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Beste meiweek liefhebbers,

Langzaam aan begint het bij een ieder weer te kriebelen. Het mooiste evenement van het jaar komt 
in zicht, namelijk de 48ste editie van de meiweek in Abdissenbosch. Een week van gezelligheid, 
vijanden en hele leuke feesten met als hoogtepunten ons jaarlijkse meibal met dit jaar DJ Flügel en 
ons georganiseerden Leevste party 3.0 . Afgelopen meiweek hebben we een meiweek beleeft met 
heel veel hoogtepunten maar ook met enkele dieptepunten. Maar het belangrijkste: de sfeer binnen 
onze groep was goed, wij vonden een paar keer de boom en het druk bezochte meibal ging tot in 
de late uurtjes door. Hierop kunnen wij zeker verder bouwen. 
Ook dit jaar hebben wij weer een relatief jonge groep die in het aantal leden flink groeiende is. In-
middels zijn we het aantal van 45 leden gepasseerd en zijn wij een hechte groep geworden die el-
kaar ook buiten de meiweek wekelijks ziet onder het genot van enkele biertjes. Hier zijn wij als be-
stuur trots op! Ook in het bestuur hebben er grote wijzigingen plaats gevonden. Sinds afgelopen 
september hebben wij een compleet nieuw bestuur. Na 4 jaar is het tijd voor een volgende stap voor 
de Mei Jongens. Wij willen het oude bestuur bedanken voor hun super inzet en wensen het nieuwe 
bestuur heel veel succes toe.
Verder zijn wij als bestuur en Mei-jongens al maanden bezig met de voorbereidingen bezig van de 
meiweek 2019. Ook dit jaar willen wij er weer een fantastische week van maken. Dit zou niet moge-
lijk zijn geweest dankzij alle hulp en sponsoring die wij hebben mogen ontvangen. Nogmaals dank 
hier voor!

In dit boekje vinden jullie ook dit jaar weer onze meipilaren, sponsoren, de wist u totjes, onze mei-
koninginnen en natuurlijke de super leuke verslagen van alle meiweekgroepen en de scheidsrech-
ters van het afgelopen jaar.
Ten slot wil ik namens het bestuur van de Mei-jongens iedereen een sportieve, gezellige en een 
onvergetelijke week toewensen.
Veel lees plezier!
Namens Mei-jongens Abdissenbosch,

Tim Geesink, Voorzitter
Menno Engels, Vicevoorzitter
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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 2014. 
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Meiweek 2018, waar moet ik beginnen bij deze bijzondere ervaring? Het begint ermee dat ik in ja-
nuari gevraagd werd om meikoningin te worden. Sinds de lagere school droomde ik hiervan. Na vier 
maanden wachten kwam in april de eerste vergadering met de Minx. Een vermoeden was er wel 
maar ik heb het niet verteld. Een beetje geheim mag het wel blijven.
Op woensdag 9 mei rond 21:00 uur had ik echt zenuwen. Familie en vrienden zaten bij mij achterom 
en waren benieuwd hoe het uitroepen en verstoppen van de meikoningin nu verloopt. Ik woon in 
een woonerf en langzaam aan stond bijna het hele woonerf vol. Daar kwamen de meijongens op de 
wagen met keiharde muziek…. mijn hart bonsde! De scheidsrechters Frans en Bas kwamen bij ons 
binnen. Nu was het uitroepen echt begonnen. Frans had er een heel leuk verhaal van gemaakt! 
Toen werd het spannend voor de Minx maar ook voor de Ströpers, want ik had mijn ouders mijn 
keuze NIET verteld. Ik koos voor mijn eigen groep de Minx (sorry papa). En nog eens sorry want ik 
heb daar geen spijt van gehad.
Samen met het Minx-meikoningin-comité en met Evie en Laura hebben ze ons op een geweldig 
adres verstopt. Jullie geloven het niet maar ik werd verstopt recht tegenover een hele fanatieke 
Ströper (mijn oom). Vaker heb ik je ook gezien, maar jij mij niet…LOL….  
Ik heb heel veel leuke dingen mogen doen; shoppen, bios, lekker samen eten en drinken. Echt van 
die meiden-dingen. Dankjewel Evie en Laura jullie waren voor mij het perfecte gezelschap! Een 
speciaal dankjewel voor de gastvrijheid aan de mensen van mijn onderduikadres. 
Vrijdag 11 mei: na het inleveren van de den en het verlaten van mijn onderduikadres, mocht ik ein-
delijk het pleintje op. Samen met Moniek Erkens in haar te gekke cabrio werd ik naar het pleintje 
gebracht. Het applaus en de traantjes van de Minx vergeet ik nooit meer.
Zaterdag 12 mei: DE DAG! Mooi weer, wat een geluk! Temmie heeft mijn haren mooi opgestoken 
en een vriendin heeft de make-up gedaan en tot slot mijn jurk aan. Ik was er klaar voor. Stan ook 
hoopte ik. Het comité van de Minx kwam mij ophalen en we gingen naar ons home (de voetbalwei). 
Daar stonden alle Minxjes bij elkaar. Wauw wat vond ik dat te gek! Alweer een compleet mooie ver-
rassing was de koets met mijn vriendinnen die de Minx voor mij geregeld hadden. Laurie, Kim en 
Joella kwamen mij met de koets ophalen om naar de meijongens te gaan, waar mijn vriend Stan 
ook al strak in het pak op mij wachtte. De rondgang was geweldig, er werd getoeterd, geklapt en 
een traantje weggepinkt. Ik heb me een ware koningin gevoeld! De meijongens waren bij Jolanda 
en Leo Schulteis. Daar werd ook onze mei-den opgezet. De fanfare (waar ik al 18 jaar lid van ben) 
speelde vrolijke muziek en de den werd opgezet. Zag er heel gaaf uit! Dankjewel Jolanda en Leo 
dat de den bij jullie mocht staan. Zoals jullie weten rijd ik ook paard bij de Manege Heihof. Alsof ik 
nog niet genoeg verrast was, kwamen mijn leraren Arnoud, Cyril, Amber en Tim te paard. Zo mooi 

>>

Meikoningin 2019
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en zo ontroerend dat ik ook een traantje moest wegpinken. De koets met een prachtig paard ervoor 
maakte het plaatje compleet. De rondgang samen met de meijongens en de Minx was weliswaar 
iets stiller maar jongens mij hoor je niet klagen, ik heb het een partij te gek gevonden! Kippenvel als 
ik eraan terugdenk.
De koffietafel bij ons thuis was ook erg gezellig. Wat was ik blij dat de zon scheen en we met z’n 
allen lekker buiten gegeten en een drankje gedaan hebben. De avond naderde… Om 19:00 uur 
werd ik officieel door de Burgemeester van Landgraaf gekroond tot meikoningin 2018. De receptie 
werd druk bezocht wat ons een hartverwarmend gevoel gaf. De cadeaus, kaarten maar vooral de 
hartverwarmende mensen om ons heen, vergeet ik nooit meer. Een warm maar wel heel mooi mei-
bal volgde. Het meibal was heel erg gezellig met topmuziek van dj Marco. 
Speciale dank gaat uit naar de meijongens en het comité van de Minx. Zonder jullie had ik nooit zo 
uiterst kunnen genieten! Dankjewel voor alles. 
Om niemand te kort te doen wil ik natuurlijk iedereen hartelijk bedanken die deze onbeschrijflijke 
meiweek voor mij en Stan hebben mogelijk gemaakt. 

Het komende meipaar wens ik minstens net zo veel plezier toe als ik samen met Stan heb beleefd. 
Het is een ervaring die ik nooit had willen missen en ik ook nooit zal vergeten.
Komende meiweek sluit ik mij aan bij de meijongens. Ik ga extra goed mijn best doen en kijk ernaar 
uit om mee te doen. Voor alle groepen heel veel succes en veel sportiviteit toegewenst de komende 
meiweek! 

Alle liefs,
Nadi 
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Meiweek 2018 was voor de scheidsrechters in ieder geval een geslaagde Meiweek. We waren met 
genoeg scheidsrechters (maar er kunnen er nog altijd wel een paar bij) en de sfeer was goed. 

Meiweek 2018 begon in de nacht van vrijdag op zaterdag om 1.30 uur. Toen verstopten de Mei-jon-
gens de den voorzien van één ring op de Brandenberg. Daar heeft de den toch bijna 9 uren lang ge-
legen. Op die eerste dag (zaterdag) is de den drie keer gevonden en dus ook nog drie keer verstopt. 
Twee groepen (MJA en OMJA) hebben op die eerste dag de den twee keer in hun bezit gehad. De 
OMJA pakt meteen een groot aantal nachturen. De tweede dag (zondag) is het wat rustiger. Die dag 
wordt de den maar twee keer gevonden. Met dit tempo zal het niet zo’n drukke week worden als voor-
gaande jaren. Op de derde dag (maandag) wordt den ook weer 4 keer gevonden. De MJA, de OMJA, 
de Hellband en GZN hebben de den dan al één of meerder keren in hun bezit gehad. De Ströpers en 
de Minx hebben beiden al twee keer een groep getrappeerd. Zo kabbelt de Meiweek 2018 rustig door 
naar de vrijdag waarbij iedere dag de den wel 3 tot 4 keer wordt gevonden. Dat gaf de scheidsrechters 
ruimschoots de gelegenheid te genieten van het mooie weer.  Ook dit jaar waren er weer diverse 
goede verstopplaatsen waarbij de plek van de GZN onder het poortje van de Brandenberg een bijzon-
dere vermelding verdient. Ook vermeldenswaardig is de gebeurtenis als de GZN ’s nachts de den die 
door de Ströpers is verstopt, gaat verslepen terwijl ze niet in de gaten hebben dat een lid van de 
Ströpers ze stiekem aan het volgens is zodat hij precies weet waar de GZN de den gaat verstoppen. 
Voordat GZN terug was op hun home waren ze de den dan ook al weer kwijt. De OMJA heeft op vrij-
dag al zoveel uren de den in hun bezit gehad dat zij niet meer in te halen zijn. De urenprijs is dan dus  
al bekend. Ook het inleveren van de den was spannend tot het laatste moment. De Hellband gaat op 
vrijdag om 16.00 uur de den verstoppen. Dat hebben zij de laatste zes jaren ook al vier keer gedaan. 
En ook nu lukt het ze niet om de den te behouden. Om 18.45 wordt door de Ströpers de den bij de 
scheidsrechters aangemeld. Zij mogen de den dan ook inleveren. 

Op de woensdagavond werd ook weer de Meikoningin uitgeroepen. Nadi Arts koos voor de Minx. 
De Ströpers hebben enkele pogingen gedaan om Nadi te kapen, maar dat is niet gelukt. De Minx 
konden dus de Meikoningin 2018 inleveren. 

In de Meiweek 2018 hoefden de scheidsrechters niet bestraffend op te treden. Er werden geen 
grote overtredingen van het reglement geconstateerd.  Kleine incidenten werden met de betreffen-
de groep besproken en opgelost. Zo behoort een Meiweek te verlopen.
 

>>



Plus Wetzels

Hovenstraat 128 | 6374 HG Landgraaf  | Telefoon: 045-5333722 | Fax: 045-5314193

Winkelcentrum Waubach   Email: pluswetzels@plussupermarkt.nl

Tevens: Post NL servicekantoor - Oplaadpunt OV-Chipkaart - Pinautomaat Maandag t/m Zondag  07:30 - 21:00 uur

Openingstijden

BIJ PLUS WETZELS HEEFT U MET ONS KOOPZEGEL SYSTEEM MAAR LIEFST 
100% SPAARRENDEMENT!

Hoe werkt het: bij aankoop IEDERE EURO AAN BOODSCHAPPEN KOOPT U 1 
PLUSPUNT TER WAARDE VAN 2 EUROCENT. BIJ 200 PLUSPUNTEN IS DE 

KAART VOL (KOSTEN 4,00 EURO) 

Als de kaart vol is krijgt u bij ons aan de kassa voor een volle kaart 6,00 euro 
terug. Echter u kunt ook de volle boekjes inwisselen en er tegoedbonnen van 

maar liefst 8,00 euro voor krijgen.

Dus dan maakt u van 4,00 euro 8,00 euro
100% RENDEMENT!

De tegoedbonnen kunt u inleveren bij de volgende deelnemende winkels:

Dus in deze tijden zeer goedkoop winkelen en boodschappen doen. 
In WAUBACH kan het !

Atelier
Sier

Atelier
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Terugkijkend op de Meiweek van 2018 kunnen de scheidsrechters alleen maar vaststellen dat de 
Meiweek goed verlopen is. Nog wat gegevens over die Meiweek. De den is 23 keer verstopt. OMJA 
7x, GZN 5x, Hellband 5x, MJA 4x en Ströpers 2x.  De Minx en de Snuffelaars hebben de den niet 
kunnen verstoppen omdat ze die niet gevonden hebben. De prijs voor het inleveren was voor de 
Ströpers. De meeste uren had de OMJA. Het inleveren van de Meikoningin was voor de Minx en de 
sportiviteitsprijs ging ook naar de Minx.

Op 25 mei begint de Meiweek 2019. Ook dit jaar zal er (helaas) niet getoeterd worden als de den 
gevonden is. De voorwaarden waaronder mocht worden getoeterd, waren te streng. Daarom hebben 
de Mei-jongens er van afgezien. Er heeft zich ook een kandidaat-scheidsrechter aangemeld. Edwin 
Wilting. Hij loopt dit jaar dus met de scheidsrechters mee om te ervaren wat het is om scheidsrechter 
te zijn. Daarna wordt pas een definitief besluit genomen. Ook dit jaar zijn de scheidsrechters weer te 
volgen op Facebook. Dus als je wilt weten wat ons zo al bezig houdt of wat er dagelijks in de Meiweek 
gebeurt, bezoek dan eens de pagina’s van de Scheidsrechters Meiweek op Facebook. 

De scheidsrechters hebben er in ieder geval weer zin in en wensen alle deelnemers een fijne en 
sportieve Meiweek 2019 toe.

Bas, Benny, Marcel, Peter en Frans
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Europaweg-Noord 4
6374 CJ Landgraaf

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag

9.00 uur - 12.00 uur - 13.30 - 18.00 uur
Zaterdag

9.00 - 16.00 uur

Proef ook eens onze Earpel slaat (uit eigen keuken)
Net even wat anders door tonijn of kipfilet.

Lekker voor bij de BBQ!

www.facebook.com/SchulteisLandbouw

Tel: 045-5326559
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Eindelijk was het weer zover, de meiweek van 2018 ging weer van start.
Dit jaar hadden we besloten om de meiweek te beginnen op ons home met een heus buffet dat weer 
goed geregeld was door onze koks Franz en René. Nadat iedereen verzadigd was zijn we met de hele 
groep naar de Snuffelaars gegaan die hun 40-jarig bestaan vierden. Door onze kopmensen werd beslo-
ten om de eerste nacht rustig aan te beginnen om de Meijongens zodoende de kans te geven om de 
den te kappen in de kapnacht. Na een ronde door het zoekgebied te zijn gelopen ging iedereen rusten 
zodat we s`morgens fris konden beginnen. Om 10.00 uur kwam het bericht dat de OMJA de den gevon-
den hadden op de brandenberg. Eindelijk was het zover en wist iedereen dat de meiweek begonnen 
was. Voor ons ging de eerste dag voorbij zonder dat we de den konden vinden. Op zondag was het dan 
eindelijk zover dat wij de den in ons bezit kregen en waren we eindelijk van die hatelijke nul af. In de loop 
van de week hebben wij de den 5 keer in ons bezit gehad, ondanks dat wij de kleinste groep hebben. 
Normaal gesproken zou je dan meedoen met de strijd om de meeste uren, maar dit jaar bleek dat de 
OMJA zich zeer goed hadden voorbereid. Ze bleken in staat om de den steeds net voor de schemering 
te vinden, zelfs s`nachts waren zij hiertoe in staat. Hieruit blijkt dat de hele wetenschap het niet bij het 
juiste eind heeft. Naarmate je ouder word, worden je ogen in het donker niet slechter, maar juist beter !!!! 
of zouden ze in het geniep hun kas hebben geplunderd om ieder lid een cursus nachtzoeken aan te 
bieden. Maar alle gekheid op een stokje: Een beetje geluk speelt natuurlijk ook mee. Terwijl wij de den 
verstopt hadden op alweer een “wereldplek” bleek het plan van de kopmensen van de OMJA om op de 
brandenberg 3 keer te zoeken met de hele groep een waanzinnig goed idee. Per “toeval” vond één van 
hun beste zoekers de den. Langzaam twijfelden wij of we alweer een blinkend beugeltje ofzo over het 
hoofd hadden gezien zodat de zon onze plaats prijs gaf. Ook hebben wij onze leden die normaal met de 
fiets naar huis gaan dit jaar verboden om dit nog te doen. Ze zijn nu verplicht om via een omweg naar 
huis te lopen met een miniscuul lampje in de handen, Succes gegarandeerd.
wij hebben ontzettend veel respect voor deze oude rotten die niet te verslaan zijn. Hier kan geen enkele 
groep tegenop boksen.
Zij zijn de ware kampioenen !!!!
Tijdens de meiweek bleek dat onze jonge kopmannen nog veel kunnen leren.
Wat was het geval: terwijl wij de den stiekum probeerden te verplaatsen attendeerden enkele oude-
ren van onze groep de kopmensen erop dat er constant een auto heen en weer reed op de Schin-
velderweg en dat het beter was om de den te melden. Wie herinnert zich niet het hilarisch hatseflats 
filmpje van Zach de Lang, die ons had gefilmd terwijl wij de den aan het verstoppen waren. Maar 
niet getreurd: van fouten leert men immers. 
Aan het einde van de week werden de prijzen verdeeld, te weten: meeste uren OMJA, inleveren 

>>



Bezoek onze toko in Landgraaf en ontdek ons 
assortiment met de lekkerste merken en 

ingrediënten uit de wereldkeuken!

Wilt u leren hoe u met onze producten de héérlijkste 
gerechten op tafel zet? Schrijf u nu in voor een 
kookworkshop via onze website of Facebook pagina. 

Úw toko in Landgraaf !

Exotisch leren koken?

WWW.ASIANCASHCARRY.NL
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VALKWEG 9 · LANDGRAAF · Tel. 045-5338222
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Japan

India Vietnam
Indo

ThaiSushi

60.000 m2 Azië in Landgraaf
Winkel met groot assortiment
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den door de Ströpers, inleveren meikoningin de Minx en de belangrijkste prijs van allemaal de spor-
tiviteitsprijs voor de Minx
Al met al hadden wij weer een geweldige meiweek met een fantastische groepssfeer. Op vrijdag-
avond hebben wij de meiweek afgesloten met onze  groep met een weergaloos optreden van de 
Tiroler Teufel. Op zaterdagavond hebben wij de meiweek officieel afgesloten tijdens het traditionele 
meibal, dit jaar onder leiding van dj Marco Schiffelers met in ons midden meikoningin Nadi Arts en 
meikoning Stan Schulteis. 

Wij zijn ons ervan bewust dat de meiweek niet zonder sponsoren kan, zodoende willen wij bij deze al 
onze sponsoren bedanken voor hun steun in het afgelopen jaar. een speciaal woord van dank willen wij 
richten tot Thei Jacobs voor het ter beschikking stellen van het home op zijn terrein. Natuurlijk mogen wij 
hierbij niet de scheidsrechters vergeten die deze meiweek weer onvergetelijk hebben gemaakt door hun 
aanwezigheid. We weten allemaal dat het bijzonder moeilijk is om de meiweek in goede en eerlijke ba-
nen te leiden. Last but not least willen wij onze eigen leden bedanken voor hun inzet die deze meiweek 
voor ons weer tot een succes gemaakt heeft. Zonder deze inzet was dit niet mogelijk geweest.

Tot slot wensen wij alle meiweekgroepen en de scheidsrechters een sportieve en geweldige mei-
week 2019 toe.

 
 
 
 

Helemaal uniek 
en super mooi. 
 
Ons nieuwe 
systeem voor 
terras 
overkappingen 
stijlvol en 
elegant. 
 
Zonwerend en 
toch licht 
doorlatend. 
 
 

 
 
ACTIE TIJDENS DE MEIWEEK: GRATIS OPHANGEN EN 10% KORTING 
BEL VOOR EEN VRIJBIJVEND ADVIES EN/ AFSPRAAK 06-50223086 
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Onze zalen zijn ideaal voor 
uw feest, bruiloft, verjaardag, 

communie, babyborrel, 
vergadering, koffietafel, hightea 

en veel meer…

We hebben plaats voor 2-150
personen

Loop gerust eens binnen voor meer info!
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Hellband en de goeie ouwe Mei-week traditie
Eindelijk…. Na wederom een lange natte herfst zonder dat het echt winter werd  komt de Mei-week van 
2019 in zicht. De leukste traditie sedert 1972 voor diegene met Roots of verbinding in D’r Bösch. 
Tijdens de voorbereidingen aan de Mei-week van 2018 waren er opvallend veel onderlinge gesprekken 
over de toekomst van de Mei-week traditie. Terugkijkend ontstond toen de basis van dit stukje en haar titel. 
Volgens velen van de deelnemers kent de mei-week traditie vele bedreigingen zoals het inkrimpend bos-
gebied rondom Abdissenbosch, veranderende inzichten in natuurbehoud, aanleg van nieuwe wegen, into-
lerantie van golfers en andere omstanders binnen het zoekgebied, etc. etc.  Je kunt deze allemaal zien als 
bedreigingen voor onze Mei-week traditie waarop we noodzakelijkwijs regels en gedrag voor moeten 
aanpassen maar je kunt ze ook zien als kansen die het mogelijk maken om samen de traditie in stand te 
kunnen houden.
De nieuwe randweg geeft bijvoorbeeld mogelijkheden voor aanpassing van het zoekgebied. Er zijn veilige 
oversteek mogelijkheden waardoor een leuk bosgebied bereikbaar word voor ons zoekgebied i.p.v. post-
zegelbosjes richting Schinveld. Voorheen was dit onveilig en ondenkbaar, maar in de toekomst ??  Het 
oude stort is inmiddels een natuurgebied welke toekomstig mogelijkheden bied, in vroegere tijden ondenk-
baar, maar blijft dit zo ?? 
In het verleden was het ondenkbaar om de den te begraven, heden ten dagen is het bijna  ondenkbaar de 
den te verstoppen zonder hem in te graven. Vroeger eindigde de Meiweek op een Zaterdag ochtend op 
een verlaten pleintje, sinds een ruime decennia op de Vrijdag avond met een vol pleintje met feestende blije 
deelnemers en toeschouwers.  Twee voorbeelden van aanpassingen die de Mei-week traditie verbeter-
den. Voor de instandhouding van de Mei-week  is van belang dat de Mei-jongens continu nieuwe leden 
aantrekken dit om de vertrekkende leden te vervangen. De Hellband oudjes hebben missionaris werk 
verricht ,zoals je dat van ons mag verwachten, door onze jonge garde klaar te stomen voor hun bijdrage 
aan de organiserende vereniging de  Mei-jongens. Lidmaatschap zonder dat ze dat verplicht zijn maar 
gewoon omdat ze graag deel willen uitmaken van deze prachtige vereniging met een rijke traditie. Een 
Mei-week beleving binnen de kameraadschapsband van een groep van leeftijdsgenoten. Instandhouding 
van de traditie omtrent het kappen van de Den, de rituelen binnen de Mei-week, het uitroepen van een 
Meikoningin, alles met respect voor het verleden met oog voor een veranderende toekomst.  De ouderen 
wensen de nieuwe jonkheid alvast veel plezier en succes, we zien wederom uit naar de strijd tussen de 
oudjes en de jonkies.  De Mei-week van 2018 was zo’n jaar van Hellbandtradities. Het home opbouwen 
waarbij de bijkeuken onderhanden genomen werd. De menukaart werd uitgebreid met halve hanen van 
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Fysiotherapie - Kinderfysiotherapie
Oedeemtherapie - Medical taping 

Conditie/krachttraining 
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de eigen grill, gegaard door de eigen chef de cuisine, grillmeester Flip. Ontbijt service door onze keuken-
prinsessen, ongekende luxe Cadi service en de pizza’s die weinig onderdoen aan de echte Italiaan. Het 
keukenteam heeft in 2018 de grenzen weer verlegd.  De dagelijkse feestjes zijn bijna legendarisch, waarbij 
de woensdagavond crazy night party de kroon spant. We gingen voor de prijzen maar vooral gezelligheid 
en groepsbeleving.  De prijzen tja dat viel weer wat tegen. Bijna traditioneel verliezen we op de Dinsdag 
nacht al de strijd om de uren. Op de OMJA stond om de urenstrijd in 2018 geen maat en we laten de hard-
nekkige geruchten voor wat ze zijn dat is meer voor de critici die zeker weer gehoord willen worden. De 
GZN had ons inziens wederom briljante plekken waarbij de betontegeltunnel bij het brandenbergpoortje 
toch zeer netjes gedaan was, bedenk dat de schrijver van dit stuk hier minimaal 50 keer overheen gestapt 
is zonder dat de voorbereiding opvielen, petje af. (Mannen nog wel even die greppel dichtgooien en netjes 
afwerken !!)  De brandenberg werd in 2018 als traditioneel lastig stuk bij warm weer door de verstoppende 
groepen veelvuldig opgezocht.  En ja, wij vinden de den op de Vrijdag en leveren hem wederom niet in. 
Waarom ??? Wie zal het zeggen. Traditioneel eigen schuld ??? De Ströpers als 2e familiegroep leveren 
de Den bijna traditioneel als laatsten in, al gaat die bewering weer wat te ver. Het was gezellig druk op het 
pleintje, veel toeschouwers, veel kinderen en ja, ook deze aanpassing van de traditie heeft bijzonder goed 
uitgepakt. Op de zaterdag wordt de Sierden nog even door de Mei-jongens en Hellband rechtop gezet met 
een goedkeurende blik van het prachtige Mei paar Nadi en Stan. Volgens goede traditie sloten we de Mei-
week 2018 af met het Mei bal.

Wij als Hellband zullen blijven meewerken om de Mei-week traditie in stand te houden. Indien alle groepen 
blijven meewerken zijn wij ervan overtuigd dat we 
de kansen kunnen zien deze te bespreken om ver-
volgens dat te doen wat nodig is om de Mei- week 
voor komende generaties in D’r Bösch te behou-
den. We hopen dat de Mei-week 2019 wederom 
eentje wordt die we ons graag herinneren, een op-
maat voor een lange warme zomer zoals in 2018. 
We wensen iedereen veel plezier en succes met 
het spelletje. 
Rest ons om Familie Martens, de buren, alle 
sponsoren, vrienden nogmaals van harte te be-
danken voor hun bijdrage aan de Hellband en 
onze Mei-week in D’r Bösch.  Wij waarderen de 
tolerantie van omwonenden m.b.t. de overlast 
die we veroorzaken.  Door deze tolerantie kun-
nen wij de Mei-week blijven vieren en genieten 
van deze prachtige traditie.

De Hellband
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Wij mochten in het begin niet mee doen, maar dat kwam voor ons goed uit. Want wij bestonden 40 jaar met 
de groep. Onze groep had alles goed voorbereid voor een mooi feest. Wat wij samen hadden voorbereid.
Bijna iedereen was er gekomen op het feest. Het was ook een geslaagd feest. Van deze kant uit bedanken 
wij ook iedereen van de Snuffelaars.

Wij mochten gelukkig zaterdagmiddag om 1 uur mee doen aan de mei week. Maar voor ons was de mei 
week al geslaagd met zo'n mooi feest. Daar denken nu nog veel mensen aan terug aan dat feest.
Maar ja, zaterdagmiddag 1 uur gingen wij met de groep het bos in. Jammer genoeg hebben wij de boom 
niet kunnen vinden.
Zondagmorgen 7 uur, gingen we weer met de groep. Maar jammer soms te laat, daar. Ook geen boom 
gevonden op zondag.
Maandagmorgen 7 uur gingen wij weer lopen. Het feest zat ons nog steeds in de benen. Jammer genoeg 
vonden wij geen boom, maar die avond hadden wij een super feestje.
Dinsdag gingen wij weer voor de boom, we zaten altijd goed, maar te laat.
Woensdag starten we weer met volle moed, maar helaas weer geen boom.
Wij besloten er ook dan maar weer er een feestje van te maken.
Toen was het donderdag. Wij besloten donderdag rustig aan te doen. Wij hadden besloten met de groep, 
dat we dan maar voor het inleveren moesten gaan. Dus iedereen stond vrijdagmorgen met volle moed 
weer klaar voor de boom te gaan zoeken. Wij hebben de hele dag de boom gezocht, maar jammer genoeg 
ook niet gevonden. Deze prijs ging ons ook langs de neus. Maar wij gingen naar het pleintje met onze 
groep, waar een andere groep de boom inleverde. Jammer genoeg was de meiweek gedaan.
Wij gingen met onze groep naar het home terug, hebben nog lekker gegeten en er nog een leuk feestje 
van gemaakt. Op naar 2019.

De Snuffelaars
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Sierpoorten
Siervakken
Draaipoorten
Schuifpoorten
Balkonhekwerk
Houten tuinschutting

Havikweg 18 | 6374 AZ Landgraaf
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Meiweek 2019
Programma

00.00 uur: Start Mei-week 2019

20.30 uur: Inleveren Mei-den, Abdijhof

10.00 uur: Rondgang met de sier-den
11.00 uur: Uitroepen meikoningin 2019 

met denplanting en aansluitend rondgang
19.00 uur: Receptie met kroning Meikoningin 2019 

Vrijdag 24 mei

Vrijdag 31 mei

Zaterdag 1 juni

Zaterdag 1 juni | 20.30 uur 

Met:DJ FlÜGEL
De Residentie | Entree: € 5,-

Meibal Abdissenbosch
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We hadden ons zo goed geprepareerd. Dit jaar moest en zou het gebeuren. Maanden werk gestoken 
in een zoek methode die ons de winst zou gaan opleveren. Hoe frustrerend is het dan om al na 2 dagen 
te moeten concluderen dat we met de snelste lopers 7x voor niks naar het plateau/grasweide zijn ge-
spurt zonder resultaat. Tussen de 70 en 80 “verloren” kilometers gelopen die ons de rest van de Mei-
week de nodige parten hebben gespeeld.
Ook de andere zoekgroepen van de Ströpers treffen het niet. Vele meters gelopen, net te laat of de den 
laten liggen zorgen voor een beginnende ergernis.
Oke, 2 verloren dagen. Dan maar meteen aan het begin van de week de den een paar keer vinden. 
Helaas ook dit gebeurt niet. Alleen Eric die op het plateau zijn bril verliest en alleen terug gaat om deze 
te zoeken heeft “dubbel” beet. Hij vindt niet alleen zijn bril maar ook nog Annabel die niet meer wist 
waar ze was. Eric onze held heeft haar netjes naar het home gebracht. Wat een kerel!!!
Er verstrijken 5 dagen. Ja 5 dagen dat de Ströpers de den niet vinden. Dit is nog nooit eerder gebeurd. 
We beginnen aan ons zelf te twijfelen. En nog erger heeft de OMJA ons een luur gedraaid door ons een 
“over-de-top” Winnetou te verslijten. Ondanks het verse water, groente en fruit dieet wil het maar niet 
lukken om een spoor te vinden. We kunnen blij zijn dat ons restaurant 24 uur per dag open is en er ook 
dit jaar weer culinaire hoogstandjes werden opgediend anders hadden we het de rest van de week met 
de helft of nog minder lopers moeten doen. 
Echter op woensdag wordt er toch iets van een spoor opgepikt. We zijn dan al halverwege het 2e her-
tenbos. We draaien om en lopen terug richting de Hondenwei. Hoppa prijs. De eerste keer deze week 
dat we den vinden. Het is Audrey die de den vindt. Tjonge tjonge wat doet dit goed. De verstopcommis-
sie heeft zijn werk niet voor niets gedaan. Iedereen weet wat van hem verwacht wordt. Vervelend is het 
dat zodra we op het pad komen er een motorrijder op een blauwe motor aan komt rijden. Deze motor-
rijder zien we vervolgens ook bij Verweij en sterker nog hij rijdt ons achterna totdat we op golfbaan aan 
de rechterkant zijn. Op de plaats aangekomen zien we de motorrijder nog 3 x op de Schinvelderweg 
langsrijden. Het maakt ons op dat moment niet veel uit. Het begint donker te worden en het is de be-
doeling dat we hem nog in de nacht verplaatsen. 
Op het moment dat we ons verzamelen worden we opgemerkt door de Minx. Ons plannetje gaat niet 
door en we breken het af mede doordat er maar lampen blijven schijnen op de Schinvelderweg. We 
gaan alsnog naar het feest bij de Hellband. Toch houdt één Stroper de boel in de gaten en ziet rond een 
uur of 3 dat de kadiwagen van de GZN op de Schinvelderweg spullen aan het uitladen is. Op dat mo-
ment kunnen er 2 dingen gebeuren. De den wordt gemeld of versleept zonder deze aan te melden. Een 
3-tal Ströpers, waarbij Wesley Marcic de grote katalysator zou blijken, halen alles uit de kast en positi-

>>





Mei-Jongens Abdissenbosch  | Meiweek 2019 29

oneren zich zo in het zoekgebied dat als ze de den verslepen, gezien moeten worden. 
Het geluk is met ons. De GZN verslepen de den via de parkeerplaats van de golfbaan, het tunneltje 
naar de linkerkant punt. Het duurt even alvorens we hen traceren. Ze zijn terplekke een greppel aan 
het graven. Kruiwagen en materiaal wordt aangevoerd ook zakken met bladeren komen uit het busje 
tevoorschijn. Na 1,5 uur zwoegen lopen ze richting autobaan en stappen in het busje. We denken dat 
ze nog niet op het home waren toen we al weer op de den zaten. Missie geslaagd. We hebben de den 
weer terug. Goed voor het moraal binnen de groep en hopelijk levert ons dit ook de nodige extra ener-
gie op. Het einde van de Meiweek nadert immers en het begint zijn tol te eisen bij zowat elke groep. 
Ook op donderdagavond halen een 5-tal Ströpers alles uit de kast en spurten naar het plateau. Daar 
vindt frank sporen die via de betonblokken en de Tevenerheide richting betoncentrale lopen. Er wordt 
opgeschaald en vanuit het home vertrekken de nog aanwezige Ströpers richting betoncentrale. Onder 
aan de transportweg worden er sporen gevonden en dit betekent dat de den op de ruilverkaveling moet 
liggen. Zou het dan? De den wordt vlug gevonden maar er zit iemand van de OMJA op. Zijn verhaal. Ik 
was op weg naar huis en dacht ik pik nog enkele plekken mee. Kijk vroeger had men bij de OMJA 
eentje die dit ongeregeld zooitje bij de hand nam en overdag sporen vond. Nu hebben ze er echter 
eentje die in het donker de dennen vindt. Tja dat is een kwaliteit die de andere groepen niet hebben. 
Kijk die andere groepen eens jaloers zijn. Goud waard. Dat verklaard natuurlijk ook waarom ze de af-
gelopen 2 meiweken zo succesvol zijn. Bijna elke nacht is het prijs. Wie o wie is die geweldenaar die 
de OMJA bij de hand neemt. 
Op vrijdagmiddag wordt de Hellband voor de zoveelste keer, met het einde in zicht, betrapt. De den 
wordt verstopt en nu is het wachten en hopen dat niemand hem vindt zodat ze de den kunnen inleve-
ren. Toch lukt het hen, zoals zo vaak, net niet. 
Ere wie ere toekomt. Het is onze zoekgroep C te weten Richard, Jeroen, Nino, Hans en Marco die de 
den vinden in de bijna opgedroogde kleine vijver op linker golfbaan. Deze groep was de hele week het 
compleetst tijdens de zoekbeurten. Wel moeten we eerlijk bekennen dat het ons aan geluk niet ontbrak. 
Immers 1 lid van de OMJA en 2 Mei-Jongens waren erlangs gelopen. Achteraf hoorden we dat ok de 
Minx een tip hadden gekregen van een golfer die iets bij een vijver aan de autobaan kant had gezien. 
Tja voor velen is dit een 100 % tip. Alleen voor de Minx niet ze zochten bij de verkeerde vijver.  
Onze andere groepen hadden de moed al opgegeven. Wat mooi is het om dan een telefoontje te krij-
gen dat Richard de den op de valreep gevonden heeft. 
Het inleveren van de den is dit jaar een klus voor de dames. Deze taak vervulden ze met verve. 
Ook voor dit jaar zijn de messen geslepen. In de aanloop naar de Meiweek 2019 worden verschillende 
groepen reeds maanden voor de Meiweek in het bos gesignaleerd. Dit belooft veel. 
Laat de strijd beginnen.



SchoenmodeStinski

Schoenmode Stinski
Kerkstraat 14

6374 HK Landgraaf
T 045 531 64 61 

www.schoenmodestinski
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Café

Landgraaf
info@cafe-dr-eck.nl



 
 
 

Uniek systeem voor      
raamdecoratie: 
 
PLAATSEN ZONDER 
BOREN EN 
SCHROEVEN 
 
Leverbaar in diverse 
uitvoeringen: 
Verdonkerend. 
Lichtdoorlatend. 
Twee in een. 
Jaloezien. 
 
Ook bij ons: vliegen 
horren  
Hordeuren 
Horschuifdeuren 

 

ACTIE VOOR DE MEIWEEK:  GRATIS OPHANGEN en 10% korting. 
 
Bel voor een vrijblijvende afspraak 06-50223086. 
 
Ook kunt u bij ons terecht voor het onderhoud aan uw woning. 

- Schoonmaken dakgoot 
- Reparatie en onderhoud aan ramen en deuren 
- Schilderwerk 
- Verbouwing 
- Advies 
- Onderhoudspakketten 
- Enz. 

Wij zijn de meest complete onderhoudsspecialist van limburg. 
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Camping de Lelie
Ons eerste jaar op de voetbalwei, wat waren de mannen tegen de Minx op de voetbalwei; huilen, 
schelden, de nodige bijeenkomsten werden bij elkaar geroepen! Waslijsten werden er gemaakt met 
voorzorgsmaatregelen. Alles om ons maar niet in de buurt te krijgen. Nooit gedacht dat de heren zo 
bang voor ons waren. Na alle verzoeken ingewilligd te hebben was het sein op groen. De tent mocht 
worden opgezet, op een Minxwaardige manier ingericht en vervolgens aangekleed tot een gezellig 
home. 

De kapnacht was er weer een uit duizenden, eentje voor in de anale. De meest wilde verhalen komen 
de volgende ochtend naar buiten, we zullen jullie de details besparen.

De OMJA besluit de boom bijna bij ons achter in de tent te leggen, maar uiteraard zijn wij niet de be-
roerdste en moonen we wat licht bij. Ondanks dat onze nieuwste aanwinst haar eerste ingeving oppert 
bij de OMJA en er bij een aantal OMJA’s het zweet uitbreekt en zich afvraagt of Annabel K. een speci-
ale gave heeft of twijfelt of de Minx de boom gevonden heeft? Vinden wij de boom helaas niet. Toch 
vinden wij dat we goed bezig zijn, we zitten in ieder geval heel vaak in de buurt. Soms lopen we erover-
heen, soms trapperen we, maar de sfeer zit ondanks de 0 uren er goed in!

Woensdag: gehakt dag!
We zijn ervan overtuigd dat we woensdag toch echt gehakt maken van de rest van de groepen. Rond 
10 uur komt L1 een item maken over de meiweek. Mocht het toeval zo zijn dat net op dat moment GZN 
de boom vindt. Nu kunnen ze tenminste de boom filmen en de meiweek op de juiste manier in beeld 
brengen, nu hoeven wij onze zoektactiek niet voor televisie prijs te geven. De dag verloopt rustig, er 
wordt veel gezocht, maar helaas niks gevonden. op naar de avond van onze mei koningin, Nadi! 
Gelukkig ze gaat met ons mee. Ons top secret Queens team, zorgt dat ze op de juiste plek komt. Mooi, 
die hebben we binnen, nu nog houden, want het zal toch niet zo zijn dat ze net als vorig jaar nog weg-
gekaapt wordt. 
Op weg naar het home komt onze stuntvrouw Shannon ernstig ten val, pff dat was schrikken, maar 
gelukkig hoeft ze niet in het ziekenhuis te blijven. Een staande ovatie voor de Eerste Hulp verlener van 
de Mei-jongens, dank je wel voor het snel en adequaat handelen. 
Sommige Minxsjes besluiten toch nog naar het hol van de Hellband te gaan, anderen blijven bij het 
kampvuur en nog een aantal besluiten om op pad te gaan. Als uiteindelijk bijna iedereen naar huis is, 
in bed ligt of nog onderweg is naar huis, besluit Mean Janine om een app in de groep te gooien dat de 
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cadi van de stropers is gesignaleerd in Waubach. Waarschijnlijk dacht ze dat iedereen inmiddels in 
dromenland lag, maar niets is minder waar! De Minxen ontwaken zodra ze het bericht binnen krijgen, 
sommige draaien, onderweg naar huis om, en andere verlaten abrupt het feest van de Hellband om 
verhaal te halen. 
Na onderzoek blijkt dat de Ströpers aan het hergroeperen zijn. We gaan nader onderzoek doen... Er 
komen verschillende kopstukken van de stropers op een geheime locatie bij elkaar. We weten het nu 
zeker, ze gaan de boom verplaatsen! Of beter verstoppen? Als een ware GI Jane, sluipt iemand dich-
terbij. Oeps... opeens komen de commandotroepen naar buiten. Betrapt! Wie had dat gedacht, een 
eenzame Minx, helemaal alleen?! Plan gesaboteerd? Nu zijn we ze kwijt, jammer, maar we waren 
dichtbij. We zijn gevaarlijker dan jullie denken. Wat blijkt, we hebben op het verkeerde paard gewed. 
De GZN vindt de boom en verplaatst hem bij het opkomen van de zon.... 
Na deze sensationele nacht blijft het de rest van de week rustig, te rustig zelfs.
Ondanks dat er flink wordt gelopen met de nodige dames vinden we de boom niet. Gelukkig mag dit 
de pret niet drukken.
Tijdens spertijd worden de camouflage outfits zorgvuldig verruild voor de de campingsmokings om 
vervolgens te zonnebaden, of beter gezegd zonne-aanbidden, op de ligweide.
Vrijdagavond wordt gevierd dat we de meikoningin hebben weten te behouden en mogen inleveren. Op 
zaterdagochtend hebben Nadi en Stan een schitterende rondgang geheel in stijl met paard(en) en 
koets.
Tijdens het meibal mogen we maar liefst twee prijzen in de wacht slepen en wel die voor de meikonin-
gin en de door ons zeer geliefde sportiviteitsprijs! 
Vol goede moed kijken we weer uit naar de volgende week en wij wensen de overige deelnemers veel 
plezier. 

Hey Minx...



Paardrijlessen & Pensionstalling
Horeca & Terras

www.paardencentrumheihof.nl

Scherpenseeler Veeweg 2
6374 CB Landgraaf

Telefoon: 
+31 (0)6 53 40 66 69

contact@paardencentrumheihof.nl
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Hallo allemaal,

Mijn naam is Jaimy de Lang, ik ben 18 jaar oud, geboren in Abdissenbosch 
en woonachtig in Landgraaf. De meeste zullen mij kennen als de dochter van 
Paul de Lang en Wendy Coumans. Ik studeer aan het Arcus College waar ik 
de opleiding onderwijsassistente volg. In mijn vrije tijd ga ik op stap met 
vrienden en voetbal ik bij sv. Abdissenbosch. 

Vanaf baby af aan werd ik elk jaar meegenomen door mijn ouders, die fana-
tiek het spel meespeelden. Mijn vader heeft eerst bij de OMJA gezeten en is 
daarna als scheidsrechter verder gegaan, mijn moeder zit bij de minx. Zo ben ik opgegroeid met de 
meiweek. Toen ik 16 jaar werd mocht ik dan eindelijk zelf meelopen en heb ik me aangemeld bij 
meiweekgroep de Minx. Elk jaar is het weer een hele beleving. Ook zou het mij een hele leuke be-
leving lijken om mei-koningin te worden, en daar zou ik dan ook graag het spel achter willen erva-
ren. 
Hopelijk zorgen jullie ervoor dat ik deze beleving kan gaan waarmaken.

Ik wens jullie een hele gezellige en sportieve meiweek toe, en hopelijk tot woensdag!

Groetjes Jaimy de Lang

Beste meiweek liefhebbers,
Mijn naam is Anna Weinen. Ik ben 18 jaar oud en ik ben 
woonachtig in Landgraaf . Ik studeer aan Hogeschool Zuyd 
waar ik de opleiding creatieve therapie volg.  Ik ben 2 jaar 
geleden in aanraking gekomen met de meiweek via mijn 
familie die ook deelnemen aan de meiweek. Ieder jaar ben 
ik te vinden bij de leuke feestjes van de Mei Jongens.. Na 2 
jaar te hebben deelgenomen aan de meiweek en deze su-
per te week te mogen hebben beleven heeft dit mij zo posi-

tief verrast dat ik mij heb aangemeld om dit jaar meikoningin te worden. IK werk momenteel bij de 
Jumbo in Schaesberg. Ik ga graag opstap samen met mijn vriendinnen en ik besteed veel tijd aan 
mijn passie Wielrennen. Ik heb mijzelf opgegeven om de traditie eens van een andere kant te bekij-
ken. Dit lijkt mij een hele gave ervaring. Tot slot wens ik iedereen een fantastische meiweek toe!

Lieve groetjes Anna Weinen



Slagerij- traiteur Reumkens
Hovenstraat 118 | centrum Waubach | 045-5326811

 
Voor al uw buffetten, barbeque’s of andere feestjes.

Vraag in de winkel naar onze folder.
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De Meiweek van 2018 was als vanouds gezellig met goed weer en lekker eten. Zo, dat hebben we 
gehad. Dan nu waar het om draait: winnen!
Want ja lieve kijkbuiskinderen, we proberen kort te beschrijven wat zich allemaal afspeelt in het druk-
ke leven van een Oud Mei-Jongen van Abdissenbosch in en om de week van hemelvaart. 
En hierin staat precies vermeld, hoe het met de OMJA is gesteld; 
We struinen zeven dagen door het grote dierenbos;
Want dieren zijn precies als mensen; 
Met dezelfde mensen wensen; 
En dezelfde mensen streken;
Dat komt allemaal in de krant van Meiweek-land…

Al voor de Meiweek is er een hoop tumult. De Minx hebben hun goed georganiseerde 5-sterren resort 
op de Bernadettelaan opgegeven en wensen zich te vestigen op de voetbalwei, en wel naast de MJA 
en ons. Naast het feit dat we problemen verwachten met elektra, drukte en overlast, hebben we onze 
Cranen, alias “Bor de Wolf” ook al opgegeven voor de hele week. Richard zelf zat al weken te likke-
baarden. Een bestuurslid van de voetbalverrein, en tevens GZN lid, vond het juist wel prima. Zo wordt 
de OMJA ook wat extra afgeleid van het zoeken. Tevergeefs, zou blijken. En dames toegegeven: 
achteraf is alles best meegevallen. Alleen gezelligheid is locatieonafhankelijk en maak je vooral zelf.

Onze Miguel, alias “Juffrouw Ooievaar” presenteerde een smoes die als nieuw genoteerd kan wor-
den. Hij had een ingegroeide teennagel en kon dus niet lopen. Een reactie op de opmerking ‘no pic-
ture no proof’ bleef uit. Ook zijn er weer diverse ‘blessuregevallen’, zowel mentaal als fysiek. En de-
genen die wel aanwezig zijn om te lopen geven eigenlijk niet zo veel om de Meiweek, maar willen 
voornamelijk gewoon een weekje weg zijn van de vrouw. 
We beginnen steevast in de Residentie. De stemming is goed en we lopen vervolgens schouwer aan 
schouwer naar de Snuffelaars om ene te drinken op hun jubileum.

Op zaterdag ochtend hebben we een flitsende start en vinden de den als eerste. Dit zou een goede 
gewoonte moeten gaan worden. Teun, alias “Lowieke de Vos” wordt door Frans als een mak schaap 
in de juiste richting gedreven, zodanig dat het onmogelijk was om de den niet te vinden. Dat Frans 
eigenlijk de den vond en Teun daarmee als enige OMJA lid de den nog nooit gevonden zou hebben 
vertellen we maar liever niet. We gaan verstoppen naar een idee van Jack, alias “Meneer de Raaf”, 

Schwarzer Barbara
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Dj-Entertainment is gespecialiseerd in het organiseren van verschillende 
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Volg ons op Facebook 
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en zijn de den dus alweer snel kwijt.
Veel van onze leden zijn ook atleet bij kampioenen-elftal Abdissenbosch 3 en dit werpt zijn vruchten 
af. Zaterdagavond is het daarom alweer kassa. Bart Immeker vindt ‘em. Na zijn late transfer van de 
Mei-Jongens claimen zij nu een opleidingsvergoeding. Schulten Brau kunnen ze krijgen. We luisteren 
dit keer niet naar Jack en de den blijft lekker ‘lang’ liggen tot het eind van de volgende ochtend.
Bij iedere verstopbeurt van andere groepen zetten we de OMJA-Enigma machine aan het werk. De 
backoffice draait overuren. We vinden de den vaak en velen worden achterdochtig. Tsja mensen, we 
kunnen er ook niks aan doen dat jullie de den net dáár verstoppen waar wij lopen…daarom is het weer 
prijs en alweer door Bartje Immeker, die als alias “Guus Geluk” de enige vreemde eend in de bijt is in 
dit sprookjesbos.
We leggen de den vlak voor de avond in de struiken naast SBL, open en bloot. Niet wetende dat hier 
een voorbereide plek van de Hellband ligt. Het is dan ook des te vreemder dat iemand van de Hell-
band hier gaat kijken op hun weg terug naar huis na het zoeken. En jawel, in het donker. Dit kan niet 
kloppen. Waanzinnig. Normaal lukt ons dit alleen. Dit zaakje stinkt.
Hierna gaat de den van hand tot hand. Onze voorzitter Frenk, alias “Zoef de Haas” loopt in ieder geval 
de hele week trots in zijn nieuwe t-shirde. Ware het niet dat hij ons nieuw lid Tom zojuist een Master-
class den-vinden aan het geven was achter de voetbalwei. En zij beiden de struiken naast SBL voor 
de zekerheid maar even meenamen en jawel hoor: daar lag ons schatje. Op dezelfde plek als de 
onze, maar dan ingegraven. We verstoppen de den in het donker op een voorbereide plek. De Stro-
pers wisten deze plek nota bene, maar namen niet de moeite om even te gaan kijken. Vervolgens 
vindt de GZN onze den om 3 uur in de nacht. Hoe laat? Om 3 uur ’s nachts! Onbegrijpelijk. Ook hier 
zetten wij grote vraagtekens bij.
Op advies van Cranen, in zijn vrije tijd tevens hoogleraar bij de Toneelacademie Maastricht, gaan we 
globaal zoeken. Zelf gaat hij overigens niet mee want hij “heeft last”. Marvin Szablewski, alias “Mar-
garetha Bontekoe”  is nog zo’n topper. Hij belooft eens op tijd te komen ‘smorgens en zet zijn wekker 
om half 8, en typt vervolgens 8:30 in. *zucht*, dus alsnog te laat. Blijkbaar heeft dit wel effect want de 
GZN meent een goede plek voorbereid te hebben en heeft de verwachting de den wel eens even weg 
te leggen voor de rest van de week. Helaas voor hun is onze Marvin uitgeslapen en kijkt als enige wél 
in de 3 meter vrij ruimte naast het poortje van de Brandenberg. De kassa rinkelt. 
Na het verstoppen worden we getrakteerd op ‘ing buud’ vol verse reifkoeken. Nadat Jos er 3 op heeft 
geeft hij aan dat het niet veel bijzonders is. En eet er vervolgens nog 5. En frikandellen. En macaroni-
salade. En loempia’s. En pletskeskook. En snacks. Resultaat: contributie in 2 uur eruit gesleept. Dat 
verdient eigenlijk ook een prijs.
De Ströpers zijn sinds twee jaar van hun geloof gestapt en worden gedwongen om in het gelid te lo-
pen in vaste groepjes. De harde kern heeft zelf weinig meer te vertellen in eigen groep. Het heeft iets 
weg van Louis van Gaal die zijn ene succesformule bij iedere club wil toepassen, maar niet doorheeft 
dat dit niet overal zo werkt. Het is in ons voordeel dat ze hiermee weinig paraat maken, dus ga vooral 
zo door. We zien ook dat nota bene jeugd van de Stropers halverwege de week wordt opgehaald en 

>>
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afgezet met de auto, onder oogluikend toezicht van de voorzitter. Dit biedt garantie voor een toekomst.
De MJA laten zich op de mouw spelden dat de driehoek bij de oude crossbaan niet mee mag doen 
vanwege een of andere vermeende ringslang en spuiten dit voor de Meiweek keurig af. Alsof deze 
slang zich houdt aan de grenzen van de Mei-Jongens…wat een logica?! De grenzen hier waren so-
wieso onduidelijk gespoten, al dan niet bewust. Misschien kunnen jullie volgend jaar met haarlak 
markeren?
En de Snuffelaars? Die hebben we nauwelijks gezien. Ze dachten toch niet dat ze de hele week ge-
schorst waren? En toen ze wel actief waren zaten ze op de verkeerde den –huilen van het lachen 
smiley-.

Op dinsdag avond beleven we een Deja Vu van een jaar eerder. Tijdens het ‘taco-eten-zonder-kau-
wen’ in de Resi verstopt de Hellband de den. Identiek aan vorig jaar. Vooral Gaston hamert erop dat 
we nog moeten gaan zoeken. Zo gebrand als iedereen is (dus niet) gaan we met ongeveer de helft 
zoeken. Met name Stinski, alias “Meindert het Paard”, wilde blijven uitbuiken aan de bar. De andere 
helft durfde al niet meer te gaan zoeken (lees: vinden) door alle kritiek. In de schemering gaan we op 
dezelfde plek zoeken als vorig jaar en hier geschied het 8e wereldwonder: Eppel alias “Harry Lepe-
laar”, vindt de den! Wauw…na ruim 22 jaar op de paden te hebben gelopen betreed hij 1 keer het bos 
en meteen raak. Dit belooft wat voor volgend jaar. Aan hun gezichten en commentaar af te lezen 
vonden zelfs de scheidsrechters het niet leuk dat we ‘em weer hadden. Of hadden ze gewoon gere-
kend op nachtrust? 
Na het verstoppen maken we nog een klein feestje en passeren de 100 kratten. Kenny, alias “de Bul-
gaarse vrachtwagenchauffeur”, laat in de tent zien hoe je de hellingproef op vlakke ondergrond doet 
na een of meer biertjes, en schakelt hierna rustig over op stand-by cq. vliegtuigmodus. 
De dag erna gebeurt iets vreemds. Onze den wordt gevonden en gaat via de GZN naar de MJA, 
Stropers, GZN en vervolgens weer Stropers. We trapperen wel maar vinden de den zelf niet als eer-
ste. Ook niet in de avond. Dit kunnen we niet laten gebeuren en moeten maatregels nemen. Onze 
Gilbert (alias “Thijl Schavuit”), ja die misselijke wat altijd zo verdacht staat te bellen in spertijd, zet wat 
lijntjes uit. We checken onze bewegingssensoren in het bos: geen activiteit. Vanuit de drone ook niks 
waarneembaar. Collega’s bij Staatsbosbeheer nemen niet op. Dan maar de vrienden bij de Awacs 
bellen. En yes: beet. Op donderdag avond gaat Marcel, alias “Momfer Mol”, na enkele Weizen naar 
huis. Hij is zo verstandig om zijn vrachtwagen te laten staan en loopt via het veld naar zijn Heimat. 
Gelukkig voor ons kon hij niet meer recht kijken waardoor zijn ogen automatisch op de greppels waren 
gericht. Als oud voorzitter van de Mei-Jongens Nieuwenhagen heeft hij geen instructies nodig. De 
MJA had weer een overweldigende verstopplek: open en bloot in de greppel bij de modelvliegtuigjes. 
Marcel nam comfortabel plaats op de den, hij was onderweg immers niemand tegengekomen. Na 10 
minuten verscheen vanuit het niets een reus van een GZN lid. Wie, waarom, hoe, wat kom jij hier doen 
in het donker? En alleen? Antwoord bleef uit.
Bij iedere vondst begint de Koos-show weer. Daar waar wij vaker verdekt en stil staan te wachten om 

>>
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opgehaald te worden komt Koos, alias “Gerrit de Postduif”, vrolijkt toeterend en knipperend met de 
lichten aan. Lezers, doe er je voordeel mee.

We gaan voor de laatste keer verstoppen en ook hierna gaat de muziek nog aan en de voetjes van de 
vloer. We zijn binnen! We worden ook steeds beter in feesten. Eigenlijk kunnen we alles. We nodigen 
alle lezers dan ook uit voor een overheerlijk biertje, een delletje uit de pan of een potje mens erger je 
niet in onze feesttent. 
Maar enige kritiek begrijpen we wel enigszins. Je hebt namelijk winnaars, verliezers en mensen die 
niet tegen hun verlies kunnen. Net zoals wij het niet kunnen bevatten dat we de sportiviteitsprijs nooit 
krijgen. Afgelopen jaar ging deze bijvoorbeeld naar de Minx. Uit medelijden. 
Ongetwijfeld valt ook dit jaar weer iedere ochtend de fabeltjeskrant op de deurmat van jullie homes 
met spannende verhalen. En eerlijk is eerlijk, als deze krant ooit stopt is het minder leuk in het dieren-
rijk. En zoals de wijze Meneer de Uil ooit zei: meedoen is belangrijker dan winnen. 
En straks maar knus naar jullie warme nestjes; 
En denk erom: oogjes dicht en snaveltjes toe;
Slaap lekker.  

Iedereen een fijne Meiweek gewenst!
Met barmhartige groet,

De kampioenen

Ps: voor iedereen die niet verder is gekomen dan de begane grond van de Bernadette school hierbij 
een korte introductie over het begrip Oordeelsvorming: maatstaven om moreel juist te handelen zijn 
bijvoorbeeld je gevoel, kennis, ervaring, integriteit, opvoeding, etc. We zien integriteit als de belang-
rijkste kernwaarde voor het slagen en voortbestaan van de Meiweek en het voornamelijk het spel, en 
dit zou moeten zorgen voor vertrouwen bij deelnemers. Dat vertrouwen is essentieel voor de legitimi-
teit van alle activiteiten in de Meiweek. Hierbij dan ook een oproep aan alle deelnemers om integer te 
handelen en om anderen als zodanig te beoordelen. Dit is niet iets wie je bent maar wat je doet. An-
ders is de lol er gauw van af. Laten we ook vooral mét elkaar blijven spreken, in plaats van óver elkaar. 
‘Het enige goed is kennis, het enige kwaad is onwetendheid’. Amen.





Mei-Jongens Abdissenbosch  | Meiweek 2019 47

- De meiweek afgelopen jaar vroeg begon voor de meijongens
- De kapnacht 2 weken van te voren werd begonnen
- Iemand het mega idee had om bij de Exdel een boom te kappen
- Hier bij het vallen van de boom overal de verlichting aan ging
- Dit door de bewoners niet op prijs gesteld werd
- Het vanaf de exdell nog ver lopen is richting het gebied
- Onze den netjes werd ingepakt 
- Dit een cadeautje was voor de groepen
- De boom 500 meter buiten het gebied voor het oprapen lag
- Dat de groepen ook maar eens buiten het gebied moeten zoeken voor de meiweek
- Daar nog genoeg savannes zijn om te prikken
- Dit alleen is voor degene met veel vrijetijd
- Wij dit als gratis tip weggeven
- Dit geen tip voor een wip is 
- Al zouden wij wel graag een wip op ons home willen hebben om de tijd te doden
- Wij op donderdag voor de meiweek een greppel hebben gegraven
- Dit van heinen en verre te zien was
- Onze verlichting dus beter blijkt te zijn dan verwacht
- We het karretje niet op het pad moeten laten staan
- De politie er dan niet langs kan met de auto
- Zij raar keken toen er 15man met handschoenen en een dame uit de struiken kwamen
- Een of ander vaag verhaal over een boom meteen geloofd werd
- Wij hier weer geluk gehad hebben
- Dat de meikoningin in die nacht op de boom heeft gezeten
- Dit was om hem in evenwicht te houden op het karretje
- De boom dus wederom een juweeltje was
- Bij aankomst de boom niet in de greppel paste
- Nog een aantal leden hebben geschupt wie Henk D. en Edwin W.
- Dit met gevaar voor eigen leven was
- Dennennaalden in je oog niet fijn zijn
- Uiteindelijk de boom nog altijd niet helemaal paste
- Wij dit maar voor lief namen, het was immers 5uur sochtends
- De meiweek voor ons goed begon
- We weer een goede meiweek hebben gedraaid
- Er natuurlijk wederom extreem veel is gelachen
- Dat het record stom lullen en dom kijken verbroken is
- Mitchel de boom vond met een …..
- Hij een topper is
- Dat de boom per ongeluk werd aangemeld door onszelf
- Dat onze verstopplaatsen een drama zijn
- Dat wij ook maar gewoon wat doen
- Dat het HOTHOTHOT was in de meiweek
- Vooral op het home
- Waar we er een traditie van maken om het proberen af te branden van zo veel mogelijke spullen
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- Menno hier niet blij mee is
- Bob des te blijer
- De leevste party weer voor koppijn, na dorst en een smaak in de mond alsof je een drachtige koe hebt  
 gebeft
- De koeien smorgens melken geen pretje is
- Stan gelukkig geen koeien heeft
- Een enkel lid smorgens op de bank van het home wakker werd
- Daar een mooie plakkaat lag 
- De frikandellen daar nog rechtop instonden
- Dit lid op het meibal tegen een basbox aan zat te slapen
- Hij waarschijnlijk niet goed hoort
- Dit anders niet mogelijk is
- Het hellband feest een onvergetelijke avond was
- Wij meededen aan de loterij voor de 3L bacardi
- Menno deze won
- Deze fles in 20minuten leeg was met de meijongens
- Menno niet kan inschenken
- Dat 5/6de  barcadi en 1/6de  cola je een leuke avond bezorgd
- Dat er dit jaar ook slachtoffers zijn gevallen
- Wij dit betreuren 
- Dat bob niet meer het enigste slachtoffer is van de steigerbuizen van de meijongens
- Wesley top heeft gehandeld bij dit ongeluk
- Hij nadat ze van de eerste hulp afkwamen zelf kon omkeren
- Hij namelijk met naar buiten gaan de vingers tussen de deur kreeg
- Dit niet zo slim is 
- Gelukkig kan je drinken en zoeken zonder vingers
- Hij ze wel nog alle 10 heeft
- Even the wheel dit jaar geen steigerbuizen nemen
- Dit beter is voor onze ziet oowaasie 
- Onze eigen Giel Beelen zo komt
- Er soms startrekelen nodig zijn bij de meijongens
- Wij dit even moeten vertalen naar nederlands
- Dit startkabels zijn
- Karbiet in de ochtend word gezet bij de meijongens
- Eene Ger hier verantwoordelijk voor is 
- Een dopje oploskoffie niet betekent de halve bus
- Wij hierdoor 3dagen wakker zijn geweest
- Roerstaafjes hier gewoon in blijven staan
- 6melk en 8 suiker deze bakkies nog niet slapper maken
- De plasticbekers hier van wegsmolten 
- Je dus een sterke maag nodig hebt bij de meijongens
- Deze zogenaamde Ger vanaf nu altijd verantwoordelijk is voor de karbiet
- Karbiet eigenlijk koffie moest voorstellen
- Wij met de meijongens tegenwoordig een honkbalteam hebben
- Dit team wekelijks een opstelling heeft voor in Heerlen
- De snuffelaars 40jaar bestonden
- Zij dit konden vieren met een rustdagje 
- Dat wij daar jaloers op waren 
- Spraakberichten over de schinvelderweg viral gaan 
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- Groot probleem met de boswachter, krijg net door
- Dit geen zin is 
- Iemand van een groep leuke spraakberichten stuurt
- Stan leipe sicca’s heeft
- Hij deze draagt tijdens het drinken van birra’s
- Dit niemand begrijpt behalve wij
- Dit wel vaker het geval is 
- You’re my heart een hit is geworden binnen de meiweek
- Wij deze schuld op ons nemen
- We dit jaar in overleg met Giel Beelen die zo komt een nieuwe hit uitzoeken
- Het wel weer iedere avond feest en uitermate gezellig was bij de meijongens
- De tactische beslissingen bij de OMJA door trainer van het 3de gemaakt worden tegenwoordig
- Hij niet alleen bij het 3de maar ook in de meiweek de sleutel tot succes is
- Wij hem graag verwelkomen bij de meijongens
- Wij namelijk nog mensen zoeken om de onderste planken van de ijskast bijvullen 
- Hij hier natuurlijk geschikt voor is 
- De OMJA goed zijn in de avonduren 
- Wij iets minder 
- En dat terwijl onze verlichting goed was, lees alinea 1
- Onze relatie met OMJA ingewikkeld is zie facebook
- Nadi meikoningin was 
- Dat Stan de koning was
- Hij geen sierden meer mag uitzoeken
- Deze zo dik als een eik was 
- Eiken moeilijk rechtop te zetten zijn met een kater 
- Het toch gelukt is met veel hulp van anderen
- De constructie het niet heeft overleefd 
- Wij maar niet zullen zeggen hoe dit komt
- Wij hier natuurlijk niet schuldig aan zijn
- Ons karretje de afgelopen meiweek vaker is gebruikt dan die van de Ströpers
- #sjtiegelen
- Wij over de boom zijn gelopen in de laatste zoekbeurt 
- Dit wederom uitermate teleurstellend was
- De snacks van de OMJA weer gesmaakt hebben
- Zij niet weten dat zij deze met ons delen
- Meijongens boefjes zijn
- Wij onder de indruk waren van de brandenberg-plek van de GZN
- Dit ons idee was
- Jammer dus hun ons voor waren
- Dit natuurlijk onzin is 
- Wij hopen op een sportieve meiweek
- Wij er zin in hebben
- Zaterdag weer onze leevste party is 
- Wij wederom iedereen willen bedanken die ons gesteund hebben
- Onze sponsoren bedanken
- Onze cock’s en cockinnnen 
- Het eten ons weer altijd gesmaakt heeft
- Dit alweer de laatste zin is
- Vriendelijk groet Anoniempje 
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René en Marianne Bartels
Rene en Victoria Krijnen 
Rene en Maureen speth

Funs en Marian
Jos en Natascha Krijnen
Jan en Monique Hendrix
Ton en Zelie Embregts

Rene Jongen 
Frank Jongen

Guido Schulteis
Jill en Marc

Piet en Nel Hendrix
Familie Speth
Familie Albers
Peter Matzner

Koos en Angelique Abel
Jan van Ouwel

Nadi Arts
Minx 

O.M.J.A 
Familie Wilting

Nino Pelzer
Lara Embrechts 

Albert Albers 
Astrid en Flip

Iris, Tom en Jelle
Mandy en Bas

Kelly en Ronald
Agnes en Cor

Renate en Karel

Renate en Leon
Mario en Chantal
Sebas en Melanie
Mirjam en Armand
Marjon en Ralph 
John en Diana
Wim en Evelien

Frans en Tineke van Elteren
Peter en Greet Hellebrand
Zach en Angelica de Lang

Joyce en Jeroen
Bennie en Yvette
Marcel schippers

Roger Huijnen
Richard en Angela

Rene en Elise Norder 
Wallie Hellebrand 
Familie Deceunink

Muttie Missler
Jan en Thea Krutzen 

Wiel Coenen
Familie Geesink

Ben en belinda hulsman 
Belinda en Ger Luit
Familie berendsen 

Esther en Theo Remmen
Denise, Tess en Maykel 
Familie Pauli-Niessen

Ralph en Janine Dörenberg-Beckers
Tiny Elsbergen

Meipilaren bedankt voor jullie steun!



Paul Arts | Bernadettelaan 43 Landgraaf 

paulartsbouw@gmail.com
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Kapcommissie 2019

Bestuur 2019

Eloy Doek Kapcommandant 06 31 955 801

Dustin Krijnen Kapcommandant 06 31 962 609

Dylan Luit Kapcommissielid 06 25 133 050

Mitchel Jongen Kapcommissielid 06 81 906 062

Nick krijnen  Kapcommissielid 06 43 042 680

Kyan Theissen Kapcommissielid 06 33 167 324

Stan Schulteis Kapcommissielid 06 22 876 187

Tim Geesink Voorzitter  06 57 429 356

Menno Engels Vicevoorzitter  06 37 470 601

Niels Geesink Secretaris 06 13 536 513

Stan Schulteis 2de Secretaris 06 22 876 187

Pelle Coenen Penningmeester 06 36 337 642

Kyle Wetzels bestuurslid 06 81 191 321

Mitchel Jongen bestuurslid 06 81 906 062

Nick krijnen  bestuurslid 06 43 042 680

Ticho Schulteis bestuurslid 06 40 596 674

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



Opmaak en ontwerp boekje: MynStyl | Grafisch Ontwerp | www.mynstyl.nl


