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VAN DE VOORZITTER
Het nieuwe jaar is begonnen. Dit jaar zal bol staan van de vernieuwingen binnen AV Groene Ster.
We beginnen met een volledig nieuwe layout van het clubblad. Omdat we het drukwerk nu uitbesteden
zou de kwaliteit van foto’s veel beter zijn dan dat we tot nu toe voor elkaar konden krijgen met onze
eigen apparatuur. Dat wil ik meteen even beproeven, dus daarom plaats ik mijn pasfoto hiernaast.
Nu heeft de voorzitter ook meteen een gezicht gekregen! 
Liesbeth van Oers en de rest van de dames die het clubblad raapten en nietten, hebben jaren
achtereen een topprestatie geleverd. Het was elke keer weer een hele toer om het allemaal netjes voor
elkaar te krijgen. Dames allemaal bedankt voor de vele uren die jullie bezig zijn geweest. Een belangrijke overweging van
het bestuur om het drukwerk uit te besteden, was niet alleen om de hiervoor genoemde dames te ontlasten.
De risograaf was ondertussen volledig afgeschreven en de vraag was: “hoe lang houdt dat apparaat het nog vol?”.
Een dure reparatie of vervanging ervan kost ook veel geld en je zult zien dat hij net kapot gaat als je hem het hardst
nodig hebt. Dan is het begin van een nieuw jaar een goed moment om te vernieuwen.
Ook kunnen we haast niet wachten op ons nieuwe clubgebouw. En hoe gaat het totaalplaatje eruit zien als de gemeente
het hele sportpark woonrijp heeft gemaakt? Toegangsweg, lantaarnpalen, bestrating en beplanting alles wordt onder
handen genomen. Ook zullen we nieuwe wedstrijdmaterialen aan moeten schaffen; 60 horden, 6 startblokken en een
startblokkenwagen staan o.a. op het wensenlijstje. Al die vernieuwing kost heel wat geld, dus is het maar goed dat we
een financieel gezonde vereniging zijn.
Het jaar begon eigenlijk niet zo goed, want op de 1e woensdag van het nieuwe jaar was het helemaal mis op
industrieterrein Moerdijk. Ondanks de voor ons gunstige windrichting had menigeen toch twijfels of het wel verstandig
was om woensdagavond en de dagen erna naar de baan te komen om te gaan trainen. We hebben in Zevenbergen,
Klundert en Fijnaart heel veel mazzel gehad. Maar voor de mensen in Strijen en de rest van Zuid-Holland Zuid is het heel
andere koek, zij maken zich grote zorgen.
Een dag eerder, op 2 januari, was Laura van Haaften actief geweest op een indoorwedstrijd in Dordrecht.
Zij heeft daar het eerste clubrecord van 2011 gevestigd. Op de 50 meter liep ze bij de C-meisjes 7”25, dit is meer dan
een seconde sneller dan Marjolein de Vos in 2001 liep. Die 7”25 was tevens een verbetering van het record bij de
B-meisjes van Saskia Brouwer uit 1991.
Gisteren, 15 januari, ben ik nog even bij het clubgebouw wezen kijken. Eén van de onderaannemers van Vrolijk was nog
hard aan het werk op het dak. Door het slechte weer van de afgelopen weken liepen ze wat achter met het wind- en
waterdicht maken van het gebouw. Ondertussen wordt er ook in het gebouw keihard gewerkt. De loodgieter is bezig om
alle afvoeren aan te leggen en de sleuven voor de leidingen in de natte ruimten zijn ook al gefreesd. Er zitten hier en daar
al wat kozijnen op hun plek, dus echt lang kan het niet meer duren of het boeltje is wind- en waterdicht.
Vandaag, 16 januari, hadden we onze eerste wedstrijd van het jaar. Een open wedstrijd voor CD-junioren.
Het was een lekkere korte en vlotte wedstrijd. Om 11 uur begon het en om 15 uur was het voor de deelnemers al
afgelopen. Bij grote groepen deelnemers is het een beproefd middel om bij sommige onderdelen (hoog en kogel in dit
geval) de groep in tweeën te splitsen om de doorlooptijd te verkorten. De beste atleten kwalificeren zich op deze manier
voor de finale. Dus eigenlijk hadden die atleten 2 keer hoog of kogel gedaan op 1 dag.
Bij loopnummers zijn de meeste atleten wel bekend met series, halve finales en finales, maar bij technische nummers
wordt het bij deze leeftijdscategorieën zelden toegepast en dan is het leuk om een keertje mee te maken.
Ondanks het korte wedstrijdprogramma waren er toch 5 verschillende onderdelen voor elke categorie.
Ik kreeg vandaag een leuke geste van onze nieuwe Juco. Het was overigens haar eerste wedstrijd die zij als Juco had
voorbereid en met een prima resultaat. Ria Buinsters bood de vereniging de spikes van Ricardo aan.
Wij mogen ze in de verkoop doen en de opbrengst is dan voor de club. Dus bij deze:
Te koop, mooie zilverkleurig met rode streep sprintspikes maat 42, op deze spikes werd Ricardo Buinsters in
2010 Nederlands kampioen bij de C-junioren op de 80. Voor € 15,= mag je ze de jouwe noemen.
Heb je interesse? Neem dan contact op met Ryan Smits.
Omdat de algemene ledenvergadering er aan zit te komen, wil ik nogmaals alle commissies oproepen om hun
jaarverslagen in te leveren bij de secretaris.
Ryan Smits
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OLIEBOLLENLOOP 2010
Vrijdagmorgen 31 december, het is weer zover. Alsof je hem elk half jaar
organiseert. Snel naar de Knip om vlag en spandoeken op te hangen.
De tijdklok leverde problemen op, want die was misschien wel vochtig of
had een lege accu. Wat wil je in een wedstrijdsecretariaat zoals die er nu
bijstaat. Dus maar proberen op te laden, het is nog anderhalf uur. Dan snel
naar huis om alles klaar te maken. Half elf weer terug met alle dingen die
nodig zijn. Jeannie door voor de bollen, poedersuiker en suiker. Gelukkig
lukte het haar om snel terug te zijn zodat ze de start ook kon meemaken.
Kwart voor 11 en nog slechts twee personen om te starten. Tijdklok toch
nog in orde, leek tenminste, maar dat was, bleek later, toch maar tijdelijk.
Nu is dat elk jaar wel, om het voor mij spannend te houden, denk ik.
Ten slotte zorg je wel voor ongeveer 100 personen
voor chocolademelk, koffie en thee en natuurlijk de
overheerlijke oliebollen. Dit keer van de nieuwe
JUMBO, die dit een fantastische actie vindt en ons
ervoor sponsorde. De start werd al voor het
nieuwe in aanbouw zijnde clubgebouw gehouden.
Er zo voorstaande is pas echt te zien hoe groot het
wel niet is.
Na het startschot kon ik 81 deelnemers tellen en
zo’n 25 toeschouwers, die ook altijd wenselijk en
welkom zijn. Van klein tot groot werd er korter of
langere tijd gelopen. Voor de allerkleinsten was
het best wel spannend ondanks de goede voorbereiding thuis en hoeveel er wel “niet” gelopen
zou worden. Het hele uur was slechts aan twee diehards besteed, maar ook die genoten na
afloop van hun thee en oliebol.

Daarna kon alles worden opgeruimd en kon iedereen van de jaarwisseling gaan genieten.
Het jaar is al weer goed op gang als u dit leest maar toch nog van mij de allerbeste wensen en hopelijk tot de volgende
oliebollenloop, maar graag vast ook al eerder!
Bert
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Vrijdag 31 December 2010 was de oliebollenloop. Eerst zouden we een ronde door zevenbergen doen, maar helaas kon
dat niet door de sneeuw en het meest irritante ijs. Dus gingen we op de baan lopen. Er was wel een regel: je moest
minimaal 1 en een halve ronde rennen voor een oliebol. Als je klaar was kon je bij Jeannie een heerlijke oliebol halen met
of zonder krentjes. Ook kon je warme chocomelk, koffie of thee halen. Ik heb 5 rondjes gelopen en vond het heel leuk.
Groetjes, Kim Holling.
Op vrijdag 31 December was de oliebollenloop. Iedereen
vond het heel gezellig. Het begon om 11 uur. Iedereen
moest bij de start gaan staan en minstens anderhalve
ronde lopen en als je dat gedaan had, kon je een oliebol
pakken. Met of zonder krenten. Je kon ook chocomelk,
thee of koffie pakken. Zelf heb ik 5 rondes gelopen.
Groetjes, Lisa Holling 
Op vrijdag 31 december was de oliebollenloop en we
liepen eerst met heel de groep naar de start.
Daarna liepen we rondjes je mocht zelf bepalen hoeveel.
Zelf heb ik 6 en een half rondje gelopen. Nadat we
hadden gelopen kreeg je een heerlijke oliebol of als je het
niet lustte kreeg je een koek. Het was ook gezellig maar
het was heeeeeeeel koud.
Groetjes, Amber Alofsen

VAN HET TRAINERSFRONT
Zo, mijn eerste stukje voor in het clubblad vanuit het trainersfront.
Ik had eigenlijk geen idee wat ik moest gaan schrijven, maar ik heb toch maar besloten om over onze lieve mini-pupullen
en klatjes te schrijven. Ik en Jeannie zijn blij dat we zo erg aan het groeien zijn. Ik weet nog wel dat we zo’n anderhalf
jaar geleden blij waren als er 4 kinderen waren, zodat het geen een op een training was.
En nu zijn we toch al met een aardige groep, en komen er nog steeds kinderen bij. Je ziet de kinderen ook heel erg
groeien, niet alleen in lengte maar ook qua prestatie. (Dat komt natuurlijk door de goeie trainsters , haha)
Nee, dat komt doordat het stuk voor stuk leuke kinderen zijn die actief meedoen tijdens de training.
Het is voor Jeannie en mij ook altijd heel leuk om te zien als iemand het niet snapt, maar dan doodleuk achter de rest aan
hobbelt. Daarna leggen we het wel nog een keer uit, maar toch is het grappig om te zien.
En wat is dat nou, waar blijven al die B-junioren?!?!
Volgens mij worden het er steeds minder, een beetje jammer. Ik ga dit jaar wel voor het eerst mee met het
senioren/A-B junioren kamp. Heb er zin innnn! Ik hoop dat het gezellig wordt en dat de ontgroening niet al te erg zal zijn,
maar dat komt vast wel goed.
Nou dit was het wel zo’n beetje wat ik kwijt wilde. Voor iedereen natuurlijk nog een gezond en sportief nieuw jaar!
Anne Marije Rek

JEUGDKAMP
OP 1-2-3 APRIL IS ER WEER EEN JEUGDKAMP!
Binnenkort krijgen alle pupillen en CD-junioren weer een uitnodiging in de mailbox om mee te gaan met het jeugdkamp.
Houdt de mailbox dus in de gaten of vraag er naar bij je trainer.
Dit kamp mag je niet missen hoor!!!!!!!!!!!! Noteer dus alvast in je agenda; 1-2-3 april JEUGDKAMP!
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Zuidhaven 95, Zevenbergen
Tel. 0168-323403
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VAN DE REDACTIE
En dit is hem dan, het eerste clubblad in een geheel nieuw jasje!
Toen ik een paar maanden geleden het stokje overnam van Betty Happel, zei ze dat de voorkant van het clubblad wel toe
was aan vernieuwing. Omdat voor de rest van 2010 nog voor- en achterkantjes op voorraad lagen, had ik mooi even de
tijd om een en ander uit te zoeken.
Bij toeval kreeg ik het clubblad van voetbalvereniging Seolto in handen en dat zag er toch wel heel mooi uit.
Nadat ik contact had opgenomen met hun redactie kwam ik terecht bij drukkerij Orbit4all.
Na een bezoekje aan de drukkerij gingen zij aan de slag om een zo gunstig mogelijke offerte voor ons te maken.
Ondertussen had ik Mariette Kapitein gevraagd om een keer met mij naar de baan te gaan om wat foto’s te maken voor
de cover. Zij heeft namelijk een camera met veel mogelijkheden om een goede foto te maken.
Op een woensdagmiddag zijn we met trap en camera naar de baan gegaan en de foto op de voorzijde is het resultaat.
Tijdens de bestuursvergadering eind november heb ik wat voorstellen en offertes laten zien en toen was het afwachten.
Tijdens de bijeenkomst met de andere redactieleden begin december werden de plannen voorgelegd en Liesbeth van
Oers was met name opgelucht dat ze waarschijnlijk niet meer iedere maand urenlang kopieën hoefde te draaien om
daarna met de andere dames te vergaren (rapen) en te nieten. Het nieuwe clubblad zou namelijk kant en klaar worden
afgeleverd…………..
Carla François zag haar kans schoon om met deze eventuele nieuwe opzet te stoppen met haar tekeningen.
Ze heeft het de laatste tijd best wel druk en dan scheelt het toch weer tijd om niet iedere maand te hoeven tekenen en de
laatste puntjes op de i te zetten wat betreft de opmaak van het clubblad.
Nu moesten we alleen nog wachten op het akkoord van het bestuur…..
En dat kwam half december! Ik kreeg groen licht om verder te gaan met dit clubblad als resultaat.
Vorige maand heeft u voor het laatst extra kunnen genieten van Carla’s laatste bijdrage en het spreekt voor zich dat we
haar enorm dankbaar zijn voor alle leuke grappige tekeningen waarmee ze de stukjes in al die jaren heeft opgefleurd.
Ook Liesbeth enorm bedankt voor alle uren dat ze in haar uppie heeft staan kopiëren om ons allemaal van een clubblad
te voorzien. Ook Tonny Kanters, Jeannie van Kaam, Ria Buinsters, Ad van Alphen, Anke van Leeuwen en
Anneke van Dijk bedankt voor het bij elkaar rapen van de losse vellen en het nieten van alle bladen.
Dat is natuurlijk enorm veel werk iedere keer, ook al zal dat best gezellig zijn geweest zo met elkaar.
We hebben jullie echter nog steeds nodig voor het plakken van de adres etiketten en het verdelen van de bladen over de
verschillende wijken, zodat de bezorgers aan de slag kunnen.
Ik weet niet wie dat allemaal zijn, maar ook zij verdienen natuurlijk een compliment, omdat ze al geruime tijd er iedere
keer voor zorgen dat bij ons allemaal het clubblad netjes op tijd in de bus ligt.
Tot slot wil ik Mariette bedanken voor het maken van de mooie foto, want zonder haar had het er niet zo mooi uit gezien.
Ik hoop dat ze mij in de toekomst ook wil helpen, want we kunnen de voorzijde nu ieder jaar van een andere foto
voorzien. Voor 2012 is dat natuurlijk het nieuwe clubgebouw!
Kopij voor de volgende Knipsels graag aanleveren voor/op 28 februari!
Ik hoop dat jullie allemaal in de pen klimmen en er een leuke foto bij sturen!
Namens de redactie,
Hester Alofsen

CLUBKLEDING
Speel je competitie of neem je deel aan wedstrijden, dan is het verplicht het clubtenue te dragen. Het zit niet alleen
comfortabel, maar het is tevens een goede uitstraling van de club en dat is ook erg belangrijk. Zeker met de huidige lage
temperaturen is het trainingspak, gesponsord door Able2 heerlijk om de kou te trotseren! Voor de clubkleding en al uw
vragen hierover kunt u terecht bij Jeanny van Kaam. Zij is te bereiken via telefoonnummer 0168-326427.
Hieronder een overzicht van de prijzen;
Artikel

Prijs

Artikel

Prijs

Top

23,00 Euro

Tight kort

15,00 Euro

Singlet

23,00 Euro

Tight middel

17,50 Euro

Shirt

34,00 Euro

Tight lang

20,00 Euro

Trainingspak

45,00 Euro

Vlinderbroekje

23,00 Euro

Short (los vallend)

15,00 Euro
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WANDELAGENDA
ZONDAGMORGEN TOCHTEN
Datum
nr. Route
30 januari
36 Rust-Roest
06 februari
34 Pootweg
13 februari
autotocht
20 februari
33 Klundert
27 februari
Voorjaarstocht
06 maart
autotocht
13 maart
39 Molenweg
20 maart
37 Mooye Keene
27 maart
45 Buizenweg

afstand
12
12
12

Begeleider
Linda
Fred
Anneke
Linda

12
12
13

?
Martine
Arie
Fred

DINSDAGAVOND TOCHTEN
Geen tochten op dinsdag in verband met de winter.
UITTOCHTEN
zaterdag 29 januari

8e winterwandeltocht, Thor Roosendaal
Thorhonk, sportpark Vierhoven, Nispenseweg 5, Roosendaal
25 km: start 9.00-10.00
17 km: start 9.15-11.00
10 en 6 km: start 9.30-14.00

zondag 6 februari

Winterserie, wsv Waalwijk '82
buurthuis de Wierd, St Crispijnstraat 83, Waalwijk
30 en 25 km: start 9.00-10.30
20 en 15 km: start 9.00-11.30
10 en 5 km: start 9.00-13.30

zaterdag 19 februari

Snertwandeltocht, Wiego
basisschool De Griffioen, Schoolstraat 45, Prinsenbeek
25 en 20 km: start 9.00-13.00
15 en 10 km: start 9.00-13.00
5 km: start 9.00-13.00

zondag 27 februari

Voorjaarstocht, AV Groene Ster, Zevenbergen
SGZ, Lindonk 41
25 km: start 9.00-10.00
15 km: start 9.00-10.00
10 km: start 10.00-12.00

zondag 20 maart

Gertrudistocht, wsv De Wandelende Krabben
t Bergse VMBO, Nobellaan 25, Bergen op Zoom
40 en 25 km: start 8.00-10.00
18 km:
start 8.00-12.00
12 en 6 km: start 8.00-14.00

zaterdag 26 maart

Kees Knappers Boswandeltochten, Thor Roosendaal
camping de Posthoorn, Pierestraat 16, Rucphen
40 en 30 km: start 8.00-9.00
25 en 20 km: start 8.15-11.00
10 en 6 km: start 8.30-13.00
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HET WANDELSCHOENTJE
Nou ja, daar ben ik dan mooi klaar mee.
Denk ik bij de wandelclub te gaan om te wandelen, moet ik een stukje schrijven lees ik hier in het clubblad.
Ik schrik er zelfs van, ik kan dat helemaal niet.
Ik moet nu ook weer even aan mijn schooltijd denken; opstellen maken was ook niet mijn sterkste kant.
Ik stond dan ook op het punt om Martine te bellen om iemand anders te vragen, want wie zit er nu op mijn verhaal te
wachten.
Toen ik bezig was met de afwas dwaalden mijn gedachten af en ik dacht; zal ik er toch eens voor gaan zitten?
Het hoeft immers niet lang te zijn. Ik kan beginnen over hoe ik er toe ben gekomen om lid te worden van de wandelclub.
Nou komt ie dan.
Na jarenlang wandelen met Boomer, mijn hond, kwam daar in augustus een einde aan.
Boomer was oud (14 jaar) en kon niet meer mee.
Uiteindelijk hebben we hem in oktober laten inslapen. Het is nu januari en ik mis hem nog steeds.
Ik heb nog 2 katten, maar dat is toch anders. In de bode stond een advertentie over de Groene Ster en ik heb dan ook
contact opgenomen. Toen ik belde gingen ze net 3 weken dicht i.v.m. vakantie.
In september ben ik dan uiteindelijk mee gaan wandelen. Het beviel meteen heel goed. Het klikte gelukkig ook met de
overige wandelaars. Ik viel met mijn neus in de boter, want in oktober werd er ook een feestje gehouden.
Dit kwam natuurlijk goed uit om ook kennis te maken met de wandelaars die ik nog niet ontmoet had.
Het is me echt niet tegengevallen en ik wandel zoveel mogelijk mee.
Toch zou ik graag weer een hond willen en ik ga wellicht in het voorjaar weer eens kijken in het asiel of op internet.
De hond mag ook lid worden van de wandelclub. 
Pff, het is denk ik gelukt.
Graag geef ik het schoentje door aan Walfred Bol.
Marianne

WANDELVREUGDE
Hallo allemaal,
Inmiddels hebben we weer vakantie gehad en is het nieuwe jaar weer aangebroken. Hopelijk staan we weer startklaar
om dit jaar veel te wandelen, na al deze laatste dagen van het jaar.
Ik weet wel dat ik helaas nog even verstek moet laten gaan bij de uittochten. Mijn man en ik hebben in december de
sleutel van ons huis gekregen en daar zijn we nu gezellig aan het klussen. Hierdoor ben ik elk vrij moment in huis,
terwijl ik eigenlijk moet trainen voor de Kennedy mars die ik graag wil gaan lopen in mei in Etten-Leur.
En voor de Nijmeegse 4-daagse natuurlijk!
We hebben afgelopen jaar veel gewandeld, met 17 man naar de 4-daagse in Nijmegen, hopelijk dit jaar weer.
Ben er dit jaar gewoon bij als het allemaal goed gaat dit jaar. En we hebben ook afscheid genomen van wat leden,
en er zijn weer wat mensen bij gekomen. Helaas is er bij de wandelcommissie nog niemand bij gekomen, behalve ikzelf.
We zijn nu met een groepje van 4 man en ik mag wel zeggen dat het vrij druk is met zijn vieren.
Het zou erg fijn zijn als er mensen bijkomen. Vele handen maken licht werk zeggen ze, dus als je twijfelt om het te doen
probeer het gewoon. Ik ben ook maar net begonnen en weet ook nog niet alles.
Verder wil ik vertellen dat ik de opleiding wandelbegeleider van het rayon Brabant heb gevolgd. Was erg leerzaam, en
ook gezellig. Ik ben geslaagd en ben nu wandelbegeleider. De dag was in Drunen in de duinen, mooiere plek kan je niet
hebben met een wandelcursus. En toevallig viel op die dag ook de eerste sneeuw wat het nog mooier maakte.
We waren met een grote groep, denk dat er wel 20 man waren die dag. Allemaal mensen die van wandelen houden en
daar graag wat verder mee willen doen. Mijn doelstelling voor de dag was: Het leren begeleiden van onze clubleden en
leren hoe hen te stimuleren. Mijn dag was erg geslaagd, ik heb veel geleerd. Nu moet ik het nog gaan doen in de
praktijk, ik ben aan de beurt op 30 januari.
Als laatste wil ik nogmaals aan jullie doorgeven, dat als er wijzigingen zijn deze doorgegeven kunnen worden aan Anneke
( j.v.d.Bemt2@kpnplanet.nl) of aan één van de andere commissieleden. Natuurlijk kunnen deze wijzigingen ook
doorgegeven worden aan Anet van Hooydonk.
Namens mij wens ik jullie de Beste Wensen voor het jaar 2011, met heel veel wandelplezier.
Linda Ouweneel
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Fysiotherapie- en trainingscentrum

FYSIOWAVE
Fysiotherapie

Fysiotherapie
Manuele therapie
Lymfedrainage
Sportfysiotherapie
Caesartherapie
Podotherapie
Psychotherapie

Preventieve Fitness

Fitness
Pilates
Zwemles
Baby zwemmen
Peuter zwemmen
Aquarobic
Trimzwemmen

Zwembad

Aquajoggen
55+ zwemmen
Aquabalance
Zwangerzwemmen
Snorkelen
Zwemmen is leuk
Therapiezwemmen

WWW.FYSIOWAVE.NL
Veldkers 2

4761WG

Zevenbergen

0168-325543

Chinees Indisch
Restaurant
Elke zaterdag en zondag
lopend buffet

Openingstijden:
Maandag gesloten (feestdagen uitgezonderd)
Dinsdag t/m Vrijdag van 16.00 tot 21.30 uur
Zaterdag, Zondag en feestdagen van 12.00 tot 22.00 uur

Zandberg 81, 4761 TW Zevenbergen
tel. 0168-327373, www.foeho.nl

Wilt u ook adverteren
in ons clubblad?
Vraag naar onze voordelige
tarieven via
knipsels@avgroenester.nl
Aandacht voor gast, eten,
drinken en ambiance
dat is onze “HOOFTZAAK”
Dinercafé | Feesten | Vergaderingen | Buffetten | High Tea
Markt 8 | Zevenbergen | T 0168-323620
www.vanderhooft.nl

Noordhaven 110, 4761 DC Zevenbergen
Tel. 0168-327632

VAN AART BANDEN
BANDEN
Noordhaven 114, 4761 DC Zevenbergen
Tel. 0168 - 327400

Industrieweg 11
4762 AE Zevenbergen
Tel.: 0168-328741
www.vanaartbanden.nl

UITLATEN

ACCU’S

Geopend: 08:30 - 12:00 uur
13:30 - 18:00 uur
za. v.a. 09:30 uur

UITSLAG OPEN INDOOR CD JUNIOREN 16 JANUARI 2011

Jongens junioren D
600m
6
9
12
13
14

Overzier
Jansen
Surewaard
Stoop
Westhoff

Gijs
Siem
Jelmer
Sebastian
Geoffrey

AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster

2.07.95min
2.22.81min
2.35.62min
2.39.72min
2.45.38min

Wislet
Gijs
Jelmer
Sebastian

AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster

1.26
1.21
1.16
1.11

m
m
m
m

Wislet
Siem
Sebastian
Geoffrey
Jelmer

AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster

7.15
6.67
5.31
5.28
5.28

m
m
m
m
m

Wislet
Siem

AV Groene Ster
AV Groene Ster

7.59 m
5.97 m

Wislet
Sebastian
Jelmer
Siem
Geoffrey

AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster

6.55sec
7.15sec
7.34sec
7.35sec
8.38sec

Wislet

AV Groene Ster

6.48sec

40m - series
10
Alofsen
11
Hooydonk van
13
Glerum
15
Azoum
16
Brouwer
17
Derks
19
Holling

Amber
Lisanne
Milou
Ellouisa
Maaike
Karlijn
Kim

AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster

7.18sec
7.30sec
7.37sec
7.58sec
7.59sec
7.79sec
8.42sec

600m
9
11
13
15

Amber
Karlijn
Ellouisa
Kim

AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster

2.25.26min
2.27.46min
2.29.32min
2.38.40min

hoog - kwalificatie
Hair de
Overzier
Surewaard
Stoop
kogel - kwalificatie
4
Hair de
8
Jansen
16
Stoop
17
Westhoff
18
Surewaard
kogel - finale
3
Hair de
7
Jansen
40m - series
5
Hair de
16
Stoop
19
Surewaard
20
Jansen
22
Westhoff
40m - finale
4
Hair de

Meisjes junioren D

Alofsen
Derks
Azoum
Holling
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hoog - kwalificatie
Brouwer
Hooydonk van
Alofsen
Glerum
Derks

Maaike
Lisanne
Amber
Milou
Karlijn

AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster

1.16
1.16
1.11
1.11
1.01

m
m
m
m
m

Maaike
Amber
Karlijn
Kim
Lisanne
Ellouisa

AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster

8.78
7.04
6.61
5.70
5.65
4.84

m
m
m
m
m
m

Maaike

AV Groene Ster

9.00 m

Brian
Joost
Wesley
Martijn

AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster

6.02sec
6.57sec
6.64sec
7.18sec

Brian

AV Groene Ster

6.06sec

Brian
Wesley
Martijn

AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster

7.40sec
7.96sec
9.35sec

Brian
Wesley

AV Groene Ster
AV Groene Ster

7.46sec
8.11sec

Brian
Wesley
Aad
Bart

AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster

1.50.71min
2.03.98min
2.34.26min
2.37.40min

hoog
3
Surewaard
5
Groeneveld
7
Timmerman

Joost
Brian
Wesley

AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster

1.46 m
1.36 m
1.11 m

kogel
2
5
6
7
8

Brian
Wesley
Martijn
Aad
Bart

AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster

9.30
6.22
5.84
4.95
4.77

kogel - kwalificatie
6
Brouwer
10
Alofsen
13
Derks
15
Holling
16
Hooydonk van
18
Azoum
kogel - finale
4
Brouwer

Jongens junioren C
40m - series
3
Groeneveld
8
Surewaard
9
Timmerman
10
Hooydonk van
40m - finale
2
Groeneveld
40mH - series
2
Groeneveld
5
Timmerman
7
Hooydonk van
40mH - finale
2
Groeneveld
5
Timmerman
600m
2
6
7
8

Groeneveld
Timmerman
Zandbergen
Timmermans

Groeneveld
Timmerman
Hooydonk van
Zandbergen
Timmermans

m
m
m
m
m
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Meisjes junioren C
40m
1
2
4

Haaften van
Suijkerbuijk
Ginneken van

Laura
Effi
Daphne

AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster

6.06sec
6.36sec
7.56sec

40mH
1
Haaften van
3
Suijkerbuijk

Laura
Effi

AV Groene Ster
AV Groene Ster

7.10sec
7.90sec

hoog
1
Kamp
2
Suijkerbuijk
4
Stallen

Jennie
Effi
Milot

AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster

1.31 m
1.31 m
1.21 m

kogel
3
Stallen
5
Ginneken van

Milot
Daphne

AV Groene Ster
AV Groene Ster

6.57 m
5.38 m

600m
1
2
4
5

Laura
Milot
Jennie
Daphne

AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster
AV Groene Ster

2.01.63min
2.06.21min
2.23.26min
2.37.96min

Haaften van
Stallen
Kamp
Ginneken van

SPONSORCOMMISSIE UPDATE
2011 is als een speer van start gegaan! De sponsorcommissie die vorig jaar is opgericht, gaat met ingang van dit jaar alle
zaken die in 2010 op papier zijn gezet, voor het eerst uitvoeren. Dit zal een spannend en leuk jaar worden voor ons en
voor de vereniging. Om u een indruk te geven waar wij als sponsorcommissie mee bezig zijn, geef ik een kort overzicht
van de activiteiten die wij in 2011 willen realiseren.
Zo zullen er van onze nieuwe sponsoren reclameborden langs de nieuwe atletiekbaan geplaatst worden.
Voor het maken van deze borden hebben wij al een leverancier gevonden en zodra het nieuwe hekwerk rond de baan
staat, kunnen wij aan de slag met het ophangen van deze borden.
Zoals u al gemerkt heeft is ook het clubblad veranderd. Deze heeft een nieuwe look gekregen en wordt vanaf nu op een
andere wijze geproduceerd. In dit clubblad zullen wij naast de advertenties van de sponsoren en adverteerders
binnenkort ook starten met een nieuwe rubriek waarin wij sponsoren de kans geven iets over hun bedrijf te vertellen en
wij hen tevens kunnen vragen waarom zij de steun aan onze vereniging zo belangrijk vinden.
Op de nieuwe website, die vorig jaar tijdens het jubileumfeest officieel is gelanceerd, staan de bedrijfslogo’s van de
sponsoren inmiddels ook vermeld met een link naar hun eigen website.
2011 wordt ook het jaar dat het nieuwe clubgebouw in gebruik zal worden genomen. In dit clubgebouw zal een mooi
plaatsje gezocht worden voor het bord van de club van 100. Deze is inmiddels al gevuld met 26 leden die in maart a.s.
voor het eerst verrast zullen worden met een gezellige avond samen.
Ook onze sponsoren zullen voor een samenzijn worden uitgenodigd en tijdens deze avonden zullen wij van de
gelegenheid gebruik maken om aan hen uit te leggen wat de sponsorcommissie doet met de investeringen van de club
van 100 en onze sponsoren.
Wij willen als sponsorcommissie graag samenwerken met onze sponsoren en daarom zullen wij in 2011 ook
verschillende activiteiten opzetten waar ook zij belang bij hebben. Hiermee willen wij de relatie tussen de sponsoren en
onze vereniging versterken, zodat wij samen kunnen groeien en beide onze doelstellingen kunnen realiseren.
2011 wordt dus een jaar vol met nieuwe gebeurtenissen voor onze vereniging en dat stimuleert enorm om aan de slag te
gaan. Om al deze verschillende activiteiten op te zetten hebben wij natuurlijk soms een helpende hand nodig,
wij hopen daarom op steun van onze mede leden om zo onze vereniging financieel gezond te houden en van 2011 een
goed jaar te maken!
De Sponsorcommissie
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Woninginrichting
Al meer dan 140 jaar het adres voor:
- Gordijnen en tapijten
- Vinyl en marmoleum
- Laminaat en pvc stroken
- Seniorenmeubelen
- Bedden en bedtextiel

Molenstraat 48, 4761 CL Zevenbergen,
Tel. 0168-324313, Fax 0168-324558

KIJK EN LAAT
U VERRASSEN!

KIJK EN LAAT U VERRASSEN!
VERKOOPT!
Molenstraat 36
4761 CL Zevenbergen
0168-335855

U kiest voor kwaliteit, vakmanschap, design én
groots voordeel!
Bij Grando Keukens & Bad gaan kwaliteit, vakmanschap en betaalbaar design altijd hand in
hand. Met een ruime keuze uit vier verschillende keukencollecties én een zeer ruim aanbod in
vele modellen badkamers, vindt u bij Grando gegarandeerd de keuken en badkamer van uw
dromen. Daarbij kunt u altijd rekenen op deskundig advies op maat van de ondernemer zelf.
Bezoek nu onze nieuwe showroom en profiteer bovendien van bijzondere aanbiedingen en
acties.

info@bonmakelaardij.nl
Grando
Keukens & Bad Zevenbergen
www.bonmakelaardij.nl

Blokweg 7A, 4761 RA Zevenbergen, tel: 0168-373700,
Betaalbaar Keukendesign

Grando Keukens & Bad
Blokweg 7A,
4761 RA Zevenbergen,
www.grando.nl
0168-373700, www.grando.nl

GEKNAKT STERRETJE
Beste clubgenoten,
Voor alle leuke reacties en attenties, sinds ik op 24 november ben geopereerd voor mijn blaaskanker, wil ik nu iedereen
heel hartelijk bedanken voor jullie belangstelling en niet op de laatste plaats ook welke ik vanuit het bestuur heb
ondervonden. Ik ben nu weer schoon van de kanker en kan gaan werken aan het opbouwen van mijn conditie, die
helemaal op was. Ik zie er echt naar uit om ook eens op de nieuwe baan te gaan lopen en het nieuwe clubgebouw te
bekijken, dat dan inmiddels ver klaar zal zijn.
Iedereen veel sportplezier en een gelukkig nieuwjaar gewenst van “loper”
Jan Franken

MOERDIJK HULDIGT SPORTHELDEN IN GEMEENTEHUIS
Op 18 november 2010 was dit de kop van een stukje in de BN DESTEM, geschreven door Wim van de Broek.
De verenigingen hadden al een oproep gekregen om hun kampioenen aan te melden.
Binnen onze club hebben we het genoegen dat in 2010 wel 4 personen de titel van Nederlands Kampioen in de wacht
sleepten. De volgende personen zijn door de secretaris aangemeld: Ricardo Buinsters, Teun Sweere, Dennis François en
Phily Brooimans. Wil je weten waarom? Dan nodig ik je uit om naar de feestelijke bijeenkomst op vrijdag 11 februari in
het gemeentehuis te komen. Dat begint om 19.00 uur.
Of misschien willen deze kanjers ons via Knipsels op de hoogte brengen van hun prestaties????????????
Angela Rindt

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 14 MAART
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 14 maart a.s.
De vergadering zal wederom gehouden worden in De Kristal. Verder in het blad is ook de agenda te vinden.
De stukken voor de vergadering zijn op te vragen bij de secretaris.
U kunt ze digitaal toegestuurd krijgen of ze zijn af te halen bij de secretaris thuis; Klundertseweg 3 te Zevenbergen.
Als u wilt meehelpen aan het voortzetten/opbouwen van onze atletiekclub en het leuk vindt om aan te schuiven bij het
bestuur dan nodigen we u van harte uit dat NU te doen. Tijdens de ALV zal een van onze bestuursleden aftreden.
Er is dus een vacature vrij. We hebben de mooie taak om samen het clubhuis af te bouwen en de club weer te brengen
tot wat die was of nog beter, met alle mogelijkheden die een nieuw clubhuis met zich meebrengt.
Tijdens de eerste bestuursvergadering na de ALV zullen de taken voor het nieuwe jaar weer worden verdeeld.
Het bestuur komt iedere maand bijeen. Op maandag plannen we de bestuursvergadering, in samenspraak met de
bestuursleden. De tijd die het kost om je voor de vereniging in te zetten is afhankelijk van welke taak je op je wilt nemen.
Lijkt het wat, neem dan contact op met een van de huidige bestuursleden.

DE VOLGENDE BESTUURSVERGADERING IS OP 28 FEBRUARI.
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AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING 14 MAART

Zevenbergen , 14 januari 2011

Aan alle leden/ouders van leden,
De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van AV Groene Ster zal worden gehouden op Maandag 14 maart 2011,
aanvang 20.00 uur in De Kristal te Zevenbergen.
AGENDA
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen jaarvergadering 2010
4. Jaarverslag secretariaat 2010
5. Jaarverslag penningmeester 2010
6. Verslag kascommissie
7. Vaststelling kascommissie 2010
8. Bestuursverkiezing ( 1 stoel aan de bestuurstafel komt vacant)
9. In stemming brengen:

a. Contributie 2011

PAUZE
10. Toekomstplannen
11. Huldiging
12. Begroting 2011
13. Rondvraag
14. Sluiting
n.b. punt 8
aftredend en herkiesbaar:
Ruud van Leeuwen en Angela Rindt.
Aftredend en niet herkiesbaar:
An van Slobbe
(kandidaten kunnen gesteund door minstens 5 stemgerechtigden zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering
melden bij het bestuur)

Namens het bestuur van AV Groene Ster
Angela Rindt-Wevers
Secretaris
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ELKE DOnDERDAG
OP DE MARKT In
ZEVEnBERGEn

POVER SCHOENEN & SPORT
ontwerp
verkoop
realisatie

Koekoeksedijk 36
4761 PJ Zevenbergen
Telefoon: 0168-326412
Mobiel: 06-54985679

VAN LOON JUWELIERS
Nieuwe Kerkstraat 6, 4761CP Zevenbergen
Tel:0168-335199 Fax:0168-370280
e-mail: info@vanloonjuweliers.nl
www.vanloonjuweliers.nl

Wilt u ook adverteren in ons clubblad?
Vraag naar onze voordelige tarieven via
knipsels@avgroenester.nl

NIEUWE COLLECTIE WANDELSCHOENEN

Diverse modellen van:
Lowa, Meindle, Salamon,
New Balance, Gri-Sport, Asics

Noordhaven 86, Zevenbergen
0168-324404
Mevr. B. Kemner
Slingeland 30
Zevenbergen

Gediplomeerd Pedicure
Lid Provoet

Steenweg 40
4781 AP Moerdijk
Tel.: 0168-412496
Fax: 0168-412213

Voor afspraak bellen:
0168-328471
ook voor diabetische en
rheumatische voet

Ga je een vakantie boeken bij Globe Reisburo Pelikaan Reizen?
Vermeld dan bij de boeking dat je lid bent van AV Groene Ster!
Zij boeken dan een bedrag van Euro 12,50 per boeking over
naar AV Groene Ster (de helft van de bemiddelingskosten).
Dat is voor onze club dus mooi meegenomen!

WBAB
Boerkensleen 25
4705 RL Roosendaal
Telefoon: 0165-567536

Adviesbureau voor de werktuigbouw en bedrijfskundige sector

Haveneind 2
4761 BZ Zevenbergen
zevenbergen@pelikaanreizen.nl
Tel. 088 – 7354555
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MUTATIES
AANMELDINGEN
Pieter Stam

Teunisbloem 2

Zevenbergen

Lopers

Joep Drummen

Witte Weideweg 3

Noordhoek

Lopers

Henk Leijten

Kristallaan 3D

Zevenbergen

Lopers

Karin van Nieuwburg

Grote Waard 11

Zevenbergen

Lopers

Miranda Verhoef

Zoetendaal 25

Zevenbergen

Lopers

Richard Geelen

Teunisbloem 4

Zevenbergen

Lopers

Sandra Mooijekind

Drogedijk 16

Fijnaart

Lopers

Diana Arts

Geerland 70

Zevenbergen

Lopers

Jose van de Veeken

Rode Kruisstraat 27

Zevenbergen

Lopers

Ramona van Kastel

Margrietstraat 22

Moerdijk

Lopers

Lindy van Dam

Ansekerke 9

Zevenbergen

Lopers

Robert Smit

Ansekerke 60

Zevenbergen

Lopers

Ingrid van Elzakker

Voetshoven 39

Zevenbergen

Lopers

Lia de Groot

Noordhaven 28

Zevenbergen

Wandelaars

Wiebe Slagter

Molenberglaan 26

Klundert

Wandelaars
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AFMELDINGEN
Andre van Sprundel

Wandelaars

Franca Frijters

Lopers

ADRESWIJZIGING
Tijs Vermeulen

Buitendijk 21

4759 BJ Noordhoek

OVERIG
Jos Stolk

wedstrijdlicentie

Marcel van Rijswijk

wedstrijdlicentie

VERJAARDAGEN

2
3
3
3
4
7
8
9
9
10
10
10
12
13
14
14
18
19
22
22
23
23
28
29
30
30

JANUARI
Rob Langeweg
Bert Tielen
Cas van Sprundel
Davey van der List
Elske Lobensteijn
Laurena Laros
Jos Verdaasdonk
Rick van Ginneken
Shem van Oers
Henry van Benten
Wim Francois
Rein Becht
Henk van Alphen
Tiny Vos
Niels Ooijen
Colette van der Burgt
Niels Lousberg
Savannah Bakker
Joke Kalis
Mary de Wit
Marjolein de Vos
Miranda Verhoef
Simone Timmers
Edwin Otten
Lois de Vries
Lindy van Dam

1
1
1
7
7
8
8
11
12
12
13
14
14
15
15
15
20
21
23
23
23
24
24
25
26
26
27
27
28

FEBRUARI
Kim van den Berg
Sanne Koetsier
Tijs Vermeulen
Martijn de Lint
Nina Koppejan
Mirre van Wensen
Henk Kanters
Dennis Francois
Nico van Tunen
Ingrid van Elzakker
Albert de Vos
Yvette Broere
Ingrid Groffen
An van Slobbe - de Jong
Anouk van Dis
Maurice van de Noort
Lisa van de Noort
Juul Ardon
Joost Surewaard
Ton Kapitein
Jan Surewaard
Kelly van der Pluijm
Simone Kapitein
Annelies Biemans
Eric Wetzels
Liesbeth van Oers
Cees Aarssen
Karin Mulders
Ricardo Buinsters

16

Klinkt als een onmogelijke klus? Niet voor all-round grafisch bedrijf Orbit4all Moerdijk. Gewoon een
kwestie van inzicht en de juiste tools voorhanden hebben. Daarmee zijn onze mogelijkheden grenzeloos en zetten we alles op alles. Letterlijk, want ‘kan niet, bestaat niet’.
Onze producten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kleurenprints
Zwart/wit prints
Haal- en breng service
Briefpapier
Enveloppen
Visitekaarten
Brochures
Posters
Banners
Technische tekeningen
Etc.
0168 - 330 151 • info@orbit4allmoerdijk.nl • www.orbit4allmoerdijk.nl

adres
Gildelaan 11 4761 BA Zevenbergen
telefoon
0168 32 50 50

met zorg geregeld

e-mail
info@notariskantoorzevenbergen.nl
info
www.notariskantoorzevenbergen.nl

drukken • printen • plotten • afwerken

Zet alles op alles

"OUWBEDRIJF 6ROLIJK "6:EVENBERGEN

"OUWBEDRIJF 6ROLIJKISGESPECIALISEERDINDETURN KEYREALISATIEVANDEGELIJKEENDUURZAME
BEDRIJFSGEBOUWEN $E FOCUS IS GERICHT OP SNELHEID EN KOSTENBEHEERSING 6ROLIJK DENKT
MEE OVER HET ONTWERP EN DE MATERIAALKEUZE OM ZEKER TE ZIJN DAT DE KARAKTERISTIEKEN VAN
HET BEDRIJFSPAND EXACT AANSLUITEN OP HET PROlEL VAN DE OPDRACHTGEVER /NGEACHT OF DIE
AFKOMSTIG IS UIT DE INDUSTRIE DIENSTVERLENING OF DE AGRARISCHE SECTOR

#AMPAGNEWEG  \  2- :EVENBERGEN \ 4     \ INFO BBVROLIJKNL

!ANNEMERSBEDRIJF 6ROLIJK "6:EVENBERGEN

!ANNEMERSBEDRIJF 6ROLIJK IS SPECIALIST IN NIEUWBOUW EN RENOVATIE VAN WOONHUIZEN
APPARTEMENTEN $OOR ACTIEF MEE TE DENKEN OVER ONTWERP EN MATERIAALGEBRUIK
VERHOOGT 6ROLIJK DE FUNCTIONALITEIT EN DE BELEVINGSWAARDE VAN HET GEBOUW !AN
DE HAND VAN EEN GESTRUCTUREERDE PLANNING ÏN UITVOERING KRIJGT DE OPDRACHTGEVER
DE ZEKERHEID VAN EEN PROBLEEMLOOS VERLOOP VAN HET BOUWPROCES (ET IS DEZE
GOUDOMRANDE GARANTIE DIE KENMERKEND IS VOOR !ANNEMERSBEDRIJF 6ROLIJK
#AMPAGNEWEG  \  2- :EVENBERGEN \ 4     \ INFO BBVROLIJKNL

