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Van de redactie
In deze Stretcher herdenken wij twee bijzondere leden. Marijke Schut, sinds 1995 lid van
AV Pijnenburg is op 10 maart overleden. Gé van Zal was vanaf begin tachtiger jaren lid. Hij
overleed op 24 maart. Twee mooie verhalen geschreven door mensen die hen goed kenden,
over twee unieke Pijnenburgers over wat zij voor de club en de club voor hen betekenden.
Wij hebben een nieuwe voorzitter. Adry de Klein nam in april de hamer over van Evert ten
Kate. Als nieuwe voorzitter laat ook hij graag van zich horen in het intro van de stretcher.
Dat was een goede gewoonte van Evert die hij graag overneemt.
Ria van Egdom ging met Adry in gesprek om hem beter te leren kennen (p. 4)
Luister naar de noodkreet van Elly van Veen en, als je nog geen vrijwilliger bent, geef je dan
op. Vrijwilligers zijn onontbeerlijk voor onze vereniging. Meld je via
vrijwilligers@avpijnenburg.nl. Meer op p. 17.

Verspreiding

Ton van der Hoeven
Evert van ‘t Klooster

De volgende Stretchter komt in september (deadline 27 augustus).
Op p. 21. vinden jullie informatie over de zomersluiting.
Wij wensen jullie een fijne, mooie en sportieve zomer.

Foto’s omslag:
Boven: Bevrijdingsloop Jaap van den Broek

Namens de redactie, Ria Konter
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In gesprek met………….
Adry de Klein, Bestuurslid van AV Pijnenburg. Sinds de ALV van april is hij voorzitter. Daarnaast heeft hij de portefeuille Jeugd en
Wedstrijdsport, en verzorgt hij samen met Elly van Veen de secretarisfunctie. Adry is sinds 2007 lid bij A.V. Pijnenburg en in 2011
aangetreden als bestuurslid. Hij is ook vooral een gedreven wedstrijd-atleet.

Mag ik naar Uw leeftijd vragen?
Jazeker, 59 jaar jong. Sporten, hardlopen, maar ook vrijwilliger
zijn houdt je over het algemeen fysiek en geestelijk jong.
Getrouwd met ……
José. Mijn echtgenote en mijn trouwste supporter.
Wonende in de wijk …….?
Vanaf 1985 woon ik in Soest, in de wijk “Klaarwater”. Een prima
wijk om te wonen.
Tijdens de Ledenvergadering van Dinsdagavond 4 april
heeft U het voorzitterschap overgenomen van de huidige zittende voorzitter Evert ten Kate. Had U ooit gedacht
deze verantwoordelijke functie ooit te gaan uitvoeren?
Ik was al vanaf 2011 bestuurslid en hierdoor nauw betrokken bij
het reilen en zijlen van AV Pijnenburg. De functie van voorzitter
was eigenlijk nooit mijn ambitie maar is eigenlijk min of meer
op mijn pad gekomen. Nu Evert vertrekt naar de Sylvestercross
blijven we over met een 3-mans bestuur. In het belang van
Pijnenburg heb ik nu het voorzitterschap op me genomen naast
mijn bestaande bestuurstaken. En dat voorzitterschap pak ik
met plezier en overtuiging op. Ik ga mijn best doen ook daar
een succes van te maken.
Al weer bijna 1 maand vervul je deze functie als voorzitter, blij met deze taak tot nu toe?
AV Pijnenburg is een geweldige vereniging met enthousiaste
leden die elkaar actief steunen in voor en tegen. We hebben
één van de mooiste atletiekaccommodaties van Nederland. En
de omgeving waarin we lopen, de duinen, bossen, polder is een
walhalla voor onze sport. Elke dag dat je voorzitter van zo’n
vereniging mag zijn, moet je blij zijn.

altijd naar ieders tevredenheid is, dat is in een vereniging met
900 leden wel erg ambitieus. Voorzitter zijn kan iedereen, maar
iedereen zal een andere voorzitter zijn. Dat mag en dat moet
ook.

Als voorzitter ben je het visitekaartje van de vereniging. Je hebt
een representatieve rol binnen de vereniging zelf en naar buiten. (Gemeente, andere verenigingen, Atletiekunie). Evert deed
dat op zijn manier, ik zal daar een eigen invulling aan geven.
Dat is in het begin best verkennen, aftasten.

Adry, beoefen je atletiek als enige sport?
Nee, zeker niet. Hardlopen was altijd wel mijn hoofdsport. En
dan hou ik vooral van de langere afstanden. Dat vindt het lijf nu
niet meer prettig. Ik fiets en wandel nu veel. En in het verleden
vond ik ook schaatsen en skiën ontzettend fijn om te doen.

Wélke kwaliteiten moet je als persoon hebben om deze
taak naar ieders tevredenheid uit te voeren?
Als voorzitter heb je een verbindende en stimulerende rol. Belangrijk voor bestuursleden is om niet alles zelf te willen doen.
Daar hebben we binnen Pijnenburg actieve enthousiaste commissies en vrijwilligers voor. Dus moet je delegeren en ruimte
geven. Wel moeten dingen passen binnen Pijnenburg. De grote
lijn moet je bewaken vanuit het bestuur. We hebben vorig jaar
november in de ALV een nieuw beleidsplan aangenomen. Daarin
staat die grote lijn. Er staan ook de kernwaarden van de vereniging in die je ook op de vernieuwde website terugvindt.
Daar moet je als voorzitter en bestuur over waken.

Tot slot, heeft U voor uzelf het aantal jaren in gedachten om de functie van voorzitter voort te zetten?
Ik wil 1 jaar voorzitter zijn. In 2018 ben ik 7 jaar bestuurslid. In
onze statuten is geregeld dat je in principe het stokje na 3 of 6
jaar overgeeft. Een ALV mag daar wel van afwijken, maar ik zit
dus eigenlijk al in de verlenging.

Om een goede voorzitter te zijn, moet je benaderbaar zijn, je
actief opstellen, en de grote lijn in de gaten houden. Of dat dan

Ik bedank de uiterst sympathieke Adry voor zijn inzet om, in
zijn uiterst kostbare tijd, dit interview mogelijk te maken.
Redactrice:
Ria van Egdom
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Van de nieuwe voorzitter
Een nieuwe lente, een nieuw geluid.
Sinds de ALV van 4 april ben ik jullie nieuwe voorzitter. Ik volg
na zes jaar Evert ten Kate op. Evert blijft het bestuur wel actief
steunen, en is sinds begin dit jaar voorzitter van de Sylvestercross. Evert, ook op deze plek nog een keer dank voor je inzet
de afgelopen jaren.

Wat vind je leuk, goed, en moet vooral blijven. En wat zouden
we net iets anders willen, wat kan nog beter. Laat het me weten. Spreek mij en mijn mede bestuursleden aan. Mail ons.
Zonder jullie sturing zijn we stuurloos. Ik reken op jullie.

Als nieuwe voorzitter verwacht ik veel van jullie. Natuurlijk dat
we met veel plezier sporten, en dat we zorg en respect hebben voor elkaar. Maar ik verwacht dat jullie ook meedenken,
meedoen en meeleven met de vereniging. Als sporter en als
vrijwilliger maken wij samen de vereniging. En omdat we elkaar
niet allemaal elke week spreken, verwacht ik dat jullie regelmatig wat laten horen. Ik kan alleen een goede voorzitter voor
jullie zijn als jullie mij laten weten wat er leeft.

Mail naar de voorzitter: Voorzitter@avpijnenburg

Adry de Klein

Column
Zwerfafval en wegwerpkinderen
De deadline voor deze column nadert en ik zit te mijmeren over wat ik jullie wil vertellen.
Ineens moet ik denken aan het zwerfafval in de duinen. Heel vaak buk ik als ik een stukje plastic zie en neem het
mee. Een schone omgeving begint immers bij jezelf.
Dat dit ook geldt voor mensen daarvan was ik me niet bewust. Totdat ik de documentaire “wegwerpkinderen” zag.
Na het zien van deze documentaire realiseerde ik me dat mijn “pleegzoon” ook een wegwerpkind is.
Van instelling naar instelling, van pleeggezin naar pleeggezin. Is hij dan zo moeilijk? Nee, maar hij is beschadigd
en heeft een beperking. Hierdoor lukt het hem niet om te voldoen aan de eisen van de maatschappij.
Hij heeft namelijk nooit geleerd dat het fijn is om jezelf te verzorgen, want dat is een wegwerpkind niet waard.
Hierdoor loopt hij dagelijks tegen zichzelf aan, is zijn woning vaak vies en dat geldt ook voor zijn kleding die niet
zo fris ruikt, heeft hij overgewicht.
Doe daar wat aan, zou je zeggen. Dat is makkelijk gezegd, maar als je als baby in de steek gelaten wordt…, waarom zou je dan nog mensen vertrouwen en wat van ze aannemen? Je bent het immers niet waard om te leven.
Geen werk, maar een WAJONG uitkering…
Geen relatie, want je weet niet hoe je moet liefhebben
Geen diploma’s, omdat je zoveel scholen hebt gezien en een leerbeperking hebt.
En geen dromen meer…
Hoewel het niet mijn bedoeling is om in deze column een persoonlijk verhaal neer te zetten, vind ik het belangrijk
om jullie mee te nemen in dit verhaal. Aan de buitenkant kun je niet zien welke parel er aan de binnenkant zit.
Mijn pleegzoon is zo`n parel. Hij is lief, hij staat altijd voor me klaar en hij heeft gouden handen.
Kijk goed om je heen… Buk eens wat vaker om de troep van een ander op te ruimen en vraag eens aan die straatkrantverkoper hoe het werkelijk met hem gaat. Met elkaar kunnen wij de wereld een stukje beter maken… Dat is
toch een fijn idee.
Ik wens jullie een hele mooie en warme zomer toe,
Mieke
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In memoriam Marijke Schut
Op 10 maart jl. bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van Marijke. Na toch nog een laatste chemokuur,
op haar eigen verzoek, heeft haar lichaam het opgegeven.
was Marijke bij alles van de partij. En dan niet te vergeten die
prachtige mountainbiketocht op de Utrechtse Heuvelrug.
En dat oergezellige trainingsweekend in Noordwijk met de
casinoavond, de Oudhollandse spelletjes, we maakten vliegers
en prachtige zandsculpturen op het strand. En tot in de kleine
uurtjes disco!
Een wadlooptocht mocht er natuurlijk niet aan ontbreken en ook
daar was Marijke weer van de partij. Geprobeerd tijdens de overtocht naar Ameland droog te blijven, werden we verrast door
een stortbui op Ameland zelf. Dus alsnog doorweekt!
En dan die zeiltocht over de Friese meren eindigend in het ziekenhuis daar Marijke bij het overstag gaan van de boot dubbelklapte en veel pijn had. Het viel achteraf gelukkig erg mee.

Terwijl ik het verdriet een plekje probeer te geven, denk ik
terug aan de jaren rond 1995 toen Marijke zich bij onze groep
voegde. Zij viel met de neus in de boter want er stond toen
een duurloopje op het programma. Marijke vertelde dat zij
daar geen probleem mee had. Later vertelde zij lachend dat
zij thuis helemaal kapot was maar ons niet wilde vertellen dat
het wel wat ver voor haar geweest was. Toen toonde zij zich al
een ware doorzetster. Dat heeft Marijke in de jaren dat zij ziek
was vele malen getoond, nooit opgeven, altijd doorgaan want
het leven is zo mooi!
Marijke kwam bij AV Pijnenburg in de jaren 1995 en is er altijd
gebleven. Denkend aan al die mooie dingen die wij met haar
meegemaakt hebben, sla ik mijn goed bijgehouden AV Pijnenburg album op en kom bij elk evenement Marijke tegen.
Een kleine greep van wat wij samen met Marijke zoal hebben
mogen beleven in de tijd dat ikzelf nog training gaf:
In 1996 gingen wij met de groep op trainingsweekend in
Fijn-Oord, en wat hebben we een mooie herinnering aan die
Stormbaan! Vermoeiend, maar wat hebben we genoten!
Natuurlijk liepen wij ook mee met de Lady’s Run in Hilversum. We trokken veel bekijks door in een zelfgemaakte heel
grote rups mee te lopen.
Ook deden wij aan de Volkspelen in Soest mee en natuurlijk

Uit de groep van Marga is er een vriendenclub van 10 vrouwen
ontstaan waaronder uiteraard Marijke. Ieder jaar gingen we
(meestal) op de fiets naar een Stay-O-Kay en zetten daar dan
een weekend lang de bloemetjes buiten.
We spaarden iedere maand een bedragje zodat wij eens per
vier à vijf jaar een grotere reis konden maken. En daar kunnen
wij met heel veel plezier op terugkijken. We zijn in Hongarije,
in Spanje, in Italië en in Frankrijk geweest. In Italië de CinqueTerre gelopen en ook daar heeft Marijke, ondanks haar ziekte
de hele tocht meegelopen. En het was zwaar maar geen klacht
hoorden wij van haar.
Wij kunnen terugkijken op een prachtige tijd met Marijke, een
vrolijk altijd optimistisch prachtig mens. Hoe ellendig zij zich ook
voelde haar motto was “doorgaan en niet opgeven”.
Was er wel eens onenigheid in de groep dan was het Marijke die
zei: geen ruzie, het leven is veel te mooi om ruzie te maken.
En dat was typisch Marijke, een mooi mens en een voorbeeld
voor ons allemaal.
Marijke we zullen je nooit vergeten. Jij bent mijn grote voorbeeld
en ik hoop dat ik, net als jij positief in het leven zal blijven staan
en niet zal opgeven!!
Onze gedachten gaan ook uit naar Charles, kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen heel veel sterkte.
Vriendenclub: Marga Legierse, Nellie v.d. Boon, Nelly Nieuwenhuizen Joke Sax, Nienke Alkema, Yvonne Sebel, Gudula Stouthamer, Marie Hornung en
Marga Boeren
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In memoriam Gé van Zal
Op 24 maart 2017 is met Gé van Zal een uniek en heel bijzonder mens van ons heengegaan. Een week later op vrijdag 31
maart en zaterdag 1 april is er onder andere door de leden van AV Pijnenburg massaal afscheid genomen van dit zeer gewaardeerde en trouwe lid van de Atletiekvereniging Pijnenburg.
Hij was vanaf begin tachtiger jaren van de vorige eeuw lid
van AV Pijnenburg. Een zeer betrokken en uitermate actief
lid, die zeer breed zijn inbreng heeft gehad in de vereniging.
Het was dan ook geen wonder dat hij op 19 mei 2003 als
één van eersten tot Lid van Verdienste werd benoemd. Later
werd hij bovendien voor al dat goede en mooie vrijwilligerswerk ook nog geridderd.
Dat hij eigenlijk een Super Lid van Verdienste,
Categorie *****, is geweest, mag blijken uit de volgende
beschrijving van zijn verdiensten als lid en vrijwilliger voor
AV Pijnenburg:
De eerste * betreft zijn persoonlijkheid:
Een zeer aimabel persoon, die binnen de vereniging altijd
klaar stond om anderen van dienst te zijn. Hij deed dat altijd
met de hem eigen humoristische inslag. Zijn positieve instelling, zijn heldere kijk op dingen en zijn grote bescheidenheid
waren immer merkbaar. Zijn aanwezigheid, uitstraling en
wijze van aanpakken waren een vertrouwd gegeven. Uit alles bleek dat hij een Pijnenburger in hart en nieren was. De
‘smile’ waarmee hij achter de bar stond én heel soms zat,
wordt nu al node gemist. Een zo’n vertrouwde verschijning,
die ook nog eens de rol van gezellige gangmaker bij allerlei
gebeurtenissen op zich nam, roept het beeld op van een
ware ‘Mister Pijnenburg’.

De tweede * betreft zijn sportieve prestaties:
Gé hield ervan voorop te lopen. Dat ging hem ook goed af,
want hij verkeerde doorgaans in een goede vorm en had
weinig last van blessures. Steevast gaf hij ‘acte de présence’
op alle trainingen van de D-groep. Ook op de vrije training
van zondagmorgen liet hij veelal niet verstek gaan. Als

hij het tijdens de trainingen niet ‘snel’ genoeg vond gaan,
dan gooide hij de kreet ‘Stapje erbij’ of ‘Tandje erbij’ uit.
Menigeen liep dan al op zijn tandvlees, maar de humoristische inslag van Gé deed hem dan deze strijdkreet uit volle
overtuiging slaken. Marathons, Halve marathons, 10 kmwedstrijden, Gé draaide zijn hand er niet voor om. Natuurlijk
kende hij ook zijn moeilijke loopmomenten, maar ‘opgeven’
kwam in zijn loopvocabulaire niet voor. Het deed hem de
laatste jaren dan ook veel pijn dat hij zijn geliefde loopsport
niet meer (goed) kon beoefenen. Hij was er heel lang nog
van overtuigd, dat hij in ‘zijn’ loopgroep’ zou terugkeren.
Alle andere vormen van bewegen, op het (race)fietsen ná,
waren voor hem een surrogaat vorm van sporten.
De derde * betreft zijn inbreng als bestuurder:
Door zijn instelling en de opgedane kennis van de loopsport kon het natuurlijk niet uitblijven dat hij zich ook met
bestuurlijke zaken ging bezighouden. Zo werd hij lid van de
recreantencommissie, die hij al snel ook in het Algemeen
Bestuur ging vertegenwoordigen. De loopsport werd eerst
onder de paraplu van de Sport Organisatie Soest beoefend.
Een stel actieve jonge mannen beoefende toen de loopsport
behoorlijk fanatiek en behoorden tot de Nationale (sub)
top. In de eerste jaren van het zelfstandig bestaan van
AV Pijnenburg (opgericht in 1983) werd Gé door Jan Veen
uitgenodigd bij Pijnenburg te komen lopen. In de jaren 80
en 90 van de vorige eeuw groeide het aantal recreantenlopers explosief. Dat vroeg om coördinatie van die groep en
een stem van hen in het bestuur. Gé nam die taak op zich
en vertegenwoordigde de recreanten op die wijze, en naar
volle tevredenheid, vele jaren. Zo werkte hij o.a. actief mee
aan de uitbouw van de sectie recreanten door middel van
‘Fitstart(s)’. Ook was hij altijd actief en bestuurlijk betrokken
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bij de vele clubevenementen, zoals de Pijnenburgcross, de
Gildeloop, Stratenloop, de Bosmarathon en Sylvestercross.
De vierde * betreft zijn trainerschap en voorzitterschap
kantinecommissie:
Zijn inbreng bij Pijnenburg leidde zelfs tot het trainerschap.
Vele jaren begeleidde én stuurde hij loopgroepen aan bij
hun trainingen in de bossen en duinen rond het Pijnenburgcomplex. Daar wist hij als zeer geoefende loper uitstekend
de weg. Het motiveerde hem bijzonder om zijn steentje te
kunnen bijdragen aan het bewegen en daarmee het welzijn
van de recreantenlopers van Pijnenburg. De aandacht voor
dat welzijn beperkte zich niet tot het lopen. Ook na de
trainingen moest men zich goed en lekker voelen. Ook daar
speelde Gé een grote rol. Samen met zijn vrouw Joke was
hij vele jaren het ‘vertrouwde gezicht achter de bar’. Maar
ook daar was weer van alles te regelen en te coördineren.
Zo kwam hij als vanzelfsprekend terecht in de Kantinecommissie van Pijnenburg en niet veel later was hij daarvan
de voorzitter. Daar waar Gé binnen Pijnenburg ten tonele
verscheen, werden de zaakjes gelijk aangepakt en altijd
piekfijn geregeld.
De vijfde * betreft zijn vele hand- en spandiensten:
Daar waar de handen uit de mouwen gestoken moesten
worden, kon je Gé vinden. Als immer bezige bij verleende
hij her en der diensten aan commissies die iets moesten
organiseren. En bij een actieve vereniging als Pijnenburg
gebeurt er natuurlijk veel. Niet alleen clubactiviteiten
vragen hun aandacht op de ‘Pijnenburgt’. Verenigingen als
de Schaatsvereniging Eemland en de Triatlonvereniging De
Schieter maken ook gebruik van het complex. Heel vaak ook
was én is de Atletiekunie er voor cursussen en/of trainingen
te gast. Zelfs wandelverenigingen maken gebruik van de
Pijnenburgt voor hun tussen- of eindstop van wandelingen
door de regio. Ook dit alles vroeg én vraagt een inspanning
van Pijnenburg. Altijd was Gé en met hem Joke bereid om
er te zijn, zaken te verzorgen dan wel te regelen.

Deze opsomming illustreert genoeg wat voor persoon en
duizendpoot AV Pijnenburg, in de persoon van Gé van Zal,
heeft verloren. Zijn plaats is gewoonweg niet door één persoon in te vullen. Al het verenigingswerk dat hij altijd met
de hoogste gedrevenheid en grootste toewijding verrichtte,
is bijna niet op te sommen en samen te vatten. Nu komen
de volgende mijmeringen bij ons Pijnenburgers op:
 Nooit meer zullen we hem op zijn fietsje aan zien komen bij de Pijnenburgt
 Nooit meer zullen we dat vriendelijke glimlachende
gezicht achter de bar waarnemen
 Nooit meer zullen we zijn humoristische en grappige
ingevingen en opmerkingen horen
 Nooit meer zal hij zaken fijntjes voor ons kunnen regelen
 Nooit meer zal hij ’s avonds een stukje met anderen
omfietsen om één of meer dames veilig thuis te brengen. Nooit meer ……!
Kortom hij laat ook bij AV Pijnenburg een enorme leegte
achter. Helaas blijven voor ons alleen de vele mooie herinneringen aan hem over. Er rest ons niets anders dan zijn
familie en in de eerste plaats zijn vrouw Joke, zoon Marco
en schoondochter Sanne met kleinkinderen Maas en Hidde,
dochter Marlon en schoonzoon Jur alle sterkte en kracht toe
te wensen.
Moge hij in vrede rusten!
Gerard van den Berg

Hartelijk dank voor jullie
steun
Wij willen hierbij iedereen bedanken die ons tijdens
de periode van ziekte en het overlijden van Gé heeft
gesteund. De vele kaarten, de mooie woorden, de
aanwezigheid bij de condoleance en uitvaart hebben
wij zeer gewaardeerd.

Joke van Zal en familie
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Interview met ……… Hugo van ’t Klooster
Hugo is een 9-jarige Leerling van de basisschool “De Bron”. Hij moest wel even geduld hebben; een van zijn vriendjes, namelijk Lucas Karelsen, was hem reeds vóór in de Stretcher van februari. Toen dacht Hugo: ”Dat vind ik eigenlijk ook best leuk, over atletiek
praten”. Zo gezegd zo gedaan, een afspraak was snel gemaakt, en het adres is toevallig in dezelfde straat waar mijn man en ik met
onze dochters Carolien en Brigitte vele jaren hebben gewoond.
Lekker op de fiets! Woensdag 29 maart om 14.00 uur er naar toe. Bij aankomst zat Hugo al op de bank met zijn vriendje op mij te
wachten. Je zag het aan hem, hij vond het best spannend, maar dat was snel over. Onder het genot van een drankje kon wat Hugo
betreft het gesprekje wel beginnen, Hij keek mij aan van: “Kom maar op met je vragen, ik ben er helemaal klaar voor!”

Klopt het Hugo dat je A-1 pupil atleet bent en traint bij
Lisa dinsdags van 17.45 – 19.00 uur?
Ja, dat klopt, maar vanaf 31 maart is het winterseizoen voorbij;
wij zijn al weer gestart met onze zomertraining, met Lisa en
Rachel. Wij trainen op de baan en in het bos .
Wil je iets vertellen over hoe jouw training er uit ziet op
dinsdag?
Zeker, je moet tijdens de training wel héél véél je best doen.
Voor mij beslist wel een uitdaging!
Zoals bij aanvang van de training een looptraining 2½ halve
ronden hardlopen. Daarna verschillende onderdelen in de looptraining, kruispas, trippelen. Dit duurt ongeveer 10 minuten.
Kaatsen, kogelstoten. Weet je, vertelt hij trots, bij het onderdeel
kogelstoten had ik tijdens de Clubkampioenschappen Baan van
1 oktober een record met een gooi van 4.15m. met een kogel
van 2 kilo! Super toch, deze prestatie!? Maarten, mijn vriend,
werd eerste, Ik werd tweede en Lucas werd derde.
Hoeveel keer per week train je eigenlijk, Hugo?
Ik train twee keer per week, op dinsdag en vrijdag. Ik vind het
uiterst belangrijk heel veel plezier te hebben met mijn vrienden.
En vergeet niet, dat ik enorm gestimuleerd word door mijn
nicht Wouke van ’t Klooster, zij werd derde bij het hoogspringen
tijdens de Nederlandse Kampioenschappen. Zij is namelijk een
groot talent en je begrijpt, in de toekomst wil ik zo’n titel zeker
ook behalen.
Ik hoorde van je moeder dat er naast de trainingen bij
AV Pijnenburg ook leuke evenementen worden georganiseerd. (zoals kortgeleden een jeugdbingo.)
Ja, dat was heel erg leuk, het thema van die avond was: kom
verkleed als cowboy. Als je een goede bingo had (volle kaart),

Regelmatig schrijf je je in voor wedstrijden, toch? Geef
eens een voorbeeld?
Ik probeer mij zoveel mogelijk in te schrijven voor wedstrijden.
Dat lukt niet altijd, want ik ben ook lid van de Hopman Masselmangroep, ons honk staat aan de Sparrenlaan. Vorig jaar nog
gingen we op kamp naar Duitsland, om de vijf jaar gaan we
naar een buitenlandse bestemming. De tussenliggende jaren
blijven we in Nederland. Super leuk maar daardoor lukt het niet
altijd mij voor alle wedstrijden
in te schrijven! Dan moet je
soms keuzes maken toch?
Maar …… de Sylvestercross
van afgelopen jaren heb ik
inmiddels al vier keer met onze
school “De Bron” en één keer
met AV Pijnenburg meegelopen.
Tot slot merkt Hugo’s moeder
op dat Hugo pas één jaar lid
is bij AV Pijnenburg en in deze
tijd heel veel geleerd heeft,
en dat hij een super talentje
is, waar we in de toekomst zeker goede prestaties van kunnen
verwachten. Want dit bewijst hij nu al!!!!!
En ja, Hugo’s lievelingsgerecht, ik kop hem bij jou ook
maar in: “waar wil je ’s nachts voor wakker worden
gemaakt? Wat wordt het, patat of iets dergelijks?”
Nee, Hugo houdt van spaghetti zonder saus met geraspte kaas.
En natuurlijk ijs, MMmmmm lekker, maar zeker niet ’s nachts,
want dan ben je meteen klaarwakker met die ijskoude massa in
je maag!

kreeg je een kleinigheidje uit de prijzendoos uitgereikt! En bij
een training in het donker in de Kerstperiode was ik verkleed
als wandelende kerstboom. Het was heel erg indrukwekkend,
alle clubgenootjes waren met lichtjes behangen, je begrijpt, een
geweldige belevenis!!!!

Ik bedank Hugo en zijn ouders voor de gastvrijheid en het
interview!!!!
Redactrice:
Ria van Egdom
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AV Pijnenburg heeft er weer vier nieuwe trainers bij
16 aspirant trainers, waarvan 4 van AV Pijnenburg, sloten hun
opleiding af op 8 april. Elke examenkandidaat moest eerst in
gesprek met de examinator, vragen over de planning van de
training werden gesteld en hoe deze past in het jaarschema.
Dan de baan op. Daar stonden al minimaal 12 enthousiaste
lopers ingelopen en wel klaar voor de examenkandidaat. Eerst
loopscholing gevolgd door de ‘kern’.

Instructies werden duidelijk gegeven, feedback zowel individueel als naar de groep en de juiste posities op de baan werden
ingenomen. Na een half uur mochten de kandidaten terug voor
het ‘reflectie interview’. Nog een aantal kritische vragen over de
trainingen en dan het lang verwachte woord: GESLAAGD!
Alle 16 kregen hun welverdiende diploma uitgereikt.
Arno, Marieke, Jeroen en Richard gefeliciteerd!

Trainers examen BLT3 - het persoonlijke verslag van een examenkandidaat
Eindelijk, na zes maanden hard werken aan de basis looptrainer cursus is het dan zover. De examendag is aangebroken. De
vele weken van formulieren invullen en bespreken en dan weer
zelf-evaluaties zijn achter de rug. Het opgebouwde portfolio is
goedgekeurd en ik mag examen doen. Ik ben de weken voor
het examen nog druk bezig geweest met het ronselen van lopers voor mijn examen, maar nu blijkt dat ik er ruim voldoende
heb. Vijftien lopers maar liefst en er waren twaalf nodig. Dus
met een goed gevoel daarover begint mijn dag.
Ik neem 's ochtends mijn training nog een paar keer door en
oefen de kernzinnen die van belang zijn. Om 11:55u. verzamelen we en vertrekken met vier auto's richting Soest. Hoewel ik
zelf nog wel zenuwachtig ben, word ik door alle lopers ervan
verzekerd dat ik zal slagen. Ik voel me zeer gesteund door mijn
loopgroepleden en mijn vrouw en broer die er ook bij zijn.
Als we aankomen op de atletiekbaan vind ik gauw Hans
Veldhuis die mij koppelt aan mijn examinator. Samen met de
trainers Erik en Harry zet ik de pilonnen klaar. Terwijl Erik de
warming up verzorgt, heb ik een voorgesprek met de examinator. Dat verloopt soepel en we beginnen met de training. Alle
spanning valt van me af als ik me concentreer op de oefeningen
en de lopers. De lopers gedragen zich voorbeeldig en ik doe
mijn best om ze met loopscholing te genezen van storende
rotatie. :) Voordat ik 't weet is het half uur al voorbij. Nog tien
minuten nabespreken en dan is het moment daar.
Ik ben geslaagd!!!

Ik ben erg blij en opgelucht en tot mijn verrassing is er taart
en champagne. De zon breekt door en we vieren uitgebreid het
behalen van mijn diploma. We vergeten bijna dat mijn diploma
nog even getekend moet worden. Ik feliciteer mijn medecursisten Paul en Patrick want die zijn ook geslaagd. Daarna we nog
met z'n allen traditioneel op de foto. Henk maakt er een professionele fotoreportage van en Rob heeft al direct de nodige foto’s
op Facebook gezet. Kortom het was een mooie dag. Een dag
om niet snel te vergeten. Dankzij de lopers van de LGH verliep
alles vlekkeloos en werd het een echt feestje!
Als kers op de taart kreeg ik later van Henk (onze clubsecretaris) nog een mooi fotoboek van mijn examentraining. Perfect
om deze mooie dag nog lang te blijven herinneren. En nu stop
ik met dit verslag want ik moet nog een training voorbereiden
voor morgen!
Eddy Spreeuwers

Stretcher mei 2017 - 11

Sfeerimpressie van de trainingspakkenwedstrijd op
25 maart 2017
25 maart organiseerde AV Pijnenburg onder uitstekende weersomstandigheden voor de tweede keer een
Trainingspakkenwedstrijd. Dit jaar waren AV Nijkerk en AV Fit te gast.

De trainingspakkenwedstrijd is voor pupillen en junioren de openingswedstrijd
voor het zaalseizoen. Na maanden van
cross- en indoorwedstrijden is dit de
wedstrijd om te toetsen hoe de atleten er
voor staan met hun baanonderdelen.
Voor de pupillen was er een meerkamp
van sprint, verspringen en vortexbalgooien of kogelstoten. De junioratleten

Foto's Nel Dijksma

konden kiezen uit verspringen, speerwerpen, sprinten en kogelstoten.
Voor allen was er afsluitend de afstandsloop van 600 m. of 1000 m.
Er waren veel hulpouders, deze hielpen
bij de verschillende onderdelen; en de
eerste Persoonlijke Records van dit baanseizoen werden neergezet.

De prima organisatie was in handen van
Stefan Smits, Jasper Smits en Luc van
Wessel onder supervisie van Richard van
Egdom. Zij werden bijgestaan door juryleden en een grote groep hulpouders.
Henny Pot
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Bevrijdingsvuurestafette Wageningen - Soest
Vrijdagochtend 5 mei, Bevrijdingsdag. Na een lange nacht, waarin ik voor alweer mijn tiende keer met een fantastische ploeg
Pijnenburgers en andere Soesters aan de Nationale Bevrijdingsvuurestafette heb meegedaan, rijd ik tegen 10.00 uur naar
huis. Inmiddels allang over de ergste moeheid heen, dat wel, maar toch wel heel veel zin in een paar uurtjes slaap.
Wat was het weer een mooie ervaring! En wat was het ook deze keer ontzettend gezellig met elkaar!
En omdat de deadline van de Stretcher al dit weekend is vandaag toch nog maar even snel een impressie schrijven.

Donderdagavond 4 mei, de avond van de nationale herdenking. Na m'n training, waarin we uiteraard tegen 20.00 uur
met elkaar een paar indrukwekkende minuten stilte in het bos
hebben beleefd, is het rustig in de kantine van AV Pijnenburg.
Ik ben in afwachting van degenen die zich in de weken ervoor
bij me hadden aangemeld als deelnemer aan de Bevrijdingsvuurestafette.
Vanaf 21.30 uur druppelt het langzaam binnen. Tegen 22.00
uur zijn we compleet (alles bij elkaar 33), liggen de fietsen van
de begeleidende fietsers in het bagageruim van de touringcar
van Jan van Dijk en kunnen we vertrekken. Nee, toch nog eerst
even een korte toespraak door Cees Vos, voorzitter ‘Comité 4/5
mei’ van de gemeente Soest en een fotoshoot met Jaap van
den Broek. Natuurlijk, zij zijn er ook altijd!
Kort na 22.00 uur zet de bus zich in beweging. Op naar Wageningen!

Onderweg pak ik de microfoon om nog e.e.a. te vertellen, uit
te leggen wat de groep kan verwachten en vooral ook wat de
spelregels van de komende nacht zijn. Velen kennen die al,
zijn al vaker van de partij geweest, maar er is gelukkig ook nu
weer een aantal deelnemers bij voor wie het de eerste keer is.
Geweldig! Houden zo!
Het sfeertje in Wageningen zit er al goed in. Lekker druk ook,
er zijn immers ruim zeventig ingeschreven teams / gemeenten
vanuit heel Nederland. Het ontsteken van het bevrijdingsvuur
op het plein voor hotel De Wereld is altijd weer een indrukwekkend moment. Ook nu. Wij volgen het live op grote beeldschermen, wachtend in de startvakken, vervolgens langzaam
opschuivend tot het moment waarop team Soest/AV Pijnenburg
aan de beurt is. Dat duurt helaas 'even', wisten we van tevoren.
Het wordt zelfs nóg iets later, maar tegen 00.50 is het zover. De
fakkel, uitgereikt door onze eigen burgemeester Rob Metz, die
speciaal daarvoor naar Wageningen is gereisd, kan eindelijk met
ons aan z'n ruim 50 km lange tocht beginnen.
Maar eerst nog terug naar de bus, fietsen halen, het eerste
groepje formeren en dan weg.

Beetje regen en te koud voor de tijd van het jaar, maar so
what! Wát een enthousiasme! En wát een leuke relaxte groep
weer. Relatief veel junioren erbij, klasse!
Onderweg verloopt alles prima. Het gespetter houdt gelukkig al
gauw op, er wordt lekker veel gewisseld (in de bus, uit de bus,
immers alles kan) en eenmaal op de landweggetjes ten zuiden
van Leusden zien we het langzaam licht worden. Hoe bijzonder
en spannend lopen in de nacht ook is, daglicht is daarna toch
ook wel weer heel prettig.
Helemaal volgens planning arriveren we tegen 7.00 uur bij AV
Pijnenburg. De fakkel wordt even buiten geparkeerd terwijl wij
allemaal binnen lekker kunnen aanvallen aan het uitgebreide
ontbijtbuffet, zoals altijd uitstekend verzorgd door Antonio van
den Hengel. Hij was al om 6.30 uur ontvangen door Jan Veen.
8.00 uur: 'Moe maar voldaan', sommigen zelfs lekker opgefrist,
is iedereen zich aan ‘t oppeppen voor de laatste etappe. Eigenlijk de zwaarste. Want om na zo’n nacht en de euforie van ‘we
zijn er’, het rusten en ontbijten dan tóch opnieuw in de benen
te moeten komen voor nóg eens zes gezamenlijke kilometers
naar de eindbestemming, in dit geval Museum Soest, valt echt
niet mee. Velen kunnen daarover meepraten.
Maar niemand zeurt, gewoon gaan! Maar hoe zichtbaar moeilijk
sommigen het ook hebben, om 08.15 uur staat iedereen weer
klaar. Begeleid door de vaste verkeersregelaars Kiran, Frank
en Rob gaat de hele stoet - nu uniform gekleed in de speciale
shirts - op weg. Licht gekreun is hier en daar hoorbaar, alles
gaat niet meer zo soepel.
Na zo’n 2 km alweer de eerste rust. Pffff! Comité 4/5 mei had
een kort bezoekje ingelast aan De Klarinet, waar de bewoners
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een bevrijdingsontbijt aangeboden hadden gekregen. Op het
podium worden we ontvangen en toegesproken door opnieuw
burgemeester Rob Metz. Na vijf minuten weer snel naar buiten,
op naar het einddoel. En dat bereikt de stoet, inmiddels aangevuld met een paar belangstellende meefietsers, rond 09.00
uur. Gelukkig, daar staan best wat belangstellenden, fotografen, journalisten. De ontvangst is zoals altijd heel hartelijk en
bovenal zó enthousiast! Na de fakkeloverdracht en het ontsteken van de vuurschaal benadrukken burgemeester Rob Metz
en ook Cees Vos in hun toespraken hoe mooi dit evenement
toch iedere keer weer is en hoe belangrijk het is dat we dit toch
vooral blijven doen.
En ik sluit me daar vanaf deze plek van harte bij aan!
'Vrijheid geef je door' is de vaak gehoorde treffende en inspirerende slogan. 4 mei herdenken, 5 mei vieren. En in de nacht

Foto's Jaap van den Broek

tussen die twee dagen halen wij ieder jaar het bevrijdingsvuur
op uit Wageningen. Hoe mooi kan het zijn! Symbolisch, sportief
en ook nog eens heel gezellig.
Als het aan mij ligt gaan we dus volgend jaar weer. Ongetwijfeld met een aantal dezelfde deelnemers, maar vást ook weer
nieuwe clubgenoten die hun kans zien om dit bijzondere avontuur mee te maken. Ik kijk ernaar uit!
Lopers, fietsers, Jan van Dijk, Cees Vos, burgemeester Rob
Metz, EHBO-sters, verkeersregelaars, Jaap van den Broek, Jan
Veen, Antonio van den Hengel, allemaal bedankt voor jullie
aandeel in deze editie van de Bevrijdingsvuurestafette Wageningen - Soest.
André van Zadel
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Het eerste AV Altis/AV Pijnenburg marathontraject
succesvol afgesloten!
In de Stretcher van november 2016 schreven we over het interessante samenwerkingsverband tussen Altis en Pijnenburg op het
gebied van marathontraining en plaatsten we een oproep om mee te trainen in aanloop naar de voorjaarsmarathons van 2017.
Hiervoor bleek behoorlijke belangstelling en we kunnen dan ook met trots melden dat in het eerste jaar maar liefst 11 Pijnenburg
C-lopers hebben deelgenomen. Niet dat iedereen op voorhand de intentie had om daadwerkelijk een marathon te lopen maar het is
ook een goede mogelijkheid om je duurvermogen te vergroten. Omdat drie uur best lang is kun je beter de gezelligheid zoeken van
een groep!
Voorts stond de 25km Asselronde van de Midwintermarathon in
ons trainingsschema. Met de opdracht je individuele marathontempo te trainen. Echter, het ontbreken van gezag werd die dag
natuurlijk direct benut. De snellere mannen maakten er toch
een wedstrijd van en konden zo vaststellen dat het omslagpunt
er echt toe doet.

In totaal startten er 39 lopers aan het traject, begeleid door
5 trainers waarbij de coördinatie van het traject grotendeels
verzorgd werd door de zeer ervaren Altis trainer Shan Happé
die, waar nodig, werd bijgestaan door Vincent. De deelnemers
ontvingen uitgebreide informatie en adviezen. Indien gewenst
verzorgde Shan een omslagpuntberekening om nog meer
rendement uit je training te behalen. We ontwikkelden ook
een hulpmiddel om je persoonlijke energie- en vochtbalans te
berekenen. Geweldig toch dat dit allemaal bij je lidmaatschap
inbegrepen is?

De voorjaarsmarathons bleken overigens niet beperkt tot Rotterdam en Parijs. Er werd ook gekozen voor Leiden, Düsseldorf,
Wenen, Cyprus, Edinburgh, Jeruzalem en Kaapstad(!). Van onze
Soester delegatie hadden 5 lopers zich voor een marathon ingeschreven. Robbert Stolk (eerste marathon), Vincent van Leent,
Tony Gaillard en Arno Priem togen op 9 april naar Rotterdam.
Rob van den Breul kon in maart de spits afbijten in de pittige
marathon van Jeruzalem (ca. 700 hoogtemeters). Zoals goed te
zien op de foto was Rob zeer tevreden na zijn finish.
Hij vertelde dat het voelde als de ‘Laan 1914’ maar dan 42 km
lang…

De groep werd op basis van eerdere prestaties op kortere afstanden ingedeeld in 3 tempogroepen. En zo liepen we 16 zondagochtenden gevarieerde routes rondom Amersfoort en Soest.
Leuk is dat je op plaatsen komt waar je anders niet traint.

Op 9 april stonden Robbert, Tony, Vincent en Arno aan de start
in Rotterdam, samen met 12 lopers van Altis. De hele week
was het perfect marathonweer maar op marathondag zelf steeg
de temperatuur naar zomerse waarden. Zo werd een vlakke
stadsmarathon toch nog een uitdaging! Onderweg aangemoedigd door Shan, onze Soester supporters en andere Altisleden
trokken we, gewapend met zonnebril en anti-zonnebrandmiddel, ten strijde. Het blijft spannend zo’n marathon. Ruim 1.300
lopers vielen uit, meer dan gebruikelijk. Hier hoorden onze goed
getrainde - en met drinkadviezen volgepropte - Pijnenburgers
gelukkig niet bij want zij wisten allen netjes te finishen. Het
grote voordeel van het wat te warme weer was wel dat de stad
volledig was ingenomen door 950.000 toeschouwers die op
vrijwel het hele parcours de lopers aanmoedigden.
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startvak toevallig vlak achter de hazen van 3.45 te staan en die
heeft hij de hele wedstrijd op enige afstand voor zich gezien
waarbij hij zelf niet in de drukte rondom de hazen hoefde te
lopen.
Ook van de andere 6 Pijnenburgers die in het traject meetrainden maar nog geen marathon liepen hoorden we positieve
geluiden over dit initiatief, met name de professionele opzet en
de gezelligheid van het samen lopen scoorden hoog. Natuurlijk
moesten er enkele lopers vaststellen dat 42km dit jaar geen
optie was. Jammer. Van de Altis lopers kregen we complimenten over de door ons uitgezette routes rondom Soest, voor hen
vaak nieuwe routes die ze vanaf Amersfoort nauwelijks kunnen
bereiken.
Robbert was euforisch en super tevreden met zijn tijd van 4.18
waarbij hij zelfs een ‘negative split’ wist te lopen wat inhoudt
dat hij het tweede deel sneller liep dan het eerste deel. Dit
is voor de meeste lopers niet weggelegd Robbert! ‘Ik ben er
volgend jaar weer bij hoor’ gaf hij onlangs aan bij de club,
‘wat een fantastische sfeer in Rotterdam!’. Met de geweldige
ambiance op de Coolsingel, toplopers, een rijendik publiek, Lee
Towers met zijn ‘You’ll never walk alone’, burgemeester Aboutaleb met kanonschot, tv ploegen en rondcirkelende helikopters.
We kunnen het ons wel voorstellen, wij zijn daar ook niet voor
het eerst…
Tony liep, in zijn categorie M70, met 4.47 een zeer respectabele
marathon onder deze lastige omstandigheden. Het verval in het
tweede deel viel hem enigszins tegen maar gaf de anderen juist
langer de gelegenheid ervaringen uit te wisselen in de kroeg
waar we hadden afgesproken. Maar ook Tony smaakte het
biertje na afloop erg goed!
Vincent had op 12 maart, samen met Marcel van der Kuil, de
marathon van Barcelona gelopen in een voor zijn doen relaxte
tijd van 3.41 en was blijkbaar al helemaal hersteld in Rotterdam. Daar kwam hij met een prachtige tijd van 3.19 over de
finish. Vanwege de oplopende temperatuur moest het plan om
3.15 te lopen iets bijgesteld worden. Het blijft een ingewikkelde
kwestie om rustiger te beginnen.
Arno liep, zoals hij het liefste doet, een ‘steady pace’ en kwam
ook zeer tevreden over de finish in 3.44. Hij bleek in het

Kortom, erg geslaagd! De meeste deelnemers hebben hun
marathon inmiddels volbracht en aansluitend volgt de feestelijke
afsluiting van deze trainingsperiode. Best nog moeilijk om tot
december te wachten op het volgende voorjaarstraject. Maar
binnenkort gaan we het hele traject evalueren waarbij de feedback van de deelnemers een belangrijke rol zal spelen. Stapels
ingevulde formulieren zijn al doorgenomen. En er zijn al weer
plannen om het volgend jaar nog weer iets beter te doen. Aan
enthousiasme geen gebrek!
Arno Priem en Vincent van Leent
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‘De mens is wat hij eet, maar kan weer worden wat hij at’
Op 22 april 2017 vond tijdens een druk bezochte bijeenkomst de officiële presentatie van een heel bijzonder boek over voeding en
gezondheid plaats. De schrijfster van dit boek is Marteke Vernhout.
Wie is Marteke Vernhout ?
Zij is sinds vele jaren lid van de Powerwalk Groep bij
AV Pijnenburg.

Ondanks het feit dat onze voeding sterk veranderde, zijn wij niet
geëvolueerd tot een alleseter, een omnivoor. De huidige medische en voedingswetenschap gaat hier nog steeds van uit.
Zowel de leefomstandigheden als de voeding, die steeds verder
van de natuur af komen te staan, verschillen enorm ten opzichte
van het stenen tijdperk.
Daardoor is de mens in conflict geraakt met zijn eigen lichaam.
In plaats van vruchten, planten, noten en vette vis, eten wij nu
granen, vlees, zuivel en allerlei zoetigheden. Dit moet wel leiden
tot ontregeling van de gezondheid.
Een aantal degeneratieve ziekten, zoals diabetes, hart- en
vaatziekten, reumatische aandoeningen, enkele psychiatrische
ziekten, allergieën en obesitas zijn mede hierdoor veroorzaakt.
Feit is dat de gemiddelde mens ouder wordt dan vroeger, maar
dat heeft meer te maken met vaccinaties van kinderen, betere
hygiëne en nieuwe medicijnen, dan met gezond leven.

In haar werkzame leven heeft Marteke als diëtiste in het
ziekenhuis gewerkt. Haar ervaring is dat een dieet slechts een
hulpmiddel is om een patiënt te genezen en niet altijd tot een
goed resultaat leidt.
Haar kinderen hadden, toen ze klein waren, regelmatig
oorontstekingen met als gevolg buisjes en veel antibiotica.
Het draaide uit op vrijwel dagelijkse bezoeken aan huisarts of
ziekenhuis. Dat was destijds de normale gang van zaken. Maar
de kinderen hadden geen enkele weerstand meer.

Zomaar wat cijfers anno 2017:
•
één op de zes volwassenen en één op de tien kinderen
onder de 15 jaar heeft overgewicht;
•
80% van de volwassenen heeft problemen met de spijsvertering;
•
één op de tien Nederlanders, zowel jong als oud, heeft
artrose;
•
één op de drie Nederlanders heeft een te hoge bloeddruk;
•
één op de vijf Nederlanders heeft een vorm van reuma;
•
miljoenen mensen slikken of maagzuurremmers of antidepressiva.
•
Voeding speelt een belangrijke rol bij deze problematiek,
evenals te weinig beweging, stress en milieuvervuiling.

Marteke ging naar alternatieven zoeken en kwam terecht bij
een homeopathische arts die haar op een ander spoor zette
voor wat betreft de samenhang tussen gezondheid en voeding.
Haar interesse was gewekt om zich verder te verdiepen in
deze materie. Zij volgde de opleidingen tot voedingstherapeut
en orthomoleculair therapeut. Daarna is Marteke gaan werken
als voedingstherapeut.
In haar praktijk merkte ze dat, ondanks dat er veel over ziekte
in relatie tot voeding geschreven wordt, cruciale informatie
ontbreekt over de oorzaken waarom de mens ziek wordt van
wat hij eet.

In haar boek gaat Marteke in op o.m. het belang van een goed
zuur-base evenwicht en de juiste voedselcombinaties. Ook het
biologisch ritme van de mens komt aan de orde. Welk voedsel,
waarom en wanneer neem je tot je ? Ze geeft een aantal tips uit
de praktijk die voor iedereen goed uit te voeren zijn. Er wordt
ingegaan op ballaststoffen, voedingssupplementen en de overwegingen om al dan niet vlees, vis of graanproducten te eten.

De idee om haar kennis over voeding door te geven aan haar
kinderen, verdere familie en vrienden ontstond circa vijf jaar
geleden bij Marteke. De eerste opzet van haar verhaal werd
met groot enthousiasme begroet door een goede vriendin.
Deze heeft Marteke kunnen overtuigen om een boek te gaan
schrijven voor iedereen die geïnteresseerd is in gezondheid
en voeding. De laatste tweeënhalf jaar kreeg het boek steeds
meer vorm. Met de hulp van een aantal kritische meelezers
kon het boek tenslotte zoals het nu voorligt, worden uitgegeven.

Het boek is niet in de boekhandel verkrijgbaar, omdat Marteke
het boek in eigen beheer heeft uitgegeven.
Indien u geïnteresseerd bent in het boek, informatie wilt over
voeding in relatie tot gezondheid of anderszins met haar van
gedachten wilt wisselen, kunt u contact opnemen met Marteke
via haar mailadres: jekuntweerwordenwatjeat@gmail.com.

Marteke gaat in haar boek in op de vele aspecten die invloed
hebben op onze voeding en de daarmee samenhangende
gezondheid. Haar uitgangspunt is dat het spijsverteringsstelsel van de huidige mens nog steeds hetzelfde is als dat van
de vroegste mens, die een fructivoor (vruchteneter) was.

Ook het hoofdstuk over bio-energie en voeding is heel interessant. Marteke trekt daar een aantal conclusies en geeft ook
voorbeelden uit de praktijk.

Het boek kan u zeker inspireren om eens op een andere manier
naar voeding in relatie tot uw gezondheid te kijken.
De uitspraak van Hippocrates: ‘Laat uw voeding uw medicijn zijn
en uw medicijn uw voeding’ is zeker nog steeds van toepassing
in onze moderne tijd.
Nel Dijksma
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Gezocht:

Vrijwilligers voor het helpen in de
garderobe tijdens de gezellige Gildefeesten.

19/08 t/m 03-09-2017

De Blaak in Soest

Gedurende de Gilde feestweek verzorgen vrijwilligers van AV Pijnenburg al jaren op woensdag de Gildeloop, maar we bemannen
als AVP ook de hele week de garderobe.
2017 is een bijzonder jaar; dit jaar duurt het Landjuweel twee weken waarbij we regelmatig aan de bak (of jassen) moeten. De
inkomsten komen volledig ten goede aan de Clubkas van AVP, dus is voor alle leden.
Het is leuk, gezellig en goed verzorgd, maar soms misschien wat harde muziek (oordopjes?)
In de week na de zomervakantie zal er op het publicatiebord in de hal een lijst worden opgehangen met benodigd personeel.
SCHRIJF JE IN!!!
Graag je naam invullen op de lege plekken of mail je interesse.
Let erop VOL is VOL, vooraf een mail sturen is gewenst!
Contactpersoon Philip Parlevliet; email philip.parlevliet@gmail.com
Soest kijkt er weer met genoegen naar uit!!!

Vrijwilligers gezocht!
In maart jl. heeft de jaarlijkse belsessie van het KURK-project plaatsgevonden. Dit heeft als resultaat gehad dat er een
aantal leden bereid is gevonden om een taak binnen onze vereniging te vervullen; o.a. als Noodwacht, hulp bij de Schoolsportdagen en juryleden *) Daar is AVP heel blij mee.
Desondanks zijn er nog openstaande vacatures; o.a. het bestuur is naarstig op zoek naar bestuursleden. Momenteel bestaat het bestuur slechts uit drie bestuursleden, terwijl er zes portefeuilles zijn.
Vrijwilligers zijn onontbeerlijk voor een vereniging. Daarom hierbij een oproep aan degenen die nog geen vrijwilliger zijn,
geef je op en ervaar hoe het is om lid te zijn van een gezellige club als AV Pijnenburg !!
Alle vacatures staan op onze website www.avpijnenburg.nl. Misschien staat daar iets bij wat je interesse heeft. Mocht je
meer informatie willen, neem dan s.v.p. contact met mij op.
*) Voor de juryleden vindt op 24 en 26 mei een opfriscursus plaats. Het de bedoeling dat deze jurycursus in oktober in zijn
geheel wordt georganiseerd.
Voor beide cursussen kan men zich inschrijven door te mailen naar juco@avpijnenburg.nl of naar onderstaand emailadres.
Elly van Veen
vrijwilligers@avpijnenburg.nl
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Bericht van de Rabobank Sylvestercross
Na de evaluatie van onze succesvolle editie van 31 december jl.
is het bestuur al weer hard aan het werk voor onze 37e editie.
Door het terugtreden van Ad van der Wiel, maar ook Thijs
Reiling, is veel aandacht besteed aan de overdracht van zaken.
Wij zijn echter heel blij met de komst van Patrick Mulder in
ons Bestuur, die zich met name richt op de Scholierencross en
Businessrun.
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de invulling van de sponsoring. Op 5 april vond de sponsorbijeenkomst met de sponsoren van de vorige editie plaats. Inmiddels hebben wij al weer
een grote groep van hen kunnen vastleggen voor dit jaar.
Dit jaar komen er ook nieuwe onderdelen:
•
van de Regenboogboom als goed doel hebben wij na drie
jaar afscheid genomen. Er zijn al gesprekken geweest met
een nieuw goed doel en we verwachten in ons volgende
bericht hiervan de naam te kunnen noemen;
•
de Scholierencross willen we een extra impuls geven omdat
er nog ruimte is voor uitbreiding van deze belangrijke doelgroep. Patrick Mulder is hiermee druk doende;
•
de indeling van het terrein en met name het “tentendorp”
willen we wat aanpassen. Dit om de VIP-tent een betere
plek t.o.v. het parcours te geven. Er liggen op dit moment
meerdere varianten voor, waar wij volgende maand een
keuze uit gaan maken.
•
tenslotte komt er een toevoeging aan het programma: een
Nightrun: een korte loop op de avond voorafgaand aan de
Sylvestercross zelf; dus op de 30e december. Deze korte
loop in het donker op een speciaal verlicht parcours zal ’s
avonds rond 19.00 uur starten en worden afgesloten met

een gezellige avond in de hoofdtent. Met name gericht op
jongeren die we willen verleiden ook eens aan een loop
mee te doen.
Al het bovenstaande kan slechts met de medewerking van vele
vrijwilligers. De Nightrun vraagt om extra inzet en daarom zijn
wij op zoek naar onder anderen een Blokhoofd voor dit onderdeel. Wil je meepraten over de opzet, sluit je dan snel aan,
wij zijn net gestart met de organisatie. Ook anderen die zich
hiervoor willen inzetten, zijn welkom!
Ook de sponsorcommissie zoekt nog versterking omdat enkele
leden zijn teruggetreden of gaan terugtreden.
Heb je vragen of wil je je aanmelden als vrijwilliger van de
Mooiste Cross van Nederland? info@sylvestercross.nl
Evert P. ten Kate, voorzitter Sylvestercross
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Het is er dan toch van gekomen!
Dat veel leden van Pijnenburg naast het sporten ook nog andere
hobby’s hebben, komt steeds weer naar voren als we tijdens en na
de trainingen met elkaar in gesprek zijn. Begin dit jaar ontvingen
alle leden van de Powerwalk B-groep een uitnodiging van Hylco
Zijlstra voor een concert van de band Zaylor.
Begin Citaat
Zeer gewaarde powerwalkers,
De meesten van jullie weten dat de Zijlstraatjes - Ronald en ik samen met een paar andere muziekvrienden al een tijdje in een erg
leuk bandje spelen. Sinds medio vorig jaar speel ik met de gedachte
om een keer voor jullie een ‘concertje’ te organiseren. Wel, het is
hoog tijd dit nu ook werkelijk eens te doen. So I did.
Inmiddels heb ik een datum en een locatie: het gaat om zondagmiddag 26 februari van 15.00 tot 17.30 in restaurant De Soester
Duinen. Een voorwaarde om het muzikaal feestje door te laten gaan is voldoende belangstelling van jullie kant.
En heel belangrijk: jullie kunnen partners, kinderen, vrienden, buren en/of kennissen gewoon meenemen.
Ik reken aldus graag op een opkomst van minimaal 50 personen, maar hoop op een aantal van tegen de 70 à 80 man. Dan is het
zaaltje ook gezellig vol. En beste mensen, praten terwijl we spelen is niet verboden hoor !!!
Vrolijke groet en ik ga er van uit dat we met elkaar een heel gezellige, muzikale middag zullen hebben !
Hylco.
Einde citaat

De verwachtingen waren hoog gespannen. En ….. de meer dan
60 aanwezigen werden niet teleurgesteld.
Er werd geluisterd naar de muziek, maar ook uitgebreid met
elkaar gesproken. Iedereen is weer op de hoogte van elkaars
besognes. De geblesseerde lopers werd een riem onder het hart
gestoken.
Tijdens het concert was het ook tijd om een nieuwe versie van
het lijflied van de B-groep (of te wel de Wildwalkers) te zingen.
De tekst, die uit volle borst is meegezongen, willen we u niet
onthouden. (Melodie "Wild Rover” van de Dubliners)
Wildwalkers…opnieuw!!
Kijk, vele Wildwalkers die vinden we hier
Ze vullen hun maagjes met fris, wijn en bier
En luist’ren naar Zaylor, een geweldige band
Die tot-ver in de omtrek zijn gelijke niet kent!
Refrein:
Op de zaterdagmorgen (****), of maandag bij night
In een hee-eel kort broekje..of zo’n lekkere tight
Voor sommige mensen klinkt Powerwalk saai
Een soort “Silly Walking” met raar arm-gezwaai
Maar wat ze niet weten, het is écht gezond
Niet-alleen voor je benen, maar ook voor je mond!
Refrein:
Kijk ons hier nu zitten, het kluppie is hecht
Al- is een mailtje terug doen wel eens een gevecht!
Maar we hebben veel lol, soms ook wel lief en leed
Ja, we -houden van elkaar, dat je dat niet vergeet!!
Refrein
Het is een heel gezellige middag met enthousiaste musici geweest. Hylco en Ronald dank voor jullie uitnodiging.
Volgend jaar weer ?
Nel Dijksma
Zaylor is breikbaar via rpmz@kpnmail.nl of via Ronald Zijlstra: 06-54765633
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Hardloopkalender
overgenomen van site: www.hardlopen.nl/hardloopkalender

Datum

Starttijd

Naam

zaterdag 3 juni
2017

9:00

zondag 11 juni
2017

Soort parcours

Categorie

Type ondergrond

Organisatie

IJsselstein (Utrecht) - IJssels- Wegevenement
teinloop
Overtoom, 3401 BK, IJsselstein

Mannen, vrouwen,
jeugd, bedrijvenloop

Verhard

IJsselsteinloop

11:00

Utrecht (Utrecht) - Ladiesrun
Utrecht

Funrun

Vrouwen

Verhard

Golazo Sports B.V.

zaterdag 17 juni
2017

19:00

Maarn (Utrecht) - Heuvelrugloop Maarn 2017
Raadhuislaan, 3951 CH, Maarn

Wegevenement

Mannen, vrouwen

Deels onverhard

Stichting Heuvelrugloop Maarn

zondag 18 juni 20
17

9:00

Amersfoort (Utrecht) - Mara- Wegevenement
thon Amersfoort
Eemplein, 3812 EA, Amersfoort

Mannen, vrouwen,
jeugd

Verhard

Stichting Marathon
Amersfoort

zondag 18 juni 20
17

10:00

De 10 kilometer van Nederland
- Utrecht (Utrecht)
Fransicusdreef 4, 3565 AB,
Utrecht

Wegevenement

Mannen, vrouwen,
jeugd

Verhard

De 10 kilometer van
Nederland

zaterdag 8 juli 2017

16:30

Voorthuizen Loopt
VOORTHUIZEN (Gelderland)
Van den Berglaan 4 , 3781 GG,
Voorthuizen

Wegevenement

Mannen, vrouwen,
jeugd

Verhard

Voorthuizen Loopt!

woensdag 12 juli
2017

19:00

Henschotermeer Games zomereditie I - juli 2017
Woudenberg (Utrecht)
De Heygraeff 2, 3991 MK,
Woudenberg

Wegevenement

Mannen, vrouwen,
jeugd

Verhard

WE-link

woensdag 23 augustus 2017

18:45

Gildeloop - Soest (Utrecht)
Peter van den Breemerweg 1,
3768 MP

Wegevenement

Mannen, vrouwen,
jeugd

Verhard

AV Pijnenburg

Gerard van den Berg

Belangrijk voor recreanten A.V. Pijnenburg
Zomerstop voor alle recreanten

Kantinesluiting

Zaterdag 8 juli 2017 is de laatste training.
•
Week 28 geen training
•
Week 29 geen training
•
Week 30 geen training
•
Week 31 geen training
Op zaterdag 5 augustus starten wij weer.

Vanaf 10 juli is de kantine AV Pijnenburg gesloten.
Vanaf zaterdag 5 augustus is de kantine weer open.

Zaterdag 5 augustus 2017 begint de zomertraining voor alle
groepen, alleen op de woensdagochtend , woensdagavond
en zaterdagmorgen.

Vanaf maandag 21 augustus is de kantine weer op reguliere
tijden geopend, met uitzondering van woensdagavond 23
augustus (Gildeloop ) dan is de kantine gesloten.

Woensdagavond 23 augustus is er geen training in verband
met de Gildeloop. Dit telt voor alle loopgroepen, combilopen,
sportief wandelen en nordic walking.
In de zomertrainingen zullen de hardloop groepen samengevoegd worden, want er is maar een beperkt aantal trainers.
Op maandag 28 augustus zullen de normale trainingen weer
starten.

Tijdens de eerste twee weken van de zomertrainingen is de
kantine alleen op de woensdagochtend, woensdagavond en
zaterdagmorgen geopend.
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Everhard van Dijk 75 jaar!

Everhard van Dijk is onlangs 75 jaar geworden (14 februari
2017); hij loopt tweemaal per week hard in de B-groep van
Rian Biesterveld op woensdagmorgen en zaterdagmorgen.
Omdat het bijzonder is om op deze leeftijd nog zo actief te zijn

op dit niveau, heeft Everhard tijdens de zaterdagmorgen-training namens de B-groep een hardloopshirt als cadeau ontvangen waarop zijn naam en leeftijd staan weergegeven.
Namens de B-groep, Rianne Slootweg

Jaap van den Berg loopt 120 marathons, blessurevrij!
Niet iedereen kan het zich voorstellen, maar hardloopliefhebber
Jaap uit Soest praat er luchtig over: op 58-jarige
leeftijd je 120ste marathon lopen. In november liep hij deze
marathon in Curaçao. Hij legt uit waarom hij voor Curaçao
heeft gekozen: “Omdat het een Nederlandstalig land is en
ook omdat het het 75ste land is waar ik een marathon heb
gelopen.”
Lees het stuk van Eleanor Crick in het
ProRun magazine Wintereditie verder via de website
www.prorun.nl/magazine
AUTEUR: ELEANOR CRICK

Sluitingsdatum inleveren kopij:
zondag 27 augustus 2017
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De oudste loper van AV Pijnenburg is 85 jaar geworden.
Ineke Snoek is de oudste loper van AV Pijnenburg, zij is op 3 maart jl. 85 jaar geworden.

Ineke hoorde ooit van haar dochter dat er bij Pijnenburg niet
alleen hardlooptrainingen werden gegeven maar ook wandeltrainingen en dit laatste leek haar wel wat. In augustus 2005
besloot ze daarom haar wandelschoenen aan te trekken, en
hiermee meldde ze zich bij de PowerWalk A groep voor wat
proeflessen. De lessen bevielen haar goed en ze voelde zich
gelijk thuis in de groep, waarop ze besloot per september 2005
lid te worden van onze PW A groep en dus van Pijnenburg.
Sindsdien loopt Ineke met veel plezier en áltijd goed gemutst
mee. De enige momenten dat ze verstek laat gaan zijn als het
donker is, als het regent of als het glad is. Ook zijn er door de
jaren heen meerdere weken geweest dat ze niet kwam omdat ze “weer” met vakantie was. Ze is heel lang nog actief op
vakantie geweest met haar man en de caravan maar helaas is
daar nu een einde aan gekomen door de ziekte van haar man.
Door haar positieve levenslust is ze een voorbeeld van hoe we
later “oud” willen worden. Ze loopt dan misschien niet meer in
de voorste gelederen, maar toch kan ze nog steeds heel goed
meekomen en blijft ze echt niet achter.
Bij elk uitje dat we organiseren, en dat zijn er nog al wat, is ze
(als het maar even kan) aanwezig en doet ze met alles mee. Ze
vindt alles leuk en ze wil alles proberen.
Ineke vindt het ook heel fijn om mensen op een speciale
manier te bedanken. Mag ze met je meerijden bij een uitje of
wandeltocht dan is de traktatie een potje van haar heerlijke
eigengemaakte jam en op haar verjaardag trakteert ze de hele
groep steevast op eigengemaakte appelcakejes.
Jullie zullen begrijpen dat wij heel blij zijn dat we Ineke als
loper van onze groep mogen beschouwen 

Ineke, we hopen dat je nog een hele tijd met ons mee mag
lopen!
Je trainsters, Sacha en Marga

Ineke heeft zojuist een bloemetje voor haar verjaardag ontvangen van onze nieuwe voorzitter Adry de Klein.
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Van online boekhouding tot bedrijfsopvolging
Molenstraat 11 - Postbus 475
3760 AL Soest
telefoon 035 - 602 20 54
soest@krijkampdenoude.nl
www.kdo.nu
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Kastenwand in nieuwe vergader-/EHBO ruimte
aangeboden door de 50 EURO Club van AV Pijnenburg.
Begin dit jaar is er in ons clubhuis ‘de Pijnenburgt’ verbouwd. De gang rechts naast de ingang van het clubhuis is
verdwenen en opgegaan in de EHBO ruimte. Deze verbouwing was noodzakelijk omdat dringend naar extra vergaderruimte werd gezocht en de EHBO-ruimte een opknapbeurt nodig had.
1+1=2
Dus werd de verbouwing groots aangepakt en onder
leiding van Anton Gebbink, met behulp van een paar vrijwilligers, is de oude EHBO kamer getransformeerd in een
ruime, gezellige en multifunctionele vergader-, EHBO- en
opbergruimte.
De 50 EURO Club van AV Pijnenburg geeft 1500 Euro
Op de jaarvergadering van de 50 EURO Club van AV Pijnenburg eind oktober 2016 was besloten dat de 50 EURO
Club een financiële bijdrage van 1500 Euro ter beschikking zou stellen voor de inrichting van de nieuwe vergader-/EHBO-ruimte, en omdat er ook behoefte was aan
een functionele opbergruimte werd besloten om over de
gehele lengte van de ruimte een kastenwand te bouwen.

Kastenwand
Afgelopen maand is de nieuwe vergader-/EHBO ruimte
opgeleverd en het resultaat is oogverblindend! Een
nieuwe vloer, een nieuw plafond, nieuwe verlichting, maar
de show wordt gestolen door de fantastische kastenwand
met 7 afsluitbare kasten, zodat alle zaken van het bestuur,
trainers en EHBO keurig een plek hebben gekregen.
De kastenwand, die in onze clubkleuren is gespoten, is
‘hand-built by’ onze Anton Gebbink. Ook Piet Valk (schilderwerk) en Paul Romijn (verlichting en techniek) hebben
hun steentje bijgedragen.
De 50 EURO Club van AV Pijnenburg is blij met het resultaat en verheugd dat haar bijdrage van 1500 Euro fantastisch is besteed.
Is dit geen reden om ook lid van de 50 EURO Club van AV
Pijnenburg te worden? Doe het vandaag nog, aanmelden
kan bij mij of één van de bestuursleden.
Dymen van Emst, voorzitter

De overige bestuursleden zijn:
Loes Nel, Martha Blauw,
Frans Jansen en
Leo Kortekaas
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Algemene Ledenvergadering dinsdag 4 april 2017
Het verslag is te downloaden op onze nieuwe site: www.avpijnenburg.nl

Evert ten Kate wordt benoemd tot lid van verdienste

Bloemen voor Anton Gebbink voor de begeleiding van de verbouwing van de EHB0-kamer

Rob Goudriaan werd bedankt voor zijn werkzaamheden als noodwacht,
verkeersregelaar en veiligheidsfunctionaris

Marga Hulstede nam bloemen in ontvangst voor haar man Chris als
dank voor het vele werk dat hij vericht heeft als webmasterwebmaster
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Clubkampioenschappen cross
Zaterdag 4 maart zijn de jaarlijkse
clubkampioenschappen cross gehouden. Ook dit jaar had de wedstrijdorganisatie een uitdagend parcours
door de Soester bossen uitgezet.
Hoewel het starten beste spannend
was, spatte na de huldiging het
plezier er vanaf!

Pupillen

Junioren
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Van de ledenadministratie
De Atletiekunie heeft in de afgelopen weken digitale ledenpasjes verstuurd naar onze leden voorzover zij van elk lid een juist
email-adres hadden. Er worden dus geen plastic pasjes meer
verstuurd!
Leden waarvan bij mij of bij de Atletiekunie geen goed e-mailadres bekend is, hebben de digitale pas dus niet ontvangen.
Indien zij deze pas alsnog willen krijgen, moeten zij zich melden
bij mij met vermelding van hun juiste e-mailadres.
Dit kan via www.ledenadministratie@avpijnenburg.nl , of via de
website van AV Pijnenburg ‘contact ledenadministratie’)
Personen die lid worden van AV Pijnenburg in de PowerWalk-,
NordicWalk- of Combi-groepen worden via de Atletiekunie ook
aangemeld bij de Wandelbond. Mensen die overstappen van
hardlopende recreanten groepen naar PowerWalk,NordicWalk
of Combi die ook lid willen worden van de Wandelbond, moeten
zich bij mij melden. Het lidmaatschap bij de Wandelbond is, in
combinatie met het Atletiekunie-lidmaatschap, gratis.
Sinds de laatst verschenen Stretcher zijn er 28 nieuwe leden
ingeschreven. Het actieve ledental is door opzeggingen echter
iets gedaald naar 830 personen.

Wij wensen onze nieuwe leden sportieve en plezierige jaren toe
bij AV Pijnenburg!
Evert van ’t Klooster
Ledenadministratie AV Pijnenburg

Categorieën en contributies
Opzeggen: schriftelijk vóór 1 juli of 1 december, uitsluitend bij
Evert van ‘t Klooster ledenadministratie@avpijnenburg.nl

Contributies en categorie-indeling AV Pijnenburg voor
2017

De nieuwe leden:
Naam

Datum in

Categorie

Benaming
Categorie

Geboortejaar

Contributie 2017

Luca van Haren

23-jan-17

Mini Pupil

Luc van Wessel

1-feb-17

Rieneke Peijnenburg

4-feb-17

Recreant Junior

Minipupillen = Pupillen D

2010/2011

€ 152,00

Recreant

Pupillen C

2009

€ 163,00

*

Luka van Donk
Ilse Schriek

11-feb-17

Mini Pupil

Pupillen B

2008

€ 163,00

*

11-feb-17

Mini Pupil

Pupillen A 1e jaar

2007

€ 163,00

*

Palle Cranenbroek

11-feb-17

Mini Pupil

Pupillen A 2e jaar

2006

€ 163,00

*

Yvonne van den Broek

15-feb-17

Combi groep

Junioren D 1e jaar

2005

€ 184,00

*

Lotus Kuijer

18-feb-17

Mini Pupil

Junioren D 2e jaar

2004

€ 184,00

*

Miranda van den Breul

21-feb-17

Recreant

Junioren C

2002/2003

€ 184,00

*

Susan de Winter

25-feb-17

Junior B

Junioren B

2000/2001

€ 189,00

*

Elin van Bokhorst-Poot

2-mrt-17

Recreant

Junioren A

1998/1999

€ 189,00

*

Linda ter Steeg

4-mrt-17

Recreant

Senioren

1983-1997

€ 208,00

*

Irma Brandsma

9-mrt-17

Combi groep

Masters

1982 en eerder

€ 208,00

*

Sven Vernooij

15-mrt-17

Diversen

Recreant

n.v.t.

€ 161,00

Annemiek Higler

17-mrt-17

Combi groep

Power Walk

n.v.t.

€ 161,00

Sjaak Vreugdenhil

22-mrt-17

Master

Nordic Walk

n.v.t.

€ 161,00

Tjeerd Taekema

25-mrt-17

Combi groep

Combi lopen

n.v.t.

€ 161,00

Milou Kellerman

25-mrt-17

Recreant

Run 4 Fun

1997-2005

€ 161,00

Willemien Manden

25-mrt-17

Recreant

Gezinscontributie

n.v.t.

€ 489,00

Karen Niekerk

29-mrt-17

Recreant

Studentenlidmaatschap

op aanvraag

Steven Sjenitzer

4-apr-17

Recreant

Inschrijfgeld

€ 15,00

Monique van Pinxteren

4-apr-17

Power Walk

Hilde Hilhorst

5-apr-17

Recreant

* Wedstrijdlicentie Atletiekunie inbegrepen

Hendrik Esman

8-apr-17

Junior D

Categorie-indeling is bij AV Pijnenburg geldig vanaf 1 oktober 2016

Florine Buijtenhuis

12-apr-17

Junior A

tot 31 september 2017

Alfonsine Wittkampf

18-apr-17

Power Walk

Emily Verhoef

29-apr-17

Pupil A

Jochem Kooistra

1-5-2017

Recreant
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Verjaardagen

De volgende leden vieren binnenkort hun verjaardag:
Mei

25

Frans Hofma

1

Karin Smits

25

Aart Steendijk

2

Nicolet van As

25

Henk Pronk

3

Sandra van de Grift

25

Zsoka Bonta

4

Michiel v. Schaffelaar

26

Edwine van Ammers

4

Ad Smits

26

Rina Zijlstra

5

Joost Blommaert

26

Marja de Rooij

6

Marteke Vernhout

26

Wil Verweij

6

Nel Dijksma

27

Diederik van der Vliet

7

Marnix Langeveld

28

Patricia Daselaar

8

Rieneke Peijnenburg

28

Ilse de Wolf

8

Pauline Kaandorp

28

Daniëlla Verhaar

9

Rianne Kleverlaan

29

Els Schuurman

9

Ben Kersbergen

29

Florijn van der Vliet

9

Jenny van Dorresteijn

30

Erik den Oude

10

Mack Akkerman

30

Michel Roodenburg

10

Sam Feijen

30

Kjeld Storm

10

Tim Pieneman

31

Nienke Wolfs

10

Ingrid Kriek

31

Jan van Zal

10

Anja Hilhorst (2)

31

Mandy Dorresteijn

11

Arnout Salomé

11

Roger Hochstenbach

11

Co Kops

1

Marcel Klarenbeek

12

Margret Bosman

1

Peter de Groot

12

Marieke Nijhuis

1

Tanja Smith

13

Els Klemann

2

Ronald Zijlstra

13

Frans Pels Rijcken

2

Annette Steenman

13

Rina Otten

3

Henny van Leek

13

Wilma Stalenhoef

3

Roos de Jong

13

Nelleke Boissevain

4

Miranda van den Breul

14

Lia van Dijk

4

Marian Schute

14

Margriet Algera

4

Fie Kok

14

Maarten Arnoldus

4

Marije de Bruin

14

Steven Blommers

5

Wilfred de Jong

15

Eveline Sikkema

5

Corine Streefland

15

Gerard van den Berg

5

Fred Hilligehekken

17

Ingrid Wieling

5

Erna Tiggelman

17

Mette Storm

6

Fenna Valk

18

Ariane van Egeraat

6

Matthijs van Goor

19

José Smits

8

Marga Hulstede

19

Merlijn Bekker

9

Anne van de Coterlet

19

Linda Brussee

9

Brenda Dorrestein

19

Marieke Verhoef

9

Truus Hilhorst

20

Lucas Karelsen

9

Petra Wolfsen

21

Kiran Schoonderwoerd

10

Jennie Prins

21

Jayde de Bruijn

11

Amanda Buijtenhuis

21

Engelina Beek

11

Co van den Brink

21

Alfonsine Wittkampf

12

Kees Suijkerbuijk

23

Thea Hilhorst

12

Inge Olthof

23

Luce van der Lee

13

Merijn Kerens

23

Cees Blankestijn

13

Thea van der Linden

24

Frans Jansen

14

Annemieke Stolk

24

Els Hindriks

16

Yvonne Lip

24

Antoinette Temmink

16

Antoinet Schouten

Juni

16

Fokko Sijtsma

13

Ruud de Jong

17

Annelies de Haan

14

Ton van Daatselaar

17

Addy Nooitgedacht

15

René Braaksma

17

Richard van Egdom

15

Thea Rademaker

18

Stella Meerding

15

Jeroen Verboom

18

Connie Mellink-Both

15

Steven Biesterveld

18

Hilde van Essen

15

Stef Ploeg

19

Yvonne Sebel

15

Anja Hilhorst

20

Nienke Alkema

15

Fred van Engelen

20

Ria van Egdom

15

Kaj Untersalmberger

20

Patricia la Rose

16

Suzan den Oude

21

Peter Brouwers

16

Hidde van der Woud

22

Larissa Sebel

16

Elise Hamberg

23

Erik Oudshoorn

17

Menno Blom

23

Frans Verweij

17

Nancy Vringer

24

Piet Valk

18

Annelie Lankreijer

24

Siem van den Akker

18

Rob van Beek

24

Ria van den Broek

19

Saskia Vloemans

24

Petra Roodenburg

19

Karel Boom

24

Carmen van de Waterbeemd

20

Olof Köllmann

25

Gerrie den Oude

20

Christine Boon

27

Connie Moraal

20

Arthur van Assenbergh

28

Tilly Melse

20

Anneke Holdijk

28

Tamar Jonker

20

Johan Renes

28

Jan Schuurman

21

Geert Eggers

28

Marleen Lubberding

21

Nel Baas

28

Rian Biesterveld

21

Ties Kok

29

Hanneke van Tulder

21

Annet Huntink

29

Bouwien Buijtenhuis

22

Stef Vermeulen

30

Henriëtte Wisse

22

Sjaak de Koning

30

Gerrit Verboom

23

Hans Faddegon

30

Sterre Groosman

23

Geert-Jan Jellema

30

Esther van de Grift

24

Ton Ruepert

24

Julian Dorresteijn

Juli

24

Mirjam Kortekaas

2

Peter Tebbens

26

Luka Faase

3

Karin van Hoorn

26

Niëlle Saly

3

Susan de Winter

26

Mette van der Veen

3

Mariska Schutte

27

Nuriya Mets

3

Sacha Hilhorst

28

Rik Barlo

3

Hans de Jong

29

Doortje van der Heide

4

Rob Rensen

29

Martha Wantenaar

5

Robert van Ravenhorst

29

Corine Derksen

5

Lucas Biesterveld

31

Riet van Doorn

7

Ria Hol

31

Jeroen Steenkamer

7

Brigitte van der Lugt

7

Irene van Drenth

7

Annemieke Spoor

1

Gerard Drost

7

Dilara Oktay

1

Diny Ruizendaal

8

Rob van den Breul

1

Ingeborg van Dijke

9

Hans de Wolff

2

Hans van Hees

9

Caroline van der Salm

2

Bram Blokzijl

10

Wim van Leek

2

Hettie Oude Kempers

10

Philip Parlevliet

3

Arienne Plaissier

11

Olof van den Broek

3

Ben Mobach

11

Petri Krijnen

3

Lisette Minkels

12

Etty Drenth

3

Roland Commandeur

13

Gert van Dijk

3

Anne van Blokland

Augustus
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4

Hettie Vrolijk

28

Lisa Biesterveld

4

Madelon Rademaker

28

Carolien Dieters

4

Coby van den Breemer

29

Ilana Akkerman

4

Anna Strang van Hees

29

Trudy van den Deijssel

Looptraining

5

Simone Mulder

29

Nelke Klaassen

Maandag

5

Rob Cozijnsen

29

Annemiek Higler

09.15 - 10.45 uur
19.00 - 20.30 uur

A, B
A, B

5

Suzanne Nouwen

29

Maarten Haegens

Dinsdag

19.00 - 20.30 uur

6

Lucie van der Kolk

29

Gerard Boeren

A, B, C, D
fitstart

6

Daphne Zelsmann

30

Evelyn Bosman

Woensdag

6

Lidy van Herwaarden

30

Julio Römer

09.15 - 10.45 uur
19.00 - 20.30 uur

A+B
A, B, C

7

Jolanda Walet

30

Arno Priem

Donderdag

19.00 - 20.30 uur

7

André van Zadel

30

Ron Zoeteman

D
fitstart

7

Martin Stolk

30

Yvonne van Leijenhorst

Zaterdag

09.00 - 10.30 uur

A, B en C

7

Patrik Kleinegris

31

Marjan Boerman

Run4fun

8

Marieke Wilmink

31

Mike Lubbersen

Maandag

19.00 - 20.30 uur

8

Virginie Felix

September

Donderdag

19.00 - 20.30 uur

8

Lucas van den Breemer

1

Ria Schalkx

8

José van Dalen

1

Rob Kleinegris

Powerwalking

8

Marian v.d. Heide

2

Wim van Dijk

9

Bianca van Hofslot

2

Wim van de Veen

9

Monique Kommers

3

Truus van Drie

10

Raúl van Londen

4

Thijs Köllmann

10

Marieke Geerligs

4

Janine Faase

11

Joyce van Zuiden

5

Edwin Naron

11

Paul Romein

5

Ed Faase

12

Mariska Diemers

5

12

Rick Scherrenburg

14
15

Trainingstijden recreanten

Maandag

19.00 - 20.00 uur
19.00 - 20.30 uur

A
B

Woensdag

09.15 - 10.30 uur

A +B

Zaterdag

09.00 - 10.00 uur
09.00 - 10.30 uur

A
B

Nordic Walking
Dinsdag

19.00 - 20.30 uur

Hans Steenaart

Woensdag

09.15 - 10.45 uur

7

Marga Legierse

Zaterdag

09.00 - 10.30 uur

Arno Brons

7

Jan Hoenderdaal

Combilopen

Marion Vuijk

8

Hans van de Beek

Dinsdag

19.00 - 20.30 uur

15

Mieke Janmaat

9

Michael Voet

Zaterdag

09.00 - 10.30 uur

16

René Hilhorst

9

Janet Wetser

‘Duinbraaiers’

16

Lisa Kerkhoff

10

Harry van Berkel

17

Mark Gruijters

10

Erwin Walgers

17

Merle van Logtestijn

11

Marianne uit den Bogaard

17

Engeline Quik

11

Arvid Erich

18

Joke Menne

11

18

Jo Otten

18

Els Meeuwisse

19
20

Zondag

09.00 - 10.00 uur

D-Veteranen
Dinsdag

19.00 - 20.30 uur

Gerda van den Heuvel

Donderdag

19.00 - 20.30 uur

11

Robin Abrahamse

Zondag

09.00 - 10.30 uur

11

Nelly van Nieuwenhuizen

Lange afstand

Gabrielle Verweij

12

Tjeerd Taekema

Dinsdag

19.00 - 21.00 uur

Richard van Egdom

Inge Dorresteijn

12

John van Dongen

Donderdag

19.00 - 21.00 uur

Richard van Egdom

20

Cees van Dongen

12

Adry de Klein

21

Famke Fonken

12

Monique van der Horst

Zaterdag

9.15 - 10.45 uur

Kees Suijkerbuijk

22

José Voet

13

Ardi Brouwer

22

Naïm Verboom

13

Renee van Asch

23

Marcel Zijlstra

14

Emmanuelle Michielse

24

Pieter Hoek

14

Xavi van der Vliet

25

Corry Helmer

14

Ingrid Blokzijl

25

Ton van der Hoeven

14

Pieter Vinks

26

Jurjen Elzinga

14

Rob Goudriaan

27

Ilona Klarenbeek

14

Vincent van Leent

28

Kim Westbroek

15

Elize van Beuningen

28

Claudia Laseur

15

Sjaak Vreugdenhil

Allen hartelijk gefeliciteerd!
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Trainingstijden
Pupillen van 1 april 2017 tot en met 30 september 2017
Geboortejaar

Categorie

Dag

2009/2010

C/D pupillen

Woensdag baan

15.00 - 16.15 uur

Henny

Zaterdag baan

09.15 - 10.30 uur

Henny

2008

B pupillen

Woensdag baan

17.00 - 18.15 uur

Nienke, Sandra en Luc

Vrijdag baan

17.00 - 18.15 uur

Nienke, Sandra en Luc

Dinsdag baan

17.45 - 19.00 uur

Lisa

Vrijdag baan

16.30 - 17.45 uur

Lisa

Dinsdag baan

17.45 - 19.00 uur

Tim

Vrijdag baan

16.30 - 17.45 uur

Tim

2007

A-1 pupillen

2006

A-2 pupillen

Trainingstijd

Trainer

Trainingstijden
Junioren en Run4fun zijn te vinden op de website: avpijnenburg.nl > Jeugd
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Trainsters en trainers
Loopgroepen
Rian Biesterveld

035 - 60 17239

Herma Boonstra

035 - 60 20226

Trudy van den Brink

035 - 62 80992

Wim van de Veen

035 - 60 23245

Sacha Hilhorst

035 - 60 25474

Annet Verhoeven

035 - 60 11411

Chris Hulstede

035 - 60 11470

Frans Verweij

035 - 60 19946

Marga Hulstede

035 - 60 11470

Richard Voorintholt

06 - 12251951

Jos van Keken

035 - 60 21940

Rijnvis van Wirdum

06 - 28268557

Combilopen

Arno Brons

06 - 10488430

Ad van den Brul

035 - 60 15602

Jeroen de Wolf

06 - 14104194

Rina van den Brul

035 - 60 15602

Rico van Dalen

06 - 24848206

André van Zadel

06 - 54673789

José van Dalen

06 - 24446061

Etty Drenth

0346 - 213 536

Marlon van Zal

035 - 60 21605

Joke van Hamersveld

035 - 52 61360

Wim van Dorresteijn

035 - 60 20727

Anouk van Keken

035 - 60 11545

Jur Elzinga

035 - 60 21605

Jos van Keken

035 - 60 21940

Liek Emous

035 - 75 15256

Dymen van Emst

035 - 60 17028

Anton Gebbink

035 - 60 20292

Marieke Geerligs

035 - 54 45084

Jan Helwig

Nordic Walking

06-53496033

René Hilhorst

035 - 60 25474

Chris Hulstede

035 - 60 11470

Frans Jansen

035 - 60 23609

Jos van Keken

035 - 60 21940

Patrik Kleinegris

035 - 60 13260

Jos Kleverlaan

035 - 60 30554

Co Limburg

035 - 60 21271

Marieke Nijhuis

06 - 33305400

Arno Priem

035 - 6021780

Yvonne Sebel

035 - 60 37373

Erna Tiggelman

035 - 60 23271

Piet Valk

035 - 60 13423

José van Dalen

06 - 24446061

Dymen van Emst

035 - 60 17028

Wedstrijd

Joke van Hamersveld

035 - 52 61360

Richard van Egdom

Kees van den Eshof

035 - 54 20408

Ben Kersbergen

Chris Hulstede

035 - 60 11470

Verticale groep zaterdagmorgen

Jos van Keken

035 - 60 21940
035 - 60 10747

Kees Suijkerbuijk

06 - 83636836

Loes Nel

Rob Jansen

06 - 51962228

Steef Biesterveld

06 - 27038050

Rob Land

06 - 54224181

Rob Rensen

06-11733325

Caroline van der Salm

030 - 22 93075

Wil Suiker

035 - 60 25284

Jan Veen

035 - 60 17313

André van Zadel

06 - 54673789

Lange afstand
Richard van Egdom
Kees Suijkerbuijk

Power Walking
Rina van den Brul

035 - 60 15602

José van Dalen

06 - 24446061

Joke van Hamersveld

035 - 52 61360

Lidy van Herwaarden

035 - 60 14314

033- 4552904
035 - 50 90770

033 4552904
06 - 83636836

Run4Fun
Steef Biesterveld

035 - 60 17239

Bestuur AV Pijnenburg: secretariaat@avpijnenburg.nl
Voorzitter (ad interim)

Algemene Zaken

Adry de Klein

Secretaris

Administratie & HR

Vacature

Penningmeester

Financiën

Margreet Teuben

Algemeen bestuurslid

Facilitair

Vacature

Algemeen bestuurslid

Jeugd-en Wedstrijdsport

Algemeen bestuurslid

Recreantensport

Ereleden
Leden van verdienste

Klaarwaterweg 77, 3762 XV Soest

035 6029018

Veldlust 12, 3765 ET Soest

035-7505503

Adry de Klein

Klaarwaterweg 77, 3762 XV Soest

035 6018811

Gijs van der Scheer

Kerkpad Zuidzijde 39 b, 3764 AM Soest

035-6033574

Accommodatie

Accommodatiebeheerder/sleuteladres

Wieksloterweg O.Z. 10
Soest

Jan Veen

Telefoon 035 6010434

Telefoon 035-6017313

Nelleke Boissevain, Hans Moerman, Ad Smits, Jan Veen en René van Zee
Alice van Beek, Gerard van den Berg, Marga Boeren, Gerard Boeren, Herma Boonstra, Marion van den Broek,
Ria van den Broek, Edgar Cukier, Everhard van Dijk, Wim van Dorresteijn, Dymen van Emst, Anton Gebbink,
Chris Hulstede, Marga Hulstede, Evert ten Kate, Ben Kersbergen, An Klarenbeek, Wim Klarenbeek, Anita Klifman, Evert
van ’t Klooster, Leo Kortekaas, Mirjam Kortekaas, Wim van Leek, Elly Moerman, Loes Nel, Dick den Oude, Henny Pot,
Paul Romein,
Ineke Schoemaker, Herman Schoemaker, Simon Schreur, Piet Valk, Trees Veen, Marianne Verwoert, Joke van Zal,
Gé van Zal, Marlon van Zal en André van Zadel
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Vertrouwenspersoon: vertrouwens_persoon@avpijnenburg.nl
Monique Smits

Beckeringhstraat 52, 3762 EX Soest

035 6022552 privé
035 6036450 werk

Ad Smits

Korte Ossendam 40, 3768CT Soest

035 6014980

Saskia van de Vuurst

Kerkpad N.Z. 39, 3764 AH, Soest

035 6033023

Braamweg 89, 3768 CE Soest

035 6024802

Klachtencommisie

Materialenbeheer
Herman Schoemaker

Reclameborden - sponsoring
Vacature
Wedstrijdsecretariaat
Pupillen
(thuiswedstrijden)

Chantal van Logtesteijn

Talmalaan 51, Soest

035-6669162
06-20405918

cvanlogtestijn@hotmail.nl

Pupillen
(uitwedstrijden)

Charlotte Legall Melendez

Obrechtstraat 19, Soest

035-6286181
06-40454387

femlegall@gmail.com

Junioren en Senioren
(thuis- en uitwedstrijden

Jasper Smits

Leeuwerikweg 32, Soest

035-6024472
06-29146395

jaspersmits22@gmail.com

Jurycoördinator

Vacature

Ledenadministratie: ledenadministratie@avpijnenburg.nl
Evert van ‘t Klooster

Beckeringhstraat 54, 3762 EX Soest

035 6021919

Contributie-inning - penningmeester: penningmeester@avpijnenburg.nl
Margreet Teuben

Veldlust 12, 3765 ET Soest

035-7505503

Communicatiemedewerker: info@avpijnenburg.nl
Rob Land

Krekel 11, 3766 HJ Soest

06 - 54224181

Postadres secretariaat AV-Pijnenburg: secretariaat@avpijnenburg.nl
Secretariaat AV-Pijnenburg

Postbus 3007, 3760 DA Soest

Accommodatie AV-Pijnenburg
Gelegen aan

Wieksloterweg o.z. 10 in Soest

035 6010434

Coördinator reanimatiecursus

Loesnel@gmail.com

Loes Nel

035 6010747

Turfstreek 219 Soest

Postadres Secretariaat Sylvestercross
Postbus 555

3760 AN Soest

Clubblad Stretcher - redactie - kopij - advertenties: redactie@avpijnenburg.nl
Nel Dijksma

Pr. Bernhardlaan 50, 3761AC Soest

035-6090955

neldijksma@gmail.com

Ria van Egdom

Fazantpad 49, 3766 JH Soest

035 6020122

ria.van.egdom@casema.nl

Ton van der Hoeven

Bazuin 49, 3766 EX Soest

035 6019435

t.vd.hoeven@gmail.com

Ria Konter

Turfstreek 31, 3766 HR Soest

035 6020082

ria.konter@kpnmail.nl

Verna Meeuwissen

Choristenpad 71, 3766 BB Soest

035 6035635

vernameeuwissen@hotmail.com

Ton van der Hoeven

Bazuin 49, 3766 EX Soest

035 6019435

t.vd.hoeven@gmail.com

Evert van ‘t Klooster

Beckeringhstraat 54, 3762 EX Soest

035 6021919

Dorresteinweg 58, 3762 KK Soest

035 6013255

Distributie Stretcher

Druk
Neoprint

Webmaster www.avpijnenburg.nl
Kopij naar: webteam@avpijnenburg.nl

conrad@neoprint.nl
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Commissies
Wedstrijd organisatiecommissie: vz_woc@avpijnenburg.nl

Commissie Baanwedstrijden (CBW)

Evert van ´t Klooster

Beckeringhstraat 54 Soest

035 6021919

Weegbreestraat 463 Soest

035 6014091

Junioren/
seniorenwedstrijden

baanwedstrijden@avpijnenburg.nl

Michiel Kuper
Philip Parlevliet

Claroenstekerpad 27 Soest

035 6016096

Pupillen/
clubkampioenschappen

pupjunwedstrijd secretariaat@avpijnenburg.nl

Vacature

Jurycoördinator
Vacature

Vacature

Voorzitter
Jasper Smits

Leeuwerikweg 32, Soest, 06 2914 6395

Wedstrijd atletiekcommissie: v_wac@avpijnenburg.nl
Vacature (vz)
John van Dongen

Sloothaak 13 Soest

06 34878369

Richard van Egdom

Rietkreek 7, Amersfoort

033-4552904

Vincent Hofmann

Jachthuislaan 51 Soest

06 1250 0012

Else Lagerweij

Christinalaan 13 Soest

06 29223710

Kees Suijkerbuijk

Schoutenkampweg 161
Soest

06-83636836

Activiteitencommissie
Ingrid Blokzijl

Den Blieklaan 39 Soest

035 6015800

Marga Boeren

Schoutenkampweg 36 Soest

035 6021171

Marga Hulstede

Choristenpad 38 Soest

035 6011470

Henny van Leek

Beukenlaan 48 Soest

035 6010349

Ineke Schoemaker

Braamweg 89 Soest

035 6024802

Jeugdactiviteitencommissie: v_jc@avpijnenburg.nl
Rian Biesterveld

Herderstaf 5 Soest

035 6017239

Marianne Jansen

Kolonieweg 2F Soest

035 6023671

Henny Pot

Hommel 66 Soest

035 6024228

Barbara Vos

Kerkpad zuidzijde 57

035-5827505

Technische commissie recreatieve loopgroepen TCRL:
v_tcrl@avpijnenburg.nl
Frans Verweij
(tijdelijke voorzitter)

Pijperpad 50, Soest

035 6019946

Marieke Geerligs

Meidoornweg 20, Soest

035 5445084

Joke van Hamersveld

Gems 54, Huizen

035 5261360

Jos Kleverlaan

Pieter de Hooghlaan 2A,
Soest

035 6030554

Organisatie schoolsportdagen
Marga Boeren

Schoutenkampweg 36
Soest

035 6021171

Ria van den Broek

Gemshoorn 19 Soest

035 6026259

Mirjam Kortekaas

Ericaweg 11 Soest

035 6012448

Henny Pot

Hommel 66 Soest

035 6024228

Nees Pot

Hommel 66 Soest

035 6024228

De Jeugdcommissie zorgt dat de pupillen, junioren en Run4Fun
wekelijks trainingen krijgen aangeboden. Wij stimuleren dat de jeugd
deelneemt aan wedstrijden. Tevens organiseren wij sociale activiteiten voor de jeugdleden. Neem gerust contact met ons op als je
vragen hebt.
Titus Blom
Voorzitter

Choristenpad 53
Soest

035 6028165

Steef Biesterveld
Vice voorzitter

Herdersstaf 5
Soest

035 6017239

Vincent Hofmann
Trainerscoördinator
Junioren

Zonnelaan 158
Huis ter Heide

035 5430677

Henny Pot
Trainerscoördinator
Pupillen

Hommel 66
Soest

06 1250 0012

Jasper Smits
Wedstrijdsecretariaat
junioren

Leeuwerikweg 32
Soest

06 2914 6395

Vrijwilligerscoördinator: vrijwilligers@avpijnenburg.nl
Elly van Veen

Kantinecommissie: kantine-commissie@avpijnenburg.nl
Leo Kortekaas (vz)

Ericaweg 11 Soest

06-51218666

Gerard Boeren

Schoutenkampweg 36 Soest

035 6021171

Barhoofden
Gert de Bree

Van Lenneplaan 16 Soest

035 6016118

Wim van Dijk

Houtsnijderpad 14 Hoogland

06-20775601

Jos van Keken

Dr s’Jacobstraat 13 Soest

06-22963716

Wim van Leek

Beukenlaan 48 Soest

035 6010349

Philip Parlevliet

Claroenstekerpad 27 Soest

06-22980063

Wim Rademaker

Kerkpad NZ 6 Soest

035 5770871

Marlies van Remortel

Torenstraat 10, Soest

035 6027046

Ton Ruepert

Eigendomweg 85 Soest

06-22740997

Herman Schoemaker

Braamweg 89 Soest

035 6024802

Ineke Schoemaker

Braamweg 89 Soest

Annette Steenman

Oud papier
Piet Valk

Jeugdcommissie: v_jc@avpijnenburg.nl

Gemshoorn 58 Soest

035 6013423

035 6024802
06-48356946

Frans Verweij

Pijperpad 50 Soest

06-46760688

André van Zadel

Valeriaanstraat 47 Soest

06-54673789
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Bardiensten zaterdagen 2017
mei

20

Barhoofd

Vrijwilligers

Telefoon

Vrijwilligers

Telefoon

Leo Kortekaas/

Marga Legierse

0346-352222

Nelly v. Nieuwenhuizen

030-2291931

Annet Steenman
juni

juli

Aug

sept

27

André van Zadel

Margriet Heerkens

6019993

Marianne Verwoert

06-15616453

3

Marlies van Remortel

Nellie v d Boon

6035815

Connie Mout

601804
6028287

10

Gerard Boeren

Jos Bloem

06 38062933

Tilly Melse

17

Ton Ruepert

Antoinette Terberg

6029018

??

24

Wim van Leek

Els Klemann

6017814

Mia Egtberts

06 10778436

1

Wim van Dijk

Nel Koster

6013882

José Smits

6024472

Thea Rademaker

6019572

Fie Kok

6017284

8

Herman Schoemaker

15

VAKANTIESLUITING

22

VAKANTIESLUITING

29

VAKANTIESLUITING

5

Annet Steenman

Alice Hochstenbach

035-6859088

Kai Untersalmberger

06 23333071

12

Leo Kortekaas

Nelly v d Waal

6018896

Antoinette Wijne

7505565

19

André van Zadel

Suzan van Stralen

6012056

Gert de Bree

6016118

26

Marlies van Remortel

Ilse de Wolf

6023788

Marie Hornung

2

Ton Ruepert

Joyce Haije

06 42510173

Ruud Ambachs

6013649

9

Gerard Boeren

Marianne Verwoert

06-15616453

Margriet Heerkens

6019993

16

Wim van Leek

Annet Korver

6018633

Hilda v d. Heiden

6010139

23

Wim van Dijk

Nellie v. d. Boon

6035815

Jos Bloem

06 38062933

30

Herman Schoemaker

Carolien Dieters

0346-354036

Tjitske v. Vroonhoeven

0346-354149

Bij verhindering s.v.p. onderling ruilen!!!

Sluitingsdatum inleveren kopij:

De Stretcher digitaal in kleur lezen?

zondag 27 augustus 2017
Mail je bijdrage naar: redactie@avpijnenburg.nl
Foto’s graag apart sturen, in hogere resolutie.
Eventueel via www.wetransfer.com

Mail naar
ledenadministratie@avpijnenburg.nl

Advertentietarieven Stretchter
4x per jaar zwart A4 € 215

4x per jaar zwart ½ € 110

4x per jaar zwart ¼ € 70

3x per jaar zwart A4 € 180

3x per jaar zwart ½ € 90

3x per jaar zwart ¼ € 60

2x per jaar zwart A4 € 120

2x per jaar zwart ½ € 60

2x per jaar zwart ¼ € 40

1x per jaar zwart A4 € 60

1x per jaar zwart ½ € 30

1x per jaar zwart ¼ € 20

Tussentijdse veranderingen in de tekst van de advertentie
zijn per uitgave altijd mogelijk.
Naast plaatsing van een advertentie in zwart-wit is het in
zeer beperkte mate mogelijk ook een advertentie in kleur te
plaatsen. De tarieven hiervoor bedragen:
4x per jaar A4 € 300 en 4x per jaar ½A4 € 165.

Altijd in de buurt.
Rabobank
Amersfoort Eemland

Rabobank Amersfoort
Eemland altijd in de buurt
We willen daar zijn waar onze klanten zijn. Elke kern in ons werkgebied heeft daarom een
marktmanager. De marktmanagers weten wat er speelt in de omgeving en bewegen zich
binnen verschillende netwerken. Zij zijn het lokale gezicht van Rabobank Amersfoort
Eemland. Constant breiden zij hun netwerk uit om mensen, bedrijven en organisaties met
elkaar in verbinding te brengen en te houden. Zoals bij Eetcafé Centraal in Soest.

www.rabobank.nl/amersfoorteemland
Een aandeel in elkaar

