
Nieuwsbrief januari / februari 2014

Agenda
15 mrt 20.00u: Feestavond / reünie oud-leden
5 apr Parkloop
16 apr 19.48u: 1e Coopertest 
17 apr 14.00u: Borrelmiddag voor 55+ van Avantri
18 apr	 20.00u:	2e	filmavond	met	historische
 Avantri beelden
16 mei	 20.00u:	3e	filmavond	met	historische
 Avantri beelden
18 mei Ronde van de Krimpenerwaard
	 Historische	Meerkamp
21 mei 19.48u: 2e Coopertest 
18 juni 19.48u: 3e Coopertest 
28 juni Atletiekfestijn pupillen/ CD junioren
5/6 juli	 Avantri	Meerkamp
20 aug 19.48u: 4e Coopertest 
17 sep 19.48u: 5e Coopertest 
19 sep Dropping
24 sep Nazomerloop
25 okt Dijkloop
15 nov	 14.00u:	Pupillendisco
 19.30u: Casino feest Junioren
31 dec Oliebollenloop

Succescolle jubileumreceptie

Gerrit de Jong geridderd

Met	een	daverende	jubileumreceptie	is	de	aftrap	gegeven	
van	de	jubileumactiviteiten.	Absoluut	hoogtepunt	was	de	
Koninklijke	onderscheiding	die	Gerrit	de	Jong	ontving	uit	
handen	van	burgemeester	André	Bonthuis.	Hiermee	is	
Gerrit	opgenomen	als	Lid	in	de	Orde	van	Oranje	Nassau.	

Namens	de	Atletiekunie	kwam	regiocoördinator	en	
ex-topschaatser	Jeroen	Straathof	aan	het	woord.	Hij	is	
onlangs in dienst getreden bij de Atletiekunie en was 
onder	de	indruk	van	de	kunststofbaan	en	het	mooie	
clubhuis.	Hij	kwam	niet	met	lege	handen:	voor	acht	
Avantrianen	had	hij	de	Atletiekunie	Waarderingsspeld	in	
petto.	Samen	met	een	bos	bloemen	werd	die	uitgereikt	
aan:	Jan	en	Els	Meerhof,	Rob	en	Simone	Zwijnenburg,	
Ad	Verhoeff,	Frans	van	der	Ham,	Gerrit	de	Jong	en	Jos	
Koeleman.	Dit	voor	hun	jarenlange	inzet	voor	Avantri.

Een ander onderdeel was een presentatie van de eerste 
25	jaar	door	Hans	Sterrenburg	en	de	tweede	25	jaar	door	
Frans	van	der	Ham.	Op	een	scherm	werden	teksten,	
foto’s	en	filmbeelden	uit	vervlogen	jaren	getoond.

Tenslotte	werd	het	eerste	exemplaar	van	het	
jubileumboek	tegelijkertijd	uitgereikt	aan	André	Bonthuis,	
Jeroen	Straathof	en	Ronald	Hamaker.	Grote	man	achter	
het	jubileumboek	is	Xander	de	Ruiter	en	er	zijn	nog	
enkele	exemplaren	verkrijgbaar.	In	alle	wijsheid	was	
besloten	twee	recepties	te	houden:	in	de	namiddag	
voor	genodigden,	in	de	avond	voor	de	‘overigen’.	Beide	
recepties	werden	zeer	goed	bezocht	en	waren	zeer	
geanimeerd.

Als	grote	verrassing	deelde	burgemeester	André	
Bonthuis	tijdens	de	jubileumreceptie	mede	dat	het	Zijne	
Majesteit	de	Koning	had	behaagd	Gerrit	te	benoemen	
tot	Lid	in	de	Orde	van	Oranje	Nassau.	De	bijbehorende	
versierselen werden opgespeld en een grote bos 
bloemen	werd	overhandigd.	Gerrit	was	diep	onder	de	
indruk	en	na	afloop	kwam	hij	handen	tekort	om	alle	
felicitaties	in	ontvangst	te	nemen.



Kijk voor meer nieuws op www.avantri.nl

Kaarten voor feestavond 15 maart
Op	zaterdag	15	maart	organiseert	de	jubileumcommissie	
een	feestavond/reünie	in	Het	Bastion	in	Schoonhoven.	
Kaarten	à	10	euro	zijn	vanaf	heden	verkrijgbaar	in	het	
clubhuis	van	Avantri	of	bij	Xander	de	Ruiter	(06-38249734)	
en/of	Simone	Zwijnenburg	(06-57692238).	Ook	kan	je	via	
mail kaarten bestellen: 15maart@avantri.nl

Avantri in de etalage
Bekend	is	dat	de	etalage	van	A.	Trompetter,	Lopikerstraat	
49,	vaak	gebruikt	wordt	voor	het	tonen	van	oude	foto’s	
van	Schoonhoven.	Dit	keer	werd	aandacht	besteed	aan	
Avantri,	dit	naar	aanleiding	van	het	jubileum.	Het	is	de	
moeite waard om daar even bij stil te staan.

Recorddeelname Oliebollenloop
Was	het	vooraf	de	vraag	of	het	deelnemersaantal	de	1000	
zou	aantikken,	met	1155	werd	het	record	flink	verbeterd.	
De	deelnemers	troffen	prima	weersomstandigheden	en	
er	werden	goede	tijden	genoteerd.	Menno	Lieven	won	de	
langste	afstand,	de	15	kilometer.	Meer	uitslagen	en	foto’s	
staan op de website van Avantri.

Zilver voor Piet van Wijngaarden
Op	de	eerste	dag	van	de	NK-Indoor	voor	Masters	
behaalde	Piet	van	Wijngaarden	een	2e	plaats	op	de	400	
meter.	Zijn	tijd	van	1.01,11	min	betekende	een	nieuw	
clubrecord.	Jan	Zijderlaan	haalde	het	podium	net	niet	bij	
de	1500m	en	Gerard	Faaij	nam	deel	aan	drie	onderdelen.	
In	totaal	sneuvelden	vier	clubrecords.	Morgen	start	Piet	
van	Wijngaarden	bij	de	800	meter.Tijdens	de	tweede	dag	
van	de	NK-Indoor	voor	masters	is	Piet	van	Wijngaarden	er	
niet in geslaagd zijn Nederlandse titel te prolongeren. Hij 
behaalde	nu	de	zilveren	medaille.

1e Coopertest
Onze	bekende	Coopertest	van	Ad	Verhoeff	wordt	weer	5	
keer	van	stal	gehaald.	Op	16	april	om	19.48u	is	de	eerste	
Coopertest	en	wordt	er	weer	12	minuten	hard	gelopen	
op onze mooie kunststofbaan. Kosten voor deelname 
bedragen	één	euro.

Jubileumboeken bijna uitverkocht
Tijdens	de	jubileumreceptie	werd	het	jubileumboek	
“50 jaar Avantri in woord en beeld” gepresenteerd. De 
verkoop	van	deze	boeken	gaat	hard	en	ze	zijn	daarom	
ook	bijna	uitverkocht.	Wilt	u	toch	nog	een	exemplaar	
bestellen?	Wees	er	dan	snel	bij!	Bestellen	kan	via	
Simone	Zwijnenburg	en	Xander	de	Ruiter	of	in	de	
kantine van Avantri. Algemene Vergadering

In dit jubileumjaar willen wij als bestuur jullie graag laten 
zien	wat	er	het	vorig	jaar	zoal	gebeurd	is	en	daarom	
nodigen wij jullie uit voor de jaarvergadering. Hier 
bieden	de	secretaris,	de	penningmeester	en	enkele	
werkgroepen	hun	jaarverslag	aan	en	kijken	wij	ook	
vooruit	(contriebutievaststelling	en	-inning).	Na	afloop	is	
er nog ruim de tijd om bij te praten met een drankje. 
Tot	vrijdag	21	maart	om	20:00uur!	De	agenda	en	
jaarstukken zijn te vinden op onze site. Als je niet in staat 
bent	deze	af	te	drukken,	dan	volstaat	een	telefoontje	naar	
0182-384515	en	Jan	Meerhof	zorgt	voor	de	nalevering.	


