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Marc van Waes Sportmassage

HET adres voor :
Marc van Waes Sportmassage
- Sportmassage
- lid nationaal massageteam - Taping
- Blessure preventie
- Kinesio taping (ondersteunende taping bij herstellen van een blessure)
Massage voor sporters maar ook voor klachten tengevolge van werk

lid NGS - Nederlands Genootschap voor Sportmassage

Voorwoord
Maandag 15 april werd onze vereniging
A.V. de Wielingen zwaar getroffen door het
overlijden van Leo Fieret, trainer van onze
jongste atleten.
Een klap die bij ons hard aankwam, maar bij de
kinderen van Leo, zijn partner en haar kinderen,
zijn ouders en alle andere familieleden nog veel
meer impact moet hebben gehad en nog zal
hebben.
Diezelfde maandagavond was bijna het volledige
bestuur van onze vereniging aanwezig om samen
met trainers, jonge leden en hun ouders stil te
staan bij het tragische ongeval waarbij Leo om het
leven kwam. Dat was een goed moment waarin
plaats was voor verdriet en tranen, zoals die later in
die week nog vaker hun plaats opeisten.
Er was ook plaats voor de herinneringen aan Leo.
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Marc

van Vlierberghe

De gezellige trainingen. De fijne samenwerking met
de andere (jeugd)trainers. De inzet van Leo, ook als
er eens een training overgenomen moest worden.
De clubkampen waarin niet alleen de voorbereiding
tot de taken van Leo hoorden. Verhalen over Leo in
pyjama tijdens die kampen en hoe hij onze
kersverse voorzitter aan het dansen kreeg op
muziek van ABBA deden een glimlach verschijnen
tussen de tranen. Een glimlach die ook bij Leo
hoorde. We zullen Leo nog vaak missen; zomaar op
een maandagavondtraining, tijdens het volgende
jeugdkamp en op onverwachte momenten, zomaar
plotseling. Ik hoop dat iedereen dan de kracht heeft
om leuke, goede herinneringen aan Leo voor de
geest te halen om, naast een traan, toch ook een
glimlach op het gezicht te kunnen krijgen.
Namens alle bestuursleden, trainers, het kader en
alle andere leden van A.V. de Wielingen, wil ik de
kinderen van Leo, zijn partner Karin en haar
kinderen, zijn ouders en alle andere familieleden
alle steun en kracht toewensen in deze moeilijke tijd.
Dat zij steun mogen ontvangen van elkaar, goede
herinneringen en vrienden als het gemis groot is.

Marc Van Vlierberghe
Bestuurslid

Nogmaals dit:
alle kopij graag direct naar
redactie@avdewielingen.nl sturen.

Drukwerk:
Drukkerij Durenkamp Aardenburg
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt in enige vorm of
enige wijze, hetzij elektronische, mechanische, door fotokopieën,
opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van het auteursteam.
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Wist U dat wij door geheel
Zeeuws-Vlaanderen
brandstof voor uw auto hebben ???
IJzendijke, Kloosterzande, Oostburg
‘s nachts tanken via creditpaal
OOSTBURG

:

Bredestraat 23b

Tel. 0117-454588

IJZENDIJKE

:

Middenweg 2

Tel. 0117-301291

KLOOSTERZANDE

:

Rijksweg 60

Tel. 0114-682784

BRESKENS

:

Deltahoek

DRAAIBRUG

:

Draaibrug 74

Tel. 0117-492330
Tel. 0117-452565

ESSO
Filling Station

De vereniging
BESTUUR

OVERIGE FUNCTIES

Voorzitter

Frédérique Versluijs
Kamerikstraat 13, 4505 AL Zuidzande
06-52335365
fremiro@zeelandnet.nl

Vice-voorzitter

Simon de Feyter
Lange Heerenstraat 85
4507 KR Schoondijke
0117 401900 / 06-57335524
simon@simondefeyterbv.nl

Secretaris/Penningmeester
Nico Verheul
Steenbok 8, 4501 GS Oostburg
0117 452320 / 06-22906842
verheuln@zeelandnet.nl
Algemene bestuursleden
W.O.C
(wedstrijd organisatie commissie)

Jeugdcommissie

Bram de Kraker
‘t Schuttebocht 8, 4501 AA Oostburg
0117 851934
a.d.kraker@tue.nl
Jan Ducaat
Schuitvlotstraat 15, 4503 AK Groede
06-21606088
jducaat@gmail.com
Adri Vermue
Veerhoekpolderweg 12
4501 NM Oostburg
0117 452685 / 06 10942617
avermue@planet.nl

Jurycoördinator
Johan Huigh

0117 402126
jwhuigh@zeelandnet.nl

Wedstrijdsecretariaat thuis
Froukje de Vries
0117 454756
wil.fro@kpnmail.nl
Wedstrijdsecretariaat uit
Anke van der Hooft
0117 454254
ahooft@zeelandnet.nl
Coördinator Trainers
Arno van Damme
0117 491475
avdcd@zeelandnet.nl
Coördinator WINTERLOPEN
VACANT
Coördinator ZOMERLOPEN
Sonja Huigh
0117 720017
s.huigh@zeelandnet.nl
Voorzitter jeugdcommissie
VACANT
Voorzitter Sponsorcommissie
Theo Rabout
0117 450204
trabcar@zeelandnet.nl
webmaster
Sjaak Luteijn
0117 455407
webmaster@zeelandnet.nl

Marc van Vlierberghe
Poolster 61, 4501 GP Oostburg
0117 451855
runningmarc@hotmail.com

Voor actuele informatie kijk op www.avdewielingen.nl
De vereniging mag op de volgende dagen en tijden gebruik maken van de atletiekbaan:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

18.00 tot 22.00
18.00 tot 22.00
15.00 tot 22.00
18.00 tot 22.00
2013 - 2

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

15.00 tot 22.00
10.00 tot 15.30
10.00 tot 14.00
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www.moio.nl

De Sporthal van Cadzand - Meer dan sport!
Binnen en buitensporten
Klim en klautermiddagen voor de kids
Noorddijk 3
Cultuur
4506 JE Cadzand
Muziek
tel: 0117-391854
Gezellige bar
Elke dag geopend vanaf 9:00 uur

www.desporthal.com

De organisatie
LEEFTIJDSINDELING PER 01-10-2012
Geboren in
2006
2005
2004
2003
2002
2001 / 2000
1999 / 1998
1997 / 1996
1995 / 1994
1993 en eerder
1978 en eerder

Naam in Nederland
mini pupil
C pupil
B pupil
A1 pupil
A2 pupil
D junior
C junior
B junior
A junior
Senior
Masters mannen
35/39=M35 40/44=M40
1978 en eerder Masters vrouwen
35/39=V35 40/44=V40

ADRESSEN TRAINERS
Naam in Belgie
-----------microben
benjamins
pupillen
pupillen
minimen
kadetten
scholieren
junioren
senioren

Poolster 159, 4501 GP Oostburg
0117 45 34 82
r.steijaert@hetnet.nl

Brett Manders

Greinstraat 21, 4529 GB Eede
06 16 71 86 33
brettjuh@hotmail.com

Rani Rootsaert

Sint Jorishof 8, 4527 HA Aardenburg
06 10 10 46 00
rani rootsaert@hotmail.com

Sjaak Luteijn

Schorpioen 34, 4501 HB Oostburg
0117 45 54 07
leny_sjaak@kpnplanet.nl

veteranen
veteranen

TRAININGSDAGEN EN TRAININGSTIJDEN
Mini & Pupillen C

Miranda Steijaert

Davina Doens-van Luik
Wendy van de Velde
Maandag 18.30 tot 19.30 (zomer)
Maandag 18.15 tot 19.15 (winter)

Patrick van Quekelberghe
Reinaertstraat 19
4527 CA Aardenburg
0117 49 23 45
pquekel@zeelandnet.nl

Pupillen B

Brett Manders en Myrthe de Ruijsscher
Maandag 18.30 tot 19.30

Davina Doens-van Luik
Volderstraat 2, 4501 JM Oostburg
0117 45 01 04
divinavl@zeelandnet.nl

Pupillen A1 & A2

Daisy van de Velde en Rani Rootsaert
Donderdag 18.45 tot 19.45

Daisy van de Velde

Junioren A t/m D

Miranda & Nathalie Steijaert
Maandag 18.45 tot 19.45 (C en D jun.)
Maandag 20.00 tot 21.00 (A en B jun.)

Wedstrijdatleten

VACANT
Woensdag 18.45 tot 20.15

Obesitas loopgroep Hannah Risseeuw
Dinsdag 18.45 tot 19.30
Jeugdloopgroep

Sjaak Luteijn
Donderdag 18.30 tot 19.30

Loopgroep 1

Sjaak Luteijn
Maandag 19.30 tot 20.30

Patrick van Quekelberghe
Dinsdag 19.30 tot 20.30
Loopgroep 2

Wendy van de Velde Brouwerijstraat 50,
4501 CR Oostburg
0117 45 53 53/ 06 46 45 89 18
wendy93@zeelandnet.nl
Hannah Risseeuw

Nieuwvliet
april t/m sept.
Donderdag 19.30 tot 20.30 Baan

Brouwerijstraat 50,
4501 CR Oostburg
0117 45 53 53
daisy_vd_velde@hotmail.com

Brouwerijstraat 36, 4503 BR Groede
06 14 54 85 30
hannah risseeuw@hotmail.com

Myrthe de Ruijsscher Maagdenbergweg 9,
4501 NG Oostburg
0117 45 55 42
Bert.62@tiscali.nl

Baan(niet tijdens
zomerlopen)

Patrick van Quekelberghe
Donderdag 19.30 tot 20.45 Nieuwvliet
april t/m sept.

Men kan altijd contact opnemen met de trainers voor verdere uitleg of informatie
2013 - 2
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Kentekens
Alle ING-bankzaken

de Schrijver v.o.f.

Staatsloten
1700 verschillende
soorten kaarten
cadeaubonnen
faxrollen
printpapier

Brouwerijstraat 39
4501 CM OOSTBURG
Tel. (0117) 452551
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IJzerwaren en Gereedschappen
Huishoudelijke artikelen
Land- en Tuinbouwmachines
Markt 9
4501 CJ Oostburg
Telefoon 0117 - 45 26 94

Tot ziens in ons postkantoor,
Maureen de Rijcke
en medewerkers

Tel. 0117 - 452632

happy hair

Nieuwstraat 30
OOSTBURG

Berichten uit het bestuur
De berichten uit het bestuur, wordt u vanaf deze editie
voorgeschoteld door uw nieuwe voorzitter.

Frédérique Versluijs
Jan van de Linde

Leo Fieret
Geschokt zijn we met z'n allen geconfronteerd
met het plotseling overlijden van één van onze
jeugdtrainers: Leo Fieret.
Leo was, voordat hij naar Oostburg verhuisde,
lang inwoner van Zuidzande.
In Zuidzande en omstreken en ver daarbuiten,
kent iedereen zijn enthousiasme, ijver,
doortastendheid, gedrevenheid, vriendelijkheid,
warme persoonlijkheid en betrokkenheid in alles
wat hij deed. Al deze eigenschappen legde hij als
een echte kindervriend ook in zijn trainerschap.
Niet alleen was hij trainer maar was hij veelal
betrokken bij andere clubactiviteiten. Bij zijn
collega-trainers was hij zeer geliefd en is de klap
van zijn overlijden heel erg hard aangekomen.
We wensen zijn gezin, familie, vrienden,
kennissen en iedereen die Leo een warm hart
toedraagt, heel erg veel sterkte met het
verwerken van dit verlies.
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Het stond al een poosje vast, Jan van de Linde
zou 5 mei 2013 stoppen met zijn 23 jarige
trainerschap bij A.V. de Wielingen.
Toen was het dan zo ver... slik….
Maar voordat het zo ver was, heeft zijn
loopgroep, hem eerst uitgezwaaid op de baan
en later in het voorjaar op het strand. Tijdens zijn
laatste baantraining, die tot Jan's “ongenoegen”
onaangekondigd brutaal werd onderbroken,
kreeg de trainer van de eerste loopgroep van
A.V. de Wielingen, een bloemstuk aangeboden.
Deze training werd door ongelooflijk veel atleten
bezocht. Wat dus kenmerkend is voor Jan;
waar Jan is, komt iedereen. De laatste
strandtraining werd traditiegetrouw afgesloten
met een drankje op het zonnige terras van Moio
Beach te Cadzand. Zondag 5 mei, kwam heel erg
snel en de dag dat we afscheid moesten nemen
van Jan als trainer, brak aan.

laatste baantraining
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www.henkfenijn.nl
Op Zondag gesloten - Op Maandag gesloten
Woensdag koopavond tot 21 uur - Dinsdag, Donderdag, Vrijdag 9.30-18 uur
Zaterdag 9.30-17 uur

Dagverse Gerechten * Luxe Hapjes * Warme & Koude Buffetten * Koude Schotels & BBQ * Bedrijfscatering

www.eetwinkelvalk.nl
info@eetwinkelvalk.nl

0117 - 49 30 93
06 - 209 323 46

Brouwerijstraat 5
4501 CM OOSTBURG

Berichten uit het bestuur
Hoe anders konden we deze dag beter invullen dan
met een estafetteloop?
Om 09.45 werd iedereen verwelkomd met koffie
en een koffiekoek. Met de legendarische woorden:
“we goan”, werd het eerste team luidruchtig,
onder een daverend applaus, begeleid door zo'n
50 fietsers, op weg geholpen. Bij het eerste
wisselpunt werd de stoet aangevuld met Theo
(Rabout) op een bakfiets, vergezeld van Jan de II;
Jan de II is het evenbeeld van Jan maar dan in de
vorm van een pop. Tussen de middag werd er
geluncht aan het Zwinpark. De laatste meters van
de estafette werd door iedereen gelopen zodat er

................ vervolg
Ook zal het bestuur Jan van de Linde tijdens de
Algemene Jaarvergadering voordragen als erelid
van A.V. de Wielingen. Zo werd 5 mei 2013 een
heuse feestdag.
Het is al meer gezegd maar het kan niet genoeg
worden benadrukt:

Jan, bedankt!
Het bestuur wenst zijn opvolgers Patrick van
Quekelberghe en Sjaak Luteijn heel erg veel succes
met de overname van de trainingen.

Lopende bestuurszaken:
Tijdens de Algemene Jaarvergadering 2013,
hebben er mutaties plaatsgevonden in het bestuur
van A.V. de Wielingen. We hebben tijdens de ALV
afscheid genomen van Paul Hermans en Arno van
Damme. Het bestuur is hun zeer dankbaar voor
hun inzet en is blij dat we nog steeds gebruik
mogen maken van hun kennis van zaken.

Het bestuur bestaat nu uit:
Jan gaat voorop: 5 mei

mooie foto's voor Jan' s plakboek gemaakt konden
worden.
Rond 18.00 uur werd iedereen terug verwacht
zodat het feest kon worden vervolgd met een
heerlijke barbecue. Om nog eens te benadrukken
dat wij met z'n allen veel waardering hebben voor
Jan, werd Jan op deze feestelijke dag in het
zonnetje gezet. Zo kreeg hij van de loopgroep o.a.
een hotelarrangement met bezoek aan een
musical en een zak centen aangeboden. Een
ieder heeft de gelegenheid gekregen om te
verwoorden wat Jan heeft betekend voor
hem/haar. Deze vorm van waardering is
gebundeld en overhandigd aan onze trainer.
Van het bestuur heeft Jan ontvangen, 13
verschillende interviews van leden en oudleden, door Ronald van de Veire gebundeld,
gedrukt en gegoten in een speciale editie van
het clubblad.
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Frédérique Versluijs voorzitter
Simon de Feyter
vice-voorzitter
Nico Verheul
secretaris/penningmeester
Adri Vermue
lid
Bram de Kraker
lid
Marc van Vlierberghe lid
Jan Ducaat
lid

Aanmoedigingsprijs
Tijdens de ALV is de aanmoedigingsprijs uitgereikt
aan Louise le Coq en de waarderingsprijs is
uitgereikt aan Rik van Schuur.
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Berichten uit het bestuur

................ vervolg

Exploitatie atletiekbaan

Sporthuldiging

Op dit moment zijn we druk in de weer met
gesprekken over de eventuele overname van de
exploitatie van de atletiekbaan. We zijn in
overleg met de gemeente Sluis maar omdat we
vinden dat de overname heel zorgvuldig dient te
gebeuren, hebben we het advies ingewonnen
bij de Atletiekunie. Met de Atletiekunie hebben
we een heel constructief gesprek gehad. Wij
houden u op de hoogte van de vorderingen.

Onlangs heeft de sporthuldiging van de
gemeente Sluis plaatsgevonden; Sjaak Luteijn,
Joeri van der Hooft en ondergetekende zijn
gehuldigd tijdens de nieuwe sportgala van de
gemeente Sluis. Op deze avond gaven een
aantal sportverenigingen een demonstratie van
hun eigen sportactiviteit. Van onze
sportambassadeur Joeri van der Hooft is een
mooi demonstratiefilmpje gemaakt die helaas
niet goed tot zijn recht kwam. Dat filmpje is
opgevraagd en we hopen het spoedig op de site
te kunnen zetten. Het is de moeite waard!

Zeeuws Cross kampioenschap

Trainers
Het bestuur is zich bewust van het belang van
het hebben van gemotiveerde trainers; zonder
trainers geen atleten. A.V. de Wielingen heeft
het geluk dat zij over trainers beschikt die met
veel enthousiasme training geven aan jeugd en
volwassenen. Deze trainers moeten worden
gekoesterd.
De nieuwe website is operationeel, op een
aantal zaken wordt nog de puntjes op i gezet.
Bezoek ook eens ons Facebook pagina!

Onderhoud baan
Een aantal van u zal ongetwijfeld regelmatig een
mail ontvangen van Rik van Schuur m.b.t. de
onderhoud van de baan. Als er nog mensen zijn
die zich willen inzetten voor
onderhoudswerkzaamheden, laat het gerust
weten, immers vele handen…..
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Eric
Zeeuws Cross kampioen

Inmiddels weten we dat
Erik Cappon en Sjaak
Luteijn Zeeuws Cross
Kampioen zijn en dat Floris
Huigh zilver heeft behaald
bij het Zeeuwse Cross
kampioenschap. Allemaal
van harte gefeliciteerd.

Sjaak
Sjaak heeft binnen zijn
loopgroep een heuse
stagiaire voor LT3
(looptrainer) met succes
opgeleid. Haar naam is Lia
Gonzales. Lia heeft onlangs
haar stage succesvol
afgerond. Het bestuur
wenst Lia heel veel succes
met haar verdere loopbaan
als looptrainer!
Bovendien heeft Sjaak goud
gewonnen en is dus Nederlands Kampioen
geworden op de Halve Marathon, Masters 55+,
24 maart 2013 te Venlo in een tijd van 1h18'14".
Daarmee heeft hij een nieuw Zeeuws Record
neergezet!
Om nog even bij Sjaak te blijven, Sjaak heeft
tijdens de coopertest de prestatiebeker
ontvangen van de VZA.
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Fotoboekje op
maat?
informeer naar
de mogelijkhe
den
voor woord & getal

ü
voor uw woorden :
Teksten, feestgidsen,
boekjes, folders, e.d.
( mogelijk inclusief
drukwerk )

ü
voor uw getallen :
Ik werk met al uw
getallen en rekenopdrachten.

(Individuele aandacht)

Ronald van de Veire
Uranus 15
4501 GT OOSTBURG

Tel:
GSM:
E-mail:
Internet:

v.o.f. van de Veire - Huigh

www.verdegem.nl

www.verdegem.nl

ü
voor bijles :
Rekenen,
economische vakken
en wiskunde

0117 - 720017
06 - 23629480
tekst10@zeelandnet.nl
www.tekst10.nl

Kvk-nr.: 54280796

Nieuwstraat 68, Oostburg
Tel. 0117 - 453453 * Fax. 0117 - 453191
Openingstijden:
Dinsdag t/m Vrijdag 9.00 - 18.00 uur
Woensdag koopavond tot 21.00 uur
Zaterdag 9.30 - 17.00 uur
Zondag 14.00 - 17.00 uur
(enkel in november t/m april)

Maandag sluitingsdag
Kijk ook op www.verdegem.nl en vind talloze nieuwe meubelen en trends !

Berichten uit het bestuur
Zomerlopen
De zomerlopen staan weer voor de deur.
De bezetting is helemaal rond en weer zal er een
beroep gedaan worden op talloze vrijwilligers.
Alvast hartelijk dank voor uw inzet!
We hopen dat er velen onder u het
verkeersregelaarsexamen hebben afgelegd!

................ slot

Ook is A.V. de Wielingen betrokken bij het helpen
van de SCOBA sportdag.

© DennisWisse

Baanwedstrijden
De baanwedstrijden zijn in volle gang en we
wensen al onze atleten heel erg veel succes! Aan
degenen die nog nooit aan wedstrijden hebben
meegedaan, probeer het eens! Het is heel erg
leuk! Weet je niet hoe zo iets werkt, vraag het
gerust je trainer!

Samenwerking gebruikers sportpark
Oostburg
Om een goede samenwerking te bewerkstelligen
met andere sportverenigingen, heeft het bestuur
een bijeenkomst bijgewoond “Samenwerking
gebruikers sportpark Oostburg”, georganiseerd
door de gemeente Sluis.

Nieuwe leden
D. de Coninck
W. de Keuninck
M. van der Mark
H. Versluijs
M. van Vlierberghe
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We wensen al onze atleten heel erg veel succes in
het komende seizoen en hopelijk tot ziens op één
van de wedstrijden.

Namens het bestuur,
Frédérique Versluijs

+0
Opgezegd:
W. Bron
H. Goossen
M. Odijk
Y. Odijk
V. Verhulst
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Coopertest op donderdag 16 mei 2013

meter
in 12 minuten

Op een vochtige baan met een fris briesje gingen 74 lopers en lopertjes
de uitdaging met zichzelf aan. Naast leden van de Wielingen was de
plaatselijke voetbalclub goed vertegenwoordigd op onze atletiekbaan.
De eerste ronde was voor de kleinere lopers (leeftijd tussen 6 en 10 jaar)
die 6 minuten over de baan holden. Romy Dieleman (9) was van de
buitencategorie en zette een prachtige 1406 meter neer. Erachteraan
kwamen letterlijk op elkaars hielen Liam (1229), Iska (1221) en Iza (1220
m). De allerjongsten deden het ook fantastisch. Lars, met 6 de kleinste
jongen, zette 1164 m neer. Kaato, met 7 het jongste meisje, 966 meter.
Daarna volgden meerdere rondes voor de 12 minuten lopers, waaraan
ook een aantal jongeren meedeed. Louise le Cocq kwam met haar 11
jaren en lange benen tot een prachtige 2620 meter. Robbert Baillu, met
12 een jaartje ouder wist er 3100 meter uit te persen. Jelle Dierikx (16)
slaagde er ook in de 3000 metergrens te slechten (3100). Jordy Engelaar
en Edwin Huigh - beiden 22 - kwamen nagenoeg tegelijk over de finish
met 3050 en 3052 meter.
Bij de lopers met iets meer jaarringen wisten drie lopers boven de 3000
uit te komen: opeenvolgend in leeftijd en aantal meters:
Marc van Vlierberghe (42/3050), Frédérique Versluijs (43/3241) en
François van de Broecke (44/3243).
In de categorie vanaf 50 trokken Jan Ducaat (50) en Jan Piet Flikweert
(50) de hele race gezamenlijk op en kwamen tot 2804 en 2795 meter.
Jan van de Linde (60) kwam tot 2733 meter en
Rik van Schuur, hersteld van zwaar fysiek ongemak (64) liep een
geweldige 2417 meter.
Het was een mooie avond. Iedereen ging content naar
huis met als bewijs een coopertest diploma op zak.
En volgend jaar allemaal een rondje erbij!

Jan Ducaat
Activiteitenkalender Jeugd 2013
Zie hier de activiteitenkalender voor dit jaar. Deze
hebben jullie inmiddels ook allemaal ontvangen
van je trainer. Hang 'm boven je bed, op de
koelkast, op je planbord, leg 'm onder je kussen,
maar vooral: schrijf de data vast in je agenda zodat
jij er zeker van bent dat je niets zult missen! Naast
deze eigen verenigingsactiviteiten zijn er natuurlijk
tal van wedstrijdjes en loopjes het hele jaar door.
Deze kun je o.a. vinden op onze eigen vernieuwde
website www.avdewielingen.nl waar linksboven
een kalender is opgenomen.
We hebben net de Coopertest achter de rug en
gaan al weer op voor onze volgende activiteit:
de laatste training van het jaar op het strand op
maandag 24 juni. Nadere details over waar en wat
volgen nog op de trainingen. In de zomervakantie
wordt er iedere dinsdag een zomerloopje
georganiseerd.
De eerste vindt plaats op 25 juni in IJzendijke.
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Je kunt dan ook tijdens de zomervakantie in de
weken dat je niet weg bent je conditie lekker op
peil houden.
Speciale aandacht willen we vragen voor
31 augustus en 28 september. Op 31 augustus
vinden de baanwedstrijden plaats in Oostburg en
ons eigen clubkampioenschap wordt op
28 september georganiseerd. Deze data moeten
niet "gewoon" in je agenda maar met rood
omcirkeld en met dikke vette letters. We zien jullie
heel graag tijdens deze dagen op onze thuisbaan.
En jawel…… zelfs de speciale pieten- en
kersttrainingen zijn al ingepland op Maandag
2 december en zaterdag 14 december.
De kersttraining op een prachtige locatie.
Maar we gaan nog niet alles verklappen!
We zien elkaar op de strandtraining.
Met hartelijke groeten van de jeugdcommissie
Wendy, Nathalie, Barbara, Niek, Peter, Jan
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Hotel-Restaurant
Sfeer en goede smaak
Markt 1
4501 CJ Oostburg
T. 0117 - 452728
www.eenhoornoostburg.nl

Hotel-Restaurant “De Eenhoorn”
houdt rekening met uw individuele wensen
De keuken brengt smaken tot verrassende combinaties
Er wordt uitsluitend gewerkt met verse ingrediënten
en iedere week andere menu’s

Leo

Tabee

Leo
Leo

Leo

Leo

We zullen je missen op iedere training.
We zullen je lach, creativiteit, doorzettingsvermogen en enthousiaste missen.
Wat is een clubkamp zonder jou? "Het feest kan beginnen want Leo is binnen…"
We zien je allemaal nog staan 's ochtends heel vroeg koffie en thee zetten voor iedereen in je pyjama.
Altijd actieve deelnemer in vergaderingen. Een perfect trainers duo samen met Davina.
Je nam de jongste pupillen mee naar het Bos van Erasmus om te leren crossen of soms naar hun eerste
baanwedstrijd. Ook de overkapping voor de hoogspringmat mag mede jouw naam dragen.
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Brouwerijstraat 45 - 47
4501 CN OOSTBURG
0117 - 45 33 08
Zondag, Maandag en Dinsdag gesloten

Stoffen,
borduurartikelen, fournituren.
Verkoop en reparatie van
naaimachines
van Leeuwenstein en Juki.
Openingstijden:
Dinsdag t/m Vrijdag:
9.30 - 12.00 en 13.30 - 17.30 uur.
Zaterdag:
Gesloten:

10.00 - 16.00 uur.
gehele maandag en donderdagochtend

HAAK + BREIGARENS
3D-ARTIKELEN
en toebehoren
Brouwerijstraat 59 * 4501 CN OOSTBURG
Tel. 0117-440100 of 06-40851636

DE KONING VAN SPANJE trail

door
Peter Slits
Het is dan zover, zondag 12-5 vertrek ik in alle vroegte naar Gulpen in Limburg. Daar is de Koning
van Spanje trail over afstanden van 9, 16.8 en 31 km. Aangezien dit mijn eerste echte trail is
(strongmanrun niet meegerekend) , heb ik voor de 16.8 ingeschreven, dit leek me wel zo veilig.
Het was lekker rustig op de weg om 7:00 uur en zodoende arriveerde ik na 2:15 uur in Gulpen,
lang leve de tomtom. Daar op het gemak wat eten en drinken en een beetje de boel verkennen,
kom daar nog enkele Zeeuwen tegen, Andres de Witte, Ingrid IJsbeart, Michel Buijck, Tim Pleijte
(de latere winnaar ) en ook veel mensen uit mijn geboorte streek, kun je weer even Brabants
ouwehoeren!!
Deze trail zit altijd binnen een mum van tijd vol dus ik was blij dat ik erbij was , het is allemaal
perfect georganiseerd (behalve dan het weer). De start to trail startte om 10:00 uur, de lange trail
om 11:00 uur (in droog weer) en de minitrail (16.8km) om 12:00 uur , en toen kwamen de buien.
Na de start de eerste kilometers met Michel meegelopen maar die moest ik op den duur op de
talloze klimmetjes laten gaan, met dalen liep ik steeds weer in, maar ik durfde daarin niet alle
risico's te nemen, vooral met de nat wordende ondergrond en losse stenen. Ik zag ook iemand in
Michel z' n groep in een afdaling vallen en dat is op die scherpe stenen geen pretje. De echte
trailrunners zeggen ook genieten van het lopen en van de vergezichten, nu daar ben ik dus niet
aan toe gekomen, het was voor mij vooral afzien en in het tweede deel kijken waar je je voeten
neerzet en bij de klimmetjes werd het voor mij steeds moeilijker om een dribbeltempo aan te
houden.
De laatste 2 km werd ik ook aan alle kanten nog voorbij gelopen en nu ik dit aan het typen ben
voel ik spieren waarvan ik niet wist dat ik ze had. Al met al toch een prachtige ervaring secu
ideale krachttraining in wedstrijdvorm en zeker voor herhaling vatbaar.
Voor de geïnteresseerden: kijk maar eens op mudsweattrails.nl , dat was ook de sponsor voor dit
evenement. En ja dan moet je eind van de middag weer naar huis met overal spierpijn, dus lekker
de cruisecontrol op 100 en naar huis getuft.
O ja, Michel was uiteindelijk 24e en ik ben 38e geworden op een deelnemers veld van 450 op de
minitrail. (Tim Pleijte dus eerste, zelfs voor Gertjan Lieffers).
2013 - 2
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Zuidzandsestraat 19
4501 AL Oostburg
Tel. (0117) 452081

Markt 18
4501 CK OOSTBURG

tel: 0117 - 452514
Hoezo??? Warming-up???
Met een CV-installatie geleverd,
geïnstalleerd & onderhouden
door Schippers & Nauta,
bent U steeds op
de juiste temperatuur........

Voor onderstaande werkzaamheden
kunt u een beroep op ons doen:
-

binnen- en buitenschilderwerk
het leveren en plaatsen van alle soorten glas
diverse wandafwerkingen
het leveren en aanbrengen van verschillende
behangsoorten
- decoratiewerk
- periodiek onderhoud
- kleuradvies

Bel voor een vrijblijvende
afspraak en/of prijsopgave
)
: (0117) 452081

DEN HOLLANDER
advocaten

MR. H.M. DEN HOLLANDER

sinds 1921 installateurs van

Electra, CV, Gas en Water
Schippers & Nauta
Zuidzandsestraat 35a
4501 AL OOSTBURG
tel.: (0117) - 452129

Postbus 30
4500 AA Oostburg
Mr. P.C. Hennequinstraat 18
4501 AT Oostburg
Telefoon : (0117) 45 28 78
Telefax : (0117) 45 37 23
E-mail : advoholl@zeelandnet.nl

Een vaste advocaat,
dat beslist beter.

Juli

Verjaardagskalender

G. Clement
n
Conny Bouma
T. Pladdet
eijn
Marco Scherb
R. Cornelis
en
Jules van Mulk
me
Arno van Dam
r
K. van de Vijve
J. Dieleman
J. Riemens
F. Daalman
erghe
M. van Vlierb
E. Blaakman
Veire
Ronald van de
M. Rosendaal
en
Els van Maan
S. Declerck
ijne
Heleen de Bru
M. de Greef
J. Hoek
Arjen Luteijn
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01
05
07
08
11
12
13
15
17
18
19
19
22
23
24
24
25
28
29
29
30

Augustu
s

J. de Jo
nge
N. Wes
terwee
le
J. van O
pdorp
J. Dierik
x
I. Hoog
ers
G. Boum
a
M. Riem n
ens
R. Diele
man
C. Zeeg
ers
B. de Kr
ak
J. Lucie er
er
C. van D
ie
G. Picav rendonck
et
M. Sche
ele
E. Quat
aert

01
05
06
11
14
19
19
22
24
27
27
28
28
28
31

September
J. de Vilder
Anouk van Weijnsbergen
Patrick van Queckelberghe
B. Salome
Joeri van der Hooft
Steven van de Veire
Sonja Huigh
Tonny van Mulken
Froukje de Vries
C. de Jonge
E. Ritico
Christianne Vermorken
Paul Hermans
C. Fieret
N. Dobbelaar
D. Hofland
H. Bijman
Jan de Koeijer
G. Ultee
R. van Holland
Jan Piet Flikweert
M. Valk

05
05
06
07
08
10
14
14
15
16
16
17
18
18
19
19
23
23
24
25
29
30

ALLE JARIGEN
VAN HARTE
GEFELICITEERD
&
EEN FIJNE DAG
TOEGEWENST!
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- fysiotherapie
- sporttherapie
- manuele lymfedrainage
- bekkenbodemreëducatie
- osteopathie
- medische fitness

Ledelplein 2
4501 BM
OOSTBURG
0117 - 454000

Therapeuten :
Rink de Houck
Jeannine Jansen

K . Jungschläger Antiquiteiten
Sinds 1979
In- en Verkoop van
Oosterse - Europese - Decoratieve Kunst
tevens
Restauratie - & Beeldhouwatelier
Voor antieke meubels, beeldhouwwerk in hout
en het vervaardigen van vrije opdrachten
In ons atelier restaureren wij:
Massief houten en gefineerde meubels
Houtsnijwerk en beelden
French Polish (politoeren)
Marqueterie (inlegwerk)
Vergulden (met bladgoud)
Wij taxeren b.v. brand / water / transportschade
aan Uw meubels
Tevens maken wij speciale opdrachten in hout.

De specialisatie van onze winkel is:
Inkoop en Verkoop van
Chinese / Japanse / Europese meubels,
porselein, sculpturen (van hout, brons en aardewerk),
schilderijen, volkskunst en kunstvoorwerpen
Tevens alle decoratieve kunst.

Voor meer informatie bent U van harte welkom in onze winkel of kunt U telefonisch of via e-mail contact met ons opnemen

Brouwerijstraat 55
4501 CN Oostburg
Tel. 0117 850433 / 06 21424758
info@jungschlager.nl - www.jungschlager.nl

Nieuwsflitsen
Spoc-nieuwsflits

Grote Clubactie 2013 in de steigers
In navolging op de succesvolle acties van de
afgelopen jaren, is de sponsorcommissie opnieuw
druk doende de deelname aan de Grote Clubactie
vorm te geven.
Ook in 2013 zal de Spoc deze actie
weer koppelen aan een nieuw te
lanceren Wielinger-item. Naast keuze
uit de reeds bestaande Wielingerkledingstukken, zijn we druk doende
een nieuw bruikbaar artikel toe te
voegen.
Natuurlijk zullen de lotenverkopers weer kunnen
rekenen op 1 euro korting per verkocht lot en zal
er bovendien voor de beste verkopers weer een
aantal extra prijzen zijn.
Noteer nu al 6 september in de agenda.
Vanaf die datum zullen de verkoopboekjes
afgeleverd worden. Verdere communicatie zal via
de email, de trainers en/of website plaatsvinden.
Hou deze kanalen dus in de gaten !!
Vragen en/of opmerkingen:
Sandra van Quekelberghe en/of Theo Rabout
Site-nieuwsflits

Gezocht: Assistent Website-beheer m/v
Nu het verder definitief invullen van de nieuwe
Wielingen-site zijn beslag krijgt, zijn we op zoek
naar een enthousiaste, plichtsgetrouwe assistent
website-beheerder m/v.
Dit om de dagelijkse continuïteit en
actualiteit te kunnen opvolgen.
Taakomschrijving: ondersteunen en waar
nodig vervangen van Webmaster Sjaak
(Luteijn). Natuurlijk mogelijkheid tot eigen
inbreng en initiatieven.
Te verwachten investering in tijd:
tussen 0 en 10 uur per maand.
Beloning: de kick dat alle Wielingers nog
trotser zijn/worden op hun club, vanwege
jouw bijdrage aan de uitstraling van de site.
Contractbesprekingen: Graag melden bij
Sjaak Luteijn of Theo Rabout
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HM-Nieuwsflits

Nieuw sponsorcontract
DPO een feit
Daar de eerste termijn van
hoofdsponsor De Pooter Olie (DPO)
afgelopen is, zijn wij blij, trots en dus ook zeer
content te kunnen mededelen dat het ons gelukt
is om met DPO een nieuw 3 jarige overeenkomst
te zijn overeengekomen.
Daarnaast hebben we vanwege de verbeterde
overeenkomst ook de zekerheid dat we naast
meer financiële armslag ook de nodige
continuïteit in de organisatie kunnen
waarborgen. Dit alles met het vooropgestelde
doel dat we de unieke 'identiteit' niet willen
aantasten!
Ondertussen zijn we ook druk bezig (en niet
zonder succes) de paalhoofdsponsoren voor
2014 te enthousiasmeren.
Een meer dan bijzondere vermelding en woord
van dank daarin is weggelegd voor Robert Vroon.
Als Levro Parket heeft hij toegezegd zijn
sponsorpakket op te waarderen en
daarmee als de startnummersponsor
op te treden.
Wij zeggen dan :
Dank aan sponsoren en vragen:
Denk aan onze sponsoren !!
Groet Wim Huigh & Theo Rabout
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Uw computer specialist in Oostburg en omgeving
Voor nieuwe computers, reparaties, onderdelen en accessoires
Nieuwe computers worden gratis bezorgd en geïnstalleerd.*
Ook geven wij computerles, dit doen wij bij u thuis
Op uw eigen computer.
*(vraag naar de voorwaarden)
Poolster 174, 4501 GN Oostburg
T 06-205 104 20
E-mail info@arvatro-computers.nl
Web. www.arvatro-computers.nl

Linde
Jan

van de

Korte geschiedenis van
een loopgroep van AV de Wielingen.

5 mei 2013
de laatste meter
van de estafette
eindigend bij de Marolleput.

Begin
Woensdagavond 8 november 1989 is er een vergadering van AV de Wielingen. De vereniging heeft moeite
om het hoofd boven water te houden. De mensen van het eerste uur hebben bergen werk moeten
verzetten om de vereniging op te starten en draaiende te houden. Gelukkig bieden nieuwe bestuursleden
zich aan. En er komt een loopgroep. Omdat ik de vraag daarover stel zegt Peter de Munck tegen mij, dat ik
dan maar training moet gaan geven. Ik antwoord dat ik dat wel wil, maar alleen tot een echte trainer het
over wil nemen.
Begin januari 1990 enkele tientallen trimmers aangeschreven en 2 april met de eerste training begonnen,
op en rond de voetbalvelden van Oostburg. Tien lopers waren actief.

De 23 trainingsjaren
Jaren op de voetbalvelden, naar Schoondijke en terug, bij de Napoleonhoeve en vooral de
zondagmorgentrainingen in het Zwingebied hebben mij veel voldoening gegeven. Iedereen trainde naar
zijn mogelijkheden en leerde van elkaar.
Eén keer hebben we met z'n tweeën gelopen, Ronny Scherbeijn en ik op een donderdagavond naar
Schoondijke. Maximale groepsgrootte was 30 mensen. Maar altijd kwamen de snelle en minder snelle
lopers weer samen. Iedereen bedankt voor de inzet en de sportiviteit.

Einde
Zondagmorgen 14 april 2013 de laatste training gegeven. Bram de Hullu was er de eerste en de laatste
training bij. Samen met nog enkele anderen vormde hij de harde kern. Het is deze groep speciaal, maar
eigenlijk toch de hele groep, die mij altijd met plezier de training liet geven. Ondertussen
heb ik al diverse keren afscheid genomen en 5 mei was dan het voor mij echte afscheid.
Een schitterende dag was het. Mooi weer en een goede groep. Onze familie, van mij en
Marja, en de oude vrienden van Kloetinge zagen goedkeurend welk een prachtige groep
van De Wielingen actief was.
Hierbij wil ik nogmaals iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan deze dag. Ook erg
bedankt voor de mooie cadeaus. Leuk is dat Marja en ik er samen van kunnen genieten.
Patrick en Sjaak, heel veel succes met het overnemen van de training.
2013 - 2
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Brouwerijstraat 9 - 4501 CM Oostburg - tel +31 (0) 117 - 45 48 61 - www.bruidshuisellen.nl
Kijk voor alle info:

www.fysiofitnessaardenburg.nl
Fysio-Fitness Aardenburg
Bootstraat 2
4527 AN Aardenburg
tel. 0117 492650 / fax 0117 493848
e-mail fysioabs@zeelandnet.nl

De eerste stap naar een nieuwe manier van leven ?

Fysio-Fitness Aardenburg

Het Fysio-Fitness team:
Ellen Ruesen, Maycke van Summeren,
Annerieke Lecluyse en Piet Swankaert

verzekeringen
hypotheken
pensioenadvies
financieringen

Voorstraat 16,
Leeuwenlaan 38,
Fax. 0165-303153

4503 BJ Groede
4532 AG Terneuzen
Tel.: 0165-309100

Univé "Het Zuiden" U.A.

even
voorstellen

Jan Ducaat

1

Dag, …. Mijn naam is Jan Ducaat, vader van Iska
(9 jaar, A1 pupil) die ook lid is van de
atletiekvereniging. Ik woon sinds vier jaar in
Groede met mijn vriendin Hella en dochter
Kaato (7) en zoon Iska (9) en ik ben nu ongeveer
anderhalf jaar lid van De Wielingen. Sinds een
maand ben ik toegetreden tot het algemeen
bestuur en daarnaast voorzitter van de
jeugdcommissie. De jeugdcommissie houdt zich
bezig met het organiseren van allerlei
activiteiten zoals bijvoorbeeld het tweejaarlijkse
clubkamp, de speciale trainingen ( bijvoorbeeld
de strandtraining voor de zomervakantie en het
clubkampioenschap in september). Naast de
atletiek, ben ik coach van een jeugdvoetbalteam
E1 in Groede.
Toen ik jong was - en da's al een tijdje geleden deed ik veel aan waterpolo, handbal en fietsen.
Met de waterpoloclub gingen we altijd naar het
bos om te trainen in de winter en met de
handbal hadden we natuurlijk ook veel
looptraining. Lopen heb ik altijd erg leuk
gevonden en dat doe ik nog heel graag.
Ik hoop dit jaar eindelijk mijn eerste marathon
te kunnen lopen. De atletieknummers heb ik
met name altijd heel erg mooi gevonden om
naar te kijken: atletiek op de olympische spelen,
wat een feest!

Met name het hoogspringen, het polsstokhoogspringen, de meerkampen en de kortere
loopnummers.Doordeweeks ben ik veel voor
mijn werk op pad waardoor ik helaas weinig
op de reguliere trainingen kan komen kijken en
meedoen. Wel probeer ik altijd naar de
activiteiten en speciale trainingen te komen,
zoals laatst de coopertest. Hartstikke leuk om
iedereen zich in het zweet te zien werken om
een mooie individuele prestatie neer te zien
zetten.
Waarom ben ik nu lid geworden van het
bestuur, met in mijn geval met speciale
aandacht voor de jeugd? Belangrijkste reden
voor mij is dat ik vanaf het eerste begin heel
prettig verrast ben geweest door de enorm
goede sfeer bij de atletiekvereniging en het
plezier dat iedereen beleeft tijdens trainingen
en wedstrijden. Het zijn plekken (de baan in
Oostburg, de strandtraining, de
baanwedstrijden, de loopjes) waar je gewoon
graag naar toe gaat en andere jeugdigen mee in
aanraking wilt brengen om die verbondenheid
in de sport en de lol samen te ervaren.
Daarnaast vind ik het heel belangrijk dat de
bestaande jeugdleden het fijn hebben en
houden bij onze vereniging en zich er thuis
voelen en heb ik als grote wens dat meer
jeugdleden mee gaan doen aan de (baan)wedstrijden. Genoeg voor nu. Jullie kunnen me
uiteraard altijd bellen of mailen wanneer jullie
iets willen bespreken, een idee hebben om iets
te organiseren ten behoeve van de vereniging of
gewoon een vraag hebben.
Veel plezier en ongetwijfeld tot binnenkort.
En nog één ding: ik verwacht alle jeugdleden
op onze eigen clubkampioenschappen op
28 september!

(mobiel: 06-21606088,
email: jducaat@gmail.com)
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vergeet de adverteerders niet !

Leden van AVdeW

bedankt voor jullie steun !

Adverteerders

even
voorstellen

Marc van Vlierberghe

2

Nadat ik in mijn eerste bestuursvergadering van A.V.
de Wielingen de taak op me genomen heb om het
eerstvolgende voorwoord voor het clubblad te
schrijven, rolde al snel een mailtje van de redactie van
het clubblad binnen. "Of ik me even voor wilde stellen
door een stuk tekst voor in het clubblad”
.

Nu valt dit voorstellen me stukken makkelijker
dan het voorwoord schrijven in de bijzondere
situatie waarin ik dat moet doen. Ik voel me een
beetje als het kind op school met de opdracht:
"schrijf een opstel " en nog een groot, wit blad
voor zich heeft. Waar begin je?
Vroeger hadden we een televisieprogramma
waarin kinderen een stripfiguur na deden.
"Hallo, ik ben Marc Van Vlierberghe, 42 jaar en
ik doe roadrunner na". Miepmiep….. Zoeff!!
Ziehier, ik heb een begin!
Ik ben dus Marc Van Vlierberghe en 42 jaar.
In 1984 ben ik lid geworden van A.V. deW, bij
de oprichting van de club. Eigenlijk een beetje
op doktersadvies; met astma was het toch wel
goed om iets van sport te doen. Voetballen kon
ik niet, ik werd altijd als laatste gekozen bij de
gymles en in het zwembad durfde ik niet onder
water want daar kun je geen adem halen en dat
gevoel kende ik net iets te goed. Groot voordeel
van atletiek: je deed nooit je teamgenoten
tekort door jouw presteren.En ik vond het nog
leuk ook. Na twee jaar werd ik jeugdtrainer en
dat was uiteindelijk een soort opstap naar later.
Want ik had nog geen idee wat ik later "als ik
groot zou zijn" zou worden. Het werken met
kinderen vond ik zo leuk, dat ik er mijn beroep
van heb gemaakt. Ik werd leraar op de Sint
Bavoschool in Oostburg. Daar ben ik nu
directeur, maar ik probeer me toch zoveel
mogelijk bezig te houden met de kinderen.
De minister en de inspectie proberen dat uit
alle macht te voorkomen, zo lijkt het met al
hun plannen, verslagen, vergaderingen en
eisen die ze stellen.

der jaren wat naar de achtergrond verdwenen in
de actieve sport. Daar is het roadrunner
gedeelte van mijn opstel-begin. Hoewel ik best
nog eens een rondje op de baan durf te rennen
hoor, wees gerust. Maar ook 15 kilometer door
onze fraaie polders mag ik graag "weglopen".
Dat gaat helaas niet helemaal "miepmiep…..
Zoeff!!!"
Toen Bram de Kraker me belde of ik
belangstelling had voor een bestuursfunctie,
heb ik daar wel even over na moeten denken.
Maar uiteindelijk toch "ja" gezegd.
Het zal jullie niet verbazen dat ik me vooral sterk
zal maken voor de jeugdatletiek en de
baanatletiek. Vanuit mijn beroep, noem het
desnoods een (be)roeping, is het voor mij
vanzelfsprekend om me vooral in te zetten voor
die groep die niet mee mag stemmen tijdens
vergaderingen, die geen lobby heeft, die geen
geld in het laatje brengt maar die wel van
levensbelang is voor een club. En juist die
kinderen hebben van nature een belangstelling
voor de baanatletiek. Lekker hoogspringen, die
speer zover mogelijk werpen, die sprint als Usain
afraffelen en al die andere onderdelen.
Een breed spectrum aan bewegingen.
De moeder der sporten doe je op een
atletiekbaan! Zelfs de basis, het lopen, doe je
daar. Zonder de belangen van de andere leden
uit het oog te verliezen liggen mijn speerpunten
dus bij de jeugd en de baan. Samen met de
andere bestuursleden wil ik zorgen dat A.V.deW
ook een gezonde toekomst heeft en daar mijn
bescheiden steentje aan bij dragen. Daarom
probeer ik de eerste tijd vooral de leden te
ontmoeten door trainingen te bezoeken. U kunt
het wel raden: vooral op de baan en bij de jeugd.

IIn 2000 ben ik gestopt bij AVdeW, waar ik
inmiddels diverse groepen training had
gegeven, 40 zaterdagen per jaar op een
atletiekbaan te vinden was in binnen- en
buitenland en diverse opleidingen volgde
(atletiektrainer, jeugdatletiektrainer en diverse jurydiploma's).

Daarna ben ik wel betrokken gebleven bij de
atletieksport. Als Unieraadslid bij de Nationale
Atletiek Unie, als bestuurslid van de VZA en als
jurylid. En al die tijd ben ik zelf ook blijven
trainen. De baanatletiek is met het verstrijken
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In de gaten gelopen.7
Verhaaltje met de W's.

E
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aarom; Op aandringen van mijn zusje en zwager
ben ik gestart in oktober 2010 bij de nieuwe
loopgroep rsh. van Sjaak. De bedoeling was om dan in
maart samen met mijn zus Heleen (van den Broecke) in
maart de 5 km in Sluis te lopen. Helaas heeft dit niet zo
mogen zijn; Heleen is in februari plotseling overleden.
Daarna heb ik het een hele poos niet kunnen opbrengen
om hard te lopen maar mede door de blijvende
belangstelling van deze loopgroep begon ik het toch te
missen en ben ik weer op ‘t gemakje begonnen.

W

ie ben ik; Evelyn Ritico-Brevet. Geboren in
Oostburg en nu met mijn echtgenoot Pieter
woonachtig in Breskens. We hebben een dochter van
22 en een zoon van 21, die beiden studeren en op
kamers wonen en zodoende enkel de weekenden en
vakanties thuis zijn.

W

at doe ik; Ik heb een eigen damesmode zaak,
Carianne mode op de Markt in Oostburg.
Een zaak met een geheel eigen stijl en vlotte mode voor
30 plus, waar iedereen natuurlijk van harte welkom is
om eens een kijkje te komen nemen. Met deze zaak ben
ik behoorlijk druk, zo'n 5 à 6 dagen
per week, dus niet veel vrije tijd meer

voor andere sport of hobby's. Lekker genieten van de
prachtige kust fietsend of wandelend is voor mij pure
ontspanning.

W

aar geniet ik van;
Genieten van ons
mooie landschap zoals ik al
schreef en natuurlijk van de
terrasjes tussendoor waar dan
een drankje en hapje genuttigd
wordt.
Lekker met een boek onderuit
is ook niks mis mee.

W

at boeit mij in het
leven; Het wel en wee van familie en onze
vrienden, hopen dat het iedereen goed gaat en interesse
hebben voor wat andere mensen zoal doen, beetje
aandacht hebben voor elkaar.

W

at zijn mijn ambities; Allereerst zorgen dat onze
kinderen goed terechtkomen en leuke
volwassenen gaan worden. Daarnaast is in mijn zaak
natuurlijk elke dag een uitdaging. Wat lopen betreft heb
ik niet zoveel ambitie, als ik 2x per week kan lopen vind
ik dat prima.

W

elke goede ideeën heb ik voor deze lopersgroep;
Goede ideeën heeft deze groep niet nodig, alles
verloopt (haha) volgens mij perfect, prima
trainer die ons ondanks ons gemopper
altijd weer weet te motiveren en de
onderlinge sfeer is perfect.

W

ie volgt? ik geef de pen
door aan de meest
gemotiveerde man van de
groep die ook nog eens
heerlijke taarten
voor ons bakt, ...…
George.
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