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VAN DE VOORZITTER
Poeh is dat zweten. Gisteren waardeloos weer en vandaag dan ineens weer temperaturen van
boven de 25 graden. Maar dat is niet de reden van het zweten hoor.
Ik ben vandaag mee geweest met de mannenploeg 2e divisie naar Sittard.
We zijn echt met de hakken over de sloot blijven steken in de 2e divisie.
Na 3 wedstrijden zijn we met 23.634 punten op een 30e plaats geëindigd, 14 punten voor op
AV Startbaan dat op de 31e plaats eindigde. Maar nog genoeg marge tussen ons en de plaatsen
32 t/m 36 (de degradatie kandidaten). We staan dus net buiten de gevarenzone, maar wel met
een uitermate kleine marge.
Veel blessures en een fantasieopstelling gaven Bert Tielen, die ons vanochtend uitzwaaide op de Knip, geen goed
voorgevoel. Het zou toch al te zot zijn dat we 1e staan met de masters en dat we met de mannenploeg zouden
degraderen. Hoe raar kan het lopen in de sport.
e
Er is veel jong talent in opkomst bij onze vereniging, maar die zijn nog net niet klaar om de ploeg in de 2 divisie dit
jaar te komen versterken. Nog een jaartje en dan kunnen zij er tegenaan. Ik hoop dat het nu echt de laatste keer
was dat ik als master gevraagd ben om de mannenploeg aan te komen vullen vanwege blessureleed.
We blijven dus nog zeker minimaal 1 jaar in de 2e divisie zitten met de mannen. Missie geslaagd!
De damesploeg en de 2e mannenploeg mochten vandaag in Steenbergen aan de gang.
De damesploeg is juist door een wat mindere start aan het begin van het seizoen net buiten de promotiewedstrijd
gebleven. De eerste wedstrijd waren ze 22e, de tweede wedstrijd 15e en vandaag zijn ze 12e geworden van de 68
ploegen. Zij kwamen 588 puntjes tekort op de poulewinnaar voor een plaatsje in de finale.
De dames hebben het competitieseizoen grandioos afgesloten met een nieuw clubrecord op de Zweedse estafette.
Met hun tijd van 2'27"52 (was 2’32”83) werden ze 1e in Steenbergen en hadden zij de 4e tijd bij de dames tijdens
de 3e competitiewedstrijd.
Tijdens de maanden juli en augustus zijn nog behoorlijk wat Groene Sterren actief.
De wandelaars gaan van 19 t/m 22 juli naar de 95e editie van de Nijmeegse 4-daagse.
Iedereen heeft in Uw Regio een interview kunnen lezen met Theo Holla. Theo doet dit jaar voor de 40e keer mee,
een prestatie van formaat. Helaas stond in het interview niet vermeld dat Theo lid is van de wandelafdeling van AV
Groene Ster, want dat zou een prima promotie van onze vereniging zijn geweest. Ik wens alle wandelaars een
prachtige 4-daagse toe.
Eind augustus neemt een aantal atleten deel aan de Tilburgse Kruiken Meerkamp (TKM) bij Atilla.
Deze ploegenmeerkamp lijkt qua formule heel veel op de MPM die we zelf een aantal jaren met heel veel succes
e
organiseerden. Ik wens alle atleten veel plezier in Tilburg tijdens de 1 editie van de TKM.
We kunnen ons nu gaan opmaken voor een welverdiende zomervakantie en daarna kunnen we vol aan de bak
want september wordt een top-drukke-maand.
Vorige week heeft de Atletiek Unie bekend gemaakt dat de finale van de masterscompetitie 2011 dit jaar in
Zevenbergen wordt gehouden. Dit betekent dat we op 11 september een van de mooiste wedstrijden mogen
organiseren die er bestaat. Er zullen dan 24 ploegen van de mannen masters 1e en 2e divisie en 16 ploegen van de
vrouwen masters 1e en 2e divisie strijden om het Nederlands kampioenschap masters.
Dat zijn dus niet minder dan 40 ploegen die verdeeld over 4 categorieën acte de presents geven.
We mogen het parkeerterrein bij Piet de Jong alvast wel reserveren 
We willen deze wedstrijd erg grootst aanpakken. Een beetje zoals we dat in het verleden hebben gedaan tijdens de
MPM. Daarom roepen we iedereen op om die dag te komen helpen met jureren, bardienst, materiaal sjouwen en
noem maar op. Dus zet 11 september vet in je agenda, en meld je aan, want we kunnen alle hulp gebruiken.
Wij masters willen die dag proberen om op het hoogste schavot te eindigen, maar dan moeten we natuurlijk wel
100% met de wedstrijd bezig kunnen zijn en dat kan alleen als anderen voor ons klaar willen staan.
Voor die tijd moet er nog heel wat werk verzet worden op de Knip. Zoals iedereen heeft kunnen zien en merken is
er na de opening op 21 mei j.l. het een en ander aan werk blijven liggen.
De kantine moet nog de finishing touch krijgen. De inrichtingscommissie heeft al wel veel zaken aangeschaft,
maar er staat nog genoeg op het lijstje om het net iets meer af te maken.
Afgelopen zaterdag hebben Aad Poelenije en ik de loungeset opgehaald die de commissie had besteld.
Binnenkort komen de koelingen, ijsjesvriezer en koffiemachine. Maar er moeten nog bureaus, roldeurkasten, extra
barkrukken, extra lampen voor boven de bar, een whiteboard, bekabeling rond de baan en zo kan ik nog even
doorgaan, worden aangeschaft en opgebouwd/aangesloten. Ook is de bar (die ondertussen al prachtig is
geworden) nog niet helemaal af.
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September klinkt nog zo ver weg, maar het zijn maar 2 maandjes en daar valt van de meesten van ons ook nog
eens de vakantie in. Er is dus bijzonder weinig tijd over om alles op tijd klaar te krijgen.
En we willen vóór 11 september ook nog een keertje proefdraaien. Dus eigenlijk komen we tijd tekort.
En met die ene wedstrijd op 11 september zijn we er natuurlijk nog niet, want op 18 september is de Groene Ster
loop Zevenbergen, met start en finish op de Knip en een week later op 25 september zijn de
clubkampioenschappen baan. Bij al deze evenementen hebben we iedereen nodig.
Want de één wil meedoen met de finalewedstrijd, de ander wil zichzelf meten tijdens de loop en weer een ander wil
het buitenseizoen afsluiten tijdens de clubkampioenschappen. Kom dus helpen op zoveel mogelijk zondagen in
september. Er is altijd wel iets waar jij kunt bijspringen. Het belooft een drukke maar hartstikke leuke maand te
worden.
Ik wens iedereen een fijne vakantie toe en je weet het, ook tijdens de vakantietijd is er altijd wel wat te doen
op de Knip.
Ryan Smits

VAN DE REDACTIE
Zo, dit is het laatste clubblad voor de zomervakantie en ik wil iedereen dan ook alvast een fijne vakantie wensen.
Rust lekker uit en doe voldoende energie op, want zoals jullie in het stukje van Ryan hebben gelezen,
kunnen we in september alle hulp gebruiken!
Kopij voor de volgende Knipsels kunnen jullie uiterlijk 29 augustus aanleveren!
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 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
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NATIONALE JEUGD ATLETIEK DAG
Wist u dat

wij zondag 19 juni met een bus met 32 kinderen en 12 ouders naar de Nationale Jeugd Atletiek
Dag zijn geweest?

Wist u dat

deze dag helemaal in Amersfoort was, en we dus 2 keer wel 5 kwartier in de bus hebben gezeten?

Wist u dat

er ondanks dat het vaderdag was er veel vaders mee zijn geweest als begeleider van een groepje?

Wist u dat

wij dat dus heel stoer vonden van de vaders van Koen en Gijs, van Jonne, van Davey en Joey,
van Stefan, van Kim en Lisa, en van Daniel?

Wist u dat

wij het ook heel erg leuk vonden dat Dorien meeging als extra begeleidster?

Wist u dat

er deze dag ook een wedstrijd voor het mooiste vaandel was?

Wist u dat

Agnes, de moeder van Gijs en Koen, een prachtig vaandel heeft
gemaakt waar we allemaal mee op de foto zijn geweest?

Wist u dat

wij dat vaandel van haar mogen houden en dat we het dus altijd mee
kunnen nemen naar andere wedstrijden?

Wist u dat

we haar daar heel erg dankbaar voor zijn?

Wist u dat

de dag geopend werd door een snelle hordenloper en 2 jongens in
een rolstoel?

Wist u dat

de snelle hordenloper het snelst over de finish van de 100 meter was?

Wist u dat

het aan het begin van deze dag heel slecht weer was?

Wist u dat

de vader van Jonne een prachtig plekje voor onze tassen had gevonden in de tent en dat we daar
heel erg blij mee waren i.v.m. de regen?

Wist u dat

het later op de ochtend gelukkig droog werd en er zo af en toe nog een plens bui voorbij kwam?

Wist u dat

we dus nat werden van de regen, maar ook van de
waterspelletjes die we moesten doen?

Wist u dat

we levend sjoelen hebben gedaan, waarbij je zelf op
een sjoelsteen moest liggen en je zelf
moest wegschuiven?

Wist u dat

we ook ballen in een broek moesten opvangen?

Wist u dat

we ook allemaal in een rolstoel hebben gezeten
en dan slingerdeslang naar de overkant moesten
rijden?
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BBQ+

Meer dan zomaar barbecueën!
Kies zelf uw complete BBQ+ arrangement
met of zonder bowlen.

SUPER BBQ + BOWLEN
all-in arrangement + 6 consumpties

40,- p.p.

SUPER BBQ

vlees + stokbrood + frites
+ sausjes + dessert
+ springkussen voor de kids

22,50p.p.

Ve r s t a n d Va n

Nieuw bij de 3 Musketiers:

Le

k ke r V e e s
l

A. ARDON,
keurslager

www.de3musketiers.nl
Hazeldonksezandweg 28b
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4762 AL Zevenbergen

0168 370 545

info@de3musketiers.nl

Zuidhaven 95, Zevenbergen
Tel. 0168-323403
www.keurslager.nl

Wist u dat

dat soms toch wel heel erg moeilijk was?

Wist u dat

we ook moesten steppen, skelteren en over een stormbaan moesten klimmen?

Wist u dat

de meeste kinderen dat heel erg leuk vonden?

Wist u dat

we ook wel onderdelen hebben gedaan als sprinten, verspringen, balwerpen en kogelstoten?

Wist u dat

we aan het einde een pendelestafette hebben
gehouden?

Wist u dat

de ploeg van Nerena, Franziska, Lotte en Veerle
toen hebben gewonnen
en mooie veters als prijs kregen?

Wist u dat

dit groepje dus wel heel hard kon lopen,
maar op skilatten totaal niet vooruit kwam?

Wist u dat

het groepje van Keltoum, Nina en Lisa dat veel
beter kon en het bovenstaande groepje
dus al heel snel inhaalde,
ook al waren ze later gestart?

Wist u dat

Stefan die dag bij de B-pupillen de allerbeste
balwerper was, met wel 28,35 meter?

Wist u dat

de groep van Joey, Davey, Malik en Jelle niet
bang was voor het koude water en gewoon
in hun blote buiken de sjoelbaan opgingen?
Stoer hoor!!!

Wist u dat

deze groep ook heel lang het record met
vangbroek had, met wel 39 ballen?

Wist u dat

helaas er een groep is geweest die dit verbroken
heeft met 4 ballen meer?
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Wist u dat

Iris, Gijs, Pleun en Ymke het geweldig vonden om op een springkussen te springen waar veel
water op lag? Dat gaf zulke leuke spetters!!

Wist u dat

de groep van Amber, Kim, Ellouissa en Lisanne
niet alleen pijn in hun rug kreeg van het skilat lopen,
maar ook in hun kaakspieren van het lachen?

Wist u dat

de groep van Jelmer, Jonne, Geoffrey en Rick
zichzelf als schietschijf gebruikten?

Wist u dat

sommige papa's het op een gegeven moment
lekker warm vonden in de tent en hun ogen
toen niet meer open konden houden?
He, Corne?!

Wist u dat

we jammer genoeg in de busrit terug geen film konden kijken?

Wist u dat

het licht het in de wc in de bus ook niet deed?

Wist u dat

iedereen een mooi diploma en tasje mee naar huis heeft gekregen?

Wist u dat

de begeleiders heel blij waren met het boek wat ze kregen over 900 jaar Amersfoort?
(hadden ze blijkbaar over uit 2009…)

Wist u dat

we heel veel plezier hebben gehad en de kinderen echt hun sportiefste kant hebben laten zien?

Wist u dat

we de vaders en moeders heel dankbaar zijn dat ze als begeleiders mee zijn gegaan?

Wist u dat

ze daar eigenlijk wel een klein applausje voor verdienen?

Wist u dat

u hele leuke foto's van bovenstaande zaken kunt terugzien op onze eigen site?
www.avgroenester.nl

Wist u dat

u die zeer zeker eens moet gaan bekijken?

Groetjes,
Anet van Hooydonk

Namens de kinderen en de ouders willen we hierbij Anet bedanken voor de fantastische organisatie!
We kijken al weer uit naar volgend jaar!
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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 LOON JUWELIERS
Noordhaven 114, 4761 DC Zevenbergen
Tel. 0168 - 327400
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Nieuwe Kerkstraat 6, 4761CP Zevenbergen
Tel:0168-335199 Fax:0168-370280
e-mail: info@vanloonjuweliers.nl
www.vanloonjuweliers.nl
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WANDELAGENDA
ZONDAGMORGEN TOCHTEN
Datum
nr. Route
03 juli
autotocht
10 juli
53 Koksweg
17 juli
37 Moye Keene
24 juli
geen tocht, vakantie
31 juli
geen tocht, vakantie
07 aug.
geen tocht, vakantie
14 aug.
geen tocht, vakantie
21 aug.
61 Niervaart
28 aug.
32 Bloemendaal
04 sept.
autotocht
11 sept.
55 Afgebrande Hoef
DINSDAGAVOND TOCHTEN
Datum
Route
05 juli
22 Naturisten
12 juli
21 Klundertseweg
19 juli
32 Bloemendaal
26 juli
geen tocht, vakantie
02 aug.
geen tocht, vakantie
09 aug.
geen tocht, vakantie
16 aug.
geen tocht, vakantie
23 aug.
28 Pootweg
30 aug.
22 Naturisten
06 sept.
16 Markdijk
13 sept.
13 De Kok
UITTOCHTEN
zaterdag 9 juli

afstand Begeleider
Anneke
14
Linda
12
Arie

15
12
15

afstand
10
10
12

10
10
9
8

Martine
Linda
Arie
Martine

Begeleider
Joop
Anneke
Martine

Anneke
Anneke
Martine
Anneke

Zevendorpentocht, wvs Vosmeer
Vossenkuil, Bouw Kooymanstraat 2, Oud Vossemeer
50 en 40 km: start 7.00-9.00
30 km:
start 7.00-10.00

zaterdag 27 augustus

Brabantse Wal Wandeldag, wsc Non Plus Ultra
café/ zaal Non Plus Ultra, Dorpsstraat 125, Woensdrecht
40 en 30 km: start 7.00-10.30
20 km:
start 7.00-12.00
15, 10 en 5 km: start 7.00-13.00

zondag 11 september

Wandeldag Standaarbuiten, AVS ' 90
voetbalkantine SVC, Dr. Poelstraat, Standaarbuiten
30 en 20 km: start 8.00-9.00
15 en 10 km: start 9.00-11.00
5 km:
start: 9.00-12.00

zaterdag 18 september

Herfsttocht, wsv W.I.K.
cafe de Viersprong, Kanaalstraat 10, Dongen
20 en 15 km: start 10.00-12.00
10 en 5 km: start 10.00-13.00
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ELKE DOnDERDAG
OP DE MARKT In
ZEVEnBERGEn

POVER SCHOENEN & SPORT
Koekoeksedijk 36
4761 PJ Zevenbergen
Telefoon: 0168-326412
Mobiel: 06-54985679

ontwerp
verkoop
realisatie

VAN AART BANDEN
BANDEN
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

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

HET WANDELSCHOENTJE
Het wandelschoentje van Marianne uit Zevenbergschen Hoek doorgegeven aan Jannie uit Klundert.
Hallo wandelaars,
De tijd is aangebroken dat onze 14 jarige viervoeter SLENTEREND een blokje omgaat en dat ik hem het laatste
stukje moet duwen om thuis te komen....! Aanvankelijk kon ik kilometers met hem door de natuur trekken.
Goed voor hem en mij! Helaas verleden tijd. Ik besloot alleen te gaan lopen. Daar kwam niks van.
,,Stel je een doel voor ogen, zoals de Nijmeegse vierdaagse en meld je aan bij een club; dan heb je altijd een stok
achter de deur!'' Zo kwam ik bij jullie terecht.
Arie, dolenthousiast gaf mij een trainingsschema, dat werkte! Al enkele maanden ga ik op pad met de groep of
langere afstandslopers. Het bevalt prima! Je komt op mooie plekken, waarvan je het bestaan niet wist.
Soms vlakbij: Halsteren, Oosterhout, Alblasserwaard, Utrechtse heuvelrug!
Het is natuurlijk ook leuk om voor een goed doel te lopen. Dit werd de nacht van de vluchteling waarbij de Birmese
vluchtelingen en backpackdokters gesponsord worden (Stichting Vluchteling). Het was fantastisch!
Jolanda Vermeij stelde een groep samen met Rianne Witkamp, Linda Roovers, Richard Ribson, Yvonne
Vermeulen en ik. We hebben gelopen in de nacht van 18 op 19 juni, van Rotterdam naar Den Haag (40km).
Na een warming up door Olga Commandeur, peptalk door enkele prominenten en het startschot van burgemeester
Aboutaleb zijn we met ongeveer 800 mensen gaan lopen. Een indrukwekkende lange rij 'lichtjes' door de nacht.
Alle evenementen in Nederland waren afgelast vanwege voorspelde slagregen, windstoten en onweer, maar wij
hebben de elementen getrotseerd en zijn gaan lopen!
Onderweg zijn we goed verzorgd bij diverse sportcomplexen. Het was heel sfeervol door de aanwezigheid van
verschillende muziekgroepen en slagwerk! Opvallend veel jongeren liepen mee.
De eindstreep werd niet door iedereen gehaald, zelfs John de Wolf moest afhaken....
De ontvangst in het Humanity House was goed.
Voldaan, verkleumd en moe, zijn we met de trein naar huis gegaan!
Voor informatie en reacties: www.nachtvandevluchteling.nl
Zin om volgend jaar mee te lopen?
Nu: 'op naar Nijmegen'!
Ik geef het wandelschoentje door aan Wilma.
Groetjes Jannie van Kaam

MUTATIES
AANMELDING
Joey Dingenouts

Teunisbloem 28

AFMELDINGEN
Dieke van der Made
Effi Suijkerbuijk
Joni Wiekart
Nick Gruijters
Diana Arts
Savannah Bakker

D-junior
C-junior
C-junior
B-junior
Lopers
Lopers

Zevenbergen

A-pupil
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VERJAARDAGEN

2
3
3
4
4
5
6
6
6
7
8
8
8
9
11
11
11
12
13
13
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
25
28
29
29
31
31
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JULI
Mirjam Peeters
Cees Otten
Jeannie Tielen
Tara van Tilborgh
Theo Holla
Anneke v.d. Bemt
Linda Roovers
Wouter Mevius
Kelvin van den Bogert
Anke van Leeuwen
Carla Smits
Jan Wevers
Anneke van Dijk
Anneke Broos
Piet Jacobs
Ria Smits
Nathalie Witkamp
Jolie van der Sanden
Nerena Langeweg
Ronald Naaktgeboren
Jennie Kamp
Ton Beije
Ton Buurstede
Lenneke Derks
Jelle Francois
Cas Overzier
Gijs van der Meer
Thea Tielen
Jolanda Vermeij
Corrie de Wit
Rik Derks
Irene van Tetering - van Slobbe
Sandra van Beers
Diego van Rosmalen
Paul van Raamsdonk
Jan Ooijen

1
2
3
3
5
5
8
8
9
9
11
11
12
14
20
20
21
21
22
22
23
24
24
24
25
25
26
27
28
29
29
30
31

AUGUSTUS
Neline Christianen
Ruud Jacobs
Jacqueline Nijenhuis
Hein Mak
Jan van Meer
Caroline Vollebregt
Wilma Tuin
Lex Schampers
Max op den Kamp
Wesley Timmerman
Gijs Overzier
Angela van Haaften
Jose van de Veeken
Lia Jongeneel
Marcel de Jager
Rik Peeters
Eveline Poelenije
Raoul Kanters
Sandra Leenheer
Dieuwke van Ooik
Lars Semler
Wouter van Hassent
Pieter Stam
Jaap Brust
Chantal Wagemakers
Ricardo Blom
Roel Vissers
Chris Wimmer
Raymond van Rijswijk
Marieke Otten
Siem Jansen
Eric van den Berg
Stef van Westerhuis
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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,

18

Betaalbaar Keukendesign

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

