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in dit nummer onder andere: 
 
- Op zoek naar een nieuwe 

coördinator baanatletiek 
- Goud voor Marianne Verdonk 
- De terugtredende trainer 
- Special Olympics en 

kermismeerkampen 
- In memoriam Joseph Schutte 
 
En de bekende rubrieken als de Pen, 
nieuwe leden, lopen en verjaardagen.  
 
Deze keer helaas geen bijdrage van de 
jeugd voor het Potlood. Wie meldt zich 
voor de volgende uitgave? 
 
 
 

Wil je de kopij voor het volgende 
clubblad uiterlijk donderdag 

4 december 
inleveren via 

clubblad@avgm.nl 

van de redactie: 
 
Nog een paar dagen en dan staat de 
Marathon Eindhoven gepland. Een activiteit 
waar ook onze vereniging een groot aandeel 
in heeft. Een aantal lopers heeft zich binnen 
hun eigen loopgroep of via de speciale 
training voorbereid. Maar ook een groot 
aantal vrijwilligers van onze vereniging draagt 
die dag een steentje bij als wegafzetter of 
ondersteuning van de verzorgingspost. We 
hopen met zn allen mooi weer voor het lopen 
van een PR of het bezetten van de 
helpposten.  
De redactie van de DIGMer heeft wegens 
haar drukke agenda afscheid moeten nemen 
van Hubertine van de Biggelaar. We danken 
haar hartelijk voor haar bijdragen. Samen met 
het bestuur en de webcommissie kijken we nu 
naar een goede voortgang van het clubblad. 
Voor dit nummer wensen we u veel 
loopplezier.   
 
 
Hedwig Harks 
 
 
 
 

 

http://www.apkvanrijssel.nl
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Beste allemaal, 
 
In de vorige DiGiMer heb ik jullie geïnformeerd over mijn toekomst als voorzitter van AVGM, dit in 
verband met mijn benoeming als wethouder in Best. Inmiddels is bekend geworden dat ik het 
voorzitterschap niet mag combineren met het wethouderschap en dat ik dus, tot mijn grote spijt, 
het voorzitterschap moet neerleggen. Tijdens de extra Algemene Ledenvergadering van 5 
november hoop ik het voorzitterschap over te dragen aan een opvolger. In de persoon van Paul 
Hoen, hebben we een prima kandidaat-voorzitter gevonden. 
 
Ik ben altijd met heel veel plezier voorzitter geweest. Ik zal daar tijdens de extra ALV zeker op 
terugkomen, maar ik  wil nu reeds iedereen bedanken waarmee ik op welke manier dan ook 
samen mocht werken. 
Maar ik zal niet verloren zijn voor de vereniging, ik heb aangegeven dat ik bij wedstrijden 
beschikbaar ben voor de materiaalploeg.  
 
Ik hoop dat velen van jullie tijdens de extra ALV aanwezig zullen zijn, dit zal zeker ook een 
stimulans zijn voor Paul Hoen. 
 
Hou doe. 
 
 
Bert van Drunen 
 
 

 d
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EINDHOVEN 

http://shop.runnersworld.nl/stores/eindhoven/
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Hallo beste GMers, 
 
Ik zal me even voorstellen ik ben Joke Peters getrouwd met Paul. Samen hebben wij twee zonen 
en twee kleinkinderen. Ik heb me over laten halen door Loek van Oort om de pen te schrijven 
(Loek bedankt!!!!).  
 
Bij de GM ben ik trainer van de Nordic Walkinggroep op de woensdagmorgen, samen met Toos 
Groen, Helly Oudenhoven en Ria van de Heuvel. Op de  zaterdagmorgen is de groep wat groter 
en splitsen we de mensen in groepen. Er zijn er die gewoon een stukje willen lopen en genieten 
van de natuur. Maar er is ook een hele groep die liever wat intervaltraining doet. Dat doen de 
trainers Ina, Leonie en Nel. We lopen op beide dagen zo’n 1½ uur door het bos bij het Joe Mann. 
Na afloop drinken we gezamenlijk een kopje koffie op het terras. Op woensdag lopen we ongeveer 
met zo’n vijftien mensen die al jaren een hechte groep vormen. We hebben al veel lief en leed 
gedeeld met zijn allen. Verder zet ik op de zaterdag zo om de zes weken de koffie en thee voor de 
hardlopers en wandelaars die dan na de training nog even bij d’n Opstap een bakje komen doen. 
 

  
 
Heel wat jaren geleden ben ik ook al eens lid geweest van GM. Toen heb ik een cursus hardlopen 
gedaan onder leiding van Ben Saris. We zaten toen nog bij Best Vooruit op het terrein. Ik geloof 
dat ik dat ongeveer een jaar vol heb gehouden het was gewoon niet mijn sport. Een jaar of 10 
geleden ben ik bij Wil van de Ven begonnen met wandelen, dat was meer mijn ding. Na Wil’s 
overlijden heeft Pieter de leiding van het wandelen overgenomen met veel overtuiging. Het 
wandelen en Nordicken is zeer ontspannend en gezellig, je kletst wat af met z’n allen. Ook op de 
jaarlijkse lange wandelingen waar ook hardlopers mee gaan, hebben we al heel wat kilometers 
afgelegd met veel natuurschoon onderweg .Van een zelf meegebrachte picknick genoten en na 
afloop bij de Knoop een drankje . 
 
Zo, ik denk dat jullie wel genoeg van me weten ik draag de pen over aan Joke Destree . 
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Hoe ziet de nieuwe baanatletiekcoördinator er uit? IETS VOOR U? 
 
Adri Raaimakers heeft aangekondigd dat hij verder zal gaan als regiotrainer Hoogspringen en als 
gevolg daarvan niet langer de coördinator Baanatletiek voor GM kan zijn. Een rol die hem op het 
lijf was geschreven en die hij dan ook meer dan 10 jaar lang ontzettend goed heeft ingevuld. . 
Zo goed zelfs, dat duidelijk is dat een nieuwe coördinator dat nooit alleen kan gaan doen. 
 
We hebben dan ook het plan om de taken van de coördinator over meer personen te verdelen. . 
 
Maar daarmee is het probleem in feite nog groter geworden, want nu zijn we 
niet langer op zoek naar één duizendpoot, maar nu hebben we er twee, drie 
of misschien wel vier nodig! 
 
Wat zijn de taken van een coördinator?  
1. Eén van de taken is het bepalen van het atletiekbeleid van GM. Het mag 
duidelijk zijn, voor die taak moet je een trainer zijn of zijn geweest. 
Bij die taak hoort ook het op peil houden van het kennisniveau van de huidige 
trainers. 
Maar er zijn meer taken waarvoor echter trainerskennis niet noodzakelijk is.  
2. Zo is er de voorlichting naar ouders, de indeling van de baan op 
trainingavonden, de coördinatie van het gaan naar wedstrijden, het 
ontvangen van nieuwe leden en het overleggen met derden, zoals partijen 
die de baan of de middelen willen huren. 
Zaken die wat tijd vergen, maar het niet noodzakelijk maken dat je (veel) 
verstand van de atletieksport hebt. 
 
Wie heeft de tijd, het organisatietalent, de zin, de motivatie, de wil om te 
leren, de behoefte en de instelling om een aantal van deze 
taken over te nemen? 
Kijk eens in een spiegel... 
Zie je daar iemand die in één van die rollen zou kunnen 
passen? 
 
Zo ja, laat me dat eens weten! GM is nog altijd een 
vereniging die door vrijwilligers gerund wordt. Een groot 
goed, maar daarvoor zijn dan wel vrijwilligers nodig! 
Kan ik een beroep op je doen? 
 
Tom Lassing 
tom@lassing.nl 
0499-395450 
 
 
  

http://www.bestion.nl/
http://www.text4kids.nl/
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Goud voor Marianne Verdonk  
 
Met NR 400 meter op IPC European Athletics Championship. 
 
Swansea: Marianne Verdonk VB atlete bij A.V. Generaal 
Michaëlis heeft tijdens de Europese Kampioenschappen 
outdoor Goud behaald op de paralympische afstand 400 
meter. Marianne verbeterde daarbij tevens haar 
Nederlands Record (1.02,49) naar 1.02,29. 
 
In juni leek het nog allemaal mis te gaan. In Bergen op Zoom 
liep Marianne tijdens wedstrijden met de Nationale VB 
selectie een liesblessure op wat haar noopte tot gedwongen 
rust. Samen met de fysiotherapeute en trainer Theo de 
Koning werd een schema opgesteld om toch dit belangrijke 
EK te kunnen halen. De tijd was krap maar ook nu bleek 
weer dat Theo de Koning als geen ander in staat is om 
atleten op het juiste moment te laten pieken. 
 
Marianne was één van de 21 atleten en atletes die Nederland 
vertegenwoordigde op dit IPC kampioenschap in Wales. Het 
Dutch Paralympic Team (DPT) kwam eerst samen op Papendal waar in een 3 daagse 
trainingssessie de puntjes op de i gezet werden. In Swansea moest het dan echt gebeuren. 
Marianne lootte baan 6, haar grootste concurrenten de Hongaarse tweeling Biacsi startte in de 
banen 1 en 2. Voor Marianne betekende dit dat zij de race helemaal zelf moest maken. De 
weersomstandigheden waren slecht. Op de voor Marianne toch al zo moeilijke laatste 100 meter 
naar de finish stond een tegenwind van ruim 3 meter per seconde. 
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Marianne liet meteen vanaf de start geen twijfels 
bestaan over haar bedoelingen. Ze ging heel 
snel weg en nam ook meteen afstand van de 
volledige concurrentie. Na 300 meter zijn de 
benen dan volledig volgelopen en dan komt die 
laatste 100 meter met een stevige tegenwind. De 
slow starter Ilona Biacsi moet het net hebben van 
die laatste 100 
meter en komt 
snel opzetten. 
Voor Marianne 
het sein om nog 

éénmaal aan te zetten. Ilona Biacsi en Erika Keresztesi komen nog 
wel dichterbij maar moeten in deze race in Marianne hun meerdere 
erkennen. Keresztesi legt beslag op de 2de plaats 0,4 seconden 
achter Marianne het brons is voor Ilona Biacsi. 
 
Goud in een nieuw Nederlands Record en plaats nummer 2 op de 
wereldranglijst 2014 een lijstje om mee thuis te komen. 
 
Op internet kunt u de beelden van de wedstrijd, de prijsuitreiking 
en het interview vinden via deze link of door op YouTube te 
zoeken op de woorden "Marianne Verdonk". 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLbBr_wUBIEBeBdMaoSa4oEGLyc4Z97U25
http://www.samenspel.nl
http://foudraineoptiek.nl/
http://www.korenbest.nl/
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 Kathinka van Dijk laat weten dat de jaarlijkse (herhalings)reanimatiecursus staat gepland op 8 
november, nadere informatie via de nieuwsbrief en op de website. 
 

 Zondag 12 oktober is de marathon Eindhoven. Volgens goed gebruik zullen weer een aantal 
GMers te zien zijn op de hele, de halve en de estafette marathon. 

 

 Tijdens de Runnersworld Ronde van Naestenbest heeft iedereen kunnen testen hoe de 
beentjes voeldn en voor diegene die toen niet mee konden  lopen waren er nog een paar 
andere lokale evenementen, zoals de Hypotheker Beekloop, de ten miles in Veldhoven en 
Tilburg en de 10 km stoelloop in Oirschot. 

 

 Na de marathon begint Frank Coppelmans met zijn team aan een nieuwe starterscursus, deze 
cursus is een mix van het programma van de atletiekunie en van ons eigen programma. We 
zien dus binnenkort weer een aantal nieuwe gezichten, al dan niet met een rood hoofd, 
rondlopen. Marti van Iersel en zijn team nemen de doorstarters voor hun rekening. 

 

 Op 8 november zullen weer een aantal trainers naar de looptrainersdag van de Atletiekunie 
gaan, daar worden zij een hele dag bijgeschoold. Daarmee zijn ze weer op de hoogte  van de 
laatste nieuwe technieken en inzichten over het trainersvak. 

 

 Maar ook onderling houden de trainers elkaar scherp, zo liet Ad van Kollenburg op 6 september 
zijn trainerskunsten op de hei zien aan andere trainers. Zo vindt er een mooie wisselwerking en 
kennisoverdracht plaats tussen de trainers. 

 

 Aangezien het weer snel  donker wordt is het verstandig je lichtgevende of reflecterende hesje 
weer uit de mottenballen te halen. Zorg dat je goed zichtbaar bent, automobilisten rijden steeds 
harder, zijn nachtblind, hebben beslagen ruiten etc.  etc . Zorg dat jij voor hen goed zichtbaar 
bent. 

 
 
  

http://www.welvos.nl
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De Terugtredende Trainer 
 
Dit zou de titel kunnen zijn van een nieuw Suske en Wiske stripalbum van Willy van der Steen 
(God hebbe zijn ziel). Zou kunnen…. betekent dat het dus niet is! Deze titel heeft namelijk 
betrekking op mijn mededeling van, ik denk, vorig jaar. Ik had aangegeven dat mijn 60e verjaardag 
een heel moment is om te stoppen met de begeerde functie van TRAINER Wedstrijdatleten en 
Toprecreanten (Tobrecreanten is hierbij een zo gemakkelijk inkoppertje). Dat moment lijkt zo ver 
weg en dus had ik er op 24 juni even niet helemaal bij stilgestaan.  
 
Het was in een van die periodes dat ik OF geblesseerd was OF herstellende was van een operatie 
van enige basaalcelcarcinomen OF revalideerde van een onzachte aanraking met het marmeren 
blad van het badkamermeubel (stand IK - marmer nog steeds 0 - 1 …… Het marmer? GEEN 
SCHRAMMETJE), waarbij ik met gillende ambulance naar het ziekenhuis was afgevoerd. Deze 
vorm van gillen had niets te maken met een staat van opwinding waarbij gillen als synoniem 
samenhangt met een andere ervaring namelijk die van GENOT!  Verre van! 
 
Ik geloof dat ik een beetje afdwaal……    
 
Enfin, die aankondiging op 24 juni van dit jaar leek al weer lang geleden. Peter Cras had mij 
gevraagd om die dag even naar de club te komen. Zonder vragen te stellen stemde ik in. Rond 21 
uur was iedereen van de ADletengroep in de kantine ….  waarbij ik toen dacht: …….. ze zullen 
toch niet ….?? Niet toch?? Ja dus …..  ze hadden dus wel….. !! Tja als Peer dan het woord vraagt 
en namens de hele groep en enkele oud-adleten zelfs van buiten Best, mij in het zonnetje zet met 
mooie speeches en heeeeele mooie cadeaus, de dames van de ADletengroep mij met kussen 
overladen …...  tja dan is het wel duidelijk …….. de groep heeft die toegereikte vinger dankbaar 
aangegrepen om van mij af te komen.  
Ik veinsde maar dat ik diep geroerd / geraakt was door die speeches, dure cadeaus en natte 
kussen …. want emotie dat wil iedereen zien. Janken…. natte ogen  en een geëmotioneerde Ad 
van Kollenburg. Dus niet!   
 
Alle gekheid op een stokje……. Ik was ECHT wel heel erg verrast door het feit dat er zo’n grote 
groep ADleten in de kantine vertegenwoordigd was. Ik was er (bijna) sprakeloos van! Nou heeft de 
groep mij wel heel erg aan het denken gezet….. en dat doet zeer na mijn confrontatie met het 
marmer. By the way: diegenen die mij betichten van het lullen zonder verstand, vraag ik beleefd 

doch dringend om zich bij mij te melden 
want ik heb inmiddels onomstotelijk 
bewijs middels een CT-scan dat er wel 
degelijk hersenen aanwezig zijn! Delen 
daarvan zo goed als nieuw en 
ongebruikt, een beetje shaken not 
stirred…. maar …. ze zijn aanwezig! 
 
Ik dwaal weer even af…. 
 
Ik was dus niet geheel pijnloos aan het 
denken ……. bij mijn afscheid krijg ik 
onder andere een GARMIN scientific 
hardloophorloge …………. een 
waardebon waarvoor ik een nieuw paar 
hardloopschoenen kan kopen …… ??? 

http://www.printendruk.com/
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Wat willen ze nou eigenlijk?? Dat ik stop??? Dat ik kwalitatief beter ga trainen??? Ik heb blijkbaar 
toch een giga-dreun gehad want ik kan hier geen heldere conclusie aan verbinden! Het begon zo’n 
enorme pijn te doen in mijn bovenkamer dat ik besloten heb om er maar geen conclusies aan te 
verbinden. Ik recupereer nog even van de bevindingen van mijn longarts en kom dan ijzersterk 
terug. Training geven op dinsdag op de baan, op donderdag een kilometer of dertien veertien met 
versnellingen en als de groep het toestaat en het niet bezwaarlijk vindt dat ik zo nu en dan op 
zaterdag een stuk meetrain en meeouwehoer, dan doe ik maar net alsof er niets gebeurd is. Dat er 
geen 24 juni geweest is, dat ik formeel geen afscheid heb genomen…….. dan ga ik door totdat 
iemand zegt: “Jan Verloop heeft een waardig opvolger! Maar wanneer stopt hij nu echt?? Ook pas 
met zijn 95e verjaardag? Onze poging om met spiegeltjes, kraaltjes, Garmins, kussen en hele 
mooie waardebonnen hier voortijdig een einde aan te maken is niet gelukt………..????  Wat 
moeten we dan nog doen??????”. 
 
Ik brei er een einde aan anders loop ik het risico dat jullie afhaken met lezen. Toch echt wel zeer 
erkentelijk en dankbaar voor wat jullie voor mij hebben gedaan ……….. en ……..….als stand-in 
Peter, Pe en Frank…. bedankt hiervoor. 
 
Ad van Kollenburg.……. someday……I”ll be back (when you don’t expect it)! 
 

   

http://www.fysiotherapiedaane.nl/
http://tankstation-vankemenade.nl/
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De DonorRun: Eindhoven en Amsterdam! 
 
12 en 19 oktober kleuren Eindhoven en Amsterdam roze met deelnemers aan de DonorRun. 
Tijdens de Lage Landen Marathon Eindhoven en de TCS Amsterdam Marathon lopen naar 
verwachting zo’n 1000 mensen mee die met hun roze ‘Ben jij al donor, Ja of Nee’ shirt 
aandacht vragen voor orgaandonatie. Een aantal deelnemers heeft zelf een donororgaan 
ontvangen. Zij willen zo laten zien wat je allemaal weer kunt na een transplantatie.  
 
Donorweek 
De DonorRunners rennen 5 km in Eindhoven en 8 km in Amsterdam. De DonorRun vindt plaats 
tijdens de landelijke Donorweek (12 t/m 19 oktober). Een belangrijk doel in deze week is mensen 
stimuleren hun keuze - Ja of Nee - vast te leggen in het donorregister. De 1000 deelnemers aan 
de DonorRun proberen dan ook ieder minstens tien registraties te werven. 
 

  
 
Orgaandonatie 
Momenteel staan er zo’n 1100 mensen op de wachtlijst voor een donororgaan. Voor ongeveer 150 
mensen kwam in 2013 een donororgaan helaas niet op tijd, zij overleden terwijl zij op de wachtlijst 
stonden. Mijke (42) werd op haar dertigste gered door een donorhart. Tijdens een 
wintersportvakantie voelde ze zich doodziek. Eenmaal in het ziekenhuis hoorde zij dat ze in het 
laatste stadium van een hartspierziekte was. Mijke: “Na mijn transplantatie geniet ik intenser van 
het leven en besef ik meer dan ooit dat gezondheid niet vanzelfsprekend is. Ik ben zo dankbaar 
dat ik mijn leven terug heb gekregen”.  
 
Inschrijven 
Inschrijven is makkelijk. Op www.donorrun.nl kan iedereen zich aanmelden als individuele 
deelnemer of als team. Deelnemers krijgen een eigen profiel met ruimte voor een foto en een 
motivatie. Ook ontvangt iedere inschrijver het speciale roze donorshirt. Bovendien krijgen 
DonorRunners tips en ondersteuning om registraties te werven. 
 
De DonorRun vindt plaats tijdens de landelijke Donorweek en wordt georganiseerd door de 
Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). De NTS is medeorganisator van de Donorweek, die 
onderdeel is van de campagne JaofNee.  
 

www.donorrun.nl
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Special Olympics in Sneek 
 
Vrijdag 13 Juni tm zondag 15 Juni hebben we meegedaan met special olympics  in Sneek. 
Wij deden mee met atletiek. 
Vrijdag hadden we in Heerenveen eerst de opening, daarna kwamen verschillende artiesten en 
bekende mensen, zoals Danny de Munk,  Ellen ten Damme, Piet Paulusma en Charlie Luske 
Lange Frans en Sieb van der Ploeg. 
We hadden ook nog voetbal gekeken bij de opening, Nederland tegen Spanje.  
Na de opening was het tijd om te gaan slapen, we sliepen in tenten, want de volgende dag 
moesten we er tegen aan. 
Zaterdag hadden we eerst de voorrondes, nadat we zaterdag gesport hadden was het tijd om te 
douchen. 
Na het douchen gingen we naar de tenten om ons om te kleden voor de feestavond, waar ook 
Ronnie Tober kwam optreden. 
Na de feestavond was het dan weer tijd om onze bed te gaan opzoeken, want de volgende dag 
was het voor de medailles. Samen hadden we 4x goud 3x zilver en 5x brons. 
Zondag laat in de middag was het dan weer tijd om naar huis toe te gaan. 
 
Groetjes Martijn  
 
 

Kermismeerkamp G-atleten 
 
hallo gm 
zaterdag 5 juli hebben wij kermismeerkamp gehad van G atleten. Wij moesten om 14.00 uur daar 
zijn. Dat waren Sjoerd Mike Marc Thom en Jolanda. We moesten eerst inlopen.  
Om 14.20 uur was de 100m. Er deden ook een groep sprint en atlila en een jongen uit belgie mee 
Om 14.40 uur verspringen om 15.00 uur kogelstoten om 16.50 uur 400m en om 17,30 uur de 
prijsuitreiking.  
Sjoerd had de 8 e plaats totaal 1043. punten 
Thom 10 e plaats  totaal 999.punten 
Marc 12 e plaats  totaal 533.punten 
Mike 13 e plaats totaal 155.punten 
Jolanda 3 e plaats totaal 296.punten 
Het was een leuke middag. Marlies en Riny en 
Wilhelmien bedankt 
En zondag 6 juli ben ik met Riny en Wilhelmien en 
Marianne naar Spijkenisse geweest 
Daar was de derde vb competitiewedstijd  
100m 18.97 min 
400m 148.48 min 
kogelstoten 3.77 m 
Marianne had alleen kogelstoten en de 400m 
mee gedaan want ze was nog licht geblesseerd 
Marianne 400m 1.06,41 min en kogelstoten 
7.38 m 
 
Groetjes Jolanda van Kuik 
 
 

http://www.vanzeelst.nl/
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Joseph Schutte 
22 april 1930 - 17 juni 2014 
 
 

  
 
 
Op 17 juni overleed op 84/jarige leeftijd ons oud-lid Joseph Schutte. 
 
Vanaf 1978 woonde hij in Best waarna hij zich spoedig aanmeldde als actief lid bij Generaal 
Michaëlis. Joseph is toen gaan sporten bij de zondagochtend recreatie groep. Deze hechte groep 
van sportvrienden kwam spoedig daarna zonder leiding te staan, waarna Joseph, als oudste lid 
van deze groep, de sportleiding overnam. Joseph leidde deze groep vanaf 1980 tot 1990. Na deze 
periode bleef hij als sportman in deze groep actief tot 2010. Toen moest hij om 
gezondheidsredenen zijn sportieve activiteiten beëindigen. 
  
Naast zijn activiteiten als sporter heeft Joseph een aantal andere functies binnen GM gehad.  
Denk aan de functie van penningmeester van de Bouwcommissie Clubhuis GM. 
Dit was in de periode van de bouw van onze huidige atletiekaccommodatie.  
Daarnaast was hij jarenlang verantwoordelijk voor het verantwoord afvoeren van onze 
vuilcontainers en verzorgde hij een poos het sleutelbeheer van de accommodatie. 
In 1994 ontving Joseph de GM beker als verdienste voor zijn werkzaamheden binnen Generaal 
Michaëlis. 
 
Wij wensen zijn echtgenote Grada en kinderen sterkte toe om dit verlies te dragen. 
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Zonne-energie, we profiteren allemaal 
 
We hebben als club de eerste stap genomen en een prachtige installatie aan zonnepanelen op het 
dak laten aanbrengen. Dit gaat onze verenigingsenergierekening flink omlaag brengen en 
daarmee nu en in de toekomst een lagere energierekening opleveren. Een goede zaak nu 
subsidies zijn weggevallen en we als vereniging voor steeds meer kosten komen te staan. 
Maar we kunnen nog een stap verder zetten... 
 
Ook u als lid van de vereniging kan nu ook profiteren van dezelfde zeer scherpe prijs en dus 
interessante investering in duurzame energie én als u dat via de club doet, krijgt de club ook een 
klein voordeel. 
 
Zo zegt Best Duurzaam het zelf: 
"Sportclubs zetten in op duurzaamheid. Best Duurzaam biedt sportclubs daarvoor nu een 
interessante actie: Zonnepanelen sparen! Via een ledenactie brengen sportclubs hun 
energierekening omlaag en profiteren de leden van coöperatievoordeel. Voor iedere 10 verkochte 
panelen aan leden ontvangt de club 1 zonnepaneel voor het clubgebouw. Indien een club 25 
afnemers werft van een betrouwbare zonnepanelen installatie via Best Duurzaam, dan verdient de 
club al snel 35 zonnepanelen. Daarmee bespaart de club ruim 1500 euro op jaarbasis. Voor 
informatie over deze actie bel met Ralf Klop op 06-47670972." 
 
Als u dus interesse heeft in zonnepanelen op uw dak, neemt u dan contact op met Ralf Klop en 
geeft u hem door dat u via de atletiekvereniging komt. 
 
Overigens hebben we sinds de installatie van de zonnepanelen (4 april 2014) al meer dan 668 
euro opgeleverd. Kijkt u naar de actuele opbrengst van de clubzonnepanelen d.m.v. deze link of 
ga naar www.omnikportal.com en klik op Public Sites en zoek onder Site Name naar Generaal 
Michaëlis. 
 
 

 

http://www.omnikportal.com/Terminal/TerminalMain.aspx?pid=17926
http://www.bikebest.nl
http://www.schildersbedrijfvanboven.nl/
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Nieuwe leden  
periode juni t/m augustus 2014 
 
Baanatletiek 
 
Pupillen Mini/C 
Valerie Beenen 
Indy Leyssen 
 
Pupillen A/B 
Meike van Rulo 
 
Lopen 
 
Recreanten 
Marlieke Pelle 
Kitty Schoof 
Valérie Violidis 
 
Wandelsport 
 
Noridic Walking 
José van Beers 
 
 
Wij wensen hen veel plezier bij onze club! 
 
  

 
 
 Homeopathie 

 Phytotherapie 

 Voedingssupplementen 

 Bach Bloesem therapie 

 Natuurlijke  huid-
verzorging van 
o.a.Weleda, Hauschka, 
Aubrey en Alqvimia 

 Etherische oliën 

 Massage oliën 

 Groot assortiment 
theeën 

 Eko- en 
Demeter 
producten 

 Suikervrije 
producten 

 Glutenvrije 
producten 

 Tarwevrije 
producten 

 Vers brood  

 Zuivel 

 Sportvoeding 
 

Kap. J.A. Heerenstraat 11   
Best 

0499-379901 
www.mhsonline.nl 

 

http://www.vandemeulengraaf.nl/
http://www.biglin.nl/
http://www.mhsonline.nl/
http://www.friedvandelaar.nl/


 15 

 van harte 

di-Gmer oktober 2014 clubblad@avgm.nl 

Verjaardagen september t/m december 2014 
 
 
september 

 1 Gert-Jan Vliem 

 1 Gijs Koekenbier 

 2 Chris Baselmans 

 3 Mariel van den Oetelaar 

 3 Jolanda van der Kallen 

 4 Manon Enting 

 6 Mirjam Verhagen 

 6 Theo de Koning 

 7 Eliza Dielhof 

 7 Chris Rosier 

 7 Robert Zwemmer 

 7 Lonie Peci 

 9 Nienke van Slageren 

 9 Magnus van Gastel 

 10 Chantal Kersten 

 11 Bob van Koetsveld 

 11 Cor van de Nieuwenhuisen 

 13 Sigrid Grabijn 

 13 Tonnie Lodewijks 

 14 Lian Dongelmans 

 14 Cindy Otten 

 15 Monique Terhoeve 

 15 Carina Kämpfer 

 17 Berty van den Elsen 

 17 Annie Coppelmans 

 18 Annette van de Bilt-

Bruinsma 

 18 Theo Bookelmann 

 18 Ad van de Biggelaar 

 19 Kurt van Doorn 

 19 Cees van der Sommen 

 19 Cor Datema 

 19 Wim Kortsmit 

 19 Cleo Crooijmans 

 20 Dorothy van Rijen 

 20 Bas Leermakers 

 20 Ellen van Iersel 

 20 Theo Megens 

 22 Yves Dhondt 

 23 Lotte Maas 

 23 Pieter van der Sanden 

 24 Jan Frederik Schnitzler 

 24 Mats Keulstra 

 25 Anja van Nuland 

 25 Rosita Manders 

 25 Hein Geurts 

 26 Thijs Boltong 

 27 Astrid Bies 

 27 Samantha Schoenmakers 

 28 Nick van der Worp 

 28 Hedwig Harks 

 28 Cyril van de Werff 

 30 Wilma Venmans 

 30 Loretta Teitsma 

 

oktober 

 1 Annet Vereijken - van Doren 

 1 Nada El Mezamzi 

 1 Henk van Wandelen 

 2 Judy Heine 

 3 Jeannette van der Sman 

 3 Regina Hoornweg 

 3 Jaime Hernàndez M. 

 4 Koen van den Boomen 

 5 Casper Otto 

 7 Femke Smink 

 8 Gerry van Genugten 

 8 Ger Daane 

 9 Cor Bressers 

 9 Anja te Walvaart 

 9 Mart Latijnhouwers 

 10 Miranka de Leest 

 11 Finn Passchier 

 11 Sandra van Bree 

 11 Renske Mols 

 12 Piet Michielsen 

 12 Jack Rooijakkers 

 12 Wim Spoor 

 13 Indy Leijssen 

 14 Leo Spanjers 

 16 Valerie Beenen 

 16 Bep van Rijn 

 16 Catherine Neggers 

 16 Leonie Zoutendijk 

 16 Leonie Lommen 

 17 Frank Verhallen 

 17 Boudewijn Broekhuis 

 17 Berry de Bruin 

 18 Mariëtte Vlassak 

 18 Jan Willem Slijper 

 18 Pé Brouwer 

 18 Karin van der Sangen 

 19 Natalie Bouwmeester 

 19 Harry van Heeswijk 

 20 Cas Govers 

 20 Patrick Claus 

 22 Maureen Herremans 

 22 Marjella van de Loo 

 22 Henny Vorstenbosch 

 23 Joost Mulder 

 23 Maria Hazenberg 

 23 Frans Strikwerda 

 24 Angela Wouters 

http://www.beerensslagerijentraiteur.nl/
http://www.vanoirschotnatuursteen.nl/
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 25 Jean-Paul Schreurs 

 25 Tanja Kopec 

 26 René Megens 

 26 Paul van der Sman 

 27 Marijke Heddes 

 27 Renée Kos 

 28 Kitty Schoof 

 28 Lynn van Zandvoort 

 30 Tony Musone 

 30 Carla van Eldijk 

 

november 

 1 Merel Foudraine 

 1 Paula Louwers 

 2 Corry van Gelder 

 5 Ineke Vliem 

 5 Joke van Kasteren 

 6 Miriam van Heesch 

 7 Demi Saris 

 7 Pieter Boelens 

 8 Amber Brands 

 8 Roel van Veen 

 8 Marlies van de Heuvel 

 9 Marty van Veen 

 10 Jolanda van Os - 

Waterkamp 

 10 Anja Robben 

 10 Irene Bakker 

 11 Hidde Stek 

 11 Franka Kalsbeek 

 12 Jan van Laarhoven 

 15 Tygo Scheepers 

 16 Aart van de Wouw 

 16 Tom Rozijn 

 17 Jeroen Tekelenburg 

 17 Door van Laarhoven 

 18 Ria van de Sande 

 18 Bea Bouwmans 

 19 Jacqueline Ross 

 20 Linda Appelhof 

 20 Joke van den Dool 

 20 Frans de Loyer 

 22 Ria Janssen 

 22 Paul Hoen 

 22 Joost Emmen 

 23 Ed Blommaert 

 23 Tony Donck 

 23 Wim de Boer 

 24 Els van den Berk 

 25 Annelies Hoogendoorn 

 25 Tonnie de Benis 

 25 Jojanneke de Bresser 

 26 Jo van Meurs 

 26 Anne Marte Gardenier 

 27 Gijs Tops 

 27 Kevin Colsters 

 28 Tessa Bindels 

 28 Marijn Duffhauss 

 28 Trieny van de Ven 

 28 Hanneke Boelens 

 29 Ina Klein Teeselink 

 

december 

 1 Roy van Kraaij 

 1 Niklas Dhondt 

 2 Linda van den Heuvel 

 2 Joke Spierings 

 2 Valérie Violidis 

 3 Janita de Stigter 

 4 Vincent Anker 

 6 Seph Corten 

 6 Heinz Vinke 

 8 Rob Voss 

 8 Peter Peters 

 9 Hans Duetz 

 10 Hetty Bollen 

 10 Joey Wolf 

 10 Els Gortemuller 

 11 Gitta de Rooij 

 14 Henk van de Einden 

 14 Mike van Bree 

 15 Rian van Zeelst 

 15 Lianne van de Wijdeven 

 15 Bas van der Lubbe 

 15 Sally Verbakel 

 17 Lieke van Dam 

 17 Wicher Timan 

 17 Marion van der Sanden-

Ahlers 

 18 Sandra Kuiper 

 19 Sanne van de Wiel 

 19 Carlo Flapper 

 22 Anja Pritsch-Tange 

 23 Max Kees 

 23 Dennis Scheepers 

 24 Annie van der Aalst 

 25 Wilmi Hendrix 

 26 Hein Asveld 

 26 Randie van Beerendonk 

 27 Floor Setz 

 29 Thom Robben 

 29 Stijn Dielhof 

 30 Mike Merks 

 31 Corrie de Loyer 

 31 Els Verhiel 

 31 Harriëtte Kastelijn 

 

 

../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.IE5/O4EXOO6X/www.emielversteden.nl
http://www.raaijmakerspulles.nl/
http://www.refen.nl/

