
WILHELMINA
NIEUWS
2018

cluborgaan
gymnastiek vereniging wilhelmina

bocholtz

b o c h o l t z

nummer 1



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



1

G.V.Wilhelmina Bocholtz                                  Opgericht 12 mei 1934 

Lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie 

Telefoonnummer Wilhelminazaal 045- -5443804 

Contributie op NL29 RABO 01079 22800 t.n.v. G.V.Wilhelmina 

Mail: g.v.wilhelmina@ziggo.nl 

Website: www.gvwilhelmina- -bocholtz.nl  

Ere Voorzitter  H. Schoonbrood 

Voorzitter  M. Houben-Stommen 045 – 544 42 67  

Commissie Voorzitters Secretariaat M. Schoonbrood 06 – 1092 36 96 

 Financiën&Exploitatie R. Hodiamont 045 – 544 45 62 

 Technische Leiding  R. Wetzels  06 – 2390 44 81 

 Beheer&Techniek  P. Dohmen  045 – 850 24 56 

 Activiteiten  J. Direcks  06 – 1101 86 68

Technische Leiding [voor details zie website] 

H. Schmeets- Beuken  06 – 3731 87 89  M. Slangen-Nevelstein  045 – 544 09 17 

G. Wetzels  045 – 544 00 79  M. Houben- Stommen  045 – 544 42 67 

M. Meens  045 – 544 37 54  I. Brouns 045 – 544 45 62 

M. vanWersch  06 – 3872 43 76  K. Smeets  06 – 3041 02 64 

W. Dohmen- Haagen  045 – 850 24 56  R. Steinschuld   

L. Bürschgens  045 – 544 25 27  R. Wetzels  06 – 2390 44 81 

S. Hodiamont  06 – 2216 30 57  S. Slangen  06 – 2928 45 94 

J. Schmeets  06 – 1414 99 61  R. Ramakers  06 – 5427 19 19 

S. Schmeets  06 – 2788 14 13  R. Direcks 06 – 5047 27 32

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

Verhuur Meubilair / Uitgifte Kleding  J. Nevelstein  045 – 544 47 43 

Redactie clubblad  R. Direcks  redactie@gvwilhelmina-bocholtz.nl 

 P. Direcks  redactie@gvwilhelmina-bocholtz.nl 

Bezorging clubblad  J. Nevelstein 

Webmaster  G. Hodiamont  info@gvwilhelmina-bocholtz.nl
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Fysiotherapie Beter Bewegen

www.beter-bewegen.com
info@beter-bewegen.com

Margrietstraat 13

6351 CA Bocholtz

tel. 045 - 850 1435

Hoogstraat 99a

6373 HP landgraaf

Tel. 045 - 532 0075

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

T 06 2319 6968
E info@cfjanssen.nl
W www.cfjanssen.nl
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Activiteitenrooster 2018                 Versie: 30 nov 2017 

 

 

 
Datum Dag Locatie Tijd Omschrijving Opmerking 
31/12 - 13/01  Bocholtz - Donateurskaartenverkoop G.V.Wilhelmina 
01/01 Ma Bocholtz/Simpelveld 11:30h Nieuwjaarsrecepties G.V.Wilhelmina 
06/01 Za Kantine   Fitdames feestje, Marita 

Canisius 
G.V.Wilhelmina 

10/01 Wo Kantine  Jazzdames , feestje G.V.Wilhelmina 
27-28/01 Za/Zo Oss  Acro Regiowedstrijd 

DE/ABC 
 

04/02 Za Wilhelminazaal 15:11h Carnavalszietsong 
Wilhelmina 

Jeugdraad 
G.V.Wilhelmina 

11/02 – 13/02  Wilhelminazaal Zie 
rooster 

Jeugdcarnaval St.Jeugdcarnaval / 
G.V.Wilhelmina 

24-25/02 Za/Zo Oss of Mierlo  Acro Z-Ned.Kampioensch. 
DE / ABC 

 

04/03 Zo Wilhelminazaal va 13:30h Spellenmiddag -
fotowandeling 

Supportersclub 

10/03 Za Wilhelminazaal 10:00h NL Doet – Doe Dag G.V.Wilhelmina 
11/03  Zo Wilhelminazaal 12:30h Algemene Ledenvergadering G.V.Wilhelmina 
17-18/03 Za/Zo Breda  Acro districtswedstijd 

DE/ABC 
 

17/03 OVB Za Wilhelminazaal va 15:00h Slasj Rocks 2.0 Supportersclub 
24/03 OVB Za  Wilhelminazaal  Rockband Auwe Kino 
??????  Kantine 19:00h Algemene Ledenvergadering Supportersclub 
21/04 Za Oss  Acro Halve finale BC  
05/05 Za Den Bosch  Acro Halve finale DE  
06/05 Zo Oss  Acro Halve finale BC  
12/05  OVB  Za Wilhelminazaal 20:00h Feestavond/Jubilarissen G.V.Wilhelmina 
13/05 Zo Den Bosch  Acro Halve finale DE  
27/05 – 02/06  Bocholtz  Anjeractie COLLECTE Pr.Bernhardfonds 
03/06 OVB Zo Bocholtz 09:00h Processie + Tuinfeest G.V.Wilhelmina 
03/06 OVB Zo Bocholtz of Gulpen???  Limburgse 

Springkampioenschappen 
G.V.Wilhelmina/ 
KNGU 

09/06 Za Oss  Acro Finale DE  
10/06 OVB Zo Bocholtz of Gulpen???  Limburgse 

Springkampioenschappen 
G.V.Wilhelmina/ 
KNGU 

23/06 Za Rotterdam  Acro Finale BC  
24/06 Zo Wilhelminazaal 06:30h Keiendorptocht NOAD 
      
07/07 – 19/08    Verenigingsvakantie Idem schoolvak. 
      
???????  Wilhelminazaal e.o.  Minikamp Jeugdraad/Leiding 
13/10 Za   Horrortocht Supportersclub 
03/11 OVB Za   KNGU…..Wedstrijd G.V.Wilhelmina/ 

KNGU 
10/11 OVB Za Wilhelminazaal  Schlaager Arena Ouwe Kino / 

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

G.V.Wilhelmina 
08/12 OVB Za Wilhelminazaal 18:00h Kerstgala  G.V.Wilhelmina 
19/12 OVB Wo Kantine  Kerstviering Jazzdames G.V.Wilhelmina 
27-30/12  Wilhelminazaal rooster Kerstvolleybal toernooi G.V.Wilhelmina 

 

Activiteitenrooster
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Contributie 2018
Datums afschrijving contributie:
1e Kwartaal   25-1-2018
2e Kwartaal   25-4-2018
3e Kwartaal   25-7-2018
4e Kwartaal   25-10-2018

LET OP!!!!!
Contributie kan alleen stop gezet worden door afmelding bij de 
ledenadministratie. 
Dit kan d.m.v. :
*  het formulier “intrekking machtiging” in te leveren bij de 

ledenadministratie (Pascal Dohmen, Rosaliestraat 12 6351 LG Bocholtz)
* een mailtje te sturen naar ledenadministratie@gvwilhlemina-bocholtz.nl

Terugboeken van de contributie of afmelden bij de leiding is niet voldoende.
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Disco-karaoke middag Willemien
Leef jonge en meadjer,
Zoals elk jaar organiseert de jeugdraad van Wilhelmina een carnavalsmiddag.
Dit jaar hebben we voor een andere aanpak gekozen.
De disco-karaoke middag van der Willemien zal plaats vinden op zondag 4 
februari aanvang 13:11.
Let op, dit is niet carnavalszaterdag, zoals jullie van ons gewend zijn!
We hebben gekozen voor een andere datum, andere opzet en bredere 
doelgroep. Deze middag zal vooral in het teken staan van: sjpass en plezeer 
vuur jonk en ood.  Op het eind van deze middag zal natuurlijk het nieuwe 
prinsenpaar worden uitgeroepen.
De organisatie is druk bezig met een aantal artiesten te benaderen.
Maar deze disco-karaoke middag is natuurlijk niet compleet zonder het 
optreden van jou, onze eigen jeugd. 
Het zou natuurlijk leuk zijn als jij met je vriendjes of vriendinnetjes een 
mooi optreden verzorgen voor een volle Wilhelminazaal. Je mag natuurlijk 
ook alleen optreden. 
Dus heb jij een mooi dansje, een mooi liedje dat je wilt zingen, grappige 
moppen die je wilt vertellen of iets anders dat je wilt laten zien aan het 
publiek, schrijf je dan in voor de disco-karaoke middag  van der Willemien.
Iedereen kan zich inschrijven, of je nu lid bent van Wilhelmina of niet!
Inschrijven is mogelijk t/m vrijdag 13 januari 2018

Naam groep:___________________________________________________

Naam contactpersoon:___________________________________________

Telefoonnummer:_______________________________________________

Aantal deelnemers:______________________________________________

Duur van het optreden:___________________________________________

Eventuele benodigdheden:________________________________________

Wij hopen jullie allemaal met je vriendjes, vriendinnetjes en familie te mogen 
begroeten op deze gezellige middag.

Groetjes,
De jeugdraad 
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06-30488278

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

Wilhelminastraat / Bocholtz
tel. 06-16858405

www.bocholtzerbloemenhuis.nl

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

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

info@rutters-smits.nl   www.rutters-smits.nl
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Hallo allemaal,
De carnaval staat weer voor de deur en natuurlijk lopen wij ook dit jaar weer 
mee met de optocht. Ook dit jaar pakken we het weer anders aan dan andere 
jaren. We hebben we geen grote wagen meer, maar wel iets waar de prins en 
prinses opstaan zodat ze toch snoep kunnen uitgooien.
We hopen met een zo groot mogelijke groep te kunnen deelnemen aan de 
optocht.
We hadden vorig jaar besloten het volgende pakje voor 2 jaar te gebruiken:

Sommige mensen hebben dit pakje al. Jullie kunnen ze zelf halen of bestellen 
bij Karnevalswierts of bestellen via Ramona Direcks.
Gelieven inschrijven en betalen vóór 13 januari, i.v.m. het bestellen van de 
pakjes. 

Dit jaar willen we het geld laten overmaken. Dit kan naar de volgende 
rekening:
Ramona Direcks
NL63RABO 0147503620

Graag de naam erbij vermelden zodat we weten wie betaald heeft. Het briefje 
kan ingeleverd worden vóór 13 januari bij de leiding.

Verkrijgbaar in de volgende maten:
Kids:    Volwassene:
- 98   - S
- 104   - M
- 116   - L 
- 140   - XL
- 152   - XXL
- 164   - XXXL
- 176
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We hopen ook dit jaar weer op een gezellige carnaval.

Naam:.……………………………………………………………….........

Telefoonnummer:…………………………………………………………

Maat pakje:

...... x kinderpakje maat 98 (€ 24,95)

….. x kinderpakje maat 104 (€ 25,50)

….. x kinderpakje maat 116 (€ 25,95)

….. x kinderpakje maat 140 (€ 26,95)

….. x kinderpakje maat 152 (€ 27,50)

….. x kinderpakje maat 164 (€ 27,95)

….. x kinderpakje maat 176 (€ 28,50)

….. x volwassen pakje maat S (€ 31,50)

….. x volwassen pakje maat M (€ 31,50)

….. x volwassen pakje maat L (€ 31,50)

….. x volwassen pakje maat XL (€ 31,50)

….. x volwassen pakje maat XXL (€ 31,50)

….. x volwassen pakje maat XXXL (€ 31,50)

Petje:

….. x petje (€ 5,25)

Groetjes de jeugdraad. 
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Kerstgala 2017 Harry Potter style
Op 9 december hebben we weer kunnen genieten van ons jaarlijks kerstgala. 
Deze keer in het thema Harry Potter, met dank aan het KinderVakantieWerk 
Bocholtz voor alle versieringen.
De zaal was geheel in stijl aangekleed en was al snel gevuld met ouders en 
andere familieleden.
De jongste tovenaars en heksen hebben het spits afgebeten en een mooie 
demonstratie gegeven op de langemat. De groepen die volgden lieten op balk, 
kast en langemat zien wat ze kunnen. Ook de dubbele trampoline werd een 
demonstratie verzorgd door onze jeugd.
In de pauze hebben we gesmuld van kerstbrood en koekjes bij een kop 
koffie, thee of chocomel terwijl de dames van de zumba lieten zien hoe zij op 
maandag van 20.00-21.00 uur met veel plezier dansen.
Na de pauze was het de beurt aan de acro, senioren en recreanten om hun 
demonstraties te laten zien aan de Kerstman die inmiddels ook aangekomen 
was. Hij genoot van alle shows.
Nadat de demonstraties allen met succes waren volbracht mocht elke 
deelnemer bij de Kerstman een cadeau afhalen en een grote zak snoep. 
De Kerstman had zelfs de tekeningen die de kleuters naar hem hadden 
opgestuurd bij zich. Hij was zeer verrast door de mooie tekeningen.
Toen iedereen zijn bezoekje aan de Kerstman had gebracht hebben we als 
Wilhelmina familie nog enkele uurtjes in kerstsfeer doorgebracht. 
We wensen u allen fijne feestdagen en alvast een gelukkig en sportief 
nieuwjaar.
Tot volgend jaar!
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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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Meisjes jongens turn toernooi
Op 10 december 
2017 was er weer 
het jaarlijkse meisjes 
turntoernooi, dit jaar 
georganiseerd door 
Juventa Margraten. 
Voor het eerst dit jaar 
mochten ook jongens 
en daarom is de 
naam ook aangepast 
naar MJTT. Ook Wilhelmina nam deel mee met drie groepen, één groep 6-7 
jarigen en twee in de categorie 8-9 jaar.
Alle turnsters en ouders werden om 11.45u verwacht in de sporthal in 
Gulpen. Door de hevige sneeuwval was het een uitdaging om zonder glijden 
en roetsjen aan te komen, maar gelukkig was iedereen op tijd aanwezig. 
De turnpakjes en trainingspakken werden snel uitgedeeld, want er werd al 
snel met de opmars begonnen. Terwijl alle deelnemende verenigingen zich 
opstelde voor het publiek werd al snel duidelijk dat de concurrentie groot 
was voor de Wilhelmina dames. Veel wedstrijd voorbereiding hadden ze 
niet gehad aangezien de meesten de dag ervoor deelnamen aan het jaarlijkse 
kerstgala en ook daar moesten dansjes en trucjes voor worden ingestudeerd. 
Na de opmars begon de eerste groep van Wilhelmina met de aftrap. Alle 
drie de groepen deden mee aan drie toestellen, minitrampoline, kast – 
minitrampoline en lange mat. De dames hebben het allemaal super gedaan 
en dit werd dan ook beloond met een aantal podiumplaatsen. 

Wilhelmina  - 6/7 jaar
Kast / minitrampoline – 3e plaats

Wilhelmina 1 - 8/9 jaar
Lange mat – 1ste plaats
Minitrampoline – 1ste plaats
Kast / minitrampoline – 2e plaats

Wilhelmina 2 - 8/9 jaar
Kast / minitrampoline – 3e plaats

Na afloop van de prijsuitreiking ging iedereen tevreden naar huis, op naar de 
volgende wedstrijd! 
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| contactlenzen | optometrie |

| Kloosterstraat 2 | 6369 AD Simpelveld |

| 045 - 544 05 37 |

Minikamp 2017
Vrijdag
Op vrijdag 22 september 2017 begon weer het minikamp van Wilhelmina. 
Vanaf 18.00 uur ging de deur open en kon iedereen hun bed en spullen 
komen klaarzetten. Om 18.30 uur werd er afscheid genomen van de ouders, 
het kamp weekend kon beginnen!! 
Er werd gecheckt of iedereen die zich opgegeven had aanwezig was, en de 
groepjes voor de speurtocht werden gemaakt. Zodra iedereen wist bij wie ze 
hoorden, kon de speurtocht beginnen. De speurtocht was een smokkeltocht 
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PLUS Tossings

GASTHOF 2
6351 CM BOCHOLTz
TeL. 045-5445373

Wat een verschil

met spellen tussendoor waarbij punten verdient konden worden, maar ook 
weer werden afgenomen. Spannend want je wist nooit waar en wanneer je 
een smokkelaar tegen kon komen. 
Toen de smokkeltocht was afgelopen en iedereen weer arriveerde op de zaal 
was het al erg laat, bijna iedereen was doodmoe van de vermoeiende avond. 
Voor diegene die wilden werd  er nog een film opgezet in de kantine, en de 
rest ging lekker naar bed. Op naar een nieuwe dag!

Zaterdag
Op zaterdag 23 september 2017 gingen we een dagje weg. Om 08.00 ging 
de wekker en moest iedereen opstaan. Er werd ontbeten en omgekleed 
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GOUDSMEDERIJ OLGA
www.olinkastyle.nl     045-5445443

Sieraden  met een  verhaal
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want om 10.30 uur kwam de bus ons 
halen voor naar het Steinerbos te gaan. 
Hier hebben we een hele middag om 
gekregen en veel plezier gehad met z’n 
allen. Om 17.30 uur waren we weer 
bij de zaal en werden er lekkere frietjes 
met een snack gegeten. Voor vanavond 
was er ook weer een tocht in elkaar 
gezet. Deze speurtocht bevatte ook weer 
spellen waar punten bij te verdienen 
waren. Het was een leuke, maar lange 
tocht. Het was een erg vermoeiende 
lange dag, dus we waren niet verbaasd 
dat de kinderen vroeg in hun nestje 
lagen en wilden gaan slapen. 
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Zondag 
Zondag 24 september 2017 was alweer 
de laatste dag van het minikamp. 
Vandaag mocht iedereen iets langer 
uitslapen, jeej. Laatste keer met z’n 
allen ontbijten, en daarna werden de 
bedden en spullen gezamenlijk met de 
leiding en jeugdraad opgeruimd. Als 
afsluiting had de jeugdraad nog een 
zeskamp georganiseerd en werd er na 
het zeskamp een lekker ijsje gegeten bij 
de Scholtissenhof. Na het ijsje werd er 
dansend over straat weer teruggekeerd 
naar de Wilhelminazaal waar niet veel 
later de ouders hun kinderen kwamen 
ophalen. Minikamp 2017 was weer 
voorbij. 

We willen alle kinderen die zich dit jaar 
hadden opgegeven bedanken voor het 
leuke weekend. Het was dit jaar een 
kleine groep, dus we hopen natuurlijk 
op meer aanmeldingen volgend jaar,   
“hoe meer zielen, hoe meer vreugde”.  

De jeugdraad.
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café - zaal

De Auw Leemkoel

Dr. Nolensstraat 12 - Bocholtz

Uw adres voor:
- bruiloften, partijen en feesten
- recepties, ontvangsten en vergaderingen
- koffietafels, geheel naar uw wensen.

Bel gerust: (045) 544 12 68

Beleefd uitnodigend,

Willem & Tamara



29

Ook dit jaar kwamen ze 
een bezoekje brengen

Ook dit jaar kwamen de Sint en zijn Pieten onze kleuters weer een bezoekje 
brengen.Druk bezig en niets vermoedend werd er opeens aan de deur geklopt 
en daar waren ze dan.De kinderen konden hun ogen niet geloven en waren 
dan ook heel verrast.Na samen met de Pieten te hebben geturnd mochten 
de kinderen samen met Sint en de Pieten liedjes zingen. Voor hun goede 
inzet werden de kinderen dan nog beloond met een mooi cadeau.De Sint en 
zijn Pieten moesten nog naar meer lieve kindjes en gingen onder luidkeels 
gezang dan ook weer weg.Dank je wel lieve Sint en Pieten en hopelijk weer 
tot volgend jaar.
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SLASJ Rocks
Na een succesvolle 1e editie in Poppodium Volt in Sittard komt SLASJ Rocks 
terug! Dit avondvullende slagwerkconcert is dan ook het hoogtepunt van de 
Limburgse rock. Met nummers van onder andere Led Zeppelin, Green Day 
en Guns ’n Roses wordt het hele publiek, jong of oud, vermaakt. 

Deze groep bestaat uit +/- 25 man en staat onder de muzikale leiding 
van de Bocholtze instructeur Roland Jaegers. De groep bestaat uit SLASJ 
(Slagwerkgroep Sint Jozef Sittard), een combo (2 zangeressen, een zanger/
gitarist en bassist) en een kleine blazerssectie. Deze avond zal worden 
gepresenteerd door Ilja van Ermingen uit Bocholtz. Na een geweldige 1e keer 
haalt “Supportersclub G.V. Wilhelmina” dit evenement nu naar Bocholtz. 

Op 17 maart 2018 zullen de de daverende klanken van de xylofoons en de 
trommels te horen zijn in de Wilhelminazaal in Bocholtz. Kaarten zijn te 
verkrijgen via slasj.rocks@gmail.com of via jo.direcks63@gmail.com en vanaf 
januari ook bij verschillende verkoopadressen.

Voorverkoop: € 7,50
Avondkassa: € 10,-

Voor verdere informatie like ons op FB (SLASJ Rocks @ Bocholtz) & hou 
deze site in de gaten.
Tot dan!
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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”

Horrortocht supporters club 
G.V.Wilhelmina Bocholtz

Voor het zesde jaar achter mekaar organiseerde de supporters club een 
Horrortocht voor groot en klein.
Na het succes van de vorige jaren, waren er dit jaar 128 mensen  die tijdens 
deze mooie zaterdag waagde om de griezels te trotseren.
Ook dit jaar hadden we het genoegen om vanuit de schuur bij Wiel en 
Miriam Houben te mogen vertrekken, en ook te mogen aankomen. Dit 
is gewoon een schitterende locatie voor deze activiteit, waarbij de vele 
vrijwilligers het mogelijk maakte dat deze Horrortocht weer een super avond 
werd voor iedereen.
Vanaf Wiel en Miriam vertrokken we via Sougnezstraat en Jamarstraat 
richting Molsberger voetpad, ( veel mensen van Simpelveld en Bocholtz 
konden dit pas niet eens ) Hier stonden de eerste 3 griezels als Zombie 
geschminkt, en over een grote lengte op dit pad konden ze zich met zijn 
drieën goed uitleven om de mensen de stuipen op het lijf te jagen, dit 
resulteerde bij de laatste groep zelfs dat een van de dames niet meer verder 
durfde. Vanaf daar liep men via Molsberg oversteken door op Slagboomweg ( 
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ONDERSCHEID IN KWALITEIT:
IN PRODUCT EN UITVOERING

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

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

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

veldweg ) die weer uitkomt op de Beitel, Rolduckerweg.
Onder aan de slagboomweg werden de deelnemers verrast met vuurwerk, 
een auto met groot licht en vlammen naast de route die plotseling tot wel 3 
a 4 meter omhoog gingen, terwijl ze gevolgd werden door een Horrorclown. 
Voordat men de veldweg kon verlaten moest men ook door 2 rekken, waar in 
het midden een varkenshoofd hing.
Van hier uit stak men de Rolduckerweg over en kwam men in de Vliexstraat 
uit. Via Sweijersgewanden liep men via het voetpad door weiland naar 
Schweiersbosweg.
In het weiland kwam men 2 dames tegen in een wit gewaad en lange 
haren, die eerst heel stil bleven staan, maar zodra ze een schreeuw gaven de 
deelnemers toch de stuipen op het lijf jaagde.
Ze vervolgde hun weg via Rodeput onder de tunnel bij de Butler Academy, 
via Rodeputserveldweg, waar 2 horrorclowns uit een papier container  
tevoorschijn kwamen of uit de struiken.
Via Dorreveld voetpad kwam men via Waalbroeker voetpad uit bij het bosje 
van de Paters, hier werden de deelnemers verrast door een griezel die door de 
bomen vloog op een schommel.
Via het Waalbroekervoetpad kwam men bij de tunnel voor de Puntelstraat. 
Hier had zich een groep van 10 man diverse schrikmomenten bedacht, 
waarbij de tunnel d.m.v. zwarte plastic aan beide kanten was dicht gemaakt, 
met ertussen in een rookgenerator en stroboscoop licht, waarbij de 
deelnemers ook weer op verschillende schrikmomenten werden getrakteerd.
Via Rodeput en Sweijersgewanden liep men naar de Pulsterstraat, hier werd 
men getrakteerd op een heuse operatie van een patiënt, waar veel bloed aan 
te pas kwam.
Vanaf hier liep men via de Rolduckerweg naar het Hellingbos, waar men 
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ontvangen werd met verblindend licht, waar men ook muziek hoorde, 
men door verborgen figuranten bij de benen werd vastgepakt, en men over 
een springmatje moest lopen, en zodoende wegzakte in de grond. Verder 
op kwam men een doodskist tegen waaruit de volgende griezel kwam, en 
verderop nog enkele griezels die met radio en geschreeuw de deelnemers de 
stuipen op het lijf jaagde. 
Men verliet het Hellingbos en liep via de markt weer naar de schuur van 
Miriam en Wiel 
Terug aangekomen in de schuur bij Wiel en Miriam, kreeg men gratis een 
kopje soep maar er waren ook heerlijke broodjes worst te krijgen.
Er werd nog lang nagepraat en gelachen bij een natje en een droogje.
Achteraf kregen we hele mooie kritieken over deze schitterende tocht. Er 
zijn nu alweer nieuwe aanmeldingen van mensen die mee willen werken als 
figurant.
Zodoende blijven we ook die groep uitbreiden, en zullen er nieuwe ideeën op 
tafel komen die we weer gaan uitwerken voor volgend jaar. 
We hadden dit jaar het genoegen om 34 figuranten te hebben, daarbij 
waren er 9 vrijwilligers nog aanwezig bij de schuur van Wiel en Miriam om 
alles in goede banen te leiden. Ook hebben we dit jaar geprobeerd om de 
tocht samen te vatten in een film, met dank aan Jo Kleuters die met diverse 
groepen van schrik moment naar schrikmoment liep, en hier zo goed als het 
kon de acts heeft gefilmd. We hopen dat hij ondanks dat het pikke donker 
was, hij een mooie film heeft kunnen samenstellen. Zodra deze klaar is zullen 
we hem zeker delen via facebook.          De coördinator reed rond in de auto 
om bij moeilijkheden de figuranten of de deelnemers bij te staan.
Zo waren er 5 deelnemers die eerder stopten, omdat het hun te veel werd,  en 
naar startpunt gebracht werden, en 1 deelnemer die een door een bestaande  
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hamstring blessure eerder moest stoppen en terug gebracht werd. 
We kregen weer veel positieve reacties over de route, maar ook over de 
schrikmomenten, de locatie en de hele organisatie eromheen.
Via onderstaande mail werden we ook gecomplimenteerd door een van de 
ouders, en ze schreef letterlijk:
Goedemorgen Jo , 
Namens de kinderen en mijn man heel erg bedankt voor de super 
horrortocht .
Ze zeggen dat het de beste ooit was en raken niet uitgepraat over hun 
belevenissen .
Compliment !!
Groetjes , Katrin 
Uiteraard heb ik dat met alle figuranten gedeeld, want zonder de 
gedrevenheid van deze figuranten kan onze tocht niet slagen.
1 min puntje blijft wel het feit dat er deelnemers zijn, die ondanks dat dit 
vooraf duidelijk bekend is gemaakt bij hun, toch 2 honden mee liepen.
Dit heeft tot gevolg dat figuranten niet kunnen doen wat ze willen doen.

De nieuwe route staat nu ook al vast, en we zijn nu al bezig om het weer te 
verbeteren en uit te breiden met nieuwe ideeën.
Voor iedereen die deze tocht gemist heeft kan ik alleen zeggen, noteer de 
datum alvast voor volgend jaar t.w. 13 oktober 2018, zodat je er dan wel bij 
kunt zijn.
De supporters club dankt alle figuranten en vrijwilligers, maar zeer zeker ook 
Wiel en Miriam voor de gast vrijheid op hun geweldige locatie. 
We hopen jullie volgend jaar opnieuw te mogen begroeten.
Mede door dit mooie evenement, en alle leden van de supportersclub, 
maar ook de mensen die mee spelen aan de Duitse Lotto is het voor de 
supportersclub elk jaar weer mogelijk om G.V. Wilhelmina te steunen. 
Zo steunen we elk jaar de leiding met organisatie van kerstgala d.m.v. een 
geld donatie, maar ook de jeugdraad voor hun activiteiten als paaseieren 
rapen, minikamp, carnavalsmiddag, en carnavals optocht. In 2016 werden 
114 trainingspakken voor alle turnsters en turners van groot tot klein 
gesponsord, en afgelopen jaar werden de kosten van opleiding van 1 leiding 
voor onze rekening genomen. Zonder leiding geen lessen, dus een van onze 
grootste behoefte is om goede leiding voor de kinderen te hebben staan.

De Supportersclub G.V.Wilhelmina.
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telefoon 045 - 544 4922 / 045 - 544 4883

Spellenmiddag en fotowandeltocht 
Supportersclub G.V. Wilhelmina

Beste mensen,

Op zondag 4 maart organiseert de supportersclub van G.V. Wilhelmina een 
spellenmiddag en foto wandeltocht op de Wilhelminazaal.

Aanvang van dit evenement voor iedereen , maar zeer zeker leuk ook als 
familie uitje zal 13.30 uur zijn.

We zullen jullie informeren via de website en facebook, maar ook zullen 
flyers worden uitgedeeld aan de leden tijdens het sporten.

We hopen jullie allen te zien op 4 maart.

Vriendelijke uitnodiging supportersclub G.V. Wilhelmina
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Winterwandeling 2018
Schrijf alvast zaterdag 10 maart in je agenda. Dan organiseren wij weer een 
winterwandeling.
Overige info ontvangen jullie via de website en Facebook.
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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

Wij feliciteren onze jarigen
Elke Tworuschka- Eiselein 23
Elly Gijselaers 25
Glenn Hodiamont 25

Maart
Karin Smeets 01
Yze Andriolo 03
Bram Korver 04
Lucas Hursel 07
Annie Schoonbrood-Janssen 10
Shannon Hodiamont 11
Febe Lentzen 11
Gian Cox  12
Ashley Ramakers 14
Marike Denneberg 16
Marco Schoonbrood 16
Marie-Louise van Wersch-Hendriks 16
Tyler Donners 17
Bettie Dumont 180
Stella Heuts 20
Lotte Heiligers 220
Pascal Dortans 24
Amy Jannes 257
Piet Wetzels 26

April
Neske Nelis 10
Isa Ortmans 10
Anne Waelen 10
Michelle Weerts 10
Wiel Houben 15
Melanie Otten- Vanhommerig 16
Jasmin Grimm 21
Lis de Koning 25
Jill Harzon  27
Ise Voncken 29

Januari
Sharon Peters 5
Marita Canisius-Dremmen 6
Lenie Nevelstein-Kockelkoren 6
Peter Dumont 8
Pierre Schmitz 8
Frank Tonner 10
Nancy Franken 12
Lieke Henskens 12
Ramona Direcks 16
Yosri Euchi  16
Elise Senden 17
Lauraine Souren 18
Rebecca Crombach 20
Peter Robben 24
Cynthia Dresen 26
Stijn Peters 26
Estelle Schreuders 275
Gioya Raijmakers 284
Simone Slangen 28
Angelique Beuken 30

Februari
Taylor Heusschen 05
Dylan Donners 06
Anita Snijders 06
Bryan Wetzels 06
Sanne Tieben 11
Liesbeth Haagen-Krings 13
Jo Nevelstein 14
Noa Gorissen 14
Jac Brouns 15
Pamela Direcks 15
Brigitte Konigs 18
Diana Mevr. Direcks-Housen 19
Marion Meens 20
Wendy Kleeven 22
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Gioya Raijmakers 284
Simone Slangen 28
Angelique Beuken 30

Februari
Taylor Heusschen 05
Dylan Donners 06
Anita Snijders 06
Bryan Wetzels 06
Sanne Tieben 11
Liesbeth Haagen-Krings 13
Jo Nevelstein 14
Noa Gorissen 14
Jac Brouns 15
Pamela Direcks 15
Brigitte Konigs 18
Diana Mevr. Direcks-Housen 19
Marion Meens 20
Wendy Kleeven 22



52

Januari
Marco Franken 3
Lenie Nevelstein-Kockelkoren 6
Dèsirèe Ernes 7
Peter Dumont 8
Pierre Schmitz 8
Frank Tonner 10
Piet Ramakers 13
Ronald Cransveld 15
Ramona Direcks 16
Monica Schokker-Pelzer 16
Cindy Wierts 19
Marcel Budie 24
Ad Arendonk 25
Wiel Beckers 27
Lianne Crombach-Schaeks 28
Hub Sintzen 28
Jo Wetzels 28
Erik  Vervuurt 29
Jo  Volders 29
Angelique Beuken 30

Februari
John Lemmens 1
Pierre Starmans 7
Wim Voncken 7
Annie Dritty-Kockelkoren 8
Jo  Nevelstein 14
Jaques Brouns 15
Pamela Direcks 15
Diana Direcks-Housen 19
Maria Kleikers-Habets 24
Elly Gijselaers-Plum 25
Glenn Hodiamont 25
Finy Harzon-Habets 26

Lilly Housen-Peters 28

Maart
Marie-Claire Wetzels-Soetens 4
Rose-Marie Starmans-Jeagers 6
Bert Rutjens 7
Annie Spelthaen-Vincken 9
Annie Schoonbrood-Janssen 10
Leo Haagen 12
Rico Meens 12
Karl Kaubo 13
Marco Schoonbrood 16
Marie Louise van Wersch-Hendriks 16
Marie-Louise Beuken-Sintzen 19
Lenie Meens-Franssen 26
Yvonne Beckers- Wetzels 28
Lianne Dongen v. -Grijfrath 31

April
Claudia Franssen-Schlich 01
Piet  Schoonbrood 02
Harrie Bloemen 04
Tiny Ramakers-Pistorius 05
Margot Meents-Deswijzen 08
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

Wij feliciteren onze jarigen  
supportersclub





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


