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Programma Mei-gebeuren 2018 in de Groenstraat
Zaterdag 12 mei
Uitroepen van de Mei-köppelkes vanaf 24:00 uur.
Meisjes die nog niet benaderd zijn door ons en toch interesse hebben worden verzocht
contact op te nemen met J. Geurts, tel: 06 – 23 464 725
Zondag 13 mei
Rond 10:30 uur zal voor de 60ste maal het traditionele eieren en/of geld ophalen
beginnen. Onder begeleiding van muziek zal deze rondgang plaats vinden.
Zoals bekend, is de gave van een uitgeroepen meisje bepalend voor het al dan niet
worden van Mei-Koningin.
Bij de overige bewoners is de bijdrage om de Mei-Jongens te steunen.
Zaterdag 19 mei
Vanaf 11:30 uur is de rondgang door de Groenstraat met de Mei-den. Omstreeks 12:30
uur is de onofficiële ontkroning van de Mei-Koningin 2017 op het grasveld aan de
Kerkstraat. Hierna wordt de rondtocht voortgezet richting nieuwe Mei-Koningin 2018,
met aansluitend de den planting.
Zondag 20 mei
Het hoogtepunt van het meifeest.
10:00 u.

Verzamelen bij de nieuwe Mei-Koningin en onder begeleiding van
Fanfare St. Elisabeth naar de kerk.

11:30 u.

Heilige Mis in de parochie kerk St. Jozef.

12:45 u.

De kroning van de nieuwe Mei-Koningin.
Hierna wordt iedereen in gelegenheid gesteld de Mei-jongens met hun
nieuwe Mei-Koningin te feliciteren.

14:30 u.

Koffietafel in Gemeenschapshuis ´t Stroatje (alleen voor genodigden).

15:30 u.

Rondtocht door de Groenstraatse contreien met medewerking van
Fanfare St. Elisabeth en de Mei-Meadjes.

20:00 u.

Aanvang groot Meibal met ‘Bitte ein Hit’.

Rest mij nog u te danken voor al datgene wat u voor de Mei-Jongens heeft gedaan.
Uw aanwezigheid bij een van onze activiteiten stellen wij dan ook zeer op prijs.

U kunt hier o.a. terecht voor:
schoonheidsbehandelingen, pedicure,
manicure, harsen, hotstone massage
en lichaamsmassage.

Sandra Erkens
In de boomgaard 19
045-8505787
06 13692641

Kapen Mei-Koningin
Tijdens de zaterdagnacht trekken de Mei-Jongens door de Groenstraatse
contreien om de “Mei-Köppelkes” uit te roepen. Ieder thuiswonend meisje in het
gebied kan uitgeroepen worden met een jongen, maar wie het is dat blijft tot het
laatste moment een verrassing.
Een dag later is tijdens het “Eieren en Geld ophalen” het bedrag in de envelop
bepalend welk “Köppelke” het mei-paar zal vormen en dus wie Mei-Koningin zal
worden voor een jaar.
Dit moet vervolgens een week lang geheim gehouden worden, maar ondertussen
wel de voorbereidingen voor de jurk en dergelijke treffen. Het was vroeger altijd
een strijd wie als eerste de Mei-Koningin van de Mei-Jongens kaapte. De “Kapers”
namen de meisjes mee op een gezellige dag totdat bekend werd voor iedereen
wie Mei-Koningin was. Jammer genoeg is dit toch in de vergetelheid gekomen.
Om deze traditie toch te blijven handhaven en de Mei-Koningin toch een gezellige
dag te bieden, is door de Mei-jongens besloten dat ieder jaar een andere
denzoekersgroep de Mei-Koningin zal kapen.

Meisjes die door ons nog niet zijn benaderd maar toch graag uitgeroepen willen
worden als “Mei-köppelke”, of meer informatie willen hebben. Dan verzoeken wij
je contact op te nemen met de voorzitter of secretaris:
M. Fransen, tel: 06-46073453 of J.Geurts tel: 06-23464725

Gezelligheid & strijd,
kom gezellig langs
en geniet van een
hapje of drankje

Mei-jongens Groenstraat
Presenteren

Groot-Meibal

20 mei
20.00 uur
€ 6,00

Zondag 20 mei zullen we
gezamenlijk met de MeiJongens, Mei-Meisjes &
Fanfare St. Elisabeth
door de Groenstraatse
contreien trekken.
Dit ter ere van het
nieuwe mei-paar.

We hopen u langs
de route te mogen
begroeten!

Rondttocht Mei-paar 20 mei
- Rimburgerhoeve richting Europaweg
- Rechts de Europaweg op
- Links op Maastrichterweg
- Weg volgen Maastrichterlaan
- Links Burgemeester Hermansstraat
- Rechts Kareldoormanstraat
- Weg vervolgen tot T-splitsing Esdoornstraat hier links richting Nieuwehagerstraat
- Bij de T-splitsing links richting Groenstraat
- Groenstraat door lopen tot aan Kruising Kerkstraat en Eijgelshovenerweg
- in geval van hoge temperatuur zal de route ingekort worden t.h.v. salesiantenstraat

Wie zal
dit jaar onze
Mei-Koningin
worden ???

Verslag Mei-week 2017
Donderdag 25 mei: Een nieuwe start
Al vroeg werd er begonnen met de voorbereidingen voor het jaarlijks Spel Zonder Grenzen, ook dit
jaar hadden we schitterend weer. De Denzoekers groepen kwamen tegen de middag bij elkaar om
door middel van een aantal leuke spellen tegen elkaar te strijden.
Dit jaar waren echter een aantal dingen aangepast, zo werden er bijvoorbeeld gemengde groepen
samengesteld. Na nog een tijdje te hebben nagenoten werd het tijd om af te breken en alles in
gereedheid te brengen voor het “sjtichelstundje” dat ‘s avonds plaatsvond in gemeenschapshuis ’t
Stroatje. Nadat we in ons verenigingslokaal een aantal drankjes hebben gedronken, zijn we in
verschillende groepjes richting Abdissenbosch vertrokken alwaar wij een aantal voorbereidingen
hebben getroffen. Tenslotte zijn we naar Minli gegaan voor een hapje en een drankje.
Vrijdag 26 mei: Snel klaar
We verzamelden al vroeg voor ’t Stroatje om de straat en wagen te versieren. Dit was snel voor
elkaar want zoals het spreekwoord luidt: vele handen maken licht werk. Vervolgens waren we
uitgenodigd om bij onze beschermvrouw te komen eten. In het kader van het jubileum werden we
verrast door rijst met goulash. Toen iedereen het buikje rond had gegeten vertrokken we
huiswaarts.
’s Avonds werd verzameld in ons verenigingslokaal alwaar de voorzitter de Meiweek om 22:00 uur
officieel opende. Direct na het startsignaal vertrok één groepje richting de rand van het gebied (Du
gees mit!), waarbij de overige groepjes even later vertrokken om de aanwezige groepen om de tuin
te leiden. Binnen een uur lag de Den op de verstopplek. Gezien het tijdstip zijn we voorbereidingen
gaan treffen voor de rest van de Meiweek. Wederom werd traditiegetrouw afgesloten bij Minli.
Zaterdag 27 mei: Capriolen
Vandaag hebben de Mei Jongens kunnen uitslapen en krachten verzameld voor de komende
dagen. ‘s avonds werd vertrokken naar het Mei-bal van onze zustervereniging in Abdissenbosch.
Hier vertrokken we op tijd zodat we om 24:00 uur konden beginnen met het uitroepen van onze
“Köppelkes”. Het was een lange en gezellige tocht waarin wij vergezeld werden door onze
beschermvrouw en de Mei Meisjes die ons op de fiets volgden. Om de dames op een dwaalspoor
te brengen werden er verschillende capriolen uitgehaald. Onze Meikoning was iets te fanatiek en
liep pardoes tegen een paal, met een gekneusde rib als gevolg. Aan het einde van de rit werd
gestopt bij onze Meikoningin Dyonne Robbertz.
Daar werden wij getrakteerd op een lekker hapje en een drankje.
Zondag 28 mei: Een rustige avond
Om 10:00 uur werd er verzameld bij ’t Stroatje
voor het Traditioneel ophalen van Eieren en
Geld in de Groenstraatse contreien. Wij danken
een ieder die ons gesteund heeft om deze
mooie traditie niet verloren te laten gaan.
Nadat het bestuur de plichtplegingen die dag
had voltooid was het alweer bijna tijd om te
verzamelen in ’t Stroatje. Om de spanning bij
de groepen te laten stijgen heeft de KK
besloten deze avond niks meer te doen.

Maandag 29 mei: Even afkoelen
Fris en fruitig kon de
Meiweek van start gaan. De
regelementen hebben
voorgeschreven dat de Den
vandaag om 09:00 uur
binnen de grenzen van het
gebied moet liggen. Vanaf
nu kon de Den ieder
moment gevonden worden.
Gezien de tropische
temperaturen zochten de
Mei Jongens verkoeling in
het zwembad van Fam.
Fransen.
In de namiddag vertrokken
de Mei Jongens richting de
Brunssumerheide voor het
zagen van de sier-den. Ook
dit jaar had de KK een mooie Den uitgezocht, hij lag snel om en gelukkig konden we voor het
grootste gedeelte gebruik maken van de tractor om de Den uit het bos te krijgen. De reis naar de
Groenstraat verliep snel waardoor we dus mooi op tijd waren om bij de Mei-Koningin te eten.
Vanuit Dyonne zijn we terug gegaan naar ’t Stroatje. Om 23:05 uur werd de Den gemeld door de
Mei Meisjes, zij betrapten de Pumuckels bovenop de Den. Deze lag verstopt onder het terras van
de Watertoren, waar genoeg Denzoekers de voorgaande dagen hebben geluncht. Plan geslaagd!
Dinsdag 30 mei: Een actief spel
Onze Kap Kommissie stuurde ons overal
naartoe behalve in de goede richting.
Aan het eind van de middag werd de
Den gemeld door de Muzerkes. Deze lag
in het Rimburgerbos bij de draaipoortjes.
Niet veel later werd de Den gemeld door
de Mei Meisjes. Zij vonden de Den
tegenover de Witte Kolonie.
In de tussentijd organiseerden de Mei
Jongens een spontane BBQ omdat de
nieuwe Kap Kapitein het avondmaal was
vergeten te regelen.
Woensdag 31 mei: Loterij
Er werd vroeg verzameld voor het opzetten van de feesttent. Gelukkig scheen het zonnetje en
verliep dit aardig snel. Zodra de tent stond en er een begin was gemaakt aan de bühne vertrokken
een aantal leden richting de sier-den voor het versieren en repareren van de kroon. Ook werd de
stam volgens traditie ingepakt met wit en groen crêpe papier.
Wetende dat de Den afgelopen nacht door de Ouwe in het Rimburgerbos gevonden is, betekende
dit ook dat we actief moesten gaan zoeken.

Laat in de avond, rond de klok van 22:30 uur, is de Den gemeld door de Pumuckels. De Den lag
echter ongeldig en zoals de regels voorschrijven moest de Den op een vergadering verloot worden
onder de groepen, met uitzondering van de Ouwe. Laatstgenoemde groep werd gediskwalificeerd
tot de den weer gemeld zou worden. Uiteindelijk mochten de Mei Meisjes even na middernacht
de Den gaan verstoppen. Hierna werd nog gezocht op populaire plaatsen. Helaas zonder resultaat.
Donderdag 1 juni: Blinde Vink
Vroeg in de ochtend stonden een aantal leden paraat om het
gebied door te kammen. Na een aantal uur in de felle zon te
hebben gebakken, werd om 12:55 uur de Den gemeld door de
Pumuckels. De Den lag verstopt nabij Pennartz naast de
waterbuffer. Dit is een van de plekken waar we in de nacht
nog gezocht hebben, welliswaar door een lid en de Kap
Kapitein zelf. Echter was het niet te missen gat bij beide
personen onbekend en door de duisternis niet opgevallen. Dit
resulteerde voor de rest van de week in de naam Blinde Vink.
Na Sper Stond zijn we direct vertrokken en al gauw hadden
we een voltreffer. In de aanplant langs de Europaweg vond
onze oud Kap Kapitein Ger de Den. De KK heeft besloten op de Den te gaan liggen en het melden
zo lang mogelijk uit te stellen.
De overige leden vertrokken richting de Rimburgerhoeve voor het avond eten. Voorafgaand aan de
maaltijd heeft het bestuur gedacht Herman Dassen in het zonnetje te zetten voor zijn geweldige
inzet die wij als Mei Jongens enorm hebben gewaardeerd.
Na een aantal drankjes te hebben genuttigd werd er nog “gezocht” en tegen het vallen van de
duisternis werd verzameld in ons verenigingslokaal.
Tijdens het wachten op een signaal van de Kap Kommissie werden de nodige drankjes besteld.
Vrijdag 2 juni: Camouflage
Omstreeks 00:00 kreeg de
Kap Kapitein telefoon van
twee KK – leden. Zij
hoorden tijdens het
voorbereiden van de
laatste verstopplaats
stemmen en dat bleken
de Ouwe te zijn. Er werd
nog een last-minute
poging gewaagd om
zichzelf te verbergen
(achter de steel van de
schep en een emmer op
het hoofd). Ondanks de
ultieme camouflage
poging werden ze betrapt
door de Ouwe en moest
er snel een nieuw plan
bedacht worden.

Even later werd besloten de Den te melden om 00:25,
met verbazing van de in het Stroatje aanwezige
groepen. De opluchting van de 2 KK – leden die ca. 9
uur muisstil bij de den hebben gelegen was groot.
Onder het oog van de aanwezige beveiling bij
Boerderijcamping de Limburgerhof werd de Den
verstopt. Na het verstoppen zijn twee leden
achtergebleven voor het wissen van de sporen.
De rest vertrok richting de fopden, die werd opgepakt
en een aantal meter verderop in de aanplant
geworpen. Het eind van de verstoptijd naderde en we
moesten ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk het
gebied uit waren. Eenmaal terug in ’t Stroatje was het
de bedoeling om eentje te drinken en huiswaarts te
keren. Echter knalde de feestmuziek uit de speakers en
eindigde het feestje pas bij zonsopkomst.

In het kader van het jubileum werd besloten dat dit jaar de meiweek op vrijdagavond om 20:00 uur
eindigt. Nadat de Mei Meisjes het spel
hebben geopend hebben ze ook het spel
afgesloten.
Om 18:05 uur hebben zij de Den gemeld,
dit betekende dat het geen nut meer had
om opnieuw te gaan verstoppen. Ook op
deze plaats zijn een aantal personen van
overige zoekgroepen langs de den gelopen,
zijn er dus nog meer Blinde Vinken? Sinds
lange tijd mochten de dames zich winnaar
noemen van de Meiweek. Dames van harte
gefeliciteerd.
Zaterdag 3 juni: Een nieuw Meipaar
In de middag stond de rondtocht met sier-den op het programma met aansluitend de den planting
bij de nieuwe Mei-koningin. Na de onofficiële ontkroning van Dyonne Robbertz kon de tocht
worden voortgezet en werd uiteindelijk gestopt in de Groenstraat bij het ouderlijk huis van Judie
Weijers. Judie mag zich samen met Bram Dortants het meipaar van 2017-2018 noemen.
Gefeliciteerd namens alle Mei-Jongens en veel plezier in het komende jaar.
Namens het Bestuur Mitchell Fransen
Lid Ivo Heinen.

De Watertoren Rimburg
Nieuwe openingstijden keuken:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
info@watertorenrimburg.nl

gesloten
gesloten
11.00 – 19.00
11.00 – 19.00
11.00 – 20.30
11.00 – 20.30
11.00 – 20.30

Beschermvrouw Lia Pluijmen
Als beschermvrouw van de Mei-Jongens Groenstraat
wens ik jullie een mooie sportieve meiweek toe.
Voor handgemaakte kaarten voor elke gelegenheid.
Lia Pluijmen, Wormdalweg 6, telefoon 0455451703

45

Receptie mei-paar

Zondag 20 mei 12:45 uur:

LANDGRAAF

FEESTTENT MARKT GROENSTRAAT

PINKSTERFEESTEN
GROENSTRAAT

ste

www.meijongens.nl / www.groenstraat.eu

Voor meer informatie kijk op:

Entree: € 6,00

Aanvang: 20.00uur Tent open 19.30 uur

GROOT MEIBAL

Lid worden van de Mei-Jongens Groenstraat?
Wil je lid worden van de Mei-Jongens Groenstraat?
Dat is mogelijk als je voldoet aan de onderstaande eisen:
Je moet:
1. 16 jaar zijn (met 15 kun je aspirant-lid worden);
2. Een jongen zijn;
3. Thuis wonen;
4. Ongehuwd zijn;
5. In het Groenstraats gebied wonen.
Uitzonderingen op eis 5 zijn:
1. Als je lid bent van een Groenstraatse vereniging;
2. Je vader is een oud Mei-Jongen;
3. Je moeder is Mei-koningin geweest.
Is je interesse gewekt of heb je vragen? Spreek dan iemand van ons
aan of neem contact op met ons via onze secretaris of via internet.
Wij hopen je snel te mogen verwelkomen!
Secretariaat:
Jos Geurts
Tel: 06 - 23 464 725
Internet: www.meijongens.nl
E-mail: info@meijongens.nl

Grenzen Mei-jongens Groenstraat 2018
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.

T-splitsing Groenstraat,Rötscherweg, Nieuwehagerstraat
Rötscherweg tot Provincialenweg N299.
Provincialenweg N299 tot Gravenweg.
Gravenweg tot Europaweg-zuid
Europaweg-zuid tot ter hoogte hekwerk tuincentrum.
Langs buitenkant hekwerk tuincentrum tot aan Jufferweg.
Jufferweg overgaand in Boomgaarboskuilweg tot aan Dringelsvoorweg.
Dringelsvoorweg tot Kraanweg.
Kraanweg tot Rimburgerweg.
Rimburgerweg tot begin bos aan de rechterzijden.
Vanaf de Rimburgerweg (punt J) loopt de grens achterlangs de tuinen tot
aan punt K deze zijn duidelijk aangegeven met hekwerk.
Vanuit punt K tot punt L loopt de grens aan de binnen kant van het bos
( de den mag dus NIET aan de buitenkant langs de bos rand liggen ).
Van bosrand tot aan Kerkveldweg.
Kerkveldweg tot Warderweg.
Warderweg tot Maastrichterweg.
Maastrichterweg overgaand in Maastrichterlaan tot aan Burg.
Dortansstraat.
Burg.Dortansstraat tot Karel Doormansstraat.
Karel Doormansstraat tot Esdoornstraat.
Esdoornstraat tot Nieuwenhagerstraat.
Nieuwenhagerstraat tot Rötscherweg punt A
LET OP!!!

Waar de grenzen over een weg/pad lopen geld dat deze over het
midden van de weg/pad lopen. Zodat er geen misverstand ontstaat over
wat wel of geen gebied is. Uitzondering hierop is de provinciale weg
n299. hier loopt de grens aan de bermzijde van de vangrails, aan de
kant van het Haanveld!
Het Terrein van Janssen transport is geen gebied en is afgezet met
hekwerk.
Nieuw gebied:
Punt G: De grens langs de aanplanting zal worden aangegeven zodat
hier geen onduidelijkheden over kunnen ontstaan.
De grenzen en kaart zijn onder voorbehoud. De grenzen en kaart die
tijdens de mei-week ophangt is bepalend!!!

Slangenreizen.nl

Spelregels voor het roven van de Mei-den 2018
Deze spelregels zijn in overleg met het bestuur, Kapcommissie en de leden vastgesteld
(Dit reglement is onder voorbehoud en is niet bindend, het officiële reglement hangt op bij café ’t Ströatje)

1. Iedereen die mee doet aan de denstrijd wordt geacht bekend te zijn met deze spelregels en zich
hieraan te houden, indien men het reglement niet naleeft heeft de kapcommissie het recht de den
ongeldig te verklaren.
2. Iedereen dient zich in te schrijven voor de aangegeven datum d.m.v. een inschrijfformulier.
3. Tijdens de meiweek mag men niet met gemotoriseerd verkeer op veldwegen in het gebied
rijden. Dit geld niet voor de groep die de den tijdens het verstoppen in hun bezit heeft.
4. De mei-week begint op vrijdag 22.00 uur en duurt tot de eerst volgende vrijdag 20.00 uur.
5. In deze periode moet de den vanaf maandag morgen 09.00 uur binnen de grenzen van het
gebied liggen, zie de grenzen die aangegeven zijn op de plattegrond.
6. Er mag tot maandag morgen 09.00 uur altijd iemand op de loer liggen, tenzij dat de den eerder
gemeld wordt, daarna blijven de spelregels weer als vanouds: voor of door diegene die de den
melden krijgen 1 uur om ze naar café ‘t Stroatje te brengen, en 1 uur om ze weer te verstoppen.
Natuurlijk mag men de den ook direct verleggen. Als men dit doet, dan moet men direct na het
verstoppen de den meteen melden bij de kapcomissie. Als men betrapt word bij het verleggen van
de den, dan word de den eigendom van die groep die de den als éérste meld. Uitgezonderd van de
groep die de den aan het verleggen is.
7. De kapcommissie zal de den kenmerken met een V-teken dat in het bijzijn van de leden, buiten
het gebied erin wordt gezaagd.
a. Als een groep de den vindt kunnen zij een of twee personen bij de den laten liggen. Zolang een
van deze personen lichamelijk contact met de den heeft kan een andere groep de den niet
opeisen. Diegene die de den en de personen dan vindt moet deze dan wel melden bij de
dienstdoende kastelein voor de erbij liggende groep (m.u.v. na sluiting telefonisch melden bij
de KK) in café ‘t Ströatje. De den kan niet telefonisch worden gemeld!!!! Men kan ook als men
zelf de den vindt en er ligt nog niemand bij, de den zelf melden maar er moet dan wel iemand
van jullie eigen groep op het moment van melden op/bij de den liggen. Lichamelijke
confrontaties op de den zijn verboden.
b. Wie als eerste bij de den is en handelt als punt 7a kan de den als eigendom beschouwen.
c. Voor het verzamelen van de groep en regelen van het transport wordt max. 1 uur gegeven na
het tijdstip van melden van de den. In dit uur wordt verwacht dat de den naar café ‘t Stroatje
wordt gebracht( hierbij is het toegestaan om hulp van andere groepen te vragen, deze beslissen
zelf of ze helpen), zodat de kapcommissie één ieder kan verplichten om binnen te blijven. Na
dat uur volgt max. 1 uur voor het verstoppen van de den(sper-uur). De den dient binnen dit uur
weer in het gebied te liggen. Indien de groep het niet lukt om de den binnen 1 uur naar café ’t
Stroatje te transporteren, wordt deze tijd ingekort op het sper-uur.
d. Alle deelnemende groepen moeten tijdens het sper-uur in café ’t Ströatje aanwezig zijn.
e. Een ieder lid van de denrovers dient 16 jaar of ouder te zijn. Uitzondering Mei-jongens en Meimeisjes: dient ieder lid 15 jaar(aspirant) of ouder te zijn. Voor leden van anderen groepen geldt:
Met de den verstoppen niet onder de 16 jaar. En zoeken onder de 16 jaar alleen onder
begeleiding. De MJG zijn niet aansprakelijk voor denrovers onder de 16 jaar die niet bij de Meijongens of Mei-meisjes zitten.
f. In het geval van onder punt 7 genoemde punten geen sportieve overeenkomst kan worden
getroffen dient men zich tot de kapcommissie te wenden.

9. Indien dan alle partijen nog geen overeenstemming kunnen krijgen dan is het woord van de
voorzitter bindend.
10. Als er een overeenstemming is dient de groep de den weer binnen de Groenstraat te
verstoppen. Transport mag hierbij ook via wegen buiten de Groenstraat.
11. Het is verboden de den te verstoppen:
Op het terrein van transportbedrijf Janssen, in de dennenbomen bij boer Dortants, op het
boerderij terrein van boer Portz, in vruchten (aardbeien), boomgaarden, bloemgaarden, gewassen,
op de scheiding van twee gewassen. Bij weilanden mag de Den niet meer dan 1m vanaf de grenzen
liggen. De den moet horizontaal verstopt worden en niet meer dan 1m van het maaiveld.
a. Het terrein rondom boerderijcamping Limburgerhof (voormalig boerderijcamping Dörenberg)
zal vanaf 2015 volledig bij het gebied behoren!!
b. De paadjes en/of openbaar (via gemeente grond) te bereiken plaatsen behoren tot het gebied!
12. Het is alleen de kapcommissie het recht voorbehouden een fop-den in het spel te brengen,
deze is van geen enkel kenmerk voorzien, wat derden geen recht geeft deze te verplaatsen of te
vernielen.
a. De mei-jongens Groenstraat zullen de den op een sportieve manier proberen terug te
veroveren. Wordt dit echter door de andere partijen onmogelijk gemaakt, wordt de den
ongeldig verklaard dan ontvangt men geen losprijs. Groepen en/of leden die samen spelen met
andere groepen en/of leden zullen worden gediskwalificeerd voor de gehele spelweek.
b. Denzoekers die ruzie maken worden voor de rest van de week gediskwalificeerd.
c. Groepen en/of leden die samen werken met buitenstaanders of reeds gediskwalificeerde
personen, worden ook gediskwalificeerd.
d. Indien men het vermoeden heeft dat de den onreglementair is verstopt moet men zich tot de
kapkapitein wenden en deze de situatie uitleggen zonder de plaats te zeggen. Indien hij het
twijfelachtig vindt zal hij mee gaan kijken. Ligt de den ongeldig dan wordt gehandeld als
omschreven in punt 20. Ligt deze wel geldig en er ligt op het moment van aankomst van de
kapkapitein geen andere groep op de den dan wordt de den eigendom voor deze groep en gaat
op dat moment sper-uur in. Ligt er wel een andere groep op dan is de den voor deze groep. Ook
dan gaat op dat moment sper-uur in.
14. Om de spanning en de sportieve gang van zaken te bevorderen is het verplicht dat de rovers de
kapcommissie zo snel mogelijk op de hoogte stellen na het vinden van de den en deze naar café ‘t
Ströatje te brengen, zodat de reguliere voorsprong van 1 uur benut kan worden. Tevens willen wij
d.w.z. de mei-jongens Groenstraat dat de den niet tot de laatste minuut blijft liggen.
15. Alleen door de kapcommissie als geldig verklaarde en zodanig gekenmerkte mei-den zal een
losprijs uitbetaald worden, mits men de mei-den zaterdag morgen 09.00 uur onbeschadigd
mogelijk inlevert. Moedwillige de den beschadigingen is uit den bozen!
16. Het afdekken van de mei-den: het V-teken en 3m aansluitend aan het V-teken moet goed
zichtbaar zijn.
17. Het is niet toegestaan zich met een gemotoriseerd voertuig te verplaatsen of te laten
verplaatsen met betrekking tot het zoeken. Alles met een motor, behalve de elektrische fiets.
Maak zoveel mogelijk gebruik van de benenwagen of de fiets.
18. De losprijs voor het inleveren van de mei-den zal op het Meibal worden uitgereikt: 100 bonnen.
a. De losprijs voor de groep die de Den het meeste meldt zal op het Meibal worden uitgereikt:
aantal bonnen gelijk aan het aantal leden op de zoeklijst. Indien er 2 of meer groepen evenveel
den meldingen hebben zal de groep die het eerst de den gemeld heeft, winnen. Eigen den
melden is niet toegestaan.

19. Indien er iets tijdens het weghalen van de den of bij het verstoppen beschadigd of kapot gaat,
meldt dit dan aan de K.K. zodat deze dit kunnen herstellen. Indien de kosten te hoog worden zullen
deze op de veroorzakers verhaald worden.
20. Als een groep de den op een ongeldige plaats heeft gelegd, wordt de den door alle groepen
gehaald en deze naar café ‘t Ströatje gebracht en verloot onder alle groepen (maar niet de groep
die de den ongeldig heeft verstopt. Deze groep is gediskwalificeerd tot de den weer gemeld
wordt.)
21. Van de kapcommissie gaan altijd 2 leden mee om te kijken hoe de den was verstopt. De den
mag pas verplaatst worden als de K.K. hier toestemming voor heeft gegeven.
22. Als er een vergadering is geweest bij een meningsverschil dan is het besluit wat in die
vergadering tot stand is gekomen bindend. Hierna is geen discussie meer mogelijk.
23. Voor een sportieve mei-week verzoeken we zo weinig mogelijk gebruik te maken van de
mobiele telefoon.
Voorkom overmatig lawaai, vernielingen en ongevallen. De vereniging Mei-jongens Groenstraat is
niet verantwoordelijk voor vernielingen c.q. ongevallen veroorzaakt door derden tijdens het meigebeuren.
De Kapcommissie en bestuur Mei-Jongens Groenstraat

In 60 jaar is veel gebeurd en hebben wij veel meegemaakt.
We mogen terugkijken op een schitterend verleden,
genieten van het mooie heden en werken aan een
voortvarende toekomst…

Dit waren onze Mei-paren:
1958

Gerda Honings

Leo Römkens

1959

Sjuul Vek

Ger Handels

1960

Clara Mehlkop

Joep Rutzerveld

1961

Tiny Eggen

Huub Marker

1962

Tiny Honings

Leo Lutgens

1963

Truus Donkers

Pe Eggen

1964

Els Lutgens

Peter Eggen

1965

Lily van de Wetering

Wim Lutgens

1966

Marianne Schuncken

Hub Simons

1967

Betsy Hensgens

Harrie Tripels

1968

Bertie Senden

Math Pelzer

1969

Silvia Wermeling

Hen Eggen

1970

Mia Weusten

Heins Pinckaerts

1971

Annemie Dassen

Ger Gelissen

1972

Mariette Lutgens

John Grzesik

1973

Margreet Benedic

Sjaak Eggen

1974

Els Wischmann

Jan Eggen

1975

Anita Bisschops

Herman Janssen

1976

Bertie Bisschops

Jan Oomen

1977

Anja Oomen

Jo Spiertz

1978

Cretienne Boymans

Jan Oomen

1979

Francine Collin

Wim Hanssen

1980

Yvonne Schmitz

Con Weijers

1981

Marga Märker

Twan Franssen

1982

Coby Meiser

Ton Heitlager

1983

Anita Weijers

Peter Cools

1984

Monique Dam

Fer Weijers

1985

Angelique Lemmens

Erik Speck

1986

Francine Hoenselaar

Ron Janssen

1987

Corina Wetzler

Olaf Koedam

1988

Annemiek Speck

Roger Graf

1989

Manuela Schmitz

Patrick Ridder

1990

Petra Horbach

Mark Timmermans

1991

Helen Williams

Roger Tomas

1992

Corina Szalata

Gaston Pelzer

1993

Brigitte Verhagen

Ron Janssen

1994

Monika Nievelstein

Richard van Elburg

1995

Judith Vleeschhouwers

Leon Souren

1996

Esther Vonk

Ton ter Haar

1997

Bibi Simons

Patrick Eggen

1998

Marlène Dortans

Pascal Latour

1999

Tamara Ubachs

Rob Tossaint

2000

Judith Erfkemper

Bart Dassen

2001

Bernadette Verduin

Juul Scheren

2002

Babs Heerings

Bjorn Janssen

2003

Paola Lutgens

Michel van Elburg

2004

Astrid Schepers

Alexander Engelen

2005

Lidy Dassen

Roy Ploum

2006

Deli Vissers

Juul Scheren

2007

Sandra Ploum

Bob Dassen

2008

Jeanne Horbach

Richard van de Berg

2009

Jessica Helms

Pierre Horbach

2010

Wendy Verreck

Frank Spiertz

2011

Angela Smeets

Patrick Verboeket

2012

Sharon Vissers

Dion van Hooijdonk

2013

Linda Huntjens

Jos Geurts

2014

Jony Janssen

Colin Gerats

2015

Kim Habets

Ivo Heinen

2016

Dyonne Robbertz

Aaron Nievelstein

2017

Judie Weijers

Bram Dortants

Mei-paar 2017 - 2018

Beste lezer,
Als laatste rest ons u te bedanken voor het aandachtig lezen van ons
mei-boekje. Wij waarderen uw interesse in de mei-traditie die wij als
vereniging hoog houden. Mocht u meer willen weten, aarzel dan niet
en neem een kijkje op onze website www.meijongens.nl of neem via
een andere weg contact met ons op.
We hopen u tijdens de mei-week te mogen begroeten tijdens het
spel of tijdens een van onze activiteiten. Maar natuurlijk zeker op
20 mei in de feesttent tijdens ons meibal met de band ‘Bitte ein Hit’!
Wij wensen alle groepen een fijne en sportieve mei-week,
Bestuur Mei-Jongens Groenstraat

Verzorgt rijopleidingen voor het rijbewijs van:
* A = Motor
* Simulator
* B = Personenauto (automaat)
* C = Vrachtauto
* E = Aanhangwagen achter B
* E = Aanhangwagen achter C
* AM = Bromfietsrijbewijs

Cursussen Chauffeursopleidingen:
* Chauffeurs diploma CCV-B
* Vervoer Gevaarlijke Stoffen
* Vervoer Bederfelijke Goederen
* Personenvervoer

Europaweg – Zuid 340
6374 KZ Ubach over Worms – Landgraaf
Tel. (045) 532 17 21
Fax (045) 569 02 38

