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Voorwoord van het bestuur 

 

Helaas vanaf dit moment geen voorwoord van de voorzitter in de Fortunabode. Simpelweg omdat we geen 

voorzitter meer hebben. Erg jammer natuurlijk. Deze mooie club verdient een goeie voorzitter. Het is ons als 

bestuur helaas niet gelukt om een kandidaat te vinden. 
Naast de vacature van voorzitter zijn we op zoek naar meerdere kandidaten voor andere functies binnen het 

bestuur. Zo zijn de functies van secretaris, de Wedstrijd Organisatie Commissie, de vrijwilligerscoordinator 

en van Sportief wandelen op ad interim basis ingevuld. Gelukkig maar, maar voor hoelang nog is de vraag. 

Dat zijn dus maar liefst 5 functies. Wij hopen dan ook dat alle leden zichzelf de vraag willen stellen: is dat 

misschien iets voor mij? En echt: het kost allemaal niet zo heel veel tijd. Je krijgt er bovendien erg veel 

waardering voor terug! 

We zijn erg blij te kunnen melden dat de vacature voor de Trimmers inmiddels is ingevuld door Job van Mil, 

welkom Job! Hopelijk doet goed voorbeeld volgen! We kunnen de hulp goed gebruiken, want vele handen 

maken licht werk! 

Met sportieve groet, 

Het bestuur van S.V. Fortuna ‘67 
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Bestuur en Organisatie  

Bestuur: 
Voorzitter                   Vacature                                                     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@hetnet.nl 
Trimmen   Job van Mil  tel.0413 475454      job.van.mil@kpnmail.nl        
Wed.Org.Com.  Pierre Lardenois tel.0499 477687      p.lardenois@chello.nl   
Vrijwilligerscoörd. a.i. Cor van Erp  tel.0413 474622      vrijwilligerscoordinator@fortuna67.nl 
Mountainbike   Jos Dekkers   tel.0413 478005      josdekkers@hotmail.com 
Sportief wandelen  George Zoontjens  tel.0413 476748      geozoo@zonnet.nl 
Jeugd    Lidewijde Verbeek  tel.0413 477635      hlverbeek@hetnet.nl 
Loopgroepen /website Johan Verhagen tel.06 29191972      jverhagen78@hotmail.com  
PR, communicatie en  
 website   Marco Verbeek tel.0621698926       verbeekmarco@hotmail.com 
 
Trainers: 
Jeugdloopgroep  Patrick Sanders  tel.06 51043336      patsan80@hotmail.com 

Irene van der Velden tel. 06-15206605     irene.vd.velden@zonnet.nl  
 
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@hetnet.nl  
Antoinette v.d. Laar    tel 06 36055954      antoinettevandelaar@home.nl  

 
Sportief wandelen  Ans Lamers   tel.0413 475130      anslamers@schulpen.org 

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 
Invaltrainster  Ilona van der Heijden  tel. 06 52641691     ilonaheij@hotmail.com 

Mieke Daniëls   tel.06 29230950      mieke.daniels@home.nl 
Invaltrainster  Addy van Lamoen tel.073 5479559      addyenpeter@gmail.com   
 
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 
Clazien 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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MAANDAGAVOND 26 MAART 2018 OM 19:00 UUR                   

         ZWEMBADWEG 62 SINT-OEDENRODE  

• Begeleid Recreatief Sporten 

• Professionele begeleiding 

• Gezondheid voor lijf en geest 

• Ontstressen, gezellig en sociaal 

• Voor alle leeftijden 

                                                                                                                                                                         Gesponsord door:    

Hardlopen, Hardlopen jeugd,  

Wandelen, Zaaltrimmen  

& Mountainbike 

Na PowerPoint presentatie verdere informatie bij de stands!! 
Start datum beginnersgroepen worden bekend gemaakt.  

Gratis consumpties 

Verdere informatie   Luc Minderhoud        06 24 83 18 84 

    George Zoontjens     06 57 70 00 66 

    
www.fortuna67.nl 

GEÏNTERESSEERD? KOM LANGS  

TOT 1 MEI GRATIS SPORTEN!! 
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Graag de aandacht voor:  

Afscheid van "onze" trainer Nico 

 
Op dinsdag 20 juni 2017 hebben we met onze Sportief Wandelen-groep De Zandhazen een leuke 
avond georganiseerd voor Nico de Bruin en zijn vrouw Joke. Na bijna 13 jaar Sportief Wandelen 
trainer (en ook nog een aantal jaren Nordic Walking trainer) te zijn geweest, heeft Nico 
aangegeven per 1 juli te stoppen als trainer. Wij vinden dat ontzettend jammer maar begrijpen 
het wel. Onder zijn soepele leiding hebben we, sommigen ook al bijna 13 jaar, door ons mooie 
Rooi gewandeld. Vele warming-ups, gewandelde kilometers, versnellingen en Cooling-downs altijd 
liep het gesmeerd met Nico, hij drukte nooit zijn snor. Oog en oor voor iedereen uit de groep, 
Ja…Dè Was De Kunst! 
 
Om 19u vertrokken we met zijn allen vanaf de Eerschotsestraat en gezellig buurtend liepen we 
naar Nijnsel en de Dommelbeemden. Bij de uitkijktoren maakte Nico op "eenzame" hoogte een 
groepsfoto van ons om vervolgens met grote soepelheid weer met beide voeten op aarde te 
belanden. 
Bij een bedrijf op de Eversestraat overtrof Herman onze stoutste verwachtingen :-) 
We kregen een heerlijke malse hamburger recht van de BBQ onder het genot van een drankje. 
Helemaal bijgetankt liepen we terug naar de Eerschotse straat waar we met zijn allen gezellig in 
de tuin van Karin onze Cooling-down gedaan hebben tot in de kleine uurtjes. Als verrassing voor 
Nico sloten Hans (die jarenlang samen met Nico onze trainingen verzorgde) en Jacq zich ook bij 
ons aan. 
Nadat we onze kelen goed gesmeerd hadden zetten we in voor de, door de muzikale onder ons 
geschreven, ode aan Nico, de uitgebrachte cd is nog verkrijgbaar maar wees er snel bij...la, la, 
la, la, la. Ook boden we een bon voor een etentje aan en Nico gaat met zijn kleinkinderen 
"ouderwets" bootje varen op de Kienehoef-vijver. Bij Fons wisten ze gelukkig wat zijn favoriete 
trappist was en Joke werd in de bloemetjes gezet. 
Schalen met lekkere eigengemaakte hapjes kwamen voorbij, een heerlijke gastvrije zomeravond 
bij Karin waaraan iedereen heeft meegewerkt, complimenten voor onze groep! 
Nico was zoals altijd in vorm, we hebben een donkerbruin vermoeden dat hij nu gaat genieten 
van een bruin leven en hopen dat hij nog heel vaak met onze groep mee wandelt. 
 
Nico nogmaals bedankt HET WAS UIT DE KUNST!! 
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De Pen door ……………… Iris Vulders 

Hey allemaal,  

Ik ben Iris Vulders en ik ben 15 jaar oud, de kans is groot dat je me nog niet kent want ik zit pas 2 maandjes 

bij Fortuna ’67. Het begon meteen goed want nadat ik ongeveer 3 trainingen had meegedaan werd mij 

meteen gevraagd of ik misschien mee op kamp wilde. Na even aarzelen zei ik uiteindelijk toch ja. Achteraf 

ben ik super blij dat ik dit gedaan heb, want het was erg gezellig en ik leerde iedereen meteen goed kennen. 

De trainingen vind ik meestal super leuk, behalve al we moeten touwtjespringen. Ik kom als ik niet op 

zaterdag in mijn bed blijf liggen 2 keer per week trainen.   

Ook de surprise van dit jaar was kei leuk. Zelf moest ik iets voor Sanne maken en ik kreeg een hele mooie 

surprise van Inge. Iedereen had prachtige surprises voor elkaar gemaakt en we hebben een hele boel plezier 

gehad. Met een deel van het jeugdteam (en een paar andere jeugdige lopers) hebben we ook mee gedaan 

aan de Rooise Kwis, ook dit was heel erg gezellig. Naast hardlopen is toneelspelen (bij ‘t Roois Theater) ook 

echt een van mijn passies. Dit doe ik al 4 jaar. Ik zit op school in Best op het Heerbeeck College, daar zit ik 

inmiddels al in het 4de jaar van de Havo.  

Dit was het wel zo’n beetje, ik heb ontzettend veel zin in nog veel meer training bij Fortuna en ben ook heel 

blij dat ik bij jullie prachtige club mocht komen. 

Groetjes Iris Vulders  

 

 

Ik geef de pen door aan Fleur van de Sande 

 

 

 

 

 

    
                                                 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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Brainstorm sessie 8 januari en 7 februari 
2018 Ledenwerving 
 
Beste Fortunezen nieuwe leden werven noodzaak of een bijkomstigheid. 
De laatste jaren is er een terugloop van leden in enkele afdelingen. Ondanks de vele promotie 
komen er steeds minder mensen naar SV Fortuna 67. Je kunt de vraag stellen willen de mensen 
niet bij onze vereniging, of doen wij iets niet goed om ze te interesseren. Als we het probleem 
samen aanpakken kunnen we misschien wel slagen. Na een brainstorm bij de diverse bloed 
groepen is het volgende project ontstaan. Op maandagavond 26 Maart om19.00 uur op de 
zwembadweg 62 worden nieuwe mensen gevraagd naar een presentatie te komen van alle 
afdelingen. Met een power point presentatie en div stands. Via een gezamenlijke folder flyer en 
in de media wordt extra aandacht gevraagd. Maar wie zijn de beste pr mensen van een vereniging 
om nieuwe leden te werven? Wij dachten de leden zelf die weten hoe fijn het is bij Fortuna en 
hun goede begeleiding.  Naast de inzet van de trainers, dachten wij aan een extra inzet van de 
leden . 
Als beloning worden de leden die het lukt om een een nieuw lid te werven na 1 December uit 
genodigd voor een extra avond in december 2018. Wij zorgen voor de extra flyers en folders. 
Dus laat 2018 een speciaal jaar worden na een fantastisch jubileum jaar. 

 

 

 
                                                         George Zoontjens 
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Harry Verschueren. 
 
Op 18 januari is Harry in het ziekenhuis overleden. Dit was na maanden van strijd om het van de 
vreselijke ziekte te overwinnen maar helaas. Harry was voor SV Fortuna 67 een belangrijk lid door 
zijn vele activiteiten die hij al die jaren heeft gedaan. Begonnen als lid eind November 2004 met 
de start van de wandelafdeling. Een jaar later door de grote toestroom van leden zijn diploma 
sportief wandeltrainer behaald ,en dit tot 2017 met succes veel leden begeleid. Hij was de gene 
die de maandag morgen groep opstarten en met succes de grootste groep wandelaars begeleide. 
Zelfs in mei van het laatste jaar de grote organisator van onze jubileum wandeltocht. Hij dacht 
altijd mee ook in de oplossingen van een probleem. We zullen nog vaak denken aan zijn inbreng 
en missen hem als mens en als lid. Ik wens de familie veel sterkte in de komende maanden na zo 
een verlies. 
 
George Zoontjens 
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Jaarlijkse feestavond van de Fortuna 

trimmers. 

Op zaterdag 17 februari gingen wij, onze Job en ik, naar het clubgebouw van Cloeck en Moedigh 

om daar veel oude en jonge bekenden te ontmoeten en er gezellig te gaan boelen. Na aankomst 

gingen we ons eerst melden bij het organiserend comité en kregen, naast een stapel 

consumptiebonnen ons wedstrijdnummer aangereikt. Voor bij koffie of thee stonden volle schalen 

met lekkere appelflapjes naar ons te lonken. Enne… ja, die smaakten heerlijk. 

Korte tijd later werden we naar de boelzaal gedirigeerd 

en daar werd ons het spelletje door Piet Habraken, met 

een korte demonstratie, uitgelegd. Na de kennismaking 

met onze tegen en mede spelers mochten we ons geluk 

op de 9 boelbanen gaan beproeven. Het was een drukte 

van belang toen alle trimmers, met aanhang, alle banen 

in gebruik namen. Al snel werd het boelspel serieus 

gespeeld en hier en daar werd er vol overgave en 

spanning gestreden. Vele malen werd de afstand 

nauwkeurig nagemeten om te kijken wie er lag. Tot op 

de millimeter nauwkeurig want het ging immers om mooie prijzen! Niet voor niets had een 

Ollander zijn aanhanger meegebracht, die had hij zeker nodig om alle prijzen mee naar huis te 

kunnen nemen. Helaas voor hem had hij het genoegen om een ronde met mij te spelen. Tijdens 

die ronde hadden we, behalve veel plezier, maar weinig punten weten te scoren. Iedereen 

speelde die avond met dezelfde ballen, die van de boelclub. Die met hier en daar een scherp 

uitsteeksel. Zodat ik aan het eind van de avond naar huis 

ging met 3 sneetjes in mijn vingers. Als één der teams 13 

punten gescoord had hadden die de ronde gewonnen. Dat 

kon best een tijdje duren, zeker als er slechts een of 

twee punten per spel opgeteld konden worden. De 

punten werden aan Piet doorgegeven waarna het 

gezelschap hun dorstige keel ging smeren aan de bar, 

alle consumptiebonnen mochten immers op. Al snel klonk 

de bel voor de 2e ronde. Met een nieuw team en nieuwe 

tegenstanders begon het weer van voor af aan. 

Persoonlijk bak ik er niet zo heel veel van, van het Jeu 

de Boulles spel dan wel te verstaan. Normaal, in taarten en koekjes enz. enz. sta ik best mijn 

mannetje, spreekwoordelijk dan. Er waren echt wel goeie gooiers bij, die met één bal het hele 

spel weer uiteen lieten spatten. Als ik al eens te vroeg gejuicht had om enkele punten voor de 

laatste boel bal gegooid was werd die met het gooien van de laatste bal, door de tegenstander 

wel te verstaan, weer teniet gedaan. Jammer deze ronde had ik verloren. Weg prijs. Na een korte 

pauze ging de bel voor de derde ronde. Nu gingen spelen met het idee: nu weten we het wel! We 

gaan er even strak tegenaan en halen zo de punten wel binnen. Maar ze moeten wel lekker willen 

rollen he, die ballen. Dan snap je het zeker wel? Maar, het was een mooie ronde. 

Na de 3e ronde werden alle punten door bovengenoemde Piet op geteld, afgetrokken, 

vermenigvuldigd en gedeeld. Zo kwam hij tot een eindscore van alle deelnemers.  Op de tafels 

stonden borden klaar met worst en kaas, al dan niet te versieren met een lekkere klodder 

mosterd voor de liefhebbers.  
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Piet nam het woord en ging over tot het uitreiken van de prijzen. 

De 2 poedelprijzen gingen naar Joke Verhoef en Lidewijde Verbeek 

De hoofdprijzen waren voor Coby Bekkers en Huub van der Schoot, Proficiat allemaal met jullie 

lekkere en mooie prijs. Het was nog lange tijd erg gezellig in de kantine van Cloeck en Moedigh. 

Toen de bardame van deze avond, Tony van de Rijt, kwam informeren hoe laat we het nog 

dachten te maken, zijn we snel door de nachtelijke kou naar huis gefietst. 

Het was weer mooi goed en gezellig geweest. Feestcommissie, bedankt. Betsie van Mil 
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Egmond aan zee wandelmarathon 2018 

WANDELAARS 

GENIETEN VAN 

SFEERVOLLE EDITIE 

14750 wandelaars uit binnen- en buitenland kwamen dit weekend 
naar de Noord-Hollandse badplaats Egmond aan Zee voor hun 
deelname aan de 15e Egmond Wandel Marathon tegen reuma. 
Gedurende twee dagen liepen zij routes over 10,5 en 21,1 km 
langs het Noordzeestrand 

en door het Noord-Hollandse Duinreservaat. Waar de 
wandelaars op zaterdag en zondag konden rekenen op 
een prachtige wandeldagen met veel wind en 7 graden 
dus het was goed wandelen. 
Ook onder de deelnemers uit Rooi George en zijn vrouw 
die namen er al voor de 15 e keer aan deel. Dit jaar 
hadden we gekozen voor de noord route op zaterdag met 
de zuiden wind in de rug over het strand. Na de 
verdiende pauze gingen we na 4 km weer in de duinen 
terug. Na wel eerst een hoge duinrug met los zand 
overwonnen te hebben, werden we verrast door de zon 
in de duinen. Op het hoogste punt van de duinen op 1 
km van het einde kwam Egmond aan zee met de 
vuurtoren al in zicht en was het goed afdalen. Hier kwamen we de grazers tegen in dit reservaat 
paarden en de schotse hooglanders. Na een vermoeide tocht een goed bad en een romantisch 
diner in restaurant De westen wind  aan Zee, was het goed rusten in ons hotel De Vassy bij de 

vuurtoren. 
Na een uitgebreid buffet op de 
zondagmorgen weer gestart voor de 
laatste 11 km van dit weekend in 
zuidelijke route met de zwaarte in de 
duinen. Na een winderige wandeling 
langs het strand, met een temperatuur 
rond de 7 graden en de koffie op 4 km 
de duinen weer in. Later in de duinen 
met de zon kwamen we hier de 
grazende wilde paarden tegen. Dit 
leverde weer mooie plaatjes op. Verder 
terug naar de finish met enkele 
stijgingen en afdalingen van 10 % en 
vele trappen. 11 km is mooie afstand 
om in 2,5 uur met de goed verzorgde 
pauzes terug te keren in de sporthal. Na 
een vermoeide tocht want onze spieren 
begonnen we te voelen na 2 dagen 
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achtereen wandelen, namen we een welverdiende medaille in 
ontvangst. Ook hebben we iedere dag na het wandelen een gratis 
massage ondergaan wat een goede aanrader is na zo een tocht door 
de duinen. Dit weekend is een goede aanrader voor mensen die van 
wandelen houden, in de prachtige natuur de duinen en zee. 
 
Wandelgroeten van George Zoontjens   

 

 

 

 

 

 

 

 

Even Voorstellen 
  
Hallo mijn naam is Elly Krabshuis en ben 53 jaar. ik ben lid sinds november 2017. 
Ik ben getrouwd met Gertjan en heb 3 dochters, ( 25 - 23- 20 )waarvan 2 al op zich zelf wonen. 
Van oorsprong kom ik uit Nijnsel  maar woon al 32 jaar in Sint-Oedenrode. 
In het verleden was ik werkzaam bij handelskwekerij van de Velden. Nu ben ik lekker thuis . 
Mijn hobby’s zijn mijn hondje Sara waar ik echt heel dol op ben, ook ben ik helemaal gek op 
puzzelen, het liefst grote puzzels . 
Ook met de caravan gaan we graag op pad. We blijven wel in Nederland. Wie weet gaan we nog 
eens verder weg. 
Vaak ben ik ook op de fiets te vinden.  
Daar ik graag doe wandelen/ lopen  heeft mij doen besluiten om mij bij deze club aan te melden. 
Jullie zien mij vast wel op de donderdag avond mee wandelen. 
  
groetjes Elly Krabshuis. 
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Trainersuitje 

Zaterdag 24 februari 2018 was het weer zover, het 2-jaarlijkse uitje van de (assistent-)trainers. 

Dit jaar stond een avondje Jeu de Boules op het programma. Zoals altijd is er geprobeerd om een 

activiteit te zoeken waarbij we gezellig bezig zijn, maar ook tijd hebben om even bij te kletsen. 

En daar is een potje Jeu de Boules erg geschikt voor, zeker in zo’n mooie accommodatie als in 

Rooi. 

Het blijkt toch nog niet zo’n makkelijk spelletje te zijn als het lijkt, daar kwam menigeen wel 

achter. En dat je soms ook moet nadenken over het scoreverloop en tactisch moet handelen werd 

bij sommigen ook nog eens erg duidelijk. Voor je het wist was de partij voorbij omdat alle ballen 

over de achterlijn werden gespeeld en de tegenstanders dus makkelijk 6 punten konden scoren 

door de bal simpelweg binnen de lijnen te gooien, hoe ver weg van het buutje dan ook. Dat tikt 

natuurlijk lekker aan. 

Al snel blijkt de een wat fanatieker dan de ander, maar iedereen is lekker bezig. En in de 

wisselende samenstellingen leerde je elkaar bovendien ook sneller kennen. Tussen de partijen 

door was er tijd voor een drankje en hapje en was er tijd om even lekker bij te kletsen. Na 3 

partijen werd de balans opgemaakt en bleken de vrouwen het er beter vanaf te hebben gebracht. 

Ze namen alle prijzen mee naar huis, zowel die van de nummers 1, 2 en 3 als de poedelprijs. 

En dat het gezellig en spannend was blijkt wel uit het feit dat we helemaal vergeten zijn om 

foto’s te maken, zo werden we opgezogen door het spel. Zeker voor herhaling vatbaar, over 2 

jaar weer zo’n gezellige avond! 

Rest mij alleen om de vrijwilligers van de Jeu de Boules vereniging te bedanken voor hun goede 

zorgen en natuurlijk George Zoontjes voor de perfecte organisatie! George bedankt! 

Groeten Leon Verrijt 

Trainers van Fortuna bedankt! 

Zaterdagavond 24 februari waren alle trainers en assistent-trainers uitgenodigd op de bedankt 

avond! Elk jaar, het hele jaar door, moeten er trainingen gegeven worden bij S.V. Fortuna ’67. 

Zonder trainingen is onze vereniging geen vereniging. Een trainer is onmisbaar. 

S.V. Fortuna ’67 beschikt over ruim 40 trainers en assistent-trainers, verdeeld over de 

verschillende afleveringen. Maar wat trainers naast hun “gewone” taak als trainer ook doen, is 

het vertegenwoordigen van de lopers en de vereniging. Daarom was het van zeer groot belang dat 

deze groep mensen bedankt werd voor hun geweldige inzet, met name tijdens ons jubileum jaar! 

Die zaterdagavond werden alle mensen uitgenodigd bij Cloeck & Moedigh om de strijd met elkaar 

aan te gaan op de baan des Jeu de Boules. Een keer iets anders dan hardlopen, wandelen, 

mountainbiken of zaaltrimmen! Alle aanwezigen deden fanatiek mee, maar daarnaast was er 

zeker ruimte voor plezier en gezelligheid. Naast bedanken van de trainers, was deze avond 

bedoeld om te verbroederen. Iedere trainer werd samen met een andere samen gezet, op deze 

manier werd teamwork gewekt. Deze prachtige groep vrijwilligers zal het voorbeeld van 

verbroedering, teamwork en gezelligheid verder over brengen naar de rest van onze sterke 

vereniging! 
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Van Harte Gefeliciteerd namens S.V. Fortuna ’67! 

 
 

 

 

 

 

 

                    Maart                 April 

 

 

 

 

 

 

 

1-mrt Mieke van den Heuvel SW 

2-mrt Cor Vilé SW 

3-mrt Bram van Tol LG 

6-mrt Annemiek van Beekveld LG 

7-mrt Hans Schulpen SW 

8-mrt Rob van Nunen LG 

9-mrt Dave Vissers LG 

9-mrt Mari van Houtum LG 

10-mrt Astrid Temmink SW 

10-mrt Ingrid Welte SW 

13-mrt Hans van de Velden EL 

18-mrt Ad van der Heijden LG 

19-mrt Fleur van de Sande JLG 

19-mrt Lidewijde Verbeek LG 

20-mrt José van Tiel TR 

21-mrt Marco Verbeek JLG 

22-mrt Tibeau Kuster JLG 

22-mrt Toos van Bree TR 

24-mrt Riek der Kinderen TR 

24-mrt Karin Moeskops SW 

24-mrt Diny van de Wijdeven LG 

24-mrt Evonne van der Pol LG 

29-mrt Alex Vulders LG 

1-apr Emma van Oijen JLG 

1-apr Merijn Schoondermark JLG 

2-apr Thijs Dekkers LG 

3-apr Karin Slits          ST 

5-apr Ralf Bollen LG 

5-apr Alet Versnel SW 

5-apr Toon van Zon EL 

6-apr Jos Dekkers 

LG en 

MTB 

7-apr Mieke van Erp TR 

9-apr Mary Hellings LG 

10-apr Willemien van der Vleuten TR 

11-apr Toos Habraken SW 

15-apr Ans Lamers SW 

17-apr Pam van den Hurk LG 

20-apr Sjan Kerkhof LG 

22-apr Leo van Aarle EL 

22-apr Addy van Lamoen-Rommers TR 

24-apr Maria van Kampen     ST 

24-apr Henry Wijffelaars    LG 

26-apr Tiny Aarts LG 

26-apr Jan Verschuren LG 

27-apr Fons van Boxmeer MTB 

29-apr Maria Rijkers SW 

30-apr Wilhelmien van de Tillaart SW 

Verjaardagskalender 
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Wist u dat…. 
 

- de aanleg van de hoog- en verspringaccommodatie goed vordert; 

 

- de Rooise Crosslopen van het seizoen 2017 – 2018 weer succesvol zijn verlopen; 

 

- er verschillende activiteiten worden ontwikkeld om het ledenaantal weer te doen stijgen; 

 

- verschillende leden weer als verkeersregelaar hebben geholpen bij de Carnavalsoptocht; 

 

- Fortuna trots is op haar vrijwilligers en hun inzet; 

 

- ook Fortuna deelneemt aan de actie Samenloop voor Hoop; 

 

- George Zoontjens voor Fortuna de contactpersoon is;  

 

  - de afdeling Zaaltrimmen een nieuwe voorzitter heeft gevonden; 

 

- u zich ook nog steeds kandidaat kunt stellen voor de functie van secretaris en voorzitter 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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Trainingstijden van de diverse afdelingen 

 

De jeugdloopgroep: 

 Maandagavond van 19.30 u tot 20 30 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 2018 en lidmaatschap 
 

    
contributiebedragen per 1 januari 2018 

 
    

Jaarlijkse contributiebedragen 2018 basis bij: AU 
bij: 

NTFU 
TOTAAL 

pupillen (AU basis)  
minipupillen (AU wedstrijd) 

€ 45,70 
€ 45,70 

€ 14,85 
€ 14,85 GWL  

  
€   60,55 
€   60,55 

pupillen (AU wedstrijd)  € 45,70 € 22,90   €   68,60 

junioren (AU basis)  € 45,70 € 15,65   €   61,35 

junioren (AU wedstrijd)  € 45,70 € 29,95   €   75,65 

loopgroepleden (AU basis) € 60,90 € 16,95   €   77,85 

loopgroepleden (AU wedstrijd) € 60,90 € 39,80   € 100,70 

zaaltrimmers € 102,50     € 102,50 

sportief wandelen € 60,90     €   60,90 

mountainbikers € 30,45   € 41,00 €   71,45 

     
De jaarlijkse contributie voor steunende - niet actieve - leden bedraagt € 17,25. 

Indien u lid bent van meerdere onderdelen van SV Fortuna ´67 betaalt u de 
basiscontributie voor het duurste onderdeel en voor de extra onderdelen betaalt u de 
helft van de basiscontributie. Lidmaatschapskosten voor AU en NTFU worden altijd in 
rekening gebracht.  

     
Betaling van de contributie 2018 

     

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 2017 op rekeningnummer NL89 RABO 0138 2127 83 ten 
name van SV Fortuna '67. 

 

De automatische incasso van de contributiebedragen vindt plaats op 31 januari 2018 
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 2018 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 € 7,50 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). 
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Het inschrijfgeld voor nieuwe leden van de loopgroep bedraagt € 41,00. 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 Lisan van de Wijdeven tijdens de maandelijkse koffieavond. 

     
Lidmaatschap 

     
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar tot 31 december; eventuele afmeldingen voor 
25 november. 

 

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/

