


Vergoedingen en polisvoorwaarden zal ik voor u nakijken www.fysiotherapiebilderbeek.nl

Wijnand Bilderbeek
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U kunt bi j ons terecht voor al le

vormen van fysiotherapeutische

behandel ingen, onderzoek en

pijnvri je behandel ing volgens

Mul l igan Concept, Triggerpoint en

Medical Taping.

Wij bieden uitgebreide

mogel i jkheden om onder

deskundige begeleiding te

sporten. Actief, verantwoord en

precies toegesneden op uw

persoonl i jke doelen.

Sporten

Bent u herstel lende na een

operatie of een langdurige

blessure? Met onze reval idatie

trainingen kunnen wij u uitstekend

van dienst zi jn.
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Fysiotherapie Bilderbeek

de Fysiotherapeut

Kerkstraat 1 7
6447 BE Merkelbeek



MEI-VERENIGING “DE JONKHEID” SCHINVELDMEI-VERENIGING “DE JONKHEID” SCHINVELD

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

‘t Vreugjoar is weer doa, de wintjer vuurbiej de lente weer hiej....

Nadat we na een korte carnavalsperiode in Schinveld hebben mogen genieten van een prach-
tig feest en lichtjesstoet ter ere van 7x11 jaar CV Sjilvend Alaaf, maakt de Jonkheid zich weer op
voor het volgende hoogtepunt van Schinveld. 

Na een lange winter is de lente eindelijk aangebroken. Dit betekent langere dagen en vrolijk in
de ochtend gewekt door fluitende vogels. Voor de jongens en meiden van de Jonkheid begint
het dan al te kriebelen. ’t Vreugjoar is weer doa’. 

Onze dank aan de gemeente Onderbanken, voor zolang we deze naam nog kunnen gebruiken, is groot. Dankzij de
medewerking van de gemeente kunnen wij in de toekomst gebruik maken van de onlangs opgeleverde BMV. Een
prachtig gebouw in het hart van Schinveld. Daarnaast heeft de gemeente gezorgd voor het vernieuwen van de put
op ‘de Platz’ waardoor onze mei-den weer kan pronken en de bezoekers van Schinveld versteld kan laten staan van
een mooi stukje cultuur. 

Op zaterdag 16 april kapt de Jonkheid, tezamen met haar tegenpartij de Getrouwden, de 63ste mei-den welke
gebruikt wordt voor de dennestrijd. De Mei-Koningin van 2015 “Soëlla Kleuters” zal hierin het voortouw nemen. Twee
weken dennenstrijd tussen de Jonkheid en Getrouwden zullen volgen waarbij het nodige “gevregel” maar vooral de
nodige “sjpass” het spel zal vergezellen. Ik hoop van harte dat we op uw begrip kunnen rekenen wanneer wij in de
avonduren deze fanatieke strijd voeren. 

Ik wens dan ook de nieuwe kapploeg , vereniging de Jonkheid en de Getrouwden een spannende, sportieve maar
vooral gezellige dennestrijd toe. 

Dit jaar vindt het planten van de mei-den weer plaats op de laatste zaterdag van april, per toeval ook als oudsher op
30 april. Ik hoop u op deze avond in grote getalen te mogen begroeten. 

Na de dennestrijd staan de jaarlijkse Meifeesten ook weer voor de deur. Deze vinden plaats van 6 t/m 8 mei. Ook dit
jaar kunnen wij weer rekenen op de hulp van het organisatiecomité, de vele vrijwilligers en onze leden en op de steun
van vele sponsoren die de Meifeesten, maar ook deze programmagids mede mogelijk maken! 
Uit respect voor hun blijvende inzet om deze mooie traditie in stand te houden, is wederom een welgemeend
“Dankjewel“ op zijn plaats. 

Rest mij nog om het nieuwe Meipaar, vereniging de Jonkheid en de Getrouwden en alle bezoekers van ons 63ste

Meifeest een gezellig en hopelijk zonnig weekend toe te wensen.

“De Jonkheed diej noeëjt en nimmer vergeet”

Joey Geraets
Voorzitter
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VOORWOORD VAN DE KAPITEIN

De Jonkheed diej noeëjt en nimmer vergeet... 

Beste dorpsgenoten,

Al lang voordat deze programmagids bij u op de deurmat valt, spelen al geruime tijd de kriebels
bij een aantal Schinveldenaren. De dennenstrijd komt er namelijk aan en dus moet het bos ver-
kent worden en verstopplaatsen dienen klaar gemaakt te worden.

Twee weken lang spelen zich gecamoufleerde taferelen af in de Schinveldse Bossen, in het dorp
en vaak ook buiten de voormalige Schinveldse gemeentegrenzen. Gedurende deze twee

weken wisselt de den met regelmaat van bezit. De partij die de den op zaterdag 30 april om klokslag 12.00 uur in bezit
heeft mag zich winnaar van de dennenstrijd 2016 noemen. Ik kan u vertellen, en ik denk dat ik dan namens alle deel-
nemers spreek; “de dennestrijd is een geweldige traditie”. Namens de kapploeg wil ik dan ook iedereen een span-
nende, gezellige maar vooral een leuke dennestrijd toewensen. 

Verder wil ik iedereen uitnodigen om onze feesttent te bezoeken tijdens de Meifeesten om er samen een prachtig feest
van te maken. Daarnaast wil ik alvast van de gelegenheid gebruik maken om het nieuwe meipaar een prachtig en
overgetelijk seizoen toe te wensen, want zij zijn het middelpunt van onze Meifeesten.

Tot slot kunnen beide verenigingen de nodige versterking gebruiken. Verderop in deze programmagids staat informa-
tie omtrent het deelnemen aan deze geweldige traditie. Dus schroom niet en geef je op!

Andy Beumers
Kapitein

GROEPSFOTO JONKHEID 2015������������������

MEI-VERENIGING “DE JONKHEID” SCHINVELDMEI-VERENIGING “DE JONKHEID” SCHINVELD
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Beste inwoners van Schinveld,

De dennestrijd in 2016 startte voor “De Getrouwden” met een behoorlijke uitdaging. We konden
helaas geen gebruik meer maken van het huidige verenigingslokaal (‘Höl’). Dankzij de gemeen-
te Onderbanken was dit probleem echter redelijk snel verholpen en mogen we dit seizoen, twee
weken lang, gebruik maken van een lokaal in de voormalige basisschool de Belboom. Dat
onderstreept maar weer eens dat de gemeente Onderbanken de traditie van de dennestrijd
een warm hart toedraagt.

Dat warme gevoel, dat ‘dennestrijd gevoel’ begint nu weer te kriebelen bij onze leden en de
leden van de Jonkheid. Iedereen is volop bezig met de voorbereidingen en het maken van plannen om de tegen-
stander te misleiden. Genio Veltrop, Charles Sloen en Mayco Rehwald gaan ons dit jaar als kapiteins leiden. Wij gaan
deze twee weken dennestrijd met veel enthousiasme en strijdlust tegemoet waarbij winnen vanzelfsprekend niet het
belangrijkste doel is. 

Ook dit jaar heeft De Jonkheid weer een super programma opgesteld voor de Meifeesten, waarbij wij als vereniging
zeker niet in de feesttent zullen ontbreken.

Interesse om lid te worden?
Ben je getrouwd of samenwonend, of ouder dan 35 jaar en geboren of woonachtig in Schinveld dan ben je welkom
om eens een kijkje te nemen in ons ‘Höl’, gelegen in de voormalige basisschool de Belboom te Schinveld. Of neem
eens een kijkje op onze website:

www.degetrouwden-schinveld.nl  

Wij wensen iedereen, in het bijzonder het nieuwe meipaar, alvast een prachtige en onvergetelijke dennestrijd en
Meifeest toe.

Met vriendelijke groet namens vereniging de Getrouwden,

Marina Theunissen
Voorzitter Getrouwden

GROEPSFOTO GETROUWDEN

MEI-VERENIGING “DE GETROUWDEN” SCHINVELDMEI-VERENIGING “DE GETROUWDEN” SCHINVELD
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Wil je meedoen,
of eens komen luisteren?

Bel dan: 045 - 527 04 21
of e-mail naar: truus.erkens@home.nl

We zijn ook te vinden op facebook!!!

Liedjes van o.a.:
John Legend, One Direction,
Passenger, Nielson en Racoon

Jeugdkoor
De Grenslandzangers

Verjaardag   Receptie Doopfeest  Koffietafel Babyborrel

Jubileum     Bruiloft Communiefeest  Themaparty Vergadering

Feestzaal Meetpoint

Wiel en Tiny Nieling-Theunissen
Beekstraat 7

6451 CA Schinveld
045-526 80 02 ● 06-533 243 08

info@feestzaalmeetpoint.nl ●     Feestzaal Meetpoint

Hebt u binnenkort iets te vieren of zoekt u een geschikte locatie voor 
een of andere gelegenheid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 

voor meer informatie of voor het maken van een afspraak.
Wij laten u graag weten wat de mogelijkheden zijn 

en stemmen die dan af met uw persoonlijke wensen.

Behalve koffietafels, van standaard tot luxe, verzorgen wij ook lunches, 

diners, warme en koude hapjes en warme en koude buffetten.
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AUTORIJSCHOOL  SIMONISStuurvast, Stressvrij, en Succesvol naar je rijbewijs!MEI AANBIEDING:INSCHRIJVEN VAN 1 T/M 31 MEI=50 EURO KORTING OP PAKKETPRIJS!PLUS EEN THEORIEPAKKET  T.W.V. 49,95 EURO GRATISMEER INFO OP:WWW.AUTORIJSCHOOLSIMONIS.NL(ZIE OOK  ONZE FACEBOOKPAGINA)
TELEFOON: 045 - 525 11 88E-MAIL: AUTORIJSCHOOLSIMONIS@ZIGGO.NL

‘Bier, vlees en friet:
zonder boeren is ‘t er niet!’

John Frijns
voor al uw aardappels, groenten,

fruit en eieren.

U vindt ons in Jabeek
naast de kerk...

Dorpstraat 38 
6454 AG Jabeek 

* Rolluiken (Heroal)
* Zonwering
* Kunststof  Kozijnen (Veka)
* Garagepoorten

Vraag voor een vrijblijvende offerte !

Pastoor Greymansstraat 49
Schinveld 

Tel.: 045 - 525 63 71
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SAMENSTELLING BESTUUR

Hieronder is de huidige bestuurssamenstelling van mei-vereniging "De Jonkheid" Schinveld weergeven, samen met de
gegevens van ons secretariaat. Indien u vragen, reacties, tips, of opmerkingen mocht hebben dan kunt u bij de onder-
staande personen terecht:

Voorzitter: Joey Geraets
Secretaris: Martijn Meessen
Penningmeester: Rene van Haren
Vicevoorzitter: Andy Beumers
Bestuursleden: Jeroen Beumers

Wouter Haest
Remy van de Ven

Jaar van oprichting: 1953
Ledenaantal: 138 leden

Secretariaat: Eindstraat 31
6451 AA Schinveld

Telefoon: 06 - 205 65 855

Website: www.jonkheid-schinveld.nl

Facebook: www.facebook.com/jonkheid
www.facebook.com/meifeesten.schinveld

E-mail:: secretariaat@jonkheid-schinveld.nl

Bestuur mei-vereniging “De Jonkheid” v.l.n.r.: 
Jeroen Beumers, Wouter Haest, Andy Beumers, Joey

Geraets, Rene van Haren en Remy van de Ven.

SAMENSTELLING KAPPLOEG

De kapploeg van “De Jonkheid” is verantwoordelijk voor het kappen van de Mei-Den en de goede gang van zaken
tijdens de dennestrijd. Kort samengevat een belangrijke taak welke tijdens de dennestrijd, bijna dag en nacht het uiter-
ste van iedereen vergt. Wij wensen de kapploeg dan ook alvast een mooie, sportieve en hopelijk succesvolle denne-
strijd toe. 

Hieronder is de huidige samenstelling van de kapploeg van mei-vereniging "De Jonkheid" Schinveld weergeven.

Kapitein: Andy Beumers
Reserve kapitein: Rick Deserno
Leden kapploeg: Jeroen Beumers

Glenn Peters
Ken Peters

Kapploeg mei-vereniging “De Jonkheid” v.l.n.r.: 
Rick Deserno, Ken Peters, Glenn Peters, Jeroen Beumers
en Andy Beumers.

MEI-VERENIGING “DE JONKHEID” SCHINVELDMEI-VERENIGING “DE JONKHEID” SCHINVELD
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Landstr. 6
52538 Selfkant-Wehr
Deutschland

Telefoon: 00492456-5087705
Website: www.zagreb-selfkant.de

A la Carte zijn wij op zondag geopend van
10.00 tot 20.00 uur.
Op vrijdag en zaterdag enkel op reservering.

Verder natuurlijk High voor Tea’s, Tapas,
Diners, Brunches, Lunches, Ontbijten en ont-
bijtmanden.

Zie voor informatie onze website!

Bouwbergstraat 126 - Schinveld
Tel. 06 - 203 25 179

e-mail: informatie@biejdetant.nl
www.biejdetant.nl

Biej de Tant
Bistro de Brenkberg
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Vogels
Tegelwerken

Aan de Voeëgelsjtang 1
6451 PS Schinveld
Tel.: 045 - 564 05 05
E-mail: l.stevelmans@gmail.com
Website: www.boven-water.eu

IEDERE DAG GEOPEND!!!

JOWIDU
JUWELEN, VERF EN

PARTIJHANDEL
NAADLOOS ONDERGOED

J. Paas - Schroder

In de Meigraaf 2
6451 DA Schinveld
Telefoon: 045 - 527 27 01
E-mail: paas.wjf@home.nl

Gordijnen Atelier
Brunssum

gordijnenatelier.brunssum@outlook.com

Haefland 21 - 6441 PA Brunssum
Showroom: 045 - 525 77 45
Jolanda: 06 - 1921 2508

Haefland 21 - 6441 PA Brunssum
Telefoon: 045 - 525 77 45
Lei Vogels: 06 - 5346 2214

info@vogelstegels.nl
www.vogelstegels.nl

Voor het aparte bloemwerk en een
ruime keuze in verse 

bloemen, planten en cadeau 
artikelen kunt u bij ons terecht

A ge Water 2 
6451 CD Schinveld  
Tel. 045-5252638

www.jackysbloemenshop.nl

U kunt ons ook volgen via Facebook

Jacky's
Bloemenshop
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Verkeersschool Roy Heijnens - Klingstraat 6 - 6441 KG Brunssum  Verkeersschool Roy Heijnens - Klingstraat 6 - 6441 KG Brunssum  
Telefoonnummer: 045 - 525 87 65 of mobiel: 06 - 547 83 109 Telefoonnummer: 045 - 525 87 65 of mobiel: 06 - 547 83 109 

Website: wwww.roy-heijnens.nl     e-mail: verkeersschool@roy-heijnens.nlWebsite: wwww.roy-heijnens.nl     e-mail: verkeersschool@roy-heijnens.nl

• Rijlessen vanaf € 28,50
• Haal je rijbewijs in 2 - 4 - 8 weken!!
• Rijlessen in VW Polo Blue Motion schakel 
• Examenplaatsen: Heerlen / Sittard-Geleen

De eerste
10 rijlessen:

€ 275,-



IMPRESSIE DENNESTRIJD 2015IMPRESSIE DENNESTRIJD 2015

Kappen 63ste Mei-Den
op zaterdag 11 april 2015

Onder grote belangstelling van “De
Jonkheid” en “De Getrouwden” wordt
de Den door de Meikoningin van het
voorgaande jaar, Aimée Joosten,
gekapt.

Kappen 63ste Mei-Den
op zaterdag 11 april 2015

De Mei-Den wordt na het kappen op
de kar gelegd door leden van “De
Jonkheid”.

Einde dennestrijd
op zaterdag 25 april 2015

Op zaterdag 25 april wordt de Mei-
Den ‘s ochtends gevonden door
leden van de Getrouwden. De den
blijkt verstopt te zijn onder het afdak
van de fietsenstalling van de voorma-
lige O.B.S. de Schatkist. 

De Getrouwden winnen daarmee de
dennestrijd van 2015.
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3000 m2 Sfeervol Woon- en Slaapcomfort

Brunssummerstraat 23 • Schinveld • Tel.: 045 - 525 26 70

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Andere tijden op afspraak.

WWW.STEVENSSCHINVELD.NL



IMPRESSIE DENNESTRIJD 2015IMPRESSIE DENNESTRIJD 2015

Einde dennestrijd
op zaterdag 25 april 2015

Nadat de leden van de Getrouwden
de den gevonden hadden, werd de
Mei-Den door de leden van de
Jonkheid van de verstopplaats verwij-
dert.

Einde dennestrijd
op zaterdag 25 april 2015

De Mei-Den wordt na het officiële
einde van de dennestrijd wegge-
bracht door leden van “De Jonkheid”.

63ste Mei-Den planting
op zaterdag 25 april 2015

Leden van “De Jonkheid” dragen de
Mei-Den onder leiding van kapitein
Rick Deserno richting het
Wilhelminaplein (de ‘Platz’).

15
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IMPRESSIE DENNESTRIJD 2015IMPRESSIE DENNESTRIJD 2015

63ste Mei-Den planting
op zaterdag 25 april 2015

Leden van “De Jonkheid” plaatsen de
Mei-Den, onder leiding van de kap-
ploeg, in de metalen bok op de
‘Platz’.

63ste Mei-Den planting
op zaterdag 25 april 2015

De Mei-Den wordt door de leden van
“De Jonkheid” en “De Getrouwden”
volgens traditie geplant op de ‘Platz’
te Schinveld.

63ste Mei-Den planting
op zaterdag 25 april 2015

De Mei-Den wordt, volgens traditie, na
de planting op de ‘Platz’ te Schinveld
gezegend door Aimée Joosten, de
Meikoningin van het voorgaande jaar.

17
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K.MEWISSEN
Bouwmaterialen & Tegelhandel

President Rooseveltstraat 22 • 6451 BG  Schinveld 
Tel. 045-5254844 • www.mewissenbouwmaterialen.nl

E-mail: info@mewissenbouwmaterialen.nl

Showroom met 1000 soorten 
wand- & vloertegels.

Grote partijen
metselstenen.

Alle soorten
bestratingen.

Grote keuze keramische houtlooktegels.

Alle andere producten voor de bouw.

ALTIJD AANBIEDINGEN
Het café voor iedereen

Beekstraat 40, 6451 CC  SCHINVELD   
Telefoon: 06 - 53 179 066

Sjir & Annemie 
Info: www.demertschinveld.nl
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HET MEILIED

MEI-VERENIGING “DE JONKHEID” SCHINVELDMEI-VERENIGING “DE JONKHEID” SCHINVELD

1 Vieër goan ‘t sjnachs op sjtap.
En hakke de mei-den in de pan.
De sjlauwste sjtoan op wach.
Dan wirk vieër en alles geet volges plan
En alles geet zonger geluid.
Vieër drage en sjouwe doeër buusj en landj
En sjlepe dan mit oeës buit
De Platz op, woeë hae wuuërt geplant.

De mei-den sjteet weer in os durp,
De meimoandj is begoes.
De jonkheed kint geen last en zurg,
Zit vol mit vruijt en loest.
De meikuuëningin zoeë jonk en frisj,
Ziej mak oeës hart gezondj.
Omdat ‘t noee weer meimoandj is,
sjleet ziej de septer rondj. (2x)

2 De meikuuëningin zoeë sjoeën
Ee blumke wat weer te bluije sjteet.
Mit meimaedjes sjpant ziej de kroeën.
De Jonkheed diej noeëjt en nimmer vergeet.
‘t Leed besjteet neet mieë,
Wat kan toch de Jonkheed plezerig zin.
En went vieër de zon weer zieë,
Dan is dat de meikuuëningin.

Refrein

3 ‘t Vreugjoar is weer doa,
De wintjer vuurbiej de lente weer hiej.
Men zuut ze wanjele goa,
De maedjes en jonges ze zint zoeë bliej.
Verlaege lope ze doa
En kieëke mer noa de sjoeën natuur.
En zieë ze ee benkske sjtoa,
Dan rake de hertjes i vuur.

Refrein

Tekst en melodie: Joep Rademakers †

Troubadour Joep Rademakers speelt het Meilied in 1965
op het bordes van het voormalig gemeentehuis.

Traditiegetrouw hebben ook dit jaar weer de leden van mei-vereniging “De Jonkheid” uit
Schinveld een nieuwe nestor gekozen. Cheylan Thissen is op de algemene ledenvergadering uit-
geroepen tot nestor. Hij wordt daarmee de 63ste nestor van mei-vereniging “De Jonkheid”. 

De nieuwe nestor is 20 jaar oud en woonachtig aan de Kannunik van Nuysstraat te Schinveld. 
Momenteel is Cheylan werkzaam op camping “De Watertoren” in Landgraaf. In de weekenden
houdt hij ervan om regelmatig een pintje te pakken met vrienden en is hij een fanatiek kam-
peerder. Een andere grote passie van Cheylan is carnaval, hij maakt sinds januari 2016 deel uit
van het Hoej-Hoej-Comité en is hij bijna 11 jaar lid van carnavalsvereniging Sjilvend Alaaf.

De nieuwe nestor is absoluut geen onbekende voor de Jonkheid, zo gingen vele familieleden hem voor als nestor of
Mei-Koningin. Ook zijn vader is in het verleden voorzitter geweest van de vereniging. 

De eerste taak van de nieuwe nestor is deelnemen aan de dennestrijd welke op zondag 16 april begint. Voorafgaand
hieraan zal de 64ste Mei-Den gekapt worden door de kapploeg van “De Jonkheid”, onder aanvoering van hun nieu-
we kapitein Andy Beumers.

Na afloop van de dennestrijd zal Cheylan Thissen tijdens de meifeesten op zondag 8 mei als officiële taak de nieuw
geproclameerde Meikoningin begeleiden.

NESTOR 2016: CHEYLAN THISSEN
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• AuTOmATeriALen
• PLAATWerk
• STArTerS en DynAmO'S
• AuTOLAkken

BACHAUS
AUTOMATERIALEN 

Watermolen 10 • 6442 PS  Brunssum
Tel.: 045-5251403 • Fax.: 045-5255287

www.bachaus.nl

President Rooseveltstraat 28
6451 BG  Schinveld

Telefoon: 045 - 850 78 94

Café ‘t Heukske

★ Diverse soepen, schnitzels, saté, etc.
★ Brand Bier en Bittburger
★ Diverse speciaalbieren
★ Zaal voor feesten en vergaderingen
★ Zeven dagen per week geopend

22
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HÉT ADRES VOOR UW RIJBEWIJS

EErstE 10 lEssEn: € 275,-
thEoriEboEk, oEfEn CD En EErstE  thEoriE ExamEn gratis!

GSM 06 - 509 55 293 of 06 - 511 30 533
www.autorijschool-acampo.nl

VERKEERSSCHOOL 

voorjaarsverkoop
start

23 april
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AUTOSCHADE
LEERS V.O.F.

eindstraat 27   •   6451 AA  Schinveld 
Telefoon: 045 - 525 54 43 
internet: www.autoschade-leers.nl 
e-mail: info@autoschade-leers.nl

Wij bieden u :

• Taxaties aan uw auto voor de verzekering
• richt en plaatwerk van het chassis van de auto
• Spuitwerk aan uw auto
• Verkoop van 2e hands auto's 
• Onderhoudsbeurten 
• APk



Als afsluiter van de dennestrijd wordt op 30 april de Mei-Den op traditionele manier geplant op de ‘Platz’ te Schinveld.
Jaarlijks wordt dit festijn georganiseerd door mei-vereniging "De Jonkheid" in samenwerking met "De Getrouwden". Ook
dit jaar is er weer een:

TAPWAGEN & MUZIEK VAN ‘LU-MUSIC’

20.15 uur: Uitdelen van lampionnen door Oranje Comité bij de parkeerplaats naast de BMV.

20.45 uur: Lampionnenoptocht, onder muzikale begeleiding, vanaf de parkeerplaats naast het voormalige 
Kloeëster, via de Kloosterlaan en de Beekstraat naar het Wilhelminaplein.

21.00 uur: 64ste Mei-Den planting door mei-vereniging “De Jonkheid”. 

U wordt vriendelijk verzocht te vlaggen op deze dag!!

WILHELMINAPLEIN TE SCHINVELD
Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door het gemeentebestuur van Onderbanken,

Oranje Comité Schinveld en de omwonenden van de ‘Platz’.

PROGRAMMA MEIFEESTENPROGRAMMA MEIFEESTEN

Zaterdag 30 april 2016

LAMPIONNENOPTOCHT &
64ste MEI-DEN PLANTING
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Vrijdag 6 mei 2016

‘SPRING EVENT’
Ondernemersbeurs

Op vrijdagavond trapt de Business Club Onderbanken de meifeesten van 2016 af met een ‘Ladiesnight’. Het wordt een
gezellige avond, met diverse standjes, een modeshow georganiseerd door Ninety7 en een optreden van de Tiroler
Teufel.

Meer informatie omtrent deze avond zal ter zijner tijd bekend gemaakt worden.
De entree op deze avond is GRATIS (vrije gave).

TENT OPEN: 19.00 UUR
AANVANG: 19.30 UUR

PROGRAMMA MEIFEESTENPROGRAMMA MEIFEESTEN

ENTREE: VRIJE GAVE
27



Zaterdag 7 mei 2016

‘TIROLERPARTY IM FESTZELT 3.0’
‘DIE BATSEKLATSERS, VOLLE PULLE, TIROL SOUND & ALPENFEVER’

PROGRAMMA MEIFEESTENPROGRAMMA MEIFEESTEN

Op zaterdagavond Zgaan we voor de derde keer naar Tirol met het Tirolerfest 3.0. We hebben een keur aan artiesten
weten te boeken welke ervoor gaan zorgen dat de tent op zijn grondvesten zal  schudden. We openen de avond met
niemand minder dan “Die Batseklatsers”, met deze naam halen we bijna 20 jaar ervaring binnen. De tweemansfor-
matie uit de Maaskant zal zeer zeker met veel succes de Tirolerparty openen.

Daarnaast hebben wij het duo “Volle Pulle” naar Schinveld gehaald, dit tweetal is nog niet zo lang geleden opgericht
en bestaat uit 2 topmuzikanten welke altijd met muziek bezig zijn. Met een vaste plaats in de verzoekparade van TV
Oranje is ook dit een topper die men niet wil missen. 

Als derde topper mogen wij niemand minder dan “Tirol Sound” verwelkomen. Na hun succesvolle optreden op ons eer-
ste Tirolerfest, het optreden in het voorprogramma van Die Schürzenjager dit jaar in Oostenrijk en de fantastische
muziek mogen zij op ons Tirolerfest niet ontbreken.

De avond wordt afgesloten door het internationaal duo “Alpenfever”. Bijna 10 jaar lang timmert dit duo aan de weg
om in elke tent waar ze komen de te zorgen dat de tent op zijn grondveste schudt. Daarnaast hebben deze broers in
zowel Duitsland als Oostenrijk op de eerste plaats van de Volksmusik-hitparade gestaan. Kortom een super avond!!

De feesttent is geopend om 19.00 uur, waarna het programma om 20.00 uur van start gaat. 
De entree op deze avond bestaat uit een vrije gave.

TENT OPEN: 19.00 UUR
AANVANG: 20.00 UUR

DRESSCODE: LEDERHOSE OF DIRNDL!!!
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Zondag 8 mei 2016

PROCLAMATIE 63steMEIKONINGIN
OPTOCHT, RECEPTIE & MEI-BAL

Als hoogtepunt van de traditionele Meifeesten wordt op zondag de nieuwe Meikoningin bekendgemaakt op het
gemeentehuis. Het dagprogramma ziet er als volgt uit: 

13.30 uur: Afhalen van de nestor Cheylan Thissen.

14.00 uur: Proclamatie van de 63ste Meikoningin op het gemeentehuis, 
met aansluitend het afhalen van de nieuwe Meikoningin door “De Jonkheid”.

15.00 uur: Ontvangst van het meipaar op het gemeentehuis door het college van B&W.

19.00 uur: Receptie in de feesttent in het Burgemeester Adams sportpark.

20.00 uur: Opening van het 63ste Mei-Bal. 
De muziek op deze avond wordt verzorgd door de band ‘Anderkovver’. 
Zoals gewoonlijk bestaat de entree op het Mei-Bal uit een vrije gave.

22.30 uur: Per opbod verkopen van de 64ste Mei-Den.

U wordt vriendelijk verzocht te vlaggen op deze dag!!

PROGRAMMA MEIFEESTENPROGRAMMA MEIFEESTEN
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Zondag 8 mei 2016

‘ANDERKOVVER’

Op zondag wordt er een spetterend Mei-Bal georganiseerd in de feesttent van "De Jonkheid". De organisatie heeft een
toporkest weten te boeken, namelijk ‘Anderkovver’. Deze band heeft in het verleden ook al meerdere malen een suc-
cesvol optreden in een overvolle feesttent gegeven en staat opnieuw garant voor een avondje feesten voor jong en
oud.

Anderkovver omschrijft hun optredens als volgt:
Muzikaliteit met een vleugje humor en een toefje chaos zijn de ingrediënten van Anderkovver. Natuurlijk moet er gedu-
rende het optreden een wisselwerking zijn tussen het publiek en de band. Toch heeft deze band het vermogen om ook,
wanneer het aanwezige publiek liever luistert of met andere dingen bezig is, de avond volledig naar zich toe te trek-
ken om uiteindelijk de zaal plat te krijgen.

Het repertoire van de band is zeer variërend, van Rock tot Limburgstalig en van Duitse schlagers tot het hedendaagse
Top-40 repertoire, kortom voor elk wat wils!

AANVANG: 20.00 UUR

PROGRAMMA MEIFEESTENPROGRAMMA MEIFEESTEN

ENTREE: VRIJE GAVE
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Voor elk Budget een Buffet!
Naast koude en warme buffetten verzorgen wij 

ook barbecues, lunches en koffietafels.
Waarbij eigen inbreng zeker tot 

de mogelijkheden behoort.

Burg. Boschstraat 49
6451 An Schinveld
Telefoon: 045 - 511 10 29 
e-mail: info@geweunlekker.nl
Website: www.geweunlekker.nl 

Geweun Lekker!
Catering Service

Geweun Lekker!
Catering Service
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MEI-VERENIGING “DE JONKHEID” SCHINVELDMEI-VERENIGING “DE JONKHEID” SCHINVELD

1954:  Mw. Hilde Boesten 
1955:  Mw. Lies Benders 
1956:  Mw. Toos Severens 
1957:  Mw. Annie Sloen
1958:  Mw. Leny Renneberg 
1959:  Mw. Mia Severens
1960:  Mw. Frieda Boesten 
1961:  Mw. Emmie van Hoeije
1962:  Mw. Yvonne Scholl 
1963:  Mw. Mariet Muijs

1964:  Mw. Leny Mevissen
1965:  Mw. Annie Jacobs 
1966:  Mw. Marlies Peters
1967:  Mw. Annie Janssen 
1968:  Mw. Marianne Theunissen 
1969:  Mw. Martha Hendriks 
1970:  Mw. Paula Hornstra 
1971:  Mw. Marij Jacobs 
1972:  Mw. Annette Thissen 
1973:  Mw. Anny Jeurissen 

1974:  Mw. Marianne Rademakers
1975:  Mw. Marleen Hansen
1976:  Mw. Bertien Houben 
1977:  Mw. Sybille Ubachs 
1978:  Mw. Marina Hendrikx 
1979:  Mw. Mirjan Hulshof 
1980:  Mw. Margret Houtermans 
1981:  Mw. Truus Mengelers 
1982:  Mw. Philona Herber 
1983:  Mw. Sylvia Mols 

1984:  Mw. Silvia Kuijpers 
1985:  Mw. Hilda Smeets 
1986:  Mw. Janine Deguelle 
1987:  Mw. Nathalie Vos 
1988:  Mw. Aicha Gelissen 
1989:  Mw. Nicole Damhuis 
1990:  Mw. Simone Gussen 
1991:  Mw. Natascha Deguelle 
1992:  Mw. Jacqueline Palmen
1993:  Mw. Corinne Tissingh 

1994:  Mw. Joyce Leers 
1995:  Mw. Angelique Pricken 
1996:  Mw. Jaqueline de Vries 
1997:  Mw. Veronique Hendriks 
1998:  Mw. Ellen Gelissen
1999:  Mw. Claudia Demers 
2000:  Mw. Wanda Vaessen
2001:  Mw. Inge van Dijk
2002:  Mw. Debbie Wolters
2003:  Mw. Laura Thissen

2004:  Mw. Debby Thissen
2005:  Mw. Vera Evers
2006:  Mw. Marlot Horbach
2007:  Mw. Mandy Hornstra
2008:  Mw. Priscilla de Vries
2009:  Mw. Lizzy Felix
2010:  Mw. Mandy Wenmeckers
2011:  Mw. Cherique Geraets
2012:  Mw. Ilvy Geraets
2013:  Mw. Mieke Stevelmans

2014:  Mw. Aimée Joosten 
2015:  Mw. Soëlla Kleuters 
2016:  Bekend op zondag 8 mei!!!

MEIPAAR 1956:
Toos Severens & Nol Pagen

MEIPAAR 1961:
Emmie van Hoeije & Jan Cremers

MEIPAAR 1966:
Frits Scheren & Marlies Peters

MEIPAAR 1971:
André Pennings & Marij Jacobs

MEIPAAR 1976:
Bertien Houben & Ger Gebben

MEIPAAR 1981:
Truus Mengelers & Hans Ubachs

MEIPAAR 1986:
Janine Deguelle & Jos Gelissen

MEIPAAR 1991:
Danny Goossens & Natascha Deguellle

MEIPAAR 1996:
Jacqueline de Vries & Ron Hendriks

MEIPAAR 2001:
Inge van Dijk & Rob Thissen

MEIPAAR 2006:
Marlot Horbach & Rens Evers

MEIPAAR 2011:
Shawn Imming & Cherique Geraets

Dhr. Hub Rongen
Dhr. Nol Dohmen 
Dhr. Nol Pagen
Dhr. Pierre Boonman
Dhr. Joep Rademakers 
Dhr. Karel Rademakers
Dhr. Jo Houtermans 
Dhr. Jan Cremers 
Dhr. Jan Keuzenkamp 
Dhr. Henk Mengelers 

Dhr. Leo Senden
Dhr. Jacques Gerards 
Dhr. Frits Scheren 
Dhr. Ger Stürtz 
Dhr. Jan Gelissen 
Dhr. Toon Stürtz 
Dhr. Jan Rademakers 
Dhr. André Pennings
Dhr. Lambert Hendriks
Dhr. Theo Rademakers

Dhr. Wim Jacobs 
Dhr. Jos Thissen 
Dhr. Ger Gebben 
Dhr. Wim Theunissen 
Dhr. René Theunissen
Dhr. Frits Thissen
Dhr. Jack de Vries 
Dhr. Hans Ubachs
Dhr. Marcel Theunissen
Dhr. Jan Senden

Dhr. Patrick Severens
Dhr. Bart Bakker
Dhr. Jos Gelissen 
Dhr. Ludy Sloen 
Dhr. Roy Eussen
Dhr. Richard Scheren
Dhr. Mario Quaedvlieg 
Dhr. Danny Goossens 
Dhr. Arjen Tissingh 
Dhr. Marcel Dohmen

Dhr. Guido Westerhof
Dhr. John Peters
Dhr. Ron Hendriks 
Dhr. Sander Ackermans
Dhr. Arcèn Bruls 
Dhr. Dave Hermus 
Dhr. Dicky de Vries
Dhr. Rob Thissen
Dhr. Mike Beumers
Dhr. Mike Hermus

Dhr. Sarath Tissingh
Dhr. Danny Höppener
Dhr. Rens Evers
Dhr. Tesh van Eijk
Dhr. Jos Gerards
Dhr. Pieter Drenth
Dhr. Martijn Meessen
Dhr. Shawn Imming
Dhr. Jorn Joosten
Dhr. Lars Geraets

Dhr. Patrick Meessen
Dhr. Jeroen Beumers
Dhr. Cheylan Thissen

MEIPAREN 1954 T/M HEDEN
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Arno Peters
Woningbouw -Renovatie
Verbouw - Onderhoud

Eindstraat 88
6451 AG Schinveld
Telefoon: 045 - 564 08 62
Fax.: 045 - 564 08 63
E-mail: info@timmerenbouwpeters.nl

timmer- en bouwbedrijf
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Afhalen 62ste Nestor 
op zondag 10 mei 2015

Na aankomst bij het ouderlijk huis van
de Nestor, krijgt de nieuwe Nestor
Jeroen Beumers een corsage opge-
speld door de kapitein van de kap-
ploeg; Rick Deserno.

Proclamatie 62ste Meikoningin 
op zondag 10 mei 2015

Op het gemeentehuis wordt de nieu-
we Mei-Koningin bekendgemaakt
door het bestuur van “De Jonkheid”. 

Op de voorgrond v.l.n.r.: 
Nestor Jeroen Beumers, voorzitter Joey
Geraets, secretaris Martijn Meessen en
penningmeester Rene van Haren.

Proclamatie 62ste Meikoningin 
op zondag 10 mei 2015

Na aankomst bij het ouderlijk huis van
de Meikoningin, krijgt de nieuwe
Meikoningin Soëlla Kleuters een corsa-
ge opgespeld door de nestor; Jeroen
Beumers.

IMPRESSIE MEIFEESTEN 2015IMPRESSIE MEIFEESTEN 2015
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Jumbo Peter & Anita Moonen - Romeinenstraat 2 - 6132 GN Sittard
Telefoon: 046 - 420 51 60 - Fax 046 - 420 51 65

Openingstijden:
Maandag: 08.00 - 20.00 uur
Dinsdag: 08.00 - 20.00 uur
Woensdag: 08.00 - 20.00 uur
Donderdag: 08.00 - 21.00 uur
Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur
Zondag: 10.00 - 19.00 uur
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IMPRESSIE MEIFEESTEN 2015IMPRESSIE MEIFEESTEN 2015

Proclamatie 62ste Meikoningin 
op zondag 10 mei 2015

De nieuwe Meikoningin Soëlla Kleuters
en nestor Jeroen Beumers poseren
met het bestuur van “De Jonkheid”. 

V.l.n.r.: 
Martijn Meessen, Rene van Haren, Andy
Beumers, Jeroen Beumers, Soëlla Kleuters,
Wouter Haest en Joey Geraets.

Proclamatie 62ste Meikoningin 
op zondag 10 mei 2015

De nieuwe Meikoningin Soëlla Kleuters
& nestor Jeroen Beumers poseren
temidden van de leden van “De
Jonkheid” en “Getrouwden”. 

Proclamatie 62ste Meikoningin 
op zondag 10 mei 2015

Na de proclamatie van de nieuwe
Meikoningin, wordt het meipaar per
koets naar het gemeentehuis gere-
den.

Op de bok zit koetsier Jo ‘Poekie’
Arets, welke al meer dan 30 jaar de
vaste koetsier is van de Jonkheid.
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www.schildersbedrijfknooren.nl
info@schildersbedrijfknooren.nl

Slesingerstraat 2 
6442 PH Brunssum

internet: www.houtzagerij.nl
Telefoon: 045 - 527 05 85

De specialist in Frans Eikenhout

• Eiken balken tot 10 meter lang
• Eiken timmerhout
• Eiken vloerplanken tot 24 cm breed

Wij bieden levenslange garantie!

Al meer dan 85 jaar een begrip in hout
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IMPRESSIE MEIFEESTEN 2015IMPRESSIE MEIFEESTEN 2015

Proclamatie 62ste Meikoningin 
op zondag 10 mei 2015

Na de officiële ontvangst op het
gemeentehuis, poseert het meipaar
temidden van het college van B&W.

Huldiging Jubilarissen
op zondag 10 mei 2015

Na de koffietafel werden de jubilaris-
sen gehuldigd door het nieuwe
meipaar.

V.l.n.r.: 
Mike Hermus, Stan van Eijk, Greet ten
Vaanholt, Jim van den Heuvel, Scot Sloen,
Marlot Horbach, Jos Gerards, Marissa
Reubsaet en Mindy Knops.

Traditioneel Mei-Bal
op zondag 10 mei 2015

Na afsluiting van de jubileumreceptie
vond de opening van het Mei-Bal
plaats door het nieuwe meipaar.

Daarna volgde een schitterend optre-
den van de band “NoiZZ”, waarna het
feest nog doorging tot in de late uur-
tjes.
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Bemelmans financiële diensten
Wilhelminaplein 16
6451 Ck  Schinveld

Tel.: 045 - 525 57 86

www.bemelmansfd.nl
info@bemelmansfd.nl 

Uw partner in:

• Verzekeringen
• Administratie voor MKB en ZZP
• Belastingaangifte particuler en zakelijk

Wij zorgen voor maatwerk in deskundige, efficiënte
en gekwalificeerde financiële dienstverlening voor
zowel particuliere als zakelijke klanten. 
Dit doen wij vanuit vakmanschap, vanuit onderne-
merschap en altijd vanuit het belang van de klant. 

mepro design
interieur & decoratie

Showroom:
Brunssummerstraat 46
6451 CT Schinveld
Tel.: 045-5453667

www.meprodesign.nl

Openingstijden:
Don : 10.00 - 18.00 uur
Vrij :  10.00 - 18.00 uur
Zat :  10.00 - 17.00 uur
Zon : 13.00 - 17.00 uur
en volgens afspraak

“kies voor sfeer in uw huis”
en bezoek onze landelijk ingerichte showroom 

in onze monumentale carré boerderij.
hub mehlkop; uw adviseur in binnenarchitectuur.
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MOBIELE FIETSENMAKER 

GIOVANNI

MOBIELEFIETSENMAKER@ZIGGO.NL
WWW.MOBIELEFIETSENMAKER.NL

eLekTriSCHe FieTSen

ZATerDAgS geOPenD VAn: 
10.00 TOT 17.00 uur

SR Opleidingen
E H B O • A E D • ( P ) B L S

Uw adres voor individuele cursussen

• eerste Hulp
• reanimatie
• AeD
• kinder eHBO
• PBLS
Tevens het adres voor onderhoud EHBO-koffers

Ramona Ronckers
Putbergstraat 17 
6451 eA Schinveld
Telefoon: 06 - 278 32 249  (na 17.00 uur)
e-mail: sropleidingen@hotmail.com

Burgemeester Boschstraat 65
6451 An  Schinveld
Tel.: 045 - 564 40 55 / 52
mobiel: 06 - 223 447 48
Fax.: 045 - 564 40 53
internet: www.autobedrijfvanwoudenberg.nl

Voor al uw reparaties, onderhoud & APK
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nieuwe keukens tegen fabrieksprijzen
Patrick Wullenweber T. 06 - 461 21 095
President Kennedystraat 47 F. 045 - 564 25 44
6451 AT  Schinveld I. www.wullenweber.nl

E. info@wullenweber.nl



KIEËKE NOA VREUGERKIEËKE NOA VREUGER

Proclamatie 6de Meikoningin 
op zondag 3 mei 1959

Het mei-comité en de kapploeg lopen
op de Beekstraat in optocht naar de
nestor.

V.l.n.r.: 
Al Renneberg, Jo Theunissen, Jan
Keuzenkamp. Rechter rij Sjra Severens,
Henk Mengelers, Frits Scheren, Wim
Stevelmans, ? en Sjef Houtermans. 

Verder achter de zwarte pakken: 
?, Ben Schloen, Jo Houtermans, ?, Sjaak
Gerards, Cor Boonman, Pierre Boonman en
Jan Scheren.

Proclamatie 10de Meikoningin 
op zondag 5 mei 1963

Leden van de Jonkheid poseren
samen met het meipaar aan het eind
van het Mei-Bal.

Gehurkt v.l.n.r.: 
Hurkend Joep Rademakers, Jan Cremers,
Frans Hendriks, Lei Mevissen, Cor Boonman
en Piet Boeijen.

Liggend v.l.n.r.: 
Frans Geraets. Staand Jan Beumers, Ger
Stürtz, Lei Senden, Sjef Eussen, Hein
Verhooren, Mariet Muijs, Sjef Houtermans,
Henk Mengelers, Wiel Eggen, Ben Schloen
en Frits Scheren.

Dennestrijd 1969

Leden van de Getrouwden bezig met
de dennestrijd. 

V.l.n.r.: 
Hein van de Burgt, John Theunissen,
Schrijen, Math Hendriks, Hein Janssen, Jo
Achten en Thei Gelissen.
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U kunt bij ons in een rustige ambiance genieten van
een gevarieerd ontbijt, een lekkere lunch en een
uitgebreid diner. 

Onze menukaart biedt u volop keuze uit diverse
vlees- en visgerechten, maaltijdsalades,  belegde
broodsoorten, soepen, kleine warme gerechten en
heerlijke ijsdesserts. Daarnaast staan er op het
krijtbord diverse wisselende en seizoensgebonden
gerechten. 

Wilhelminaplein 15 • 6451 CK te Schinveld • Telefoon 045-526 89 89 • www.brasserie-scoop.nl

De keuken is geopend van woensdag t/m zondag van 10.00 tot 20.00 uur. 
Op maandag en dinsdag zijn wij gesloten. 

Tevens cadeaubonnen verkrijgbaar!
U bent van harte welkom! 



HET ONTSTAAN VAN DE MEI-TRADITIE IN SCHINVELD

Op 30 april 1953 vond na de kinderoptocht een
receptie plaats in de woning van burgemeester
Adams aan de Eindstraat in Schinveld. 
Na afloop van de receptie bleef op verzoek van de
Culturele Kring nog een aantal mensen aanwezig.

Namens de Culturele Kring - vergelijkbaar met het huidi-
ge Oranje-comité - waren dat Theo Peters, Karel
Wagenaar en Dré Peters. 
Verder Bernhard Keuzenkamp en Thei Dohmen van de
Mijnwerkersbond, Frits van de Zander en Frans Geraets
namens de gemeenteraad en kapelaan Coenen, May
Cremers en Herman Gebben namens de KAJ (Katholieke
Arbeidersjongeren). 
Ten slotte waren dat de middenstanders Herman
Dummer en Arnold Thissen (‘de Bruujer’), de plaatselijke
huisarts dokter Breukers, Huub Rongen, Hein Coumans en
schoolmeester Joep Senden van de Eligiusschool.

De Culturele Kring opperde het idee om het mei-steken in ere te herstellen. Voor de Tweede Wereldoorlog was dit
namelijk een vast gebruik: een verliefde jongen stak in de nacht van 30 april op 1 mei een dennentak onder de dak-
pan van de woning van een meisje waarop hij verliefd was. Kapelaan Coenen vond het een goed idee en sprak gelijk
over de Jonkheden en mei-verenigingen in de rest van Limburg die volgens traditie elk jaar een mei-den opzetten. De
aanwezigen zagen hier wel iets in en de heren Hein Coumans, Karel Wagenaar en May Cremers werden gevraagd om
hieraan mee te doen. Het is mogelijk dat burgemeester Adams een rol speelde bij dit initiatief, want als oud-burge-
meester van Noorbeek (1929-1934) had hij ervaring opgedaan met meifeesten. In Noorbeek wordt al sinds 379 jaar een
Brigida-den opgezet.

Nog diezelfde middag togen Niek Ritzen, Frans Brandts, Sjeng Joosten, Hein Coumans, Joep Rademakers en Jan
Wijnands onder het toeziend oog van boswachter Frans Dohmen op de tractor van Niek Ritzen en de shovel van Frans
Brandts naar het bos. De eerste mei-den werd gekapt in de Meule Siepen, in de buurt van de voormalige stortplaats,
en weggesleept met de shovel van Frans Brandts. ’s Avonds werd op de vluchtheuvel in het midden van de Platz een
handvol stenen weggehaald, een gat gegraven en met de tractor van Niek Ritzen werd die eerste mei-den geplant.
Hij werd versierd met papieren roosjes en de Bruujer zorgde voor een wagen met bier. Erg stevig stond die eerste mei-
den overigens niet, want de volgende dag lag de boom al gedeeltelijk om met de nodige schade aan de vlucht-
heuvel.

De Culturele Kring nam de taak op zich om dit eerste mei-
evenement verder uit te bouwen. In november 1953 wer-
den alle jonge mannen van Schinveld in de bekende
zaal Plasier uitgenodigd om ideeën hierover naar voren
te brengen. 
Tijdens deze bijeenkomst werd een comité gekozen van
11 man én de eerste meikoningin. Iedere aanwezige
mocht twee namen invullen en de stembiljetten werden
opgeborgen in een envelop, die werd verzegeld met
een was-stempel. 
De oudste aanwezige -Huub Rongen (38 jaar)- werd
benoemd tot nestor (volgens Van Dale: de oudste van
een groep personen). Tevens werd de naam van het
comité vastgesteld: de Jonkheid. Ten slotte werd afge-
sproken dat in de nacht van 27 op 28 april 1954 ergens in
het bos stiekem een den zou worden gekapt en op 30
april op de Platz geplant zou worden.

Vervolg: pagina 49
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Kappen mei-den in 1954
V.l.n.r.: Guus Veltrop(?), Sjeng Hendriks, Wiel Hermans, Karel Wagenaar,
eronder Jo Mengelers, Jan van Nuys, Toon Dohmen, Nol Pagen, Hub
Rongen, Jan Wijnands en Nol Dohmen.

Kappen mei-den in 1954
Karel Wagenaar, Jo Hanssen, Nol Dohmen, Sjeng Hendriks, Guus
Veltrop,(met bril) Dré Pagen, Toon Jacobs, Hub Rongen, (half) Thei van de
Aarsen, Wiel Hermans, Lei Mevis, Frans Brandts, Jacq Joosten, Arnold Pagen
en May Cremers.



genegenheid, intimiteit & Seksualiteit
voor mensen met een beperking!

gehandicapten en seks vraagt om respect, discretie en zorg.
Bij de ultieme Zorg in Brunssum hebben wij de specialisten die u hierin kunnen begeleiden.

Wij richten ons op mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking die niet in staat zijn
om een relatie aan te gaan of te behouden. Ook oudere mensen die behoeften hebben aan gene-

genheid, intimiteit en seksualiteit kunnen bij ons terecht. Wij zijn van mening dat alle mensen, 
met of zonder beperking, recht hebben op aandacht en liefde in welke vorm dan ook.

www.deultiemezorg.nl
e-mail: info@deultiemezorg.nl

M. Hellenbrand (Directrice)
Telefoon: 0031 (6) 83 65 75 48
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HET ONTSTAAN VAN DE MEI-TRADITIE IN SCHINVELD (DEEL 2)

Het uitroepen van een mei-paar gaat terug naar het
einde van de 19e eeuw. De katholieke kerk riep toen elk
jaar mei-koppeltjes uit in het café tegenover de
Eligiuskerk, de huidige woning van voormalig gemeente-
secretaris Nelissen. 
De opzet hiervan was dat jongens en meisjes samen acti-
viteiten konden ondernemen omdat jongens en meisjes
onder normale omstandigheden strikt gescheiden zaten
in de kerkbanken en op scholen. 
Verder was in die tijd het mei-steken enorm populair: in de
nacht van 30 april op 1 mei staken jonge mannen een
dennentak aan de woning van de jonge vrouw van hun
dromen. 
In de vroege morgen van 1 mei konden de vrijgezelle
dames dan zien hoeveel aanbidders ze hadden. De tra-
ditie schreef verder voor dat de jonge man ’s morgens zijn
opwachting diende te maken bij de ouders van het meis-
je, waar hij getrakteerd werd op vlaai en een borrel. 
Het mei-steken in Schinveld stierf rond 1930 een roemloze
dood.

In het boek ‘Meigebruiken in Zuid-Limburg’ van H.W.J. Dohmen, een historisch-volkskundige beschouwing over meige-
bruiken in Heerlen, Schinveld en Wijnandsrade, staat overigens meer te lezen over de mei-traditie in de 19e eeuw. Het
gaat hierbij met name over een verslag van het meiboom en meileen-gebruik uit maart 1877, opgetekend door J.M.
Vaessen uit Schinveld.

“In den nacht van den eersten Mei vergaderen de jongmans van het dorp, ten einde een grooten boom te halen, den
Meiboom. Deze wordt in het midden van het dorp stevig in den grond geplant. Daarna klimt de voornaamste der jong-
mans in den boom met eene lijst waarop de namen van alle jongmans des dorps geschreven staan, en achter elken
naam ook dien eener jonge dochter. Dit is de Meiliefste. De namen der jongmans en jonge dochters leest hij met hel-
dere stem af, waarbij telkens luide hoeras door de lucht weergalmen. Daarbij komen dan ook niet zelden de grootste
contrasten voor, en aller uitbundigheid kent perk noch paal, wanneer men hoort, dat een meisje va n 18 à 20 jaren,
aan de zijde moet staan van een zestigjarigen jongman; of, dat eene grijze
jonge dochter de Meiliefste wordt van een vlasbaard van 18 jaren. 

Het behoeft wel niet gezegd, dat de flesch gedurende dit vermaak niet stil
staat, en eindelijk aller beenen in eene aanhoudende beweging gebracht
worden. Maar de mooiste grap heeft op den eersten Zondag in Mei plaats.
Immers, dan moeten na de namiddaggodsdienst de Meiliefsten ingetrokken
worden. Hierdoor verstaat men, dat elk jongman, dien eene Meiliefste is toe-
gevoegd, dezelve na het lof in eene herberg moet noodigen en behoorlijk
tracteeren.

Wanneer dan ook eene Meiliefste niet ingetrokken wordt, houdt zij dit voor de
grootste beleedigingdie haar aangedaan kan worden”.

Wat het uitroepen van de meileen exact inhield, staat eveneens in het boek
beschreven. “De Meyliene oetroope. Op den laatsten April-avond veilt men
de onverloofde meisjes in scherts en wijst haar een vrijer toe”. De mei-den
had in die tijd aldus de functie van datingsite.

In 1954 en 1955 werd in Schinveld een nieuwe poging ondernomen om het
mei-steken nieuw leven in te blazen. Helaas strandde dit in schoonheid. In bij-
voorbeeld buurgemeente Gangelt wordt het overigens nog steeds op grote
schaal uitgevoerd.

Tekst: “De Jonkheid diej noeëjt en nimmer vergeet”
60 JAAR MEI-VERENIGING DE JONKHEID SCHINVELD
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Het eerste meipaar met comité in 1954.
Staand v.l.n.r. Dré Diederen, Hub Pagen, Hein Coumans, Joep Rademakers,
Jan van Nuys (secretaris) en Juup Geraets.
Zittend v.l.n.r. Jan Wijnands, May Cremers, Dré Pagen (voorzitter), Hilde
Joosten-Boesten (meikoningin), Hub Rongen (nestor) en Karel Wagenaar.

Meipaar 1954:
Hilde Boesten en Hub Rongen.
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HOUTHANDEL
DIEDEREN

SCHINVELD B.V.

Brunssummerstraat 23  Schinveld 
Telefoon: 045-525 23 95  -  fax.: 045-527 33 55

internet:  www.houthandeldiederen.nl
e-mail:  diederen.houthandel@planet.nl

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag : 08.15 - 12.00 uur
13.00 - 17.00 uur

Zaterdag: 08.15 - 12.00 uur

UW LEVERANCIER VOOR ONDER ANDERE:

• Zacht- en hardhout
• Schroten
• Doe-het-zelf artikelen
• Plaatmaterialen
• Deuren
• Isolatiematerialen
• IJzerwaren

Als je na een lekkere boswandeling,
fietstocht een goede of slechte dag
hebt gehad is op De KEM altijd de koffie
klaar, een kleine hap snel gemaakt en
het pils lekker koel.

TOT ZIENS OP DE KEM, Jos & Miriam

EETCAFÉ DE KEM

Kem 27, 6451 GC Schinveld
Telefoon: 045 - 525 39 71
www.eetcafedekem.nl 

De zorg voor uw huisdier in
vertrouwde handen!

Beekstraat 29
6451 CA Schinveld
www.dierenkliniek-onderbanken.nl
info@dierenkliniek-onderbanken.nl
telefoonnummer: 045-564 2260

Om de wachttijden voor u zo kort mogelijk te
houden, werken wij enkel op afspraak.
Voor spoedgevallen zijn wij 24/7 bereikbaar.

Openingstijden:
maandag: 9.00-17.00u en 18.30-20.00u
Dinsdag: 9.00-12.30u
Woensdag: 9.00-17.00u
Donderdag: 9.00-17.00u
Vrijdag: 9.00-17.00 en 18.30-20.00u
Zaterdag: 10.30-12.00u
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het adres voor alle merken
bromfietsen, scooters en 
onderdelen, nieuw en gebruikt. 
ook voor uw reparaties

SMOKEY’S BIKE SHOP

Wij zijn geopend:
Maandag t/m vrijdag:
09.00 - 18.00 uur
Zaterdag:
10.00 - 16.00 uur
Wij pauzeren van:
13.00 - 13.30 uur

Prins Hendriklaan 124 • Brunssum 
Telefoon: 045 - 525 34 45 • www.smokeysbikeshop.nl

'T SCHWAAMHOES
LEKTUUR, WENSKAARTEN, VVV, FOLDERMATERIAAL
& GESCHENKBONNEN, STAATSLOTEN, LOTTO, TOTO,

OV CHIPCARDS, STREEKPRODUCTEN, 
TELEFOONKAARTEN & DHL SERVICEPUNT

Jo en Marie-José Maas
Beekstraat 26 Schinveld, Tel. 045-5254422

Kapsalon & Nagelstudio • Manicure & Pedicure 
Hotstone Massage • Visagie

Alleen op afspraak: 045 - 511 94 95

www.twinsscreation.nl          Twinss Creation



52

D&B is gespecialiseerd in het uitzenden van vaklieden voor de:
• Bouw
• groenvoorziening en boomverzorging
• installatietechniek
• Bosbouw

Verder houden wij ons bezig met:
• internationale arbeidsbemiddeling

Voor informatie bellen of mailen met:

D&B uitzendorganisatie Telefoon: 045 - 527 10 64
Dorpstraat 125 internet: www.denb-uitzenden.nl
6441 CD Brunssum e-mail: ralph@denb-uitzenden.nl



Mei-vereniging “De Jonkheid” heeft meer dan 10 jaar geleden de “Vrienden van de Jonkheid” opgericht, welke
bestaat uit een groep steunende leden die vereniging een warm hart toedragen. Deze vrienden betalen jaarlijks het
symbolische bedrag van € 10,- om zo de vereniging te steunen. In ruil daarvoor ontvangt men 4 maal per jaar het
nieuwsblad van de vereniging om zo op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes.

Er zijn geen verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap, behalve dat men de vereniging een warm hart toe-
draagt. Iedereen kan lid worden: jong of oud, vrijgezel of getrouwd! Personen die lid zijn van de “Vrienden van de
Jonkheid” worden daarnaast jaarlijks met naam in deze programmagids vermeld. 

Aanmelden kan bij de onderstaande bestuursleden:

• Voorzitter, dhr. Joey Geraets, tel.: 06 - 227 89 777
e-mail: joeygeraets@jonkheid-schinveld.nl

• Secretaris, dhr. Martijn Meessen, tel.: 06 - 205 65 855
e-mail: secretariaat@jonkheid-schinveld.nl

LEDEN “VRIENDEN VAN DE JONKHEID”

• Kayleigh Abelshauzen
• Yentl Abelshauzen
• Jo Arets
• Anoek van Asten-Theunissen
• Mees van Asten
• Martha van Bergen-Hendriks
• Abby van Bree
• Leah van Bree
• Arcèn Bruls
• Fleur Bruls
• Jo Bruls
• Stan Bruls
• Frans Bulkens
• Pierre van Can
• Finn Daelmans
• Lies Daemen-Benders
• Rick Derks
• Koen van Eijk
• Rick van Eijk
• Harry Gelissen
• Debby Gelissen-Broekhuizen
• Mirjan Gelissen-Hulshof
• Tim Gelissen
• Wim Gelissen
• John Geraets
• Sammy-Jo Geraets

• Sjaak Gerards
• Antoinette Goffin
• Levi Goffin
• Michiel Goffin
• Marko Hanssen
• Bjorn Hendriks
• Ton Hermus
• Mia Hoenen-Severens
• Gerard Hoogakker
• Chantal Hornstra
• Marjan Hornstra
• Theo Hornstra
• Raymond Husch
• John Imming
• Sjir Janssen
• Ralf Keulers
• Liam Kinscher
• Manfred Kinscher
• Leo Kirpenstein
• Davy Marx
• Wim Meessen
• Jacques Mevissen
• Jordy Mevissen
• Leo Mevissen
• Thamara Mevissen-Bouman
• Peter Moors

• Margret Offermans-Houtermans
• Lou Peters
• Annie Plum-Janssen
• Ramona Ronckers
• Karl Scholz
• Marlie Senden
• Bertien Severens-Houben
• Eugéne Severijnen
• Wilma Sliwa
• Chardien Smeets
• Givan Smeets
• Hub Smeets
• Jan Smeets
• Hilda Stevelmans-Smeets
• Agnes Stürtz 
• Toon Stürtz
• John Theunissen
• Math Theunissen
• Wim Theunissen
• Jos Thissen 
• Noël Thoen
• Nico Trommelen
• Greet ten Vaanholt
• Jack de Vries
• Djaiden Westerhof
• Gemmie Wit-Theunissen
• Ron Wit 

VRIENDEN VAN DE JONKHEIDVRIENDEN VAN DE JONKHEID
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SMEETS
UW WARME BAKKER

Kloosterlaan 2, Schinveld
Rumpenerstraat 58, Brunssum

Tel.:045-5251022

DE OUDSTE ZAAK TER PLAATSE

www.ralpheidamsmercedes.nl

Mercedes-Benz specialist
Voor al uw reparaties en onderhoud!
nieuw: nu ook verkoop van occasions!
Tevens voor het reinigen/spoelen van uw automaat

Haefland 33 Brunssum
Telefoon: 045 - 525 02 96 
mobiel: 06 - 511 323 59

Autoservice
Ralph Eidams

HIER KAN UW 

ADVERTENTIE STAAN!

voor info:

secretariaat@jonkheid-schinveld.nl
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Telefoon: 06 - 83 772 431 • rene.penders@hotmail.com

Nieuwwijkstraat 22 • 6451 GB Schinveld

KJILEKNAHFANO%001DREEDNARAGEG

Beekstraat 36A Schinveld - Tel.: 045 - 564 05 55
www.slagerij-pinkaarts.nl   info@slagerij-pinkaarts.nl

SLAGERIJ/TRAITEUR

Sjef Pinkaarts
De specialist in lekkere dingen

Wilhelminaplein 3 • 6451 CJ Schinveld     
Tel. 06-10167572 • www.zen-kado.nl

Wilhelminaplein 6 - 6451 CJ  Schinveld
Piercing: 045 525 94 70    Tattoo: 06 - 155 00 203

www.studioskin.nl
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DUMMER
• GAZELLE FIETSEN 
• HUISHOUDELIJKE ART.
• SPEELGOED
• GESCHENKEN
• SEIZOENSARTIKELEN
• FIETSREPARATIES

President Rooseveltstraat 18 Schinveld 
Telefoon: 045 - 525 22 14

Haefland 14, 6441 PA  Brunssum
Telefoon: 045-5251632  fax 045-5256127

Website: www.steenhouwerijbethlehem.nl
E-mail: info@steenhouwerijbethlehem.nl

Geopend: ma. t/m v.:8.00 - 12.30 en 13.30 - 17.00 uur
Zaterdag's op afspraak

Grafmonumenten en bouwwerken in natuursteen

Steenhouwerij
D. Bethlehem Vof 

Dames..Heren..kids

Wilhelminaplein 9
Schinveld

06 14 98 28 80

BIBI’S HAIRSALOON
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Mei-vereniging “De Jonkheid”
dankt alle adverteerders

Wij nemen afscheid van het meipaar 2015: 
Soëlla Kleuters & Jeroen Beumers
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