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HET adres voor :    

- Sportmassage
- Taping
- Blessure preventie
- Medical taping

Isabellaweg 1
4515 SG  IJZENDIJKE

0117 – 30 18 42
@-mail: waesmvan@zeelandnet.nl

lid NGS - Nederlands Genootschap voor Sportmassage

lid nationaal massageteam

Marc van Waes SportmassageMarc van Waes Sportmassage

Ook uw adres voor nek- en rugklachten
t.g.v. werk en/of stress



ColofonColofon
Clubblad Atletiekvereniging de Wielingen.
Opgericht op 7 mei 1984.
( Aangesloten bij de KNAU )

Opmaak:
Ronald van de Veire

Drukwerk:
Drukkerij Durenkamp Aardenburg

Redactie Clubblad:

redactie clubblad:
redactie@avdewielingen.nl
Homepage:
www.avdewielingen.nl
E-mail webmaster:
webmaster@avdewielingen.nl

Neeltje de Kraker-Voogt
Pamela Manders
Jan Ducaat

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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Inleverdatum volgend nummer

31 januari

deze afspraken waaronder een mooi nieuw Beste clubleden, sponsoren en vrienden van 
materiaalhok met extra voorzieningen! onze vereniging,
De vereniging heeft letterlijk een punt gezet in het 

Met gepaste trots presenteren wij u graag het dertigste jaar van haar bestaan. Dit dankzij al het 
nieuwe clubblad. Een nummer waarin veel werk en de inspanningen van heel veel vrijwilligers, 
aandacht is ingeruimd voor het wel en wee rondom sponsoren en vrienden van de vereniging die 
de gesprekken met de gemeente over het AV de Wielingen een warm hart toedragen.
zelfstandig exploiteren van onze baan. Welnu, het Onder al deze mooie resultaten ligt ook een zorg 
“wee” is achter de rug en het “wel” dient zich aan. die onze voorzitster uit in het interview met haar. 
Het “wel” wordt gesymboliseerd door de prachtige Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet 
nieuwe toplaag die nu op de baan ligt, strakke succesvol draaien en de laatste jaren is er enorm 
nieuwe belijning, uiteraard conform alle regels. veel werk verzet door een (te) kleine groep 
Een nieuwe baan waar wij als leden en waar heel mensen. Vandaar – overigens van alle tijden – de 
sportief West Zeeuws-Vlaanderen jaren mee oproep in dit nummer “met spoed gezocht”.
vooruit zal kunnen. We kijken terug op een bijzonder jaar, onder andere 
De afspraken met de gemeente zijn nu rond en op een prachtig clubkamp voor onze jeugd in dit 
2015 zal het jaar worden van de effectuering van jubileumjaar.  We kijken vooruit naar 2015 met 

ons paradepaardje van de halve marathon in het 
vooruitzicht.

Wij wensen iedereen een fijne winterperiode 
met tijd voor beweging en tijd voor elkaar.

Namens de redactie 

Jan Ducaat

VoorwoordVoorwoord
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Wist U dat wij door geheel
Zeeuws-Vlaanderen

brandstof voor uw auto hebben ???

ESSO
Filling Station

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



BESTUUR OVERIGE FUNCTIES

Voorzitter Frédérique Versluijs Jurycoördinator
Kamerikstraat 13, 4505 AL Zuidzande Johan Huigh 0117 402126
06-52335365 jwhuigh@zeelandnet.nl
fremiro@zeelandnet.nl

Wedstrijdsecretariaat thuis
Vice-voorzitter Simon de Feyter Froukje de Vries 0117 454756

Lange Heerenstraat 85 wil.fro@kpnmail.nl
4507 KR Schoondijke
0117 401900 / 06-57335524 Wedstrijdsecretariaat uit
simon@simondefeyterbv.nl Anke van der Hooft 0117 454254

ahooft@zeelandnet.nl
Secretaris/Penningmeester

Nico Verheul Coördinator Trainers
Steenbok 8, 4501 GS Oostburg VACANT 
0117 452320 / 06-22906842

Coördinator WINTERLOPENverheuln@zeelandnet.nl
Jacky van Cuijck 0117 392063

Algemene bestuursleden vancuijck@zeelandnet.nl
 Marc van Vlierberghe

Coördinator ZOMERLOPENPoolster 61, 4501 GP Oostburg
VACANT0117  451855

runningmarc@hotmail.com
Voorzitter jeugdcommissie  
VACANT

VACANT

Voorzitter Sponsorcommissie
VACANT Theo Rabout 0117 450204

trabcar@zeelandnet.nl 
webmaster
Sjaak Luteijn 0117 455407

webmaster@avdewielingen.nl

De verenigingDe vereniging

De vereniging mag op de volgende dagen en tijden gebruik maken van de atletiekbaan:

Maandag 18.00 tot 22.00 Vrijdag 15.00 tot 22.00
Dinsdag 18.00 tot 22.00 Zaterdag 10.00 tot 15.30
Woensdag 15.00 tot 22.00 Zondag 10.00 tot 14.00
Donderdag 18.00 tot 22.00

Voor actuele informatie kijk op www.avdewielingen.nl
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Noorddijk 3
4506 JE Cadzand
tel: 0117-391854 

Elke dag geopend vanaf 9:00 uur

De Sporthal van Cadzand - Meer dan sport!
 

www.desporthal.com

Binnen en buitensporten 
Klim en klautermiddagen voor de kids
Cultuur
Muziek 
Gezellige bar

Heeft u nieuwbouw- of 
verbouwplannen?

Wij helpen u graag met het verzorgen van 
uw tekeningen en berekeningen.

Wij verzorgen de complete benodigde stukken voor uw bouw 
inclusief eventuele vergunningsaanvraag, zoals o.a.:

l Bouwkundig en bouwfysisch advies;
l Constructief advies (sterkteberekeningen);
l Toetsing bouwbesluit 2012;
l Energieprestatie berekeningen;
l Funderingsadvies.

Voor meer informatie: Ing. V.A.O. (Vincent) Calon
VAC Engineering bv | Buys Ballotstraat 8-202 | 4507 DA Schoondijke

T: +31 (0)117 40 18 12 | E: info@vacengineering.nl | I: www.vacengineering.nl



De organisatieDe organisatie
LEEFTIJDSINDELING PER 01-10-2012
 

Geboren in Naam in Nederland Naam in Belgie
2006 mini pupil ------------
2005 C pupil microben 
2004 B pupil benjamins
2003 A1 pupil pupillen
2002 A2 pupil pupillen
2001 / 2000 D junior minimen
1999 / 1998 C junior kadetten
1997 / 1996 B junior scholieren
1995 / 1994 A junior junioren
1993 en eerder Senior senioren
1978 en eerder Masters mannen  

35/39=M35 40/44=M40 veteranen
1978 en eerder Masters vrouwen

35/39=V35 40/44=V40 veteranen 

TRAININGSDAGEN EN TRAININGSTIJDEN

Mini & Pupillen C Maarten Fieret
Wendy van de Velde
Maandag 18.30 tot 19.30 (zomer)
Maandag 18.15 tot 19.15 (winter)

Pupillen B Davina Doens-van Luik 
Myrthe de Ruijsscher 
Maandag 18.30 tot 19.30

Pupillen A1 & A2 Daisy van de Velde en Angelique van Hee
Donderdag 18.45 tot 19.45

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.)

Obesitas loopgroep Hannah Risseeuw
Dinsdag 18.45 tot 19.30

Loopgroep 1 Sjaak Luteijn
Donderdag 19.30 tot 20.30 Baan

Zondag 10.00 tot 11.00 strand
          park.Noordzee

Patrick van Quekelberghe
Dinsdag 19.30 tot 20.30 Baan(niet tijdens

zomerlopen)

Loopgroep 2 Sjaak Luteijn
Donderdag 19.30 tot 20.30 Baan

Patrick van Quekelberghe
Zondag 10.00 tot 11.00 strand

          park.Noordzee

Studententraining Jordy Engelaar
Vrijdag 20.00 tot 21.00

D EN I ERA RESS  TRA N S
 

M r n a eijaert   oo s  1 , 5  P Oos gi a d St    P l ter 59  4 01 G tbur
                 1 7 4 4 8                           0 1  5 3  2      

r.ste jae @he ne .i rt t t nl

A ge iq e  e chor o 5 4 0 O st gn l u van H e S pi en 0, 5 1 HB o bur
1 7 4  70 1 5 07 7

                 ange ique @hot ai com                      l vanhee m l.

h e te j e o r 5 , 0 P o burNat ali  S i a rt  P olste 1 9  45 1 G O st g
6 2  5 5  00  3 0  0 0

m . hal tm .is nat ie@ho ail com

L t S ho o n 34 4 1  Oos gSjaak u eijn c rpi e , 50  HB tbur
11  5 5  70 7 4  4 0
jaak. kpnm .s luteijn@ ail nl

a v n Q e b eP trick a  uek l ergh
inae st aa  9  Re rt r t 1  

5  CA de g4 27  Aar nbur  
01 7 4  3 41  9 2  5
pque e @ze l dne .k l e an t nl

D vin o n - an L ika a D e s v  u
tr  2, 5 1 J  o burVolders aat 4 0 M O st g

0 7  1 011  45 0  4
a ina l@ ed v v z elandnet.nl

D y an e e rouw rijst aa  0  ais  v  d  Veld B e r t 5 ,
4 1 CR o bur50  O st g
0 1  51 7 45 3 53

d_ lde ho ail omdaisy_v ve @ tm .c  

W d   e e d B uw ri t  50en y van d V l e ro e js raat , 
4 01  o bur5  CR O st g

1  5 5 3 0 6 4 9 101 7 4  3 5 / 6 4  5 8  8
e 9 @ze l ne .w ndy 3 e and t nl

h Ri ee w B uw i r  3 4 0 R deHanna  ss u ro er jst aat 6, 5 3 B  Groe
0  4 5  5 36 1  4 8  0

ris e uw m l. ohannah s e @hot ai c m

y h  d  Ru s h Maag nbe gw 9  M rt e e ijs c er de r eg ,
4 01  Oos burg5  NG t

1  5 5  201 7 4  5 4
e . 2 i al nlB rt 6 @t sc i.

a en F e e Chr st e s t 4 04 dzandeM art  i r t i off l traa  1, 5  AG Zui
 5 2  6 306 2  9 7  7
aarte f e e @ t ai c mm n i r t ho m l. o

u n H e Oude rk t aa  4  S za  o k  Ke s r t 1 ,
4 0  o bur5 1 AD O st g

ho e andnet nlsuzan. ek@ze l .

J En olste 1 9  5 1 G O st gordy gelaar Po r 6 , 4 0  P o bur
0 0 1 86 2 31 99

Men kan altijd contact opnemen met de trainers voor verdere uitleg of informatie
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Nieuwstraat 30  
OOSTBURG

Tel. 0117 - 452632

happy hair

Kentekens

Alle ING-bankzaken

Staatsloten

1700 verschillende
soorten kaarten

cadeaubonnen

faxrollen

printpapier

enz.

Brouwerijstraat 39
4501 CM  OOSTBURG
Tel. (0117) 452551

Tot ziens in ons postkantoor,

Maureen de Rijcke
en medewerkers

 vo
op

.p
e.n

kijk
or acties : www osthoekj l

de Schrijver v.o.f.de Schrijver v.o.f.

IJzerwaren en Gereedschappen
Huishoudelijke artikelen

Land- en Tuinbouwmachines

Markt 9
4501 CJ  Oostburg

Telefoon 0117 - 45 26 94
e-mail: schrijver@zeelandnet.nl



Berichten uit het bestuurBerichten uit het bestuur
 via het                            van onze voorzitter 

Frédérique Versluijs
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Medio november wil het bestuur graag in het bezit Jan van de Linde
zijn van de conceptovereenkomst aangaande de Onlangs zijn we allemaal opgeschrikt door het 
overname van de exploitatie van de atletiekbaan. slechte nieuws over Jan's gezondheid. Door de 
Hopelijk komt er dan een eind aan meer dan 2 jaar informatie van Marja van de Linde is het voor het 
onderhandelingen. Wanneer we deze bestuur eenvoudig jullie op de hoogte te houden 
overeenkomst hebben, kunnen we verder met de van Jan's gezondheid. Aan de oproep om Jan 
bouwplannen.vooral te bezoeken in het ziekenhuis in Gent, is 

door velen van jullie, gehoor gegeven.  Wellicht 
Vacatureskunnen we door onze bezoekjes, Jan's leed een 
Elders in het clubblad vinden jullie twee dringende beetje verlichten. We wensen Jan en zijn familie 
oproepen voor openstaande vacatures binnen ontzettend veel sterkte in deze zware periode.
onze vereniging. Twee ervaren mensen, t.w. 
Neeltje de Kraker en Jan Ducaat, verlaten de Nieuwbouw kleed,- materiaal, - 
redactie van het clubblad. Neeltje en Jan hartelijk vergaderaccommodatie
dank voor jullie inzet. Ondanks dat wij hun keus Het kan jullie niet ontgaan zijn, de baan is voorzien 
respecteren, zien we nu wel een ernstig probleem door een nieuwe toplaag! Op een baar lijntjes hier 
bij de redactie rijzen. Het clubblad wordt gezien als en daar na, is hij bijna helemaal klaar om in 
een spreekbuis tussen allerlei commissies, bestuur gebruik te worden genomen. Hier zijn we heel erg 
en leden. Bovendien krijgen onze adverteerder blij mee! Mede dankzij de gemeente Sluis is ervoor 
hierin een speciale plaats. Wanneer de redactie gezorgd dat de baan in 2014 gerenoveerd is. 
geen versterking krijgt, is het clubblad na 30 jaar De planning was eigenlijk begin 2015.
gedoemd te verdwijnen!
De tweede vacature is die van bestuursleden. Het De beschikking over de kleedlokalen en de 
bestuur is onderbezet. Door de vele gevarieerde vergaderruimte bevindt zich ook in een ver 
werkzaamheden is vier mensen veel te weinig!stadium. Op dit moment beschikken we 7 X 24  

over de kleedlokalen en de vergaderruimte! Start to Run
De overeenkomsten hiervoor zijn in de maak maar 

In oktober jl. zijn Tonny en 
de kleedlokalen en de vergaderruimte zijn al door 

ondergetekende begonnen 
de familie Lievens ter beschikking gesteld. Omdat 

met een beginnende 
we met betrekking tot bovenstaande garantie 

loopgroep van 35 
hebben gekregen van de familie Lievens, is de 

enthousiaste hardlopers. 
bouwtekening aangepast. Douches zijn niet langer 

Nog een paar weken te gaan 
nodig nu we gebruik kunnen maken van het 

en deze groep is in staat om 
Sportcomplex. Wat wel nodig is, is nu in een 

30 minuten lekker te lopen. 
nieuwe tekening vastgelegd. 

We zijn trots op hun! Goed 
gedaan!



Op Zondag gesloten - Op Maandag gesloten
Woensdag koopavond tot 20.30 uur - Dinsdag, Donderdag, Vrijdag 9.30-18 uur

Zaterdag 9.30-17 uur 

www.henkfenijn.nl

www.eetwinkelvalk.nl
info@eetwinkelvalk.nl

Brouwerijstraat 5
4501 CM  OOSTBURG

0117 - 49 30 93
06 - 209 323 46

D a g v e r s e  G e r e c h t e n * L u x e  H a p j e s * W a r m e & K o u d e  B u f f e t t e n * K o u d e  S c h o t e l s  & B B Q * B e d r i j f s c a t e r i n g 
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1. Je bent nu ruim een jaar voorzitter van 2. Je kent de vereniging en de mensen natuurlijk als je 
AV de Wielingen. Hoe zou je deze periode als broekzak. Ben je in je nieuwe rol nog verrast door 
voorzitter willen beschrijven: wat is je meegevallen en bepaalde zaken; waren er zaken nieuw of onverwacht 
wat is je tegengevallen? voor je?

Als voorzitter was afgelopen anderhalf jaar een heftige In mijn nieuwe rol ben ik er opnieuw achter gekomen 
en hectische periode. Enkele leden van onze vereniging hoeveel vrijwilligers betrokken zijn bij A.V. de 
hadden te maken met veel persoonlijk leed. Dat heeft Wielingen. Dat zijn vaak mensen die achter de 
ook ons allen geraakt. Over meevallen en tegenvallen schermen bezig zijn en daardoor niet altijd zichtbaar 
kan ik verder niet echt iets benoemen omdat ik de zijn. Zonder deze vrijwilligers is er geen vereniging. 
vereniging al heel lang ken. Ben zelf 30 jaar lid dus Om deze groep mensen te ontlasten, zou ik graag zien 
echte verrassingen ben ik (nog) niet tegengekomen. dat er nog meer vrijwilligers zich zouden aanmelden. 
Bovendien heb ik te maken met een heel fijn bestuur Ze zijn in alle commissies van de vereniging welkom. 
waar bekwame mensen in zitten. Wat ik niet als echt Of het nou gaat om het bestuur, het clubblad, de 
positief ervaar maar waar ik mezelf bij moet trainersgroep, de wedstrijdorganisatie commissie 
neerleggen, is het feit dat sommige zaken te lang (WOC) of hulp bij natuur,- zomerlopen, trainers, 
lopen.  Ik had graag gezien dat de exploitatie van de iedereen is welkom om een hand toe te steken en is 
baan en de nieuwbouw al gerealiseerd was.  ook letterlijk hard nodig.
Tegelijkertijd hebben we onlangs wel een doorbraak 

3. Wat zie je als de grootste bedreigingen voor onze 
bereikt in onze gesprekken met de gemeente en de 

atletiekvereniging in de komende jaren?
Eenhoorn en daar zijn we erg gelukkig mee. Wat leden 
soms niet zien, is dat in veel zaken veel tijd zit. Het afhaken van vrijwilligers zie ik als de grootste 
Het bestuur doet heel veel werk met te weinig bedreiging voor onze vereniging. Als deze er niet zijn, 
mensen. We zitten nu met vier bestuursleden en houdt het bestaan van de vereniging op. De laatste tijd 
dat is echt te weinig om de vereniging te dragen. hebben we veel vrijwilligers gehad die het na jaren 

Jan ontmoet Frédérique

Jan sprak namens de redactie 
met voorzitter Frédérique
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voor gezien houden. Dat is heel begrijpelijk. Het is een aantal mensen dat mij begeleidt in mijn herstel en 
echter lastig om nieuwe vrijwilligers te werven. deze mensen vinden het waard mij hierbij te helpen. 

Wat ik de geblesseerden dan wel zou willen meegeven, 
4. Wat zie je als de grootste kansen en mogelijkheden zoek hulp bij mensen die je echt willen helpen. Aan het 
in de komende jaren? antwoord: "neem eens een jaar rust", heb je als loper 

helemaal niets. Dat wil je, al naargelang je blessure Dit jaar zijn we weer begonnen met Start to Run, daar 
natuurlijk, niet horen.ben ik enorm trots op. Waarom? Heel veel mensen 
 

willen wel gaan hardlopen maar zien het niet zitten om 7. We hebben als vereniging nu een mijlpaal bereikt in 
dit op te pakken. Voor een atletiekvereniging ligt daar de gesprekken met de gemeente en de Eenhoorn: 
een taak om iets te ondernemen. En dat doen we. verzelfstandiging van de exploitatie van de baan 
Natuurlijk vormt de exploitatie van de baan met de onder goede voorwaarden. Ik zou bijna zeggen: een 
nieuwbouw, een grote uitdaging maar daar liggen huzarenstukje. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? 
ook grote kansen voor ons om ons voortbestaan 
te waarborgen.

5. De vereniging bestaat nu 30 jaar. Jij hebt (bijna?) al De vraag zou eerder moeten zijn: "hoe hebben jullie dit 
die jaren meegemaakt. Wat waren voor jou voor elkaar gekregen?" Dit is het werk van een aantal 
persoonlijk als sportvrouw daarin de hoogtepunten? besturen. Niet alleen van dit huidige bestuur. Het heeft 

heel erg lang geduurd. De mis communicatie tussen 
Geloof het of niet maar mijn hoogtepunt als 

partijen heeft ervoor gezorgd dat dit langer heeft 
sportvrouw is in 2013 en de eerste helft van 2014. 

geduurd dan wenselijk. Maar net als in de sport: de 
Door adequate begeleiding is het mij gelukt om zilver 

aanhouder wint. Nu het één en ander uit de weg is 
(2013) en brons (2014) te halen op NK 10 km op de 

geruimd, is er weer ruimte gecreëerd voor 
weg en daarbij het Zeeuws Record 2x te verbeteren. 

mogelijkheden en dat is nu gebeurd.
Op de 5000 meter op de baan heb ik vorig jaar zilver  

behaald en dit jaar heb ik een dik persoonlijk record Ik ben daarom als voorzitter de huidige wethouder de 
gelopen van 17:50. Bovendien heb ik een PR gelopen heer Albert de Bruin (zie interview verderop, redactie) 
op de 1500 meter. Waar ik ook enorm trots op ben is en de heer Lievens zeer erkentelijk dat we tot een 
dat ik dit jaar de DPO Halve Marathon voor de 5e keer oplossing gekomen zijn waar alle drie de partijen erg 
heb gewonnen in eveneens een PR. tevreden mee kunnen zijn. Het doet recht aan de 
 

uitgangspunten van alle betrokkenen. Als vereniging 
6. Als sporter ben je nu geblesseerd, hoe ga je daar 

kunnen we binnenkort zelfstandig en 24 x 7 over onze 
mee om, wat doe je daaraan om weer fit te worden. 

baan beschikken met een nieuw materiaalhok en een 
Heb je tips voor de leden die dat ook overkomt?

prachtige nieuwe toplaag waar weer records gelopen 
kunnen worden.Als sporter ben ik niet vaak geblesseerd geweest. 

Nu ben ik dat wel, alhoewel niet al te ernstig. Ik kan 
hardlopen met de handrem erop. Daardoor is het niet 
aan mij om advies te geven aan geblesseerden. Er is 

“....binnenkort 24 x 7 de 
beschikking over onze baan, 

met een nieuw materiaalhok 
en een prachtige nieuwe 

toplaag. 
Daar liggen onze kansen....”



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

Nieuwstraat 68, Oostburg
Tel.  0117 - 453453  *  Fax. 0117 - 453191
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Kijk ook op www.verdegem.nl en vind talloze nieuwe meubelen en trends !
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Wat viel u op in het dossier verzelfstandiging Heeft u in het afgelopen halfjaar kunnen 
atletiekbaan toen u in mei 2014 startte als de achterhalen hoe dit zo gekomen is?
nieuwe wethouder voor sport en cultuur?

Meestal in dit soort kwesties gaat het over 
Wat ik bijzonder vond was dat AV de Wielingen voorvallen uit het verleden en de moeizame 
ambitieuze bouwplannen had voor een zelfstandige communicatie tussen de betrokken partijen die een 
accommodatie terwijl op minder dan een steenworp toekomstgerichte oplossing in de weg staan. Je kunt 
afstand allerlei goede voorzieningen zijn op het dan proberen te achterhalen wat er zich allemaal 
gebied van kleedkamers, douches en heeft afgespeeld, maar dat is een zinloze exercitie 
vergaderruimtes. Vanuit het besef dat we in een die je bovendien alleen maar verder wegvoert van 
krimpgemeente leven vond ik dat een bijzonder feit. een goede oplossing. Ook de gemeente is in het 
Het is moeilijk uit te leggen dat er een nieuwe verleden wellicht niet altijd even duidelijk geweest. 
accommodatie bijgebouwd zou worden voor Je moet als betrokken partijen echter op enig 
AV de Wielingen - deels vanuit publieke middelen moment een streep kunnen trekken, stoppen met 
gefinancierd - terwijl de omliggende sportcomplexen elkaar vliegen af te vangen en vooruit durven kijken. 
kampen met onderbenutting van hun kleed- en Vanuit deze motivatie - het besef dat onze publieke 
vergaderruimtes. middelen eindig zijn en de behoefte om 

duidelijkheid te scheppen - zijn we als gemeente 
opnieuw om de tafel gaan zitten met de betrokken 
partijen AV de Wielingen en het Sportcomplex de 
Eenhoorn.   

Interview met Albert de Bruijn 

- Wethouder gemeente Sluis - o.a. verantwoordelijk voor sport en cultuur





gemeente 15.000 euro bijdraagt. 
De kleedkamers en de vergader- 
juryruimte in de Eenhoorn staan ter 
beschikking van AV de Wielingen. 
Pas als de Wielingen er geen gebruik 
van maakt, kunnen andere 
verenigingen deze ruimtes benutten. 
Op de baan mogen ook activiteiten 
ontwikkeld worden en reclameborden 
geplaatst worden, immers jullie zijn nu 
de exploitant van de baan.

Eind goed al goed?

Ik denk het wel. Ik kan me voorstellen 
dat leden die de prachtige tekeningen 

Wat gebeurt er dan vervolgens in die gesprekken? hebben gezien van een volledig zelfstandige 
accommodatie voor AV de Wielingen dit misschien Aanvankelijk verloopt het allemaal wat stroef. 
als teleurstellend ervaren. Mijn ervaring is echter Alle betrokkenen zullen daar natuurlijk hun eigen 
ook dat als je de mensen uitlegt hoe het zit, je ervaringen en gevoelens bij hebben, tegelijkertijd 
meestal begrip en acceptatie krijgt. Ik ben overigens waren we er onderling snel uit dat we naar een 
graag bereid een en ander op een ledenvergadering resultaat toe wilden werken, ook omdat we al twee 
nog eens toe te komen lichten mocht dat gewenst jaar met elkaar bezig waren zonder dat we nu echt 
zijn.verder leken te komen. Als dan vervolgens een 

eindoplossing in zicht komt,  geeft dit de partijen Wij bedanken de wethouder voor het open gesprek 
ook energie om verder te gaan. Daarvoor ben ik de en hebben tot slot nog een vraag: 
partijen overigens wel echt erkentelijk. komt u een rondje lopen als alles rond is om de 
Beide partijen moesten water bij de wijn doen. verzelfstandiging te vieren en een nieuw hoofdstuk 
Tegelijkertijd hebben we denk ik uiteindelijk recht in te luiden van de vereniging? 
kunnen doen aan zowel de wensen van de We hebben nu tenslotte ook een prachtige nieuwe 
atletiekvereniging, het sportcomplex de Eenhoorn toplaag op de baan liggen waarop het een feest is 
als aan die van de gemeente. om te lopen!

Liggen de contracten nu al klaar? Ik zal gewoon eens een wedstrijdje volgen... staande 
langs de lijn.In verband met BTW-problematiek die te ver voert 

om al te diep op in te gaan, hebben we 
wat vertraging opgelopen in de 
uitwerking. Echter, de afspraken die 
gemaakt zijn, zullen niet wijzigen als 
gevolg van deze problematiek, 
hoogstens duurt het wat langer om alles 
te effectueren. We houden vooralsnog 
vast aan de datum 1 januari 2015 en 
dat vanaf die dag AV de Wielingen 
zelfstandig de baan kan exploiteren. 

Wat houdt die zelfstandigheid nu 
precies in?

AV de Wielingen zal vanaf dag 1 de baan 
24 x 7 kunnen gebruiken. Er komt een 
nieuw materiaalhok waaraan de 
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... staande langs de lijn....

Eind g d oe
      al g ed o



www.sportievo.nlwww.sportievo.nl

10% korting 

voor leden van 

AV de Wielingen 

op 

runningschoenen
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BESTUURSLEDEN m/v
Het bestuur van A.V. de Wielingen is, zeer dringend ter versterking van het huidige team, 
op zoek naar bestuursleden.

Waarom?
Door tussentijdse, om begrijpelijke redenen, afgetreden bestuursleden, bestaat het huidige bestuur slechts 
uit 4 personen. Dit is voor een groeiende vereniging als A.V. de Wielingen niet voldoende om de taken naar 
behoren uit te voeren. Daarom doen wij een beroep op onze leden. 
We hebben dringend jullie hulp nodig!!!!

Lopende zaken en globale beschrijving taken van het bestuur van A.V. de Wielingen:

( Voor alle onder genoemde commissies: het bestuur is van mening dat in ieder commissie minimaal 
1 bestuurslid zitting moet hebben.)

Bouwcommissie: een aantal vakmensen vormt samen met een 3 tal bestuursleden de

bouwcommissie. De bouwcommissie is bezig om een nieuwbouw te realiseren aan de atletiekbaan. 

Exploitatie atletiekbaan: Per 1-1-2015 is de gemeente Sluis voornemens de exploitatie over te

geven aan onze vereniging. Hiervoor worden momenteel contracten opgesteld.

Sponsorcommissie (SPOC): de sponsorcommissie bewaakt o.a. de inkomsten van de

adverteerders.

Wedstrijdorganisatie commissie (WOC): De wedstrijdorganisatie commissie organiseert of

helpt bij het organiseren van de baanatletiekwedstrijden, de Rabobank zomerlopen, de VAC
natuurlopen (winter) en de DPO Halve Marathon.

Clubblad: 4x per jaar komt het clubblad uit.

Jeugdcommissie: organiseert jeugdactiviteiten rond wedstrijden en organiseert tal van

activiteiten rond Sinterklaas, Kerst en Pasen. Bovendien is de organisatie van het club kamp in 
handen van deze commissie. 

ØWebsite/Facebook: Het bestuur is verantwoordelijk voor het bijhouden van de website en

Facebook.

Wil je deel uitmaken van een leuk team en wil je ons helpen met bovenstaande zaken en/of wil je meer 
informatie? Neem contact op met Frédérique Versluijs: frederiqueburkin@hotmail.com of bel 06 52 33 53 65 

We rekenen op jullie!!!

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø
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Enthousiastelingen 
t.b.v. De redactie van het clubblad 

Waarom? 

Zonder jullie hulp is er in 2015 
geen clubblad meer en zijn we 
een belangrjk 
communicatiemiddel naar 
onze leden, adverteerders en 
diverse commissies kwijt. 

Wat is de bedoeling?
Ieder kwartaal sturen leden 
leuke, ludieke, informatieve, 
grappige stukken en foto's 
naar 
redactie@avdewielingen.nl.
De redactie verzamelt deze tot 
aan de geplande 
redactievergaderingen. 
Vervolgens wordt gekeken 
naar de geschiktheid van 
plaatsing.
Daarna worden dezelfde leuke, ludieke, informatieve, grappige stukken gecontroleerd op spelfouten.
Waarna deze gecorrigeerd digitaal worden verstuurd naar onze vormgever Ronald van de Veire.
Ronald zorgt voor een perfecte vormgeving en stuurt na een laatste goedkeuring van de redactie de 
stukken weer door naar de drukker.

En voila: een clubblad is geboren!! 
De clubbladen worden opgehaald en zijn dan klaar voor bestickering en geschikt gemaakt voor 
verspreiding. Help ons het clubblad te behouden en geef je op.

via  e-mail: frederiqueburkin@hotmail.com. 
Meer informatie is te verkrijgen bij Frederique Versluijs 06 52 33 53 65.

m/v

GEZOCHT
MET SPOED



Hotel-Restaurant

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

Sfeer en goede smaak

Markt 1

4501 CJ Oostburg

T. 0117 - 452728

www.eenhoornoostburg.nl



Uitbreiding sanitaire voorzieningen
Een veelvuldig en terechte klacht was dat de capaciteit 
van de sanitaire voorzieningen (met name in de 
sporthal) niet berekend was op de toeloop van 
deelnemers en supporters. Door het huren en plaatsen 
van een aantal units hopen we dat te gaan verhelpen.

Professionelere geluidsvoorziening
Opnieuw bleek tijdens de evaluatie dat het geluid, 
ondanks een koerswijziging, in de sporthal niet geheel 
voldeed. Met het aantrekken van de professional 
Sanrobi hopen we nu definitief afscheid te nemen van 

Het organisatie duo van de DPO Midwinter Halve 
dit euvel. Vanwege de geringe meerkosten zullen zij ook 

Marathon heeft de afgelopen maanden zachtjes warm 
de geluidsvoorziening aan de start/finish voor hun 

gedraaid en op enkele zaken verkennende vluchten 
rekening nemen.

uitgevoerd. Eind augustus zijn er vervolgens in de 
zogenaamde 'kick-off' vergadering een aantal knopen Dit zijn in grote lijnen de besluiten met telkenmale als 
doorgehakt, die we graag als eerste met onze clubleden doel te streven naar een verhoging van de kwaliteit van 
willen delen. ons evenement. 

Wij zijn blij dat we zo goed als met alle sponsoren van 
In het kader van 'stilstand is achteruitgang' maar ook 

vorig jaar opnieuw een overeenkomst voor de editie 
'wat goed is moet je niet zomaar veranderen' zijn de 

2015 hebben kunnen sluiten. Desondanks hebben we 
volgende besluiten genomen:

wel besloten de inschrijfgelden iets te verhogen. 
Deze blijven met voorinschrijf tarieven van € 10 (21km) Tijdregistratie via chipsysteem
en € 5 (5km) echter volgens de geldgids van de Ondanks dat het de vraag is en blijft of we komende 
consumentenbond uitzonderlijk laag en een editie opnieuw 950 deelnemers mogen gaan 
schitterende prijs/kwaliteitsverhouding.verwelkomen, hebben we toch besloten dat de 

tijdsregistratie via een chip zo zachtjes aan een must 
Tenslotte wat er onder meer blijft

is geworden. Na diverse opties en offertes te hebben 
De inschrijving gaat weer open op 11/11 as en de 

vergeleken, zijn we in zee gegaan met Racetimer. 
organisatie hoopt op grote deelname van onze leden 

Deze werken met een registratiechip die verwerkt is in 
aan één van de onderdelen (Kezantse Kilometer, 5km of 

het startnummer. Deze zal worden ingezet voor zowel 
21 km). Zit dat er niet in, dan hoopt de organisatie weer 

de 5km als de halve marathon.
een beroep te kunnen doen op  ons 

In de sporthal zullen de uitslagen ook via een aantal 
vrijwilligerslegioen!

LCD schermen live te volgen zijn.

Groet
Uitbreiding bemanning drankposten Wim & Theo
Het aantal drankposten is zeker afdoende, maar vorig 
jaar kregen de vrijwilligers het niet bol gewerkt en 
daarom opteren we voor een ruime verruiming van de 
manschappen m/v aan start/finish en de Zwarte Polder.

u voor
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24e editie DPO Midwinter Halve Marathon komt er weer aan

ORGANISATIE KIEST VOOR KWALITEITSIMPULSEN
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 ½-Marathon ½-Marathon

info : www.avdewielingen.nl

  

5 kilometer Prestatieloop ( start om 11.30 uur )

Kezandse Kilometer voor de jeugd ( start om 12.00 uur )

Inschrijven en kleed- / douchegelegenheid in de sporthal

ook op het programma
TEVENS OPEN ZEEUWS HM-KAMPIOENSCHAP

Inlichtingen: Theo Rabout tel.: 0117 - 45 02 04 hmcadzand12015 S t a rt  : 1 1 . 3 0 u u r 
B o u l e v a rd   d e W i e l i n g e n

Cadzand Bad

F
o

to
 :

 R
o

b
b

e
rt

 d
e 

S
m

e
t

T
e
k
st

1
0

 ©
 

De wereld verandert en ook de organisatie van de DPO Midwinter 
Halve Marathon moet en wil daarin mee. Voor je het weet zitten we 

weer 'midden in de winter' en op 1 februari 2015 hopen we weer een 
mooie editie van onze unieke wedstrijd te beleven. Daarom een juist 

moment om even bij te praten.

O
rg

an
is

at
ie

-d
uo

W
im

 H
ui

gh

T
he

o 
R

ab
ou

t

 ½-Marathon ½-MarathonMidwinter Midwinter Cadzand-BadCadzand-Bad 20152015



Stoffen,
borduurartikelen, fournituren.

Verkoop en reparatie van
naaimachines 

van Leeuwenstein en Juki.

HAAK + BREIGARENS
3D-ARTIKELEN
en toebehoren

Openingstijden:
Dinsdag t/m Vrijdag:

9.30 - 12.00 en 13.30 - 17.30 uur.

Zaterdag: 10.00 - 16.00 uur.
Gesloten: gehele maandag en donderdagochtend

Brouwerijstraat 59  *  4501 CN  OOSTBURG
Tel. 0117-440100 of 06-40851636

Brouwerijstraat 45 - 47
4501 CN  OOSTBURG

0117 - 45 33 08
Zondag, Maandag en Dinsdag gesloten
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Nieuwe ledenNieuwe leden
 -8

Andy le Coq Milena Legrand
Peter van Erp Eline de Maat
Jelle Esseling Chloe de Maillie
Geeske Hamelink Rianne Picavet-Cappon
koen Hamelink Marthe Ruytenburg
Tanisha van den Heuvel Poldine Luteijn
Ivanka Klaver

Opgezegd: Jasper Rosendaal
Martijn RosendaalJohn  Bijman
Rik van SchuurStijn Buijsse
Joyce SimpelaarDenise van den Corput
Levi StoffelsPuck van Dierendonck
Lyam StoffelsYael Dingemanse
Liam TebesNick de Greve
Sonja van WaesBavli Henin
Anouk van WeijnsbergenStéphanie Jansen
Mike WillemsenCorrie de Jonge
Jaimy de BackLucas de Meijer

 Amor Amor
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"Na 12 jaar samen te zijn en twee mooie kindjes, 
hebben we besloten om te trouwen.
En dat op de dag dat we elkaar 12 jaar geleden leerden 
kennen, 14 Juni.
De dag was perfect, een lekker zonnetje,
leuke gezellige mensen en goed eten.
Het was echt super dat er zoveel lopers van 
de Wielingen aanwezig waren!
Iedereen daarom ook bedankt voor jullie bijdrage
aan deze prachtige dag!

Corinne & Amor   -   Emma & Jens"



DEN HOLLANDER
advocaten

MR. H.M. DEN HOLLANDER

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.

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

sinds 1921 installateurs van

Electra, CV, Gas en Water

Schippers & Nauta
Zuidzandsestraat 35a
4501 AL  OOSTBURG
tel.: (0117) - 452129

Markt 18

4501 CK  OOSTBURG

tel: 0117 - 452514

Zuidzandsestraat 19 
4501 AL Oostburg
Tel. (0117) 452081

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 



Pagina 14 2014 - 3

Na 2 jaar is het dan weer zover.. CLUB-KAMP 2014! activiteiten. Jordy en Edwin in een auto gepropt met 
Niet alleen de jeugd telt de dagen af wanneer het de spullen. Wendy en Lennart in een auto gepropt 
weer zover is maar ook de jeugdcommissie en alle met de slaapspullen en de muziekinstallatie.
begeleiding. Om 16 uur vertrokken we dan richting 'De Karmel' in 

Brugge om alles klaar te zetten voor de aankomst van 
Vanaf begin 2014 gingen we van start om er op 

de kinderen. Alles verliep prima, een geweldige 
19-20-21 september een geweldig weekend van te 

locatie met prima service. 
maken. De jeugdcommissie: Jeroen, Jordy, Edwin, 

Om 19 uur kwamen de kinderen en begeleiding, 
Nathalie en Wendy begonnen hier aan. Iets wat 

GEWELDIG! Allemaal blije gezichtjes! Al keken wij wat 
iedereen wel herkent is dat de tijd zooooo snel gaat 

benauwd omdat de wolken steeds donkerder 
als je wat moet regelen. Je begint met een geschikte 

werden, maar dat mocht de pret niet drukken. 
locatie te vinden, thema, uitnodigingen, 

Mickey-mouse, Donald en Katrien Duck, Cleopatra en 
boodschappen, inschrijvingen, draaiboek in elkaar 

nog vele andere Disney-figuren waren aanwezig. 
zetten etc. Kortom er zit meer werk in dan je aan het 
begin bedenkt. Gelukkig zijn er altijd mensen die ons Tijd om afscheid te nemen van de ouders. Voor velen 
een handje willen helpen. Op de vergaderingen was was dit de eerste keer zolang zonder paps en mams 
het niet alleen veel bedenken maar ook keken wij als weg dus dat was toch wel een beetje spannend. 
"oud-jeugd" terug op onze leuke ervaringen bij Dit veranderde al snel, iedereen had zijn slaapplekje 
clubkampen van andere jaren. gevonden en zijn bedden opgemaakt. Toen begon de 

avond echt! Door de weersomstandigheden hadden 
Dan is het daar, de week voor het kamp. Ietwat stress 

we wel een kleine aanpassing in de planning, we 
maar uiteindelijk komt alles goed! 

bleven lekker binnen en speelden "ik hou van 
Vrijdagmorgen al vroeg uit de veren, boodschappen 

Disney!" Die avond ging ook het spel "Gotcha" van 
gaan halen. Alles kon net mee in 1 auto, pfieuwww, 

start voor de ouderen, wat een GEWELDIG spel!
weer een opluchting. Uiteindelijk alles klaargezet.
 In de middag om alle spullen geweest voor de 

Clubkamp 2014...Clubkamp 2014...
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CREW

Clubkamp 2014...Clubkamp 2014... even door.
En dan was het alweer de laatste dag. Om 7:00 uur 
ging de toeter en gingen we weer aan de slag met de 

Na een toch wel vermoeiende avond gingen de ochtendgym. Na het ontbijt was het tijd om de 
kleinste kindjes al lekker naar de slaapzalen terwijl spullen in te pakken en ons klaar te maken voor de 
de ouderen het bos gingen trotseren met het workshop free-running! Om 12 uur was het weer tijd 
Douanespel. 23.45 uur waren ze weer terug en toen om naar huis te gaan, de ouders waren er weer en 
was het ook echt bedtijd voor de oudere groep. er werd nog  wat gezellig nagekletst met een lekkere 
Ze moesten tenslotte de volgende morgen weer koek. Met een grote lach op ons gezicht konden we 
vroeg op…. de kinderen uitzwaaien die een leuk weekend achter 

de rug hadden, en niet alleen zij maar ook wij 
7.30 uur.  Daar kwam dan de geweldige "oleee ole vonden het geweldig!
oleee ole" toeter! Iedereen uit bed en tijd voor de Wij willen alle kinderen bedanken voor het 
ochtendgym, met wat duffe hoofdjes maar wel superweekend! De meest belangrijke personen zijn 
superhippe kapsels begonnen we aan het alle vrijwillige begeleiders, heel erg bedankt, zonder 
ochtendprogramma. Ontbijt, fototocht door het bos, jullie was dit niet gelukt! BEDANKT!
zeskamp, en toen was het weer tijd voor de lunch! Wendy van de Velde  -  Jeugdcommissie 
Wat gaat de tijd snel als je het leuk hebt !! Tijdens 
het middagprogramma gingen we verder met 
Levend Stratego. De jongste kindjes keken de film Ice 
Age terwijl de anderen het bos in gingen. In de 
tussentijd werd de BBQ gebracht en alles klaar gezet 
voor het lekkere eten. Na een drukke en 
vermoeiende dag was het al snel tijd om lekker 
onder de dekens te kruipen voor sommigen.
 Terwijl Ronny op zijn gitaar speelde en de laatste 
groep binnen kwam van het bos ging de pret nog 

Iedereen
bedankt



Clubkamp 2014...Clubkamp 2014...
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Therapeuten :
Rink de Houck
Jeannine Jansen

Ledelplein 2
4501 BM 

 OOSTBURG
0117 - 454000

  - fysiotherapie 
    - sporttherapie
       - manuele lymfedrainage
          - bekkenbodemreëducatie
            - osteopathie
               - medische fitness

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: De specialisatie van onze winkel is:
Massief houten en gefineerde meubels Inkoop en Verkoop van
Houtsnijwerk en beelden Chinese / Japanse / Europese meubels,
French Polish (politoeren) porselein, sculpturen (van hout, brons en aardewerk), 
Marqueterie (inlegwerk) schilderijen, volkskunst en kunstvoorwerpen
Vergulden (met bladgoud) Tevens alle decoratieve kunst.
Wij taxeren b.v. brand / water / transportschade
aan Uw meubels
Tevens maken wij speciale opdrachten in hout.

K . Jungschläger Antiquiteiten

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



In september gingen we op clubkamp naar de 
Karmel in Brugge. Ik was daar nog nooit geweest. 
Ik vond het ook leuk dat er andere kinderen uit 
mijn groep waren. 

Jeffrey en ik werden samen gebracht. Toen we er 
aan kwamen begon het keihard te regenen 
en te donderen. Gelukkig konden we snel naar 
binnen. Toen de ouders weg waren gingen we 
de groepen indelen en lieten ze onze 
slaapkamers zien. Ik sliep met Jelte, Stan en 
Jeffrey en nog een paar andere kinderen op een 
kamer. Daarna gingen we spelletjes doen die te 
maken hadden met Disney. Daarna gingen we 
slapen. De volgende dag werden we wakker 
gemaakt door hard getoeter. WE SCHROKKEN 
ONS ROT. Daarna gingen we ontbijten, 
omstebeurt moesten we naar voren komen. 
Daarna gingen we in het bos een speurtocht 
doen. Toen we weer terug bij het Koetshuis 
aankwamen hadden we een 6 kamp gedaan. 
Later hadden we weer in het bos levend 
stratego gespeeld. 
`s Avonds hadden we ook weer in het bos 
levend cluedo gespeeld. De volgende dag 
zat het clubkamp er bijna weer op, we 
gingen nog 1 activiteit doen: free running. 
Toen dat klaar was kwamen de ouders, 
broertjes en zusjes ons weer ophalen. 
Voor iedereen was er nog iets lekkers.
Ik vond het een heel leuk kamp. 
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“We schrokken 
ons rot”

Dylan



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 
Web. 

info@arvatro-computers.nl
www.arvatro-computers.nl
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Neeltje de Kraker vroeg mij een 
verslagje te schrijven over de 
Zomerloopjes in Zeeuws Vlaanderen, waaraan ik met en omdat er niet te veel op het spel stond 
veel plezier heb deelgenomen. Natuurlijk doe ik dat (eindklassement bijvoorbeeld) waren er geen zenuwen 
graag! voor de start. Iedereen was relaxed om vervolgens 

tijdens de wedstrijd natuurlijk wel zijn of haar stinkende 
De voorbije jaren (2012 en 2013 om precies te zijn) liep best te doen. En dat kon ook ik niet laten…
ik de wedstrijden van het PZC-Stratenloopcircuit  op Het was heel prettig voor mij nieuwe dorpjes in Zeeuws-
“mijn eigen eiland”. Heel erg leuk, maar dit jaar wilde ik Vlaanderen te ontdekken en steeds op dinsdag vroeg 
eens wat anders, omdat het toch vaak ” veel van naar “de overkant” te vertrekken om te genieten van de 
hetzelfde is”, als je steeds in de eigen regio loopt stranden van Cadzand, Nieuwvliet en Groede. Ook 
(startlijst, eindklassement, deelnemers). Niks mis mee, Retranchement, Sluis en Oostburg werden bezocht en 
heel gezellig, maar nieuwe parcoursen, andere we genoten dus wekelijks van een heuse minivakantie!
loopmaatjes ontmoeten was zéker een verrijking. Omdat De Zomerloopjes werden natuurlijk “op smaak gebracht” 
in de vakantieperiode ons Restaurant Le Beau in Goes door mijn favoriete speaker Fred Rabout. Omdat we de 
ook op dinsdag dicht is, paste het prima in werk- en Zomerloopjes in rondjes liepen (kun je lekker kiezen 
trainingsschema. hoeveel je doet…) werd elke doorkomst voorzien van 
Nog een voordeel: alle dagen van de Zomerlopen was gevatte opmerkingen van Fred. Hoewel ik het vaak warm 
het mooi (strand)weer, dus togen man Ray en hondje en toch zwaar had moest ik steeds erg om hem lachen.
Ramses 's morgens gezellig mee naar Zeeuws-
Vlaanderen. Steeds verbleven wij dan de dag 
van de loop lekker op een strand in de buurt 
van de avondloop.
Ik heb geen Zomerloop gemist en ik vond het 
heel gezellig: een gemoedelijke sfeer, zonder 
veel gedoe over “ranking”, een podium en 
enveloppen voor alle leeftijdscategorieën, 
geen punten en voorwaarden dat “je geen 
loopje mag missen” , maar gewoon simpelweg starten De “apres-loop” vind ik altijd erg belangrijk en gezellig en 
op het aftellen van speaker Fred Rabout. Het zijn heuse ook dat is me in Zeeuws-Vlaanderen goed bevallen. De 
trimloopjes en de sfeer en aanpak is net als bij de gezellige nababbel onder het genot van heerlijke biertjes 
kinders: lekker lopen en iedereen is een winnaar (een in de cafeetjes van Retranchement, Groede,  (de eigen 
consumptiebon voor iedereen). brouwerij van de Drie Koningen: top!)  , Nieuwvliet,  
Ik moet zeggen dat ik dat, hoewel ik zeker Zuidzande en dan tenslotte nog de zonsondergang op 
prestatiegericht ben, een verademing heb gevonden. het mooie stand van Cadzand-Bad. Prachtig allemaal.
Lekker lopen om het lopen en zeker het beste uit je zelf Na afloop was er voor ALLE  lopers een consumptiebon 
halen en niet te veel met tijden van jezelf en anderen en zoals gezegd: de loopjes waren eenvoudig van opzet, 
bezig zijn ( van de huidige editie of van de editie van zonder poespas en juist daarom zo leuk. Mooie routes, 
vorige jaren). Wellicht dat ik dat wel zou doen als ik vaak door de natuur deden mij extra genieten. 
jaarlijks de Zomerloopjes doe, maar nu even lekker niet. Kortom: het was leuk om mee te maken. Ik heb 
Ik heb de Zomerloopjes als heel erg ontspannen ervaren genoten!

Z    merlopenZ    merlopen

Zomers verslag Zomers verslag 

 

PAOLA 
VAN GILST 

UIT GOES 

 

PAOLA 
VAN GILST 

UIT GOES 



Brouwerijstraat 9 - 4501 CM Oostburg - tel +31 (0) 117 - 45 48 61 - www.bruidshuisellen.nl

Fysio-Fitness Aardenburg
De eerste stap naar een nieuwe manier van leven ?

Fysio-Fitness Aardenburg
Bootstraat 2

4527 AN Aardenburg
tel. 0117 492650 / fax 0117 493848

e-mail fysioabs@zeelandnet.nl

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

Kijk voor alle info:   www.fysiofitnessaardenburg.nl

verzekeringen

               hypotheken

                              pensioenadvies

                                           financieringen

Voorstraat 16,               4503 BJ Groede
Leeuwenlaan 38,          4532 AG Terneuzen
Fax. 0165-303153         Tel.: 0165-309100

Univé "Het Zuiden" U.A.
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Kustmarathonweekend Zoutelande 2014

De Bourgondische route 
“Tussen Frietkot en Finish”

Bij aankomst op vrijdagavond in Zoutelande, het hart 
en finishplaats, van de Kustmarathon valt me gelijk de 
enorme invloed op van dit evenement op de horeca. 
Het zomerseizoen is voorbij maar alle terrassen staan 
nog breeduit uitgestald op de straten. Ook de 
bijpassende geuren komen via het reukorgaan binnen. 
Dit grootste sportevenement in de provincie Zeeland 
stimuleert de zintuigen zodanig dat je wel heel veel 
karakter moet hebben om hier niet aan toe te geven.

Na afloop van zowel de” Ladiesrun” als de “Kust Light 
Run” gaan onder leiding van gelegenheids DJ en 
speaker Matthieu de voetjes in de feesttent van de 
vloer. Hierbij zal de bierkraan vol opengaan, want van 
dat dansen krijg je dorst.
Rijdend over drie eilanden, onze lokale held Fred 
volgend, tel ik zo'n 12 frietkotten. De vistentjes, waar 
je ook friet kunt krijgen niet meetellend. Dus iedere 
3,5 km kunnen we de maag vullen met de goudgele 
aardappelstukjes. Misschien komt het omdat de 
Amerikaanse Frietgigant in Lewedorp zit. Ik weet het 
niet maar het valt wel op. 
Ik weet nog dat Piet Michielsen op het strand van 
“Sinte Pier” begon. Dat was een uitkomst. Nu moest je 
niet meer “de Duunne “over om de honger te stillen.
Net als in het West Zeeuws-Vlaamse land, kan je ook 
op Walcheren je honger en dorst stillen met zicht op 
de Noordzee.
Wat zijn we een mooie provincie en wat is het jammer 
dat de zilte geuren hierdoor vervagen.

Na 42 km en 195m wandelen bereiken we de finish in 
de finishplaats. Nederlands grootste 
rookworstfabrikant komen we hier tegen. Voor mij is 
het moeilijk kiezen tussen een broodje Rookworst en 
Boerenkool met Worst. Ik ga niet kiezen, ik neem ze 
allebei.

Hèhè de finish bereikt, de honger gestild. Wat was het 
afzien tijdens dit Bourgondische 
Kustmarathonweekend.

Sportieve Groet,
L. E. Vensgenieter.

foto’s: familie van Quekelberghe
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o.a. Clayre & Eef  
       Riverdale

Raadhuisplein 2
Oostburg

- webshop
- kado-artikelen

- woonaccessoires
- verlichting
- meubelen

ü  voor uw woorden : ü  voor uw getallen : ü  voor bijles : 
Ik werk met al uw Rekenen, 

boekjes, folders, e.d.  getallen en reken- economische vakken en 
( mogelijk inclusief opdrachten. wiskunde 
drukwerk ) (Individuele aandacht)

Teksten, feestgidsen, 

voor woord & getal

v.o.f. van de Veire - Huigh      Kvk-nr.:  54280796      

Ronald van de Veire                                     
 

4501 GT  OOSTBURG
Uranus 15

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

Tel:       
GSM:   
E-mail: 
Internet:
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In de gaten gelopen.12In de gaten gelopen.12
Verhaaltje met  de  W's.

En ook al loop ik niet zo vaak als ik wil mee op de baan of Buiten hardlopend...
op het strand, trainen doe ik wekelijks met een aantal Wat gebeurt er als je door plotselinge rugklachten bij de 
collega's in en rond Oostburg. Met dank aan mijn fysio op de behandeltafel komt te liggen en je vraagt: 
loopmaatjes: de twee Sandra's, Annemarie en Jozian.wat kan ik zelf doen om terugkerende klachten zoveel 

mogelijk te voorkomen en je als antwoord krijgt: 
tussendoor pendelend van kantoor...blijven bewegen! Tja, dan gehoorzaam je. Na wat 
Een trotse gemeenteambtenaar ben ik. Toch al ruim herstelwerkzaamheden aan het lijf ben ik destijds 
vijftien jaar. Als adviseur Communicatie bij de gemeente voorzichtig begonnen met hardlopen op de loopband in 
Sluis heb ik het naar mijn zin. Nu is mijn karakter de praktijk van de fysiotherapie. Onder begeleiding ging 
dusdanig dat ik gedij bij variatie en dat is in mijn vak het dat prima. Lekker zelfs! Maar hardlopen in de buitenlucht 
geval. Geen enkele dag is hetzelfde. Plannen is een goede vond en vind ik aantrekkelijker dus ben 
eigenschap en die wordt zo nu en dan in de war ik de weg op gegaan. Hoe lekker is 
geschopt. Erg? Nee hoor! Nog leuker is dat het team het om je hoofd leeg te maken en 
Communicatie - waar ik onder val - voor de hele in je eigen tempo te genieten 
organisatie werkt. Wij weten dus van veel zaken een van onze natuur en de kust? 
beetje (automatisch gevolg = niet alles van iets behalve Het is heerlijk! Als lid van 
van communiceren als het goed is). Ik heb een heel leuk AV De Wielingen lukt het 
en gevarieerd vak dat ik mag uitoefenen bij een mooie lang niet altijd om bij 
gemeente. En dat houd ik graag nog een aantal jaar vol.  de trainingen te zijn 

maar als het 
naar gezin.

even kan ben 
Met drie dochters (20, 19 en 12 jaar oud) een man - en 

ik erbij.
oké, ook nog een hond, twee katten en kippen - is het 
een gezellige boel. Mijn man, Martin, is fruitteler en 
heeft een eigen bedrijf in Eede waar we ook wonen. 
Toegegeven, het was best even wennen om als stadse in 
het buitengebied te gaan wonen maar we hebben het 

 
met z'n allen goed. Alles heeft natuurlijk zijn 'voor' en zijn 
'na'. We nemen vaak de auto en hebben nauwelijks 
voorzieningen 'bij de hand', maar daar tegenover staat 
de vrijheid, de rust én de jaarlijkse bloesem aan al die 
fruitbomen. Dat blijft een plaatje. 

Prima tempo!

Next ?

Justa
van Hermon

Eén verhaal met antwoord 
op alle W-vragen:
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VoorVoor

In oktober 2014 heeft de gemeente een 
toplaagrenovatie van de baan laten uitvoeren. 
Door de slechte weersomstandigheden heeft het 
in totaal vier weken geduurd, maar het resultaat 
is prachtig. De baan zou er nu weer vijftien jaar 
tegen moeten kunnen. 
De foto's zijn genomen vlak na de renovatie (nog 
zonder lijnen) en vlak na de belijning. 
Daarnaast een foto van leden van de 
bouwcommissie, die bezig zijn met het opmeten 
van de locatie van het nieuwe clubgebouw. 
Hopelijk kunnen we hierover snel meer vertellen.
 
Groeten, Nico Verheul

de BAANde BAAN

NaNa
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