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Voorwoord van de voorzitter 

 

Zomer. 

Tijd om tot rust te komen tijdens je vakantie en te genieten van de 

zon (als die er is). Ook een tijd om voor jezelf weer even op een rij 

te zetten wat echt belangrijk voor je is. Je familie, je gezin, je 

vrienden, je sport, je hobby, je werk. Iedere dag mag je weer een 

afweging maken om je tijd te verdelen. En soms is het goed bij die 

keuzes weer even stil te staan. 

Bij Fortuna zetten veel mensen zich in om jullie sport en hobby 

mogelijk te maken. Ook in de zomer. De trainingen gaan gewoon 

door, het parcours voor de trimlopen in het Kienehoefpark wordt 

opnieuw uitgezet, de jubileumcommissie is al volop aan het werk 

voor onze activiteiten voor 2017 en het beleidsplan 2016-2020 

wordt deze zomer verder uitgewerkt. Veel leuke dingen in het vooruitzicht! 

Tegelijkertijd voelt het voor mij ook een beetje onbehaaglijk. Eind dit jaar ga ik stoppen als 

voorzitter. Een opvolger hebben we nog niet gevonden. En die hebben we wel nodig. Daarom wil 

ik u vragen: denk er deze zomer zelf eens over na: ben jij of ken jij onze nieuwe voorzitter? Wil 

jij je extra inzetten voor onze prachtige club, waar vele handen licht werk maken? Wil jij aan het 

stuur staan in ons jubileumjaar? 

Er ligt een prima bodem: een gezonde club met een gezonde organisatie van enthousiaste 

vrijwilligers. Ik zou zeggen: pak op die handschoen! 

 

Groet, 

Jorrit Dekkers 

Voorzitter s.v. Fortuna ‘67 
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Bestuur en Organisatie  

Bestuur: 
Voorzitter                    Jorrit Dekkers            tel.0499 473324      voorzitter@fortuna67.nl  
Secretaris a.i.  Lidewijde Verbeek tel.0413 477635      secretaris@fortuna67.nl 
Penningmeester  Art Vissers   tel.0413 478218      penningmeester@fortuna67.nl 
Trainingscoördinator.  Leon Verrijt   tel.0413 479492      leon.verrijt@spcorp.com 
Trimmen   Hendrikje Damen  tel.0413 472215      h.g.damen@kpnmail.nl 
Wed.Org.Com.  vacature  
Vrijwilligerscoörd. a.i. Cor van Erp  tel.0413 474622      vrijwilligerscoordinator@fortuna67.nl 
Mountainbike   Jos Dekkers   tel.0413 478005      josdekkers@hotmail.com 
Sportief wandelen  Nico de Bruin   tel.0413 475798      nico.debruin@upcmail.nl 
Jeugd    Lidewijde Verbeek  tel.0413 477635      hlverbeek@hetnet.nl 
 
Trainers: 
Jeugdloopgroep  Patrick Sanders  tel.06 51043336      patsan80@hotmail.com 
 
Loopgroep   Jos Dekkers   tel.0413 478005      josdekkers@hotmail.com 

Toine van Erp   tel.0413 477664      erpoll@chello.nl 
Leon Verrijt   tel.0413 479492      leon.verrijt@spcorp.com 
Antoinette v.d. Laar                                    antoinettevandelaar@home.nl  
Patrick Sanders  tel.06 51043336      patsan80@hotmail.com 

 
Sportief wandelen  Nico de Bruin  tel.0413 475798      nico.debruin@upcmail.nl 

Ans Lamers   tel.0413 475130      anslamers@schulpen.org 
Harry Verschueren  tel.0499 475321      h.verschueren@upcmail.nl  
Maria van Weert  tel.0413 475559      jamaroki@kpnmail.nl  
George Zoontjens  tel.0413 476748      geozoo@zonnet.nl 
 

Zaaltrimmers   Lianda de Vos   tel.0413 476013      liandadevos@chello.nl 
Ilona van der Heijden  tel. 06 52641691     ilonaheij@hotmail.com 
Mieke Daniëls   tel.06 29230950      mieke.daniels@home.nl 
 

Wedstrijd Organisatie Commissie: 
Voorzitter   Pierre Lardenois  tel.0499 477687      p.lardenois@chello.nl 

  
Mountainbike: 
Secretaris  Marjan v.d. Bersselaar tel.0413 478866     eric.marjan@hetnet.nl 

  
Jeugdcommissie: 
Voorzitter   Peter Hellings   tel.0413 478463      peterhellings@planet.nl 

    
Wedstrijdsecretarissen: 
Thuiswedstrijden:  Jeffrey van Hout  tel. 06 54320946     thuiswedstrijden@fortuna67.nl 

 
Uitwedstrijden:  Peter Hellings   tel.0413 478463      uitwedstrijden@fortuna67.nl  

 
Ledenadministratie:  Lidewijde Verbeek  tel.0413 477635      ledenadministratie@fortuna67.nl 
 
Redactie clubblad:  Patrick Sanders  tel. 06 51043336     clubblad@fortuna67.nl   
 
Feest- en Felicitatiecommissie: (lief en leed) 

Diny Damen  tel. 0413 472215     g.c.damen@kpnmail.nl 
Clasine Oude Ophuis tel. 0413 474302     clasineoudeophuis@upcmail.nl  
Lidewijde Verbeek  tel. 0413 477635     hlverbeek@hetnet.nl  
Rikie Huyberts  tel. 0413 476992     w_huyberts@hotmail.com  

 
Rabobank IBAN nummer penningmeester NL89 RABO 013.82.12.783 
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Wandeltocht Fitwalkers Moerkuilen / 

Vresselsebos 

Op dinsdag 28 juni hebben wij (de Fitwalkers) een wandeltocht gemaakt met onze groep . 

We vertrokken met 12 personen vanaf de Vresselseweg rond19 uur . 

Het was warempel droog en mooi wandelweer . Op zich al bijzonder met alle regen de laatste tijd 

. We gingen bij de Hazenputten het Vresselsebos in en liepen zo langs de oude open plek en 

Mouskesberg richting de Lieshoutseweg . Het pad was redelijk goed te lopen ondanks de plassen 

water.  

De Lieshoutseweg staken we over naar de zandhoef we liepen tussen de boerderijen van de Fam. 

v Hoof en Verbakel richting de moerkuilen , hier loopt een hoger gelegen pad met mooie 

uitzichten over de velden . Aan gekomen bij de moerkuilen deed George enkele fotoshoots met 

de moerkuilen als  achtergrond  . De tocht werd hervat via het haagje , Jekschotseweg en we 

namen de eerste afslag Haageind . Dit zandpad loopt tussen de velden met aan weerzijde 

bomenteelt .  

Aan het einde staat de Antonius kapel , in het buurtschap de Weieven, nadat we even stil gestaan 

hadden bij de kapel vervolgden wij onze wandeling richting Mariahout en namen de eerste weg 

rechts . De zandpad heet de Stokvenweg en gaat het Vresselsebos in . Hier volgen we 

verschillende paden afgewisseld door mooie loofbomen vennetjes en stukken met naaldbomen. 

Rond de vennen zijn het laatste jaar veel bomen gerooid om het gebied meer open te maken . 

Het laatste stuk liepen we aan de rand van het bos richting de Ostayweg weer terug naar de 

Hazenputten waar we na ander half uur op ons vertrekpunt aankwamen. 

Hier dronken we nog koffie en thee vergezeld van een sneetje cake en werd er nog gezellig na 

gebuurt . 
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Zaaltrimgroep de Streepen. 

Op donderdagavond 16 juni 

hadden we onze 

afsluitingsavond voor de 

vakantie. 

We hebben een wandeling 

gemaakt met geocache 

vanaf de Ahrend fabriek. 

Het was een mooie tocht via een smal pad en bruggetjes langs de Dommel. Daarna verder langs 

de waterzuivering, de Boskantseweg overgestoken en via wijk de Vogelenzang, het kapelletje en 

de Kasteellaan, Kofferen naar de Ossekop. Daar hebben we gezellig de avond af gesloten. 

We wensen alle leden van 

Fortuna een mooie 

vakantie. 

Wij beginnen weer met 

sporten begin september. 
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De Pen door Vincent van Gils 

Hoi, 

Ik ben Vincent en ik ben 15 jaar oud, ik vind de trainingen 

altijd heel leuk, want het is altijd anders. Je doet vaak 

spelletjes, en dat vond ik altijd al leuk, Maar nu pas besef 

ik me dat dat best slim is van Patrick. Omdat je zo 

stiekem toch veel loopt zonder dat je het in de gaten 

hebt. En het is leuker dan gewoon rondjes rennen op een 

baan. 

Ik zit ongeveer 3 jaar op atletiek, maar ik deed al langer mee. Eerst zat ik op scouting, en mijn 

zusje, Nanine, op Atletiek. Als de scouting niet doorging dan ging ik met haar mee. Ik vond dat 

altijd heel leuk. Toen ik van scouting af ging, ging ik bij atletiek. 

Ik ben vooral goed op lange afstanden. ik ben namelijk niet zo snel, maar houd het wel lang vol. 

Zo haal ik iedereen die heel hard startte langzaam weer in. Vorig jaar had ik meegedaan met de 

vlagheide loop (5km) en dat vond ik heel leuk. 

Ik woon in Eerde met mijn vader, moeder en zusje. Ik zit op het Zwijsen college in Veghel en ik 

ga naar 4 atheneum. Mijn hobby’s zijn Atletiek en Core craft (een soort zelfverdedigingssport) en 

ik game graag op mijn Xbox. 

 

Ik geef de pen door aan…nog een verrassing? 
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De Helden van Kien en de Rooise Crosslopen 

 

Al jaren vinden de Rooise Crosslopen plaats in het Kienehoefpark. 

De parkoersen zijn jarenlang hetzelfde gebleven. Dat gaat nu veranderen. 

Er is een prachtig nieuw paviljoen gebouwd en de exploitant heeft ons de mogelijkheid gegeven 

om daarvan gebruik te maken o.a. bij het inschrijven en afhalen van startnummers. Ook 

sporttassen en kleding kunnen binnen worden bewaard. 

Naar aanleiding van dit nieuwe paviljoen heeft de gemeente de inrichting van het park verfraaid 

en enigszins veranderd. 

Hierdoor is er het volgende veranderd: 

Start- en finishlokatie zijn niet meer nabij de Kinderboerderij maar nabij het nieuwe paviljoen. 

Deze nieuwe locatie heeft voor de te lopen afstanden door pupillen en junioren geen gevolg: zij 

blijven respectievelijk 900 en 1800 m lopen. 

Voor de volwassenen is de verandering groter. Het vervangen van de brug over de eerste vijver 

door een trekpont heeft gevolgen voor het parkoers gehad. Omdat er meteen na de start een te 

smal pad langs de vijver volgt hebben we voor de veiligheid een gedeelte van het parkoers 

opnieuw uitgezet. Hierdoor kunnen bezoekers en deelnemers die hun wedstrijd hebben beëindigd 

veilig en zonder de lopers die nog bezig zijn, te hinderen richting het paviljoen om hun 

startnummer in te leveren, hun kleding op te halen en wellicht nog een kop koffie te drinken. 

Het nieuwe gedeelte van het parkoers loopt vanaf de start tot aan het bruggetje over de 2e 

vijver. Vanaf dat bruggetje tot aan de finish is het parkoers als van ouds. 

De deelnemers, die inschrijven voor 3 ronden, lopen voortaan 4.812 m en degenen, die 

inschrijven voor 5 ronden, lopen voortaan 8.020 m. 

Door de gewijzigde inschrijflokatie en start/finish locatie is het voor de deelnemers 

gemakkelijker om hun auto niet meer te parkeren op de parkeerplaats langs de Zwembadweg 

maar dat te doen op de grotere parkeerplaats iets verderop 1e weg rechts (de Bremhorst). U ziet 

dan het paviljoen ten zuiden van de parkeerplaats. 

Voor de fietsers is er achter het paviljoen een ruimte fietsenstalling. 

Tot 18 september. 
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Geslaagd en Geweldig hardloopjaar bij de jeugd. 

Het was een geslaagd hardloopjaar, ondanks mijn 

blessure. De wedstrijden die georganiseerd werden 

door de club vind ik het leukst, omdat er vaak veel 

publiek is dat je kent. Bij de trainingen is het altijd 

een feest, omdat we een hechte jeugdgroep hebben. 

Het hoogtepunt van dit jaar was het Fortuna kamp. 

We gingen kamperen en hebben leuke activiteiten 

gedaan. Dit was allemaal niet gelukt zonder de 

trainers, hulptrainers en helpende ouders. Ik ben blij 

met dit Fortuna jaar en op naar volgend jaar!   

Guus van Kessel 

Dit hardloopjaar was geweldig. Ik ga met veel 

plezier naar de training toe. Het is dan ook altijd 

gezellig. De hardloopwedstrijden zijn ook leuk. 

Vooral als er mensen zijn die je kent. Ik zie dat ik 

sneller ben gaan lopen dan andere jaren. Dat vind ik 

heel fijn. Ook de activiteiten waren leuk en goed 

georganiseerd. Dit jaar vond ik het Fortuna kamp het 

leukste, omdat we gingen kamperen. Ik hoop dat 

anderen het ook een geslaagd jaar vonden en tot 

volgend jaar! 

Timo Schoondermark 
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Top prestatie beginners van Fortuna’67 

Het lopen van de 5 km Vaderdagloop was voor de beginnende hardlopers het beoogde doel toen 

zij zich begin april aanmelden bij Fortuna’67. Gestart met trainen op 11 april en nu 10 weken 

later, was het moment daar om alle trainingsinspanningen om te zetten in een klinkend resultaat 

op Vaderdag. Iedereen heeft er keihard voor getraind om met veel enthousiasme en 

doorzettingsvermogen de finish te halen op zondag 19 juni en dat is ze gelukt ! 

Het weer zat enorm mee; niet te warm, een licht briesje en droge omstandigheden maakten dat 

de wedstrijd voor iedereen goed te doen was. Dat leverde naast het loopplezier ook nog diverse 

persoonlijke tijdsverbeteringen op. Na het leveren van een prima prestatie bereikten al deze 

kanjers onder luid applaus en aanmoedigingen de finish.   

De trainers en begeleiders zijn hartstikke trots en willen de lopers van harte feliciteren met hun 

behaalde prestatie ! 

 

 

Bij de foto horen de volgende namen: 

Lopers: Cathy, Karin, Stephan, Kim, Joost, Tamara, Edwin, Kim, Willem, Silvia, Noelle, Wendy en 

Femke. 

Trainers: Pieter, Rikie en Luc en op de foto ontbreekt: Jos 
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Herstel wandeling Nijmegen gangers op de 
Kampina Heide. 

 
Na de zware 4 Daagse van Nijmegen 
kwamen de Fitwalkers weer bij 
elkaar om bij te praten. 
Onder leiding van Anny Welte uit 
Lennisheuvel vertrokken we richting 
de kampina heide voor een herstel 
wandeling. Tijdens de wandeling ging 
het over de goede prestatie van de 4 
leden van onze groep die de 4 daagse 
uitgelopen hadden. Maar ook over de 
prachtige natuur waar de heide al 
begint te bloeien. Langs de rivier De 
Beerze ging de tocht door 
afwisselende gebieden van grasland 
waar de paarden graasden bossen en 
vennen. Ook langs een begraafplaats 
gemarkeerd door grote ronde stenen. 
Na een kleine 2 uur gewandeld te 
hebben werden we verrast door een 

lekker bakske koffie en thee met wat lekkers van Anny. Namens iedereen bedankt voor de goede 
zorgen. Tijdens de koffie hebben de 4 daagse wandelaars hun verhaal gedaan en hier onder hun 
bevindingen. 
Voor Mieke Van Tiel was het haar eerste keer in haar uppie. De drukte viel haar mee en ze kon 
zelfs haar eigen tempo wandelen. Ze kwam ook nog een bekende tegen van jaren geleden een 
bruiloft die zelfs nog ver  familie was. Geen blessures wel wat spierpijn maar dat gaat weer over. 
Wil volgend jaar weer deelnemen want ze vond het gezellig onderweg want iedereen is blij. 
Rikie Schellekens liep ook de 1 e keer de 4 daagse. Bij de 
start werd ze al verwelkomt door de uitgaande studenten die 
uit de kroeg kwamen. Onderweg was er veel muziek, water en 
wat lekkers maar na 32 km kwam ik vaak de man met de 
hamer tegen. Ook van de 7 heuvelen route genoten en de vele 
dorpjes waar je door kwam was het gezellig. Na het 
afstempelen naar de via gladiola die voor mij erg lang was en 
die wel ingekort mag worden want er heerst weinig sfeer. Ze 
vond het fijn om te wandelen zonder stress van het werk en 
alles is geregeld want je hooft is leeg lekker afkicken daarom 
is het misschien wel zo druk. Dit was een beleving maar 
volgend jaar wandel ik liever in de natuur zoals vanavond met 
de Fitwalkers groep. 
Piet van Rooij liep voor de 3 e keer mee, maar is al 8 jaren 
actief als blaren afplakker bij de EHBO. Hij liep samen met 
Rikie en die was daar blij mee vooral die laatste kilometers. 
Want een wandel maatje met het zelfde tempo doet 
wonderen. Wel is een goede voorbereiding van maanden 
i.v.m. de km belangrijk om later van de tocht te kunnen 
genieten. Met als prijs het kruisje en een mooi T shirt van de 
honderdste keer Nijmeegse 4 daagse. 
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Ineke Pijnenburg liep voor de 12 keer de 4 daagse. Haar wandelmaatje was ze regelmatig kwijt, 
omdat ze veel oude bekende tegen kwam van de vele tochten al die jaren. En na de tocht werd 

er regelmatig weer oude herinneringen opgehaald. De tocht 
zelf is minder ,maar het 
ontmoeten van al die 
mensen, de gezelligheid en 
de reünie er om heen is een 
belangrijk middel om de km 
te  
wandelen. Wandelen 
verbroederd en met de 
militairen mee lopen als het 
wat minder gaat is een 
aanrader om over het dode 
punt te komen. Namens mij 
en de Fitwalkers proficiat 
met het behaalde resultaat. 
 
Wandel groeten George 
Zoontjens. 
 

 

 

 

 

Speciaalzaak voor de nieuwste wandelschoenen met 20% korting op de aller nieuwste modellen!  

Nog meer korting? Informeer jezelf via www.runningsupport.nl of maak gebruik van onze groepskorting. 

Altijd volop aanbiedingen van topschoenen met 30 tot 40% korting 

 Michiel de Ruyterlaan 48a, 5688CL OIRSCHOT  

 Open op vrijdag van 17 tot 20 uur, zaterdag van 10 tot 16 uur. Op afspraak  

 0499-570198    Gratis parkeren voor de deur .  

http://www.runningsupport.nl/
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Seizoenafsluiting en clubkampioenen 

huldiging. 
 

De eerste maandag van juli staat al jaren vast als seizoen 
afsluiting voor de loopgroepen. met als afsluiting de 
huldiging van de clubkampioen.  
De avond begonnen we met de huldiging van onze 
jeugdlopers. De winnaars kregen een prachtige beker als 
beloning en voor alle andere jeugdleden was er een mooie 
oorkonde. 
Vervolgens was het tijd om aan de opdrachten te beginnen. 
Er werden verschillende teams gemaakt die opzoek moesten 
naar hun eigen envelop. Deze waren te vinden in het park. Wanneer ze 
de envelop gevonden hebben werd bekend naar welke opdracht ze toe 
moesten. Er waren 4 opdrachten die elk team moest uitvoeren. Sommige 

opdrachten zorgde voor een flinke uitdaging 
maar er waren ook simpele bij waar je gewoon 
lekker veel punten kon scoren. 
De lopers die meegedaan hebben waren erg 
enthousiast en hopelijk zijn er volgend jaar mee 
lopers die gezellig meedoen. 
Na de opdrachten was er de prijsuitreiking voor 
het team dat het beste gepresteerd had. 
Na een leuke training was het tijd voor de 
huldiging van de clubkampioenen. 
Ook hier was er voor alle winnaars een mooie 
beker die de winnaars zeker verdiend hadden. 
De avond werd daarna nog gezellig afgesloten. 
 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

    
                                                 Glaszettersbedrijf – Glashandel B.V 

Past. Smitsstr. 58 
5491XP Sint-Oedenrode 
Telefoon 0413-477512 
Mobiel  0653241679 
Telefax 0413-477637  

            Weet u wel 
Niet alleen bij S.V. Fortuna ’67 lopen wij snel 
Ook u kunt bij ons binnen lopen 
Om nieuw glas te kopen. 
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Picknick jeugdloopgroep 
 

De seizoenafsluiting van de jeugd 
van Fortuna 67 was een gezellige en 
actieve ochtend. We begonnen met 
inlopen naar een meer, waar wij een 
spel deden. Daarna deden we een 
spel met kaarten op een heuvel. De 
spellen werden gedaan door 
jeugdleden en hun gezin. Aan het 
einde van de training hadden we nog 

een picknick, waarvoor iedereen iets had meegenomen. De picknick was 
heel gezellig en lekker.   

We namen deze ochtend ook 
afscheid van de jeugdtrainer Jos, die 
zich 12 jaar heeft ingezet voor de 
jeugd. Dankjewel Jos. 
 
Timo en Guus 
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De Pen door……………Patrick Sanders 

 
Beste lopers en loopsters ik kreeg de pen van een veelbelovende 
jeugdige loper. 
Ivar van de Sanden is nog geen jaar lid en loopt de meeste volwassen 
lopers er al uit. 
Echt heel mooi om te zien hoe enthousiast hij is. En graag aan 
wedstrijden meedoet. 
 
Tja en dan mag ik iets over mijzelf gaan vertellen! 
De meeste van jullie zullen mij waarschijnlijk wel kennen. Maar zal 
toch nog iets over mijzelf vertellen. 
Ondertussen ben ik 19 jaar lid van deze geweldig mooie club. 
Begonnen bij de jeugdatletiek op de Neul en vervolgens naar het 
stoppen van de jeugd in die tijd. Al op jonge leeftijd doorgestroomd 
naar de volwassen lopers, omdat ik het lopen toen ook al erg leuk 
vond.  
In al die tijd heb ik veel gelopen met best mooie tijden op veel verschillende afstanden van 400 
meter tot nu toe maximaal 15 km. Helaas heb ik ook veel last van blessures gehad waaronder 
bijna 2 jaar helemaal niks kunnen doen. Gelukkig gaat het nu weer behoorlijk goed en heb ik een 
nieuw doel voor ogen. In oktober wil ik namelijk de halve marathon in Eindhoven gaan lopen. Dit 
wordt voor mij de allereerste keer en zal een flinke uitdaging worden. En ben erg blij wanneer dit 
ook gaat lukken. Naast het lopen geef ik ook trainingen bij de club. Soms op de maandag avond 
maar vooral bij de jeugd. 
Deze jeugdloop groep is ongeveer 12 jaar geleden weer een nieuw leven in geblazen. Hier ben ik 
sinds het begin bij betrokken waar ik eerst als hulptrainer deed meehelpen. Dit vond ik zo leuk 
dat ik er de meeste zaterdagen bij was. Dit heeft er mede toe geleid dat ik, nadat de trainster 
zwanger was de training ging over nemen. Ondertussen ben ik dus al vele jaren bezig als 
jeugdtrainer wat ik met heel erg veel plezier doe. Het is mooi om te zien wat voor een mooie 
gezellige en leuke groep we hebben. Naast het lopen hebben we ook nog vele activiteiten die ik 
mede met ander graag organiseer. 
 
Fortuna is één van mijn grootste hobby’s maar ook heb ik nog vele andere hobby’s. 
Ik vind erg veel leuk maar mijn grootste hobby is wel het bezig zijn met ons mooie Rooi. 
Ik probeer zoveel mogelijk bij te houden over Rooi. Maak veel foto’s bij alles wat er gebeurt en 
gebouwd word. Naast veel foto’s maken spaar ik ook alles van Sint-Oedenrode. En mijn grootste 
wens is om ooit echt een museum te kunnen beginnen. 
 
Een andere hobby die ik graag doe is zwemmen. Dit doe ik ook al zo’n 20 jaar bij de 
reddingsbrigade in Veghel. Naast zelf zwemmen geef ik daar ook les en doe ik verschillende 
activiteiten organiseren. Dit jaar bestaat deze vereniging 40 jaar en gaan we veel leuke dingen 
doen. 
 
Bij Fortuna hoop ik nog lang met veel plezier te blijven en we zullen elkaar zeker weer 
tegenkomen. 
 
Groetjes Patrick 
 
   
 

 

Ik geef de pen door aan…Jeroen Rijkers 
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 Wist u dat…. 
 

- Jorrit Dekkers, onze voorzitter, vanwege drukke werkzaamheden per 1 januari a.s. de 

voorzittershamer neer legt 

 

- er al volop wordt gezocht naar een opvolger voor hem 

 

- het best zou kunnen dat die pet u goed past 

 

- wij u een goede en ontspannende vakantie toewensen 

 

- de beginnerscursussen wandelen en hardlopen beiden een succes waren 

 

- we daardoor ook meer trainers nodig hebben en dat dat wellicht iets voor u is 

 

- onze mountainbikers al weer in training zijn voor Diekirch-Valkenswaard op 27 en 28 augustus 

 

- er ook weer hard wordt getraind om in Dinant goed voor de dag te komen 

 

- we onze mountainbikers binnenkort in nieuwe kledij kunnen bewonderen 

 

- u zich nog steeds kandidaat kunt stellen voor de functie van secretaris van Fortuna of voorzitter 

van het WOC. 

 

- wij deze oproep blijven herhalen tot deze functies zijn ingevuld. 

 

- we in de volgende Fortunabode meer van deze weetjes zullen plaatsen. 
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Verjaardagskalender 
  Jarig in                 juli                    en in                        augustus 

  

 

3-jul Marij van den Boom LG 

4-jul 
Diny van Helvoort - 
Verhagen TR 

6-jul Jos van Uden LG 

7-jul Jeanne Reijnders SW 

9-jul Joris van de Wouw JLG 

10-jul Johan Verhagen LG 

10-jul Timo Schoondermark JLG 

11-jul Herman Verbeek TR 

11-jul Ronald van der Endt LG 

12-jul Wanda van Helvoort LG 

15-jul Petra Krusemann SW 

15-jul Fieke Crooijmans LG 

15-jul Joke van de Laak SW 

16-jul Peter Wagenaar SW 

16-jul Johan de Koning LG 

17-jul Danielle Bruins MTB 

17-jul Jan van Nimwegen SW 

17-jul 
Marianne van den 
Bersselaar LG 

19-jul Antoinette v/d Doelen SW 

19-jul Babet Frissen LG 

22-jul Jaap van Kessel LG 

24-jul Hannie van Grinsven SW 

25-jul Maurice Lardenois LG 

25-jul Ingrid van Rijen LG 

26-jul Jan Tacken TR 

27-jul Toine van Erp LG 

28-jul Janine Donkers LG 

28-jul Nienke Nederveen LG 

29-jul Jan Verboort  SW 

30-jul 
Ineke Peijnenburg van 
Lieshout SW 

   

   

   
 

  

  

  

  

  

  

  
 

 

2-aug Martien Kerk ST 

2-aug Antoinette van de Laar LG 

3-aug Luc Minderhoud LG 

3-aug Carin van Schijndel LG 

6-aug Marja Huijberts SW 

6-aug Cora v/d Laar SW 

6-aug 
Kim van Uden-Derks van de 
Ven LG 

8-aug Christien Vorstenbosch  LG 

9-aug Maria van Weert SW 

11-aug 
Joke Boudewijns - 
Verhoeven TR 

12-aug Twan Eijkemans LG 

12-aug Wim Jansen SW 

12-aug Femke Temmink JLG 

12-aug Peter Verbraak TR 

13-aug 
Mieke van Abeelen-van 
Engeland TR 

14-aug Thijs Thielemans LG 

15-aug Bets smits SW 

15-aug Jelle van den Oever JLG 

18-aug Toon van de Ven TR 

20-aug Jolanda Eijkemans LG en MTB 

20-aug Marij Jansen van Loon SW 

21-aug Maurice Rooijakkers MTB 

21-aug Moniek Vijfvinkel Engels LG 

22-aug Francien Dekkers    LG 

23-aug Harriet van den Bergh LG 

23-aug Maria van Zutphen TR 

28-aug Marjan van den Bersselaar MTB 

29-aug Nicky Keetels-Bosch LG 

29-aug Ingrid Aarts LG 

30-aug Cor van den Biggelaar MTB 

30-aug Patrick Oomen LG 

30-aug Bert Post SW 

30-aug Jan van de Ven LG 

30-aug Elly Geboers van Middegaal LG en MTB 

31-aug Gerard Kluijtmans SW 

  
 

Iedereen van harte gefeliciteerd! 
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Trainingstijden van de diverse afdelingen 

 

De jeugdloopgroep: 

 Dinsdagavond van 19.00 u tot 20 00 u  junioren en A pupillen; 

 Donderdagavond van 19.00 u tot 20 00 u  Junioren, A en B pupillen; 

 Zaterdagmorgen van 9.00 u tot 10.00 u  Junioren, A, B en C/mini pupillen. 

 

De loopgroep: 

 Maandagavond van 19.30 u tot 20.45 u  interval- en conditietraining; 

 Woensdagavond vanaf 19.30 u  duurloop diverse afstanden; 

 Vrijdagavond vanaf 19.30 u  duurloop diverse afstanden (zonder begeleiding van 

 trainers); 

 Zondagmorgen vanaf 9.30 u  duurloop diverse afstanden (zonder begeleiding van 

 trainers). 

Sportief wandelen: 

 Maandagmorgen van 9.00 tot 10.30 u  1 groep; 

 Dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 u  3 groepen; 

 Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 u  1 groep. 

 De trainingen kunnen een uitloop van 30 minuten hebben. 

Zaaltrimmen: 

 Maandagmorgen van 10.00 u tot 11.00 u  sporthal de Kienehoef; 

 Donderdagavond van 20.00 tpt 21.00 u  sporthal de Streepen. 

Mountainbike: 

 Zondagmorgen vanaf 8.30 u; 

 Donderdagavond van 18.30 u (extra in de zomermaanden). 

 Vertrek vanaf Drankenhandel van Boxmeer, Deken van Erpstraat 20 
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Contributie 2016 en lidmaatschap 
     

contributiebedragen per 1 januari 2016 

     

Jaarlijkse contributiebedragen 2016 basis bij: AU bij: NTFU TOTAAL 

pupillen (AU basis)  € 44,25 € 14,60   € 58,85 

pupillen (AU wedstrijd)  € 44,25 € 22,55   € 66,80 

junioren (AU basis)  € 44,25 € 15,40   € 59,65 

junioren (AU wedstrijd)  € 44,25 € 29,45   € 73,70 

loopgroepleden (AU basis) € 59,00 € 16,65   € 75,65 

loopgroepleden (AU wedstrijd) € 59,00 € 39,15   € 98,15 

zaaltrimmers € 99,40     € 99,40 

sportief wandelen € 59,00     € 59,00 

mountainbikers € 29,50   € 40,00 € 69,50 

     

De jaarlijkse contributie voor steunende - niet actieve - leden bedraagt € 17,00. 

     

Betaling van de contributie 2016 

Voor leden die niet via automatische incasso hun contributie betalen, wordt € 1,50 in 
rekening gebracht vanwege de bijkomende bankkosten. De contributie moet worden 
betaald uiterlijk per 31 januari 2016 op rekeningnummer NL89 RABO 0138 2127 83 ten 
name van SV Fortuna '67. 

De automatische incasso van de contributiebedragen vindt plaats op 31 januari 2016 onder 
vermelding van het machtigingskenmerk overeenkomstig het lidmaatschapsnummer. Het te 
incasseren bedrag is bepaald op basis van bovenstaande contributiebedragen en eventueel 
de bijkomende extra kosten. 

     

Nieuwe leden in 2016 betalen de basiscontributie naar verhouding op een later moment in 
het jaar, te verhogen met eventuele bijdragen voor AU en NTFU. 

     

Extra kosten en loopshirts 

Voor nieuwe jeugdleden van de loopgroep bedraagt het inschrijfgeld € 6,80 vanwege de 
inschrijving bij de Atletiekunie. Jeugdleden krijgen - na betaling van de contributie en 
inschrijfgeld - een loopshirt dat kan worden ingeruild als het niet meer past. De 
waarborgsom hiervoor bedraagt € 10,00. Shirts zijn op afspraak te verkrijgen bij Peter 
Hellings (voor, tijdens of na de training). 

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden van de loopgroep bedraagt € 40,00. Dit bedrag is 
bedoeld voor inschrijving bij de Atletiekunie en voor het ontvangen van een gratis loopshirt. 
Na betaling van de contributie en het inschrijfgeld is het loopshirt op afspraak te ontvangen 
van Lisanne van de Wijdeven tijdens de maandelijkse koffieavond. 

     

Lidmaatschap 

     

Het lidmaatschap loopt tot 31 december; eventuele afmeldingen voor 25 november. 
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Autoverzekering duur ???  Hoeft niet.                     

 
We zijn een onafhankelijk kantoor voor al uw schade en levensverzekeringen. 
Vanaf 1991 zijn we actief bezig om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen. 
We zijn 24 uur per dag te bereiken via fax, e-mail, website, postbus, en brievenbus. 
Telefonische openingstijden zijn veel ruimer dan de banken die om 16.00 uur sluiten.  
Afspraken kunnen op kantoor plaats vinden maar ook gewoon bij U thuis. 
Omdat we zaken doen met alle maatschappijen kunnen we alles goed vergelijken. 
Tevens hebben we onze eigen pakketpolis gemaakt incl. Combipas en digitale polismap met de 
volgende voordelen. 

 
 

 Tot 10 % pakketkorting. 

 Vanaf 3 polissen al pakketkorting. 

 1 Polis. 

 1 maandpremie. 

 1 contactpersoon. 

 Gratis opzegservice huidige verzekeringen. 

 Scherpe premies. 

 Goede voorwaarden. 

 Gratis Combipas met op de achterzijde de groene kaart voor de auto of motor. 

 Gratis digitale polismap (online je polis en voorwaarden inzien). 

 Geen papieren rompslomp meer (alles online als U het wilt). 

 Persoonlijk advies. 
 
 
Neem de proef op de som en bel ons voor een afspraak of offerte. 
Geheel gratis dus….. waarom niet. 
We zien uw telefoontje graag tegemoet. 

 
 
 

 
   Borchmolendijk 17       0413-475633          info@mtverzekeringen.nl 
   5492 AJ  Sint-Oedenrode       084-7461834     WWW.mtverzekeringen.nl 
 
 

 

 

 

mailto:info@mtverzekeringen.nl
http://www.mtverzekeringen.nl/

