Meiweek 2022

Voorwoord
Beste meiweek liefhebbers,
Het is eindelijk weer zover. Dit jaar
mogen we na lang wachten weer
het leukste evenement van het
jaar houden, namelijk de 49e editie van de meiweek in Abdissenbosch. De week waar we met zijn
allen al een aantal jaar naar
smachten. Een week van gezelligheid, rivaliteit en zeker ook verbroedering. Zoals ieder jaar zal de meiweek worden afgesloten met
het meibal, dit keer met muziek van DJ Kicken.
Het organiseren van de meiweek is al een aantal maanden in volle gang. Dit jaar hebben wij extra
hard moeten werken omdat in januari nog niet duidelijk was of de meiweek dit jaar wel door kon
gaan. Het geluk viel onze kant op en in februari is definitief de beslissing genomen om de meiweek
door te laten gaan. Nou zijn wij Mei-Jongens normaal niet zo van het op tijd zijn, maar het op zo’n
korte termijn organiseren van de meiweek was nieuw voor ons. Ik ben daarom erg trots op de mede
bestuursleden en de inzet die ze hebben getoond om alles te regelen.
Naast de drukte bij het bestuur hebben ook de andere mei-jongens niet stilgezeten. Zij hebben
blijkbaar een goed woordje gedaan bij vrienden want we hebben de afgelopen 2 jaar 10 nieuwe
leden erbij gekregen. Met een relatief jonge groep hopen we dit jaar weer gezellige meiweek te
hebben waarbij we de boom vaak vinden.
In dit boekje vinden jullie ook dit jaar weer onze meipilaren, sponsoren, onze meikonningen en natuurlijk leuke foto’s van alle meiweekgroepen.
Tot slot nog een woord van dank aan allen die ons de afgelopen jaren gesteund hebben. Zonder
hen was het niet mogelijk om een meiweek te organiseren!
Namens het bestuur wens ik jullie allen een sportieve, gezellige en vooral ook onvergetelijke week.
Namens het bestuur van Mei-Jongens Abdissenbosch,
Tim Geesink
Voorzitter
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VERTROUWD, VAKKUNDIG & SNEL

Verslag van de
scheidsrechters
De scheidsrechters maken ook ieder jaar een verslag over hoe zij de Meiweek van het jaar ervoor
hebben ervaren. In dit geval kunnen wij daar kort over zijn. We hebben het ontzettend gemist: de
Meiweken van 2020 en 2021. Over het hoe en waarom zullen we niet uitweiden. Dat is genoegzaam bekend.
Daarom verheugen wij ons des te meer en kijken ook uit naar de komende Meiweek van 2022. Er
heeft zich een nieuwe scheidsrechter aangemeld en hij heeft ook het vertrouwen gekregen van alle
groepen. Maykel Pelzer, loopt al heel wat jaren mee in de Meiweek en heeft dus een hele hoop
ervaring. Maykel, hopelijk ga je veel plezier beleven de komende Meiweken en ga je in de toekomst
flinke bijdragen leveren aan sportieve en eerlijke Meiweken.
Als het allemaal een beetje meezit, hebben we dit jaar weer ons home bij Benny. Een mooie plek
om rustig en ontspannen te genieten op de momenten dat de groepen aan het zoeken zijn en wij
niets te doen hebben.
Inmiddels zijn er al enkele rondgangen geweest. Het zoekgebied is flink uitgebreid na jaren dat we
steeds stukken van het zoekgebied waren kwijtgeraakt. Er zijn een paar pittige stukken bijgekomen die
weer het uiterste van het uithoudingsvermogen van de deelnemers aan de Meiweek 2022 gaan vergen.
Ook een verandering is de dag waarop de kandidaat-Meikoningin bekend wordt gemaakt. In het
verleden gebeurde dit altijd op de woensdag. De Meikoningin wordt nu al op de zaterdag van de
Meiweek bekend gemaakt. Dan maakt ze ook al de keuze van haar groep bekend. Zo heeft ze nog
enkele dagen de gelegenheid om de Meiweek samen met de door haar gekozen groep te beleven.
Vanaf woensdagavond in de Meiweek mag ze dan wel gekaapt worden.
Op 21 mei begint de Meiweek 2022. 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 veel zin in en wensen alle deelnemers een fijne
en sportieve Meiweek 2022 toe.
De Scheidsrechters van de Meiweek
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G.Z.N.
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Kentekenfabrikant
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125B

Fysiotherapie - Kinderfysiotherapie
Oedeemtherapie - Medical taping
Conditie/krachttraining
Steunkousen aanmeten - ClaudicatioNet
Manuele therapie - Dry needling
www.fysiotherapieabdissenbosch.nl

info@fysioabd.nl

06 - 40 751 299

De Minx

CLASSIC
HEKWERKEN
Sierpoorten
Siervakken
Draaipoorten
Schuifpoorten
Balkonhekwerk
Houten tuinschutting

Havikweg 18 | 6374 AZ Landgraaf
Tel.: 045 - 532 59 68

www.classic-hekwerken.nl

Ströpers

Het hoge woord bij de Meijongens Abdissenbosch is eruit: de Meiweek 2022 gaat gelukkig door!
Na een vervelende coronaperiode mogen we dit jaar eindelijk weer deelnemen aan het leukste spelletje in het dorp. Alleen zal dit jaar toch anders zijn dan vorige jaren. Helaas hebben wij afgelopen jaar
afscheid moeten nemen van twee van onze leden: Paul Embregts en May Balter. Wat gaan wij deze
twee mannen, hun inzet, hun betrokkenheid en gewoon hun aanwezigheid enorm missen!
Verder hebben onze voorzitter, Zach de Lang, en onze penningmeester, Paul Arts, na jarenlange inzet
besloten dat het tijd werd om het stokje over te dragen. Wij willen hen bedanken voor hun jarenlange,
uitgebreide inzet! Unaniem hebben de leden gekozen voor een nieuwe voorzitter, Nino Pelzer, en een
nieuwe penningmeester, Lara Embregts. Wij wensen beide heel veel succes en vooral plezier toe met
deze benoeming. Ten slotte wensen de Ströpers iedereen alvast een mooie, sportieve en gezellige
Meiweek toe. Dat de beste moge winnen!
Meiweekgroep De Ströpers

S choenmode
S tinski

Schoenmode Stinski
Kerkstraat 14
6374 HK Landgraaf
T 045 531 64 61
www.schoenmodestinski

OMJA
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Elke euro
is 1.50
waard!
Met onze koopzegels spaar je
het hele jaar supersnel.
Wist je dat PLUSpunten het meest winstgevende
spaarsysteem van Nederland is? Iedere euro die je
bij PLUS spaart, is maar liefst € 1,50 waard.
Bij elke euro aan boodschappen* koop je voor 2 cent
een PLUSpunt. Met 200 PLUSpunten is je spaarkaart
vol (kosten € 4,-). Lever je volle spaarkaart in en
ontvang € 6,- contant. Zo heb je supersnel euro’s.

Goed eten.
Daar houden wij van.

Spaarkaart inleveren?

Je kunt ook de volle spaarkaart inleveren en er

waardecheques voor krijgen.

Deze zijn maar liefst € 8,- of € 10,- waard!

Dus dan maak je van € 4,- euro: € 8,- of € 10,- euro.

100% RENDEMENT en meer.

Waar je de waardecheques kunt inleveren, vind je in de
winkel.

Winkelcentrum Waubach | E-mail: pluswetzels@plussupermarkt.nl

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

Openingstijden: maandag t/m zondag van 7.30 - 22.00 uur.

Tevens: Post NL sericekantoor - Oplaadpunt OV-Chipkaart - Pinautomaat

Europaweg-Noord 4
6374 CJ Landgraaf

Tel: 045-5326559

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag
9.00 uur - 12.00 uur - 13.30 - 18.00 uur
Zaterdag
9.00 - 16.00 uur
www.facebook.com/SchulteisLandbouw
19
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VERHUUR
GRONDVERZET
SERVICE
Reeweg 84
6374 BZ Landgraaf
+31 4 551 182 55
+31 6 373 517 02
info@rothy.nl
www.rothy.nl

D'R ECK
ZOVEEL TE DOEN!

van ontspannen op het terras tot een
bourgondische proeftocht
Kort samengevat:
- Sfeervol eetcafé
- Mooi groot terras
- Meer dan 50 verschillende speciaalbieren
- Speelgelegenheid voor kinderen
- Meer dan 6 verschillende wandelroutes
- Knooppunt van diverse fietsroutes
- Leuke samenwerkingen met www.smart-market.nl
- Bourgondische proeftocht met brouwerij Rolduc
- Bier en ballen
- High-beer
- Zaalverhuur
- Feesten & bruiloften
- Koffietafels
- Verenigingslokaal voor diverse verenigingen
Wilt u ergens meer informatie over, reserveren of een feest
organiseren? Spreek één van onze collega's aan of neem contact
op met 045-5321135 of info@cafe-dr-eck.nl
Brugstraat 16, 6374 LV Landgraaf
22

Mei-Jongens Abdissenbosch | Meiweek 2022

Lieve Meiweek gekken, Mijn naam is Milou Braam, ben 18 jaar en ik woon
in Abdissenbosch op het Jagerspad nummer 1. De meeste van jullie zullen
mij kennen als de dochter van Bjorn en Rianne van Braam-Parket . En anders kunnen jullie me wel van mijn gekke broertje Tjelco Braam de jeugdprins
van CV de Pankes. In het dagelijks leven volg ik op de Rooi Pannen in Eindhoven de opleiding zelfstandig werkend gastvrouw. In mijn vrije tijd luister ik
graag naar muziek en ga ik onder andere naar feestjes zoals de Meiweek en
Carnaval. Toen ik 2 was zijn wij in Abdissenbosch komen wonen en ik noemde dit altijd het Apenbos. Toen toeterde jullie altijd door de straten en dacht ik 'wat zijn dat voor een gekken'
en nu ben ik er zelf een. Toen ik 9 jaar was ben ik samen met pap bij de Snuffelaars lid geworden. Hier
hebben we al wat meters gelopen en gezellige avonden meegemaakt. Het lijkt me dan ook een hele leuke
ervaring om Meikoningin te worden en het spel hierachter ook te kunnen beleven en proeven. Als ik meikoningin wordt wil ik hier dan ook een goed doel aan vast koppelen en een inzameling doen voor Phoenix4Kids. Deze vereniging is een groep vrienden / vrijwilligers met een passie voor motoren en trikes. Phoenix4Kinds zet zich in voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit zijn kinderen die ziek
zijn, een familie drama hebben meegemaakt / er in zitten en of anderen oorzaken. Zij willen deze kinderen
helpen een lach op hun gezicht te toveren want elk kind verdiend een vrolijke en onbezorgde jeugd. Door
middel van acties, zoals het benefiet rijden, willen ze geld ophalen om hun doel te realiseren. De planning
is om jaarlijks 1 grote rit op te zetten met aansluitend een feestavond. Buiten die dag om gaan ze kijken
wat ze voor die kinderen persoonlijk nog kunnen betekenen. Denk dan aan een dagje uit, een cadeautje
bij verjaardagen en feestdagen etc. Ik hoop samen met jullie de uitroeping te mogen vieren bij ons thuis.
Bij deze wil ik ook iedereen een gezellige, zonnige en sportieve Meiweek toewensen. Willen jullie mij helpen om deze wens uit te laten komen? Stem dan op mij…. 			

Liefs Milou Braam

Beste Meiweek lovers, Ik wil mij graag voorstellen. Ik ben Michelle Duits en
ik ben woonachtig in Schaesberg. Ik studeer momenteel Frans aan Fontys in
Tilburg. In 2019 ben ik in aanraking gekomen met de Meiweek via een studiegenootje die in Abdissenbosch woont. Ik heb toen vooral genoten van de
vele feestjes. Deze feestjes en gezelligheid heb ik tijdens corona wel echt
gemist, daarom wil ik er dit jaar graag middenin zitten als heuse meikoningin.
Ik werk momenteel als bijles docent Frans bij verschillende instituten. Hier
geef ik vooral in het weekend bijles. In mijn vrije tijd reis ik graag en ben ik een
grote Disneyfan. Ik ga graag uit met mijn vriendinnen en houd ontzettend van bakken. Deze Meiweek wil
ik graag de traditie verder ontdekken want dit lijkt mij een leuke ervaring. Ik wil iedereen een fantastische
Meiweek toewensen! 						

Groetjes Michelle Duits
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Europaweg-Noord 8
6374 CJ Landgraaf
Telefoon: 045 531 2461
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Scherpenseeler Veeweg 2
6374 CB Landgraaf
Telefoon:
+31 (0)6 53 40 66 69
contact@paardencentrumheihof.nl

Paardrijlessen & Pensionstalling
Horeca & Terras
www.paardencentrumheihof.nl

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.

Mei-Jongens Abdissenbosch | Meiweek 2022

29

Adres:
Havikweg 22
6374 AZ Landgraaf
Telefoon:
045 – 533 23 23
Email:
info@kczl.nl
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Streeperstraat 31
6371 GL Landgraaf
045 511 5970
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HEERLIJKE GERECHTEN
GEZELLIG TERRAS
EN SPECIAAL
VOOR DE MEIWEEK
GRATIS BEZORGEN!*
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ETEN

gezellige
SFEER
EN EEN

Hovenstraat 125a | 6374HC Landgraaf | 045 205 06 14
info@lunchroommirakel.nl
di t/m do 10:00-18:00 | vr 10:00-sluit (keuken 20:00) | za 10:00-18:00
* (Gratis) bezorging geldt enkel voor deelnemers van de meiweek.
Minimale bestelling á €15,Betaling enkel per tikkie of contant.
Ook bezorging aan rand zoekgebied mogelijk d.m.v. doorsturen locatie.

JETDesign
info@jetdesign.org
www.jetdesign.org/
Breukerweg 195c, 6412 ZK Heerlen

Vogelzankweg 166 | 6374 AH Landgraaf
Tel. 045-5311 977 | Fax. 045-5311 979
E: info@fransen-milieutechniek.nl
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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
Royce Thijssens
Nel Hendrix
Familie Speth
Familie Albers
Pé en lucy
Koos en Angelique Abel
Jan van Ouwel
Nadi Arts
Minx
O.M.J.A
Edwin en Bonnie
Nino en Maud Pelzer

Lara en Elvin
Albert Albers
Astrid en Flip
Kelly en Ronald
Agnes en Cor
Renate en Karel
Renate en Leon
Joep, Fenne, Luna en Liam
Paul de Lang
Mirjam en Armand
Marjon en Ralph
John en Diana
Jaimy en Jordan
Frans en Tineke van Elteren
Peter en Greet Hellebrand
Zach en Angelica de Lang
Joyce en Jeroen
Bennie en Yvette
Marcel en Claudia Schippers
Roger en Petra Huijnen
Richard en Angela
Rene Norder

Wallie en Sandra Hellebrand
Herman Thijssen
Muttie Missler
Jan en Thea Krutzen
Wiel Coenen
Familie Geesink
Ben en belinda hulsman
Belinda en Ger Luit
Familie berendsen
Esther en Theo Remmen
Tess en Aimee Pelzer
Familie Pauli-Niessen
Janine Dörenberg-Beckers
Bjorn, Jolien, lex en Lara
Ben Schols Consultancy /
omgevingsmanagement
Miguel Pauly
Hermine Embrechts
Marjo Snippe
Annie en Macla Martens
Jo en Miriam Wetzels
Familie Florentinus

Meipilaren bedankt voor jullie steun!

paulartsbouw@gmail.com

Paul Arts | Bernadettelaan 43 Landgraaf

045-5326250
Tel: Tel.
0452087098
www.kalnenek.nl

Kapcommissie 2022
Kyan Theissen

Kapcommandant

06 33 167 324

Kyle Wetzels

Kapcommandant

06 81 191 321

Menno Engels

Kapcommissielid

06 37 470 601

Mitchel Jongen

Kapcommissielid

06 81 906 062

Edwin van Els

Kapcommissielid

06 23 278 270

Robin Latten

Kapcommissielid

06 14 674 108

Luuk Verheezen

Kapcommissielid

06 37 318 043

Koen Verheezen

Kapcommissielid

06 27 155 340

Eloy Doek

Kapcommissielid

06 31 955 801

Bestuur 2022
Tim Geesink

Voorzitter

06 57 429 356

Kyle Wetzels

Vicevoorzitter

06 81 191 321

Niels Geesink

Secretaris

06 13 536 513

Stan Schulteis

2de Secretaris

06 22 876 187

Pelle Coenen

Penningmeester

06 36 337 642

Ticho Schulteis

2e penningmeester

06 40 596 674

Menno Engels

bestuurslid

06 37 470 601

Mitchel Jongen

bestuurslid

06 81 906 062

Flip Martens

bestuurslid

06 40 756 856
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