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De Tapijtenhal
• Tapijten
• Vinyl
• Laminaat
• Tapijttegels

• Gordijnen
• Vouwgordijnen
• Paneelgordijn
• Rolgordijn

• Jaloezieën
• Lamellen
• karpetten
• Lopers

Bel of fax

045
5419456

Koop bij de man
die het leggen kan!
Akerstraat 65
6466 HC Kerkrade-West
www.detapijtenhal.nl
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Fysiotherapie Beter Bewegen
Margrietstraat 13
6351 CA Bocholtz
tel. 045 - 850 1435
Hoogstraat 99a
6373 HP landgraaf
Tel. 045 - 532 0075
www.beter-bewegen.com
info@beter-bewegen.com

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

Activiteitenrooster 2018
Datum
21/04
22/04

05/05
06/05
12/05
13/05
27/05 – 02/06
09/06
23/06
24/06
07/07 – 19/08
31/08 – 02/09
13/10
03/11

Dag
Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo
Za
Za
Zo
Za
Za

10/11

Za

Nog onbekend
27-30/12

Za

24/11 OVB

Za

Locatie

Oss
Bocholtz Sporthal

Versie: 26 mrt 2018
Tijd

Omschrijving

Sporthal NOG NIET
BEKEND
Wilhelminazaal
Wilhelminazaal

20:00h

Acro Halve finale BC
Limburgse
Springkampioenschappen
Acro Halve finale DE
Acro Halve finale BC
Feestavond/Jubilarissen
Acro Halve finale DE
Anjeractie COLLECTE
Acro Finale DE
Acro Finale BC
Keiendorptocht
Verenigingsvakantie
Minikamp
Horrortocht
KNGU Plaatsingswedstrijd
groepsspringen A/B nivo
Schlaager Arena

Wilhelminazaal
Wilhelminazaal

18:00h
rooster

Kerstgala
Kerstvolleybal toernooi

Den Bosch
Oss
Wilhelminazaal
Den Bosch
Bocholtz
Oss
Rotterdam
Wilhelminazaal

Wilhelminazaal e.o.

20:00h

06:30h
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Zietsong Printementjer

Opmerking
G.V.Wilhelmina/
KNGU
G.V.Wilhelmina

Pr.Bernhardfonds
NOAD
Idem schoolvak.
Jeugdraad/Leiding
Supportersclub
G.V.Wilhelmina/
KNGU
Ouwe Kino /
G.V.Wilhelmina
Printementjer /
G.V.Wilhelmina
G.V.Wilhelmina
G.V.Wilhelmina
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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 18-04-2018 in de Wilhelminazaal te
Bocholtz.
Aanvang: 19.00 uur
AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Notulen laatst gehouden Jaarvergadering 2017
Jaarverslag [2017] Secretaris
Jaarverslag [2017] Penningmeester
Verslag Kascontrolecommissie
Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie

7.

Pauze

8.

Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar zijn:
Dhr. J. Direcks
( Voorzitter )
Mevr. E. Gijselaers ( Commissaris )
Mevr. M. Meesters ( Niet meer verkiesbaar )
Mededelingen
Wat ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting.

9.
10.
11.
12.
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SLASJ Rocks
Op 17 maart 2018 waren wij, SLASJ, te gast in Bocholtz. Na het opbouwen op
vrijdag kwam SLGV op zaterdagochtend met de techniek en kon de zaal en
het podium worden aangekleed. Na een lange ochtend opbouwen mochten
we dan eindelijk het instrumentarium opbouwen en was de zaal op de
bezoekers na compleet. Na het opbouwen konden we nog even repeteren om
te wennen aan de zaal en daarna was het eten en omkleden.
De deuren gingen open, de zaal liep vol en de timer telde af, SLASJ Rocks
ging beginnen. Nadat de eerste rockplaten van de “Wall of Drums” klaar
waren kwam de fantastische presentatie van Ilja aan bod. Na een mooie
eerste helft en een fantastische reactie van het publiek was het toch even tijd
voor een pauze. Na de een half uurtje was het tijd om verder te gaan en na
het laatste nummer van DJ Ilja was het dan ook weer tijd voor SLASJ. Na
een harde en te gekke was het toch tijd voor het laatste nummer van setlist:
Narcotic. Dit nummer komt overigens uit ons volgend concert ‘’SLASJ: The
history of Popmusic’’. Hierna volgde nog een Zugabe en toen was het concert
helaas toch echt voorbij. Het instrumentarium werd opgeruimd en de
techniek brak af. SLASJ Rocks was voorbij.
Namens SLASJ wil ik graag de supportersclub en alle vrijwilligers van
G.V. Wilhelmina bedanken. Ook willen ik iedereen bedanken die op welke
manier dan ook zijn steentje heeft bijgedragen aan deze fantastische avond.
In het bijzonder wil ik Jo Direcks bedanken voor de organisatie en Ilja van
Ermingen voor de presentatie en het DJ’en. Wij hopen volgend jaar terug te
komen met ons nieuwe concert.
Bóches, tot de volgende kieër!
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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

Wilhelminastraat / Bocholtz
tel. 06-16858405
www.bocholtzerbloemenhuis.nl
ma. gesloten / di.-vr. 9.00-18.00 / za. 8.30-15.00

06-30488278
www.taxi-avantis.nl

info@taxi-avantis.nl
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Slasj Rocks 17 maart j.l. Supportersclub G.V. Wilhelmina
De supportersclub van G.V. Wilhelmina kijkt terug op een geslaagd concert
van Slasj Rocks georganiseerd op de Wilhelminazaal 17maart j.l.
Op vrijdag werd de zaal helemaal omgebouwd tot feestzaal, er was een
grotere bühne gebouwd als normaal, omdat anders de 25 muzikanten geen
plaats hadden, en werden er doeken opgehangen zodat het geluid goed tot
zijn recht kon komen, en op zaterdagmorgen werd het geluid en licht naar
binnen gebracht, dit was wel even hard werken om alles opgebouwd en
aangesloten te krijgen.
Rond half 3 kwamen de muzikanten vanuit Sittard met een grote
vrachtwagen, ook hun hadden heel veel instrumenten bij zich die allemaal
op de bühne moesten komen, even waren we bang dat de bühne nog te klein
zou zijn, maar het paste allemaal perfect.
Rond half 5 werd licht en geluid afgestemd met de muzikanten, en rond
5 uur werd begonnen aan de generale repetitie. Uiteraard werden de
muzikanten nog voorzien van lekkere broodjes snacks en een drankje in de
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kantine, waar ze zich konden voor bereiden op hun concert.
Vanaf half 8 ging de zaal open, de entree, consumptieverkoop, bar en ook
de verkoop van de broodjes snacks werden bezet door de supportersclub
bestuursleden. De zaal liep langzaam vol, waar uiteindelijk 175 bezoekers
binnen kwamen om te genieten van een super mooi concert.
De muzikanten, 25 stuks, waaronder 6 blazers, 2 zangeressen en een zanger/
gitarist, kwamen half 9 naar binnen, onder leiding van Roland Jaegers werd
gestart met het nummer Radar Love van Golden Earring.
Voor de pauze werden nog diverse mooie nummers ten gehore gebracht zoals
Bohemian Rhapsody van Queen, Let me entertain you van Robbie Williams,
en o.a. nummers van Green Day.
Ilja van Ermingen was de presentator van deze avond, en zorgde dat de
nummers werden voorgesteld aan het publiek, in de pauze zorgde hij voor
amusement door zelf als DJ te fungeren, en ook voor de after party.
Na de pauze gingen de muzikanten helemaal los, het publiek werd helemaal
meegetrokken in het enthousiasme van de muzikanten, en met medleys van
Led Zeppelin en Metallica kwam iedereen in de zaal helemaal los.
Het was een heerlijke avond geworden, iedereen heeft met volle teugen
genoten, en er werd tot in de kleine uurtjes nog nagepraat over deze avond,
zelfs werden de ideeën al aangeboord om het volgende concert van Slasj ook
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naar Bocholtz te halen. Dat wordt dan Slasj Pop.
Vanaf deze plaats willen wij alle sponsoren bedanken voor hun steun, maar
ook onze verkooppunten.
Zeker willen we de slagwerkgroep van Harmonie St. Jozef bedanken, en
in het bijzonder Tom Korver die gezorgd heeft voor het contact en mede
organisatie.
Ook willen we Ilja van Ermingen bedanken voor de presentatie van deze
avond, maar ook voor het feit dat hij de rest van de avond als DJ fungeerde.
Natuurlijk willen we ook Roland Jaegers bedanken voor zijn geweldige inzet
waarmee hij de muzikanten elke keer weer weet te inspireren.
De supporters club is blij dat ze dit hebben kunnen organiseren, en bedanken
iedereen voor deze geweldige avond.
Groetjes de supportersclub.
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Rijksged. en erkend

Hondenkapsalon

Nancy

Uw Provoet voetverzorger/pedicure staat voor:
• Gekwalificeerde scholing
• Vakmanschap
• Professionaliteit
• Kwaliteit

Henny
Pedicure

Voor een liefdevolle behandeling
van uw hond (alle rassen)

Aantekening Diabetische Voet
Wilde-pedique

Irenehof 8
6351 AZ Bocholtz
tel. 06 - 41 43 01 37

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

Bij diabetische en/of reumatische voetverzorging,
vergoeding door de zorgverzekeraar mogelijk.”
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Verslag Disco Karaoke carnavals middag
Op zondag 4 februari organiseerde de jeugdraad weer de jaarlijkse
carnavalszitting. Na de geslaagde zitting van vorig jaar, hebben ze besloten
om het dit jaar ook weer anders aan te pakken. DJ Flügel was weer van de
partij en maakte er met de kinderen en de rest van de aanwezige een gezellige
middag van. Verschillende artiesten van binnen en buiten de vereniging
traden op. Tussen door wist DJ Flügel de sfeer er goed in te houden. Deze
carnavalsmiddag stond ook in het teken van het aftreden van Prinses Estelle
en Prins Bram. Natuurlijk werd er ook een nieuwe prinses uitgeroepen.
Rond 16:00 uur werd onze nieuwe prinses: Prinses Lis uitgeroepen. Na het
uitroepen van Prinses Lis volgde er nog verschillende optredens. Het was een
gezellige middag. Na de receptie, waar iedereen de kans kreeg om Prinses
Lis en haar ouders te feliciteren werd er nog gezellig nagekletst. Het was een
geslaagde middag en hopen dat wij jullie allemaal volgend jaar ook weer
mogen begroeten op onze carnavalszitting.
De jeugdraad wil graag alle vrijwilligers, sponsoren en iedereen die een
steentje heeft bijgedragen aan deze geslaagde middag bedanken.
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Jubilarissen G.V.Wilhelmina 2018

Van links naar rechts: Rob van Wersch, Peter Dumont, Samantha Schmeets
(op de foto ontbreken Annie Schoonbrood-Janssen en Jasmin Grimm)
Annie Schoonbrood-Janssen / 50 jaar
Annie Schoonbrood-Janssen was vele jaren de vaste medewerkster bij de
activiteiten die door Wilhelmina werden georganiseerd ( o.a. huishoudelijk
werk, bonnenverkoop, keukendiensten, enz.). In de beginjaren assisteerde zij
de leiding van Wilhelmina bij het lesgeven aan de jeugd. Annie was tevens
vaste barvrijwilliger in onze kantine en heeft jarenlang de carnavalspakken
van het Drumband beheerd.
Altijd is ze de steun en toeverlaat geweest van haar echtgenoot, Hein, die
bijna 25 jaar voorzitter is geweest van onze vereniging, en die ze daarom
menig uurtje heeft moeten missen. Ze wist dat alles ten goede kwam van
Wilhelmina daarom is nooit tevergeefs een beroep op haar gedaan.
21

| contactlenzen | optometrie |
| Kloosterstraat 2 | 6369 AD Simpelveld |
| 045 - 544 05 37 |
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De laatste jaren heeft ze de activiteiten helaas moeten staken vanwege
haar gezondheid, maar ze is altijd geïnteresseerd in het wel en wee van
Wilhelmina. Wij wensen haar proficiat met het jubileum en nog vele jaren bij
GV Wilhelmina!
Peter Dumont /40 jaar
Peter werd op 7 jarige leeftijd lid van GV Wilhelmina en begon spelenderwijs
met het leren van de gymnastieksport. Hij deed dat met veel inzet getuige
de deelnames aan vele vaardigheidsproeven die met goed gevolg werden
afgelegd. Turnen was uiteindelijk niet zijn ding en daarom stopte hij
daarmee in 1986. Hij is echter wel al jaren present als actieve sporter bij het
jaarlijkse Kerstvolleybal toernooi en sinds 2013 maakt hij deel uit van de
donderdag volleybal groep.
Al in 1979 trad hij, als klaroenblazer, toe tot ons Drumband. Dat heeft hij
gedaan tot 2010, toen de blazerssectie van het Drumband helaas moest
worden opgeheven. Optredens van ons Drumband hadden voor hem vaak
prioriteit boven privé zaken. Bijna altijd was hij op de repetitie , behalve bij
wedstrijden van Roda JC, waar hij een grote fan van is. In 2004 kreeg hij de
zilveren FKM speld voor zijn 25jarig lidmaatschap bij het Drumband.
Tijdens de verbouwing van de Wilhelminazaal in 2007 heeft hij menig
muurtje gemetseld en was een van de vrijwilligers die heeft meegeholpen
aan de totstandkoming van de huidige Wilhelminazaal.
Op Peter hoeven we nooit tevergeefs een beroep te doen als er
werkzaamheden moeten worden verricht, of dat nu is op de Wilhelminazaal
of bij de organisatie van wedstrijden.
Wij hopen dat Peter nog vele jaren plezier zal beleven bij Wilhelmina en
wensen hem proficiat met zijn 40 jarig jubileum.
Samantha Schmeets / 25 jaar
Samantha wordt met 4 jaar lid van GV Wilhelmina en zet de eerste stapjes in
de gymnastieksport.
Zowel in de springgroepen als bij de Acro gym afdeling gaat haar dat goed
af, getuige de vele prijzen die ze met haar groepen in de wacht weet te
slepen. Tussen 2007 en 2014 maakte ze ook deel uit van de Jazz groep. In
2004 is ze gestart als assistent leidster en tot op heden geeft ze les aan de
springgroepen van G.V.Wilhelmina. Ook heeft ze in 2005 de jurycursus NTS
turnen gevolgd. Sinds 2012 maakt ze deel uit van de financiële commissie van
G.V.Wilhelmina, waar het beheer van de sponsoren en adverteerders een van
haar taken is.
Bij evenementen van G.V.Wilhelmina is ze bijna altijd present, en er wordt
nooit tevergeefs een beroep op haar gedaan om een handje te helpen. Wij
feliciteren Samantha met haar 25 jarig jubileum en hopen dat zij nog vele
23

PLUS Tossings
GASTHOF 2
6351 CM BOCHOLTz
TeL. 045-5445373

Wat een verschil
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jaren plezier beleefd bij haar activiteiten bij en voor G.V.Wilhelmina.
Rob van Wersch / 25 jaar
Rob van Wersch is in 1993, eveneens op 4 jarige leeftijd gestart bij
Wilhelmina. In de jaren die volgden kreeg hij het turnen met de paplepel
ingegoten , o.a. onder de leiding van zijn moeder Marie-Louise. Hij heeft
deel uitgemaakt van de springgroepen en de acro-gym afdeling. Vanaf
2003 tot 2009 is voorzitter geweest van de Jeugdraad en van 2005 tot 2010
was hij assistent jeugdleider. De laatste jaren heeft hij zijn activiteiten voor
Wilhelmina door o.a. werkzaamheden op een laag pitje moeten zetten. Hij
verleend wel nog medewerking aan het jaarlijkse Minikamp voor de jeugd
van Wilhelmina. Wij wensen Rob van harte proficiat met zijn jubileum.
Jasmin Grimm / 25 jaar
Jasmin maakt al 25 jaar deel uit van de fitdames en doet dat met veel
plezier. De fitdames hebben G.V.Wilhelmina regelmatig geholpen tijdens
evenementen en Jasmin werkte daar met veel betrokkenheid aan mee. Wij
feliciteren haar met het 25 jarig jubileum en hopen dat zij nog lang mag
genieten bij Wilhelmina.
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GOUDSMEDERIJ OLGA

www.olinkastyle.nl
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045-5445443

Jubilarissen Feestavond supportersvereniging 8 september 2018
De supportersvereniging is een onderdeel van Wilhelmina. Die activiteiten
organiseren en door de opbrengst van deze activiteiten en bijdrage van onze
leden de jeugd kan steunen denk hierbij aan de bijdrage van de nieuwe
turnpakjes en trainingspakken. Schroom vooral niet om lid te worden van de
supportersvereniging. Hoe meer leden hoe meer wij voor de jeugd kunnen
betekenen. Inschrijfformulieren kunt u krijgen bij de leiding.

Van links naar rechts: Jose Ten Kate – Peter Schmeets – Annemie Wetzels
Inzet: Annie Dritty
Op 08 september zal er een jubilarissen avond plaatsvinden van de
supportersvereniging. Dit jaar zijn er maar liefst 4 jubilarissen die we in het
zonnetje mogen zetten. Iedereen is van harte welkom om onze jubilarissen te
feliciteren vanaf 20:00 in de kantine van de Wilhelminazaal.
De 4 jubilarissen zijn
1: Jose Ten Kate-Janssen, Lid v.a. 1-1-1993. – 25 jaar
Bestuurslid 12 januari 1999 tot en met 03 december 2001.
Jose werd lid in 1993, waarna ze in 1999 bestuurslid werd. Functie
Commissaris.
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Deze functie bekleedde zij tot 2001.
Wij feliciteren haar met haar jubileum en hopen dat ze onze Supportersclub
nog lang een warm hart toedraagt
2: Annie Dritty-Kockelkoren, lid vanaf 23 februari 1993 – 25 jaar
Annie is lid geworden in 1993. Zij is een gewaardeerd lid van onze
Supportersclub en G.V. Wilhelmina.
Nooit deden/doen wij, tevergeefs een beroep op haar.
Menige keren hielp ze op activiteiten mee, Jeugd/Mini kamp keuken,
Carnavalsmiddag e.d.
Wij feliciteren haar met haar jubileum en hopen dat ook zij ons nog lang een
warm hart toedraagt.
3: Peter Schmeets, Lid vanaf 28-1-1993 – 25 jaar
Bestuurslid v.a. 16-8-1993 functie Commissaris
Vanaf 13-3-96 functie 2e Voorzitter
Vanaf 19-3-2003 functie Voorzitter
Vanaf 22-2-2011 functie 5e Commissaris
Vanaf 22-4-2015 functie 2e Commissaris
Peter is in 1993 lid geworden en werd ook in hetzelfde jaar bestuurslid.
In 1996 werd hij 2e Voorzitter, waarna hij in 2003 Voorzitter werd.
Deze functie heeft hij enkele jaren vervult, tot hij in 2011 zijn hamer
overdroeg aan onze huidige Voorzitter.
Mede door zijn inzet, door verschillende activiteiten te organiseren, en
daardoor Wilhelmina waar nodig te steunen.
Tevens is Peter ook al vele jaren lid van G.V. Wilhelmina en steunt daar ook
bij activiteiten waar nodig is.
Ook bij de Fitherengroep ( Dofits ) is hij al vele jaren lid, waar hij veel plezier
aan beleeft.
Wij wensen Peter van harte Proficiat en hopen dat hij nog vele jaren in ons
midden (bestuur) mag blijven.
4: Annemie Wetzels-Bindels, lid vanaf 10 maart 1992 – 25 jaar
Bestuurslid v.a. 14-7-1992, functie 3e Commissaris
Vanaf 30-7-1992, functie 2e Secretaris
Vanaf 5-4-1994 functie Secretaris
Vanaf 13-4-2011 – Heden functie Secretaris en 2e Voorzitter
Annemie werd lid in 1992. In datzelfde jaar werd ze bestuurslid, waarbij ze de
functie Commissaris en later in het jaar de functie 2e Secretaris bekleedde.
Vanaf 1994 tot heden is zij Secretaris, wat ze met hart en ziel doet.
Sinds 2011 tot heden heeft ze tevens de functie 2e Voorzitter.
Mede haar Voorzitter en Collega bestuursleden werden en worden nog vele
29

Uw adres voor:
- bruiloften, partijen en feesten
- recepties, ontvangsten en vergaderingen
- koffietafels, geheel naar uw wensen.
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Bel gerust: (045) 544 12 68
Beleefd uitnodigend,

Willem & Tamara
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leuke activiteiten georganiseerd.
Nooit is iets haar teveel voor haar Supportersclub, om menige activiteit tot
een succes te maken.
Ook is ze al vele jaren lid van G.V. Wilhelmina, waar ze in 1992 begon bij de
Fit/Jazzdames.
Waar mogelijk was ze actief bij bijna alle activiteiten, c.q. Jeugd/Mini kamp
keuken, Barbezetting e.d. om ook hun activiteiten te doen slagen.
Nog altijd is ze actief als Wedstrijdleidster bij de Onderlinge Wedstrijden.
Wij wensen Annemie van harte Proficiat en hopen dat zij nog vele jaren, met
heel veel plezier haar hobby bij haar Supportersclub mag blijven doen.
Tot 8 september 2018 20:00 in de kantine van de Wilhelminazaal
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Paasmiddag Jeugdraad 31-3-2018
De paasmiddag heeft op 31-03-2018 plaatsgevonden. Het was een gezellige
dag met veel enthousiaste kinderen van jong tot oud. De paasmiddag vond
dit jaar plaats in het park op de Steenberg. Vanaf 2 uur waren de kinderen
welkom op de zaal, waar de jeugdraad op de kinderen stond te wachten om
er samen een gezellige middag van te maken. We begonnen dit jaar met
knutselen, en natuurlijk krijg je van al dat creatief denken honger, dus had de
jeugdraad nog een hapje en een drankje voor de kinderen klaarstaan voordat
ze weer aan de slag moesten om eieren te gaan zoeken. Vanaf 3 uur werd
er vanuit de zaal naar het park gelopen. Ook dit jaar had de paashaas weer
eieren verstopt voor onze kinderen. Hij vond het een leuke middag, net zoals
de rest van de kinderen en de jeugdraad. Om 4 uur werd er weer rustig terug
naar de zaal gelopen waar de kinderen nog een paar eieren en een chocolade
paashaas kregen. We hopen dat er volgend jaar net zo een leuke paasmiddag
plaatsvindt als dit jaar.
Groetjes, de Jeugdraad van G.V. Wilhelmina
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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”

36

Plaatsingswedstrijden Acrogym
Het seizoen van de acrogroep begint altijd met 3 plaatsingswedstrijden.
Van deze 3 wedstrijden tellen de 2 beste wedstrijden mee voor eventuele
plaatsing voor de halve finales. Mits er voldaan wordt aan het vastgestelde
limiet per niveau.
De 1e wedstrijd was op 27 en 28 januari.
Voor de dames van het E-D niveau op zaterdag en de dames van het C
niveau op zondag. Naast een plaatsingswedstrijd waren dit ook de Limburgse
Kampioenschappen.
Op zaterdag namen de volgende dames deel aan de wedstrijd:
* Lonne Palmen/Jana Ramakers/Aimee Wetzels -> categorie Dames Groep
E senior.
Vorig jaar bestond dit groepje uit Lonne en Jana.
Door een operatie aan haar rug moest Aimee herstellen en afwachten of ze
nog Acrogym kon doen. Gelukkig heeft alles super goed uitgepakt en mocht
ze zich dit jaar bij Lonne en Jana voegen.
Hun mooie oefening werd beloond met een score van 21.640. Hiermee
behaalden ze een 1e plaats in de totale lijst en zijn ze ook Limburgs
Kampioen.

Lonne / Jana en Aimee
37

* Nina Philipp/Secoiya Haagen -> categorie Dames Paar E senior.
Dit is ook een nieuw koppel. Vorig jaar was Nina nog een groepje met
Simone en Kelsey en was Secoiya een groepje met Fam Wierts.
Nina en Secoiya lieten een rustige oefening zien die beloond werd met een
score van 20.150
Ze kregen een aftrek van 0,3 omdat ze voor het einde van de muziek klaar
waren.
Met deze score werden ze Limburgs Kampioen en behaalden ze in de totale
lijst een 6e plaats.
* Fam Wierts/Mila Cox -> Categorie Dames Paar D junior.
Voor Mila is dit het 1e jaar als onderpartner. Vorig jaar was ze nog
bovenpartner bij Ramona en Babette. Dit was natuurlijk erg spannend. Voor
hun dans kregen ze een score van 22.020 en werden ze Limburgs Kampioen.
In de totale lijst werden ze 3e.
* Fam Copier/Ashley Ramakers/Pamela Direcks -> Categorie Dames Groep
D senior.
Vorig jaar heeft dit groepje ook al samen deelgenomen aan de wedstrijden.
Dit jaar zijn ze een niveau hoger gegaan. Met een vaste oefening en een heel
mooi punt voor de technische uitvoering kregen ze een score van 22.460 en
behaalden ze een 2e plaats. In de totale lijst werden ze 5e.
Op zondag waren er 2 groepen die deelnamen:
* Lis Otten/Rebecca Crombach/Ramona Direcks -> categorie Dames Groep

Fam en Mila
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C senior.
Na het stoppen van Babette moesten we voor Ramona op zoek naar nieuwe
partners. Deze hebben we gevonden, Lis en Rebecca. Aan het begin van het
seizoen werd afgesproken dat dit jaar een oefenseizoen was. Er moest niet te
veel van elkaar verwacht worden. Ramona had al eerder deelgenomen in deze
categorie, voor Lis en Rebecca waren dit 2 niveaus hoger. Vorig jaar deden ze
mee in de categorie Dames Paar E senior.
Jammer genoeg verliepen beide dansen niet helemaal zonder grote fouten en
kregen ze maar een score van 31.440 voor 2 dansen. Ze werden hiermee wel
Limburgs Kampioen.
* Estelle Schreuder/Samantha Schmeets -> categorie Dames Paar C senior.
Na een slechte afsluiter voor jaar wilden ze het dit jaar beter doen. Helaas
lukte dit de 1e wedstrijd niet. Ook in hun oefeningen zaten een aantal fouten.
Ze kregen een puntentotaal voor beide dansen van 31.600. Toch werden ze
hiermee Limburgs Kampioen.
2e plaatsingswedstrijd 24/25 februari
Het doel van de dames was natuurlijk om hun scoren t.o.v. de vorige
wedstrijd te verbeteren.
* Voor het groepje Lonne / Jana en Aimee lukte dit met een score van
22.400. Weer behaalden zij een 1e plaats.
* Nina en Secoiya lukte dit ook. Zij behaalden een 3e plaats met een score

Pamela, Ashley en Fam
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van 22.750.
* Ook de score van Fam en Mila was hoger. Zij kregen een score van 22.520
en behaalden hiermee een 2e plaats.
* Voor Fam / Ashley en Pamela werd dit met hele goede tegenstanders
moeilijker. Ze kregen een score van 22.280 en behaalden een 6e plaats.
Op zondag waren weer de 2 groepjes in het C niveau aan de beurt.
* De oefening van Ramona/ Rebecca en Lis verliep beter dan de vorige keer.
Hun score voor beide dansen was dan ook hoger dan de vorige wedstrijd. Ze
kregen een totaal van 38.490
* De oefening van Samantha en Estelle verliep ook beter dan de vorige
wedstrijd, maar jammer genoeg nog niet zonder grote fouten. Ze kregen voor
beide dansen een totaal van 34.520.
3e plaatsingswedstrijd 17/18 maart
De limieten waren al op de vorige wedstrijden gehaald, nu waren alleen de
plaatsen nog belangrijk.
Voor Lonne, Jana en Aimee was het voldoende om een mooie dans te laten

Ramona, Rebecca en Los
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zien. Na 2x een 1e plaats op de andere wedstrijden behaald te hebben waren
ze zeker van een plaats in de halve finale. Ze lieten inderdaad een mooie dans
zien en kregen hier een score van 21.850 voor. Ze behaalden een 2e plaats en
hebben zich geplaatst voor de halve finale.
De beste plaats van Nina en Secoiya was de 3e plaats van de vorige wedstrijd.
In hun categorie gaan 3 groepjes door naar de halve finale. Het was dus
belangrijk om weer een podiumplaats te behalen en net zo’n mooie score als
de vorige wedstrijd te behalen. Ze lieten weer een mooie oefening zien, maar
jammer genoeg was de score nu lager dan de vorige wedstrijd. Ze kregen
21.790 en behaalden een 5e plaats. Dit was net niet voldoende voor directe
plaatsing voor de halve finale. Ze staan nu als 1e reserve.
Fam en Mila maakten ook kans op plaatsing voor de halve finale. Ze lieten
weer een goede stabiele oefening zien en kregen een score van 22.240. Dit was
voldoende voor een 2e plaats.
Het groepje dat nu 1e werd behaalde hierdoor een betere plaats. Waardoor
Fam en Mila niet direct voor de halve finale geplaatst zijn. Ook zij staan 1e
reserve.
Voor Fam, Ashley en Pamela zou het heel moeilijk worden om zich te
plaatsen voor de halve finale. Hier gingen maar 4 groepen door. Voor hun
mooie oefening kregen ze een score van 22.030 en behaalden ze de 9e plaats.

Samantha en Estelle
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In de totale lijst staan ze 8e.
De dames in het C niveau hadden het limiet nog niet gehaald. Maar dit zou
ook heel moeilijk worden.
Voor Lis, Rebecca en Ramona was het niet eens zeker of ze wel mee zouden
doen deze wedstrijd. Rebecca was ziek. Toch besloten ze op zaterdagavond
om mee te doen. Na de balans oefening bleek dit toch te vroeg te zijn voor
Rebecca. Voor de tempo dans heeft de leiding ze dan ook afgemeld.
Het doel was om een score boven de 20.000 punten te halen. Dit hebben ze
gehaald. De score was 20.100.
Estelle en Samantha wilden deze wedstrijd beter afsluiten dan de vorige
wedstrijden. Geen grote fouten maken en ook een score boven de 20.000 per
dans halen. Gelukkig werd dit doel ook gehaald. Voor de balans dans kregen
ze een score van 20.840 en voor de tempo dans een score van 21.370.
Hierdoor konden ze het seizoen toch nog positief afsluiten.
Dames die al geplaatst zijn voor de halve finale succes en voor de reserve
teams duimen we dat ze toch nog gebeld worden om deel te mogen nemen.

Secoiya en Nina
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NL Doet Supportersclub G.V. Wilhelmina
Dit jaar deed de supportersclub weer mee aan NL Doet, en ging men op
zaterdag 10 maart bij Wiel en Miriam Houben met zijn allen knutselen.
Alle materialen waren reeds op vrijdag gehaald en afgeleverd bij Wiel en
Miriam. Ook was er gezorgd voor koffie, frisdrank, broodjes en vlaai om
de inwendige mens te versterken. We hadden als doel om poppen te maken
voor de Horrortocht van 13 oktober a.s. Dit betekende dat we deze poppen
moesten zagen en verven, en eigenlijk was het nog de bedoeling om het
gezicht te grimeren, maar dat was nu niet mogelijk omdat de verf moest
drogen. Daarom hebben we ze maar met enkele maskers aangekleed, en ook
de vrouwen waren vlijtig met het verven van de uitgezaagde poppen, en het
verzorgen van eten en drinken. Ook het CDA Simpelveld nam zich de moeite
om te komen kijken wat we ervan gemaakt hadden. Het was een leuke,
gezellige en productieve dag geweest, waar we met een tevreden blik op terug
kunnen kijken. Zie bijgaande foto’s
De supportersclub dankt Wiel en Miriam weer voor hun gast vrijheid,
en voor iedereen, zet nu alvast in u agenda, 13 oktober 2018 Horrortocht
supporters Club G.V. Wilhelmina, vertrek weer Stampstraat bij Wiel en
Miriam.
Groetjes de supportersclub G.V.Wilhelmina
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telefoon 045 - 544 4922 / 045 - 544 4883
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Kerstvolleybaltoernooi Wilhelmina
Aan het einde van het jaar, net na de kerstdagen komen veel volleybalteams
van heide en ver naar Bocholtz om de bijgekomen onsjes van de feestdagen
eraf te sporten om ze vervolgens daarna weer bij te “tanken” in de kantine.
Maar liefst 21 teams deden dit jaar mee met het gezellige kersttoernooi
verdeeld over 4 avonden wat een record aantal is ten opzichte van afgelopen
jaren. Op de woensdagavond mochten de gemengde teams de spits afbijten.
In deze poule waren alle teams aardig aan elkaar gewaagd. Ondanks dat
Wilhelmina geen set wist te winnen wisten ze zich kranig te weren. De VCL
team 1 en VV Smash behaalden beiden 6 punten maar op doelsaldo bleek VV
Smash de sterkste.
Na de prijsuitreiking volgde nog een gezellige avond in de kantine tot in de
late uurtjes. Met name de teams van VCL vonden het gezellig vertoeven in
onze kantine.
Uitslag woensdagavond Gemengd
1e plaats: VV Smash
2e plaats: VCL 1
3e plaats: RVB ‘84
4e plaats: VCL 2
5e plaats: Wilhelmina
Op de donderdagavond waren het
de sterke herenteams die mochten
spelen. Een avond waar het niveau
van de teams ontzettend hoog lag. Veel oud-competitiespelers namen het
deze avond als vanouds tegen elkaar op. De heren van The four horsemen
waren deze avond net als verleden jaar het sterkst.
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Uitslag donderdagavond Heren
1e plaats: The 4 horsemen
2e plaats: Het Eupen team
3e plaats: VC Tornado 2
4e plaats: Lomp en Hel
5e plaats: VC Tornado 1
Op de vrijdagvond speelden de recreatieve gemengde teams tegen elkaar.
Carnavalsvereniging Kalk an de Books (KE) waren na het succes van vorig
jaar weer van de partij. Mede dankzij een geweldige voorbereiding wisten zij
het toernooi wederom op hun naam te schrijven. De veteranen van Sportclub
’25 waren uiteraard ook weer aanwezig.
Op deze avond werd duidelijk zichtbaar dat het recreatieve volleybal bij
Wilhelmina in de lift zit doordat er elke donderdagavond wordt gevolleybald.
Buurt Um je Sjting was zoals vanouds weer met 2 teams aanwezig. Ook
deze buurtvereniging komt al jarenlang onafgebroken naar ons toernooi en
brengen een hoop gezelligheid mee.
De avond werd gekenmerkt veel gezelligheid met een gezonde competitie. Na
de prijsuitreiking werd nog lang gefeest tot in de late uurtjes.
De uitslag is een kopie van verleden jaar. Alleen de Boelies en Umjen Sjting 2
hebben van plaats gewisseld.
Uitslagen vrijdagavond Gemengd
recreatief
1e plaats: CV Kalk an de Books (KE)
2e plaats: De Dofitts
3e plaats: Um jen Sjting 2
4e plaats: De Boelies
5e plaats: Sportclub ‘25
6e plaats: Um jen Sjting 1
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Imbiss-Restaurant
Z
U
M
S
T
A
V
R
O
S
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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De zaterdagavond was er weer een gemengde poule. Deze avond kenmerkte
zich door het groot aantal gelijk spellen en de teams die erg aan elkaar
gewaagd waren. Wilhelmina speelde beduidend beter dan de woensdag.
VVS en Tornado waren deze avond het sterkst en eindigden beiden met
6 punten. Opnieuw moest er gerekend worden door de wedstrijdleiding
waaruit bleek dat VVS de meeste punten had en dus als winnaar werd
bekroond. Ook deze avond duurde nog tot in de late (vroege) uurtjes.
Uitslagen zaterdagavond Gemengd
1e plaats: VVS
2e plaats: VC Tornado
3e plaats: VV Smash
4e plaats: Wilhelmina
5e plaats: Lompe herders
Voor alle deelnemende teams was
er overheerlijke gebak. De winnaars
kregen zelfs een luxe taart of
heerlijk oliebollen die gesponsord waren door Samantha Thijssen. Samantha
bedankt.
Tot slot wil de organisatie iedereen die tijdens dit toernooi de helpende hand
boden bedanken voor hun spontane hulp...
We hopen ook in de toekomst, met behulp van deze mensen, een gezellig en
sportief toernooi te organiseren.
Heb jij ook interesse om gezellig te volleyballen zonder al te veel
verplichtingen kom dan eens kijken op de dinsdag avond van 20.15 uur tot
22.00 uur of op donderdagavond van 21.00 uur tot 22.00 uur. Je kunt ook
contact opnemen met Ron Wetzels (06-23904481).
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Wij feliciteren onze jarigen
Mei
Sjaak Schwanen
Annemie Wetzels-Bindels
Robert Hodiamont
Dana Dresen
Siggi Schwochow
Nina Philipp
Maria Schmeets-Crumbach
Tiny Wetzels-Dautzenberg
Marco Sintzen
Mila Cox
Jeanne Philippens
Lily Scheper
Nadeche Vaessen
Lara Bindels
Sem Wetzels
Carla Zegers

Juli
01
01
02
07
07
11
13
13
19
23
25
25
25
29
29
30

Zara Delnoy
Lonne Palmen
Annie Bouman-Schlechtriem
Lynn Hikspoors
Gwyn Bulles
Ilona van der Meulen
Math Slangen
Wardia Dohmen-Haagen
Margriet Kleynen-v.Ermingen
Lotte Korver
Noelle Schijen
Fam Wierts
Jaycee Smeets
Karin Franken-Wachelder
Jo Direcks

Juni
Fleur Conjaerts
Elly Jongen-Havenith
Marianne Reijnders-Maassen
Nicole Scholl-Mertens
Ilona Brouns
Kelsey Slangen
Ingrid Grooten-Mertens
Will Vincken
Jelmer Peters
Nienke Peters
Stanne Deswijzen
Gerda Hodiamont-Grond
Jana Ramakers

03
03
06
06
10
10
11
16
17
17
19
22
27
30
31

Augustus
05
13
14
17
19
22
25
26
28
28
29
29
29

Marion Lindelauf-Degens
Philma Krings- Coolen
Marcel Spork
Lenthe Slob
Ron Wetzels
Marion Schnakkers-Baumans
Ive Steinbusch
Ramon Melotte
Bert Recker
Wilma Stuurman-Dumont
Miriam Houben-Stommen
Troutje Hamers-Dautzenberg
Nic Recker
Ger Wetzels
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03
07
07
14
15
18
19
21
22
23
25
26
28
30
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Wij feliciteren onze jarigen
supportersclub

Mei
Annemie Wetzels-Bindels
Wim Brouns
Robert Hodiamont
Bert v. Meurs
Tiny Nevelstein- Leclaire
Ben Sormani
Ankie Direcks-Klinkenberg
Lianne Lennartz-Bok
Boy Cox
Gina Wierts-Slangen
Martijn Goossens
Marco Sintzen
A.J.M. Franssen
Fieny Beuken-Donners
Hans Cosiolkofsky

Juli
1
2
2
2
4
6
8
14
15
16
18
19
21
26
28

Juni
Andrea Canisius-Offermans
Rigo Horbag
Elly Thewessen-Kicken
Marita Voermans-Kicken
Fred Colen
Hub Schwanen
Theo Hodiamont
Ilona Brouns
Hein van Zwam
Dèsirèe Wetzels-Royen
Ingrid Grooten-Mertens
Will Vincken
Patricia Pistorius

5
5
12
14
16
16
18
19
22
24
25
26
29

Mark Beckers
Lilly Lammers-Reumkens
A. Koll
Lars Wierts
Math Slangen
Wardia Dohmen-Haagen
Finy Kockelkoren-Jacobs
Renate Colen-Houben
Huub Dortants
Jo Direcks 31

1
1
7
9
11
16
23
24
24

Augustus
Marielle Vincken-Direcks
Wiel Beuken
Tiny Lemmens-Grond
Sybille Rutjens-Houben
Chris Gijselaers
Lenthe Slob
Ron Wetzels
Geertje Jorissen
Ingrid Koll-Jongen
Marion Schnakkers-Baumans
Anja Houben
Bert Recker
Theo Finger
Valerie Cox
Miriam Houben-Stommen
Rob Smeets
Nic Recker
Ger Wetzels
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7
9
14
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25
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ONDERSCHEID IN KWALITEIT:
IN PRODUCT EN UITVOERING
Keramische- en betonpannen daken;
Kunststof- en bitumineuze daken,
lichtkoepels;
Dakinspecties, jaarlijks onderhoud en
reparaties.

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;

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

