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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



2

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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Danswedstrijd
Op zaterdag  28 mei 2016 organiseerde G.V. Wilhelmina weer een 
danswedstrijd in de wilhelminazaal. Verschillende verenigingen waren hierbij 
aanwezig. Waaronder ook Balans Kerkrade, GTC Gulpen en Richterich. De 
jazz groep tot 25 jaar van G.V. Wilhelmina deed mee met 5 dansen.
Met alle 5 de dansen wisten zij een prijs te behalen.
Het was een geslaagde en gezellige middag. 
Hopelijk zijn er volgend jaar  nog meer groepen aanwezig en wordt het weer 
net z’n geslaagde middag als dit jaar.

telefoon 045 - 544 4922 / 045 - 544 4883
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Halve Finale Acrogym E / D / C Niveau
Het 1e weekend: 23/24 april
Een nieuwe traditie is ontstaan. Halve Finale bereikt? Overnachting wordt 
geregeld!
Op zaterdag 23 april werd er rond 17.00 uur met 20 personen richting Stay 
Okay Apeldoorn vertrokken. Na het volgen van verschillende Tom Tom 
routes kwamen wij bijna gezamenlijk aan in Apeldoorn. 
Gelukkig waren er dit jaar meer plaatsen vrij op de parkeerplaatsen en was 
het niet nodig om te parkeren op de busplaatsen.
Na het verdelen van de slaapplaatsen werd er besproken waar we gingen eten.
Hier waren we het al snel over eens….De Italiaan van vorig jaar was toch 
wel erg lekker. Bij de Italiaan aangekomen bleek dit geen Italiaan meer te 
zijn. Hmmm tegenvaller. Wat gaan we nu doen? Waar kunnen we met 20 
personen terecht en lijkt op een Italiaan?
Na even zoeken en vragen werd er een italiaans restaurant gevonden. Hier 
hebben we heerlijk gegeten en gedronken.
Bij terugkomst bij de Stay Okay, bleek de bar dicht te zijn. 
Net zoals vorig jaar werd deze om 23.30 uur schoongemaakt en gesloten. En 
er werd geen uitzondering gemaakt voor ons.
Een deel van de groep ging slapen en het andere deel van de groep ging op 
zoek naar een manier om toch nog iets te kunnen drinken. Er bleek een 
groep mannen in de Stay Okay te overnachten die een vrijgezellenfeest 
hadden. Zij hadden eigen drank bij zich en die mag uiteraard niet mee naar 
binnen genomen worden. Onze oplettende rokers hadden dit al snel in de 
gaten. En zo kon er toch nog “eentje” gedronken worden. Na dit heerlijk 
gedeeld drankje werd er toch naar bed gegaan, want de volgende morgen 
moest er om 8 uur vertrokken worden richting Zwolle.

2 Teams in de halve Finale D en E niveau.
’s Morgens waren de deelnemers van 
het E-niveau ingedeeld. Dit waren voor 
Wilhelmina Simone, Kelsey en Nina bij de 
Dames Groep E-Senioren.
Na al een aantal mooie wedstrijden werden 
zij beloond met het behalen van de halve 
finale. Hier lieten ze een mooie oefening 
zien die werd beloond met een score van 
24.550. Dit leverde een 10e plaats op, die 
jammer genoeg niet voldoende was voor 
een finaleplaats.
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In de middag waren de D teams ingedeeld.
Hier namen namens Wilhelmina 
Samantha en Estelle aan deel. 
Jammer genoeg waren er deze keer 
meer zenuwen aanwezig dan de 
vorige wedstrijd.
Hierdoor zaten er een paar foutjes 
in de dans en kregen ze maar een 
score van 23.550. Dit leverde een 
16e plaats op en was niet genoeg 
voor een finaleplaats.
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Het 2e wedstrijdweekend: 21/22 mei
Het volgende wedstrijdweekend waren de C 
teams ingedeeld.
Hier namen op zondag 22 mei namens 
Wilhelmina Ramona, Babette en Mila aan 
deel. In het C niveau moeten de deelnemers 
2 dansen laten zien. Een balans oefening en 
een tempo oefening.
Na een mooie balansoefening was er toch 
nog even het zicht op een finale plaats. Met 
een score van 25.050 stonden ze een tijdje 
5e. 
De tempo oefening verliep goed, maar 
niet zo zeker als de balans oefening. Ze 
behaalden een score van 24.400.
Hierdoor kwamen ze terecht op een 20 
plaats.

Na 2 mooie halve finales zin wij als leiding zeer tevreden en trots op onze 
dames. Nu weer hard trainen voor het komende seizoen.



12



13

    	  
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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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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 Dankwoord jubilarissen
Aan alle mensen die op onze feestavond gekomen zijn,  bedankt voor deze 
onvergetelijke avond!
Aan iedereen die dmv kaartje , hand, originele cadeaus of elk ander gebaar 
aan onze gedacht hebben, super lief!
En als laatste een groot dankwoord aan het bestuur, de drumband, de leiding, 
supportersclub, dofits en de jeugdraad, geweldig wat jullie voor ons gedaan 
hebben, daar zijn geen woorden voor!
We hebben ons deze avond ontzettend speciaal gevoeld en we zullen deze 
blijk van waardering nooit meer vergeten!
Lang leave d’r Willamien! 
Jruss va het Anita, het Henny en het Juanita
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  Jubilarissenavond
Supportersclub G.V.Wilhelmina

De supportersclub G.V. Wilhelmina heeft de eer u uit te nodigen voor de 
huldiging  van onze jubilarissen op zaterdag 10 september a.s. om 20.00 uur 
in de Wilhelminazaal aan de Dr. Nolenstraat 9a te Bocholtz.

Om 20.00 uur vind de huldiging plaats van onze jubilarissen, familie, leden 
en vrienden en bekenden zijn allemaal welkom om de jubilarissen te komen 
feliciteren.

Aansluitend aan de huldiging volgt er een feestavond waarbij iedereen van 
harte welkom is.

25 jaar lidmaatschap
- Miriam Houben-Stommen
- Ella Bisschops-Loo

12,5 jaar lidmaatschap
- Wiel Beckers
- Yvonne Beckers-Wetzels
- Ed Leuchter
- Tiny Nevelstein-Leclaire
- Bert Schnakkers
- Marion Schnakkers-Baumans
- Rob Smeets

Met vriendelijke sportgroeten
Het bestuur Supportersclub G.V. Wilhelmina
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   Keiendorptocht Noad 2016
Op 26 juni vertrokken de wandelaars weer voor de Keiendorptocht vanaf de 
Wilhelminazaal
De Keiendorptocht is afgeleid van de “Kei van Bocholtz”, een voor deze 
regio ongekend grote zwerfkei welke bij opgravingen werd gevonden 
en momenteel nog steeds het centrum van Bocholtz siert. De eerste 
Keiendorptocht dateert uit de jaren ’60 van de vorige eeuw. Door de 
ligging van Bocholtz, aan drie kanten omgeven door Duitsland, en door 
het ontbreken van grote verbindingswegen, bleek het uitzetten van 
wandeltochten over rustige paden voor de hand te liggen. De talrijke 
‘smokkelweggetjes’ van weleer zijn nu ideale wandelwegen.  Vele historische 
bouwwerken uit de 16e en 17e eeuw vindt u in de kern en directe omgeving 
van Bocholtz. Een enkel vindt zijn oorsprong reeds in de Romeinse tijd, want 
de “Tienbaan”, de verbindingsweg tussen Keulen – Aken – Heerlen, voerde 
midden door dit gebied.. 
G.V.Wilhelmina stelt zijn zaal dan ook beschikbaar voor de ongeveer 800 
wandelaars die deze zondag de keuze hebben om 7, 12, 17, 22 of 30 km te 
lopen.
In samenwerking met G.V.Wilhelmina zorgt NOAD ervoor dat de 
wandelaars verspreidt tussen 7.00 uur en 17.00 uur, voor en na de wandeling 
rustig kunnen napraten, en genieten kunnen van een drankje en een hapje.
Dankzij deze prettige samenwerking mogen beide verenigingen terug kijken 
op weer een geslaagde zondag.



20

06-30488278

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



21

Het 24ste Kwajongconcour 
van de supportersclub

Op zaterdag 30 april werd er in de kantine van G.V. Wilhelmina al voor de 
vierentwintigste keer  een kwajongconcour gehouden.
Deze avond waren er 10 koppels op komen dagen, We hadden het genoegen 
dat deze avond twee nieuwe koppels voor de eerste maal meedeed, te weten 
Ben & Herman en Marlie & Elly. De dames hadden een  uiterst goede start 
door de eerste 2 partijen overtuigend te winnen.                                Het was 
opnieuw een gezellige maar ook tot de laatste partij een super spannende 
avond, waarbij de sportiviteit weer voorop stond. 
Aan kop was het steeds stuivertje wisselen op de plaatsen 1 t/m 5 hetgeen 
resulteerde dat we na 6 rondes de finale begonnen met 4 koppels die 8 
punten hadden, en 1 koppel op 7. de twee nieuwe koppels hadden beide 6 
punten, en hadden eigenlijk de pech dat men de laatste ronde tegen mekaar 
moesten spelen, en niet tegen 1 van de koplopers, anders hadden ook hun 
nog kans gehad op de eerste plaats. 
Uiteindelijk waren de mannen toch sterken dan de vrouwen.
Louie en Jan (8 punten) moesten het opnemen tegen Hub en Bert (5 punten)                              
Robert en Piet (8 punten) moesten tegen  de ‘’angstgegner’’ van Robert, Henk 
en Diana (2 punten) De topper moest worden Daan en Harry (8 punten) 
tegen Hans en Jo (8 punten). Maar ook Paul en Rob (7 punten) hadden nog 
een kans als ze wonnen van Wiel en Jo (2 punten)

De winnaars Daan en Harry
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Uiteindelijk werden Louie en Jan verrast door Hub en Bert, verloren Hans en 
Jo dik van Daan en Harry. Paul en Rob werden met 11-0 afgeslacht door Wiel 
en Jo, die te laat in vorm kwamen, zo leek het. Het bleef tot het laatste potje 
spannend tussen Robert en Piet tegen Henk en Diana. Toen bleek dat Robert 
niet voor niks op keek tegen deze party, men kon net niet winnen, maar 
speelden gelijk. Was het duidelijk dat Daan en Harry de winnaars waren. 
Harry was bovendien zeer gelukkig deze avond omdat hij de ondertussen 
welbekende steden kaart had gewonnen, hetgeen betekende dat hij hier ook 
nog een € 25,00 in zijn pocket had.
De poedelprijs, die lang in handen leek te komen van Wiel en Jo, ging nu 
alsnog naar Henk en Diana.
We mogen weer terug zien op een spannende en zeer geslaagde kaartavond, 
Jo bedankte iedereen voor hun sportieve bijdrage aan deze avond, natuurlijk 
ook Miriam Stommen en Lilly Housen voor de bediening achter de bar en 
keuken, en sprak de hoop uit om iedereen de volgende keer weer te mogen 
begroeten. Hierna wenste hij iedereen een goed thuis.

De uitslag was als volgt: 
1ste  Daan Janssen + Harry Honings  10 punten   doelsaldo + 12
2de  Robert Honings + Piet Hendriks   9  punten   doelsaldo + 20
3de  Jo Direcks + Hans Smeets     8  punten   doelsaldo + 8
4de  Ben  + Herman     8  punten   doelsaldo + 2
5de  Louie Offermans + Jan Heurts      8  punten   doelsaldo + 1 
6de  Rob Koll + Paul Dohmen    7  punten   doelsaldo + 0                                               
7de  Hub Beenen + Bert Beenen   7  punten   doelsaldo - 7                                                
8ste Marlie + Elly        6  punten   doelsaldo – 2 
9de Wiel Houben + Jo Weijers     4  punten   doelsaldo – 6                                                          
10de Henk Housen + Diana Direcks   3  punten   doelsaldo – 18

De supportersclub dankt iedereen voor de gezellige avond, en we hopen jullie 
op de volgende, 25 ste editie, weer te mogen begroeten.

Tweede prijs: Piet en Robert Derde prijs: Hans en Jo
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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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50 ste Mergelandroute van Noad 2016

De 50e Mergellandroute met aankomst in onze Wilhelminazaal zit er weer 
op. Zaterdagmorgen 1 mei 2016, om 11.00 uur begonnen 75 dappere. o.a. 
uitgezwaaid door het complete college van B&W van Simpelveld, aan deze 
tocht over 135 km. Helaas werkten de weergoden niet goed mee want er 
viel tot vroeg in de nacht tocht steeds wel wat regen. Gelukkig konden 
de wandelaars de laatst 6e kilometer ook nog van het zonnetje genieten. 
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers werd de wandeling weer een groot 
succes. Er waren slechts 2 uitvallers. Zondagmiddag om 13.00 uur werden 
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de wandelaars door de drumband van gymnastiekvereniging. Wilhelmina 
feestelijk ingehaald in Bocholtz. In de Wilhelminazaal werden alle wandelaars 
en verzorgers verrast met een speciale herinnering uit mergel met daarin 
gegraveerd het symbool van de Mergellandroute. G.V.Wilhelmina zorgt 
ervoor ,i.s.m. NOAD, dat de wandelaars voor en na de wandeling rustig 
kunnen napraten, en kunnen genieten van een drankje en een hapje.
Dankzij de vrijwilligers van Wilhelmina werd de zaal weer voorzien van tafels 
en stoelen, en was de bar weer ingericht voor de dorst te lessen. Na afloop 
werd weer snel alles opgeruimd zodat men maandag kon sporten in de zaal
Dankzij deze prettige samenwerking mogen beide verenigingen terug kijken 
op weer een geslaagde zondag.
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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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Nieuwe	  contributie	  per	  1-‐7-‐2016	  

	  

Tijdens	  de	  Algemene	  Ledenvergadering	  is	  er	  een	  voorstel	  door	  de	  Financiële	  Commissie	  gedaan	  
omtrent	  het	  contributiebeleid.	  

Dit	  is	  door	  de	  Algemene	  Ledenvergadering	  goedgekeurd.	  

Hieronder	  zit	  u	  in	  het	  kort	  wat	  er	  gaat	  veranderen	  per	  1-‐7-‐2016.	  

	  

Contributie	  Oude	  Situatie	  
Categorie	   per	  maand	   25-‐2-‐2016	   26-‐5-‐2016	   25-‐8-‐2016	   24-‐11-‐2016	   Totaal	  

Steunende	  leden	  (1)	   €	  7,50	   €	  22,50	   €	  22,50	   €	  22,50	   €	  22,50	   €	  90,00	  

Recreatieve	  leden	  (2)	   €	  12,50	   €	  37,50	   €	  37,50	   €	  37,50	   €	  37,50	   €	  150,00	  
Actieve	  leden	  (3)	   €	  13,50	   €	  40,50	   €	  40,50	   €	  40,50	   €	  40,50	   €	  162,00	  

Wedstrijdsport	  (4)	   €	  15,00	   €	  45,00	   €	  45,00	   €	  45,00	   €	  45,00	   €	  180,00	  
	  

*	  2	  t/m	  4	  zijn	  basis	  disciplines,	  voor	  iedere	  extra	  discipline	  :	  €	  2,50	  
*	  Dance	  Fitness	  en	  Piloxing,	  Voor	  iedere	  extra	  discipline	  :	  €	  5,-‐	  
*	  Leiding	  en	  Bestuur	  worden	  niet	  als	  een	  extra	  discipline	  gerekend.	  
	  
	  
	  

Contributie	  Nieuwe	  Situatie	  
	  Categorie	   per	  maand	   25-‐2-‐2016	   26-‐5-‐2016	   25-‐7-‐2016	   24-‐10-‐2016	   Totaal	  

	  Steunende	  leden	   €	  7,50	   €	  22,50	   €	  22,50	   €	  22,50	   €	  22,50	   €	  90,00	  
	  

        

Categorie	  

Basis	  Contributie	  
per	  maand	   1e	  kwartaal	   2e	  kwartaal	   3e	  kwartaal	   4e	  kwartaal	   Totaal	  

Recreatieve	  leden	  tot	  16	  jaar	   €	  11,50	   €	  44,50	   €	  34,50	   €	  44,50	   €	  34,50	   €	  158,00	  

Recreatieve	  leden	  16	  jr	  en	  ouder	   €	  11,50	   €	  47,00	   €	  34,50	   €	  47,00	   €	  34,50	   €	  163,00	  

Actieve	  leden	  tot	  16	  jaar	   €	  12,50	   €	  47,50	   €	  37,50	   €	  47,50	   €	  37,50	   €	  170,00	  

Actieve	  leden	  16	  jaar	  en	  ouder	   €	  12,50	   €	  50,00	   €	  37,50	   €	  50,00	   €	  37,50	   €	  175,00	  

Wedstrijdsport	  tot	  16	  jaar	   €	  14,00	   €	  52,00	   €	  42,00	   €	  52,00	   €	  42,00	   €	  188,00	  

Wedstrijdsport	  16	  jaar	  en	  ouder	   €	  14,00	   €	  54,50	   €	  42,00	   €	  54,50	   €	  42,00	   €	  193,00	  

	          

        

 
per	  half	  jaar	  	  

	       Bondscontributie	  tot	  16	  jaar	   €	  10,00	  
	       Bondscontributie	  16	  jr	  en	  ouder	   €	  12,50	  
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Onderlinge wedstrijden
Op Zondag 3 April namen we weer met een grote groep deelnemers deel aan 
de Onderlinge wedstrijd. Deze vondt dit keer plaats in Vaals.
De tribune zat goed vol  wat voor sommige springers een beetje spannend 
was aangezien het de eerste wedstrijd was waar ze aan deelnamen. 
Op deze wedstrijd wordt er gesprongen op vier onderdelen namelijk 
Kast plankoline/ reutherplank
Tumbling/langemat
Trampoline kast/pegasus
Trampoline.
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In de leeftijdscategorie 6 t/m 8 jaar hadden we twee groepen die erg hun 
best hebben gedaan en netjes hebben gesprongen. Dit resulteerde tijdens de 
prijsuitreiking tot de volgende podiumplaatsen.
Groep 1 nam 1 Zilveren en 3 Gouden Medailles mee naar huis. 
Groep 2 nam 2 Bronzen Medailles mee naar huis.

In de leeftijdscategorie 9 t/m 11 namen we met een groep deel aan deze 
wedstrijd. Deze dames sprongen ook netjes wat voor hun resulteerde in 3 
Zilveren medailles en 1 bronzen medaille.

De groep 12 t/m 16 jaar sprong voor het eerst pegasus dit jaar wat voor 
sommige er spannend was, ondanks dit sprongen ze erg netjes. Ook op 
de volgende onderdelen sprongen de meiden netjes wat hun de volgende 
medailles opleverde.
3 gouden medailles en 1 zilveren medaille.

De dames in de c lijn sprongen alle toestellen even netjes wat voor hun 
tijdens de prijsuitreiking 3 gouden medailles opleverden.
Tussen al dat turngeweld waren ook onze kleinste van de vereniging 
aanwezig. Zei lieten alle toeschouwers zien hoe goed hun konden klimmen 
en turnen. Ook deden zei twee leuke dansjes, na deze inspanning mochten ze 
allemaal op de bank klimmen voor een schitterde gouden medaille.

Na de prijsuitreiking maakte we nog een mooie groepsfoto waarna iedereen 
moe maar voldaan terug naar huis ging. 
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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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Opendag G.V. Wilhelmina Bocholtz
Op Zaterdag 12 Maart was er weer de open dag van onze vereninging,om 
12.00 uur kwam de leiding bij elkaar om verschillende toestellen op te 
bouwen zodat de kinderen op verschillende manieren konden zien wat 
we allemaal doen bij de turnvereniging.Niet alleen konden de kinderen 
klimmen,klauteren,trampoline springen in de ringen hangen op de brug 
oefeningen doen,ze konden ook mee doen met een demonstratie van de jazz.
Ook werd er door een trio van de acro een demonstratie voorgedaan zodat 
de kinderen konden zien dat dit ook gedaan word.Na de open dag hebben we 
met de kinderen en leiding nog gezellig de film van het kerstgala gekeken,ook 
dit was leuk en de kinderen hebben in een aandacht gekeken.Het was een 
gezellige middag en de kinderen heb zich geamuseerd,bedankt dat jullie er 
waren.We hopen jullie volgend jaar weer te mogen begroeten op onze open 
dag.

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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 Paasmiddag
Dit jaar kwam op 26-03 weer de paashaas op bezoek, net als ieder jaar 
organiseert de jeugdraad een leuke middag voor de kinderen om gezellig 
eieren te gaan zoeken samen met de paashaas. Het was weer een geslaagde 
middag met heel mooi weer en veel blije kinderen. Bijna alle eieren waren 
gevonden door de kinderen terwijl ze de grootste lol hadden. Op het einde 
van de dag is iedereen trots naar huis gegaan met veel eieren en een lekkere 
chocolade paashaas. Hopelijk wordt dit volgend jaar net zo een fantastische 
middag als dit jaar!

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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| contactlenzen | optometrie |

| Kloosterstraat 2 | 6369 AD Simpelveld |

| 045 - 544 05 37 |
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Processie 7 juni + tuinfeest pastoor

Op zondag 7 juni nam 
G.V.Wilhelmina ook weer 
zoals gewoonlijk deel aan de 
processie.
De processie ging dit jaar 
via Pastoor Neujeanstraat – 
Dr. Nolensstraat – Heiweg 
(rustaltaar) – Kerkeveld – 
Groeneweg – Kasteel/Hoeve 
de Bongerd (rustaltaar) 
– Schoorlstraat – Pastoor 
Neujeanstraat  met afsluiting 
in pastorietuin.

Alle kinderen en leiding een 
compliment dat ze alweer 
present waren om Wilhelmina 
te vertegenwoordigen.

Ook dit jaar was er 
weer een afvaardiging 
van Wilhelmina 
present om mee te 
helpen tijdens het 
toch altijd weer 
gezellige tuinfeest.
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2 nieuwe volleyballen
Dinsdag 26 april stond ons teamlid, 
Marcel Spork (eigenaar van Spork 
Tuinmeubelen), geheel onverwacht met 2 
spiksplinternieuwe Mikasa volleyballen in 
de hal. 
Hij wilde de vereniging steunen door 2 
nieuwe volleyballen te sponsoren. Door 
de groei van het aantal volleyballers 
binnen onze vereniging ontstaat er meer 
slijtage aan de huidige ballen. 2 nieuwe 
volleyballen kwamen dan ook op een heel 
goed moment. 
Marcel, hartelijk dank voor deze sponsoring.   

2	  nieuwe	  volleyballen	  
	  

Dinsdag	  26	  april	  stond	  ons	  teamlid,	  Marcel	  Spork	  (eigenaar	  van	  Spork	  Tuinmeubelen),	  geheel	  
onverwacht	  met	  2	  spiksplinternieuwe	  Mikasa	  volleyballen	  in	  de	  hal.	  	  
Hij	  wilde	  de	  vereniging	  steunen	  door	  2	  nieuwe	  volleyballen	  te	  sponsoren.	  Door	  de	  groei	  van	  
het	  aantal	  volleyballers	  binnen	  onze	  vereniging	  ontstaat	  er	  meer	  slijtage	  aan	  de	  huidige	  
ballen.	  2	  nieuwe	  volleyballen	  kwamen	  dan	  ook	  op	  een	  heel	  goed	  moment.	  	  
Marcel,	  hartelijk	  dank	  voor	  deze	  sponsoring.	  	  	  	  
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PLUS Tossings

GASTHOF 2
6351 CM BOCHOLTz
TeL. 045-5445373

Wat een verschil
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ZNK Acrogym te Mierlo 27-02-2016

Plaatsingswedstrijd 2

Op zaterdag 27 februari was de 2e plaatsingswedstrijd voor de D/E groepen. 
Vandaag mochten we ons met 7 groepen gaan bewijzen. 

Rebecca en Fam.
 
In de ochtend mochten 
zich als eerste Rebecca en 
Fam zich presenteren aan 
de jury en de toeschouwers 
in de categorie dames paar 
E-senior. 
Met een mooie oefening op 
de vloer werden ze beloond 
met een totaal score van 
25.000. Hiermee behaalde ze 
een 12e plek. 

Secoiya en Dana.
 
Als 2e in het 
ochtendprogramma waren 
Secoiya en Dana aan de 
beurt. Voor Dana was het 
allemaal nieuw. Secoiya heeft 
al vaker op de wedstrijdvloer 
gestaan, maar dit is het eerste 
jaar voor haar dat ze als duo 
en onderpartner mee deed. 
Voor hun was dit de 1ste 
wedstrijd van dit seizoen.
Ondanks een blessure van 
Secoiya hebben ze een nette 
oefening neer gezet met een totaal score van 21.200. Hiermee behaalde ze een 
23e plek. 
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Simone, Kelsey en Nina.
 
Als eerste in het 
middagprogramma mochten 
Simone, Kelsey en Nina zich 
presenteren in de categorie 
dames groep E-senior. 
Met een mooie oefening op 
de vloer kregen ze een totaal 
score van 25.350 en behaalde 
hiermee een mooie 4e plek. 

Aimee, Jana en Lis.
 
Daarna waren Aimee, Jana 
en Lis aan de beurt. Ook 
hun presenteren zich dit jaar 
in de categorie dames paar 
E-senior. 
Door een mooie oefening 
op de vloer behaalde ze een 
mooie totaal score van 24.900 
en eindigde ze op een 7e plek. 

Ava, Anouk en Anne.
 
In de categorie dames paar 
D-senior waren mochten 
Ava, Anouk en Anne zich 
bewijzen. Met 1 tijdsfout 
behaalde ze alsnog een score 
van 24.900 en eindigde op 
een 5e plek. 
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Samantha en Estelle.
 
In de categorie dames paar 
D-senior zijn Samantha en 
Estelle aan de beurt. Hun zijn 
de enige van Wilhelmina in 
deze categorie.
Met een mooie oefening 
zonder fouten behaalde ze 
een mooie score van 25.200 
en kwamen daarmee op een 
6e plek. 

Pamela, Ashley en Mette.
 
Als laatste van de Wilhelmina 
en in de categorie dames 
groep D-senior waren 
Pamela, Ashley en Mette aan 
de beurt. 
Met 2 tijdsfouten in de 
oefening behaalde ze een 
score van 24.450. Dit was 
goed voor een 12e plek. 

Ramona, Babette en Mila.

Op zondag 28 februari waren Ramona, 
Babette en Mila als enige van Wilhelmina 
aan de beurt in de categorie dames groep 
C-lijn. 
In de 1ste blok mochten ze de vloer 
betreden met de Balans oefening. 
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Met een mooie oefening te laten 
zien werd deze dans beloond met 
een mooie score van 25.250. 
Dan was het snel omkleden en 
de make-up veranderen want in 
blok 4 mochten ze hun Tempo 
oefening laten zien. 
 
Ook deze oefening ging goed en 
kregen een score van 24.950. 
Na deze twee oefeningen hadden 
ze een totaal score van 50.200 en 
behaalde ze een mooie 7e plek.

Dames het was weer een top 
weekend met mooie prestaties. 
Veel succes voor de volgende 
wedstrijd.
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Zomermarkt	  5	  juni	  2016	  

Na	  een	  week	  met	  veel	  regen,	  hebben	  we	  geluk	  dat	  vandaag	  eindelijk	  het	  zonnetje	  weer	  
schijnt!	  De	  temperaturen	  lopen	  flink	  op	  waardoor	  er	  veel	  mensen	  over	  de	  zomermarkt	  
lopen.	  

Vanaf	  11	  uur	  is	  ons	  kraampje	  geopend	  waar	  de	  kids	  en	  volwassenen	  cupcakes	  of	  wafels	  
tegen	  een	  klein	  bedrag	  mogen	  versieren.	  Natuurlijk	  even	  proeven	  of	  het	  wel	  allemaal	  
smaakt!	  	  

	  	   	  

Om	  14.30	  uur	  beginnen	  de	  demonstraties	  en	  al	  snel	  vormt	  zich	  er	  een	  grote	  groep	  
toeschouwers!	  

	  

De	  kleuters	  bijten	  de	  spits	  af	  met	  de	  grote	  zwaaidoek	  en	  daarna	  mogen	  ze	  oefeningetjes	  
doen	  die	  hun	  alvast	  voorbereiden	  op	  het	  grote	  turnen!	  	  
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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

Dan	  is	  de	  jazz	  laat	  ook	  een	  paar	  van	  hun	  mooie	  dansen	  zien,	  heel	  mooi	  dames!	  

	  

De	  acrogym	  mag	  hun	  individuele	  dansen	  laten	  zien,	  en	  dat	  is	  niet	  zo	  makkelijk	  op	  deze	  ongelijke	  vloer	  

en	  plaatsgebrek!	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

	  	   	  

Dan	  zijn	  de	  meisjes	  en	  jongens	  aan	  de	  beurt,	  ze	  laten	  mooie	  sprongen	  op	  de	  minitrampoline	  en	  

langemat	  zien!	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  



53

Dan	  is	  de	  jazz	  laat	  ook	  een	  paar	  van	  hun	  mooie	  dansen	  zien,	  heel	  mooi	  dames!	  

	  

De	  acrogym	  mag	  hun	  individuele	  dansen	  laten	  zien,	  en	  dat	  is	  niet	  zo	  makkelijk	  op	  deze	  ongelijke	  vloer	  

en	  plaatsgebrek!	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

	  	   	  

Dan	  zijn	  de	  meisjes	  en	  jongens	  aan	  de	  beurt,	  ze	  laten	  mooie	  sprongen	  op	  de	  minitrampoline	  en	  

langemat	  zien!	  
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De	  grote	  dames	  laten	  zich	  van	  hun	  beste	  kant	  zien	  op	  de	  dubbele	  minitramp!	  Het	  ziet	  er	  weer	  

spectaculair	  uit!	  

	  

Aan	  het	  einde	  van	  de	  dag	  zijn	  de	  cupcakes/	  wafels	  verkocht,	  zien	  we	  rode	  bezwete	  gezichtjes,	  en	  

gaan	  de	  deelnemers	  en	  toeschouwers	  met	  een	  tevreden	  gevoel	  naar	  huis.	  

	  

Hopelijk	  tot	  volgend	  jaar	  op	  de	  zomermarkt!	  	  
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De	  grote	  dames	  laten	  zich	  van	  hun	  beste	  kant	  zien	  op	  de	  dubbele	  minitramp!	  Het	  ziet	  er	  weer	  

spectaculair	  uit!	  

	  

Aan	  het	  einde	  van	  de	  dag	  zijn	  de	  cupcakes/	  wafels	  verkocht,	  zien	  we	  rode	  bezwete	  gezichtjes,	  en	  

gaan	  de	  deelnemers	  en	  toeschouwers	  met	  een	  tevreden	  gevoel	  naar	  huis.	  

	  

Hopelijk	  tot	  volgend	  jaar	  op	  de	  zomermarkt!	  	  

Wij feliciteren onze jarigen
Philma Krings- Coolen 7
Marcel Spork 7
Sanne Engels 9
Lenthe Slob 14
Ron Wetzels 15
Marion Schnakkers-Baumans 18
Ive Steinbusch 19
Anja Houben 21
Ramon Melotte 21
Heike Xhonneux 21
Bert Recker 22
Stijn de Graaf 23
Wilma Stuurman-Dumont 23
Harold Steins 24
Miriam Houben-Stommen 25
Troutje Hamers-Dautzenberg 26
Nic Recker 28
Ger Wetzels 30

September
Aniek Hagen 2
Annemie Heuts-Schobbers 5
Miriam Slangen-Nevelstein 5
Sterre Janssen 6
Rob van Wersch 6
Alxander Van De Waarsenburg 7
Joyce Lardinois 8
Dominic Tworuschka 8
Fam Copier 9
Josien Franken-Hagelstein 14
Fleur Beenen 16
Christine Dumont 16
Peter Schmeets 16
Wilma Hursel-Franken 19
Jurit Mennens 19
Ninthe Geerdes 21
Laura Lombardini 24
Zoe Bonnema 25
Henk Housen 25
Nic Kleikers 26
Charles Scholl 26
Dunja Honings 27
Imke Franssen 30

Juni
Sophie Leerssen 9
Elly Jongen-Havenith 13
Marianne Reijnders-Maassen 14
Solange Grooten 17
Nicole Scholl-Mertens 17
Ilona Brouns 19
Kelsey Slangen 22
Eline Franssen 23
Ingrid Grooten-Mertens 25
Jacqueline Maassen 25
Will Vincken 26
Patrick Raijmakers 27
Gerda Hodiamont-Grond 29
Patricia Pistorius 29
Jana Ramakers 29
Cindy Kusters- Krikke 30

Juli
Zara Delnoy 3
Mila Orru  3
Lonne Palmen 3
Annie Bouman-Schlechtriem 6
Lynn Hikspoors 6
Justin Donners 7
Gwyn Bulles 10
Ilona van der Meulen 10
Danee Meens 10
Math Slangen 11
Anne Nix  15
Wardia Dohmen-Haagen 16
Margriet Kleynen-v.Ermingen 17
Lotte Korver 17
Noelle Schijen 19
Fam Wierts 22
Johannes Ramakers 24
Karin Franken-Wachelder 30
Jo Direcks  31

Augustus
Marion Lindelauf-Degens 3
Floris Janssen 5
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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 

Juli
Mark Beckers 1
Lilly Lammers-Reumkens 1
Elly Stommen 4
Lars  Wiertz 9
Math Slangen 11
Wardia Dohmen-Haagen 16
Finy Kockelkoren-Jacobs 23
Renate Colen-Houben 24
Huub Dortants 24
Jo Direcks 31 juli

Augustus
Marielle Vincken-Direcks 6
Wiel Beuken 7
Tiny Lemmens-Grond 7
Sybille Rutjens-Houben 9
Jean Crolla 13
Chris Gijselaers 14
Ron Wetzels 15
Geertje Jorissen 17
Marion Schnakkers-Baumans 18
Anja Houben 21
Bert Recker 22
Theo Finger 24
Valerie  Cox 25
Miriam Houben-Stommen 25
Rob Smeets 27
Nic Recker 28
Ger Wetzels 30 

September 

Sjaak Haagen 4
Annemie Heuts-Schobbers 5
Piet Boltong 6
Piet Schleijpen 6
Rob van Wersch 6
Anita Kempener-Deguelle 11
Marlies Schleijpen 13
Peter Schmeets 16
Lisanne Starmans-Brouns 22
Henk Housen 25
Bernd Mullejans 27
Reinhard Jeurissen 29

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
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www.detapijtenhal.nl


Akerstraat 65
6466 HC  Kerkrade-West


Koop bij de man 
die het leggen kan!


• Tapijten
• Vinyl
• Laminaat
• Tapijttegels


• Gordijnen
• Vouwgordijnen
• Paneelgordijn
• Rolgordijn


• Jaloezieën
• Lamellen
• karpetten
• Lopers


De Tapijtenhal


Bel of fax


045
5419456
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