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VAN DE VOORZITTER 

 
 
 
We staan 1e in de landelijke competitie bij de mannen masters. En dat is zo waanzinnig!!! 
Wat was dat gaaf in Leiden zeg. Iedereen heeft het kunnen lezen in BN de Stem, maar ik hoop 
dat één van mijn teammaten in de pen is geklommen om een leuk stuk voor de Knipsels te 
schrijven. 
 
 

 
 
Met dit super nieuws wilde ik mijn bijdrage aan de Knipsels beginnen, ondanks dat er heel veel andere dingen zijn 
te melden. Naast alle bouwactiviteiten en klussen die we wekelijks uitvoeren op de Knip, zijn we natuurlijk op 
sportief gebied ook lekker bezig met competities en andere wedstrijden. 
De pupillen, CD junioren en masters hebben hun eerste competitiewedstrijd er al op zitten. Alhoewel! 
Als je de uitslagen bij de pupillen en CD junioren doorloop, zou je haast gaan twijfelen of AV Groene Ster wel een 
gezonde, bloeiende vereniging is met een steeds groter wordende groep jeugdleden. Je moet echt zoeken naar de 
namen van onze atleetjes. Vooral bij de pupillen is het een drama qua deelname. 
Bij deze doe ik een oproep aan de ouders om voor die paar wedstrijdjes per jaar die er zijn, hun kroost te 
stimuleren om vooral mee te doen aan die wedstrijden en er dus ook qua agenda‟s rekening mee te houden. Het is 
juist hartstikke leuk om met je trainingsmaatjes een paar zaterdagen per jaar te laten zien dat je prestaties vooruit 
gaan. De ervaring leert dat deelname aan wedstrijden erg goed is voor het kweken van een teamspirit. Tijdens de 
competities is atletiek een heuse teamsport. Met je team wil je zo hoog mogelijk eindigen en iedereen van het team 
is nodig om dat doel te bereiken. 
 
 
De bouw gaat ondertussen lekker verder. Het is uiteindelijk ook nog gelukt om de nutsvoorzieningen voor elkaar te 
krijgen. Ik ben blij dat Dennis François de weg goed kent in dat wereldje, want anders hadden we pas over een 
paar weken de vloerverwarming aan kunnen doen. Vloerverwarming aan? Met deze heerlijke buiten temperaturen? 
Jazeker, de verwarming moest eerst een week aan, zodat de vloeren zich konden zetten. Pas daarna kon 
begonnen worden met het aanleggen van de toplaag op de vloeren. Op vrijdag voor Pasen zijn de vloeren al 
voorbewerkt en in de week na Pasen komt de definitieve laag erop. Daarna moeten de deuren, wasbakken, 
banken, toiletten en ga zo maar door allemaal nog worden afgehangen. Er is nog meer dan genoeg te doen 
voordat de oplevering plaatsvindt. 
 
 
Elke zaterdag zijn we bezig op de Knip met allerhande werkzaamheden. Op de milieustraat zijn we zowat vaste 
klant geworden. Het is ongelooflijk hoeveel afval we in de afgelopen weken hebben weggebracht. Maar het begint 
nu echt een plaatje te worden. Op Koninginnedag zullen we niet veel doen op de Knip, maar die paar zaterdagen 
daarna hebben we hard nodig om alles rond te krijgen vóór de opening op zaterdag 21 mei. 
 
 
Aan dit clubblad zit de uitnodiging voor de opening geniet. De feestcommissie heeft er een aardige kluif aan gehad 
om er iets bijzonders van te maken. ‟s Middags is er een leuk programma voor de jeugd en om 16:30 uur begint 
het officiële gedeelte. Er zijn heel wat uitnodigingen verstuurd en we verwachten dan ook ontzettend veel mensen 
van buitenaf. We zouden het zeer op prijs stellen als al onze leden en ouders van leden uit Zevenbergen de auto 
thuis willen laten en te voet of met de fiets naar de Knip komen. Mocht u toch met de auto komen, dan kunt u 
gebruik maken van het grote parkeerterrein achter het gebouw van SGZ. We hopen natuurlijk op het mooiste weer 
van de wereld! 
 
 
Als het nog niet in je agenda of op je kalender staat, zet het er dan heel snel in, want iedereen is van harte welkom 
bij de officiële in gebruik name van de volledig gerenoveerde baan en de officiële opening van ons schitterende 
clubgebouw op ZATERDAG 21 MEI 2011. 
 
 
Ryan Smits 
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VAN DE REDACTIE 

 
Bijna is het zover……….. De officiële opening van onze baan en het clubgebouw!  
Velen zijn hier al druk mee bezig maar vooral in deze laatste weken kunnen we alle hulp gebruiken!  
Dus heb je wat tijd over, kom dan naar De Knip want vele handen maken licht werk!  
 
Kopij voor de volgende Knipsels graag aanleveren voor/op 30 mei!  
 
Namens de redactie, 
Hester Alofsen 
 
 

 
 
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 het trainingspak, gesponsord door Able2, is heerlijk om voor en na een wedstrijd lekker warm te blijven!  
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 

 
 
 
 
 

 

 

Aangezien onze nieuwe locatie op 21 mei officieel geopend wordt, is onze eerste 
activiteit de avondvierdaagse.  
Iedereen die hier aan meedoet ziet dan onze nieuwe accommodatie.  
Bijna 1000 kinderen en nog eens 500 begeleiders en familie!  
Voor de dinsdagavond en vrijdagavond komen de samengevoegde 
muziekverenigingen weer op het parcours spelen. Ook Caldic zorgt op woensdag 
weer voor de gratis consumpties. De Oranje Gaarde verzorgt als vanouds de muziek 
tijdens het defilé. Ook dit keer hebben wij mensen nodig voor de oversteekplaatsen. 
Start iedere dag vanaf 18.30 uur tot 21.00 uur.  

Opgeven bij Ruud van Leeuwen 0168-324253 
 
 
 
 
 
 
 

CLUBKLEDING 

AVONDVIERDAAGSE 24 T/M 27 MEI 
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Op 21 mei is het voor iedereen van AV Groene Ster,  
dus natuurlijk ook voor de kinderen,  

groot feest!   
Op die dag worden namelijk onze nieuwe baan en clubgebouw geopend. 

Voor alle kinderen t/m de C-junioren is er op die dag van 12:00  tot 17:00 uur  
een erg leuk programma!!  

Jullie krijgen allemaal via de trainers een inschrijfformulier om je aan te melden.  
Vul dit formulier in en lever het zo snel mogelijk weer in.  

Heb je nog geen formulier gekregen? Vraag er dan naar bij je trainer! 
Wij hopen jullie allemaal te zien op 21 mei!!! 

 
Namens de feestcommissie en jeugdcommissie: Kees Otten 
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A. ARDON,

Zuidhaven 95, Zevenbergen
Tel. 0168-323403

www.keurslager.nl

keurslager

VVeerrssttaanndd  VVaann  LLeekkkkeerr  VVlleeeess
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Het is vrijdagavond half zeven. Alle trainers en de keukenploeg zijn helemaal klaar voor kamp als de eerste 
pupillen en junioren zich melden. Voor we het weten is ieder bed bezet en zijn de eerste snoepzakken 
opengetrokken.  
 
Dit jaar starten we met het gezamenlijk programma. Als het al een beetje gaat schemeren verzamelen we in de 
eetzaal en krijgen we uitleg. Ieder groepje dat bestaat uit pupillen en junioren gaat op zoek naar posten.  
Bij iedere post krijgen ze een letter. Tijdens deze zoektocht hebben ze ook nog ballonnen waar ze zuinig mee om 
moeten gaan. Behalve posten zijn er ook prikkers in het bos die een ballon kapot prikken als je ze tegenkomt.  
Als aan het einde van het spel ieder groepje bijna alle letters heeft moeten ze daar een woord van puzzelen.  
Voor iedere ballon die nog heel is krijgen ze een letter op de juiste plaats.  
Al snel wordt duidelijk dat het woord “paardrijden” is.  
 
Nu het eerste spel er op zit gaan we naar de slaapzaal en 
openen ook met de D-junioren het weekend.  
Op de slaapzolder lijkt het eerste snoepjes gevecht al achter de 
rug, want er liggen al aardig wat papiertjes en snoepjes op de 
grond. We gaan vanavond nog even een wandeling door het 
bos maken. Wat ze al wel vermoeden gebeurd later ook.  
Als ze met een blinddoek en een paar rondjes om hun as 
gedesoriënteerd zijn, moeten ze zelf de weg naar huis zien te 
vinden. Jonne heeft bij deze opdracht zwaar respect voor blinde 
mensen gekregen. Dus gooi iets in zijn collectebus als hij bij u 
voor de deur staat!  
Opeens lijken alle bomen op elkaar. Iedereen weet heel zeker 
dat ze de juiste kant op gaan en dat is eigenlijk ook zo. Voor de 
zekerheid hebben wij wel een kaart van het gebied mee en als 
ze om drie uur nog niet op het kamphuis zijn mogen ze daar op kijken. Spontaan willen ze onze horloges iets 
vooruit draaien!  
Eenmaal bij het cruciale kruispunt maken ze de verkeerde keuze. Omdat er toch al wat vermoeide voeten van zich 
lieten horen, hebben we ze hier en daar toch een beetje gestuurd.  Na bijna 3 uur wandelen komen we vrij stilletjes 
aan bij het kamphuis. Maar dat is al snel weer voorbij als de vermoeide voetjes in hun bed liggen…  
 
Goed, het was laat vannacht. Maar uitslapen kan thuis, dus om 7 uur gaat de wekker en binnen een kwartier moet 
iedereen in sportkleding klaar staan. De zon komt langzaam op en bij dit mooie uitzicht werken wij met z‟n allen 
een heerlijke ochtendtraining af.  Het ontbijt daarna smaakt heerlijk!  

Omdat we gisteravond het gezamenlijk programma al gedaan 
hebben, hebben we vandaag tijd om de hele dag op pad te gaan. 
Rond half 11 vertrekken we naar „de ijsbaan‟. Een meertje dat 
een paar kilometer verderop in het bos ligt. Daar kunnen we 
heerlijk van de zon genieten, want die schijnt dan al zeer 
uitbundig!!  
Na wat spelletjes brengt de keukenploeg zelfgebakken 
pannenkoeken. Wat een service en wat smaken ze goed!  
In de middag gaan we verder met mummiewikkelen en 
eiergooien. Jammer genoeg voelt Lisanne zich niet zo goed en ze 
moet zelfs even overgeven. De honden die op het terrein 
rondlopen vragen zich af wat zij op de grond legt en komen 
snuffelen. Op datzelfde moment kotst Lisanne die hele hond 
onder. Lekker hoor!!  Jammer van de pannenkoeken ;-)  
 

Als de C-junioren zich bij ons voegen genieten we met z‟n allen nog even van de zon. De honden die op hetzelfde 
stuk worden uitgelaten worden helemaal gek gemaakt. Ballen die op hoog tempo heen en weer worden gegooid, 
rennende kinderen… Ik denk dat al die honden opnieuw opgevoed moeten worden.  
Eenmaal terug op het kamphuis is er even tijd om te relaxen. Daarna gaan we eten. De keukenploeg heeft bijna de 
hele middag in de keuken gestaan om voor iedereen aardappeltjes, kipfilet en groenten te bereiden. Heel 
enthousiast zijn ze niet meer aan tafel. Er wordt een beetje doelloos rond geprikt met de vork, hoofden steunen op 
de handen, ogen vallen al half dicht en er wordt soms diep gezucht. Sommige gezichtjes zijn wel erg wit 
weggetrokken en anderen hebben juist rode wangen. Het lijkt er op dat de vermoeidheid nu zijn tol gaat eisen.  
Milou zou zelfs in een ijsbad duiken om weer een beetje wakker te worden!  
‟s Avonds gaan we toch nog even het bos in. Want tijd is te kostbaar om te gaan slapen. Maar als we om 11 uur 
terug zijn uit het bos duikt toch iedereen vrij snel zijn bed in. Er wordt nog wel gekletst, maar vannacht slapen we 
toch al de nodige uurtjes meer dan de vorige nacht.  

JEUGDKAMP D-JUNIOREN 
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Zondag slapen we een 
beetje uit. En na het 
ontbijt zorgen we eerst 
dat de slaapzaal niet 
meer als rampgebied 
oogt. Tassen worden 
ingepakt en de 
verdwaalde snoepjes 
worden opgeveegd. 
In de middag sluiten we 
met z‟n allen af in het 
bos.  
Na een douane spel 
waarbij Generaal 
Kaddafi en de rebellen 
strijden om een oliebron 
door zo snel mogelijk 
een oliepijpleiding aan te 
leggen sluiten we af met 
cake en slagroom. 
Natuurlijk zijn er een 
paar junioren die de slagroom niet alleen op hun cake houden.   
Maar misschien nemen we die bussen daarom wel een beetje mee ;-)  
 
Wij hebben echt een supertof weekend gehad. D-junioren bedankt!  
 
Groetjes Jenny en Marjolein 
 
 
 
 

 
 
Op vrijdag 1 april waren we weer in Loon op Zand voor KAMP !!!!!! 
In de kantine verzamelden we en daar werd alles uitgelegd. 
Daarna gingen we het gezamenlijke spel doen. 
We werden in groepen verdeeld van verschillende categorieën. 
Toen gingen we naar het bos om een sluipspel te doen. 
„s –nachts gingen we met onze eigen groep verder. 
Toen werden we gedropt en waren rond drie uur terug. 
 
De volgende dag kregen we een lekker ontbijtje en gingen gymnastiek doen. 
Daarna gingen we naar het meertje waar we bijna heel de dag bleven. 
Daar deden we allemaal minispellen zoals: eiergooien, touwtje trekken enz. 
Maar we waren niet alleen er waren ook heeeeeeeeeeeeel veel honden. 
 
Toen we terug kwamen was het al weer etenstijd. 
Sla met doperwtjes, aardappeltjes, en een vleesje. 
Daarna toen het weer donker was gingen we weer het bos in. 
 
De volgende ochtend na het ontbijt moesten we jammer genoeg gaan 
opruimen. 
En als allerlaatste gingen we naar het bos om het eindspel te doen. 
 
Iedereen bedankt voor het leuke kamp!  
 
Amber Alofsen 
 
 
 
 

KAMP 2011 
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IMPRESSIE KAMP BC-PUPILLEN 
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Fysiotherapie- en trainingscentrum 
 

FYSIOWAVE 
 

Fysiotherapie Preventieve Fitness Zwembad 

 Aquajoggen 

 55+ zwemmen 

 Aquabalance 

 Zwangerzwemmen 

 Snorkelen 

 Zwemmen is leuk 

 Therapiezwemmen 

 

 Fitness 

 Pilates 

 Zwemles 

 Baby zwemmen 

 Peuter zwemmen 

 Aquarobic 

 Trimzwemmen 

 Fysiotherapie 

 Manuele therapie 

 Lymfedrainage 

 Sportfysiotherapie 

 Caesartherapie 

 Podotherapie 

 Psychotherapie 

 

 WWW.FYSIOWAVE.NL 

 

Veldkers 2    4761WG    Zevenbergen    0168-325543 

Chinees Indisch 
Restaurant

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

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

Elke zaterdag en zondag
lopend buffet

Dinercafé   |   Feesten   |   Vergaderingen   |   Bu� etten   |   High Tea

Markt 8   |   Zevenbergen   |   T 0168-323620
www.vanderhoo .nl

Aandacht voor gast, eten,
              drinken en ambiance 
     dat is onze “HOOFTZAAK” 

Wilt u ook adverteren 
in ons clubblad?

Vraag naar onze voordelige
tarieven via

knipsels@avgroenester.nl

Noordhaven 110, 4761 DC Zevenbergen
Tel. 0168-327632

Noordhaven 114, 4761 DC Zevenbergen
Tel. 0168 - 327400

VAN LOON JUWELIERS
Nieuwe Kerkstraat 6, 4761CP Zevenbergen

Tel:0168-335199 Fax:0168-370280
e-mail: info@vanloonjuweliers.nl

www.vanloonjuweliers.nl
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Twintig jaar geleden werd hij voor het eerst gelopen: de Roparun.  
De start lag bij de Rotterdamse Euromast, de finish in Parijs. Nu rennen de deelnemers de 520 kilometer lange 
estafetteloop in omgekeerde richting: van Parijs naar Rotterdam. Dit jaar loopt ook een enthousiast Ster team mee 
om geld op te halen voor mensen met kanker. Wie doet er een duit in het zakje? 
 
Wereldwijd sterven elk jaar meer dan 7,5 miljoen mensen aan de gevolgen van kanker, van wie 42.000 in 
Nederland. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die het gevecht tegen deze ziekte winnen, dankzij 
wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. Om het leven van kankerpatiënten draaglijker te maken, 
leveren deelnemers aan de Roparun in teamverband een sportieve topprestatie onder het motto: leven toevoegen 
aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.  
Met de opbrengst – in 2010 was dat maar liefst 4.623.730 euro - heeft Stichting Roparun al veel goede doelen op 
dit gebied kunnen ondersteunen, vooral op het gebied van palliatieve zorg.  
 
Terwijl er in mei 1992 slechts dertien teams aan de start verschenen, zullen er dit jaar tijdens de twintigste editie op 
11 juni in Parijs maar liefst 275 teams van start gaan. De Roparun-teams bestaan uit maximaal acht lopers,  
die ieder gemiddeld 65 kilometer lopen, ruim anderhalve marathon. De teams beschikken bovendien over minimaal 
twee fietsers en diverse begeleiders, zoals chauffeurs, verzorgers, cateraars en wegkapiteins.  
Gemiddeld bestaat een team uit 25 personen. Behalve de sportieve inspanning moeten zij ook anderen 
inspanningen leveren om geld op te halen voor het doel. De drie snelste teams en de drie teams met de hoogste 
opbrengst worden gehuldigd tijdens het eindfeest van de Roparun, enkele weken na de finish.  
Dan wordt ook de totale opbrengst bekendgemaakt. De voorgaande negentien edities hebben in totaal meer dan 
45 miljoen euro opgebracht voor zorg voor mensen met kanker. 
Alsof kanker op zichzelf al niet erg genoeg is, valt na een chemotherapie vaak ook nog eens je haar uit. 
Hoofdhuidkoelers kunnen dit effect tegengaan. De koeling vernauwt de bloedvaten in de hoofdhuid, waardoor de 
schadelijke stoffen de haarwortels moeilijker bereiken. Ook de celstofwisseling in de haarvaten wordt gunstig 
beïnvloed. Stichting Roparun belooft in 2011 bijdragen voor vijf hoofdhuidkoelers in verschillende therapiecentra. 
Daarnaast reserveert de stichting bijdragen voor bedden in hospices, antidoorligmateriaal, massagebanken, 
sportbeoefening na een chemokuur, palliatieve afdelingen in ziekenhuizen, een inloophuis, een gastenkamer en 
nog veel meer zaken die het lijden van kankerpatiënten kunnen verlichten.  
 
Na 1 keer voor ABN-Amro, 2 keer A.V. Groene Ster en 6 keer voor “Moerdijkrunners” te hebben gelopen, heb ik 
me een ander doel gesteld, maar beveel u dit goede doel van harte aan.                             
 
www.roparun.nl          www.moerdijkrunners.nl 

Jan van Meer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROPARUN 2011 
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De loperscommissie heeft dit jaar weer opnieuw het kanjerklassement ingevoerd. 
Alle recreantenlopers die aan minimaal 5 van de 10 loopjes hebben meegedaan, 
worden aan het eind van het jaar gekroond tot kanjer van 2011! 
 
 

Kanjerklassement   2011 
 
DATUM  DAG PLAATS LOOP KM OPGEVEN 

13 maart zondagmorgen Zevenbergen Clubcross Oude Stort 
Dames 2 mannen 
4,8 op lijst 

10 april zondag Rotterdam Marathon Rotterdam 5 ,10 of 42 km www.fortismarathonrotterdam.nl  

eind mei volgt Zevenbergen 5 km roparun testloop 5 km niet nodig 

02 juni Donderdag Standdaarbuiten 
15 km van 
Standdaarbuiten 5,10 of 15 km ter plaatse 1 uur van tevoren 

27 juni maandagavond Zevenbergen aflopen opstapgroep 5 km niet nodig 

26 augustus dinsdagavond Hoeven Hoevense polderloop 6 ,10 of 15 km www.hoevensepolderloop.nl  

18 september zondag Zevenbergen Raboloop 5,10 of 15 km op lijst 

25 september zondag zevenbergen Clubkampioenschappen 5 km op lijst 

30 oktober zondag Etten-Leur Herfstmarathon 5,10,21,of 42 km www.marathonbrabant.nl 

december zaterdagmorgen Zevenbergen aflopen opstapgroep 5 km  niet nodig 
 
 
 

 
Op 21 mei zal het clubgebouw officieel geopend worden. Alle leden hebben per adres hiervoor een uitnodiging 
ontvangen. Straks kan iedereen zien hoe hard er gewerkt is en wat het resultaat daarvan is.  
Veel zal er af zijn maar nog niet alles. In de kantine hangen straks ter verfraaiing enkele fotolijsten met…….? 
 
Wij roepen onze leden op om flink deel te nemen aan wedstrijden deze zomer.  
Gehuld in ons frisse wedstrijdtenue is er vast een fotograaf in de buurt die jouw prestaties op de gevoelige plaat 
kan vastleggen. Jong of oud, snelle sprinter, wandelaar, verspringer of kogelstoter, het maakt niet uit zolang het 
maar laat zien hoe actief onze atleten/wandelaars zijn. 
De foto‟s mogen het grote geheel laten zien of juist een geweldig detail. Misschien hoeft je hoofd er niet op,  
maar die geweldige heupbeweging die jij maakt tijdens een kogelworp wel. Of alleen sprintspikes of al die 
wandelende benen in verschillende schoenen. 
Noem maar op, er zijn veel manieren om onze geweldige sport die zo veelzijdig is in beeld te brengen. 
 
WAT HEB JE NODIG: 

 Een clublid in clubtenue 
 Een wedstrijd of tocht 
 Een goede fotograaf 
 De juiste spirit 

 
Je hebt de hele zomer dus de tijd om foto‟s te maken. Na de clubkampioenschappen, dus zelfs op onze eigen 
prachtige accommodatie kun je foto´s maken, zal er een foto-avond worden belegd. Heb jij mooie foto‟s geschoten, 
laat ze dan afdrukken op het minimale formaat 15x18 en lever ze in. Deze foto‟s komen in de kantine te liggen 
zodat we er een jury op los kunnen laten. De 4 of 5 mooiste foto‟s komen vergroot tot posterformaat in een fotolijst 
te hangen voor minimaal 5 jaar. Als een van jou foto‟s erbij zit dan moet je deze foto aanleveren op een USB-stick. 
Na de fotowedstrijd krijg je de ingeleverde foto´s weer terug als je dat wilt. 
 
Voor vragen: Angela Rindt 
 

 

AGENDA KANJERKLASSEMENT 2011 

FOTOWEDSTRIJD: FINISHING TOUCH VOOR DE KANTINE 
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 Namens de feestcommissie, jeugdcommissie, bestuur en stichting; Kees Otten                                       
  
 
 

 
Op 21 mei is het dan eindelijk zover! 

Op deze dag worden onze nieuwe baan 
en clubgebouw feestelijk geopend. 

Zet deze datum maar alvast in je agenda, 
want iedereen is hierbij natuurlijk 

van harte welkom! 

 
Lees daarom  
je uitnodiging  

die bij dit clubblad  
is gevoegd!         

Let verder op kranten,  
e-mail en de website  

voor nadere informatie. 

FEESTELIJKE OPENING NIEUWE BAAN EN CLUBGEBOUW 
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ELKE DOnDERDAG 
OP DE MARKT In 

ZEVEnBERGEn

Diverse modellen van:
Lowa, Meindle, Salamon,

New Balance, Gri-Sport, Asics 

POVER SCHOENEN  &  SPORT
NIEUWE COLLECTIE WANDELSCHOENEN

Noordhaven 86, Zevenbergen
0168-324404

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!

Haveneind 2 
4761 BZ Zevenbergen 
zevenbergen@pelikaanreizen.nl
Tel. 088 – 7354555

Mevr. B. Kemner
Slingeland 30
Zevenbergen

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

Gediplomeerd Pedicure
Lid Provoet

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

Adviesbureau voor de werktuigbouw en bedrijfskundige sector

WBAB
Boerkensleen 25
4705 RL Roosendaal
Telefoon: 0165-567536

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

ontwerp
verkoop
realisatie

Wilt u ook adverteren in ons clubblad?

Vraag naar onze voordelige tarieven via
knipsels@avgroenester.nl

VAN AART BANDEN
BANDEN    UITLATEN    ACCU’S

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

Industrieweg 11
4762 AE Zevenbergen
Tel.: 0168-328741
www.vanaartbanden.nl
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Het is weer een hele poos geleden dat ik een stukje mag schrijven voor de wandelvreugde. 
De laatste tijd wandel ik weer aardig mee met de uittochten en onze eigen trainingsrondjes, en ja, je loopt gewoon 
veel beter als je met regelmaat wandelt, nog niet zo lang geleden kwam het er vaak niet van te gaan wandelen,  
er zat gewoon weken of zelfs een maand tussen de wandelingen, en oei als je dan weer de 25 km gaat lopen, 
merk je heel goed dat je niet met regelmaat loopt. 
 
 
Voor Fred is het straks ook weer helemaal opnieuw opstarten, gezien hij toch een hele poos uit de running is 
geweest, maar hij hersteld tot nu toe heel goed van zijn operatie, dus over een tijdje kunnen we weer lekker samen 
wandelen, dus na verloop van tijd zal hij jullie weer vergezellen en wat dollen onderweg, want dat heeft hij heel erg 
gemist.  
 
 
We hebben toch aardig wat fanatieke nieuwe wandelaars mogen verwelkomen, al wordt de grotere groep nu we 
dichter bij de 4-daagse komen opgesplitst in groepjes. 
Ze moeten nu eenmaal langere afstanden gaan lopen, om goed getraind naar Nijmegen te gaan. 
Jammer dat er toch een 3 wandelaars uitgeloot zijn voor de 4-daagse,  helaas is het ook nog, dat er van een 
echtpaar de partner is uitgeloot, heel vervelend.  Hopelijk maken zij nog kans als er veel deelnemers zijn afgemeld. 
 
 
Wij zijn ook al wat aan het klussen geweest in de bergruimte, hier hebben we al 2 opbergrekken in elkaar gezet en 
daartussenin een stalen kast geplaatst. 
Fred is aan het knutselen geweest en een handig rek/opbergsysteem voor paaltjes,bordjes e.d. gemaakt. 
Ja ja, het wordt een overzichtelijke bergruimte, hebben meer ruimte dan voorheen en het hoeft ook niet meer 
gedeeld te worden. 
We hebben straks met z‟n allen een clubgebouw waar we trots van alles in kunnen organiseren 
We hebben ook al een paar spulletjes overgebracht, heerlijk als we straks weer gewoon alles op een plek hebben 
staan. De westhoektocht wordt de laatste tocht bij SGZ. (nieuw)  
Wij zijn hem uiteraard dankbaar dat we een hele lange tijd gebruik hebben kunnen maken van zijn ruimte. 
 
 
Helaas moeten wij als commissie afscheid gaan nemen van  Fred, hij gaat na de tocht  van 15 mei stoppen met 
zijn activiteiten als commissielid, dus zijn we druk bezig zijn taken te verdelen. 
Joop Barel heeft zich aangemeld en komt ons de helpende hand bieden, hij heeft nu al een paar taken van Fred op 
zich genomen. 
De commissie bestaat nog steeds uit te weinig mensen, graag willen wij nog 2 leden verwelkomen, het liefst een lid 
die de helpende hand kan bieden op administratief gebied. 
Dus schroom je niet, en meld je als je ons de helpende hand wil bieden. 
Je bent van harte welkom. 
 
 
15 mei hebben we onze westhoektocht, hoop dat de weergoden ons beter gezind zijn dan de voorjaarstocht de 
afgelopen keer, dat was heel veel regen, bah. 
Wat ook heel leuk is dat er onder onze wandelaars steeds meer mensen de helpende hand bieden bij onze 
tochten, hier zijn we dankbaar voor, gezien de vrijwilligersgroep niet meer zo groot is. 
Uiteraard een ieder die een steentje bijdraagt,  bij voorbaat onze dank. 
 
 
Zo Zo!!!!  toch nog best wat op papier hé. 
Groetjes en heel veel wandelplezier 
Anneke 
 
 
 
 
 
 
 
 

WANDELVREUGDE 
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Hallo wandelmensen, 
 
Wij zijn Kaatje, Ida, Betsie, Dirk, Sjaan en Annie…nu horen we jullie denken WIE????????? 
Nou wij zijn de Franse bulldoggen van Jolanda Vermeij en wij hoorden dat zij iets moest vertellen of zo voor jullie 
blad. 
Nou, wij dachten dus, als er iemand iets kan vertellen over ons vrouwtje Jolanda dan zijn wij dat wel. 
Wij zijn best wel blij met ons vrouwtje hoor, ze is best lief, maar soms heeft ze hele rare ideeën.  
Zo zit ze ieder jaar naar de tv te kijken naar een heleboel mensen die als een stel ganzen achter elkaar aan lopen. 
Vierdaagse noemen ze dat dan. 
En al jaaaaren en jaaaaren horen we Jolanda hetzelfde zeggen: „‟ik ga hem echt een keer lopen de Nijmeegse 
Vierdaagse‟‟. 
Tot afgelopen jaar…. de tv ging uit en de zaterdag daarna stond ze voor dag en dauw op om met ons te gaan 
wandelen en i.p.v. aan de boodschap, deed ze weer haar wandelschoenen aan en daar ging ze weer, de training 
voor de Vierdaagse was begonnen, zei ze. 
Nou en een ieder die ons vrouwtje Jolanda een beetje kent weet dat als ze iets in haar hoofd heeft ze daar ook vol 
voor gaat. 
Maar ja op een gegeven moment is het rond Fijnaart lopen in je uppie best saai, maar ja wat dan … 
Nou op een dag reed Jolanda met ons andere baasje Ron door Zevenbergen en daar stond een aanmelding van 
een wandeling van De Groene Ster. Thuis gekomen werd gelijk de website geraadpleegd en werd Arie gebeld en 
zie daar, Jolanda ging vanaf die dag met jullie wandelen. 
En het begon als een training voor de Vierdaagse, maar volgens ons is ze nu wandelverslaafd. 
Grenswandelingen, bloesemtochten, uitwandelingen van de Groene Ster, ze loopt dat het een lieve lust is. 
En wij, wij zwaaien haar elke keer als ze vertrekt uitbundig uit, we zijn namelijk superblij met jullie wandelmensen 
van de Groene Ster, want door jullie hebben wij nu heel vaak een paar dagen RUST, complete RUST hier in huis 
dus namens ons en ons baasje Ron.  
Bedankt daarvoor en jullie allemaal heel veel sterkte met het wandelen samen met ons vrouwtje Jolanda Vermeij 
 
Kaatje, Ida, Betsie, Dirk, Sjaan en Annie. 
 
O ja en het  wandelschoentje geeft Jolanda door aan Lia de Groot. 
 

 

ZONDAGMORGEN TOCHTEN 
  Datum nr. Route afstand Begeleider 

01 mei   autotocht   Linda en Martine 
08 mei 55 afgebrande hoef 15 Linda  
15 mei   westhoektocht     
22 mei   de druif 15 Anneke 
29 mei 51 maria hoeve 14 Joop 
05 juni    autotocht   Fred 
12 juni 56 Oudenbosch 15 Martine 
19 juni 50 Langeweg 14 Joop 
26 juni 40 rode vaart 12 Arie 

     DINSDAGAVOND TOCHTEN 
  Datum nr. Route afstand Begeleider 

03 mei 11 Afgebrande hoef 8 Martine 
10 mei 10 De Biggelaer 6 Anneke 
17 mei 16 Markdijk 9 Anneke 
24 mei 19 Nolleke Sas 10 Martine 
31 mei 21 Klundertse weg 10 Anneke 
07 juni 22 Naturisten 10 Anneke 
14 juni 28 Pootweg 10 Martine 
21 juni 32 Bloemendaal 12 Anneke 
28 juni 38 Krukweg 12 Martine 

 

HET WANDELSCHOENTJE 

WANDELAGENDA 
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UITTOCHTEN 
 zaterdag 7 mei 20e rondom Roosendaal, Thor 

 
Thorhonk, sportpark Vierhoeven, Nispenseweg 5, Roosendaal 

 
50 en 40 km: start 7.00-8.00 

 
30 km:           start 7.15-10.00 

  20 en 10 km: start 8.00-13.00 
  6 km:             start 8.15-14.00 

 
  

zondag 15 mei Westhoektocht, AV Groene Ster Zevenbergen 

 
SGZ, Galgenweg 

 
50 en 40 km: start 8.00 

 
25 km:           start 8.00-9.00 

  15 en 10 km: start 9.00-12.00 

 
  

zondag 29 mei 9e Vincent van Goghwandeltochten, De Losse Feeter 

 
De Wipakker, Wipakker 6, Etten-Leur 

 
40 km: start 7.00-9.30 

 
30 km: start 8.00-10.00 

 
24 km: start 8.00-11.00 

  10 km: start 9.00-14.00 

 
5 km:   start 10.00-14.00 

 
  

zaterdag 4 juni Halve Zolentocht, wvs waalwijk 

 
buurthuis de Wierd, St. Crispijnstraat 83, Waalwijk 

 
40, 30 en 25 km: start 8.00-10.00 

  20 en 15 km:       start 8.00-12.00 

 
10 en 5 km:         start 8.00-13.30 

 
  

zondag 26 juni Bruggentocht, wsv Dortse Vierdaagse 

 
sportgebouw Eneco, Halmaheiraplein 37, Dordrecht 

 
55 en 45 km:start  7.30-9.00 

 
35 km           start: 7.30-10.00 

 
25 km           start: 8.30-10.00 

 

 

 
Nu ons clubgebouw bijna klaar is moeten we ook nadenken over een aantal werkzaamheden die we al een tijdje 
niet meer verricht hebben zoals het bemensen van de kantine en natuurlijk moet het gebouw ook op regelmatige 
basis schoongemaakt worden. Een aantal dames heeft al aangegeven dat zij in de kantine willen meedraaien maar 
het zou prettig zijn als het groepje wat groter wordt zodat de uren verdeeld kunnen worden en het voor iedereen 
een acceptabel aantal uren blijft en dus ook leuk blijft.  

 
Voor het schoonmaken van het gebouw ligt het iets anders, aangezien bijvoorbeeld het Markland College 
nagenoeg elke dag gebruik gaat maken van de kleedruimtes en die dus ook elke dag schoongemaakt moeten 
worden. Dit is dus wat minder vrijblijvend, we moeten er op kunnen vertrouwen dat degene die dit willen doen dat 
dan ook op de afgesproken tijden uitvoeren. Voor deze activiteit zal dan ook in overleg met de Stichting een 
vergoeding per uur worden afgesproken. Het zou mooi zijn als we een groepje van 4 a 5 personen zouden hebben 
zodat het per persoon maar een paar uur per week kost. 
 
Als je interesse hebt om in de kantine mee te draaien en/of deel uit te maken van de schoonmaakploeg laat me dat 
dan even weten of bel me even als je eerst wat meer informatie hierover wilt hebben.  
 
Dorien van Someren, 0168-404934. 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR SCHOONMAAK EN MEEDRAAIEN KANTINE 
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Grando Keukens & Bad Zevenbergen
Blokweg 7A, 4761 RA Zevenbergen, tel: 0168-373700, www.grando.nl

Betaalbaar Keukendesign 

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 profi teer bovendien van bijzondere aanbiedingen en 
acties.

KIJK EN LAAT U VERRASSEN!

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

VERKOOPT!
Molenstraat 36

4761 CL Zevenbergen

0168-335855

info@bonmakelaardij.nl

www.bonmakelaardij.nl

KIJK EN LAAT
U VERRASSEN!

Grando Keukens & Bad
Blokweg 7A, 
4761 RA Zevenbergen, 
0168-373700, www.grando.nl
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Zaterdag 23 april werden nieuwe materialen met de vrachtwagen van Tim zijn baas gehaald in Nieuwersluis en 
Baambrugge. Hoewel  Tim Smits en Melvin den Broeder geen lid meer zijn, zetten ze zich af en toe toch nog in 
voor de vereniging en daar zijn we natuurlijk enorm blij mee!  
Net als met alle hulp van de andere vrijwilligers die keer op keer voor de club klaar staan!  
 

 

 

   

 

 
Op 31 maart was de eerste bijeenkomst van de leden van de Club van 100.  
Omdat ons eigen clubgebouw nog niet klaar is, gingen we naar De 3 Musketiers en onder het genot van een hapje 
en een drankje gingen we de strijd tegen elkaar aan op de bowlingbaan! 
 
De opbrengst van de Club van 100 wordt dit jaar voornamelijk besteed aan het nieuwe clubgebouw, maar op deze 
avond konden de leden ook kiezen uit een 3-tal voorstellen waarvan zij vinden dat het nodig is dat het aangeschaft 
wordt. Met ruime meerderheid werd gekozen voor een nieuw erepodium en dat is inderdaad geen overbodige luxe.  
Een nieuw erepodium zal dus dankzij de steun van de Club van 100 binnenkort gerealiseerd worden! 
 
De Club van 100 is vorig jaar opgestart om meer inkomsten te genereren voor de vereniging en staat voor leden 
die de club niet alleen een warm hart toedragen maar tevens bereid zijn om € 100,- per jaar te doneren.  
Naast eeuwige dank vanuit de vereniging, zullen deze leden een naamsvermelding krijgen op het  
Club van 100 bord in ons nieuwe clubgebouw en op de website. Tevens kunnen zij jaarlijks een verrassing 
verwachten.  
 
Omdat wij beseffen dat € 100,- veel geld is, is het natuurlijk ook mogelijk om met iemand samen of met een 
groepje lid te worden.  
 
Wilt u zich ook aansluiten bij de Club van 100? Dat kan door een mailtje te sturen naar: 
clubvan100@avgroenester.nl   U ontvangt dan van ons het aanmeldingsformulier per e-mail met hierop o.a. 
informatie over de betaling en de naamsvermelding. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De Sponsorcommissie 
Alex Eradus, Sandra Leenheer en Hester Alofsen.  
 

 

 

 

 

IMPRESSIE WERKZAAMHEDEN CLUBGEBOUW 

CLUB VAN 100 
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AANMELDINGEN 
   B. Rauwens Kamillestraat 34 Zevenbergen Wandel 

Lia Broeders Uilekoten 32 Zevenbergen Wandel 

Wim van Beers Melijn 3 Zevenbergen Wandel 

Brenda van Beers Melijn 3 Zevenbergen Wandel 

    
    AFMELDINGEN 

   Lyzette Schreuders Lopers 
  Jolanda Kanters Lopers 
  Julia Snoeijs Lopers 
  Joris de Graaf A-pupil 
  Jan Kremers Wandel 
  Nel Kremers Overigen 
   

 

 

     2 Bram Bogerd 
 

18 Bas Groeneveld 
2 Joni Wiekart 

 
18 Wouter van As 

3 Renate Kemner 
 

19 Richel Gruijters 
4 Melanie Lips 

 
19 Malik Azoum 

5 Wim Verhoeven 
 

20 Dominic Niemeijer 
5 Nina Eikenbroek 

 
20 Esther Bon 

5 Stevin van der Meer 
 

20 Koen van der Meer 
6 Marije de Heer 

 
21 Philly Brooijmans 

6 Margot van der Ven 
 

21 Pleun van der Made 
7 Thijs van Tetering 

 
21 Frank den Ridder 

9 Wiebe Slagter 
 

21 Marcel Machielsen 
10 Maaike Brouwer 

 
23 Nicky de Vrij 

11 Mike Thijsse 
 

23 Geoffrey Westhoff 
11 Robbin Stoop 

 
25 Jelle Maat 

12 Lotte van der Made 
 

27 Karin Mulders 
13 Marc op t'Hof 

 
27 Jeanny van Kaam 

15 Yvonne Roovers 
 

30 Thomas Nelemans 
16 Anneke Franken 

 
31 Tamar van de Linden 

16 Marianne Gielis 
    

MUTATIES 

VERJAARDAGEN MEI 
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adres
Gildelaan 11  4761 BA Zevenbergen

telefoon
0168  32 50 50

e-mail
info@notariskantoorzevenbergen.nl

info
www.notariskantoorzevenbergen.nl

met zorg geregeld

0168 - 330 151 • info@orbit4allmoerdijk.nl • www.orbit4allmoerdijk.nl

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 grenze-
loos en zetten we alles op alles. Letterlijk, want ‘kan niet, bestaat niet’.

Onze producten:

• Kleurenprints
• Zwart/wit prints
• Briefpapier
• Enveloppen
• Visitekaarten
• Brochures
• Posters
• Banners
• Technische tekeningen
• Etc.

Z e t  a l l e s  o p  a l l e s
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Haal- en breng service






