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Beste meiweekliefhebber,

Normaal rond deze tijd is het spel met de mei-den en de meikoningin in volle gang. Het is druk in 
het dorp en er is spanning en sensatie. Helaas heeft corona de afgelopen twee jaar ervoor ge-
zorgd dat de meiweek niet door kon gaan. Dit jaar is het extra zuur omdat het dit jaar ons 50-jarig 
jubileum is. Om het meiweek-gevoel bij iedereen erin te houden en om aandacht te geven aan 
het 50 jarig bestaan van de meiweek, is er besloten om dit jaar toch weer een meiweekboekje te 
verspreiden.
Wat mogen wij trots zijn op de traditie die zich ieder jaar in ons dorp zich afspeelt. Waar vijftig jaar 
geleden het spel nog begon met twee groepen (de gehuwde en de ongehuwde), zijn we nu ge-
groeid tot een spel met maar liefst 7 groepen. Een spel dat naast de grote toename in groepen 
ook veel veranderingen heeft doorgemaakt. Wij zijn dan ook trots dat deze traditie nog steeds 
gevierd wordt in het dorp en willen er graag voor zorgen dat de meiweek ook in de toekomst kan 
voortbestaan.
Naast het zoeken van de boom zijn ook de meikoningin en de meikoning onlosmakelijk verbon-
den aan de meiweek. Dit jaar zouden we (als er geen corona was geweest) ons 50e mei-paar 
gekroond hebben. Door corona moet het kroontje helaas ook dit jaar in de kast blijven liggen. Om 
toch wat leuke herinneringen terug te halen aan de voorgaande mei paren vind je in dit boekje 
een handig overzicht van hen die de afgelopen 50 jaar over ons hebben mogen heersen.
Naast dit overzicht vind je in dit boekje leuke anekdotes en foto’s van zowel vroeger als nu. Aan-
gezien corona niet alleen de meiweek treft hebben we besloten om dit jaar onze sponsoren van 
het vorige boekje ook in deze editie op te nemen. We willen jullie aanzetten om lokaal te kopen 
en deze bedrijven te steunen. 
Rest ons nog een woord van dank aan allen die ons de afgelopen jaren gesteund hebben. Zonder 
hen was het niet mogelijk om de meiweek te organiseren!

Blijf gezond en hopelijk tot snel!

Namens het bestuur en leden van Mei-Jongens Abdissenbosch,
Tim Geesink

Voorzitter

Voorwoord
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Beste mei-jongens, beste liefhebbers van de Mei-week Abdissenbosch,

Bij het schrijven van dit voorwoord als burgemeester realiseer ik mij dat ik als 
burgemeester van de gemeente Landgraaf en dus ook “van d’r Bösch” niet 
meer in 2021 ga meemaken. Enerzijds in verband met mijn aanstaande ver-

trek naar de gemeente Weert maar anderzijds ook vanwege de Corona-crisis waarin we ons nog 
steeds bevinden.

Bizar! Dat betekent voor mij niet meer komen kijken bij de vele groepen die dan in deze periode 
in de gemeenschap Abdissenbosch actief zijn. Jong en oud die dan als een hechte gemeenschap 
de Mei-week vieren, beleven en koesteren. Die saamhorigheid, dat gevoel van onderlinge ver-
bondenheid, gaan we nu alweer voor het tweede achtereenvolgende jaar missen. En doet zeer… 
dat begrijp ik maar er is ook weer zicht op betere tijden…

Een mooie traditie die jullie als gemeenschap hebben opgebouwd, waarvoor ik alleen maar diep 
respect kan en wil uitspreken.

Mooi om te zien hoe de Mei-Jongens, een vereniging van ongehuwde jongemannen, in hun leef-
gemeenschap in de maand mei een feest van de Meikoningin en het Meibal organiseren. En niet 
te vergeten een week op zoek naar de Mei-den met diverse groepen. Een ware “titanen-strijd” 
wordt er dan onderling geleverd. Die groepen heb ik al meermaals in de jaren van mijn burge-
meesterschap mogen bezoeken. Dank voor de hartelijke ontvangst die ik iedere keer voelde bij 
mijn aanwezigheid.

Uiteraard vergeet ik daarbij zeer zeker niet de receptie op de zaterdag in “de Residentie” en het 
mogen kronen van de Mei-koningin. Een waar festijn waar de gemeenschap van Abdissenbosch 
trots op mag, ja zelfs moet, zijn.

Tradities zijn er om in ere te houden. Op het moment dat dit respectvol plaatsvindt, denk ik, dat 
de gemeente Landgraaf en in het bijzonder Abdissenbosch nog lang van deze schitterende en 
niet weg te denken traditie zal en moet blijven genieten.

Voorwoord
burgemeester
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Het gaat jullie allen goed… immers wat zou Abdissenbosch inmiddels zonder de Mei-jongens en 
hun Mei-koningin zijn. In ieder geval zou het anders zijn …. En met een gemis aan een stukje 
traditie welk inmiddels gewoon bij jullie hoort. Dus zet de traditie voort. Jullie hebben als gemeen-
schap voor de toekomst “goud” in handen.

Landgraaf, april 2021

Mr. R.J.H. Vlecken
Burgemeester gemeente Landgraaf



1972  Leni Salemink – Leo Offermans
1973  Thea Dassen – Harrie Regterschot
1974  Wilma Dassen – Willy Kinzen
1975  Mia Dörenberg – Giel Weijgerse
1976  Marlies Peters – Marcel Dassen
1977  Hetty Remmen – Wim Silvertand
1978  Gertie Dörenberg – John Regterschot
1979  Helga Jansen – R. Kerkvliet
1980  Arnie Boxma – Marcel Norder
1981  Miriam Oerlemans – Giel Janssen
1982  Anjo Velraeds – Hugo Oerlemans
1983  Cecile Vanhommerig – Albert Augustinus
1984  Maria Leunissen – Sjaak Duba
1985  Regina Loock – R. Tegelbeckers
1986  Monica Geesink – Piet Herpers
1987  Macla Martens – John Ernst
1988  Nicolle Maar – Koos Abel
1989  Esther Elbertsen – René Zagar
1990  Sandra Maar – John Regterschot
1991  Wendy Szablewski – André MissIer
1992  Bianca Theunissen – Werner Abel
1993  Rineke Elbertsen – Armand Jurgens
1994  Belinda Schlachter – Jan Lücker
1995  Wendy Plantaz – Ben Lücker
1996  Vera Theissen – Tim Linders
1997  Joyce Klaas – Patrick Peters
1998  Cindy Dorenberg – John DeCeuninck
1999  Joyce De Wijs – Thomas Funken
2000  Cindy Remmen – Eric Van Elteren
2001 Ilona Theissen – Kevin Kohlen
2002  Claudia Van Haaften – Patrick Boxma
2003  Debby Thijssen – Marc Van Der Weerden
2004  Denise Steins – Maykel Pelzer

Onze meikoninginnen
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2005  Sarine Kranen – Kemal Yilmaz
2006  Linda Thijssen – Patrick Janssen
2007  Nikki Römkens – Mark Agelink
2008  Cathlin Weijgerse – Myck Van Dee
2009  Jessica Matzner – Eloy Doek
2010  Yvette Krutzen – Maurice Van Dinther
2011  Fabienne Krijnen – Justin Jongen
2012  Kim Bartels – Eloy Doek
2013  Priscilla Matzner – Dylan van der Zee
2014  Tim Wetzels – Moniek Erkens
2015  Rylana Ubachs – Dennis Hellebrand
2016  Anouk Peeters – Jeroen Wetzels
2017  Naomi Remmen – Dustin Krijnen
2018  Nadi Arts – Stan Schulteis
2019  Jaimy de Lang – Dennis Hellebrand
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Meikoningin 2019
Meiweek 2019, waar moet ik beginnen? 
Een eeuwigheid geleden.....

In oktober 2018 werd ik door Menno gevraagd of ik mei koningin wilde worden. Wat begon als een 
grap eindigde in iets serieus. Heel spannend om deze beleving te kunnen meemaken. Gelukkig 
stonden papa en mama achter mijn beslissing en heb ik al van wat verhalen van vroeger mogen 
genieten. Ook achter mijn keuze van het kiezen van de groep stonden zij volledig achter me, 
volgens mij vonden ze het nog spannender dan ik zelf op sommige momenten :)

Na een paar vergaderingen met de Hellband kwam het steeds dichterbij. Op de vergaderingen 
van de Minx werd verteld dat er een comité was opgericht voor mij en dat het allemaal al geregeld 
was. Zij gingen er namelijk vanuit dat ik voor hun zou kiezen.

Dit jaar was het eerste jaar dat het uitroepen op zaterdag gebeurde. Wat was ik nerveus toen ik 
bij de residentie aankwam! Na een gesprek met de scheidsrechters ging ik dan naar buiten toe 
en het moment was aangebroken. Na een verhaal van Frans mocht ik eindelijk vertellen met wie 
ik meeging. Ik koos voor de Hellband. Wat een geweldige reacties heb ik hierop gekregen. 
Na het uitroepen werd ik op de cadi van de Hellband meegenomen naar het home. Ik werd vanaf 
seconde 1 op handen gedragen, wat zijn zij ongelooflijk gastvrij! Na een drankje gingen we met 
een aantal leden van de Hellband naar het feestje van de Mei jongens. Ik kan niet meer zeggen 
dan dat ik mij daar heel erg vermaakt heb. 
Tot woensdag mocht ik meekijken bij de Hellband wat was dit een leuke beleving, zo kreeg je ook 
mee hoe zij de meiweek ervaren. 
Woensdagavond was het dan zo ver, tijdens het feestje van de Hellband werd ik weggebracht 
naar mijn onderduikadres. Nu ging het dan eindelijk echt gebeuren. Yäel heeft mij deze dagen 
vergezeld, wat vond ik het gezellig met je! Ik ben zo goed verzorgd die dagen, lekker eten, shop-
pen, op de boot en gezellig wat chillen. 

Op vrijdag was het dan zo ver. Een aantal pogingen gedaan om me te vinden maar het was nie-
mand gelukt! Ik bleef lekker bij de Hellband. Ik werd door de Hellband op een feestelijke manier 
naar het veldje gebracht. Dat moment staat in mijn geheugen gegrift. 
Op tijd naar bed want morgen was een drukke dag. 
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Zaterdag 1 juni was de dag waar ik zo lang naar heb uitgekeken. Het weer zat in ieder geval al 
mee! Nadat ik helemaal klaar was heeft Fred mij opgehaald in zijn mooie cabrio. Eenmaal bij het 
Hellband home aangekomen stond daar de hele straat vol met auto’s en motoren.  Wat vond ik 
dit geweldig. Ze hebben mij op een fantastische manier naar de voetbalwei gebracht waar mijn 
mei-den werd geplaatst. Na het plaatsen van de mei-den was de rondgang met de mei jongens 
en de Hellband samen. Er werd getoeterd, geklapt en gezwaaid wat heb ik ook hiervan genoten. 
Ik voelde me nu al als een echte koningin. 
De koffietafel vond plaats bij het home van de Hellband. Mijn vrienden en familie kwamen langs en wat 
heb ik een gezellige middag gehad. Nog eens dankjewel aan de Hellband dat dit bij jullie mocht plaats-
vinden. Nog snel langs de kapper en langs mijn mei koning Dennis en de avond brak al snel aan. 

Om 19:00 uur werd ik door de burgemeester gekroond tot mei koningin 2019. Wat was het druk 
bezocht. Na de nodige felicitaties met heel veel bloemen en cadeautjes werd het tijd om de avond 
te openen. Het was een gezellig en vooral warm meibal. DJ FLÜGEL zorgde voor een geweldig 
feestje. Deze avond vergeet ik nooooit meer! 
Dankjewel mei jongens voor de kans die jullie mij gegeven hebben. Een speciale dank naar ie-
dereen van de Hellband, jullie hebben er echt voor gezorgd dat ik een fantastische tijd heb gehad. 
Ik ben zo blij dat ik deze keuze gemaakt heb!

Het komende meipaar wens ik net zo veel plezier toe als dat ik samen met Dennis heb gehad! 
Deze ervaring zal ik dan ook nooit vergeten. Komende mei week zal ik aansluiten bij de mei jon-
gens. Helaas gooit Corona ook dit jaar weer roet in het eten. Hopelijk kunnen we volgend jaar 
weer zoals vanouds genieten van de mei week. Blijf gezond allemaal! 

Liefs, Jaimy
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De fundering voor deze Meiweek wordt reeds gelegd in de donkere en gure wintermaanden, en 
wel aan de Heihofweg. De Jungfrau van Dreigestirn Jongen, voorzitter Frenkie, werkt in zijn 
schuur in het diepste geheim aan een masterplan. De hamvraag: hoe winnen we de aankomende 
Meiweek voor de 3e keer op rij, zodat we solitair de geschiedenisboeken in gaan?
Getogen in Roy Donders huispak en Spaanse slofjes spendeert hij avond na avond aan zijn 
meesterwerk. Het resultaat? Een met ganzenveer handgeschreven brief, persoonlijk gericht aan 
ieder OMJA lid. Ieder woord is zorgvuldig cryptisch gecodeerd zodat alleen hij het zelf kan lezen 
met leesbril. Sterkte links +12 en rechts -9. De precieze boodschap is top-secret, maar de kern 
willen we niemand onthouden. In een strak geregisseerde ledenvergadering vraagt, nee eist, 
onze Voorzitter met emotionele ondertoon ieders volledige aanwezigheid en 200% inzet. Zelfs de 
meest creatieve smoezen worden niet geaccepteerd. Het is nu of nooit. Op dit moment dacht 
Cranen al: "ja ja, dan wacht maar eens af". Daarover later meer...
Voor de Meiweek gaan we vertrouwen en cohesie 'tanken' in het buitenland. Voor een enkeling is 
Schaesberg al ver, dus dat belooft wat. We gaan naar Keulen. Mooie stad aan de Rijn, een histo-
rische Altstadt met als architectonisch hoogstandje de Dom. Genoeg te doen dus, zou je zeggen. 
Miguel is rijslijder. Daarom krijgen we een 12:00-20:00, van achter tot voren VIP rondleiding nur 
im Brauhaus. Wat is het verschil met een avondje Resi? Deze trip ondernemen we natuurlijk niet 
zomaar. We nodigen de scheidsrechters ook uit voor dit warm bad *knipoog*. 
De kater van Keulen is nog niet weg of de positive vibe slaat in een paar seconde om in totale stress. 
Ruim op tijd (een weekje voor de Meiweek) gaan we een nieuw gebied verkennen, ergens bij het 
plateau. Er zijn toch zeker al zo'n 5 man komen opdagen. Jack is lichtelijk aangedaan, zeg maar. 
Relatietherapie aan te bevelen. Toch gaan we maar een kijkje nemen, wat een teken-paradijs.
Dan begint eindelijk de kapnacht. Het lijkt erop dat de Mei-eier eindelijk eens verstandig worden. 
Ze worden voor de verandering eens niet betrapt. We nemen een kijkje bij de Stropers die hun 
jubileum vieren. En worden getrakteerd op warme apfelschorle (wat voor Alfa bier moest door-
gaan) en een gezellig potje Mikado. Want voordat de schaal met saté’tjes de achtertuin had be-
reikt zat natuurlijk nog geen vloeitje vlees meer op de stokjes. Hierna nog een rondje durch d’r 
busj, maar we vangen dus bot. De Snuffelaars vinden de den als eerste, proficiat. Ze verstoppen 
‘em zeer vakkundig. Welgeteld 4 groepen zijn nét niet gelijktijdig bij de den. Wellicht denken ze 
dat de den maar 3 meter bedekt mag worden, in plaats van andersom.
Wij deden in het begin niet echt mee, maar dat kwam voor ons goed uit. Want Fransje Weijgerse 
was 35 (!) jaar lid en Frenkie 25 jaar lid. 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 

OMJA
Meiweek 2019: Das Blaue Wunder
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ook een geslaagd feest. Van deze kant uit bedanken wij ook iedereen van de OMJA.
Wij deden gelukkig zaterdagmiddag mee 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, op zaterdag ochtend gingen wij met de groep het bos in. Jammer genoeg hebben wij de 
boom niet kunnen vinden. Zaterdag middag gingen we weer met de groep. Maar jammer soms te 
laat, daar. Dus geen boom gevonden op zaterdag.
Zondagmorgen 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.
Maandag ochtend gingen wij weer voor de boom, we zaten altijd goed, maar te laat. Maandag 
middag starten we weer met volle moed, maar helaas weer geen boom. 

Tot dan toe heeft ons ‘zoeken’ meer weg van een professionele Amerikaanse marching-band. 
Een gebied logisch en gestructureerd doorzoeken is te makkelijk voor ons professionals, daar 
doen we al lang niet meer aan. Als je ons van bovenaf zou zien dan lopen we de mooiste patro-
nen en figuren. Iedereen lekker door elkaar, verschillende tempo’s en vooral whatsappend (of-
hoeschrijfjedat). Wel positief is dat de catering dit jaar is uitgebreid. De proviand is aangevuld met 
tuutjes sjieps en boeding (meer info bij Tommie).

Doordat we de den nog niet hebben gevonden ontvangen we van de G.Z.N. zelfs al een 0-uren 
contract. We bedanken hartelijk, maar stellen de ondertekening nog even uit. We incasseren de 
klappen als een oude ervaren bokser, maar blijven overeind en zetten door. Gelukkig heeft nie-
mand door dat dit bij onze tactiek hoort om de tegenstander uit te putten.

Als het succes nog steeds uitblijft worden sommigen persoonlijk. Cranen is het lopen zelfs zo beu 
dat hij een list verzint. Hij denkt, die voorzitter belooft gouden bergen, maar alles wat ik zie is 
struiken en de zjweet-naad van Eppel bij het omhoog klauteren van het plateau. Lezers, laat het 
volgende even rustig bezinken…lees het anders gerust een tweede keer…Cranen is door zijn 
smoezen heen, niemand accepteert deze nog meer. En wat verzint de beste koorknaap? Een 
blessure faken zodat Koos hem moet komen ophalen. Ook hier is over nagedronken, want een 
dikke enkel of hamstring blessure is te makkelijk. Dat zouden ze natuurlijk zo door hebben. Me-
neer presteert het om met zijn piemel precies op een uitstekende tak te vallen…resultaat: gratis 
besnijdenis. Tsja…en nou jij…
Maar Cranen is niet van gisteren, het mes snijdt nu letterlijk en figuurlijk aan twee kanten: niet 
meer hoeven zoeken en eens goed onder handen genomen worden door de vrouw van Stinki. 
Laatstgenoemde vindt overigens dat we meer moeten zoeken in het koningsbosje. Wat een show.

Cranen verlaat het toneel en prompt blijkt het geluk toch nog aan onze zijde. Gilbert, altijd trots 
flanerend over de paden met z’n Mineur strepen op de schouwers, is dit jaar gepromoveerd van 
Lambik tot Commandant Zilverui. Op het plateau vindt nieuw lid Leon S, alias Boris Becker, een 



GZN petje met een buitengewone grote ovale vorm. Dat kan geen toeval zijn en we kammen de 
boel minutieus uit. Na uren zoeken helaas geen den. We lopen terug naar Koos voor water en 
brood. Commandant Zilverui vertrouwt de boel niet en loopt terug naar de vindplaats van het 
petje. Voor de verandering gaat hij eens dóór de struiken i.p.v. er omheen en jawel hoor: daar ligt 
‘ie. Goed verstopt en in een ingegraven buis. We leggen de den aardig weg en scoren overdag 
wat uren, de eerste tegenstoot is uitgedeeld. Deze oude bokser komt langzaam uit de hoek weg, 
de diesel is warm gedraaid en begint te lopen.

Daar waar de fles Schultenbrau eerder nog half leeg was, kwart vol of zelfs op, is die nu half vol. 
Je zou denken, dit motiveert iedereen. Maar niet Teuntje. Hij zet dagelijks een vissen geluid op 
z’n telefoon als wekker en laat dus iedere ochtend verstek gaan. De populairste smoes is dat hij 
moet ‘koken’. Alsof we niet weten dat zijn vrouwtje al het werk verricht in de keuken. En als hij wél 
een keer iets opwarmt, is het uit blik.

Dinsdag middag ‘vinden’ de Minx de den. Ze worden beloond met een Amazone regendouche. 
De dames zouden eigenlijk lekker aan de taco schotels gaan bij de Residentie. Daarom nemen 
we helaas hun plaats in. Deze volle pansj voelt weer vertrouwd, we zijn terug naar fabrieksinstel-
lingen en kunnen het ineens weer. Marvin vindt de den langs de Europaweg. Tijdens het verstop-
pen worden we bijna dood gereden door een hardrijder op het pad achter de Ytong. We menen 
de bus te herkennen, maar het lukt niet bewijs vast te leggen. Ondanks dat we de Snuffelaars 
precies op onze verstopplek zien zoeken met lampen (-hoe dan?), hebben we de den de hele 
nacht en zijn back in business! De kaakslag is uitgedeeld, bam zo op de moel.

De Hellband vindt onze den en verstopt deze overdag met een waar theater stuk. Maar met suc-
ces. Gelukkig lopen we er hier ook niet langs: dus wel (sarcasme). We zien twee busjes van de 
Hellband constant het pad achter de Ytong op en neer rijden en realiseren ons dat hier iets aan 
de hand is. We zoeken tevergeefs verder tot het echt donker is. De dag erna gaan we terug en 
vinden ‘em nu wel. We besluiten dat het tijd is voor de grande finale, het sluitstuk. Om de winst 
zeker te stellen verstoppen we de den vakkundig onder een uitgeholde boom. En ja, je moest wat 
moeite doen en op de knietjes gaan om de den te zien. Dat is sommigen, vooral de Minx, wat 
ongewoon. Jan en allemaal rent erlangs. Die middag zien we vanuit een zonovergoten terras van 
manege Heihof de Hellband zoeken: de bramenstruiken worden tot op de vierkantenmeter met 
bijl platgeslagen. Waanzin, er zou maar net iemand op de den zitten. We helpen natuurlijk graag 
een handje door aanwijzingen te geven. “warm, koud, etc.”. Inmiddels is de winst veilig gesteld. 
De uppercut is uitgedeeld! Tegenstander K.O. OMJA Heavyweight champion. Die avond verloren 
er velen van de fles.

Helaas gebeurt er donderdag iets dat we niet onopgemerkt voorbij willen laten gaan. Van de 7 
deelnemende groepen zeggen er 4 ineens het vertrouwen op in scheidsrechter Peter. Met nog 1 
dag te gaan. Waarom? Op basis van een idee, of een gevoel, van partijdigheid (lees: vals spelen). 
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Zonder enig bewijs. De Hellband, Mei-Jongens en wijzelf zijn niet benaderd of om onze mening 
gevraagd. Dat is ook bijzonder. 
Normaal gesproken is iemand onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Zeker niet in het Alge-
meen Wetboek der Meiweek, althans volgens sommigen. Erdogan organiseert de Meiweek toch 
niet? Laat het duidelijk zijn dat we de eerste zijn die dergelijke aantoonbare kwesties voorgoed uit 
de Meiweek zouden verbannen.  Maar dergelijke uitspraken en besluiten o.b.v. vermoedens, wat 
een dogma. Blijkbaar is de wens is de vader van de gedachte. We vinden het een zwaar middel 
om het vertrouwen in een vrijwilliger op te zeggen. Wat betekent dit voor de toekomst van de 
Meiweek als dergelijke uitingen worden gedaan en maatregels worden genomen o.b.v. vermoe-
dens? Want vermoedens, die hebben wij zelf ook genoeg. In dat geval bleven er niet veel deel-
nemers meer over. Voor nu laten we het hierbij. 

Op de valreep grijpen we naast het inleveren van de den. In alle vrije tijd hebben we een Nieuw-
Zeelandse Haka ingestudeerd en demonstreren deze op het pleintje. Sonja Bakker zou zich ter 
plekke hebben opgehangen als ze erbij was, wat een gezicht al die afgetrainde lijven.
Op het meibal krijgt Cranen nog een cadeau van de Minx als pleister op de wonde. Er zat ook een 
erotisch boekje bij dat indertijd vanzelf is getransformeerd tot scheurkalander, zo hebben we 
vernomen. Beschamend is de opkomst op het meibal van de Snuffelaars: nihil en de Hellband: op 
2 handen te tellen! Toch niet zoveel op met tradities..?

>>



Verder willen we BEDANKEN:

# De Residentie, voor de lekkere pizza's na onze vergadering;
# Cafe de Koetsch. Dat we een week per jaar beter mogen eten dan thuis;
# S.v. Abdissenbosch voor het ter beschikking stellen van de wei en de goedkope huur;
# Jack Jongen voor de heldere communicatie gedurende de hele week, de duidelijke instructies 
en opbouwende feedback;
# Zegeltje (heb jij je petje trouwens al terug..?);
# Guido Schulteis, stille kracht en OMJA pendeldienst-naar-Quadvlieg-chauffeur;
# Jos Dassen, dat andere ook mochten opscheppen van het buffet;
# Gilbert, voor het langslopen (alweer);
# Koos, als Hoofd media entertainment. We hopen dat de AIVD niet stiekem mee leest op onze 
groepsapp
 
Aan alle omwonenden en inwoners van Zonnedael: we vragen uw begrip voor dit ene weekje dat 
er eens iets gebeurt in het dorpje. Aan alle deelnemers: veel plezier en succes! En geen paniek, 
de volgende Meiweek beginnen we pas op dinsdag om iedereen een kans te bieden ;)

OMJA
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Toen de mei-jongens ons vroegen om een anekdote (kort verhaal) op te stellen over de Mei-week 
2020 wisten we niet zo goed wat we konden opschrijven. Wat vertel je over een kapnacht welke 
niet had plaatsgevonden, geen dennenspel, geen samenhorigheid, geen gezelligheid rond het 
haardvuur, geen sterke verhalen, geen feestjes, geen sportieve strijd, geen gesteggel, geen mei-
koningin, rondom wat kan je schrijven over een Mei-week welke niet heeft plaatsgevonden. In-
middels is het duidelijk dat ook de 2021 editie ook niet kan doorgaan. De oorzaak is voor iedereen 
helder en laten we daar geen woorden meer aan verspillen, er is genoeg over gezegd en ge-
schreven.  

Voor ons als vriendengroep begint het spektakel ei-
genlijk al als de voorgaande editie net voorbij is. We 
bespreken wat er goed ging en wat beter zou mo-
gen, we zitten rond het haardvuur, vertellen sterke 
en wellicht gekleurde verhalen, vieren samen het 
leven, genieten van de samenhorigheid. Zo ook in 
de voorbereiding voor 2020 en 2021. De Mei-week 
is voor ons en vele in Abdissenbosch meer gewor-
den dan een leuke sportieve feestweek, traditioneel 
gehouden in de week van Hemelvaart. Het is de fi-
naleweek van een jaar lang voorbereiden. En als je 
het dan goed beschouwd is er genoeg tijd en zijn er mogelijkheden om als vriendenroep te genie-
ten van datgene wat er wel is dus ook om daar wat over te schrijven. Plannen maken, mogelijk-
heden bespreken en genieten rond het haardvuur kon in bepaalde perioden best prima. Ons 
home is tenslotte op en top en niet meer van een tijdelijke aard. Zelfs daadwerkelijk voorbereidin-
gen treffen  en zoeken naar voorbereide plekken van andere groepen was net als andere jaren 
best mogelijk. Gewoon samen als vrienden, met respect voor de omstandigheden, regels en 
vooral voor elkaar . Sinds een aantal jaren loopt de Hellband mee in de Carnavals bedevaarts-
tocht van Abdissenbosch naar Wittem. Dit jaar was er geen officiële tocht maar dat hield ons niet 
tegen. Geheel in lijn met de basis maatregelen hebben we deze tocht gelopen en het was on-
danks alle beperkingen zoals 1,5 meter afstand houden, best gezellig.  Terrassen “To Go” op de 
route waren open en we hebben ze bijna allemaal aangedaan.  

Genieten van het leven en de samenhorigheid is in deze periode lastig en mogelijkheden zijn erg 

>>

Hellband
“De glazen zijn halfvol”  Hellband Mei-week 2020    
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beperkt en dus moeten we ons aanpassen naar de huidige omstandigheden en in een vrienden-
club als de onze bleek dit goed mogelijk te zijn. Natuurlijk beleven we liever een normale Mei-
week maar dat kan nu helaas even niet. Dus dan maar een bourgondische wandeltocht in Hell-
band stijl. En als Pinkpop welke traditioneel gehouden werd tijdens het pinksterweek door 
omstandigheden later in het seizoen ingepland kan worden , dan moet het toch ook mogelijk zijn 
voor een Mei-week later in dit jaar als de omstandigheden dit weer toelaten. Als we willen dan kan 
het en dan zal de traditie voortgezet kunnen worden en gaan we de sportieve strijd noch dit jaar 
met elkaar aan. De glazen zijn niet half leeg maar half vol dus genoeg om te proosten en van de 
Mei-week traditie te genieten. Want 1 ding is zeker; De Mei-week in D’r Bösch zal hoe dan ook 
weer plaatsvinden.   

De Hellband 
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Wij vinden het als Snuffelaars erg jammer dat er voor de 2e jaar op rij geen meiweek gehouden kan 
worden. We hadden er graag samen met de andere groepen er weer een groot feest van willen maken, 
ook omdat deze meiweek een jubileumeditie zou worden. Aangezien foto’s meer zeggen dan woorden:

Snuffelaars



Zondagmiddag(spertijd). Het eerste van S.v. Abdissenbosch speelt een thuiswedstrijd. De man van 
het kunstenaars huis op de Europaweg meldt zich bij onze kadi May Balter op de voetbalwei en 
beklaagt zich dat bij hem naast de woning een groep alles kapot aan het maken is met de den.
May moet hier iets aan doen want hij is toch ook in het bestuur van de meijongens dacht de kunste-
naar.
May vertelde hem dat hij het ging oplossen. May zorgde ervoor dat iemand van de Ströpers, natuur-
lijk pas toen de spertijd verstreken was, ging kijken. Hebbes, Werner vindt de den!
In de tijd dat er nog geen mobiele telefoons waren liepen Paul Arts, Ida Luit en Wiel Jacobs langs 
het Duitse pad, opeens kwam er een groep aan. Het was de groep van Joop Geesink met ....de den. 
De drie personen hadden de toeter niet gehoord en moesten mee met het verstoppen en vervol-
gens mee naar het home in de Driessenstraat. Joop heeft de ouders van Paul Arts gebeld (hij was 
toen pas 16 jaar) om te zeggen dat het drietal de gehele zoekbeurt gevangen zat bij hun op het 
home. Ze werden wel goed verzorgd. Helaas wordt de den, zoals zo vaak bij de snuffelaars,  alweer 
binnen een half uur gevonden. 

Hopelijk dat we in 2022 weer kunnen genieten van onze traditie. 

Blijf gezond en tot snel!
Ströpers

Ströpers
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Minx
Tijdens een bestuursvergadering worden er regelmatig herinneringen van voorgaande Meiweken 
opgehaald. Lenie, lid sinds het eerste uur van de Minx, had een mooi verhaal van hoe de Minx 
destijds voor het eerst meededen. In 1997 wilden een aantal meiden ook eens meedoen aan de 
Meiweek. Na veel gezeur en met toezicht van een volwassene zouden ze mee mogen doen. Al 
snel werden Mimi en Lenie naar voren geschoven om een beetje toezicht te houden, in hoeverre 
dit mogelijk was… Op zaterdag aangemeld, op zondag stonden andere verplichtingen op de 
agenda maar vanaf maandag werd met volle overgave het zoeken naar de den begonnen. (Deze 
“traditie” is tot op de dag van vandaag in stand gehouden.) De dames gingen op weg naar het 
bos, het bos l angs het Jagerspad om precies te zijn. Daar treffen de dames de nodige bomen 
aan en realiseren zich dat ze geen idee hebben waar ze naar moeten zoeken. Toch maar weer 
even terug naar de Resi om navraag te doen. Dan kun je verwachten dat die kerels weer wat te 
lachen en het nodige commentaar paraat hebben. Koppig zoals vrouwen zijn gaan de dames 
toch weer terug naar het Jagerspad. Tijdens het strikken van de schoenveters ziet één van de 
dames wat blinken en heeft een eureka momentje. Dit kan toch niet waar zijn, de Hellband is er 
notabene voorbij gelopen maar wonder boven wonder vinden de Minx voor het eerst de boom! 
Nu was het aan de dames de beurt om de boom te verstoppen. Wat volgens één van de scheid-
sen maar een klein regenbuitje zou zijn werd een stortbui tijdens het verstoppen waardoor de 
dames tot op het bot zeiknat werden. De boom was alweer gevonden voordat de dames weer 
terug thuis waren. (Deze vloek rust nog steeds op de Minx.) Ondanks alles hadden de dames de 
smaak te pakken en werden de Minx officieel opgenomen als Meiweekgroep. Dit jaar hebben wij ons 

25 jarig jubileum wat we 
hopelijk later dit jaar nog 
kunnen vieren. We mo-
gen terugkijken op 25 
jaar vol mooie herinnerin-
gen die nog regelmatig 
worden opgehaald en we 
hopen nog veel memora-
bele momenten te mogen 
beleven in de toekomst. 

Hey Minx 

25 jaar
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GZN
Toen de O.M.J.A. op de helft van de week nog op 0 uren stond en we hun tent met foto en al op 
marktplaats hebben gezet.
Toen we een van onze leden van woensdagavond tot donderdagmiddag kwijt zijn geraakt aan de 
Hellband. We waren ’s morgens toen we gingen zoeken al verbaasd dat hij het zo lang had vol 
gehouden op het feest van de Hellband. Maar toen we later in de middag terug kwamen, zat hij 
er nog met een halve liter in zijn handen.
Die keer dat we een van onze leden hadden wijs gemaakt dat het bier in de Cadi op was en er 
alleen nog broodjes met boter over waren (hij is de enige die geen boter eet)
Toen we nog met een paar man om 3 uur ’s nachts Rum-cola zaten te drinken en we opeens door 
onze 2 sporenzoekers werden gebeld dat ze de boom hadden gevonden. Diezelfde paar man wat 
tot 3 uur hadden gezopen, kregen vervolgens de opdracht om een greppel te graven in het bosje 
achter de voetbalwei. Deze greppel gaat de boeken in als de meest scheve greppel ooit gegra-
ven, later ook bekend als de Captain-Morgan greppel. Toen de gebroeders Salemink om 5 uur in 
de ochtend langs kwamen gelopen. Zij waren op dat moment zo druk met het vinden van zoge-
naamde sporen dat het zeker 25 minuten heeft geduurd voordat ze eindelijk door hadden dat wij 
met de hele groep nog geen 25 meter achter hun op hetzelfde pad stonden. En dat met de boom 
open en bloot voor ons op de grond. Die keer dat we met een paar man midden in de nacht op 
het home nog ene zaten te drinken en opeens een van onze leden half dronken wakker wordt, 
opstaat en zijn schoenen begint aan te doen. Toen hij na heel wat kunst- en vliegwerk zijn schoe-
nen uiteindelijk aan had hebben we maar eens gevraagd wat hij nu precies ging doen. Ja wat, zei 
hij veel te enthousiast, we gaan zoeken! We kwamen niet meer bij van het lachen, niet alleen 
omdat het midden in de nacht was en niemand op dat moment ging/kon zoeken, maar ook omdat 
we zelf de boom hadden. Toen die keer dat een van onze leden achterover viel omdat hij meer 
bezig was met wijzen dan met kijken waar hij liep. Die keer dat we de den in een greppel op de 
golfbaan hadden gelegd en hij 47 uur niet gevonden werd en wij door deze greppel nog steeds 

recordhouder meeste uren zijn!
Die keer dat Herman een mei-jon-
gen had zien lopen met een gele 
zaag. Ten slotte hopen we dat alles 
snel normaal wordt en we weer ie-
der jaar van dit geweldige spel kun-
nen genieten. Blijf gezond alle-
maal!

De G.Z.N.



Mei-Jongens Abdissenbosch | 50 jaar 21

Zoekgebied
Toen

Nu
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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

Natasja en Fred Haan 
Familie Ludwiczak

Meipilaren bedankt voor jullie steun!

Onze meipilaren
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