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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 NL29 RABO 01079 22800 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 – 1101 86 68

Technische Leiding [voor details zie website] 

H. Schmeets- Beuken  06 – 3731 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   

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  R. Direcks 06 – 5047 27 32

P. Direcks 06 – 5493 79 35 A. Ramakers 06 – 1512 74 25 

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

Frank (F.H.G.) Janssen
Min. Ruijsstraat 13
6351 CH Bocholtz

T 06 2319 6968
E info@cfjanssen.nl
W www.cfjanssen.nl
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Activiteitenrooster	2018			 			 	 	 									Versie:	26	mrt	2018	

	

	

	
Datum	 Dag	 Locatie	 Tijd	 Omschrijving	 Opmerking	
21/04	 Za	 Oss	 	 Acro	Halve	finale	BC	 	
22/04	 Zo	 Bocholtz	Sporthal	 	 Limburgse	

Springkampioenschappen	
G.V.Wilhelmina/	
KNGU	

05/05	 Za	 Den	Bosch	 	 Acro	Halve	finale	DE	 	
06/05	 Zo	 Oss	 	 Acro	Halve	finale	BC	 	
12/05			 Za	 Wilhelminazaal	 20:00h	 Feestavond/Jubilarissen	 G.V.Wilhelmina	
13/05	 Zo	 Den	Bosch	 	 Acro	Halve	finale	DE	 	
27/05	–	02/06	 	 Bocholtz	 	 Anjeractie	COLLECTE	 Pr.Bernhardfonds	
09/06	 Za	 Oss	 	 Acro	Finale	DE	 	
23/06	 Za	 Rotterdam	 	 Acro	Finale	BC	 	
24/06	 Zo	 Wilhelminazaal	 06:30h	 Keiendorptocht	 NOAD	
07/07	–	19/08	 	 	 	 Verenigingsvakantie	 Idem	schoolvak.	
31/08	–	02/09	 	 Wilhelminazaal	e.o.	 	 Minikamp	 Jeugdraad/Leiding	
13/10	 Za	 	 	 Horrortocht	 Supportersclub	
03/11		 Za	 Sporthal	NOG	NIET	

BEKEND	
	 KNGU	Plaatsingswedstrijd	

groepsspringen	A/B	nivo	
G.V.Wilhelmina/	
KNGU	

10/11		 Za	 Wilhelminazaal	 	 Schlaager	Arena	 Ouwe	Kino	/	
G.V.Wilhelmina	

24/11	OVB	 Za	 Wilhelminazaal	 20:00h	 Zietsong	Printementjer	 Printementjer	/	
G.V.Wilhelmina	

Nog	onbekend	 Za	 Wilhelminazaal	 18:00h	 Kerstgala		 G.V.Wilhelmina	
27-30/12	 	 Wilhelminazaal	 rooster	 Kerstvolleybal	toernooi	 G.V.Wilhelmina	
	

Activiteitenrooster
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Horrortocht 2018
De supportersclub organiseert 13 oktober weer een horrortocht voor leden 
en niet leden. Na de successen van de afgelopen jaren, zijn we nu alweer heel 
druk bezig met de organisatie van dit jaar.
Ook dit jaar vertrekken we vanuit de schuur bij Wiel en Miriam Houben in 
Simpelveld, Stampstraat 39. Hier is ook weer de mogelijkheid om te genieten 
van een drankje en een hapje, met onze dank voor de gast vrijheid aan Wiel 
en Miriam.

De route is al uitgezet, en iedereen is enthousiast over de mogelijkheden. We 
zullen zo’n 6 km lopen om dan weer te eindigen bij Wiel en Miriam.
De eerste groepen zullen vanaf 19.00 uur mogen vertrekken, en het is de 
bedoeling dat groepen met kleine kinderen zo vroeg mogelijk vertrekken.
We zullen ook dit jaar de groepen voorzien van een lantaarn, zodat men 
geen zaklampen meer mee hoeft te nemen, en dus ook niet mag gebruiken 
(we willen het spannend houden voor iedereen) en onderweg zal de 
route voorzien worden van verlichting die jullie de weg wijst, of via route 
aanwijzing of lint. De maximale grote van groepen is 8 man, zodat het 
effect ook de hele groep treft. We hebben een groep van figuranten, die zeer 
enthousiast bezig zijn hun ideeën uit te werken, om jullie een mooie avond te 
laten beleven.

Het is echter verboden om honden mee te nemen, (ook geen kleine 
honden) dit omdat de figuranten niet weten wat een hond doet als hij zich 
schrikt, dus in het belang van de veiligheid van iedereen.

We willen nog niet te veel verklappen, maar in de schuur zullen we uiteraard 
zorgen dat er weer iets warms gereed staat, om bij te komen van alles wat 
men onderweg meemaakt, en ziet. We willen jullie wel vragen om zo snel 
mogelijk in te schrijven, niet te wachten tot het laatste moment, zodat we ook 
voldoende eten hebben voor alle deelnemers. 

Verder is het aantal deelnemers beperkt tot 150 man, anders wordt het te laat 
voordat iedereen binnen is, dus vol is vol, schrijf je op tijd in.

De inschrijfformulieren zullen tijdig worden uitgedeeld op de zaal aan de 
kinderen en andere groepen, en via facebook en website te downloaden 
zijn. Ook kunnen jullie je via e-mail inschrijven: jo.direcks63@gmail.com of 
jo.direcks@strukton.com voor vragen bellen met 0611018668 of 0611266722
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Verdere berichten over de horrortocht kunnen jullie tot 13 oktober vinden 
op de facebook site van G.V. Wilhelmina en supportersclub G.V. Wilhelmina, 
maar natuurlijk ook op de website van Wilhelmina. 

I.v.m. de privacy wet even het volgende, iedereen die deelneemt aan de 
Horrortocht stemt erin toe dat er foto’s gemaakt worden, en eventuele foto’s 
gepubliceerd worden via sociaal media.

We verheugen ons weer op een grote opkomst.
Supportersclub G.V. Wilhelmina
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06-30488278

www.taxi-avantis.nl     info@taxi-avantis.nl

Wilhelminastraat / Bocholtz
tel. 06-16858405

www.bocholtzerbloemenhuis.nl

ma. gesloten / di.-vr. 9.00-18.00 / za. 8.30-15.00

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

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

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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Leidersuitstapje zaterdag 25 augustus
De organisatie (Ramona en Ilona) van dit jaar had een super idee: klimmen 
in het klimpark bij Snowworld Landgraaf! Iedereen was opperbest en 
passend op de activiteit gekleed. Helaas werkte het weer niet echt mee en 
moest men tot een alternatief komen. Na overleg, overleg en overleg, was het 
alternatief om te gaan ‘snow tuben’, gevolgd met een ‘ après ski ‘ en later de 
BBQ. De uitrusting werd door Snowworld verzorgd en dit op zich was al een 
hele happening. 
Na dat iedereen de juiste maten had doorgegeven en zich in de uitrusting kon 
hijsen, was men weer een dik half uur verder. Ondertussen was de tube tijd 
al ingegaan. Snel haastte iedereen zich op de activiteiten plek om vervolgens 
met de rubber banden te rennen naar de lopende band. Dit werd een kort, 
maar krachtig spektakel en iedereen die aanwezig was heeft gedurfd ervan af 
te glijden. 
Toen alle angsten met trots waren overwonnen, werden we binnen verwacht 
met een drankje en hapje. Een volledig glazen vat gevuld met fruit en sangria 
werd tot onze beschikking gesteld en diverse hapjes werden neergezet.
Na afloop had iedereen zijn of haar buikje al goed vol gegeten om vervolgens 
weer aan te schuiven bij de BBQ. Wederom werd gegeten en gedronken en 
werd het vat sangria tot de laatste druppel gedronken.

Kortom: ondanks dat er niet kon worden geklommen, was het een gezellige 
namiddag en avond en kijken we uit naar het volgende uitstapje!
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Voor het uitstapje van volgend jaar werden lootjes getrokken. Marie-Louise 
en Pamela is de nieuwe organisatie voor het uitstapje van 2019. Succes. 

Organisatie bedankt!
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K L O O S T E R S T R A A T  2  • •  6 3 6 9  A D  S I M P E L V E L D

0 4 5 - 5 4 4 0 5 3 7  • •  W W W. M O O N E N O P T I E K . N L

Minikamp 2018: Models in Boches.
Ook dit jaar werd er weer een minikamp georganiseerd voor de jeugd van de 
vereniging. Het thema van dit jaar was models in Boches en we kunnen jullie 
garanderen dat er vele modellen hier in Bocholtz rondlopen.

Vrijdag:
Vrijdag ochtend werd met vele hulp de catwalk opgebouwd en de disco 
lampen opgehangen. Om 16:00 uur werd de jeugdraad verwacht om de rest 
van de spullen klaargezet en de boodschappen ingeruimd voor het weekend. 
Dan was de zaal klaar 
en konden de kinderen 
komen. Om 18.00 uur 
werd de zaal geopend 
en konden de modellen 
zich een plekje zoeken 
voor hun spullen klaar te 
zetten. Als de kinderen 
gesetteld waren, mochten 
de ouders de zaal 
verlaten en kon het kamp 
beginnen. 

Er werd eerst gekeken of 
alle kinderen aanwezig 
waren en de groepjes 
bekend gemaakt. De 
kinderen mochten 
zich klaar maken voor 
de eerste activiteit, de 
modellen fototocht. 
Nadat iedereen zich 
hadden omgekleed, 
kregen de groepjes te 
horen bij welke leiding ze 
hoorde voor vanavond. 
Per groepje werd er uitleg 
gegeven hoe de tocht 
te werk ging en werd er 
vertrokken door het dorp 
heen. 
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PLUS Tossings

GASTHOF 2
6351 CM BOCHOLTz
TeL. 045-5445373

Wat een verschil

De leiding had voorheen als “model” op een plek een foto moeten maken. 
Bij vertrek kreeg 1 van de leiding de 1ste foto toegestuurd en moest de groep 
raden waar die gemaakt was. Eenmaal op de plek aangekomen stond er een 
opdracht voor je klaar met als eindresultaat een zo origineel mogelijke foto 
die teruggestuurd moest worden voor een nieuwe foto te kunnen ontvangen. 
Bij terugkomst waren de kinderen moe en gingen ze lekker slapen. 

Zaterdag:
Om 8.00 uur ging de wekker alweer en werd het tijd om op te staan. Er stond 
ontbijt voor ze klaar en een drukke en lange dag. Half 9 werd er gezamenlijk 
ontbeten en erna kon iedereen zich een lunchpakket maken. Om 10.00 uur 
stond de bus van taxi van Meurs klaar voor iedereen naar Kinderstad te 
brengen. Met hier uren te kunnen hebben springen, klimmen, gillen in de 
achtbaan en hopen dat je droog uit de wildwaterbaan komt, stond om 17.00 
uur de bus weer klaar om iedereen terug te brengen naar de wilhelminazaal. 
Hier kregen ze allemaal lekker frietjes. 

Dan was het tijd om zich te gaan omkleden en optutten voor de modeshow. 
Om 20.00 uur startte de modeshow en werd per leeftijdscategorie gejureerd. 
En we kunnen jullie met zekerheide zeggen dat het allemaal goede en mooie 
modellen waren. Er waren 2 rondes om te lopen, de ronde met galakleding 
en de ronde met badkleding. Na afloop werden de winnaars bekend gemaakt 
per leefdtijdscategorie. 
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GOUDSMEDERIJ OLGA
www.olinkastyle.nl     045-5445443

Sieraden  met een  verhaal
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5 / 6 / 7 jaar was Jaycee de winnaar
8 en 9 jaar was Jayden de winnaar 
10 / 11 / 12 jaar was Fam de winnaar

Hierna was er nog een karaoke – disco avond. Deze werd afgesloten met een 
film voor iedereen. Moe maar voldaan ging iedereen naar bed.

Zondag:
Helaas zat het kamp er alweer bijna op. Nadat er werd ontbeten, moesten 
alle spullen ingepakt worden. Als dit gedaan was, werd en met een wandeling 
naar de scholtissenhof gelopen en werd iedereen getrakteerd op een ijsje, 
met dank aan Henny Schmeets. Dan stond er als laatste op het programma 
een zeskamp. Aangezien ook vandaag de zomermarkt in bocholtz was, werd 
besloten de zeskamp buiten voor de wilhelminazaal te doen. Half 2 zat het 
kamp er helaas weer op en mochten de kinderen weer met de ouders mee 
naar huis.

Graag willen we alle sponsoren bedanken en de vrijwilligers die geholpen 
hebben met opbouwen en afbreken. 
Ook willen we de leden van de jeugdraad bedanken voor de inzet en de 
leiding bedanken voor de hulp en ondersteuning van het weekend.

Het was een geslaagd minikamp en hopelijk zien we jullie volgend jaar weer 
terug.

Groetjes,
De Jeugdraad.
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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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OPROEP: 
Verkeersregelaars gezocht in Bocholtz

Beste leden en ouders van jeugdleden,
Het is wellicht bij iedereen bekend dat bij buitenactiviteiten in de kern 
Bocholtz de verkeersregelaars zorgen voor een veilige begeleiding over de 
openbare weg.

De groep die hiervoor zorgt is echter geslonken tot ca. 6 personen, wat gezien 
de activiteiten binnen onze kern toch te weinig is.

Heeft U tijd om enkele keren per jaar mee te werken aan een veilige 
begeleiding van optochten, wielerrondes, etc. meldt U dan aan. 

Voor meer informatie kunt U terecht bij Henk Kockelkoren 
TEL: 045 – 544 2797

Alvast bedankt!

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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Processie 2018
Op een zonnige 3 juni ging de processie vanaf de kerk de Heiweg op tot aan 
het Kruisbeeld bij de Molenweg. Wilhelmina werd vertegenwoordigd door 
een kleine groep enthousiaste leden. 
Bij het kruisbeeld waren we verwonderd dat we een grote bocht maakten en 
omkeerden. 
Nadat onze pastoor zijn gebeden had uitgesproken en het zangkoor zijn 
liederen ten gehore had gebracht, liepen wij verder in processie door het 
Kerkeveld en over de Groene weg. 
Achter de brug werd opnieuw halt gehouden. Er werd wederom gebeden en 
gezongen. 
We vervolgden onze processie langs het verzorgingshuis en bij de kerk zat het 
er weer op. 
Een dank je wel aan alle leden die aanwezig waren. 

ONDERSCHEID IN KWALITEIT:
IN PRODUCT EN UITVOERING

Kapconstructies, dakkapellen, bakgoten 
e.a. voorkomend daktimmerwerk;
Isolatie-dakplaten, trespa bekledingen 
en Velux dakramen;
Natuurleien daken, leienbekleding van 
gevels en schoorstenen;
Zink- en koperen fels- en roevendaken, 
felsbekleding van dakkapellen,  
schoorstenen en gevels,
zink en koperen bak- en mastgoten,
hemelwaterafvoeren en afdekkappen;

Keramische- en betonpannen daken;
Kunststof- en bitumineuze daken,
lichtkoepels;
Dakinspecties, jaarlijks onderhoud en
reparaties.

Voor vrijblijvende offertes en advies:
Hinsbrig 2, 6351 GX Bocholtz
Tel. 045-5443806 
E-mail: info@mullenders-dakopbouw.nl



32



33



34

telefoon 045 - 544 4922 / 045 - 544 4883



35

Wil jij ons helpen en kans maken 
op prachtige prijzen??   

Verkoop dan 3 loten voor  € 3,- per stuk, voor elk verkocht lot is 2,40 euro 
voor Wilhelmina.
Wil je meer loten verkopen dan kan dat natuurlijk altijd. Diegenen die zelfs 5 
loten of meer verkopen krijgen een leuke presentie als dank voor de inzet.
De hoofdprijs van de loterij bedraagt ook dit jaar weer € 100.000 maar je 
kunt ook een Volkswagen UP of veel andere leuke prijzen winnen. Voor meer 
informatie zie: www.clubactie.nl 
Loten zijn verkrijgbaar bij de leiding of bestuur. 

Alvast bedankt voor jullie medewerking,
Bestuur en leiding GV Wilhelmina
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Jubilarissenavond Supportersclub 
G.V. Wilhelmina

Op Zaterdag 8 september was er de jubilarissen avond van Supportersclub 
G.V. Wilhelmina in de kantine van G.V. Wilhelmina.
Er zouden eigenlijk 4 jubilarissen gehuldigd worden voor hun 25 jarige 
jubileum, maar helaas moest Jose Ten Kate-Janssen zich in de laatste week 
afmelden wegens gezondheid klachten.
Desondanks kunnen we terug zien op een geslaagde avond waarbij de 3 
jubilarissen Annie Dritty-Kockelkoren, Peter Schmeets en Annemie Wetzels-
Bindels in de bloemetjes werden gezet, en de speld van 25 jaar lidmaatschap 
ontvingen van supportersclub bestuur.
Ook het Wilhelmina bestuur was aanwezig om de jubilarissen te feliciteren, 
Miriam Houben dankte de jubilarissen dat ze door hun steun ook 
Wilhelmina al 25 jaar steunen.
Hierna kwam nog de jeugdraad, de leiding, de Dofits en de Zofits, om de 
jubilarissen te feliciteren, en natuurlijk alle andere aanwezigen
Hierna werd er nog een leuke en gezellige avond ingezet, waarbij de 
supportersclub zorgde voor heerlijke snacks.
Nogmaals jubilarissen, bedankt voor jullie inzet en lidmaatschap, en we 
hopen dat jullie dit nog vele jaren zullen doen.
Bestuur supportersclub G.V. Wilhelmina
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Jubilarissenavond Supportersclub 
G.V. Wilhelmina

Op Zaterdag 8 september was er de jubilarissen avond van Supportersclub 
G.V. Wilhelmina in de kantine van G.V. Wilhelmina.
Er zouden eigenlijk 4 jubilarissen gehuldigd worden voor hun 25 jarige 
jubileum, maar helaas moest Jose Ten Kate-Janssen zich in de laatste week 
afmelden wegens gezondheid klachten.
Desondanks kunnen we terug zien op een geslaagde avond waarbij de 3 
jubilarissen Annie Dritty-Kockelkoren, Peter Schmeets en Annemie Wetzels-
Bindels in de bloemetjes werden gezet, en de speld van 25 jaar lidmaatschap 
ontvingen van supportersclub bestuur.
Ook het Wilhelmina bestuur was aanwezig om de jubilarissen te feliciteren, 
Miriam Houben dankte de jubilarissen dat ze door hun steun ook 
Wilhelmina al 25 jaar steunen.
Hierna kwam nog de jeugdraad, de leiding, de Dofits en de Zofits, om de 
jubilarissen te feliciteren, en natuurlijk alle andere aanwezigen
Hierna werd er nog een leuke en gezellige avond ingezet, waarbij de 
supportersclub zorgde voor heerlijke snacks.
Nogmaals jubilarissen, bedankt voor jullie inzet en lidmaatschap, en we 
hopen dat jullie dit nog vele jaren zullen doen.
Bestuur supportersclub G.V. Wilhelmina
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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
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Wij feliciteren onze jarigen
December

Ivy Kuhnert 2
Secoiya Haagen 6
Henny Schmeets 7
Juanita Schmeets 9
Anthony Hocks 11
Annie Hodiamont-Senden 11
Renate Ramakers 11
Rain Swakhoven 13
Pascal Dohmen 14
Alice Beuken 16
Bing Wetzels 17
Maaike Jansen 20
Lea Burschgens 23
Jose ten Kate 25
Jacqueline Senden 27
Diede Lentzen 29

Oktober
Ankie Frijns 2
Samantha Thijssen 2
Esther Franken- Brauers 4
Al Recker  4
Jenny Kleinen-Schillings 9
Mario Muller 10
Audrey Cransveld 123
Dana Bindels 144
Anique Steinbusch 15
Sophie Hermans 19
Zoey Bindels 21
Willy Jaegers 21
Mimie Jagmont-Tillie 21
Bert Lammers 25
Demi Vaessen 26
Marion Deswijzen-Dreuw 26
Myrthe Moers 31

November
Lis Otten 01-11-2007
Linda Volders 4
Hein Schoonbrood 6
Hans Willems 6
Robert Recker 11
Bianca Beckers-Franken 15
Samantha Schmeets 16
Aimee Wetzels 19
Siri Andriolo 20
Vayenna Geurts 27
Melanie van der Lee 28
Selina Heuts 30
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Oktober
Ralph Mertens 01
Al Recker  04
Lucy van der Meulen 05
Paula Vincken-Kissels 05
Ella Bisschops-Loo 07
Henk Kockelkoren 14
Paul Dohmen 18
Bianca Mullejans 18
Wilma Brauers 24
Bert Lammers 25
Marion Deswijzen-Dreuw 26
Bert Schnakkers 31

November
Marleen Cox-Hartmans 01
Ralf Amkreutz 02
Leon Coerver 07
Jos Hoppener 07
Ron Coerver 12
Bianca Beckers-Franken 15
Jos Thewessen 15
Harry van der Meulen 17
Lilian Finger-Bongaerts 18
John Direcks 20
Wiel van Wersch 26
Marietta Meesters-Baadjou 27
Ed Leuchter 28

December
Marion Seroo 03
Lore Brauers-Gustmann 06
Anja Lombardini-Schoonbrood  07
Henny Schmeets-Beuken 07
Annie Hodiamont-Senden 11
Renate Ramakers 11
David Wetzels 11
Pascal Dohmen 14
Alice Beuken 16
Rob Crombach 20
Andrea Hodiamont-Tonner 21
Peter Stommen 24
Jose Kate-Janssen ten 25
Finy Regeling 28

Wij feliciteren onze jarigen  
supportersclub
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‘tot de 13de’





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


