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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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Activiteitenrooster 2015
Gymnastiekvereniging	   	   	  
WILHELMINABocholtz	   	   	  
	  
Activiteitenrooster	  2015	   	   	   	   	   Versie:	  08	  mrt	  2015	  

	  

Opgericht	  12	  Mei	  1934	  
Lid	  Koninklijke	  Nederlandse	  Gymnastiek	  Unie	  

Mail:g.v.wilhelmina@ziggo.nl	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Adres:Julianastraat47	  
Website:www.gvwilhelmina-‐bocholtz.nl	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   6351	  GBBocholtz	  

	  
Datum	   Dag	   Locatie	   Tijd	   Omschrijving	   Opmerking	  
21-‐22/03	   	   Volkel	   	   Districtsfinale	  Acrogym	   	  
04/04	   Za	   Bocholtz	   	   Paaseieren	  rapen	   Jeugdraad	  
19/04	   Zo	   Oirsbeek	   	   NTS	  Jongens	  finale	   	  
19/04	   Zo	   ?	   	   Onderlinge	  Wedstrijd	   	  
21/04	   Di	   Bocholtz	   	   Jaarvergadering	  

Supportersclub	  
Supportersclub	  

26/04	   Zo	   Zwolle	   	   NK	  Halve	  Finale	  Acrogym	   	  
03/05	  	   Zo	   Bocholtz	   	   Inhalen	  Wandelaars	  

Mergellandroute	  
Drumband	  
	  

09/05	  	   Za	   Wilhelminazaal	   20:00h	   Feestavond/Jubilaris	   G.V.Wilhelmina	  
16/05	   Za	   Zwolle	   	   NK	  Halve	  Finale	  Acrogym	   	  
24/05	   Zo	   Wilhelminazaal	   	   Kinderfeest	  (v.I.)	   G.V.Wilhelmina	  
31/05	  -‐	  06/06	   	   Bocholtz	   	   Collecte	  anjeractie	  2015	  	   G.V.Wilhelmina	  
06/06	   Za	   Zwolle	   	   NK	  Finale	  Acrogym	   	  
07/06	  	   Zo	   Bocholtz	   09:00h	   Processie	  +	  Tuinfeest	   G.V.Wilhelmina	  
28/06	   Zo	   Wilhelminazaal	   06:30h	   Keiendorptocht	   NOAD	  
10-‐12/07	   	   Wilhelminazaal	   	   Minikamp	   Jeugdraad/Leiding	  
11/07	   Za	   Bocholtzerheide	   09:00h	   Schutterij	  St.Henricus,	  

Koningsvogelschieten	  
Drumband	  
	  

18/07	  -‐	  30/08	   	   	   	   Verenigingsvakantie	   	  
06/09	   Zo	   Bocholtz	   09:00h	   Processie	  Overhuizen	   G.V.Wilhelmina	  
10/10	   Za	   	   	   Trainersdag	  Mergelland	   	  
06/11	   Vr	   Wilhelminazaal	   20:00h	   Drumband	  feestavond	   	  
14/11	   Za	   Landgraaf	   	   Plaatsingswedstrijd	  

Groepsspringen	  
	  

14/11	  	   Za	   Wilhelminazaal	   	   Schlaager	  Arena	   Ouwe	  Kino	  /	  
G.V.Wilhelmina	  

28/11	  	   Za	   Wilhelminazaal	   20:00h	   Zietsong	  Printementjer	   Printementjer	  /	  
G.V.Wilhelmina	  

12/12	   Za	   Nijverdal	   	   NK	  groepsspringen	  A/B	   	  
12/12	   Za	   Wilhelminazaal	   18:00h	   Kersgala	   G.V.Wilhelmina	  
24/12	   Do	   Wilhelminazaal	   ?	   Ontvangst	  Wandelaars	  Venlo	   NOAD	  
27-‐30/12	   	   Wilhelminazaal	   Zie	  

rooster	  
Kerstvolleybal	  toernooi	   G.V.Wilhelmina	  

	  
	  
	  
	  
	  

CARLA 
REINDERS-OLLERS
Kerkstraat 2 - 6351 GH Bocholtz

www.fitlinebocholtz.nl
tel. 06 - 2286 1364
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FAMILIEDAG	  2015	  G.V.WILHELMINA	  

Beste	  leden	  en	  familie,	  

Voor	  dit	  jaar	  heeft	  het	  bestuur	  besloten	  om	  de	  familiedag	  te	  organiseren	  op	  
zondag	  06	  september.	  Op	  deze	  dag	  trekt	  ook	  de	  processie	  door	  Bocholtz.	  
Leden	  die	  hieraan	  deelnemen	  kunnen	  na	  afloop	  naar	  de	  Wilhelminazaal	  waar	  
zij	  opgewacht	  worden	  met	  koffie/thee	  en	  broodjes,	  voor	  de	  jeugd	  limonade.	  	  
Aansluitend	  volgt	  dan	  het	  programma	  van	  deze	  dag.	  

In	  het	  volgende	  boekje	  komen	  we	  hier	  op	  terug	  met	  meer	  informatie	  wat	  er	  die	  
dag	  verder	  nog	  allemaal	  staat	  te	  gebeuren.	  

Uiteraard	  is	  er	  ook	  weer	  de	  gebruikelijke	  barbecue.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

Dus	  reserveer	  nu	  al	  deze	  datum	  in	  jullie	  agenda,	  het	  
belooft	  zeker	  weer	  gezellig	  en	  leuk	  te	  worden.	  
	  

	   Niet	  vergeten	  6	  september	  2015	  
	  

Familiedag	  G.V.	  Wilhelmina	  
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Huldiging jubilaris Margot Meentz 
25 jaar lid van supportersclub G.V. Wilhelmina

Margot Meentz werd op 10 maart 2015 
gehuldigd voor haar 25 jarig lidmaatschap 
van Wilhelmina.
Margot geboren in Bocholtz in de 
Paumstraat woont al jaren met John haar 
man in Mechelen, en hier runnen ze café De 
Paardestal aan de Hoofdstraat in Mechelen.
Als bestuur hebben we reeds enkele malen 
een gezellig bestuur uitstapje mogen maken 
bij John en Margot, waar wij steeds zeer 
goed worden ontvangen en verwend in een 
prettige sfeer.
Margot vind het dan ook steeds leuk om 
weer bekende van Bocholtz te ontmoeten en 
komt ook altijd gezellig bijkletsen.
Ook tijdens haar huldiging werd er 
natuurlijk gezellig gekletst en werden weer 
diverse zaken opgehaald uit Bocholtz.
Wij willen Margot dan ook danken voor 
haar steun in al deze jaren, en hopen dat 

ze nog jaren lid zal blijven en ons blijft steunen, zodat wij G.V. Wilhelmina 
kunnen blijven ondersteunen.
Afgelopen jaren hebben we daarmee onder meer onze bijdrage kunnen 
leveren in nieuwe turnpakjes van de turners en turnsters, voor de drumband 
nieuwe instrumenten, en voor de leiding en kinderen een bijdrage kunnen 
doen voor de onkosten die gemaakt worden bij het kerstgala. 
Ook nu weer heeft de supporters club de leiding de financiële middelen 
gegeven zodat men spoedig een plankoline ter beschikking heeft. Dit is voor 
de springgroep de vervanger voor de springplank.
Verder steunen we de jeugdraad financieel om hun activiteiten te kunnen 
bekostigen, waarmee de kinderen weer leuke activiteiten kunnen doen zoals 
mini kamp, paaseieren zoeken enz.
 
Bij deze Margot namens de supportersclub G.V. Wilhelmina proficiat, en 
bedankt voor jouw vertrouwen en steun in de afgelopen 25 jaar.

Wij hopen dat we je over 15 jaar opnieuw mogen komen huldigen.
Bestuur supportersclub G.V. Wilhelmina.
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Spaarclub “Ummer Blutt” en Supportersclub GV Wilhelmina 
organiseren samen 5 kwajongwedstrijden

Wanneer Waar
zaterdag 25 april Café De Auw Leemkoel
zaterdag 16 mei Café De Auw Leemkoel
zaterdag 11 juli Café De Auw Leemkoel
zaterdag 24 oktober GV Wilhelmina
zaterdag 21 november GV Wilhelmina

Elke wedstrijd 3 koppels prijs
De eerste 3 koppels van elke wedstrijddag winnen een levensmiddelenpakket. 
Elke wedstrijddag worden 6 ronden gespeeld, bij een even aantal koppels. 
Bij een oneven aantal wordt een 7e ronde gespeeld voor de koppels die het 
vrijlot hebben gehad.

Eindresultaat na 5 wedstrijden
Van elke deelnemer wordt per wedstrijd het resultaat dat met het koppel is 
gehaald, ook als individueel resultaat vastgelegd. Speel je dus elke wedstrijd 
met een andere partner, geen probleem, ook dan doe je mee voor de 
eindprijzen. Diegene die aan het einde van alle 5 de wedstrijden (na afloop 
van de wedstrijd van 21 november) in de totaalstand als 1e, 2e, 3e of 4e 
eindigt ontvangt een extra prijs (in de vorm van cadeaubonnen).
Hierbij worden 4 van de 5 wedstrijden meegeteld voor de eindprijs. Heb 
je alle 5 de wedstrijden meegespeeld, dan wordt het slechtste resultaat 
weggelaten.

Pandoeren
In de tussenliggende maanden worden in café De Auw Leemkoel 3 
pandoeravonden gehouden en wel op:
zaterdag 28 maart / zaterdag 13 juni / zaterdag 10 oktober

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per persoon, zowel voor het kwajongen als 
voor het pandoeren. Alle wedstrijden beginnen om 20.30 uur.
Inschrijven kan vooraf bij de kastelein, in de kantine van de GV Wilhelmina 
of tot 20.15 uur op de wedstrijddag zelf.

Beleefd uitnodigend,
Spaarclub “Ummer Blutt” en 
Supportersclub GV Wilhelmina

Spaarclub	  “Ummer	  Blutt”	  en	  Supportersclub	  GV	  Wilhelmina	  	  
organiseren	  samen	  5	  kwajongwedstrijden.	  

Wanneer	   Waar	  
zaterdag	  25	  april	   Café	  De	  Auw	  Leemkoel	  
zaterdag	  16	  mei	   Café	  De	  Auw	  Leemkoel	  
zaterdag	  11	  juli	   Café	  De	  Auw	  Leemkoel	  
zaterdag	  24	  oktober	   GV	  Wilhelmina	  
zaterdag	  21	  november	   GV	  Wilhelmina	  

	  

Elke	  wedstrijd	  3	  koppels	  prijs	  
De	  eerste	  3	  koppels	  van	  elke	  wedstrijddag	  winnen	  een	  levensmiddelenpakket.	  	  

Elke	  wedstrijddag	  worden	  6	  ronden	  gespeeld,	  bij	  een	  even	  aantal	  koppels.	  Bij	  een	  oneven	  aantal	  
wordt	  een	  7e	  ronde	  gespeeld	  voor	  de	  koppels	  die	  het	  vrijlot	  hebben	  gehad.	  

Eindresultaat	  na	  5	  wedstrijden	  
Van	  elke	  deelnemer	  wordt	  per	  wedstrijd	  het	  resultaat	  dat	  met	  het	  koppel	  is	  gehaald,	  ook	  als	  

individueel	  resultaat	  vastgelegd.	  Speel	  je	  dus	  elke	  wedstrijd	  met	  een	  andere	  partner,	  geen	  
probleem,	  ook	  dan	  doe	  je	  mee	  voor	  de	  eindprijzen.	  
Diegene	  die	  aan	  het	  einde	  van	  alle	  5	  de	  wedstrijden	  (na	  afloop	  van	  de	  wedstrijd	  van	  21	  november)	  in	  

de	  totaalstand	  als	  1e,	  2e,	  3e	  of	  4e	  eindigt	  ontvangt	  een	  extra	  prijs	  (in	  de	  vorm	  van	  cadeaubonnen).	  
Hierbij	  worden	  4	  van	  de	  5	  wedstrijden	  meegeteld	  voor	  de	  eindprijs.	  Heb	  je	  alle	  5	  de	  wedstrijden	  
meegespeeld,	  dan	  wordt	  het	  slechtste	  resultaat	  weggelaten.	  

Pandoeren	  

In	  de	  tussenliggende	  maanden	  worden	  in	  café	  De	  Auw	  Leemkoel	  3	  pandoeravonden	  gehouden	  en	  
wel	  op:	  

zaterdag	  28	  maart	  
zaterdag	  13	  juni	  

zaterdag	  10	  oktober	  

Inschrijfgeld	  
Het	  inschrijfgeld	  bedraagt	  €	  5,00	  per	  persoon,	  zowel	  voor	  het	  kwajongen	  als	  voor	  het	  pandoeren.	  
Alle	  wedstrijden	  beginnen	  om	  20.30	  uur.	  

Inschrijven	  kan	  vooraf	  bij	  de	  kastelein,	  in	  de	  kantine	  van	  de	  GV	  Wilhelmina	  of	  tot	  20.15	  uur	  op	  de	  

wedstrijddag	  zelf.	  

	  
Beleefd	  uitnodigend,	  

Spaarclub	  “Ummer	  Blutt”	  
Supportersclub	  GV	  Wilhelmina	  

	  

Spaarclub	  “Ummer	  Blutt”	  en	  Supportersclub	  GV	  Wilhelmina	  	  
organiseren	  samen	  5	  kwajongwedstrijden.	  

Wanneer	   Waar	  
zaterdag	  25	  april	   Café	  De	  Auw	  Leemkoel	  
zaterdag	  16	  mei	   Café	  De	  Auw	  Leemkoel	  
zaterdag	  11	  juli	   Café	  De	  Auw	  Leemkoel	  
zaterdag	  24	  oktober	   GV	  Wilhelmina	  
zaterdag	  21	  november	   GV	  Wilhelmina	  

	  

Elke	  wedstrijd	  3	  koppels	  prijs	  
De	  eerste	  3	  koppels	  van	  elke	  wedstrijddag	  winnen	  een	  levensmiddelenpakket.	  	  

Elke	  wedstrijddag	  worden	  6	  ronden	  gespeeld,	  bij	  een	  even	  aantal	  koppels.	  Bij	  een	  oneven	  aantal	  
wordt	  een	  7e	  ronde	  gespeeld	  voor	  de	  koppels	  die	  het	  vrijlot	  hebben	  gehad.	  

Eindresultaat	  na	  5	  wedstrijden	  
Van	  elke	  deelnemer	  wordt	  per	  wedstrijd	  het	  resultaat	  dat	  met	  het	  koppel	  is	  gehaald,	  ook	  als	  

individueel	  resultaat	  vastgelegd.	  Speel	  je	  dus	  elke	  wedstrijd	  met	  een	  andere	  partner,	  geen	  
probleem,	  ook	  dan	  doe	  je	  mee	  voor	  de	  eindprijzen.	  
Diegene	  die	  aan	  het	  einde	  van	  alle	  5	  de	  wedstrijden	  (na	  afloop	  van	  de	  wedstrijd	  van	  21	  november)	  in	  

de	  totaalstand	  als	  1e,	  2e,	  3e	  of	  4e	  eindigt	  ontvangt	  een	  extra	  prijs	  (in	  de	  vorm	  van	  cadeaubonnen).	  
Hierbij	  worden	  4	  van	  de	  5	  wedstrijden	  meegeteld	  voor	  de	  eindprijs.	  Heb	  je	  alle	  5	  de	  wedstrijden	  
meegespeeld,	  dan	  wordt	  het	  slechtste	  resultaat	  weggelaten.	  

Pandoeren	  

In	  de	  tussenliggende	  maanden	  worden	  in	  café	  De	  Auw	  Leemkoel	  3	  pandoeravonden	  gehouden	  en	  
wel	  op:	  

zaterdag	  28	  maart	  
zaterdag	  13	  juni	  

zaterdag	  10	  oktober	  

Inschrijfgeld	  
Het	  inschrijfgeld	  bedraagt	  €	  5,00	  per	  persoon,	  zowel	  voor	  het	  kwajongen	  als	  voor	  het	  pandoeren.	  
Alle	  wedstrijden	  beginnen	  om	  20.30	  uur.	  

Inschrijven	  kan	  vooraf	  bij	  de	  kastelein,	  in	  de	  kantine	  van	  de	  GV	  Wilhelmina	  of	  tot	  20.15	  uur	  op	  de	  

wedstrijddag	  zelf.	  

	  
Beleefd	  uitnodigend,	  

Spaarclub	  “Ummer	  Blutt”	  
Supportersclub	  GV	  Wilhelmina	  
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Limburgse Kampioenschappen Acrogym 2015
Een nieuw seizoen, nieuwe partners, nieuwe uitdagingen.
Zo zijn we 2015 begonnen met de acrogroep.
Na de zomervakantie hebben zich een paar nieuwe dames bij de acrogroep 
gevoegd waardoor wij als leiding de keuze moesten maken om nieuwe 
groepen te vormen.
Dit was niet voor iedereen even gemakkelijk. Gelukkig werd dit wel door 
iedereen snel geaccepteerd en werd er keihard gewerkt  voor het nieuwe 
wedstrijdseizoen.
Op 17 januari jl. was er dan ook de 1e wedstrijd van het nieuwe seizoen. De 
Limburgse Kampioenschappen.
Om 6.45 uur werd er zaterdagmorgen met de ochtendgroep vertrokken 
richting Den Bosch.
Na een korte splitsing van de groep kwamen we allemaal op tijd aan bij de 
sporthal van Stichting Flik Flak.
Na de algemene opmars en het inturnen waren Simone, Kelsey en Anne als 
1e van Wilhelmina rond kwart over 10 aan de beurt.
Als snel hadden de dames besloten om het element (Toren), wat niet altijd 
goed gaat, te vervangen door een element (spagaat in de handen) waar ze 
zekerder van waren.
Jammer genoeg ging er in de dans een ander element niet goed waardoor 
er al meteen een aftrek van 1 punt werd gegeven. Met een score van 24.250 
behaalden ze toch nog een 4e plaats.

Limburgse	  Kampioenschappen	  Acrogym	  2015	  

	  

Een	  nieuw	  seizoen,	  nieuwe	  partners,	  nieuwe	  uitdagingen.	  
Zo	  zijn	  we	  2015	  begonnen	  met	  de	  acrogroep.	  
	  
Na	  de	  zomervakantie	  hebben	  zich	  een	  paar	  nieuwe	  dames	  bij	  de	  acrogroep	  gevoegd	  waardoor	  wij	  als	  
leiding	  de	  keuze	  moesten	  maken	  om	  nieuwe	  groepen	  te	  vormen.	  
	  
Dit	  was	  niet	  voor	  iedereen	  even	  gemakkelijk.	  Gelukkig	  werd	  dit	  wel	  door	  iedereen	  snel	  geaccepteerd	  
en	  werd	  er	  keihard	  gewerkt	  	  voor	  het	  nieuwe	  wedstrijdseizoen.	  
	  
Op	  17	  januari	  jl.	  was	  er	  dan	  ook	  de	  1e	  wedstrijd	  van	  het	  nieuwe	  seizoen.	  De	  Limburgse	  
Kampioenschappen.	  
	  
Om	  6.45	  uur	  werd	  er	  zaterdagmorgen	  met	  de	  ochtendgroep	  vertrokken	  richting	  Den	  Bosch.	  
Na	  een	  korte	  splitsing	  van	  de	  groep	  kwamen	  we	  allemaal	  op	  tijd	  aan	  bij	  de	  sporthal	  van	  Stichting	  Flik	  
Flak.	  
	  
Na	  de	  algemene	  opmars	  en	  het	  inturnen	  waren	  Simone,	  Kelsey	  en	  Anne	  als	  1e	  van	  Wilhelmina	  rond	  
kwart	  over	  10	  aan	  de	  beurt.	  
Als	  snel	  hadden	  de	  dames	  besloten	  om	  het	  element	  (Toren),	  wat	  niet	  altijd	  goed	  gaat,	  te	  vervangen	  
door	  een	  element	  (spagaat	  in	  de	  handen)	  waar	  ze	  zekerder	  van	  waren.	  
Jammer	  genoeg	  ging	  er	  in	  de	  dans	  een	  ander	  element	  niet	  goed	  waardoor	  er	  al	  meteen	  een	  aftrek	  
van	  1	  punt	  werd	  gegeven.	  Met	  een	  score	  van	  24.250	  behaalden	  ze	  toch	  nog	  een	  4e	  plaats.	  

	  
	  
In	  dezelfde	  categorie	  (Dames	  Groep	  D-‐niveau)	  als	  Simone,	  Kelsey	  en	  Anne	  waren	  rond	  10.30	  uur	  
Ramona,	  Babette	  en	  Mila	  aan	  de	  beurt.	  
Ramona	  en	  Babette	  waren	  vorig	  jaar	  nog	  een	  dames	  groep	  met	  Secoiya	  en	  Mila	  was	  een	  dames	  paar	  
met	  Ashley.	  Dit	  bracht	  natuurlijk	  een	  beetje	  extra	  spanning	  met	  zich	  mee.	  
Tijdens	  hun	  oefening	  waren	  er	  nog	  een	  paar	  onzekerheden	  en	  wiebelingen	  te	  zien,	  maar	  toch	  
behaalden	  ze	  met	  hun	  score	  van	  24.700	  een	  3e	  plaats.	  
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PLUS Tossings

GASTHOF 2
6351 CM BOCHOLTz
TeL. 045-5445373

Wat een verschil
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In dezelfde categorie (Dames Groep D-niveau) als Simone, Kelsey en Anne 
waren rond 10.30 uur Ramona, Babette en Mila aan de beurt.
Ramona en Babette waren vorig jaar nog een dames groep met Secoiya en 
Mila was een dames paar met Ashley. Dit bracht natuurlijk een beetje extra 
spanning met zich mee.
Tijdens hun oefening waren er nog een paar onzekerheden en wiebelingen te 
zien, maar toch behaalden ze met hun score van 24.700 een 3e plaats.

De middaggroep 
was ook al 
gearriveerd en 
werd het in de 
kleine, warme 
sporthal alleen nog 
maar drukker en 
drukker.

De middag-
wedstrijd kon 
beginnen, met als 
1e Pamela, Ashley 
en Mette van 
Wilhelmina.
Een heel nieuw groepje, met Mette als nieuwe gymnaste binnen de groep.
Tijdens het inturnen ging het niet helemaal goed met 1 element waardoor 
de zenuwen bij 
Pamela toch even 
de overhand 
kregen. Jammer 
genoeg ging ook dit 
element in de dans 
niet goed en kregen 
zij meteen een 
aftrek van 1 punt. 
Met een score van 
23.800 behaalden 
zij een 5e plaats. 
 

	  
	  
De	  middaggroep	  was	  ook	  al	  gearriveerd	  en	  werd	  het	  in	  de	  kleine,	  warme	  sporthal	  alleen	  nog	  maar	  
drukker	  en	  drukker.	  
	  
De	  middagwedstrijd	  kon	  beginnen,	  met	  als	  1e	  Pamela,	  Ashley	  en	  Mette	  van	  Wilhelmina.	  
Een	  heel	  nieuw	  groepje,	  met	  Mette	  als	  nieuwe	  gymnaste	  binnen	  de	  groep.	  
Tijdens	  het	  inturnen	  ging	  het	  niet	  helemaal	  goed	  met	  1	  element	  waardoor	  de	  zenuwen	  bij	  Pamela	  
toch	  even	  de	  overhand	  kregen.	  Jammer	  genoeg	  ging	  ook	  dit	  element	  in	  de	  dans	  niet	  goed	  en	  kregen	  
zij	  meteen	  een	  aftrek	  van	  1	  punt.	  	  
Met	  een	  score	  van	  23.800	  behaalden	  zij	  een	  5e	  plaats.	  	  

	  
	  
Als	  volgende	  waren	  Samantha,	  Rebecca	  en	  Estelle	  aan	  de	  beurt.	  Ook	  dit	  is	  een	  nieuw	  groepje	  met	  als	  
nieuwe	  gymnaste	  Estelle.	  
Wat	  tijdens	  de	  generale	  niet	  helemaal	  goed	  ging,	  ging	  tijdens	  de	  wedstrijd	  allemaal	  goed.	  En	  met	  de	  
mededeling	  voor	  het	  oplopen	  dat	  het	  toch	  allemaal	  wel	  erg	  spannend	  was	  behaalden	  zij	  met	  hun	  
score	  van	  25.000	  een	  1e	  plaats.	  

	  
	  
De	  middaggroep	  was	  ook	  al	  gearriveerd	  en	  werd	  het	  in	  de	  kleine,	  warme	  sporthal	  alleen	  nog	  maar	  
drukker	  en	  drukker.	  
	  
De	  middagwedstrijd	  kon	  beginnen,	  met	  als	  1e	  Pamela,	  Ashley	  en	  Mette	  van	  Wilhelmina.	  
Een	  heel	  nieuw	  groepje,	  met	  Mette	  als	  nieuwe	  gymnaste	  binnen	  de	  groep.	  
Tijdens	  het	  inturnen	  ging	  het	  niet	  helemaal	  goed	  met	  1	  element	  waardoor	  de	  zenuwen	  bij	  Pamela	  
toch	  even	  de	  overhand	  kregen.	  Jammer	  genoeg	  ging	  ook	  dit	  element	  in	  de	  dans	  niet	  goed	  en	  kregen	  
zij	  meteen	  een	  aftrek	  van	  1	  punt.	  	  
Met	  een	  score	  van	  23.800	  behaalden	  zij	  een	  5e	  plaats.	  	  

	  
	  
Als	  volgende	  waren	  Samantha,	  Rebecca	  en	  Estelle	  aan	  de	  beurt.	  Ook	  dit	  is	  een	  nieuw	  groepje	  met	  als	  
nieuwe	  gymnaste	  Estelle.	  
Wat	  tijdens	  de	  generale	  niet	  helemaal	  goed	  ging,	  ging	  tijdens	  de	  wedstrijd	  allemaal	  goed.	  En	  met	  de	  
mededeling	  voor	  het	  oplopen	  dat	  het	  toch	  allemaal	  wel	  erg	  spannend	  was	  behaalden	  zij	  met	  hun	  
score	  van	  25.000	  een	  1e	  plaats.	  
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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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Als volgende waren Samantha, Rebecca en Estelle aan de beurt. Ook dit is een 
nieuw groepje met als nieuwe gymnaste Estelle.
Wat tijdens de generale niet helemaal goed ging, ging tijdens de wedstrijd 
allemaal goed. En met de mededeling voor het oplopen dat het toch allemaal 
wel erg spannend was behaalden zij met hun score van 25.000 een 1e plaats.

Anouk, Ava en Floortje waren in de categorie Dames Groep E Senior als 
laatste van Wilhelmina aan de beurt. Hun oefening verliep zonder grote 
fouten goed. Met een score van 24.550 behaalden zij een 4e plaats.
 

	  
	  
Anouk,	  Ava	  en	  Floortje	  waren	  in	  de	  categorie	  Dames	  Groep	  E	  Senior	  als	  laatste	  van	  Wilhelmina	  aan	  
de	  beurt.	  Hun	  oefening	  verliep	  zonder	  grote	  fouten	  goed.	  Met	  een	  score	  van	  24.550	  behaalden	  zij	  
een	  4e	  plaats.	  

	  
	  
Rond	  de	  klok	  van	  17.00	  uur	  waren	  als	  laatste	  groepje	  van	  Wilhemina	  onze	  junioren	  aan	  de	  beurt.	  
Aimee	  en	  Jana,	  vorig	  jaar	  nog	  als	  bovenpartners,	  nu	  als	  grote	  dames	  onderpartners,	  samen	  met	  Lis.	  
Alle	  elementen	  verliepen	  goed,	  zelfs	  de	  handstand	  die	  op	  het	  laatste	  moment	  nog	  verandert	  was.	  
Met	  een	  score	  van	  23.800	  behaalden	  zij	  een	  4e	  plaats.	  

	  
	  
Anouk,	  Ava	  en	  Floortje	  waren	  in	  de	  categorie	  Dames	  Groep	  E	  Senior	  als	  laatste	  van	  Wilhelmina	  aan	  
de	  beurt.	  Hun	  oefening	  verliep	  zonder	  grote	  fouten	  goed.	  Met	  een	  score	  van	  24.550	  behaalden	  zij	  
een	  4e	  plaats.	  

	  
	  
Rond	  de	  klok	  van	  17.00	  uur	  waren	  als	  laatste	  groepje	  van	  Wilhemina	  onze	  junioren	  aan	  de	  beurt.	  
Aimee	  en	  Jana,	  vorig	  jaar	  nog	  als	  bovenpartners,	  nu	  als	  grote	  dames	  onderpartners,	  samen	  met	  Lis.	  
Alle	  elementen	  verliepen	  goed,	  zelfs	  de	  handstand	  die	  op	  het	  laatste	  moment	  nog	  verandert	  was.	  
Met	  een	  score	  van	  23.800	  behaalden	  zij	  een	  4e	  plaats.	  
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Rond de klok van 17.00 uur waren als laatste groepje van Wilhemina onze 
junioren aan de beurt.
Aimee en Jana, vorig jaar nog als bovenpartners, nu als grote dames 
onderpartners, samen met Lis.
Alle elementen verliepen goed, zelfs de handstand die op het laatste moment 
nog verandert was.
Met een score van 23.800 behaalden zij een 4e plaats.

	  
	  	  
Zoals	  het	  bij	  Wilhelmina	  een	  traditie	  is,	  werd	  ook	  deze	  dag	  afgesloten	  met	  een	  hamburgertje	  bij	  
McDonald’s.	  
	  
	  
Dames	  jullie	  zijn	  allemaal	  kanjers,	  jullie	  hebben	  het	  super	  gedaan!!!	  
	  

	  
	  

	  
	  	  
Zoals	  het	  bij	  Wilhelmina	  een	  traditie	  is,	  werd	  ook	  deze	  dag	  afgesloten	  met	  een	  hamburgertje	  bij	  
McDonald’s.	  
	  
	  
Dames	  jullie	  zijn	  allemaal	  kanjers,	  jullie	  hebben	  het	  super	  gedaan!!!	  
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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”

Zoals het bij Wilhelmina een traditie is, werd ook deze dag afgesloten met 
een hamburgertje bij McDonald’s.

Dames jullie zijn allemaal kanjers, jullie hebben het super gedaan!!!
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Zoals het bij Wilhelmina een traditie is, werd ook deze dag afgesloten met 
een hamburgertje bij McDonald’s.

Dames jullie zijn allemaal kanjers, jullie hebben het super gedaan!!!
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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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MTT te landgraaf 01-03-2015

Meisjes TurnToernooi 

Op Zondag 1 maart was er weer een meisjes turntoernooi bij PHDES in 
landgraaf. 

MTT	  te	  landgraaf	  01-‐03-‐2015	  

	  

Meisjes	  TurnToernooi	  	  

	  
Op	  Zondag	  1	  maart	  was	  er	  weer	  een	  meisjes	  turntoernooi	  bij	  PHDES	  in	  landgraaf.	  	  
Er	  waren	  dit	  keer	  2	  groepjes	  van	  6/7	  jaar	  van	  Wilhelmina.	  
De	  meiden	  moesten	  hun	  turn	  prestaties	  tonen	  op	  de	  lange	  mat	  en	  de	  trampoline	  dit	  bracht	  toch	  wel	  
wat	  zenuwen	  met	  zich	  mee	  want	  voor	  de	  meeste	  meisjes	  was	  dat	  de	  eerste	  echte	  turn	  wedstrijd,	  wat	  
was	  dit	  spannend.	  	  

	  

Mama`s,	  papa`s,	  oma`s	  en	  opa`s	  iedereen	  op	  de	  tribune	  kon	  ervan	  genieten	  en	  moedigden	  de	  
turnsters	  aan.	  De	  aanmoedigingen	  waren	  dan	  ook	  niet	  voor	  niks	  want	  Wilhelmina	  viel	  in	  de	  prijzen	  
wat	  nog	  niet	  vanzelf	  sprekend	  was	  met	  zoveel	  tegenstanders.	  
Iedereen	  had	  zo	  goed	  hun	  best	  gedaan	  dat	  alle	  deelnemers	  een	  diploma	  hadden	  verdiend.	  

MTT	  te	  landgraaf	  01-‐03-‐2015	  

	  

Meisjes	  TurnToernooi	  	  

	  
Op	  Zondag	  1	  maart	  was	  er	  weer	  een	  meisjes	  turntoernooi	  bij	  PHDES	  in	  landgraaf.	  	  
Er	  waren	  dit	  keer	  2	  groepjes	  van	  6/7	  jaar	  van	  Wilhelmina.	  
De	  meiden	  moesten	  hun	  turn	  prestaties	  tonen	  op	  de	  lange	  mat	  en	  de	  trampoline	  dit	  bracht	  toch	  wel	  
wat	  zenuwen	  met	  zich	  mee	  want	  voor	  de	  meeste	  meisjes	  was	  dat	  de	  eerste	  echte	  turn	  wedstrijd,	  wat	  
was	  dit	  spannend.	  	  

	  

Mama`s,	  papa`s,	  oma`s	  en	  opa`s	  iedereen	  op	  de	  tribune	  kon	  ervan	  genieten	  en	  moedigden	  de	  
turnsters	  aan.	  De	  aanmoedigingen	  waren	  dan	  ook	  niet	  voor	  niks	  want	  Wilhelmina	  viel	  in	  de	  prijzen	  
wat	  nog	  niet	  vanzelf	  sprekend	  was	  met	  zoveel	  tegenstanders.	  
Iedereen	  had	  zo	  goed	  hun	  best	  gedaan	  dat	  alle	  deelnemers	  een	  diploma	  hadden	  verdiend.	  
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Er waren dit keer 2 groepjes van 6/7 jaar van Wilhelmina.
De meiden moesten hun turn prestaties tonen op de lange mat en de 
trampoline dit bracht toch wel wat zenuwen met zich mee want voor de 
meeste meisjes was dat de eerste echte turn wedstrijd, wat was dit spannend. 

Mama`s, papa`s, oma`s en opa`s iedereen op de tribune kon ervan genieten 
en moedigden de turnsters aan. De aanmoedigingen waren dan ook niet 
voor niks want Wilhelmina viel in de prijzen wat nog niet vanzelf sprekend 
was met zoveel tegenstanders. Iedereen had zo goed hun best gedaan dat alle 
deelnemers een diploma hadden verdiend.

	  	  
	  	  	  

	  

	  

Uitslagen	  :	  

	  	  
Wilhelmina	  1	  had	  bij	  lange	  mat	  een	  2de	  plaats	  en	  Wilhelmina	  2	  een	  6de	  plaats,	  
en	  bij	  trampoline	  had	  Wilhelmina	  1	  een	  1ste	  plaats	  en	  Wilhelmina	  2	  een	  7de	  plaats.	  
	  
Goedzo	  dames	  op	  naar	  de	  volgende	  wedstrijd.	  	  

 

	  	  
	  	  	  

	  

	  

Uitslagen	  :	  

	  	  
Wilhelmina	  1	  had	  bij	  lange	  mat	  een	  2de	  plaats	  en	  Wilhelmina	  2	  een	  6de	  plaats,	  
en	  bij	  trampoline	  had	  Wilhelmina	  1	  een	  1ste	  plaats	  en	  Wilhelmina	  2	  een	  7de	  plaats.	  
	  
Goedzo	  dames	  op	  naar	  de	  volgende	  wedstrijd.	  	  
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Uitslagen :
Wilhelmina 1 had bij lange mat een 2de plaats en Wilhelmina 2 een 6de 
plaats, en bij trampoline had Wilhelmina 1 een 1ste plaats en Wilhelmina 2 
een 7de plaats.

Goedzo dames op naar de volgende wedstrijd. 

 
 

 

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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Vanaf	  maandag	  24	  november	  2014	  werden	  er	  vouchers	  	  gespaard	  om	  onze	  Clubkas	  te	  spekken.	  
Na	  weken	  verzamelen	  en	  3	  gezellige	  telmomenten	  was	  er	  dinsdag	  17	  maart	  de	  prijsuitreiking	  van	  
deze	  mooie	  Plus	  Actie.	  
	  
Gymnastiekvereniging	  Wilhelmina	  mocht	  €	  241,98	  in	  ontvangst	  nemen.	  

Iedereen	  bedankt	  voor	  de	  steun	  en	  het	  meesparen	  van	  de	  vouchers.	  
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Wilhelmina jubilaris 2015
 

Wilma Hursel-Franken – 60 jaar:
Werd op 5 jarige leeftijd lid van onze 
vereniging [1955] waar zij in de 
meisjesgroep de turnsport begon te 
beoefenen. In 1968 is ze begonnen met 
ritmische gymnastiek, hetgeen zij tot 1981 
heeft gedaan. In 1982 is zij overgestapt 
naar de Fitdames. 
Wilma was als vrijwilliger vaak achter 
de bar te vinden, met name op de 
drumbandrepetities. 
Ook voor de versiering van de kantine in 
o.a. de kerstperiode en met de carnaval, 
heeft ze jarenlang, samen met collega 
vrijwilligers, gezorgd.
In 1959 werd zij lid van ons Drumband 
op de tenortrom (pauk). Maar liefst 41 
jaar heeft ze met veel plezier en inzet gemusiceerd. Hier werd haar inzet zeer 
gewaardeerd, en tijdens haar drumband jubilea van 25 jaar en 40 jaar ontving 
ze de speldjes van langdurig lidmaatschap van de FKM (Federatie Katholieke 
Muziekgezelschappen). 
Bij gelegenheid van haar 25, 40 en 50 jarig verenigingsjubileum kreeg zij 
voor de bewezen diensten onder andere: zilveren speld LTK (Limburgse 
Turnkring) , klaverblad orde (Kalk ad Books), zilveren W (Wilhelmina) , 
zilveren speld KNGB (turnbond) , gouden W (Wilhelmina) en bronzen speld 
KNGU (turnbond).

Sinds 2013 is ze helaas geen ACTIEF Wilhelminalid meer wegens het stoppen 
van de fitgroep waar ze deel van uitmaakte. Echter tot op de dag van vandaag 
ligt het drumband haar aan het hart. Bij nagenoeg elke activiteit van het 
drumband is zij samen met haar echtgenoot aanwezig.

Wij wensen haar proficiat met het bereiken van deze mijlpaal en hopen dat ze 
nog veel plezier beleefd bij Wilhelmina.
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E-mail: info@mullenders-dakopbouw.nl
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ZNK Acrogym 08-03-2015
Zuid Nederlandse Kamioenschappen Acro in Deurne.

Op zaterdag 7 maart werd er om kwart voor 7 vertrokken richting Deurne 
voor de Zuid Nederlandse kampioenschappen Acro. ’S Morgens waren de 
jongste van onze vereniging aan de buurt. Dit zijn Aimee, Jana en Lis. Na 
een reis van 1 uur en 15 minuten kwamen we mooi op tijd aan in Deurne. 
De ouders gingen lekker een kopje koffie drinken in de kantine. De sporters 
gingen samen met de leiding het kleedlokaal zoeken waar ze zich konden 
omkleden. Daarna werd er gezocht hoe we eigenlijk op de tribune konden 
komen. Nadat we werden aangesproken als ouders en wij hadden uitgelegd 
dat we sporters en leiding waren, werden we weer terug gestuurd en moesten 
via het kleedlokaal naar de tribune. Dit hebben wij dan ook gedaan. 
Aimee, Jana en Lis waren niet alleen. Er waren al een tal van supporters ’s 
ochtends voor hen meegekomen. Na de algemene opmars werden de haren 
goed vast en mooi gemaakt. Na dit alles zaten de dames in spanning te 
wachten tot dat ze mochten gaan opwarmen op de mat.

Aimee, Jana en Lis
 
Eindelijk konden de dames naar beneden, iedereen op de tribune wenste hun 
succes. Toen hun blok bezig was waren de dames steeds meer in spanning. 
Hun oefening verliep zeer netjes. Ze waren erg vooruit gegaan ten opzichte 
van de eerste wedstrijd. Helaas tikte lis bij het nieuwe element wat ze in de 
dans gebracht hadden eventjes de vloer aan. Dit kostte hen 0.9 punten. Hun 
nette oefening werd beloond met 23.900 en behaalde hiermee een nette 7de 
plaats.
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ouders en wij hadden uitgelegd dat we sporters en leiding waren, werden we weer 
terug gestuurd en moesten via het kleedlokaal naar de tribune. Dit hebben wij dan 
ook gedaan.  
Aimee, Jana en Lis waren niet alleen. Er waren al een tal van supporters ’s ochtends 
voor hen meegekomen. Na de algemene opmars werden de haren goed vast en 
mooi gemaakt. Na dit alles zaten de dames in spanning te wachten tot dat ze 
mochten gaan opwarmen op de mat. 
 
Aimee, Jana en Lis  

 Eindelijk konden de dames naar beneden, iedereen op de tribune wenste hun 
succes. Toen hun blok bezig was waren de dames steeds meer in spanning. Hun 
oefening verliep zeer netjes. Ze waren erg vooruit gegaan ten opzichte van de 
eerste wedstrijd. Helaas tikte lis bij het nieuwe element wat ze in de dans gebracht 
hadden eventjes de vloer aan. Dit kostte hen 0.9 punten. Hun nette oefening werd 
beloond met 23.900 en behaalde hiermee een nette 7de plaats. 
  
Middag wedstrijden : 
 
Rond een uur kwamen de dames van de middag wedstrijd. Deze mochten zich 
meteen klaar maken voor de algemene opwarming. Nadat iedereen was op 
gewarmd was de opmars voor het middag blok en de prijsuitreiking van het ochtend 
blok. Hierna gingen de dames van de middag wedstrijd zich klaar maken. In het 
derde blok van de middagwedstrijd waren Ramona, Babette en Mila en Simone, 
Kelsey en Anne aan de beurt. 
 
 
Ramona, Babette en Mila 
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Middag wedstrijden :

Rond een uur kwamen de dames van de middag wedstrijd. Deze mochten 
zich meteen klaar maken voor de algemene opwarming. Nadat iedereen was 
op gewarmd was de opmars voor het middag blok en de prijsuitreiking van 
het ochtend blok. Hierna gingen de dames van de middag wedstrijd zich 
klaar maken. In het derde blok van de middagwedstrijd waren Ramona, 
Babette en Mila en Simone, Kelsey en Anne aan de beurt.

Ramona, Babette en Mila
 
Ramona, Babette en Mila waren als eerste aan de beurt om hun oefening te 
laten zien. Ook hun oefening verliep beter dan die van de vorige wedstrijd. 
Ook deze dames hadden een verandering aangebracht in hun dans. Zelfs tien 
minuten voor de wedstrijd werd besloten dat Ramona en Babette wisselde 
van hun laatste individuele element. Helaas werd een element niet lang 
genoeg vast gehouden en hierdoor werd er een tijdsfout geteld. Dit kostte 
hen 0.3 punten. Hun oefening werd beloond met 24.550 punten en haalde 
hiermee een 7de plaats.
 

 Ramona, Babette en Mila waren als eerste aan de beurt om hun oefening te laten 
zien. Ook hun oefening verliep beter dan die van de vorige wedstrijd. Ook deze 
dames hadden een verandering aangebracht in hun dans. Zelfs tien minuten voor 
de wedstrijd werd besloten dat Ramona en Babette wisselde van hun laatste 
individuele element. Helaas werd een element niet lang genoeg vast gehouden en 
hierdoor werd er een tijdsfout geteld. Dit kostte hen 0.3 punten. Hun oefening werd 
beloond met 24.550 punten en haalde hiermee een 7de plaats. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S imone, Kelsey en Anne 
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Simone, Kelsey en Anne
 
Hierna waren Simone, Kelsey en Anne aan de beurt. Vorige wedstrijd hadden 
ze geen salto in de dans, deze is wel verplicht in de d-lijn. Dus deze hebben ze 
deze wedstrijd er wel in gedaan. Ook hun lieten een nette oefening zien. Deze 
oefening werd beloond met 24.600 punten. En behaalde hiermee een 6de 
plaats.

 Pamela, Ashley en Mette

 Hierna waren Simone, Kelsey en Anne aan de beurt. Vorige wedstrijd hadden ze 
geen salto in de dans, deze is wel verplicht in de d-lijn. Dus deze hebben ze deze 
wedstrijd er wel in gedaan. Ook hun lieten een nette oefening zien. Deze oefening 
werd beloond met 24.600 punten. En behaalde hiermee een 6de plaats. 
  
Pamela, Ashley en Mette 

 Later op de middag in het voorlaatste blok waren Pamela, Ashley en Mette en Ava 
Anouk en Floortje aan de beurt. Pamela, Ashley en Mette mochten beginnen met 
hun oefening. Ook hier hadden ze wat aan aangepast. De dames waren zeer 
nerveus voor hun toren. Deze ging gelukkig goed en bleef mooi staan! Hun nette 
oefening werd beloond met 24.750 en behaalde hiermee een 2de plaats. 
  
Ava Anouk en Floort je 

 Hierna waren Simone, Kelsey en Anne aan de beurt. Vorige wedstrijd hadden ze 
geen salto in de dans, deze is wel verplicht in de d-lijn. Dus deze hebben ze deze 
wedstrijd er wel in gedaan. Ook hun lieten een nette oefening zien. Deze oefening 
werd beloond met 24.600 punten. En behaalde hiermee een 6de plaats. 
  
Pamela, Ashley en Mette 

 Later op de middag in het voorlaatste blok waren Pamela, Ashley en Mette en Ava 
Anouk en Floortje aan de beurt. Pamela, Ashley en Mette mochten beginnen met 
hun oefening. Ook hier hadden ze wat aan aangepast. De dames waren zeer 
nerveus voor hun toren. Deze ging gelukkig goed en bleef mooi staan! Hun nette 
oefening werd beloond met 24.750 en behaalde hiermee een 2de plaats. 
  
Ava Anouk en Floort je 
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Later op de middag in het voorlaatste blok waren Pamela, Ashley en Mette 
en Ava Anouk en Floortje aan de beurt. Pamela, Ashley en Mette mochten 
beginnen met hun oefening. Ook hier hadden ze wat aan aangepast. De 
dames waren zeer nerveus voor hun toren. Deze ging gelukkig goed en bleef 
mooi staan! Hun nette oefening werd beloond met 24.750 en behaalde 
hiermee een 2de plaats.

Ava Anouk en Floortje
 
Als laatste waren Ava Anouk en Floortje aan de beurt. Hun oefening werd 
netjes uitgevoerd. Zij hadden niks in hun dans veranderd. De oefening werd 
beloond met 24.350 en behaalde hiermee een 6de plek.
 
Pamela en Ashley hadden Mette niet verteld dat zij 2de waren geworden. 
Tijdens de prijsuitreiking werd Mette compleet verrast. Heel trots liep ze naar 
het podium met haar twee partners. Na de prijsuitreiking werden er nog een 
paar foto’s gemaakt. Hierna volgde het inmiddels ritueel geworden dinner bij 
de mcdonalds.

Dames goed gedaan en veel succes voor de volgende wedstrijd.

 Als laatste waren Ava Anouk en Floortje aan de beurt. Hun oefening werd netjes 
uitgevoerd. Zij hadden niks in hun dans veranderd. De oefening werd beloond met 
24.350 en behaalde hiermee een 6de plek. 
  
Pamela en Ashley hadden Mette niet verteld dat zij 2de waren geworden. Tijdens de 
prijsuitreiking werd Mette compleet verrast. Heel trots liep ze naar het podium met 
haar twee partners. Na de prijsuitreiking werden er nog een paar foto’s gemaakt. 
Hierna volgde het inmiddels ritueel geworden dinner bij de mcdonalds. 
 
Dames goed gedaan en veel succes voor de volgende wedstrijd. 
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Supportersclub G.V. Wilhelmina Bocholtz

Bij deze hebben wij het genoegen, U uit te nodigen, voor het bijwonen van 
onze Jaarvergadering.
Deze zal gehouden worden op Dinsdag 21-04-2015 in de Wilhelminazaal  te 
Bocholtz.

Aanvang: 19.30 uur

AGENDA:

1. Opening

2. Notulen laatst gehouden Jaarvergadering 2014

3. Jaarverslag [2014] Secretaris

4. Jaarverslag [2014] Penningmeester

5. Verslag Kascontrolecommissie

6. Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie

7. Pauze

8. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar zijn:
 Dhr. J. Direcks  (Voorzitter)
 Mevr. M. Meesters (2e Penningmeester)
       Mevr. L. Nevelstein (Commissaris)            
       
9. Mededelingen

10. Wat ter tafel komt

11. Rondvraag 

12.  Sluiting
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To r e  M e n n e n s
FYSIO- MANUELE THERAPIE   |   MEDISCHE TRAININGSTHERAPIE

Pastoor Neujeanstraat 4
6351 GK Bocholtz
Tel. 045/544 63 88
Fax 045/544 30 48

• fysiotherapie
• manuele therapie
• medische- trainingstherapie
• huisbezoeken

www.toremennens.nl
Shockwave therapie   www.shockwave-zuidlimburg.nl   spreekuur: maandag 18.30-19.30u
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Rommelmarkt  Wilhelmina Bocholtz 2015
Op zondag 1 februari organiseerde  gymnastiekvereniging Wilhelmina 
Bocholtz weer de traditionele rommelmarkt op De Wilhelminazaal.
Net als in de voorgaande jaren was deze gezellig en druk bezochte 
rommelmarkt een trekpleister voor vele kooplustigen uit alle streken van 
deze regio. 
De standhouders  verkopen er overtollige huisraad, speelgoed, boeken, 
kleding, antiek elektrische apparaten enz. 
Verder werd er voor een drankje en een hapje gezorgd door de jeugdraad van 
G.V. Wilhelmina.
De hele dag werd er gezellig gesnuffeld en een praatje gemaakt.
Om 16.00uur werden de ‘resten’ verzameld en ging iedereen weer naar huis. 
Alles werd hierna weer netjes opgeruimd door de Wilhelmien-leden.

Hopelijk was er ook ‘een schnepke’ voor U bij, zo niet dan tot volgend jaar.
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Verslag carnavalsmiddag 

Op zaterdag 14 februari vond de jaarlijkse carnavals middag van de 
Wilhelmina georganiseerd door de jeugdraad weer plaats. Deze middag stond 
in het teken van laache um Wilhemina’s live video’s. om 14.11 uur werd de 
zitting geopend door Ron die onze presentatoren aankondigden. Dit deed hij 
op een zeer originele manier , hij vroeg een minuut stilte voor de overleden 
wietplantjes van de buren. Dit na de brand van de vrijdag ervoor. Na deze 
minuut stilte kwamen de presentatoren Ramona en Joyce zij presenteerde dit 
jaar voor het eerst de zitting. 
Als eerst kwam de 
jeugdraad naar boven 
samen met prinses 
Laura, Dani kwam later 
ivm de kinderoptocht 
in Kerkrade.  Mette 
opende de zitting met 
haar dans. Zoals elk jaar 
volgde de kleuters die 
weer een mooi dansje 
lieten zien voor ons. 
Hierna volgde een aantal 
optreden van de eigen 
jeugd van Wilhelmina. 
Dit jaar had de jeugdraad 
met name Renate 
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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

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

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

de moeite genomen om optredens van buiten af te regelen.  Bente uit 
dansgroep sensation uit Mechelen heeft voor ons opgetreden. Ook stonden 
de geitenfokkers twintig minuten lang bij ons op de bühne. Dit jaar hadden 
we een primeur we kregen een speciaal optreden van de village people.  Hen 
lieten weten dat ze  te boeken waren voor elk feestje. Natuurlijk kwam de kalk 
aan de books ons ook een bezoekje brengen. Hun dansmarieches zorgden 
voor mooie optredens.  
Zoals ieder jaar werd er een nieuw prinsenpaar uitgeroepen. Na het aftreden 
van prins Dani en prinses Laura werd prinses Kyra bekroond.  Zij mag nu 
het hele jaar genieten van deze mooie tijd. Haar ouders werden bedankt door 
Kyra. Nadat Kyra werd uitgeroepen waren er nog een paar leuke optredens 
te zien. De leiding liet hun ook weer van hun beste kant zien. De zaal werd 



51

de moeite genomen om optredens van buiten af te regelen.  Bente uit 
dansgroep sensation uit Mechelen heeft voor ons opgetreden. Ook stonden 
de geitenfokkers twintig minuten lang bij ons op de bühne. Dit jaar hadden 
we een primeur we kregen een speciaal optreden van de village people.  Hen 
lieten weten dat ze  te boeken waren voor elk feestje. Natuurlijk kwam de kalk 
aan de books ons ook een bezoekje brengen. Hun dansmarieches zorgden 
voor mooie optredens.  
Zoals ieder jaar werd er een nieuw prinsenpaar uitgeroepen. Na het aftreden 
van prins Dani en prinses Laura werd prinses Kyra bekroond.  Zij mag nu 
het hele jaar genieten van deze mooie tijd. Haar ouders werden bedankt door 
Kyra. Nadat Kyra werd uitgeroepen waren er nog een paar leuke optredens 
te zien. De leiding liet hun ook weer van hun beste kant zien. De zaal werd 



52

| contactlenzen | optometrie |

| Kloosterstraat 2 | 6369 AD Simpelveld |

| 045 - 544 05 37 |

omgetoverd tot het weeshuis van Annie. De zaal werd grondig onder handen 
genomen en goed geschrobd. Als laatste trad de drumband op en kon 
iedereen prinses Kyra en haar ouders feliciteren tijdens de receptie. Het was 
een gezellige middag en een goed begin van de carnaval. 
Names de Jeugdraad willen we Renate bedanken voor alle moeite en inzet die 
ze toonde om deze geweldige middag te organiseren. Ook willen we Glenn 
bedanken voor de verzorging van de muziek voor tijdens en na de optredens, 
bedanken we Marita dat ze voor ons achter de vrije gaven gezeten heeft 
en bedanken wij Elly Gijselaar dat ze op het laatste moment voor ons het 
keukentje wilde verzorgen. Als laatste willen we het bestuur bedanken dat we 
dit mochten organiseren en bedanken wij alle sponsoren en werkers die deze 
middag mogelijk hebben gemaakt. 
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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
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Wij feliciteren onze jarigen
Juni

Elly  Jongen-Havenith 13
Marianne  Reijnders-Maassen 14
Solange  Grooten 17
Katrin  Philipp - Herwartz 17
Nicole  Scholl-Mertens 17
Ilona  Brouns 19
Kelsey  Slangen 22
Ingrid  Grooten-Mertens 25
Shirley  Howahl 25
Will  Vincken 26
Patrick  Raijmakers 27
Jill  Jongen 28
Loyd  Smeets 28
Gerda  Hodiamont-Grond 29
Jana  Ramakers 29

April
Jordy  Slangen 2
Reneè  Mommertz 6
Elke V anwersch - Geilenkirchen 8
Michelle  Weerts 10
Kerstin  Doerenkamp 11
John  Hendriks 13
Wiel  Houben 15
Bianca  Nelissen - Stock 15
Demi  Heunen 19
Jasmin  Grimm 21
Jill  Harzon 27
Rob  Steinschuld 29

Mei
Anna  Roben 1
Sjaak  Schwanen 1
Annemie  Wetzels-Bindels 1
Robert  Hodiamont 2
Lydia  Jongen 4
Dana  Dresen 7
Siggi  Schwochow 7
Nina  Philipp 11
Maria  Schmeets-Crumbach 13
Tiny  Wetzels-Dautzenberg 13
Boy  Cox 15
Marco  Sintzen 19
Thijn  Conjaerts 20
Nathalie  Coerver - Sauren 22
Mila  Cox 23
Jeanne  Philippens 25
Lily  Scheper 25
Nadeche  Vaessen 25
Yentl  Pelzer 28
Carla  Zegers 30
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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

Juni 
Andrea  Canisius-Offermans 5
Rigo  Horbag 5
Elly  Thewessen-Kicken 12
Marita  Voermans-Kicken 14
Fred  Colen 16
Hub  Schwanen 16
Theo  Hodiamont 18
Ilona  Brouns 19
Hein  van Zwam 22
Dèsirèe  Wetzels-Royen 24
Ingrid  Grooten-Mertens 25
Will  Vincken 26
Patricia  Pistorius 29
Rosilda  Rasing-Heuts 30

Wij feliciteren onze jarigen  
supportersclub
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