat dames ingelicht, met de mededeling we houden 

het stil maar die boodschap is voor sommige lastig, hun mond blijft weliswaar stil maar de rest 

van hun gezicht en lijf hebben zij moeilijk onder controle. Tja, Minx.... 

Binnen no time was vila kakelbont op volle toeren en gaat de ronde dat de Minx erop zitten en 

gelukkig heeft het nog even geduurd voordat we getrapeerd werden. We hadden wel wat we 

wilden; verstoppen in het donker. Maar dat was voor ons Minxen nog een hele opgave! Tegen 

ieders verwachtingen in hebben we de boom naar de andere kant van het gebied weten te 

verplaatsen in het "nieuw stuk", waardoor we wel lekker die nachturen hebben kunnen 

meepikken. Voor ons al een overwinning op zich en door de leuke complimentjes van overige 

groepen waren we onze blauwe plekken snel vergeten. 

 De laatste dag maken we er nog een gezellige dag van, ach en waarom niet alvast met het 

karretje zoeken, muziekje erbij, beetje stimung, omdat het kan!  

Het wordt toch nog een spannende eindrace, het leek er heel sterk op dat de Hellband ging 

inleveren maar dan op de valreep wordt de boom gevonden door de Ströpers, zij kunnen de 

boom uiteindelijk inleveren en zo hun geliefde Huub Steeghs eren. 

Vrijdagavond wordt er eerst lekker gegeten van de door Jos Rehean verzorgde 

barbeque rondom ons laatste kampvuur en dan wordt er nog een laatste keer goed gefeest bij 

de meijongens die er met DJ's een leuke avond van hebben weten te maken. 
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Zaterdag is onze gouden kooi al snel ontruimt, vooral door de snelle aanpak van Sylvia en Wiel, en 

zo kunnen we lekker in het zonnetje gaan kijken hoe een paar deuren naast ons de meijongens 

zich in het zweet werken om een sierden op te zetten. 

Tijdens het tropicana meibal wordt er weer lekker gedanst en vooral gejuicht als we horen dat we 

met ons zwoegen toch nog een 4e plaats hebben weten te behalen. Maar er wordt nog harder 

gejuicht en gegild als we horen dat de Minx de sportiviteitsprijs hebben gewonnen. Iedereen mag 

denken over deze prijs wat ze willen maar wij zijn er trots op! Scheidsen nogmaals bedankt 

hiervoor! 

 Samen hebben we er weer een top meiweek van weten te maken en we kijken weer uit naar 

meiweek 2013. 

HEY MINX! 
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Kapnacht 2012. 

Zoals gewoonlijk starten we de meiweek met een BBQ.  De leden druppelen binnen, het weer 

ziet er dreigend uit, maar het blijft nagenoeg droog.  We splitsen ons op in verschillende 

groepen.  Verspreid over het gebied houden we elkaar in contact, voor zover het mogelijk is.  

Op de slingerweg worden we klem gezet door een Opel Corsa en een groepje aan de 

parkeerplaats.  We zijn muisstil en gelukkig vinden ze ons niet.  Op de Grensstraat rennen de 

Mei Jongens langs een auto waar wij in zitten. Ze zien ons niet, maar we beginnen met zoeken. 

Pijnlijk wordt het als de den 's nachts worden gevonden door de GZN bij de schietpalen. De 

MJA had de den al een week in het veldje liggen buiten de grens.  Het was een kwestie van 

optillen en over de heg kukelen. Niks verkeerd,strak plan  

 De Zandbak  
De GZN gaat voor een stunt.  Het wordt een hels karwei.  Zoals wij denken hoe de GZN denkt 
gaan we vanuit de velden richting dorp.  Bij het speeltuintje komen we de Hellband tegen, 
kinderen spelen en we horen ze roepen, we hebben de den.  Het zal wel.  Een junior snuffelaar 
schreeuwt hier ligt hij.  Niemand hoort het of doet het er iets mee.  We lopen door.  In 
Parkheide het bericht.  Hij ligt in de Namiddagsche Driessen in de zandbak.  Nou lekker dan.  
We lopen terug en ja hoor.  Diagonaal, alsof de lengte ervoor gemaakt was, lag hij daar.  De 
Hellband zat er al op toen we daar waren, dat is een kleine pleister op onze wonde.  Maar...dit 
is een waanzinnige plek van de GZN.  

De Hellband gaat met twee dennen verstoppen.  De ene gaat naar de waterzuivering, mooi 
vals spoor, de andere naar het Duitse bosje, waar de Stropers hem vinden.  Het duurt dan niet 
lang voordat de MJA hem vindt aan het Duits pad.  Net een paar seconde te laat trapperen wij 
ze.  's Nachts vindt de GZN hem weer aan het eind van de Brandenberg.  
 
 Van de 0 af  
Mei Jongens vinden de den op de zondagochtend op de Brandenberg!  De MJA gaat het 
proberen om de uren te verdienen achter het kerkhofje in het bos.  Maar Maykel gooit roet in 
het eten en vindt hem vrij snel.  Eindelijk, het heeft een jaar geduurd, maar dan heb je ook 
wat.  Door een ongelukje met de den op de grond te leggen is deze 1,80 meter korter 
geworden. Oeps.  
Het is nu aan ons om eens lekker te relaxen. Circa 30 minuten later vindt de OMJA onze den. 
Best knap dat "Winnetou" sporen ziet van een karretje die we niet eens gebruikt hadden op 
dat stuk.  De OMJA riskeert het om over te steken en via de paardenwei naast volkstuintje de 
den zodanig onder de heg te schuiven zodat ze via de snelweg niet te zien zijn.  Na een uurtje 
wordt hij gevonden door de GZN.  Om 23.00 uur gaat de tijd weer in en ze gaan voor de 
nachturen.  
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GZN  
Ze hebben hem nog steeds. De groepen lopen in de het dorp.  We zoeken in de vlaaipunt, 
maar geen spoor van d'r kloemel. 30 uur later...nog steeds de GZN.  Meer valt er niets te 
zeggen.  Het verslag wordt er niet langer op. Na twee dagen ploeteren door een brandende 
zon, gevolgd door onweer, hagel, heftige regenbuien en snerpende kou wordt hij dan eindelijk 
gevonden langs de golfbaan op een plaats waarvan je denkt: kunnen hier werkelijk 250 man 
langs af lopen?  Blijkbaar wel. Respect voor de GZN. Hoeveel extra vaten bier hebben ze 
moeten halen om hun tijd te doden? De GZN heeft de uren binnen, het gaat nu nog om het 
inleveren.  
 
Na de marathon  
De Mei Jongens hebben de nachturen. 's Morgens vinden de Stropers de den bij de 
opslagplaats van de Golfbaan.  Het spel begint weer vaart te krijgen en hopelijk blijft het 
droog.  Na de Stropers is het aan de Hellband die hem vinden aan de rechterkant (Punt).  Nog 
steeds krijgen we een hagelbui over ons heen, maar het is droger dan de dag ervoor. De 
Hellband gaat weer eens naar hun favoriete onkruidbuurt: de hondenwei.  Hij wordt gevonden 
door de GZN. De volgende ronde zien we de OMJA allemaal naar boven lopen.  Hebben zij een 
tip?  Bij de poort van de voetbalwei is het akelig stil.  Ongekend stil.  Niet veel daarna wordt hij 
gevonden door de OMJA bij de schietpalen. Tegen de avond is het voor het eerst de Minx die 
de nachturen krijgen.  Het is druk bij de hertenbosjes, alsof er disco gaande is, zien we zowat 
alle groepen. Helaas. Niets!  De volgende morgen dan maar weer vroeg vertrekken.  
 
De laatste loodjes.  
De Minx raast met de nachturen ons voorbij en de Hellband.  Petje af dames dat jullie hem in 
de punt hebben gekregen (voor het eerst deze week).  Het duurt best lang tot de Stropers de 
GZN trappeert.  Het spel voor het inleveren gaat beginnen!!  Voordat we gaan starten, roepen 
we iedereen naar binnen.  Er wordt een plan gemaakt.  Intussen gaat de GZN meters maken, 
ze gaan naar de ruilverkaveling.  Een paar ervaren krachten gaan richting de velden, maar 
verzuimen het laatste stukje van de bramenstruiken te pakken, richting transportweg, omdat 
een nep-den wordt ontdekt.  In plaats van het laatste stukje te pakken lopen ze verder richting 
Duits bosje.  Als je dan achteraf hoort waar de den ligt, dan zakt je de moed in de schoenen.  
De Hellband vindt hem uiteindelijk en we krijgen na een rekensom nog 30 minuten om de den 
te vinden.  Haast onmogelijk.  Alleen de renners en de mensen met reserves staan aan de 
poort.  Dan krijg je te horen dat de Ströpers de den vindt, 3 minuten voor tijd, dan is dit een 
thrillereinde na een mooie meiweek.  
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Het laatste woord 

Na een verschrikkelijk jaar, hebben we de den eindelijk weer eens kunnen vinden, maar het 
had zoveel beter kunnen gaan.  De sfeer zat er steeds goed in, ook zijn we er drie keer langs af 
gelopen: 
-  op de brandberg, zo open en bloot dat het nog moeilijker was om hem niet te vinden, dan 
wel  
- op de hondenwei, net op het puntje van onervarenheid dat ons de das om doet 
-   onervarenheid versus ruim 20 jaar ervarenheid, die zich laten neppen door de nep-den.  

De verhalen van vermeende afluisterpraktijken van mobiele telefoons of traceerbare GPS 
telefoons maken de mensen paranoïde. Achtervolgd worden door een motorfietser en 
vervolgens de den na 30 minuten kwijt, maken de druiven extra zuur. Hier kun je van alles 
over zeggen, wij trekken onze eigen conclusie.  

's Morgens waren we telkens met ca.15 man, iets dat bij ons ongekend is.  
De verstopplaatsen waren in het algemeen geweldig, de kinderen kijken eerst in de zandbank 
voordat ze van de glijbaan afglijden, de golfbaan was een bunker rijker, de Minx krijgen het 
voor elkaar om hun schouders open te halen om de den op de vlaaipunt te verstoppen.  
Vorig jaar werd de vlaaipunt veelvuldig gebruikt, dit jaar maar één keer. In het algemeen lag 
de den relatief kortbij, neemt niet weg dat we twee dagen platvoeten hebben gelopen door de 
GZN. Bedankt hiervoor en respect is hier wel op zijn plaats. 
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De Meiweek 2012 begint zoals gebruikelijk met het opbouwen van ons home. De tent, tap, 
magnetron, ijskasten en diepvriezer worden vakkundig geïnstalleerd. Het eten en drinken 
wordt gehaald en ingeruimd. Een winkel zou jaloers zijn op de hoeveelheid. Maar ja kom over 
een dag of 3 maar eens kijken dan is er van deze berg voedsel nauwelijks nog wat over. De 
penningsmeester is hier nooit blij mee, kan hij weer de beurs trekken. En dat doet hem toch 
wel enigszins pijn aan zijn hart. 
 
De kapnacht begint voor de Ströpers met een gezamenlijke barbecue. Het is er een drukte van 
jewelste. Dik 50 leden zijn aanwezig en happen de eerste stukken vlees zonder problemen 
weg. Enkele fanatieke Ströpers zien de successen al voor zich. Helaas ook dit jaar moeten we 
constateren dat barbecueëniets anders is dan een den zoeken. 
 
Op zaterdagmorgen vertrekken we met een grote groep Ströpers. Er wordt gezocht op de 
ruilverkaveling, in het dorp, parkheide en de Namiddagsche Driessen. We komen nota bene bij 
elkaar bij het speeltuintje. Niemand neemt echter de moeite om hier te kijken. Zuur is het dan 
ook om later te horen dat hij hier toch ligt. De Hell-band vindt de den hier en verplaatst hem 
naar de veldafscheiding achter het Duits bosje. Blijkbaar brengt de Hell-band een 2de den in de 
strijd. Zijn wij blij dat we hier niks van vernomen hadden, anders waren we misschien ook nog 
de verkeerde kant op gerend. Maar goed op deze plek wordt hij voor het eerst door de 
Ströpers gevonden. Het zijn o.a.  Edy, Ryan en Ritchie die de den vinden. 
 
Tja, nou komt het eeuwige probleem van de Ströpers nl. het verstoppen van de den. Er 
worden verschillende locaties opgesomd maar uiteindelijk wordt weer de weg van de minste 
weerstand gekozen. Halverwege op het Duitse pad wordt hij aan de linkerkant verstopt. 
We zijn nog niet op het home of er komt een telefoontje het is Boris die op de slippers het 
sprintduel gewonnen heeft van Herman T. Intern wordt er weer vanouds tekeer gegaan. Het is 
een gegeven, zoeken is simpeler dan verstoppen. 
 
We lopen dit jaar weer ouderwets 3 x langs de den, jammer dit kost veel energie en 
veroorzaakt intern nogal wat wrevel. Gelukkig lopen alle groepen verschillende keren langs de 
den die door de GZN in 2 etappes wordt verstopt aan de rand van de golfbaan. Ruim 30 uur 
blijft hij hier liggen en volgens mij had hij er nu nog gelegen als hij niet door de een of andere 
golfer verraden was. Stel je eens voor dat hij hier gelegen had tot vrijdagavond, dit had zomaar 
gekund.  
 
De spanning is er wel gelijk vanaf, de uren zijn voor de GZN en alle andere groepen spelen 
alleen nog mee voor het inleveren. Je ziet een groep die werk steekt in een stuk voorbereiding 
plukt hier vroeg of laat toch zijn vruchten van. 
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Rimburgerhoeve” 
de locatie in 
Landgraaf waar u 
lekker kunt 
bijkomen na een 
wandeling of 
fietstocht. 

 
Of u nu wilt lunchen 
of dineren, onze 
seizoensgebonden 
lunch- en dinerkaart 
biedt voor elk wat 
wils.   

Wij kenmerken ons door een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding. 

Heeft u wat te vieren? 

Onze accommodatie is uitstekend geschikt voor feesten en partijen. Of het nu een intiem 
diner is voor 4 personen of een wettelijk huwelijk, met buffet en feestavond, 
Rimburgerhoeve is de geschikte locatie.  

Wij zullen er altijd zorg voor dragen dat er een vrijblijvende offerte speciaal voor u op maat 
gemaakt wordt. 

 

Rimburgerweg 176 

6374 LG Landgraaf 

T+31 (0) 454110 

horeca@rimburgerhoeve.nl 

www.rimburgerhoeve.nl 

mailto:horeca@rimburgerhoeve.nl
http://www.rimburgerhoeve.nl/
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Op woensdagavond zijn we met een aardige afvaardiging van de Ströpers naar het “feestje” 
van de Hell-Band geweest. Eerlijk is eerlijk feesten kunnen ze daar als de besten. Het was er 
oergezellig, flip bakte als een volleert horecaondernemer de ene na de andere bak snacks, er 
werden pizza’s afgeleverd, er was lekker bier en de muziek was super, we zijn dan ook tot laat 
in de nacht doorgezakt. 
We vinden de den op donderdagmorgen bij de opslagplaats van de golfbaan. Ook nu weer 
vindt er een discussie plaats waar naartoe met de den. Uiteindelijk wordt hij aan de 
rechterkant van de golfbaan verstopt. Zowat alle brandnetels gaan eraan. We vrezen terecht 
dat ook deze den snel gevonden wordt. Pijnlijk is het dan ook dat de den binnen 1 uur 
gevonden wordt. Maar goed we hebben de den voor de 2de keer gevonden en zoals altijd zijn 
we een geduchte tegenstander als het gaat om het inleveren van de den. 
 
Op vrijdag wordt het rennen geblazen van de vroege morgen tot het einde van de Meiweek. 
Vrijdag middag is de koek echter ver op. We zitten er doorheen. Hoe jammer is het dan om 
ook op vrijdagnamiddag de den te laten liggen, de greppel van de GZN op de ruilverkaveling 
wordt niet gevonden enkele ervaren krachten lopen nadat ze wel een nep den gevonden 
hebben er fluitend langs. De Hell-band vindt hem en wordt gelukkig voor ons nog tijdig 
betrapt. Uiteindelijk dienen zij de den alsnog te verstoppen en blijft er nog een half uurtje over 
voor te zoeken. 
 
De Hell-band verstopt de den vervolgens in een oude greppel van de OMJA. Als ze geweten 
hadden dat alle andere groepen er doorheen zaten en er maar een handvol zoekers de moeite 
zouden nemen om nog te gaan zoeken hadden ze hem beslist ergens anders verstopt. 
 
Ook bij ons wilde niemand nog echt gaan zoeken. Het is echter Ton die uiteindelijk nog een 
drietal ströperste weten Geert, Frank en Zach zover krijgt om alsnog de loopschoenen aan te 
trekken en de rechterkant golfbaan en het plateau al rennend te doorzoeken. Bij het 
vertrekpunt aangekomen zagen we tot onze verbazing dat er slechts een drietal OMJA leden 
fris genoeg waren om er een eindsprint uit te persen. We hebben geluk dat zij dachten dat de 
hell-band op het verste punt van het zoekgebied zouden staan met de den. Wij splitsten ons 
op, 3 man zouden via het plateau naar de Hendriks komen en eentje zou de bestaande 
greppels aan de rechterkant van de golfbaan nemen. Bij de 2de greppel aan gekomen zag hij 
dat deze dicht lag. De plaggen worden een voor een de lucht in gegooid, waar is die ring. Bij de 
6de plag kwam hij tevoorschijn er werden oerkreten geslaakt er wordt gebeld niemand neemt 
echter op, uiteindelijk hoorde men ton over de golfbaan aan komen lopen “ik wist het, ik wist 
het” waren zijn wijze woorden. Zo zie je maar weer, uiteindelijk brengt ons het gevoel van 1 
man en zijn overredingskracht om toch met hem mee te rennen de uiteindelijke overwinning. 
 
Wat hebben we daar op de den een feestje gebouwd, en later nog op ons home. Ook het 
eindfeest bij de mei-jongens was erg gezellig en een waardige afsluiting van deze Meiweek. 
We hebben uiteindelijk de den voorzien van een foto van Huub en hem netjes ingeleverd op 
het pleintje waar het elk jaar drukker lijkt te worden. Ondanks dat er over en weer geregeld 
gesteggeld wordt moeten we toch gezamenlijk constateren dat we er met zijn allen iets moois 
van zijn het maken. Laten we deze traditie onder het toeziend oog van de scheidsrechters dan 
ook nog jaren voortzetten. 
 
De Ströpers 
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-  We ondanks alles    

   gewoon konden        

   barbecueën  

   voorafgaande aan  

   de kapnacht ?  

- Het (extra) natte 

weer tijdens het 

eieren en geld 

ophalen niet veel 

goeds voorspelde ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Deze brede basten wel een den kunnen tillen met slechts vijf man? 

 

- Deze kapnacht 

super gezellig was, 

maar minder 

succesvol als 

gehoopt? 

 

- De G.Z.N. dezelfde 

nacht nog onze den 

vond bij de 

schietpalen naast de 

ruilverkaveling? 

 

- Zij vervolgens in de 

zandbak zijn gaan 

spelen in het speeltuintje aan de Elzehof? 
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- Onze nieuwe leden bijzonder 

goed blijken te zijn in het 

zoeken en vinden van de den ? 

- Het verstoppen van de den nog 

voornamelijk door de ‘oude garde’ 

gebeurd ? 

- Dit stokje ook steeds  

meer wordt overgedragen 

 aan de jonge fanatiekelingen? 

- Het op een haar na niet 

lukte om de den 

overdag ongezien te 

verstoppen achter het 

kerkhof ? 
- Een aantal Mei-Jongens niet 

wilde opgeven met het 

zoeken, totdat de goed 

verstopte den van G.Z.N. 

gevonden was ? 

- Dit uiteindelijk leidde 

 tot het vinden van de  

den op de golfbaan ? 

- Dit uiteindelijk 

resulteerde in 21 uur  

de den in bezit 

hebben? 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dit goed was voor 

brons,  de 3e plaats? 

 

- We dit hebben 

gevierd door het 

inhuren van  

John Dorst Entertainment B.V. op ons home? 

 

- We ook een party hebben gehouden samen met de Oud Mei Jongens en we ze 

hebben laten zien wat feesten is? 

 

- Zij ons dan wel het zoeken en verstoppen zouden leren? 

 



Mei-Jongens Abdissenbosch | Meiweek 2013 37 

- We de sierden midden 

 in de tuin hebben  

weten te plaatsen ? 

- Dit nooit gelukt was 

 zonder de hulp die we 

hebben gekregen van 

 velen ? 

- Een den opzetten 

zonder hoge gevel of 

schoorsteen best 

moeilijk kan zijn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De Mei Koningin van 

vorig jaar (Kim) en die van twee jaar geleden (Fabienne) allebei meelopen ? 

 

- Laatst genoemde het zo leuk vond om mee te lopen en te koken dat ze er op stond 

om dit jaar hetzelfde te doen ? 

 

- We ook hebben genoten van de kookkunsten van Bram en Gertie van Doren en ze 

hierbij nogmaals bedanken ? 

 

- We buiten de Meiweek ook activiteiten ondernemen ? 

 

- We bijvoorbeeld naar het Meibal van zusterverenigingen gaan, voetballen en een 

sinterklaasavond hebben ? 

 

- Er vorig jaar een aantal Mei 

Jongens jubileerden met hun 

10 jarig lidmaatschap ? 

 

- We hopen dit in de toekomst 

nog vaak terug te mogen zien 

? 

 

- We de vertrekkende leden en 

het oude bestuur Nino Pelzer, 

Joep Römkens, Marc van der 

Weerden en Barry Ruivenkamp willen bedanken voor hun jarenlange inzet !? 
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- De nieuwe leden Kyle Wetzels, Menno Engels, Bob Adriaens, Maykel Jongen en 
Gerard van Keeken van harte verwelkomen en veel plezier en succes wensen !? 
 

- Nieuwe en gemotiveerde leden nog altijd van harte welkom zijn ? 
 

- We alle vrijwilligers, Mei pilaren en steunende leden in welke vorm dan ook erg 
willen bedanken voor de hulp ? 
 

- Er ook zonder deze mensen geen Meiweek mogelijk is ? 
 

- We het gezellige Meibal van vorig jaar hopen te mogen evenaren ? 
 

- We iedereen uiteraard weer een gezellige, zonnige en sportieve Meiweek 2013 
wensen!? 
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Hallo, ik ben Charelle Matzner en ben 17 jaar oud. Ik doe de 
opleiding Social Work op Hogeschool Zuyd in Sittard. Ik voetbal al 7 
jaar bij SV Abdissenbosch, hou van winkelen en leuke dingen doen 
met mijn vriendinnen. Ook heb ik 2 jaar een relatie met Frank 
Smeets.  Ik loop zelf nu het derde jaar mee bij de Ströpers. Doordat 
mijn vader al zo lang als ik me kan herinneren bij GZN meeloopt, 
ben ik met de meiweek opgegroeid.  
Ik heb nu al een aantal keer van dichtbij mogen gezien hoe het is 
om meikoningin te worden, hierdoor lijkt het mij super leuk om zelf 
ook meikoningin te worden! In de meiweek (op 4 mei) word ik 18 
jaar, meikoningin worden zou het aller mooiste verjaardagscadeau 
zijn.  
 

Ik hoop jullie dan ook allemaal woensdag bij mij voor de deur te zien & wens iedereen een 
leuke en sportieve meiweek toe!  

groetjes Charelle Matzner X  

 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Priscilla Matzner dochter van Ruud Matzner en 
Manuela Matzner (Prikken). Ik volg een BBL-opleiding 
verpleegkundige aan het Arcus College. Ik ben geboren op 24-12-
1994 in Kerkrade, ik woon nu samen met mijn ouders en jonger 
broertje Ricardo op de Europaweg Noord 134 in Landgraaf. Ook 
heb ik nu 2jaar een relatie met Dylan van der Zee. 
 
Al als klein meisje hebben mijn ouders mij de sfeer van de 
meiweek laten mee proeven. Van kleins af aan heb ik bij de 
Hellband mee gelopen hier heb ik het spel leren kennen. De sfeer 
mogen proeven, hele mooie jaren gehad! Toen mijn ouders ervoor 
kozen om naar de Snuffelaars te gaan ben ik met hun mee gegaan. 
Hier heb ik een hele andere meiweek ontdekt andere tactieken.  
Nu ik weet waar de grenzen zijn, hoe het is om de boom te 
verstoppen/vinden, hoe het spel gaat en de passie die erbij komt is 
er nog een ding wat ontbreekt in mijn lijstje. Dat is het spel achter 
de meikonining. Ik zou wel graag eens willen weten welke spanning 
en passie hierbij komt. Ik hoop dat jullie mij deze ervaring gunnen door op mij te stemmen.  
 
Hopelijk tot 8 mei bij mij aan de voordeur.  
 
Groetjes, 
Priscilla Matzner. 
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Ralph en Janine 
Familie van Ouwel 
Tim Wetzels 
Luca, Milan en Marco Hoenselaar 
Bram en Gertie van Doren 
Peter en Greet Hellebrand 
Marc Latten 
Rene Norder en Elise Paulussen 
Bennie en Yvette 
Jan en Thea Krutzen 
Mark, Karin, Joep en Nora 
Wallie en Miriam 
Ron en Patricia Doek 
Piet en Nel Hendrix 
O.M.J.A.  
Lara en Micha 
Per en Marga Pelzer 
Ton en Zelie 
Bente en Wout 
Flip en Astrid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luc en Jill 
Marianne en Funs 
Tamara Hendrix 
Joep en Fenne 
Frans en Tineke van Elteren 
Dimitri en Ghislaine Ludwiczak 
Pascal, Anjo, Remo en Jesse 
Peter Matzner 
Nadi Arts 
Natasja Haan 
Ruud Albers 
Kantine RKVV Rimburg 
Bas en Mandy Crombach 
Fred Zahn en Petra Kessen 
Cor en Agnes Verstijnen 
Albert Albers  
Fieny Speth 
Minx
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Maak kans op de hoofdprijs: 

‘HET WEEKEND’ 
 

Weet u de puzzel op te lossen? 
Stuur dan een e-mail met de oplossing naar: 

meijongensabdissenbosch@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abdijhof, Abdissenbosch, Bestuur, Bier, Brandenberg, Claxon, Duitsepad, Eieren, Feestavond, 
Geld, Gluren, Golfbaan, Grens, GZN, Hellband, Hertebosjes, Home, Inleveren, Kadiwagen, 
Kapcommissie, Kapnacht, Meibal, Meiboekje, Meijongens, Meikoningin, Meiweek, Minx, 
Nultijd, OMJA, Plezier, Punt, Receptie, Residentie, Ringen, Rondgang, Scheidsrechter, Sierden, 
Snuffelaars, Speeltuin, Spertijd, Sportiviteit, Stropers, Tip, Traditie, Uren, Vergunningen, Vijftien. 

mailto:meijongensabdissenbosch@hotmail.com
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