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G.V.Wilhelmina	  Bocholtz 	  Opgericht	  12	  mei	  1934	  

Lid	  van	  de	  Koninklijke	  Nederlandse	  Gymnastiek	  Unie	  
Telefoonnummer	  Wilhelminazaal	  045-‐5443804	  

Contributie	  op	  	  NL	  29RABO	  0107922800	  t.n.v.	  G.V.Wilhelmina	  
Mail:	  g.v.wilhelmina@ziggo.nl	  

Website:	  www.gvwilhelmina-‐bocholtz.nl	  

Ere	  Voorzitter	   H.Schoonbrood
Voorzitter	   M.Houben-‐Stommen 045	  –	  544	  42	  67	  

Commissie	  Voorzitters	  Secretariaat	   	   M.Schoonbrood 06	  –	  1092	  36	  96	  
Financiën&Exploitatie	   R.Hodiamont	   045	  –	  544	  45	  62	  
Technische	  Leiding	   R.Wetzels	   06	  –	  2390	  44	  81	  
Beheer&Techniek	   P.Dohmen	   045	  –	  850	  24	  56	  
Activiteiten	   	   J.Direcks	   06	  –	  5159	  38	  05	  

Technische	  Leiding	  [voor	  details	  zie	  website]	  

H.Schmeets-‐Beuken 06	  –	  3713	  87	  89	   M.Slangen-‐Nevelstein	   045	  –	  544	  09	  17
G.Wetzels 045	  –	  544	  00	  79	   M.Houben-‐Stommen	   045	  –	  544	  42	  67
M.Meens 045	  –	  544	  37	  54	   I.Brouns 045	  –	  544	  45	  62	  
M.vanWersch 06	  –	  3872	  43	  76	   K.Smeets 06	  –	  3041	  02	  64	  
W.Dohmen-‐Haagen 045	  –	  850	  24	  56	   R.Steinschuld 06	  –	  5243	  29	  10	  
L.Bürschgens 045	  –	  544	  25	  27	   R.Wetzels 06	  –	  2390	  44	  81	  
S.Hodiamont 06	  –	  2216	  30	  57	   S.Slangen 06	  –	  2928	  45	  94	  
J.Schmeets 06	  –	  1414	  99	  61	   R.Ramakers 06	  –	  5427	  19	  19	  
S.Schmeets 06	  –	  2788	  14	  13	  

Verhuur	  Meubilair	  /	  Uitgifte	  Kleding	   J.Nevelstein 045	  –	  544	  47	  43	  

Redactie	  clubblad	   R.Direcks redactie@gvwilhelmina-‐bocholtz.nl	  
P.Direcks redactie@gvwilhelmina-‐bocholtz.nl	  

Bezorging	  clubblad	   J.Nevelstein

Webmaster	   G.Hodiamont info@gvwilhelmina-‐bocholtz.nl	  
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Fysiotherapie Beter Bewegen

www.beter-bewegen.com
info@beter-bewegen.com

Margrietstraat 13

6351 CA Bocholtz

tel. 045 - 850 1435

Hoogstraat 99a

6373 HP landgraaf

Tel. 045 - 532 0075
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Plaatsingswedstrijd 1 / Regiokampioen-
schappen Acrogym 23/24 Januari

Het seizoen van de Acrogroep is weer van start gegaan. De eerste wedstrijden 
hebben alweer plaatsgevonden. Ook dit jaar weer nieuwe groepen / nieuwe 
niveaus. Dus een spannend seizoen. Op zaterdag 23 januari mochten 
de groepen van het D/E niveau starten. Met 6 groepen waren wij in Oss 
aanwezig.

Rebecca en Fam
Rebecca en Fam mochten als 1e en enige groep van Wilhelmina in de morgen 
beginnen. In de categorie Dames Paar E-senior. Sinds november zijn Rebecca 
en Fam pas samen aan het trainen. Dus ze hebben een aantal maanden 
hard moeten werken. Voor Fam was alles nieuw. Nog niet eerder aan een 
acrowedstrijd deelgenomen en ook nog maar met z’n tweeën op de vloer.
Ze lieten een mooie oefening zien, die werd beloond met een score van 
23.950 punten. Hiermee behaalden ze een  4e plaats.

Simone, Kelsey en Nina
Als eerste van de middagwedstrijd waren Simone, Kelsey en Nina aan de 
beurt. Hun oefening wordt beoordeeld in de categorie Dames Groep E 
Senioren. Ook voor Nina was dit de 1e Acrowedstrijd. Ze lieten een mooie 
oefening zonder grote fouten zien. Ze behaalden een score van 25.150 en een 
2e plaats. 

Aimee, Jana en Lis
Daarna waren Aimee, Jana en Lis aan de beurt. Zij zitten in dezelfde categorie 
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als Simone, Kelsey en Nina. Dames Groep E Senioren. Vorig jaar mochten 
ze nog bij de junioren meedoen. Maar nu zijn ze hier net te oud voor. Hun 
oefening verliep goed tot een fout op het einde. Ze kregen van de jury een 
aftrek voor het te kort vasthouden van een standje. Ze behaalden een score 
van 24.450 en werden 3e.

Anouk, Ava en Anne / Pamela, Ashley en Mette
 In de categorie Dames Groep D Senioren namen de groepen Anouk, Ava en 
Anne en Pamela, Ashley en Mette deel. Voor Anouk, Ava en Anne was het 
een niveau hoger en een nieuwe samenstelling van de groep. Voor Pamela, 
Ashley en Mette was het ook een niveau hoger. Dit brengt uiteraard extra 
spanningen met zich mee. Helaas was dit ook te zien in de oefeningen en 
verliep niet alles zonder fouten.
Anouk, Ava en  Anne behaalden een score van 22.950 en een 6e plaats.
En Pamela, Ashley en Metten met een score van 23.850 een 5e plaats.

Samantha en Estelle
Als laatste van de Wilhelminagroep waren Samantha en Estelle aan de beurt.
Vorig jaar deden ze nog samen met Rebecca mee in de categorie Dames 
Groep E Senioren. Dit jaar doen ze mee in de categorie Dames Paar D 
Senioren. Ook zij trainen pas vanaf november samen als duo en hebben hard 
moeten werken. Hun oefening verliep niet helemaal zoals de bedoeling was.
Door een val van Estelle kregen zij een hoop aftrek en bleef er maar een score 
van 21.900 over. Ze behaalden wel een 3e plaats.
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Ramona, Babette en Mila
Op zondag 24 januari was het de beurt aan de Dames Groep C niveau 
Ramona, Babette en Mila. Voor het eerst dat er namens Wilhelmina een 
groep deelneemt in het C niveau. Dit niveau heeft andere standjes en regels 
dan het D/E niveau. In ongeveer een half jaar tijd hebben we dit reglement 
moeten bestuderen en moeten begrijpen. Gelukkig is dit goed gegaan en 
hebben we 2 oefeningen in elkaar kunnen zetten.
Voor het C niveau moeten er 2 dansen uitgevoerd worden.
1 dans met alleen balans standjes en 1 dans met tempo standjes.
De dames mochten de tempo dans als eerste laten zien. 
Deze ging niet helemaal zonder foutjes. Waardoor de jury aftrek moest geven.
Gelukkig liepen bij de andere groepen de oefeningen ook niet helemaal 
zonder fouten. Daardoor was het alleen nodig om een stabiele balans 
oefening te laten zien, zonder grote fouten, om een podiumplaats te behalen.
Gelukkig is dit ook zo gegaan en werden de dames zelfs 1e.

Allemaal succes op 27 en 28 februari op de 2e plaatsingswedstrijd in Mierlo.

Winkel
Decoratie, streekproducten

Creatieve workshop
Met natuurlijke materialen

Horeca
Wafel, vlaai, ijs
lunchgerechten enz.

www.scholtissenhof.nl info@scholtissenhof.nl
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Activiteitenrooster 2016                 Versie: 27 feb 2016 

 

 

 
Datum Dag Locatie Tijd Omschrijving Opmerking 
27-28/02  Mierlo  ZNK Acrogym  
12/03 Za Wilhelminazaal 10:00h NL Doet – Doe Dag G.V.Wilhelmina 
12/03 Za Wilhelminazaal 13-17h OPEN DAG + film Kerstgala G.V.Wilhelmina 
13/03  Zo Wilhelminazaal 14:30h Algemene Ledenvergadering G.V.Wilhelmina 
19-20/03  Breda  Districtsfinale Acrogym  
23-24/04  Zwolle  NK Halve Finale Acrogym  
01/05 Zo Bocholtz Ca.12:00h Inhalen Wandelaars 

Mergellandroute 
Drumband/NOAD 
 

   Ca.13:00h Aankomst Wandelaars 
Mergellandroute 

NOAD 

14/05  Za Wilhelminazaal 20:00h Feestavond/Jubilarissen G.V.Wilhelmina 
21-22/05  Zwolle  NK Halve Finale Acrogym  
29/05  Zo Bocholtz 09:00h Processie + Tuinfeest G.V.Wilhelmina 
29/05-04/06  Bocholtz  Anjeractie COLLECTE Pr.Bernhardfonds 
04/06 Za Zwolle  NK Finale D/E Acrogym  
25/06 Za Zwolle  NK Finale C Acrogym  
26/06 Zo Wilhelminazaal 06:30h Keiendorptocht NOAD 
      
09/07 
 

Za Bocholtzerheide 09:00h 125jr.Schutterij St.Henricus, 
Koningsvogelschieten 

Drumband 
 

10/07  OVB Zo Bocholtzerheide ?? 125jr.Schutterij St.Henricus  
Optocht 

G.V.Wilhelmina 

15/07 – 17/07 
OVB 

 Wilhelminazaal  Minikamp Jeugdraad/Leiding 

      
23/07 – 04/09    Verenigingsvakantie  
      
12/11  Za Wilhelminazaal  Schlaager Arena Ouwe Kino / 

G.V.Wilhelmina 
  Wilhelminazaal 20:30h Kwajongconcours Supportersclub 
26/11  Za Wilhelminazaal 20:00h Zietsong Printementjer Printementjer / 

G.V.Wilhelmina 
10/12   Wilhelminazaal 18:00h Kerstgala  G.V.Wilhelmina 
27-30/12  Wilhelminazaal Zie 

rooster 
Kerstvolleybal toernooi G.V.Wilhelmina 

 
OVB = onder voorbehoud 

Activiteitenrooster
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Carnavalszitting
Zaterdag 6 februari werd door de Jeugdraad van G.V. Wilhelmina weer 
de jaarlijkse carnavalszitting gepresenteerd. Dit jaar werd de zitting 
gepresenteerd door Elza en Anna. Onze nar werd omgetoverd tot Olaf. Olaf 
mocht alle artiesten naar het podium begeleiden. Elza, Anna, Olaf en de 
Frosties opende de zitting. Dit jaar stond de zitting in teken van ‘Frozen’. 
Nadat de zitting geopend was kwam de jeugdraad op met prinses Kyra, 
die dit jaar helaas weer moest aftreden. Op een carnavalszitting mag een 
dansmarieche natuurlijk niet ontbreken. Mette opende de zitting maar 
haar mooie dans. Zoals elk jaar, waren ook dit jaar weer onze kleutertjes op 
de bühne te zien. Ze deden het geweldig. Na de kleutertjes waren de hippe 
oma’s aan de beurt. Deze oma’s bewezen maar weer eens waarom het hippe 
oma’s waren. De oma’s gingen swingend de bühne af. Niet alleen eigen leden 
mochten wij verwelkomen op 
onze zitting. Ook mensen van 
buiten de vereniging kwam 
voor ons optreden. Jill Kessen, 
zij heeft 4 liedjes voor ons 
gezongen. Er werd een polonaise 
door de zaal gemaakt. Kalk aan 
de Books kwam ook even een 
kijkje bij onze zitting nemen. 
De president sprak een mooi 
woordje en vervolgens lieten 
de 2 groepjes van Star Express 
en Dansmarieche Anne hun 
dansen zien. Door het drukke 
programma konden zij helaas 
niet blijven tot het uitroepen 
van onze nieuwe prinses. De 
jongens van Wa kwamen ook 
nog een paar liedjes voor ons 
zingen. Zij maakte een mooie 
kinderpolonaise op de bühne. 
Zodat jong en oud kon genieten 
van deze jongens. Voor de pauze 
stonden ut babe en der johnny 
ook nog op de bühne. Zij lieten 
een mooie dans zien. Hierna 
moest Prinses Kyra helaas 



12



13

aftreden. Dit is natuurlijk nooit leuk. 
Na een korte pauze kwam onze nieuwe prinses de bühne op. Niemand kon 
nog zien wie onze nieuwe prinses zou worden. Er werd afgeteld van 10 
naar 0 door de mensen in de zaal. Hier stond ze dan Prinses Jana. Nadat 
Jana was uitgeroepen, kreeg ze het kroontje, medaille en scepter nog. Ze 
sprak een woordje en gooide alvast snoep uit, zodat ze kon oefenen voor de 
optocht. Dansmarieche Mette liet haar dans ook aan onze prinses Jana zien. 
Vervolgens werd de bühne vrij gemaakt voor de durps meedjere, die kwamen 
de schlager van Simpelveld voor ons zingen. De leiding kon natuurlijk niet 
achterblijven. Na hard oefenen lieten ze een mooie gardedans zien. De 
bikinipolka gemixt met gangnam style. Het publiek had er zo van genoten 
dat ze nog een stukje mochten laten zien. De meiden van de Jersey Girls 
mochten wij ook weer verwelkomen op de bühne. Elk jaar opnieuw laten zij 
een mooie dans zien. Tegen half 6 kwam de drumband van achter uit de zaal 
op om de zitting af te sluiten. Om kwart voor 6 was de zitting dan ten einde 
en vond de receptie plaats voor prinses Jana haar ouders en zus. Iedereen kon 
hen nog feliciteren.
We kijken terug op een succesvolle zitting, willen alle mensen die dit mogelijk 
hebben gemaakt bedanken. Hopen dat iedereen die dit jaar heeft opgetreden, 
volgend jaar ook weer komt optreden bij ons.

Ook willen wij graag onze sponsoren bedanken.
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Imbiss-Restaurant

Gegründet 1975

Öffnungszeiten:
Montag-Freitag

von 11.00 bis 23.00 Uhr
Sonntags und Feiertags
von 12.00 bis 23.00 Uhr

Samstags Ruhetag

Jülicher Str. 148
52070 Aachen

Telephon:
0049 241 161 656

Z
U
M

S
T
A
V
R
O
S



15

 
DANS JE OOK MEE ?? 

Dance Fitness 
Moderne Dans 

Piloxing 
Volg een gratis proefles! 

	  
	  
Maandag	   :	  20.00	  uur	  –	  21.00	  uur	  Dance	  Fitness	  

	  
Dinsdag	   :	  18.45	  uur	  –	  20.00	  uur	  Moderne	  Dans	  10	  jaar	  tot	  24	  jaar	  
	  
Woensdag	  :	  20.00	  uur	  –	  21.00	  uur	  Piloxing	  
	  
Woensdag	  :	  21.00	  uur	  –	  22.00	  uur	  Moderne	  Dans	  25	  jaar	  en	  ouder	  	  
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Geachte Supportersclubleden.

Helaas hebben wij, op 25-1-2016, van het overlijden van ons erelid, 

Mevr. Mia Hendriks-Baumsteiger 

vernomen. Oftewel , ons  Marieche.
Mia/Marieche, was een zeer gewaardeerd Lid van onze Supportersclub. 
Jarenlang (20) heeft ze, als Penningmeester, haar functie in het Bestuur 
vervuld.
Ook waar gewerkt moest worden voor Wilhelmina, was zij, met haar man 
Johan present, hetzij met carnaval en/of aan de entree op weidefeesten.
Op menig feest van Wilhelmina was zij aanwezig, met haar gulle lach.
Wij, hopen dat zij nu rust vindt, bij haar Johan. 
Wij zeggen, Marieche bedankt en Rust zacht.

Bestuur Supportersclub

telefoon 045 - 544 4922 / 045 - 544 4883
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Weekend donderdag fitters
In het eerste weekend 
van oktober vond zoals 
gewoonlijk ook dit 
jaar weer het dofit-
weekend plaats. De 
organisatie van dit jaar 
waren Jo Direcks en 
Ger Wetzels met als 
bestemming…………. 
(trommelgerof) het 
Belgische LEUVEN, de 
stad van de studenten! 
Op vrijdagochtend 
werd er om half 
tien verzameld op 
de Wilhelmina zaal 
waarbij het ontbijt 
was verzorgd door de 
organisatie.

 Om 11.30u werd 
er richting Avantis 
vertrokken waar 
Samantha opgepikt 
werd van haar werk. 
Ook Wardia was nog 
hard aan het werk 
die ochtend, zij werd 
opgepikt in Sittard. 
Tsja er zijn mensen die 
geen rittenkaart verlof 
hebben ;-) gelukkig 
waren Glenn en Pascal 
zo aardig om ontbijt-
to-go mee te nemen 
voor hen. Eenmaal 
compleet werd er 
vertrokken richting 
de Belgische grens. Er 
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06-30488278

www.taxi-avantis.nl     info@taxi-avantis.nl
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was een overdekte / bewaakte parkeerplaats (garage?) bij het hotel aanwezig, 
waar de bouwplannen van de dofits al binnen vijf minuten na aankomst op 
tafel lagen. Een container zou verschoven moeten worden.. die parkeerplek 
vooraan? Daar staat wel gereserveerd op, maar dat zal wel voor ons zijn toch? 
Jullie kennen het wel, de gebruikelijke dofit-humor! 
De kamers konden bij aankomst direct verkend worden, de koffers werden 
gedumpt en er werd één plek in het bijzonder verkend, de HOTELBAR! 
Het bier werd getest, om vervolgens op ontdekkingstocht te gaan in de 
studentenstad. Inmiddels was het tijd voor de lunch (14.30u), de organisatie 
had gereserveerd bij Restaurant Domus, een huisbrouwerij (de oudste 
huisbrouwerij van de Benelux), met een productie van ca. 1000 hl per jaar. 
Maar ja.. waar zou dat restaurant gevestigd zijn? Met navigators Jo en Ger 
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(lees: Wardia) zijn we daadwerkelijk 
aangekomen bij Domus waar 
onder het genot van een hapje en 
wat drankjes het weekend ingeluid 
werd. Ja iedereen stond te popelen 
en kon niet wachten tot 18.00u, dan 
zou immers de nieuwe Sjtuchelaar  
bekend gemaakt worden en niet 
geheel onbelangrijk de ‘Koekoeksclan-
mutsen’ konden dan af! Dat had 
Jo, die heel goed is in geheimen 
houden…, al laten doorschijnen 
voorafgaand aan het weekend. 
Onderweg naar het hotel kwamen we 
langs een leuke bar met terras in het 
zonnetje, Bar9. Wel te verwachten, 
konden de dofits hier niet voorbij 
lopen zonder een drankje genuttigd te 
hebben. De Gin-tonic werd (opnieuw) uitgevonden, verschillende cocktails 
werden geprobeerd en het bier hoorde er ook bij. We kwamen er al snel 
achter dat in de ochtend aan de linkerzijde van de Oude markt de zon scheen 
en in de middag aan de rechterkant. Belangrijk om te onthouden dus! Nadat 
iedereen er 1 (of … ) gedronken had, werd richting hotel vertrokken. 
Het overdragen van de sjtuchelbecher gaat altijd gepaard met een praatje, 
ook om het spannend te houden. Jo, de voormalige sjtuchelbecher-
houder, deed het woord en de nieuwe attributen werden uitgedeeld. Bij 
het uitpakken van deze leuke cadeautjes bleek dat de ‘nieuweling’ zich 
goed heeft bewezen het afgelopen jaar. De nieuwe sjtuchelbecher-houder 
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is dan ook GLENN geworden met 
als nieuwe attributen een zwart 
‘begrafenis-ondernemershoedje’!! 
Glenn onderscheidt zichzelf als ‘de 
sjaak’ d.m.v een blauw lintje. Ook de 
vrouwluij komen er sinds vorig jaar 
niet meer zo gemakkelijk vanaf. Jo 
had Diana als prinses naast zijn zijde 
en met de bekroning van Glenn als 
sjtuchelbecher-houder, droeg Diana 
de prinsessentaak over aan Samantha. 
Zo, nu het hoge woord eruit is, kan 
er gedronken worden op deze nieuwe 
situatie!
Maar…niet te veel natuurlijk, het 
avondeten staat op de planning. 
Er was gereserveerd bij Restaurant 
de Rector. Met dank aan de terras-

verwarmers konden we lekker buiten op het terras plaatsnemen. Het eten 
heeft iedereen goed gesmaakt die avond, dit levert de organisatie pluspunten 
op. Om het eten te laten zakken, werd besloten nog een rondje over de markt 
te lopen en tevens het nachtleven van Leuven te verkennen. Uiteindelijk 
hadden we een mooi plekje gevonden waar we de avond konden afsluiten, 
Bar9, onder het mom van tevreden klanten keren terug. 
Het zonnetje was al een tijdje onder 
en er  werd langzaam aanstalten 
gemaakt om richting hotel te gaan om 
zaterdag weer fit aan de dag te kunnen 
beginnen. Het laatste drankje werd 
echter nog in de hotelbar genuttigd 
waarna iedereen vredig en voldaan 
naar dromenland vertrok. 
Zaterdagochtend ontwaakte iedereen 
uitgerust, wat wil je ook met een 
boxspring..! Het fruhstuck was mooi 
verzorgd en uitgebreid, het had 
iedereen dan ook weer gesmaakt. 
Met deze goede bodem kon het eerste 
pilsje gedronken worden, proost!
Op het programma van de zaterdag 
stond: stad verkennen! Te voet 
vertrokken we dan ook weer richting 
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centrum, deze keer een andere route genomen kwamen we toevallig (?!) aan 
bij de wekelijkse markt. Iedereen keek de ogen uit, want dit was anders dan 
in Nederland en de reukzintuigen deden ook goed hun werk. Net langs de 
Hema gelopen en weer terug op het marktplein, viel Ger in dat hij toch echt 
even bij de Hema moest zijn om een kabel te halen. Wees gegroet, d’r Ger is 
voet. Tijdens dit wachten werden er wat toeristische kliekjes geschoten, want 
het programma was immers ‘stad verkennen’. 
De lunch van de vorige dag was goed bevallen bij de groep dus werd 
er besloten ook dit keer weer naar Restaurant Domus te gaan. Met een 
tussenstop in een echte Belgische chocolaterie, werd er plaatsgenomen op het 
terras bij Domus. Vanwege het mooie zonnetje dat duidelijk aanwezig was, 
kregen we weer de gelegenheid om lekker buiten te zitten. Het eten was weer 
ontzettend lekker, dus weer plusplunten voor de organisatie! De vrouwluij 
hadden veel mensen gezien met winkeltassen (C&A etc. ) dus zij wilden ook 
wel eens op pad gaan om die winkels te vinden. De mannen verzekerden ons 
dat zij een plekje vrij zouden houden bij Bar9 (het was immers middag dus 
zon aan de rechterkant van de markt ;-)). 
De dames besloten niet lang te fakkelen en een voorbijganger te vragen waar 
de winkelstraat was, vragende mensen zijn te helpen! Zo gingen ze op pad 
en vonden ze de mainstreet (denken ze?) van Leuven. Winkeltje in, winkeltje 
uit, totdat er een mooi gouden monument gespot werd in de verte. Yep, daar 
werd naartoe gelopen om daar vervolgens een selfie-sessie te houden. Nadat 
de foto’s gemaakt waren, werd er langzaam terug gelopen om weer bij de 
mannen aan te sluiten. Ze hadden inderdaad een plekje vrij gehouden, dit 
was dan wel een staplaats..
Het avondeten was gereserveerd om 19.00u, dus er moest weer op tijd 
naar het hotel gelopen worden zodat iedereen zich kon opfrissen. Er was 
gereserveerd bij Restaurant de Valk waar het iedereen wederom weer 
heerlijk gesmaakt had! De avond werd afgesloten met een Gin-Tonic en een 
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centrum, deze keer een andere route genomen kwamen we toevallig (?!) aan 
bij de wekelijkse markt. Iedereen keek de ogen uit, want dit was anders dan 
in Nederland en de reukzintuigen deden ook goed hun werk. Net langs de 
Hema gelopen en weer terug op het marktplein, viel Ger in dat hij toch echt 
even bij de Hema moest zijn om een kabel te halen. Wees gegroet, d’r Ger is 
voet. Tijdens dit wachten werden er wat toeristische kliekjes geschoten, want 
het programma was immers ‘stad verkennen’. 
De lunch van de vorige dag was goed bevallen bij de groep dus werd 
er besloten ook dit keer weer naar Restaurant Domus te gaan. Met een 
tussenstop in een echte Belgische chocolaterie, werd er plaatsgenomen op het 
terras bij Domus. Vanwege het mooie zonnetje dat duidelijk aanwezig was, 
kregen we weer de gelegenheid om lekker buiten te zitten. Het eten was weer 
ontzettend lekker, dus weer plusplunten voor de organisatie! De vrouwluij 
hadden veel mensen gezien met winkeltassen (C&A etc. ) dus zij wilden ook 
wel eens op pad gaan om die winkels te vinden. De mannen verzekerden ons 
dat zij een plekje vrij zouden houden bij Bar9 (het was immers middag dus 
zon aan de rechterkant van de markt ;-)). 
De dames besloten niet lang te fakkelen en een voorbijganger te vragen waar 
de winkelstraat was, vragende mensen zijn te helpen! Zo gingen ze op pad 
en vonden ze de mainstreet (denken ze?) van Leuven. Winkeltje in, winkeltje 
uit, totdat er een mooi gouden monument gespot werd in de verte. Yep, daar 
werd naartoe gelopen om daar vervolgens een selfie-sessie te houden. Nadat 
de foto’s gemaakt waren, werd er langzaam terug gelopen om weer bij de 
mannen aan te sluiten. Ze hadden inderdaad een plekje vrij gehouden, dit 
was dan wel een staplaats..
Het avondeten was gereserveerd om 19.00u, dus er moest weer op tijd 
naar het hotel gelopen worden zodat iedereen zich kon opfrissen. Er was 
gereserveerd bij Restaurant de Valk waar het iedereen wederom weer 
heerlijk gesmaakt had! De avond werd afgesloten met een Gin-Tonic en een 

cocktailtje bij …. Bar9! *Geen commentaar*
Zoals afgelopen avond ook, werd de dag herbeleefd aan de bar in het hotel. 
Het bier van de tap was inmiddels al op, en dat terwijl de organisatie hen nog 
zo gewaarschuwd had om voldoende voorraad in te slaan! Geen probleem, er 
werden gewoon andere drankjes geprobeerd.. Hoegaarden uit de fles, wijn, 
campari enzovoortssss. 
Zondagochtend werd er wederom lekker gefruhstuckt, de koffers werden 
gepakt, een ochtendwandeling gemaakt en daar hoort een welverdiend 
drankje bij. Er was ‘maar’ 1 café open op deze vroege zondagochtend 
(11.00u), dit was geen verkeerd plekje want we hadden uitzicht op een 
nachtcafe  waar de feestgangers nog goed door feestten buiten op Belgische, 
Duitse maar ook Nederlandse muziek! 
Rond twaalf uur vertrokken we weer richting Nederland waar ons de 
dagactiviteit stond te wachten. De organisatie hadden een All-in quiz 
geregeld waar de algemene kennis van iedereen op de proef gesteld werd. Tsja 
na al die drank is het nog maar de vraag of alle hersencellen nog werken.. 
Hoewel de kennis individueel getoetst werd, speelden de vrouwen onder één 
hoedje en zorgden er samen voor dat de vrouwen niet onder deden voor de 
mannen. De toppers van deze quiz waren Peter en Wardia. Ook de hapjes en 
drankjes waren ruim voorzien!
Het was dan ook tijd voor de laatste ‘activiteit’ van dit weekend en dat was 
een viergangen diner bij Restaria Bocholtz. Hub en Annie hebben afgelopen 
jaar genoten van hun laatste dofit-reisje, zij werden uitgenodigd om mee te 
gaan uiteten. Ook die avond werd er weer genoten van het eten, het weekend 
werd uitgebreid nabesproken en de gebruikelijke groepsfoto met een halve 
liter bier werd weer gemaakt. 
Het weekend in studentenstad Leuven was weer geslaagd, complimenten aan 
de organisatie! Op naar volgend jaar!! 



26



27

Het 22ste Kwajongconcour op de  
Wilhelminazaal op 23 oktober 2015

Vrijdag 23 oktober 2015 werd het 4e van de 5 kwajong wedstrijden gespeeld, 
in samenwerking met spaarclub “Ummer Blut”,  In de kantine van GV 
Wilhelmina streden 10 koppels voor de goedgevulde levensmiddelen 
manden.
De eindstand van vrijdag 23 oktober:
1 Wiel Houben - Piet Hendriks
2 Louis Offermans - Jan Heuts
3 Ron Arts - Raymond Gadjradj
4 John Römgens - Jo Smeet
5 Diana Direcks - Henk Housen
6 Jan Roberts - Jan Kloth
7 Bert Beenen - Hub Beenen
8 Jo Direcks - Wiel van Wersch
9 John Direcks - Raymond van der Meer
10 Robert Honings - Marcel Budie

Rijksged. en erkend

Hondenkapsalon

Nancy

Voor een liefdevolle behandeling 
van uw hond (alle rassen)

Rolduckerweg 58     6369 GC Simpelveld
Tel. 045 - 542 59 61     Mob. 06 - 272 472 62

Lid ABHB

Uw Provoet voetverzorger/pedicure staat voor:
• Gekwalificeerde scholing

• Vakmanschap
• Professionaliteit

• Kwaliteit

Henny
Pedicure

Aantekening Diabetische Voet
Wilde-pedique

Irenehof 8
6351 AZ Bocholtz

tel. 06 - 41 43 01 37

Bij diabetische en/of reumatische voetverzorging,
vergoeding door de zorgverzekeraar mogelijk.”
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telefoon 045 - 785 64 64

‘Voor ieder wat wils’
Muziek uit de jaren ‘70 / ‘80 / ‘90

Popmuziek van nu
Sjlagers

etc.

Ook voor kleine feestjes
tot ± 60/70 personen

Beleefd uitnodigend Marco en Bertie
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Het 23ste Kwajongconcour op de 
Wilhelminazaal op 7 november 2015

7 november werd de laatste van de 5 kwajong wedstrijden gespeeld in de 
kantine van GV Wilhelmina. in samenwerking met Spaarclub “Ummer Blut”
De eindstand van 7 november:
Louis Offermans - Jan Heuts
Frank Vanhommerig - Wiel Houben
Wiel van Wersch - Jo Direcks
Diana Direcks - Henk Housen
Louis Drity - Paul Dohmen
Jo Smeets - John Römgens
Ramon Gadjradj - Jan Roberts
Bert Beenen - Hub Beenen
De eindstand in het totaal klassement na 5 wedstrijden, waarbij alleen de 
mensen die 4 of meer wedstrijden hebben gespeeld meededen. Het slechtste 
resultaat van de 5 is weggelaten.
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Data Contributieafschrijvingen 2016
 

1e Kwartaal  25-02-16
2e Kwartaal  26-05-16
3e Kwartaal  25-08-16
4e Kwartaal  24-11-16
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Wilhelmina jubilarissen 2016
 

Vlnr: Juanita Schmeets – Henny Schmeets –  Anita Snijders

Henny Schmeets-Beuken / 25 jaar G.V.Wilhelmina:
In de periode 1967-1976 was Henny al lid van Wilhelmina. Ze turnde in 
de wedstrijdgroepen jeugd en junioren. Toen ze verkering kreeg met Peter 
Schmeets, haar huidige echtgenoot, werd het turnen teveel hooi op haar vork, 
en beëindigde ze haar lidmaatschap. 
Sinds 1991 is Henny gelukkig weer lid van Wilhelmina en begon ze bij de 
fitdames op de maandagavond. Tot op heden is ze actief in deze groep. Het 
bloed kruipt waar het niet gaan kan en vanaf 1993 startte ze als jeugdleidster 
bij de kleutergroepen. Dit doet ze tot en met 1996 want intussen heeft ze de 
jurycursus en de cursus verenigingsleider gevolgd, en begint ze les te geven 
aan de wedstrijdgroepen. 
In het jaar 2000 neemt Henny Schmeets , samen met collega Miriam 
Slangen, het stokje over van hoofdleider Ger Wetzels. Vanaf die tijd sturen 
de dames de Technische Leiding aan en zijn verantwoordelijk voor de 
sportieve prestaties van G.V.Wilhelmina. Tot en met 2012 stopt Henny al 
haar energie in het vervullen van deze taak. Tot op heden geeft ze les aan de 
wedstrijdgroepen van G.V.Wilhelmina. Daarnaast is Henny van 2003 tot en 
met 2012 bestuurslid geweest, met in haar takenpakket de (turn)technische 
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Wilhelminastraat / Bocholtz
tel. 045-5444106 / 06-16858405
www.bocholtzerbloemenhuis.nl

ma. 10.00-13.00 / di.-vr. 9.00-18.00 / za. 8.30-15.00
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zaken.
Vanaf haar lidmaatschap in 1991 werd er nooit vergeefs een beroep gedaan 
op Henny. Ze is nog steeds een van de vele vrijwilligers bij alle activiteiten die 
G.V.Wilhelmina organiseert.
Wij wensen Henny proficiat met deze mijlpaal en hopen dat ze nog lang haar 
hobby bij onze vereniging zal uitoefenen.

Juanita Schmeets / 25 jaar G.V.Wilhelmina:
Juanita, een van de dochters van Henny, werd op 3 jarige leeftijd lid 
van onze vereniging [1991] waar zij bij de kleutergroep spelenderwijs 
de gymnastieksport begon te beoefenen. Vanaf 1994 kwam ze bij de 
wedstrijdgroepen jeugd en junioren, waar menig turnsucces is behaald. Van 
2001 tot en met 2003 was Juanita de voorzitter van onze Jeugdraad, en vanaf 
2007 tot heden is zij jeugdleidster. Zij geeft turnles aan de jongens.
Juanita deed verder vanaf jonge leeftijd aan Jazz-dance en, iets later, kwam ze 
bij de Acro-gym.
Op dit moment is ze nog actief bij de Zumba groep en als vrijwilliger 
betrokken bij onder andere het Kerstgala en het Minikamp.
Wij feliciteren haar met het bereiken van dit jubileum en hopen dat zij haar 
taken en hobby nog lang voor onze “Willemien” mag uitoefenen.

Anita Snijders /  40 jaar KNGU:
Anita Snijders is lid van G.V.Wilhelmina sinds 2013, waar ze actief is in de 
fitdames van de maandagavond. Verder neemt ze deel aan de Zumba groep.
Haar sporen op turngebied heeft ze grotendeels verdiend bij haar 
lidmaatschap van 
ONA Kerkrade-West vanaf 1970 tot 2013. Hier was ze assistentleidster van 
1975 tot 1985. Na het behalen van het diploma verenigingsleider is ze actief 
hoofdleidster en bestuurslid geweest van 1985 tot 2013. 
Verder heeft ze het jurydiploma CI groepsspringen in 1985 behaald en Jury 
diploma NTS in 2009 met vervolgcursus keuze oefenstof in 2013. Anita 
heeft gejureerd bij onderlinge wedstrijden en NTS.  Ook heeft Anita deel 
uitgemaakt van het Bestuur.
Daarnaast kon altijd een beroep op haar worden gedaan als vrijwilliger. Ze 
heeft o.a. 8 jaar het ONA kamp georganiseerd, diverse verenigingsactiviteiten 
begeleid en leidster van de trimgroep geweest.
Wij wensen Anita van harte proficiat met het 40 jarig lidmaatschap van de 
KNGU, en hopen dat zij bij Wilhelmina nog veel ontspannende uurtjes mag 
beleven.
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Geslaagd voor Jurycursus Acrogym
Vorig jaar hebben wij als leiding een berichtje geplaats met de vraag of er bij 
de ouders interesse was om een jurycursus voor onze disciplines te volgen.
Op deze oproep hebben wij van Melanie Otten-Vanhommerig een reactie 
ontvangen dat ze hier interesse in had.
Begin dit jaar is zij dan ook gestart met de jurycursus Acrogym.
Na een aantal lessen heeft zij zaterdag 6 februari haar laatste examen gehad 
en is zij geslaagd voor deze jurycursus.

Melanie van Harte Gefeliciteerd en bedankt voor de getoonde interesse in 
onze oproep.
Wij gaan zeker gebruik maken van jouw opgedane kennis.

Groetjes van de Leiding.

Dr. Poelsplein 3 - 6369 AT Simpelveld - telefoon 045 - 544 1471

Het adres voor:
• al uw huishoudelijke artikelen •

• hobby artikelen •
• kleine lederwaren •
• schrijfmateriaal •

tevens een groot assortiment speelgoed

Voor een goede keuze “De Witte Bazar”
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| contactlenzen | optometrie |

| Kloosterstraat 2 | 6369 AD Simpelveld |

| 045 - 544 05 37 |
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31e Kerstvolleybaltoernooi Wilhelmina
Aan het einde van het jaar komen veel teams van heide en ver naar Bocholtz 
om de bijgekomen onsjes van de feestdagen eraf te sporten om ze vervolgens 
daarna weer bij te “tanken” in de kantine. Maar liefst 19 teams deden dit jaar 
mee met het toernooi verdeeld over 4 avonden.

Op de zondagavond mochten de gemengde teams de spits afbijten. 
Helaas had het team van Mechelen 
op het laatste moment afgezegd ivm 
enkele blessures. Gelukkig waren 
de reservespelers van Tornado en 
Wilhelmina bereid om samen een 
(mix) team te vormen. Op papier 
was Tornado de torenhoge favoriet. 
In de praktijk deed het mixteam het 
echter helemaal niet slecht. Ook het 
team van Wilhelmina beleefde een 
prima avond. Helaas kwamen me ze 
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net tekort voor de finale. De finale werd uiteindelijk gespeeld door Tornado 
en het mixteam. Het werd een gelijkspel met een klein puntenvoordeel voor 
tornado. Na de prijsuitreiking volgde nog een gezellige avond in de kantine 
tot in de late uurtjes.  

Zondagavond Gemengd
1e plaats:  VC tornado
2e plaats:  Mixteam
3e plaats:  Wilhelmina
4e plaats:  De Mosquitos

Op de maandagavond waren het de sterke herenteams die mochten spelen. 
Een avond waar het niveau van de teams ontzettend hoog lag. Veel oud-
competitiespelers namen het deze avond als vanouds tegen elkaar op. 
Sommige momenten leek het wel een competitiewedstrijd in plaats van een 
toernooi. 
De heren van Wilhelmina waren helaas niet opgewassen tegen dit 
volleybalgeweld. Geen enkele set wisten ze te winnen alhoewel ze zeker niet 
slecht speelden. 
De heren van Naam naar Keuze waren deze avond het sterkst. Meug en 
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PLUS Tossings

GASTHOF 2
6351 CM BOCHOLTz
TeL. 045-5445373

Wat een verschil
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Dreug werd tweede door alleen van Tornado te verliezen. VC Tornado werd 
3e.

Maandagavond  Heren
1e plaats:  Naam naar Keuze
2e plaats:  Meug en Dreug
3e plaats:  VC Tornado
4e plaats:  Wilhelmina

De dinsdagavond was er weer een gemengde poule. Deze avond kenmerkte 
zich door het groot aantal gelijk spellen. Maar liefst 7 van de 11 wedstrijden 
werden gelijk gespeeld. Wilhelmina begon heel sterk door gelijk te spelen 
tegen VVS. Ook de 2e wedstrijd speelden ze gelijk tegen Sjup Jek 1. In de 
kwart finales was Wilhelmina net te zwak om van Sjup Jek 2 te winnen 
waardoor de finale net niet gehaald werd. 
In de lijn van de avond werd ook de finale gelijk gespeeld tussen VVs en Sjup 
Jek 2 en dan ook nog met een gelijk doelsaldo. 10-18 en 18-10. Hierdoor 
moest een derde finale set gespeeld worden. Deze set was ongelooflijk 
spannend. VVS stond 9-2 voor toen Sjup Jek aan slag kwam. Ze kwamen 
door een ijzersterke opslag terug tot 9-9 maar waarschijnlijk door de 
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zenuwen bevat miste hij de laatste opslag. Hierdoor won VVS met het minst 
mogelijke verschil 10-9.

Dinsdagavond Gemengd
1e plaats:  VVS
2e plaats:  Sjup Jek 2 
3e plaats:  VV Smash
4e plaats:  Wilhelmina
5e plaats:  Spartak A
6e plaats:  Sjup Jek 1

Op de woensdagavond speelden de recreatieve gemengde teams tegen elkaar. 
De veteranen van Sportclub ’25 waren dit jaar ook weer van de partij. 
Op deze avond werd duidelijk zichtbaar dat het recreatieve volleybal bij 
Wilhelmina in de lift zit doordat er elke donderdagavond wordt gevolleybald. 
De veteranen van Sportclub ’25 hadden zich goed voorbereid dit jaar en 
wisten zelfs de 2e plek te halen. Buurt Um je Sjting was zoals vanouds 
weer met 2 teams aanwezig. Ook deze buurtverenigng komt al jarenlang 
onafgebroken naar ons toernooi en brengen een hoop gezelligheid mee. 
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Dinsdagavond Gemengd recreatief
1e plaats:  De Boelies
2e plaats:  Sportclub ‘25
3e plaats:  De Dofitts 
4e plaats:  Um jen Sjting 1
5e plaats:  Um jen Sjting 2

Voor alle deelnemende teams was er overheerlijke gebak. De winnaars 
kregen zelfs een luxe taart of heerlijk oliebollen die gesponsord waren door 
Samantha Thijssen. Samantha bedankt. 

Tot slot wil de organisatie iedereen die tijdens dit toernooi de helpende hand 
boden bedanken voor hun spontane hulp...
We hopen ook in de toekomst, met behulp van deze mensen, een gezellig en 
sportief toernooi te organiseren.

Heb jij ook interesse om gezellig te volleyballen zonder al te veel 
verplichtingen kom dan eens kijken op de dinsdag avond van 20.15 uur tot 
22.00 uur of op donderdagavond van 21.00 uur tot 22.00 uur. Je kunt ook 
contact opnemen met Ron Wetzels (06-23904481).
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Schlaager Arena Wilhelminazaal
Zaterdag 15 november was de 
Wilhelminazaal weer omgebouwd 
tot een ware carnavalstempel, waar 
Ramon Schokker de gastheer was 
voor de Boocheser Schlaagerarena.
Vrijdag en zaterdag waren weer 
vele vrijwilligers van G.V. Wilhelmina in de weer om te zorgen dat de 
Wilhelminazaal helemaal klaar was voor een prachtige avond in een mooie 
carnavalsfeer.
Zondag morgen werd weer alles terug gebracht tot een normale sportzaal, 
zodat men vanaf maandag weer gewoon kon sporten.
Alle vrijwilligers hartstikke bedankt voor jullie inzet.
Winnaar Schlaager Arena Bocholtz 2015: WA?! – Volle pulle
In Bocholtz is de 14e editie van het plaatselijk vastelaovesliedjeskonkoer 
genaamd Schlaager Arena Bóches gewonnen door de groep WA?!met het 
liedje Volle pulle.
Tweede werd Duo Joeks en d’r Foeks met het liedje Sjoenkel mit miech. De 
derde plek werd gedeeld door Duo Noeets Jedaat ft. Dirty Herrie & The 
Smashing Hornoxes met het liedje Dans enDe Geitenfokkers met het liedje 
Vasteloavend.
De presentatieprijs ging haar IECH & die Anger Tswei met het liedjes ’t 
Sjpoeekt .
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 

G.V.Wilhelmina 

Dag/Datum : Zondag 13 maart 

Aanvang : 14:30h 

Locatie  : Wilhelminazaal 

Hopende U op tijd te mogen begroeten, 

Met vriendelijke groet, 

Marco Schoonbrood 
Waarnemend Secretaris 
 
 

Agenda 
1. Opening door de Voorzitter 

 Mededelingen en Afmeldingen 
 Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2015 

2. Jaarverslag 2015 [Secretaris] 
3. Financieel Jaarverslag 2015 [Penningmeester] 
4. Verslag kascontrole commissie 
5. Benoeming nieuwe kascontrole commissie 
6. Opneming nieuwe leden 
7. PAUZE 
8. Bestuursverkiezing (aftredend en herkiesbaar) 

 Voorzitter commissie Technische Leiding  Dhr.Ron Wetzels 
 Voorzitter commissie Beheer&Techniek  Dhr. Pascal Dohmen  
  

9. Verslag Secretaris Jeugdraad 
10. Verslag Penningmeester Jeugdraad 
11. Verslag Kascontrole commissie Jeugdraad 
12. Mededelingen 
13. Wat ter tafel komt 
14. Rondvraag 
15. Sluiting 
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café - zaal

De Auw Leemkoel

Dr. Nolensstraat 12 - Bocholtz

Uw adres voor:
- bruiloften, partijen en feesten
- recepties, ontvangsten en vergaderingen
- koffietafels, geheel naar uw wensen.

Bel gerust: (045) 544 12 68

Beleefd uitnodigend,

Willem & Tamara
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Zietsong Printementjere Wilhelminazaal
Op zaterdag 28 november werd voor de derde keer de zietsong van de 
Printementjere gehouden op de Wilhelminazaal.
Vrijdag en zaterdag waren weer vele vrijwilligers van G.V. Wilhelmina in 
de weer om te zorgen dat de Wilhelminazaal helemaal klaar was voor deze 
prachtige avond in een mooie carnaval sfeer. Ook de handyman ’s van de 
Printementjere waren deze dagen volop in de weer om te zorgen dat men 
een schitterend podium kon presenteren aan de bijna 200 toeschouwers. 
Uiteraard in goede samenwerking met de vrijwilligers van Wilhelmina.
Wilhelmina zorgde voor het buffet en ook voor obers, zodat men kon blijven 
zitten, en het programma niet verstoorde. Ook waren er weer hapjes te 
krijgen om de honger te stille.
Toen de zietsong gedaan was werden de tafels bij het buffet snel aan de kant 
gezet door de vrijwilligers en sta tafels geplaatst, zodat men nog lekker kon 
nababbelen onder het genot van een drankje.

Zondag morgen werd waren de meest van deze vrijwilligers weer om 10 uur 
present om te zorgen dat alle tafels en stoelen opgeruimd werden. De vloer 
werd zo goed mogelijk schoon gemaakt zodat de dames en heer van de  Acro 
gym gewoon konden beginnen met lessen om 11.30 uur
Gelukkig konden we deze keer de bühne laten staan en mochten we de 
doeken ook laten hangen, hetgeen veel arbeid spaart uiteraard voor het 
kerstgala.
.
Alle vrijwilligers hartstikke bedankt voor jullie inzet, mede door jullie hebben 
weer veel mensen kunnen genieten van een heerlijke avond, en konden de 
sporters weer op tijd oefenen voor de eerste wedstrijd in januari.

Rutters & Smits Bouwmaterialen en tegelhandel bv
Beitel 76 Heerlen  Tel. 045-5426633   Fax 045-5424656

info@rutters-smits.nl   www.rutters-smits.nl



54



55

G.V.Wilhelmina succesvol  
op het LK Groepsspringen!

Op 31 Januari jl heeft GV Wilhelmina deel genomen, aan de Limburgse 
kampioenschappen groepsspringen met drie teams, jeugd, junioren en 
senioren. Er werd geturnd op de onderdelen , kast plankoline, pegasus 
minitrampoline, minitrampoline,lange mat en airtumbling.  
De deelnemers werden beloont met 3 gouden , 4 zilveren en 2 bronzen 
medailles.

Dames proficiat !!!!
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Wij feliciteren onze jarigen
Maart

Karin Smeets 1
Yze Andriolo 3
Lucas Hursel 7
Laura Ploumen 7
Annie Schoonbrood-Janssen 10
Shannon Hodiamont 11
Febe Lentzen 11
Gian Cox  12
Maaike Kohl 12
Lieve Maes 13
Abrar Ashari 14
Ashley Ramakers 14
Marco Schoonbrood 16
Jolanda Quodbach 16
Marie-Louise van Wersch-Hendriks 16
Bettie Dumont 18
Stella Heuts 20
Indy Szalaga 22
Pascal Dortans 24
Amy Jannes 25
Piet Wetzels 26
Lieke van Laar 31

Februari
Miriam Counotte 01
Dylan Donners 06
Anita Snijders 06
Bryan Wetzels 06
Aimy Frijns 08
Sanne Tieben 11
Liesbeth Haagen-Krings 13
Sabrina Kalz 13
Cindy Smeets 13
Jo Nevelstein 14
Jac Brouns 15
Pamela Direcks 15
Kevin Verboeket 16
Brigitte Konigs 18
Diana Direcks-Housen 19
Marion Meens 20
Wendy Kleeven 22
Elke Tworuschka- Eiselein 23
Elly Gijselaers 25
Glenn Hodiamont 25
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Mei
Sjaak Schwanen 1
Annemie Wetzels-Bindels 1
Robert Hodiamont 2
Lydia Jongen 4
Dana Dresen 7
Siggi Schwochow 7
Dylani Wijckmans 8
Nina Philipp 11
Maria Schmeets-Crumbach 13
Tiny Wetzels-Dautzenberg 13
Boy Cox  15
Lisa Meuwissen 19
Marco Sintzen 19
Mila Cox  23
Jeanne Philippens 25
Lily Scheper 25
Yentl Pelzer 28
Carla Zegers 30
Suzanne Luders 31

April
Jordy Slangen 2
Michelle Weerts 10
Kerstin Doerenkamp 11
John Hendriks 13
Wiel Houben 15
Bianca Nelissen- Stock 15
Melanie Otten- Vanhommerig 16
Demi Heunen 19
Bennie Ramakers 19
Jasmin Grimm 21
Jill Harzon  27
Rob Steinschuld 29
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Februari
John Lemmens 1
Pierre Starmans 7
Wim Voncken 7
Annie Dritty-Kockelkoren 8
Jo Nevelstein 14
Jaques Brouns 15
Pamela Direcks 15
Diana Direcks  19
Maria Kleikers-Habets 24
Elly Gijselaers-Plum 25
Glenn Hodiamont 25
Finy Harzon-Habets 26
Lilly Housen-Peters 28 

Maart
Marie-Claire Wetzels-Soetens 4 
Fred Bosman 5  
Rose-Marie Starmans-Jeagers 6 
Bert Rutjens 7 
Annie Spelthaen-Vincken 9 
Annie Schoonbrood-Janssen 10 
Leo Haagen 12  
Rico Meens 12  
Karl Kaubo 13 
Marjo Kersten 13 
Marco Schoonbrood 16 
Marie-Louise van Wersch-Hendriks 16 
Marie-Louise Beuken-Sintzen 19 
Hub Hamers 21 
Trudy Bosman 22 
Pascal Dortans 24
Amy Jannes 25
Lenie Meens-Franssen 26 
Piet Wetzels 26
Yvonne Beckers-Wetzels 28  
Lianne Dongen v.-Grijfrath 31 
Lieke van Laar 31

Wij feliciteren onze jarigen  
supportersclub
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April
Claudia Franssen-Schlich 1 
Piet Schoonbrood 2 
Harrie Bloemen 4 
Tiny Ramakers-Pistorius 5 
Margot Meents-Deswijzen 8 
Mia Hendriks-Baumsteiger 9  
Hub Hendriks 13 
Natascha Jeurissen-Schmets 13 
Wiel Houben 15 
Irmgard Horbag 16 
Ed Kempener 17 
Hub Heuts  19 
Ron Pistorius 20 
Bert Rasing 23 
Joyce Housen 24 
John Beuken 26 

Mei 
Annemie Wetzels-Bindels 1 
Wim Brouns 2 
Robert Hodiamont 2 
Bert van Meurs 2 
Tiny Nevelstein-Leclaire 4 
Ben Sormani 6 
Ankie Direcks-Klinkenberg 8 
Lianne Lennartz-Bok 14 
Boy Cox  15 
Gina Wierts-Slangen 16 
Martijn Goossens 18 
Marco Sintzen 19 
A.J.M. Franssen 21 
Lenie Deckers-Degens 25 
Fieny Beuken-Donners 26 
Hans Cosiolkofsky 28 





verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s
snelle APK-keuring van personenauto’s  

door remmentestbank
ook diesel roetmeting

schadetaxatie en -reparatie
onderhoud en service aan alle auto’s

erkend BOVAG-garantie bedrijf
inkoop van gebruikte auto’s

officieel verkooppunt van banden,
uitlaten en schokdempers

financieringen en autoverzekeringen
verhuur van personenauto’s

verhuur van auto-ambulance evt. met chauffeur

reinert 11 / 6351 hk bocholtz

tel. 045 - 544 14 40 / fax 045 - 544 52 83


