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Koop bij de man 
die het leggen kan!
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• Vinyl
• Laminaat
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• Jaloezieën
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• karpetten
• Lopers
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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	  
	  

06 - 1101 86 68
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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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Activiteitenrooster

Winkel
Decoratie, streekproducten

Creatieve workshop
Met natuurlijke materialen

Horeca
Wafel, vlaai, ijs
lunchgerechten enz.

www.scholtissenhof.nl info@scholtissenhof.nl
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Waar:	  Stampstraat	  39,	  Simpelveld.	  
Wanneer:	  15	  oktober	  
Hoelaat:	  vertrek	  vanaf	  19.00	  uur.	  

Iedereen	  is	  van	  harte	  welkom.	  
Inschrijven	  vooraf:	  €4,-‐	  p.p.	  	  
Inclusief	  soep	  en	  koffie	  onderweg.	  
	  
Meer	  info:	  Jo	  Direcks,	  0611018668	  
jo.direcks@strukton.com	  
	  

    	  
De	  supportersclub	  organiseert	  	  15	  oktober	  een	  horrortocht	  voor	  het	  hele	  gezin.	  

Ook	  niet	  leden	  zijn	  van	  harte	  welkom	  in	  Simpelveld,	  Stampstraat	  39.	  

Kinderen	  vanaf	  7	  jaar,	  meer	  info	  via	  Jo	  Direcks	  06-‐11018668.	  

Vertrek	  tussen	  19.00	  –	  21.00	  uur	  Stampstraat	  39	  te	  Simpelveld.	  	  

Vooraf	  inschrijven,	  vol	  is	  vol.	  	  (	  maximaal	  150	  i.v.m.	  aankomst	  laatste	  groep	  )	  

Groepen	  max.	  8	  man,	  zaklamp	  thuislaten,	  verlichting	  krijgen	  jullie	  van	  organisatie	  

Inschrijfgeld	  €	  4,00	  inclusief	  drankje	  en	  kop	  soep	  onderweg	  	  

Aansluitend	  gezellige	  avond	  in	  de	  schuur,	  consumpties	  €	  1,00.	  	  Broodje	  worst	  ook	  €	  1,00	  	  

	  	  	  	  	  	  	  We	  hopen	  u	  te	  mogen	  begroeten.        	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Inschrijfformulier speurtocht Supportersclub 15 Oktober 2016: 

Inschrijfgeld	  €	  4,00	  inclusief	  drankje,	  kop	  soep	  onderweg.	  

Naam:	  ……………………………………………………	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tel:	  contact	  persoon:	  ………………………………	  	  

Aantal	  personen	  :	  ……………	  X	  €	  4,00	  =	  €	  ………………	  

Hiervan	  	  …………….	  kinderen	  onder	  de	  10	  jaar,	  	  en	  onder	  12	  jaar	  ………………kinderen	  

Inschrijven	  kan	  ook	  per	  mail:	  

jo.direcks63@gmail.com of jdirecks@vodafonethuis.nl of telefonisch op 0611018668 

of	  bij	  de	  leiding	  via	  inschrijfformulier,	  inschrijfgeld	  (	  hele	  groep	  )	  betalen	  aan	  leiding	  bij	  
inlevering	  formulier,	  of	  bij	  vertrek	  vanaf	  Stampstraat	  39	  te	  Simpelveld.	  	  Dit	  kan	  ook	  bij	  Jo	  
Direcks	  	  -‐	  Begoniastraat	  11	  Bocholtz	  

Inleveren	  tot	  14	  oktober	  21.00	  uur	  bij	  leiding.	  

BESTUUR SUPPORTERSCLUB G.V. WILHELMINA 
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telefoon 045 - 544 4922 / 045 - 544 4883
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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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Jubilarissen avond Supportersclub  
G.V. Wilhelmina 12 september 2016

Op zaterdag 12 september was het dan weer zover, en werden de jubilarissen 
van onze supportersclub in het zonnetjes gezet.

Miriam Houben is 25 jaar lid van onze supportersclub.
Ed Leuchter, Marion Schnakkers en Bert Schnakkers zijn allen  12½ jaar lid 
van onze supportersclub.

Onze voorzitter Jo Direcks feliciteerde,  en bedankte dan ook alle jubilarissen 
voor de steun, waarmee de supportersclub onze vereniging G.V. Wilhelmina 
kon steunen in de afgelopen jaren. Alle jubilarissen kregen dan ook een 
speldje opgeprikt als dank voor deze steun.
Marco Schoonbrood feliciteerde de jubilarissen met hun jubileum namens 
het bestuur van Wilhelmina en sprak de hoop uit dat alle jubilarissen nog 
heel lang Wilhelmina op deze manier blijven steunen.
Hierna kwam de jeugdraad, de leiding, de Dofits en particulieren de 
jubilarissen feliciteren.
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Aansluitend was er een gezellige feestavond met broodjes met knakworst 
voor iedereen. Er werd nog tot in de late uurtjes doorgevierd, en als 
supportersclub kijken wij terug op een geslaagde avond.
Vanaf onze plek willen we iedereen bedanken en hopen we dat we volgend 
jaar weer een geslaagde avond mogen hebben.

Bestuur supportersclub G.V.  Wilhelmina.
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06-30488278

www.taxi-avantis.nl     info@taxi-avantis.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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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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minikamp 2016: Olympische Spelen. 
Ook dit jaar kon het minikamp niet ontbreken. Het weekend vond plaats op 
15 – 16 – 17 juli. Voor dit jaar was het thema Olympische Spelen. 

Vrijdag:
Voor de jeugdraad begon het om 16.00 uur al. Er moest van alles opgebouwd 
worden en de zaal werd versierd. Om 18.00 uur werd de zaal geopend voor 
de kinderen. Deze konden met de ouders de spullen komen brengen en 
opzetten. 
Om 18.30 werden de ouders verzocht om de zaal te verlaten, zodat het kamp 
kon beginnen voor de kinderen. 

Om 19.00 werden de kinderen bij elkaar geroepen om te controleren of 
alle kinderen aanwezig waren. Hierna werd het winkeltje geopend, zodat 
de kinderen nog wat lekkers konden kopen. Want natuurlijk stond er voor 
vanavond nog een leuke activiteit op de planning. Dan werden de groepjes 
bekend gemaakt en vanaf 19.30 werd er vertrokken. 
Met de smokkeltocht moesten de groepen het volgende mee smokkelen en 
zorgen dat het niet afgenomen werd door de douane. 
- Ballon
- Tandenstoker
- Tandpasta op een plastic bord
- Gekookte spaghetti 
- Een eidooier 
- En een papiertje
Ieder groepje kreeg 1 plastic tas 
mee voor hun eigen spullen in te 
doen. De spullen wat ze moesten 
smokkelen mochten niet in de 
tassen. 
Met deze tocht kon er veel punten 
verdiend worden. De groepjes 
deden hun uiterste best om zich te 
verstoppen voor de douane. Helaas 
lukte dit niet altijd en werden ze 
ook eens gepakt en moesten ze 
zich goed bedenken welk product 
ze zouden afgeven. 
Tijdens de tocht was en een 
controlepost en kregen hier een 
frikadel en iets te drinken. 
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Nadat de groepjes weer terug 
waren konden ze boven in de 
kantine nog een film kijken of al 
gaan slapen. Voor de bovenbouw 
stonden er boven nog spelletjes 
klaar. Hiermee waren geen punten 
te verdienen. 

Zaterdag:
Na een vermoeide dag en laat 
naar bed, ging vandaag al vroeg 
de wekker. Om 8.00 was het weer 
tijd om op te staan en te gaan 
ontbijten. Ook voor vandaag 
stond er een druk programma 
voor de boeg. Om half 10 stond 
de bus klaar voor naar Bubenheim 
te vertrekken. Hier konden de kinderen zich uitleven en amuseren op de 
skelters, glijbanen, trampolines en nog vele andere speeltoestellen. Half 5 was 
het weer tijd om terug naar de wilhelminazaal te vertrekken. Na al het spelen 
hadden de kinderen honger en mochten al vrij snel aan de tafel komen zitten. 
Vandaag kregen ze frieten en frikadel of knakworstjes te eten. Ook hadden we 
fruitstokjes erbij gemaakt. 
 
Het programma voor vandaag was nog niet afgelopen, er stond nog een 
zeskamp te wachten op het pleintje in de Tulpenstraat. Bij deze spellen 
konden natuurlijk weer veel punten verdiend worden. Hier stonden de 
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volgende spellen:
- Eieren gooien
- Voetenspel 
- Dronkenspel 
- Kruiwagen lopen
- Hindernis parcours 
- Kabelbaan met flesje
- Buikschuiven = dit was de rode 
draad voor vandaag.
22.00 waren de groepjes klaar met 
de spelletjes en gingen ze weer 
terug naar de zaal. 
Uitgeteld gingen de onderbouw 
kinderen lekker slapen en voor de 
bovenbouw stond er boven weer 
iets te wachten. Hier moesten 
ze een aantal wetenschappelijke 
proefjes oplossen (galileo). Het 
was 01.00 uur toen de bovenbouw 
klaar waren met het oplossen van 
alle proefjes. En gingen richting 
hun bed. Slapen? Nee dat zat er 
voor hun ook vanavond er nog niet in. 

Zondag:
Vandaag mocht er een beetje uitgeslapen worden. 
Om 09.00 uur werden de kinderen wakker gemaakt. Werden er al wat 
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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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spulletjes ingepakt en konden 
komen ontbijten. Na het ontbijt 
werden de kinderen geholpen door 
de leiding en jeugdraad met het 
inpakken van de spullen. Vandaag 
hadden we een jarige in de groep, 
dit was Lotte Körver. Dit konden 
wij natuurlijk niet zomaar voorbij 
laten gaan en hebben met z’n alle 
hard gezongen voor Lotte. Alle 
kinderen kregen een lekker zakje 
chips. Tegen 11.00 uur gingen we 
richting de ijsboerderij lopen. Hier 
werden de kinderen getrakteerd op 
een lekker ijsje. 12.00 uur waren 
we weer terug op de zaal. Toen 
volgde er een prijsuitreiking van 
het weekend en kregen de top 3 
een kleine prijs. Nog niet veel later 
kwamen de eerste ouders al eens 
kijken naar hun kinderen. Het was 
donker in de zaal en geen kinderen 
te zien? We hebben de ouders verzocht om maar weer naar huis te gaan, 
want ook wij hadden hier geen kinderen gezien. Toen kwamen de kinderen 
allemaal de zaal ingerend, want ze hadden zich natuurlijk verstopt. 
Om 12.45 waren alle kinderen moe vertrokken naar huis en konden de 
leiding en jeugdraad de zaal netjes achterlaten. Minikamp 2016 was alweer 
afgelopen. 

Ook dit jaar was het weer een geslaagd en vooral een gezellig weekend. 
Hopelijk zien we jullie volgend jaar weer terug.

Bedankt voor het gezellig weekend! 

Groetjes,
Jeugdraad en Leiding. 
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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”
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| contactlenzen | optometrie |

| Kloosterstraat 2 | 6369 AD Simpelveld |

| 045 - 544 05 37 |
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PLUS Tossings

GASTHOF 2
6351 CM BOCHOLTz
TeL. 045-5445373

Wat een verschil

Oproep!!!
Oproep aan vrijwilligers met hart voor Wilhelmina die een handje willen 
helpen bij activiteiten en / of werkzaamheden in of naast de zaal. Iedereen 
is van harte welkom. Voor meer informatie of inlichtingen kunnen jullie 
terecht bij de voorzitter van de commissie waar u interesse heeft. 

Alvast  bedankt.
De kartrekkers (bestuur)
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Rutters & Smits Bouwmaterialen en tegelhandel bv
Beitel 76 Heerlen  Tel. 045-5426633   Fax 045-5424656

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

Oproep!!!
Oproep aan vrijwilligers met hart voor Wilhelmina die een handje willen 
helpen bij activiteiten en / of werkzaamheden in of naast de zaal. Iedereen 
is van harte welkom. Voor meer informatie of inlichtingen kunnen jullie 
terecht bij de voorzitter van de commissie waar u interesse heeft. 

Alvast  bedankt.
De kartrekkers (bestuur)
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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

Wij feliciteren onze jarigen

Siri Andriolo 20
Pascal Houben 26
Myrthe Huits 30
Selina Heuts 30

December
Ivy Kuhnert 2
Valerie Vaessens 3
Veerle Claessens 5
Secoiya Haagen 6
Jody Martens 7
Henny Schmeets 7
Juanita Schmeets 9
Anthony Hocks 11
Annie Hodiamont-Senden 11
Renate Ramakers 11
Pascal Dohmen 14
Alice Beuken 16
Lea Burschgens 23
Jose ten Kate 25
Jacqueline Senden 27
Kyra Spelthaen 27
Diede Lentzen 29

Oktober
Ankie Frijns 2
Samantha Thijssen 2
Al Recker  4
Jenny Kleinen-Schillings 9
Mario Muller 10
Lilia Tieman 11
Annika van Boom 12
Audrey Cransveld 12
Dana Bindels 14
Anique Steinbusch 15
Peter Meens 16
Benjamin Denneberg 18
Zoey Bindels 21
Willy Jaegers 21
Mimie Jagmont-Tillie 21
Bert Lammers 25
Marion Deswijzen-Dreuw 26
Demi Vaessen 26
Do Grooten 31
Myrthe Moers 31

November
Lis Otten  1
Yord Smeets 3
Linda Volders 4
Marc Ruijters 5
Hein Schoonbrood 6
Hans Willems 6
Anna Aller- Schuhmacher 10
Robert Recker 11
Bianca Beckers-Franken 15
Samantha Schmeets 16
Aimee Wetzels 19
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Oktober
Ralph Mertens 1
Al Recker  4
Lucy van der Meulen 5
Paula Vincken-Kissels 5
Ella Bisschops-Loo 7
Frieda Slangen-Claassen 11
Henk Kockelkoren 14
Paul Dohmen 18
Bianca Mullejans 18
Wiel Haagen 21
Wilma Brauers 14
Bert Lammers 25
Marion Deswijzen-Dreuw 26
Bert Schnakkers 31 

November
Marleen Cox-Hartmans 1
Leon Coerver 7
Jos Hoppener 7
Ron Coerver 12
Bianca Beckers-Franken 15
Jos  Thewessen 15
Roger Houben 17
Harry van der Meulen 17
Lilian Finger-Bongaerts 18
John Direcks 20
Wiel van Wersch 26
Marietta Meesters-Baadjou 27
Ed Leuchter 28

December
Esther Vaessen 2
Marion Seroo 3
Lore Brauers-Gustmann 6
Anja Lombardini-Schoonbrood 7
Henny Schmeets-Beuken 7
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





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




