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Jubilarissen flink in het zonnetje gezet!

AVG, wat doet AV Weert ermee?

Herinnering: niet vergeten om tijdig af te melden!

Jan van den Bosch en Otto Plantema waren 40 jaar lid en zijn 
voor hun enorme inzet benoemd tot erelid tijdens de ALV van AV 
Weert op 21 november jl.

Beide heren waren aangenaam verrast gelet op hun 
reacties. Andere agendapunten waren de 
begroting 2019 en contributievoorstellen 2019. 
Zowel begroting als contributievoorstellen zijn 
unaniem goedgekeurd.

Tevens kwam in Mededelingen o.a. de AVG/Wet op de Privacy ter sprake. In een ander 
artikel in deze Nieuwsbrief lees je hier meer over.

En de laatste maar zeker niet onbelangrijkste mededeling: het bestuur heeft alle trainers 
en gidsen/coaches aangemeld voor het Sportgala 2018 dat in januari 2019 plaatsvindt. 
Medio december wordt bekend of zij kans maken op de prijs beste team van het jaar!
Een uitgebreider artikel over de ALV komt in de volgende Nieuwsbrief. Informatie over 
de contributie 2019 volgt tijdig.

Bestuur AV Weert.

De AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, geldt vanaf 25 mei 2018. Het 
bestuur en de ledenadministrateur hebben al veel in gang gezet, maar er moeten ook 
nog diverse zaken worden afgerond. De basis is op orde: het ledenbestand zit in één 
systeem, enkel toegankelijk voor twee geautoriseerde personen via gebruikersnaam en 
wachtwoord.

Een van de af te ronden zaken betreft het informeren van alle leden over het verwerken 
van de persoonsgegevens. Deze actie koppelen het bestuur en de ledenadministrateur 
aan de actualisering van het ledenbestand. We zijn begonnen met een kleine pilot en 
in november/december krijgen alle trainers en gidsen de mail. De komende maanden 
erna alle leden en ouders van leden jonger dan 16 jaar. Een hele klus, maar je helpt de 
ledenadministrateur en het bestuur door tijdig op de mail te reageren. Hoe sneller we de 
gevraagde AVG-zaken afronden, des te beter!
 
Bestuur AV Weert
Ledenadministratie AV Weert

Enige tijd gelden heeft iedereen bericht gehad dat afmelden voor verlenging van het 
lidmaatschap in 2019 tijdig dient te gebeuren. Voor degenen die dit vergeten zijn: wij 
verzoeken hen zeer dringend dit voor 25 november te doen. Bij voorkeur per e-mail 
(ledenadm@avweert.nl).
 
Met vriendelijke groeten, 
Jac van den Berg (ledenadministratie) ledenadm@avweert.nl  
Theo Beelen (contributie-administratie) ledenadm@avweert.nl  tel 533966

http://www.avweert.nl/algemeen/bestuur
http://www.avweert.nl/agenda
http://www.avweert.nl/agenda/31-12-2018/agenda-wandelsport
http://www.avweert.nl/
http://www.avweert.nl/contact/info
http://www.avweert.nl/agenda
http://www.avweert.nl/
https://www.facebook.com/AVweert.nl
https://www.strava.com/clubs/av-weert-43092
mailto:redactie%40avweert.nl?subject=Nieuwsbrief
http://www.avweert.nl/algemeen/bestuur
http://www.avweert.nl/agenda
http://www.avweert.nl/
mailto:redactie%40avweert.nl?subject=Nieuwsbrief
mailto:christel.nieuwsbrief.avw%40gmail.com?subject=Nieuwsbrief
mailto:christel.nieuwsbrief.avw%40gmail.com?subject=Nieuwsbrief
mailto:ledenadm%40avweert.nl?subject=Afmelden
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Marathon Amsterdam

Kleding Fakkelestafette

Op zondag 21 oktober hebben 7 lopers van AV Weert in Amsterdam de Marathon gelopen. 

De entourage rondom het Olympisch stadion was prachtig. Ook de weersomstandigheden 
waren gunstig met een graad of twaalf bij de start en nauwelijks wind. Iedereen was er 
klaar voor en wilde een mooie prestatie neerzetten na maanden van voorbereiding. En 
dat is ook gelukt al hadden enkelen misschien een iets snellere tijd gehoopt gezien hun 
tijden op kortere afstanden. Maar hoe dan ook; iedereen vond het een schitterende dag 
waaraan we mooie herinneringen bewaren. En de dinsdag na de marathon werd er na 
afloop van de training al weer over een volgende marathon gesproken. Want over een ding 
waren we het allen eens: de marathon is toch wel iets speciaals. Op de bijgevoegde foto 
de deelnemers van links naar rechts met daarbij hun tijden. 

Sander Steijvers in 3:29:35, Erik de Laat in 2:54:58, Ger Comyns in 3:33:49, Oscar 
Wiegel in 4:17:46, Bas Boonen in 3:20:40, Judith Gijsbers in 3:33:49. Marieke Raemakers 
ontbreekt op de groepsfoto. Zij liep de marathon in 3:30:30.
 
Groeten Erik de Laat

In 2017 heeft de laatste Fakkelestafette plaatsgevonden. De laatste jaren is er speciale 
hardloopkleding aangeschaft voor de deelnemende atleten.

Namens de organisatie van de Fakkelestafette mag deze kleding nu aangeboden worden 
aan de leden van AV Weert voor € 15 per set. Een set bestaat uit een hardlooptight, shirt 
en trainingsjasje, zie foto’s. Er zijn heren- en damesmodellen.

Heb jij interesse in een setje? Stuur me dan even een mailtje.

Groet,
Judith Lenaers
judithlenaers@hotmail.com

mailto:judithlenaers%40hotmail.com?subject=Kleding%20Fakkelestafette
https://www.abenslag.nl/
http://www.bastiaans-winkelmolen.nl/
https://www.bobsadventurestore.nl/
http://www.mediweert.nl
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Trainingsweekend Burgh Haamstede

Oliebollenloop

Wanneer?
8 t/m 10 maart 2019

Voor wie?
Alle leden van AV Weert

Wat kost het?
€ 69,95 per persoon

Wat krijg ik daarvoor?
- 2x overnachting in een luxe bungalow, 
bedlinnen en toeristenbelasting
- Gezamenlijk diner bij de Schouwse 
Hoeve op zaterdagavond
- 5 zeer gevarieerde trainingen

Partners en kinderen zijn welkom. 
Voorkeur voor een bungalowindeling? 
Laat het weten en we houden er rekening 
mee. Alle trainingen zijn optioneel, je 
kiest zelf of en hoeveel je wil trainen. 
Daarnaast zijn er genoeg andere dingen 
te doen zoals wandelen, winkelen en 
terrasje pikken.

Meer informatie of aanmelden? 
Judith Lenaers, 
judithlenaers@hotmail.com of 
06-25036727

http://http://wordpress.muueletentje.nl/
https://www.weprovide.com/
https://isidorushuistuinendier.nl/
http://www.sportshoppalmen.nl/pagina2/av-weert/p-1/
mailto:judithlenaers%40hotmail.com?subject=Trainingsweekend%20Burgh%20Haamstede
http://avweert.nl
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Wandeling Sint-Michielsgestel

Zaterdag 13 oktober maakten wij, onder een stralende 
zon, de wandeling op mijn geboortegrond Sint-
Michielsgestel (Gèstel), het brabantse dorp, in vroeger 
tijden het beste beschreven in het lied van Wim 
Sonneveld “Het Dorp”.

De start was op Halder, langs kasteel Nieuw-Herlaer, 
door een adembenemende mooie bomenlaan richting 
centrum.

Halder, aan de Dommel, vroeger één lange straat waar 
alleen mensen woonden die daar geboren waren, nu 
in de oude stijl huisjes pittoresk bijgebouwd. Kasteel 
Nieuw-Herlaer, waar rond 1840 het “Instituut voor 
Doofstommen” begon, een naam waar zoveel over 
te doen is geweest en waar ik met mijn eerste baan 
begonnen ben!

Via landgoed Haanwijk, met veel afwisselend 
landschap, naar het centrum van Gèstel met 
de alleen overgebleven “Oude Toren” van de 
waterstaatskerk, waar vroeger een kiosk naast 
stond. In de oude burgemeesterswoning (nu 
een lunchcafé) voor de koffiepauze, waarlijk 
met gebak van bakkerij Van Doorn-Van Soest, 
in die tijd een begrip in de verre omgeving. 
Nu overgenomen door een bakkerijketen wat 
misschien verklaart waarom de gebakjes zo 
gekrompen zijn!

Daarna op naar Gemonde, langs De Beemd 
waar ik vroeger zoveel geschaatst en 
nooit begrepen heb dat het water van de 
overgelopen rivier De Dommel was. We lopen 
we door de bossen van Zegenwerp met Huize 
Zegenwerp, waar alle scholen in die tijd hun 
introductie kregen. Prachtige hoge, statige 
bomen in felle herfstkleuren. 

Deze weg naar Gemonde is voor mij onbekend omdat 
in de loop der tijd hier Het Dommelpad is aangelegd 
(de routekaartjes hiervan zijn gratis te downloaden via 
www.visitbrabant.nl.)

Na de soep in Gemonde eerst weer een stukje door het 
bos en daarna door het open veld langs de Dommel, 
terug naar Halder. De vijzelturbine lag stil en de twee 
loopbruggen wiebelden toch echt wel.

Met Halder in zicht werd voorgesteld deze tocht met een 
hoog gehalte cameramomenten vaker te lopen. Men 
vond dat ik in een prachtige omgeving opgegroeid ben 
en dat vind ik achteraf eigenlijk ook wel! 

Wandelgroet Emmy Voets

http://www.visitbrabant.nl
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Winterwandeltocht

Wandelagenda December

Tweede kerstdag, 26 december 2018
Een gezamenlijke activiteit van FC Cranendonck en SV Budel
Tijdens de winterstop van de voetbalcompetitie wordt op 26 december 2018
 (tweede kerstdag) door 2 voetbalverenigingen een Winterwandeltocht georganiseerd.
Het is een wandeltocht met veel afwisseling door het Cranendonckse landschap.

Datum : tweede kerstdag 26 december 2018
Afstanden : 7- 10- 13 en 15 km. De routes zijn met pijlen gemarkeerd.
Vertrektijden : 7- 10-  en 13 km tussen 9.00 uur en 14.00 uur.
    15 km  tussen 9.00 uur en 13.00 uur.
Pauze : Onderweg is er op alle afstanden, behalve op de 7 km gelegenheid
    om te rusten onder genot van kop koffie of thee.  
Start/aankomst : Kantine sportpark “de Braken” gelegen tussen Gastel en Soerendonk.
    Adres: De Branten 15a, 6027 NL  Soerendonk, tel. 0495-592437
Inschrijven : Gratis vanaf 8.45 uur in de kantine op het sportpark.
  : Er wordt een loterij gehouden .
Deelname : Voor iedereen, jong en oud, leden en niet-leden, dus voor alle 
    wandelaars.

Voor meer informatie kunt u bellen naar:
Gérard Vlassak : 0495-493687 S.V. Budel
Henk Snijders : 0495-536626 FC Cranendonck
Martien vd Linden : 0495-492331 FC Cranendonck

Woensdag en vrijdagwandeling
woensdag 9.00u - 11.00u
vrijdag 9.30u - 11.00u 
Startplaats: Peerkesbos  Heugterweg 2, Nederweert

20 km wandeling
Zaterdag 15 December: Gidsen: Wim en Annie Kessels.
Kribkeswandeling van ongeveer 17,5 km vanaf Wittem.
Vertrek vanaf de Dries om 8.15 uur naar startadres Restaurant Oud Wittem, 
Wittemer Allee 36, 6286 AB Wittem. Hier drinken we eerst een kopje koffie/thee 
en we streven ernaar om rond 10.00 uur aan de wandeling te beginnen. Onderweg zijn 
twee pauzeplaatsen; Gasterij A gen kirk in Wahlwiller, waar liefhebbers soep kunnen 
eten. De keuze is wildsoep of soep van de dag.  Van de kribkes in Wahlwiller wandelen 
we langs de kribkes in Mechelen naar Restaurant Jantje zag eens pruimen hangen in 
Gulpen. Tegen die tijd hebben we ongeveer 15 km gewandeld en enkele pittige hellingen 
beklommen en afgedaald.  Na terugkomst in Wittem kunnen geïnteresseerden in de 
Kloosterbibliotheek te Wittem een kerststallententoonstelling bezoeken.

Het thema dit jaar is ‘Welkom in de herberg’. De entree is  €3,50 inclusief koffie of thee.
Opgeven bij Wim en Annie Kessels tel. 626284 of per mail w.kessels1@chello.nl 
Bij opgave graag vermelden of je vervoer hebt  en eventueel het aantal passagiers dat 
je mee zou willen nemen en of je rechtstreeks naar de startplaats wilt rijden. Geef ook 
door als je soep wilt eten.
Bijdrage chauffeur € 8 

Zondagwandelingen
Start 9.00 uur, gezamenlijk vertrek parkeerplaats De Dries 8.30 uur.

Datum Startlocatie Gids Reiskosten

2 dec Soerendonk, Cafetaria Mr. Piepers, Damenweg 3 6027 NK Herman, Mieke, Sraar Vlassak € 2

9 dec Nederweert, Daatjeshoeve, Heugterbroekdijk 34, 6031 LE Cilia Smolenaers € 1

16 dec Weert, Gruuëts, Stationsstraat 18, 6001 CK Roos Hermans

23 dec Stramproy, de Luifel, Julianastraat 2, 6039 AJ Wim en Annie Kessels € 1

30 dec Neeritter, Itter-In, Driessensstraat 9, 6015 AD Zangver. De Grenszangers € 2

mailto:w.kessels1%40chello.nl?subject=Wandelagenda

