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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

06 - 3731 87 89
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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 2017
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1e Plaatsingswedstrijd Acrogym 2017
In het weekend van 28/29 januari waren in Den Bosch de 1e 
plaatsingswedstrijden  van de Acrogroep. Tevens waren dit de Regio 
Kampioenschappen voor Limburg.

Op zaterdag nam Wilhelmina deel met 2 trio’s en 3 duo’s in het E-niveau.

Jana en Lonne
 
Jana Ramakers en Lonne Palmen mochten als eersten de vloer op in de 
categorie Dames Paar 
E Junior.
Vorig wedstrijdseizoen was Jana nog een trio met 2 andere dames, dit jaar 
mocht ze met Lonne als dames paar deelnemen.
Voor Lonne de 1e wedstrijd waar ze niet met een groepje op de vloer stond, 
zoals bij een turnwedstrijd. 
Dit is natuurlijk altijd erg spannend.
Maar de dames hebben het super gedaan.  Van de provincie Limburg 
behaalden zij met een score van 31.900 een 1e plaats.
In de totale lijst, die meetelt voor plaatsing voor de halve finales, behaalden 
zij een 8e plaats (totaal aantal deelnemers 18)
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Simone, Kelsey en Nina / Pamela, Ashley en Fam

Als 2e waren Simone, Kelsey en Nina aan de beurt.  Deze 3 dames moeten het 
dit jaar opnemen tegen ons andere dames trio Pamela, Ashley en Fam.
Beide trio’s komen uit in de categorie Dames Groep E Senior.

Simone, Kelsey en Nina hebben vorig jaar ook deelgenomen in deze 
categorie. 
Pamela en Ashley hadden vorig jaar een andere partner en  namen deel aan 
de categorie Dames Groep D Senior. Fam was vorig jaar een Dames Paar met 
een andere partner.

Beide groepjes lieten een hele mooie oefening zien.
Simone, Kelsey en Nina behaalden een 1e plaats van de provincie Limburg, 
met een score van 32.850
Pamela, Ashley en Fam behaalden een 2e plaats met een score van 32.650
In de totale lijst eindigden de 2 trio’s als 2e en 3e. (totaal aantal deelnemers 
15)
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Secoiya en Fam / Rebecca en Lis

In de categorie Dames Paar E Senior namen de dames Secoiya en Fam en 
Rebecca en Lis deel.
Voor Fam was dit niet zoals voor Lonne de eerste wedstrijd. Dus ook dit was 
voor Fam extra spannend.
De andere dames nemen al een aantal jaren deel aan wedstrijden. Voor Lis 
was dit wel de eerste wedstrijd als Dames Paar. Voor jarig was ze nog een 
Dames Groep.

Ook deze groepjes lieten super oefeningen zien.
Secoiya en Fam behaalden een 2e plaats van de provincie Limburg met een 
score van 30.900
Rebecca e Lis behaalden een 1e plaats met een score van 31.900
In de totale lijst eindigden ze op een  7e en 14e plaats. (totaal aantal 
deelnemers 17)
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telefoon 045 - 544 4922 / 045 - 544 4883



11

Samantha en Estelle / Ramona, Babette en Mila

Dit jaar hebben wij 2 groepen in het hogere C-niveau. De wedstrijden van dit 
niveau zijn op een andere dag dan de wedstrijden van de overige groepen.
Dus dit betekende dat wij 2 dagen naar Den Bosch mochten reizen.

Jammer genoeg liep Mila net voor de wedstrijd een blessure aan haar pols 
op en konden de dames Ramona, Babette en Mila niet deelnemen aan deze 
wedstrijd.
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Samantha en Estelle namen wel deel aan de wedstrijd. Voor hun het eerste 
jaar.
In het C niveau moeten er 2 dansen gedanst worden. 1 dans waar alleen 
Balans oefeningen inzitten en 1 dans waar alleen Tempo oefeningen inzitten.

Als eerste mochten de dames de tempo oefening laten zien.
Deze verliep voor een 1e keer redelijk goed. Bij de uitslag bleken er toch een 
paar fouten in te zitten.
Ze behaalden een score van 19.480

Hun 2e dans verliep een stuk beter en dit was ook te zien in de score. De 
score was 22.490

Met een totale score van 41.970 behaalden ze voor Limburg een 1e plaats. In 
de totale lijst eindigden ze op een 8e plaats. (totaal aantal deelnemers 14)

 
Dames jullie hebben dit 1e wedstrijdweekend super gewerkt. 
Dit laten we het volgende weekend weer zien.
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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 19-04-2017 in de Wilhelminazaal  te Bocholtz.
Aanvang: 19.00 uur

AGENDA:

1. Opening
2. Notulen laatst gehouden Jaarvergadering 2016
3. Jaarverslag [2016] Secretaris
4. Jaarverslag [2016] Peningmeester
5. Verslag Kascontrolecommissie
6. Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie

7. Pauze

8. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar zijn:
 Mevr. D. Direcks-Housen ( Penningmeester )            
 Dhr. W. Houben  (  2e Secretaris )
       Dhr. P. Schmeets           ( Commissaris )
       Verkiesbaar zijn:
       Mevr. Angelique Beuken
       Mevr. Miriam Counotte
       Mevr. Renate Ramakers
9. Mededelingen
10. Wat ter tafel komt
11. Rondvraag 
12.  Sluiting.
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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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Kwatsj Middag G.V. Wilhelmina
Zaterdag 4 februari organiseerde de jeugdraad 
van G.V. Wilhelmina hun carnavalsmiddag, in 
een ander jasje en op een andere dag dan gewend, 
genaamd kwatsj middig. Onder leiding van DJ 
Flugel werden de presentatoren Joyce Lardinois 
en Ramona Direcks de bühne opgeroepen. Ze 
hadden extra een oer Hollands boeren pakje 
aangetrokken, mede omdat ‘ik hou van holland’ 
als rode draad door de zietsong liep.
De jeugdraad met aftredende prinses Jana 
kwamen als eerste de buhne op. Dansmarieche 
Anne van Kalk aan de Books opende de zitting 
met haar geweldige dans. Hierna kwam de Kalk 
aan de Books de bühne op met hun hoogheden. 
President Jean deed zoals gebruikelijk een 
woordje
van dank en sprak de wens uit dat we een 
geweldig carnavals seizoen tegemoet zullen 
treden. Uiteraard deed dansmarieke Fabienne 
haar dans voor prinses Jana en namen de dames 
van de Star Express  Kalk aan de Books de bühne 
in hun bezit.
Hierna was het de beurt aan de kleuters van G.V. 
Wilhelmina om hun dansje aan het grote publiek 
te tonen.
De bühne werd vrijgemaakt voor het 1e spel. Zeg geen ‘ja’ zeg geen ‘nee’. De 
presentatoren haalde hiervoor de vader van de jeugdprins, Ralf Sluismans, 
en zijn tegenstander Miriam Slangen het podium op. Het was duidelijk 
dat Ralf hier veel moeite mee had. Zijn punten werden genoteerd voor de 
mannen, en hierna kwam Miriam Slangen aan de beurt om de dames te 
vertegenwoordigen. Het ging Miriam een stuk makkelijker af. Ze won dit spel 
en zette de vrouwen al op voorsprong.
De gymkids kwamen hierna op het podium om hun geweldige dans te laten 
zien.
Hierna nam DJ Flugel het heft in de hand en haalde alle kinderen de bühne 
op om samen te zingen en te springen, dit was een geweldig beeld, en zoals 
wel bekend kreeg iedereen van DJ Flugel een leuke attentie mee, en mochten 
de kinderen ook nog eens allemaal een zakje chips gaan ophalen. Jo super 
kerel.
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06-30488278

www.taxi-avantis.nl     info@taxi-avantis.nl
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Toen was het de beurt aan 
Sensation met hun S-dance, de 
Europees kampioen. Ondanks vele 
zieken, lieten ze een perfecte show 
zien, dat door het publiek zeer 
gewaardeerd werd.
Femke & Senna zette de stimmung 
voort met hun eigen ingestudeerde 
dans.
Ook dit jaar waren Elsa & 
Anna weer aanwezig op de 
Wilhelminazaal. Dit jaar 
presenteerde zij de zitting niet 
maar lieten ze een mooi dansje 
zien.
Na alle mooie dansen was het 
weer tijd voor het volgende spel, 
namelijk het doorzegspel. 4 
mannen namen het op tegen 4 
vrouwen. Er werden weinig punten 
gescoord, het eindresultaat van het 
verhaal leek nergens op.
De party clowns lieten hierna een 
mooie show zien gevolgd door de 
Jersey Girls, die al voor het 5 de 
jaar bij Wilhelmina optraden.
De organisatie had voor het 3e spel Mister Chung uitgenodigd. De jongens 
namen het weer op tegen de meisjes. De meisjes kwamen op voorsprong 
maar de jongens gingen er uiteindelijk vandoor met de winst.
Na dit spel volgde een kleine pauze, waarin DJ Fluger weer voor stimmung 
zorgde.
Het moment van aftreden prinses Jana was aangekomen, de ouders werden 
de bühne opgehaald, en Jana deed nog een dank woordje voor de mooie tijd 
die ze gehad heeft.
Uiteraard werd hierna het nieuwe prinsenpaar uitgeroepen. Ze werden 
in een kist de bühne opgedragen, de spanning steeg en het aftellen kom 
beginnen. Prins Bram en Prinses Estelle kwamen tevoorschijn uit de kist, dit 
is het nieuwe prinsenpaar 2017. De ouders werden de bühne op gehaald en 
het prinsenpaar werd voorzien van alle attributen. Uiteraard volgde er een 
speech en het uitgooien van snoepjes door het prinsenpaar. 
Dansmarieche Anne kwam weer op de bühne om haar dans te laten zien aan 
het nieuwe prinsenpaar, en ook Kalk aan de Books kwam de bühne op. Uit 
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handen van Prins Wouter en Prinses Iris kreeg het nieuwe prinsenpaar een 
order van Kalk aan de Books uitgereikt. 
Hierna traden de Vrouwkes op met een eigen dansje. Ook had de organisatie 
de freestyle Minions ingehuurd.
De leiding hadden ook een dansje in mekaar gezet, en iedereen in de zaal lag 
weer dubbel van het lachen. De drumband kwam zoals gebruikelijk spelen, 
altijd geweldig om te zien en te horen.
Hierna bleek dat de vrouwen gewonnen hadden met Ik hou van Holland. Als 
afsluiting was er natuurlijk de receptie, waarna DJ Flugel nog verder ging met 
stimmung maken.
Het blijkt dat er heel veel talent rondloopt in Bocholtz, en voor volgend jaar 
staat de datum al vast, ( onder voorbehoud ) te weten20 januari 2018.
Men kan zich nu al opgeven voor een optreden bij Ramona Direcks, tel nr: 
0650472732 of per e-mail ramonadirecks@hotmail.com.
We wensen ons prinsenpaar Bram en Estelle een super mooi carnaval toe, 
met een geweldige optocht, en mooie dagen op de Wilhelminazaal met alle 
andere kinderen.

Wij bedanken alle mensen die geholpen hebben 
deze Kwatsj middag tot een succes te brengen. 
Op zondag 26 februari wordt de jeugdcarnaval 
officieel geopend op de Wilhelminazaal 
door prins Wouter en prinses Iris van Kalk aan 
de Books rond 17.00 uur

Booches Alaaf, Wilhelmina Alaaf, Alle hoogheden 
alaaf.
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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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Afgelopen zondag, 5 februari, ontvingen we het droeve 
bericht dat ons lid, Huub Hodiamont, in het Academisch 

Ziekenhuis Maastricht, is overleden.

We zullen ons Huub herinneren als een harde werker voor G.V. 
Wilhelmina bij activiteiten, maar vooral inzake het onderhoud 
aan de technische installaties van onze eigen Wilhelminazaal. 
Zijn hobby beoefende hij bij de donderdagfittersgroep, waar 

hij jarenlang sport en vermaak combineerde. Tijdens de 
laatste grote verbouwing, in 2007, was de Wilhelminazaal 

zijn “tweede thuis” en de jaren erna maakte hij deel uit 
van de “dagdienst” die zorgde voor uitvoering van diverse 
werkzaamheden. In de 35 jaar dat Huub lid was van onze 

vereniging deden we nooit tevergeefs een beroep op hem.

Huub, bedankt voor alles  
wat je voor de “Willemien” hebt gedaan, rust zacht!

Wij wensen Annie, Robert en Ilona  
veel sterkte toe bij dit grote verlies.

In Memoriam

Huub Hodiamont
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Jubilarissen G.V.Wilhelmina 2017
 

Van links naar rechts: Marie-Louise v.Wersch , Miriam Houben en  
Annemie Wetzels  (Ankie Frijns ontbreekt op de foto)

Miriam Houben – Stommen  / 50 jaar
Miriam Houben-Stommen werd met 5 jaar lid van GV Wilhelmina en begon 
met turnen. Deze tak van sport beoefende ze jaren binnen de vereniging op 
provinciaal en nationaal niveau. Zij behaalde met de meisjes- en damesploeg 
diverse nationale titels groepsspringen.
Ze start al vroeg met vrijwilligerswerk, nl. in 1975 bij de Jeugdraad van 
G.V.Wilhelmina. Doel is om voor de kinderen naast het turnen ook 
andere activiteiten te organiseren zoals carnavalsmiddag, paaseierenrapen, 
speurtochten.
Vanaf 1978 is ze ook leidster van GV Wilhelmina en heeft diverse 
jeugdgroepen onder haar hoede gehad. Momenteel is zij kleuterleidster.
Sinds 1975 is zij lid van het Drumband op de instrumenten tenortrom 
en grote trom. Vanaf 2005 is zij Tamboermajoor en fungeert als 
drumbandleider. Zij vormt de contactpersoon met het Bestuur en regelt de 
drumbandzaken. Daarbij hoort onder andere de organisatie van repetities en 
deelnames aan concerten en optochten.
In 1987 is zij gestart binnen het hoofdbestuur als 2e penningmeester, waarbij 
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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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ze de penningmeester ondersteunde met zijn taken. Daarna heeft ze nog 
diverse bestuursfuncties vervuld, te weten, 2e secretaris en 2e voorzitter. In 
deze laatste functie heeft ze jarenlang de voorzitter taken vervuld omdat wij 
in die periode géén voorzitter hadden!
Sinds 2013 is zij de Voorzitter van G.V.Wilhelmina, en zodoende bij 
alle activiteiten van onze vereniging betrokken en aanwezig.  Zij is 
een bruggenbouwer en altijd aanspreekbaar voor leden, kader en 
commissieleden. 
Daarnaast is ze sinds 1991 medeverantwoordelijk voor de bevoorrading van 
de horecagelegenheid.
Ze heeft ook meerdere keren als Wedstrijdleidster gefungeerd tijdens door 
Wilhelmina georganiseerde turnwedstrijden (de bekende buiten turnfeesten).
Miriam is een harde werker binnen G.V.Wilhelmina waarop nooit tevergeefs 
een beroep op wordt gedaan.
Bij alle activiteiten van Wilhelmina is ze betrokken of het nu gaat om 
verwelkomen van gymnasten tijdens een, door Wilhelmina georganiseerde 
Nationale Kampioenswedstrijd,  het smeren van de broodjes bij onze 
feestavond of een optreden verzorgen tijdens de carnavalszitting van de 
Jeugdraad, het maakt haar niet uit. Ze doet het altijd met veel plezier en 
enthousiasme.
Ook bij de Supportersclub van G.V.Wilhelmina staat ze haar “vrouwtje” en 
verleend  medewerking aan de activiteiten. Ze is hier ook inmiddels meer dan 
25 jaar lid (sinds 1991).
Wij feliciteren Miriam met deze mijlpaal en rekenen erop dat ze met veel 
plezier haar hobby bij Wilhelmina mag blijven beoefenen.

Marie-Louise Van Wersch-Hendriks / 50 jaar
Marie-Louise werd op 4 jarige leeftijd lid van G.V.Wilhelmina en begon met 
turnen. In de loop der jaren grossierde ook zij met vele titels op provinciaal 
en nationaal niveau. Vanaf 1993 is zij jeugdleidster bij Wilhelmina en geeft zij 
met plezier les aan de kleuters. Zij heeft ook vele jaren deel uitgemaakt van 
de Jeugdraad waar zij de handjes uit de mouwen stak in het belang van de 
Wilhelmina jeugd. Tot op de dag van vandaag staat zij de jeugdraad met raad 
en daad bij. Marie-Louise was ook jarenlang actief als barvrijwilligster bij de 
vele activiteiten die de vereniging in de loop van het jaar organiseerde.
Wij wensen Marie-Louise van harte proficiat met haar jubileum en hopen 
dat ze nog vele jaren plezier beleefd bij Wilhelmina.

Ankie Frijns / 40 jaar
Ankie kwam als leidster naar Wilhelmina, eerst Ritmische Sportgymnastiek 
en daarna Jazz. Daarnaast assisteerde ze bij het Groepsspringen. door haar 
drukke werkzaamheden en functies bij de turnbond, is ze uiteindelijk 



30



31

moeten stoppen met de actieve functies bij Wilhelmina. Voor de 
turnbond daarentegen heeft ze  diverse functies bekleed voornamelijk als 
Penningmeester. Het begon bij de Limburgse Turnkring vervolgens de KNGB 
regio Limburg gevolgd door de KNGU regio zuid. Ankie is een gewaardeerd 
lid van onze vereniging en ondersteund ons daar waar mogelijk met raad 
en daad. Ze is diverse keren Wedstrijdleidster geweest bij door Wilhelmina 
georganiseerde wedstrijden.
Wij wensen haar proficiat met het 40 jarig jubileum bij Wilhelmina.

Annemie Wetzels-Bindels / 25 jaar
Annemie , de vrouw van onze vroegere hoofdleider Ger Wetzels, begon bij 
de fitdames van Wilhelmina in 1992.  Jarenlang heeft ze bij de onderlinge 
wedstrijden de functie van wedstrijdleidster uitgeoefend. Ook is ze actief 
binnen de supportersclub van G.V.Wilhelmina waar ze al jaren secretaris 
is. Bij bijna alle activiteiten van Wilhelmina is ze aanwezig en werkt , waar 
mogelijk, mee om het tot een succes te maken. Wij wensen haar van harte 
proficiat met haar 25 jarig jubileum en hopen dat ze nog lang mag genieten 
van haar “Willemien” 

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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Tornado, The 4 horsemen, Kalk aan de Books 

en VV Smash winnaars 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 24 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 dinsdagavond mochten de gemengde teams de spits afbijten. VC 
Tornado deed mee met 2 teams en waren zeer sterk vertegenwoordigd. Alleen 
het team van de operatiekamers van het Zuyderland (Mosquitos) kon zich 
een beetje met deze teams. Het team van Wilhelmina begon sterk tegen het 
degelijke Spartak A maar kwam niet op tegen het krachtige Tornado. In de 
finale om de vijfde plek wisten ze wel weer nipt te winnen van Lomp en Hel. 
Dit team verloor later die avond ook nog eens in de kantine (met wat glaasjes 
Jägermeister) waar Tornado ook weer overtuigend de beste was. 
Na de prijsuitreiking volgde nog een gezellige avond in de kantine tot in de 
late uurtjes.  

Dinsdagavond Gemengd
1e plaats:  VC tornado 1
2e plaats:  De Mosquitos
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3e plaats:  VC Tornado 2
4e plaats:  Spartak A
5e plaats:  Wilhelmina
6e plaats:  Lomp en Hel

Op de woensdagavond 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 Wilhelmina waren helaas niet opgewassen tegen dit 
volleybalgeweld. Tijdnes de kruisfinales wisten ze wel overtuigend te winnen 
van de Witzelschnitzels. 
De heren van The 4 horsemen waren deze avond het sterkst. 

Woensdagavond  Heren
1e plaats:  The 4 horsemen
2e plaats:  VC Tornado
3e plaats:  VTC
4e plaats:  Smashers
5e plaats:  Wilhelmina
6e plaats:  Witzelschnitzels

Op de Donderdagavond speelden de recreatieve gemengde teams tegen 
elkaar. Carnavalsvereniging Kalk an de Books (KE) waren dit jaar voor 
het eerst van de partij en niet zonder succes. Mede dankzij een geweldige 
voorbereiding wisten zij het toernooi meteen op hun naam te schrijven. De 
veteranen van Sportclub ’25 waren uiteraard ook weer aanwezig.
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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. 

Donderdagavond Gemengd recreatief
1e plaats:  CV Kalk an de Books (KE)
2e plaats:  De Dofitts
3e plaats:  De Boelies
4e plaats:  Um jen Sjting 2
5e plaats:  Sportclub ‘25
6e plaats:  Um jen Sjting 1

De vrijdagavond 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 had wat pech. Ze speelden 2x gelijk maar 
verloren beiden wedstrijden met 1 punt verschil waardoor ze uiteindelijk op 
de laatste plaats terecht kwamen net achter VCL/SDO team 2. 
Mechelen en VCL/SDO 1 speelden om de derde plaats die nipt werd 
gewonnen door VCL. In de lijn van de avond werd ook de finale gelijk 
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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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gespeeld tussen VVS en Sjmash. Smash had echter 1 puntje meer waardoor 
zij als winnaar gekroond werden. Ook deze avond duurde nog tot in de late 
(vroege) uurtjes. Met name de teams van VCL/SDO vonden het gezellig 
vertoeven in onze kantine. 

Vrijdagavond Gemengd
1e plaats:  VV Smash
2e plaats:  VVS
3e plaats:  VCL/SDO 1
4e plaats:  VC Mechelen
5e plaats:  VCL/SDO 2
6e plaats:  Wilhelmina

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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Kwajong concour supportersclub  G.V. Wilhelmina
Op zaterdag 29 april 2017 organiseert de supportersclub weer een 
Kwajongconcours op de Wilhelminazaal. Aanvang is 19.30 uur 
Uiteraard zorgen we weer voor mooie prijzen. En voor een hapje wordt ook 
gezorgd. Iedereen is van harte welkom, dus noteer nu alvast deze datum in 
jullie agenda.
Beleefde uitnodiging van supporters club G.V. Wilhelmina.

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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| contactlenzen | optometrie |

| Kloosterstraat 2 | 6369 AD Simpelveld |

| 045 - 544 05 37 |
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NK groepsspringen C-lijn

Op zaterdag 11 
februari 2017 
vond het eerste 
deel van het NK 
groepsspringen 
C-lijn plaats. Onze 
vereniging  had deze 
wedstrijd, samen 
met de KNGU, 
georganiseerd en 
vond dus ook plaats in de sporthal te Bocholtz. Een aantal van ons moest 
al vroeg aanwezig zijn om te helpen tijdens de wedstrijd. De rest hoefde 
pas aanwezig te zijn ’s middags. Er waren verschillende onderdelen waar 
je aan kon deelnemen. Wij namen deel aan de drie onderdelen, te weten: 
airtumbling, minitrampoline pegasus en minitrampoline. Om 16:10 uur 
begonnen we aan ons eerste onderdeel, airtumbling. Dit telde overigens niet 
mee als score, omdat de KNGU geen airtumbling geleverd had en onze mat 
niet aan de eisen voldeed. Dit was wel een beetje jammer, want we hadden 
hard geoefend. We behaalden de 5e plaats met een score van 17,80. Het 
tweede onderdeel was minitramp. Hierbij gingen helaas wat dingetjes mis en 
daarom behaalden we de (ietwat teleurstellende) 9e plaats met een score van 
14,40. Als laatste moesten we de pegasus overwinnen, dit onderdeel ging het 
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PLUS Tossings

GASTHOF 2
6351 CM BOCHOLTz
TeL. 045-5445373

Wat een verschil
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beste. Door een hoge moeilijkheidsgraad en een goede uitvoering behaalde 
we hierbij een mooie 2e (!) plaats met een score van 20,30. 
Het begin van ons uiteindelijke resultaat is gezet. We kunnen onze score 
verbeteren door hard te oefenen en te knallen in de tweede ronde. Op naar 
het tweede deel van het NK groepsspringen in Friesland!

Op deze dag hebben wij tevens afscheid genomen van onze vrijwilliger Huub 
Hodiamont. Door de overweldigende hulp van een aantal vrijwilligers kon een 
groot gedeelte van onze bestuursleden en leiding alsnog naar de uitvaart van 
Huub gaan. Wij willen deze vrijwilligers dan ook van ganser harte bedanken. 
Fijn om te zien dat Wilhelmina een echte familie is. Als het nodig is dan zijn we 
er voor elkaar, Nogmaals onze dank. 

Bestuur en leiding
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Winkel
Decoratie, streekproducten

Creatieve workshop
Met natuurlijke materialen

Horeca
Wafel, vlaai, ijs
lunchgerechten enz.

www.scholtissenhof.nl info@scholtissenhof.nl
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Optocht 2017
De jeugdraad van G.V. 
Wilhelmina had dit jaar 
besloten om de carnaval 
eens heel anders aan te 
pakken dan voorgaande 
jaren.
Dit hebben ze ook met de 
optocht gedaan.
Een paar vrijwilligers 
hebben voor de 
jeugdraad zelf een wagen 

gemaakt zodat de prins en prinses 
toch verhoogd stonden en snoep 
konden uitgooien.
Ook werd er besloten om geen thema 
meer te kiezen zoals voorgaande jaren, 
maar om in haar clubkleuren blauw 
wit mee te lopen in de optocht.
We hebben ons weer met een 
prachtige groep op staat laten zien.
We hopen erop dat we volgend jaar 
met een nog grote groep tijdens de 
optocht te bewonderen zijn.
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Wij willen iedereen 
bedanken die met ons 
meegelopen hebben dit 
jaar. 
En natuurlijk het grootste 
dankwoord aan de 
vrijwilligers die deze 
mooie wagen in elkaar 
gezet hebben voor ons!



48



49

       
 

 

Hallo kinderen. 

 

Op zaterdag 15 april organiseert de jeugdraad weer de paasmiddag. 

Deze begint om 13:00 en om 14:30 kunnen jullie weer worden opgehaald op 

de wilhelminazaal.  

Wij hopen natuurlijk dat de paashaas ook een bezoekje brengt en paaseieren 

heeft verstopt voor jullie. 

 

Denk daarom ook aan een mandje om de eieren in te verzamelen. 

 

 

We hopen ook dit jaar weer op een gezellige middag. 

 

Inschrijfkosten: €1.50 p.p. 

 

Briefje inschrijving 

 

Inleveren uiterlijk tot 8 april bij de leiding !! 
 

 

 

Naam: ___________________________________________ 

 

 

Leeftijd: _________________________________________ 

 

 

Betaald: _________________________________________ 

 

 

Groetjes de Jeugdraad. 
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Stichting Jeugd Carnaval Bocholtz
Na goede samenwerking werd op vrijdag 24 februari de Wilhelminazaal 
omgetoverd tot een carnavalspaleis, waar DJ Harry 3 dagen lang 
verantwoordelijk was voor de Stimmung samen met jeugdentertainer 
Raymond.
Op zondag 26 februari was het weer zover dat Stichting Jeugd Carnaval op 
onze Wilhelminazaal voor de 47ste keer de carnaval organiseerde voor de 
jeugd.
Om 16.00 uur waren de deuren geopend voor de jeugd, en zoals elk jaar liep 
de zaal vol nadat de optocht in Simpelveld afgelopen was.
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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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Voor 17.00 uur kwam BVV Kalk aan de Books de zaal binnen, en deze 
werden dan ook van harte welkom geheten door Raymond en Peter.
Rond 17.15 uur kwam BVV Kalk aan de Books dan ook de bühne op om 
de carnaval officieel te openen voor de jeugd in Bocholtz. President Jean 
deed na een welkom woord van Peter dan ook een speech houden, en 
daarna mochten Prins Wouter en Prinses Iris de carnaval openen door zoals 
gebruikelijk de kinderen te verwennen met uitgooien van snoepgoed.
Zoals gebruikelijk werd er daarna nog gezellig gezongen en gesprongen door 
iedereen, en liepen de hoogheden Marco, Wouter en Iris mee in de polonaise 
door de zaal.
Raymond zorgde ervoor dat de kinderen op de bühne kwamen zingen en 
maakte er een heuse wedstrijd van, waarbij leuke prijzen werden uitgedeeld 
aan de artiesten die zich van hun beste kant lieten zien. Ook werden er 
cadeau bonnen uitgedeeld voor de bioscoop voor de beste optredens.
Het blijkt dar er veel talent in Bocholtz rondloopt.
Op maandag liep de Wilhelminazaal weer helemaal vol, en ook nu weer 
konden de kinderen optreden onder toeziend oog van de vele ouders en 
andere carnavalisten. Raymond zorgde dat alles goed verliep, en deelde 
wederom leuke prijzen uit aan de jeugd die tot 24.00 uur de bühne bezet 
hielden.
Uiteraard liet ook BVV Kalk aan de Books zich niet ongeroerd, en ook nu 
liepen de hoogheden voorop in de polonaise.
Ook dinsdag was de zaal weer vanaf 16.00 uur geopend, en ook nu werd er 
door de kinderen gezongen en gesprongen, maar niet alleen de kinderen 
gaven een optreden, ook Prins Marco en jeugdprins Wouter namen de 
microfoon in handen en zongen hun lied. Hierna trad Prinses Iris ook open 
liet haar zangtalent horen. De stemming zat er goed in, en DJ Harry had 
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ondertussen de harmonie 
die aanwezig was met hun 
instrumenten, ook de 
bühne op gedirigeerd. 
Ook zij lieten zich van 
hun beste kant horen, en 
de jeugd mocht zelfs mee 
trommelen op de dikke 
trom. Heren geweldig. 
Tegen het eind van de 
avond waren de aanwezige 
leden van stichting 
jeugdcarnaval zover dat 
ze zelf ook nog een lidje 
kwamen zingen, hierna volgde nog vele volwassenen die niet achter konden 
blijven.
Op woensdagmorgen waren weer vele vrijwilligers van Wilhelmina en 
Jeugdcarnaval aanwezig om te zorgen dat alles opgeruimd werd, zodat men 
s; avonds weer kon sporten. Als jeugdcarnaval willen wij iedereen bedanken 
voor een geweldige carnaval, in het bijzonder onze sponsoren en alle 
donateurs waardoor wij alle kosten kunnen dekken..
Verder natuurlijk DJ Harry en onze eigen Raymond voor het vermaken 
van de jeugd. BVV Kalk aan de Books voor hun inzet om ook de jeugd te 
vermaken, en elke dag opnieuw aanwezig zijn op de zaal. De mensen die 
hebben opgelet dat alles netjes en zonder problemen verlopen is.
Maar ook de harde werkers die elke morgen de zaal opruimen, en de mensen 
achter de bar en de penningen.
G.V. Wilhelmina voor de prettige samenwerking tijdens deze dagen, maar 
ook met opbouwen en afbreken op woensdag.
En natuurlijk iedereen die op de zaal aanwezig is geweest om gezellig te 
dansen  en te springen, maar ook om te zingen.
Het waren weer eens geslaagde gekke 3 dolle dagen op de Wilhelminazaal.

TIP: Volgend jaar willen wij nog verder uitpakken en beloven wij dat op 
zondag diverse artiesten zullen optreden die jullie echt niet mogen missen. 1 
kanjer hebben we al contractueel vast gelegd, zorg dat jullie er zijn. Maar ook 
zijn we nog bezig met andere artiesten vast te leggen. En uiteraard zal onze 
eigen Bocholtzer jeugd ook weer aan de beurt komen, en hopelijk ook diverse 
Bocholtzer Schlaagerarena artiesten. 

Bocholtz bedankt en tot volgend jaar 
Bocholtz Alaaf, Jeugdcarnaval Alaaf, Wilhelmina Alaaf
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Uitnodiging  jaarvergadering   
Supportersclub  G.V. Wilhelmina  Bocholtz

Nodigt jullie uit om op woensdag 19 april 2017 om 19.00 uur de 
jaarvergadering bij te wonen in de kantine van de Wilhelminazaal.
Voor de agenda zie dit boekje. Ook zijn nieuwe leden nog steeds van harte 
welkom, om samen met ons G.V. Wilhelmina  te steunen.
Zaken die wij afgelopen jaar zoal deden om geld bij een te krijgen waren: 
Kwajongconcour, Duitse lotto, stedenkaart en de Horrotocht.
Maar ook onze eigen jubilarissen avond in september.
Afgelopen jaar hebben wij o.a. een financiële steun hierdoor kunnen 
geven aan de jeugdraad, de leiding en natuurlijk de sponsering van de 102 
trainingspakken aan de vereniging.
Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij onze bestuursleden, maar ook bij de 
leiding. Inschrijfformulieren liggen in het leiders lokaal.
De contributie is slechts € 7,50 voor een heel jaar.

Groetjes Supportersclub G.V. Wilhelmina
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Supportersclub verrast Wilhelmina  
met 120 nieuwe trainingspakken

Na het Kerstgala had de Supportersclub van Wilhelmina een verrassing 
voor de turn(st)ers en leiding van Wilhelmina. Het kerstgala stond dit jaar 
in het teken van Piraten die op zoek waren naar een schat. De turn(st)
ers en hun leiding wisten echter niet dat de supportersclub voor een 
echte SCHAT hadden gezorgd. Een beetje bescheiden kwamen een aantal 
kinderen met een gloednieuw trainingspak naar voren gelopen. De leiding 
reageerde vol ongeloof toen ze hoorde dat de supportersclub maar liefst 120 
trainingspakken heeft gesponsord.
De oude trainingspakken waren meer dan 20 jaar oud en heel hard aan 
vervanging toe. Deze schat kwam dan ook op een heel goed moment. 
Maandag 16 januari kwamen alle kinderen naar de zaal om hun trainingspak 
te passen. Natuurlijk werd er ook meteen een foto gemaakt met het bestuur 
van de supportersclub. 
Leden en bestuur van de Suportersclub van Wilhelmina heel erg bedankt 
voor dit geweldige cadeau. Met deze pakken gaan wij vol trots naar de 
verschillende kampioenschappen. 
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Wij feliciteren onze jarigen
Juni

Sophie Leerssen 9
Elly Jongen-Havenith 13
Marianne Reijnders-Maassen 14
Nicole Scholl-Mertens 17
Ilona Brouns 19
Kelsey Slangen 22
Eline Franssen 23
Ingrid Grooten-Mertens 25
Will Vincken 26
Patrick Raijmakers 27
Jelmer Peters 28
Nienke Peters 28
Stanne Deswijzen 29
Gerda Hodiamont-Grond 29
Jana Ramakers 29

April
Jordy Slangen 2
Neske Nelis 10
Isa Ortmans 10
Anne Waelen 10
Michelle Weerts 10
Wiel Houben 15
Melanie Otten- Vanhommerig 16
Jasmin Grimm 21
Dez Conotte 24
Lis de Koning 25
Jill Harzon  27

Mei
Sjaak Schwanen 1
Annemie Wetzels-Bindels 1
Robert Hodiamont 2
Dana Dresen 7
Siggi Schwochow 7
Nina Philipp 11
Maria Schmeets-Crumbach 13
Tiny Wetzels-Dautzenberg 13
Marco Sintzen 19
Mila Cox  23
Jeanne Philippens 25
Lily Scheper 25
Nadeche Vaessen 25
Lara Bindels 29
Syrina Houben 30
Carla Zegers 30
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April
Claudia Franssen-Schlich 1
Piet Schoonbrood 2
Harrie Bloemen 4
Tiny Rakamers-Pistorius 5
Margot Meents-Deswijzen 8
Hub Hendriks 13
Natascha Jeurissen-Schmets 13
Wiel Houben 15
Irmgard Horbag 16
Ed Kempener 17
Hub Heuts  19
Ron Pistorius 20
Bert Rasing 23
Joyce Housen  24
John Beuken 26 

Mei
Annemie Wetzels-Bindels 1
Wim Brouns 2
Robert Hodiamont 2
Bert van Meurs 2
Tiny Nevelstein-Leclaire 4
Ben Sormani 6
Ankie Direcks-Klinkenberg 8
Lianne Lennartz-Bok 14
Boy Cos  15
Gina Wierts-Slangen 16
Martijn Goossens 18
Marco Sintzen 19
A.J.M. Franssen 21
Lenie Deckers-Degens 25
Fieny Beuken-Donners 26
Hans Cosiolkofsky 28

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

Wij feliciteren onze jarigen  
supportersclub





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


