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VAN DE VOORZITTER 
 

Slechts een enkeling is nog lekker aan het genieten van een vakantie, maar de meesten van ons 
zijn weer aan het werk of zijn al weer een week of wat naar school. Het weer was af en toe bar 
en boos. Het ene moment regende het pijpenstelen en een volgend moment was het weer 
heerlijk genieten in het zonnetje. 
 
Zo ook op zaterdag 27 augustus toen we met een klein ploegje het nieuwe erepodium zouden 
maken. De mannen van de onderhoudsploeg hadden al het nodige voorwerk gedaan en de basis 
al goed en stevig uitgezet. Piet Jacobs was al vroeg uit de veren want de banden en tegels 

zouden om 7:30 uur worden geleverd. Het was een kleine tegenvaller dat de materialen met een grote 
vrachtwagen werden gebracht, want nu werd het allemaal aan de openbare weg gelost en moesten we behoorlijk 
sjouwen om die loodzware dingen naar de bouwplaats te brengen. 
In een heerlijk zonnetje ging de bouw lekker vlot. Jan van Meer verzorgde de koffie voor ons, zodat we lekker door 
konden met ons werk. We hadden duidelijk te weinig zand om de 3 plateaus af te kunnen dichten met tegels van 
50 bij 50 cm. Het zag er naar uit dat de onderhoudsploeg het werk af moest maken. 
 
Toen Kees de Geus en ik de laatste stenen gingen halen bij de weg, kwam er net een sjofel langs. Kees bedacht 
zich geen moment en vroeg de chauffeur of hij even wat zand voor ons wilde halen bij onze buren van de handbal 
(dit was afgesproken met Arend de Boer). Dat wilde hij wel doen. Supertof zo’n spontane reactie van een passant. 
Het bleek dat het dhr. Batenburg was, hij had de fraaie trappen van ons clubgebouw mogen leveren en was blij dat 
hij iets voor ons kon betekenen. 
 
Nu konden we het erepodium zeker afmaken vandaag. Jammer dat Kees de Geus bij het tillen van één van de 
laatste banden een beetje uitgleed in de blubber, want de 
ondergrond was nog helemaal doorweekt van de regen van 
de afgelopen dagen. Het schoot meteen in zijn rug.          
Na even onder de trap uitgehangen te hebben, is hij naar 
huis gegaan. (gelukkig belde hij ’s-avonds dat het al wat 
beter ging).  
Rond het middaguur begon het te regenen. Ondanks de 
regen heb ik samen met Piet Jacobs en Kees Otten de klus 
nog af kunnen maken. De afwerking moet nog worden 
gedaan, maar het zware werk zit er op. Voor de foto 
sprongen we even op het erepodium waarop met gemak 
een hele competitieploeg kan staan. Dus we kunnen weer 
een vinkje zetten op onze To-Do-List voor 11-9. 
 
Je ziet dat we volop bezig zijn met de voorbereidingen van één van de grootste wedstrijden die we ooit hebben 
georganiseerd: de finale van de mastercompetitie op 11-9-2011. Vóór mijn vakantie hadden we al een vergadering 
gehad met een groot aantal mensen die gevraagd waren om mee te helpen met de organisatie. Maandag na mijn 
vakantie was de 2e vergadering en vrijdag 26 augustus was er ’s avonds een ET-testwedstrijdje op de Knip.         
We willen voorkomen dat we 11-9 voor verrassingen komen te staan omdat er ergens een connector niet goed 
aangesloten is. We hebben immers nog geen enkele wedstrijd georganiseerd op onze gerenoveerde baan en er 
zijn heel wat veranderingen doorgevoerd t.o.v. de oude situatie. Het werkt allemaal, dus weer wat vinkjes op de 
lijst. 
 
Ondertussen is de bestuurskamer al helemaal ingericht en begint de kantine ook steeds meer sfeer uit te ademen. 
Ook de kantineploeg heeft al 2 instructieavonden achter de rug. Vanaf vrijdag 26 augustus is de kantine na elke 
training open om even gezellig na te kletsen onder het genot van een kopje koffie of zo. Natuurlijk zijn er nog 
steeds veel dingen die nog niet helemaal af zijn, maar de komende weken zullen er in rap tempo een aantal zaken 
worden gerealiseerd. We willen tenslotte goed voor de dag komen op 11-9. 
 
Op sportief gebied zijn we ook volop met de finale bezig. Er wordt keihard getraind, het hele mannenteam is in 
vorm en daar waar nodig vliegen de kilootjes eraf. Het zou toch waanzinnig zijn als we het voor elkaar weten te 
krijgen om op onze accommodatie Nederlands kampioen te worden met het hele team en op het hoogste schavot 
van ons eigen erepodium te mogen staan. 
 
Omdat ik er van uitging dat in het vorige clubblad (juli 2011) wel een stukje zou staan van onze 3-voudig 
Nederlands kampioen Justin François, had ik in mijn stukje van de voorzitter helemaal geen aandacht besteed aan 
deze mooie prestatie van onze jongste master. Maar niemand had de moeite genomen om wat kopij in te leveren 
bij Hester. 
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VAN DE REDACTIE 

Justin François is op 18 juni in Den Haag Nederlands kampioen geworden op hinkstap (12,12m), 100m (11”39) en 
110m horden (15”37). Bij het hordenlopen blesseerde hij zich behoorlijk en heeft in de weken na het behalen van 
zijn gouden plakken hard gewerkt aan zijn herstel. Hij moet tenslotte helemaal fit zijn voor de finale.                    
Want individueel Nederlands kampioen worden op 3 onderdelen is natuurlijk prachtig, maar dit kunstje flikken met 
de mastersploeg is pas echt kicken. Ook Dennis François heeft eremetaal gehaald op het NK. Hij werd 2e op 
hinkstap (11,59m) en 3e op de 110m horden. 
 
Ik weet dat er wat atleten naar trainingskampen zijn geweest afgelopen zomer en dat er een aantal atleten heeft 
meegedaan aan de Tilburgse Kruiken Meerkamp, ook zullen er heel wat atleten, lopers en wandelaars de 
komende weken actief zijn bij diverse wedstrijden en tochten. Ik ga er dan ook van uit dat er meer dan voldoende 
stof voorhanden is om een leuk stukje te schrijven voor het volgende clubblad. Dan kan mijn stukje wat korter 
worden en is het clubblad toch nog goed gevuld. 
 
Iedereen succes bij alle activiteiten in de maand september!  
 
Ryan Smits 
 
 

Zo te zien zijn er een hoop mensen uitgerust en meteen in de pen geklommen, want er zijn behoorlijk wat stukjes 
binnen gekomen. Helaas ontbreekt het verslag van de 4e dag van de Vierdaagse van Nijmegen, terwijl dat toch 
juist de mooiste dag moet zijn geweest, maar misschien houden we het nog tegoed.  
 
 
Kopij voor de volgende Knipsels kunnen jullie uiterlijk 26 SEPTEMBER aanleveren!  
 
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 

 
 

 

 

DE VOLGENDE BESTUURSVERGADERING IS OP 26 SEPTEMBER! 

 
 
 

CLUBKLEDING 
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BESTUURSVERGADERING 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit seizoen heeft de mannen-masters ploeg een fantastische prestatie neergezet.  

Op 11 september zijn zij, met het hoogste puntenaantal,  

geplaatst voor de landelijke finale mannen-masters. 

Omdat wij vinden dat dit gevierd moet worden organiseren wij een masterparty! 

Alle baanatleten vanaf de B-junioren zijn, inclusief partner, dan ook van harte welkom op 

dit feest op vrijdag 7 oktober vanaf 20:00 uur in ons clubgebouw. 

Wij hopen dat jullie allemaal komen om er een gezellig feestje van te maken! 

 

Tot ziens! 

 

organisatie Masterparty! 
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A. ARDON,

Zuidhaven 95, Zevenbergen
Tel. 0168-323403

www.keurslager.nl

keurslager

VVeerrssttaanndd  VVaann  LLeekkkkeerr  VVlleeeess
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www.de3musketiers.nl
Hazeldonksezandweg 28b     4762 AL  Zevenbergen     0168 370 545     info@de3musketiers.nl

Nieuw bij de 3 Musketiers:

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.



 
 
 
Atletiek Vereniging Groene Ster te Zevenbergen start op maandag 12 september weer met een beginnerscursus 
recreatief hardlopen. Omdat de zomer weer voorbij is, de kilo’s er weer af moeten en veel mensen weer zin krijgen 
om wat sportiefs te gaan doen organiseert AV Groene Ster weer een beginnerscursus voor recreatieve hardlopers. 
De cursus is geschikt voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar. Tijdens deze drie maanden durende cursus wordt u 
onder begeleiding van een hardlooptrainer geleerd om op een verantwoorde manier uw conditie op te bouwen en 
hard te lopen. De cursus wordt na 3 maanden afgesloten met een testloop van 5 kilometer. 
Heeft u interesse, dan bent u op maandagavond 12 september om 20.30 uur van harte welkom in de kantine bij de 
Atletiekbaan van AV Groene Ster, gelegen aan de Knip te Zevenbergen. Deze avond wordt gestart met een lichte 
training en er wordt tussendoor uitleg gegeven over de zaken die bij blessurevrij hardlopen belangrijk zijn, zoals 
schoenen, kleding en het opbouwen van de conditie. 
Ook mensen die al lid zijn (of zijn geweest) van de lopersgroep, maar die vanwege een blessure, zwangerschap 
o.i.d. een tijd uit de roulatie zijn geweest en die weer opnieuw willen beginnen met lopen worden hierbij uitgenodigd 
om mee te doen. Er wordt niet alleen op maandagavond om 20.30 uur getraind, er is er ook op zaterdagmorgen 
om 09.00 uur een training gepland. Voor diegenen die niet op zaterdagmorgen kunnen komen proberen we een 
andere oplossing te vinden. De kosten bedragen € 30,-  voor de gehele cursus. 
Omdat we graag willen weten hoeveel lopers we kunnen verwachten, kunt u zich van tevoren aanmelden door een 
e-mail te sturen naar loperscomm@avgroenester.nl  
 
Graag tot 12 september! 
 
Ton Kapitein 
namens de loperscommissie, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 10 september start De Grote Clubactie. Omdat het vorig jaar een groot succes was en onze vereniging 
altijd financiële steun kan gebruiken hebben we besloten om ook dit jaar weer mee te doen!  
 
Op vrijdag 9 september zullen wij alle kinderen na de training 5 loten meegeven. Wij denken dat dit aantal 
makkelijk kan worden doorverkocht aan familie, vrienden, kennissen, buren etc., maar u mag de loten natuurlijk 
ook zelf houden. De kosten voor 1 lot zijn € 3,00 en hiervan is maar liefst € 2,40 voor onze club!                           
De week erna zullen wij na de trainingen weer aanwezig zijn, zodat u of uw kind het verschuldigde bedrag van        
€ 15,00 aan ons kunt geven. 
  
Voor onderstaande zaken of overige vragen kunt u ons altijd bellen, e-mailen of aanspreken; 
 
- Wanneer u meer dan 5 loten wilt afnemen! 
- Wanneer u meerdere kinderen heeft die lid zijn en slechts 5 loten in 
totaal wilt afnemen. 
- Wanneer u geen loten wilt afnemen. 
  
Wij wensen iedereen succes met de verkoop  
en namens AV Groene Ster alvast bedankt voor de moeite!  
  
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Sandra Leenheer  (moeder van Kim en Lisa)  0168-323308, sandra.leenheer@live.nl 
en Hester Alofsen  (moeder van Amber)   0168-330315, aha.alofsen@telfort.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEGINNERSCURSUS RECREATIEF HARDLOPEN 

DE GROTE CLUBACTIE 
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UITSLAG BALLONNEN- EN SCHILDERWEDSTRIJD 

 
 
 
Voor de uitbreiding of aanvulling van onze kantinecrew zijn we op zoek naar enthousiaste medewerkers.  
In deze functie draag je zorg voor het reilen en zeilen in de kantine van onze vereniging na een training of tijdens 
een evenement. Iedere bardienst na een training duurt maximaal 3 uur. Tijdens een evenement zal dat langer zijn, 
maar blijft het ook mogelijk om een dagdeel af te spreken. We hanteren een schema waarop je zelf kan aangeven 
wanneer jij bardienst wilt draaien. 
 
De taakomschrijving in grote lijnen… 

 Openen en sluiten van de kantine.  
 Verstrekken van dranken, eten en versnaperingen tegen contante betaling.  
 Kassawerkzaamheden. 
 Afwaswerkzaamheden (kopjes, glazen en borden afwassen - vaatwasser aanwezig). 
 Kleine schoonmaakwerkzaamheden (bar schoonmaken, vloer vegen, tafels schoonhouden, 

vuilnisbakken legen, apparatuur uitschakelen, keuken netjes achterlaten etc.). 
 Aanvullen koeling met drank. 
 Kassa opmaken en verbruikslijst invullen. 
 Afdracht omzet aan de penningmeester. 

 
Wij bieden… 
Deelname in een enthousiast team van vrijwilligers die onze vereniging tot een nog groter succes willen maken.  
Contacten onderhouden met andere atleten of wandelaars. Wij bieden je de mogelijkheid om een cursus te volgen 
die behoort tot de functie en je krijgt een goede instructie van een van onze mensen van de commissie 
kantinebeheer. Omdat in de kantine alcoholische dranken worden geschonken is een leeftijd van boven de 18 jaar 
van belang. Wij hebben een uitstekende locatie met alle faciliteiten voor de atletieksport, die nu behoort tot een van 
de toplocaties in de regio Brabant om de sport te ondersteunen. 
 
Interesse 
Spreekt bovenstaande je aan? Reageer dan nu!  
 
Voor meer informatie of het tonen van je interesse, mail naar Dorien van Someren of Angela Rindt.  
Bij ons bestaat een erg grote kans dat je wordt aangenomen!  
 
 
 

Het is al wel meer dan 3 maanden geleden dat we ons geweldige feest hebben gehad. 
Tijdens dit feest, ter ere van ons nieuwe clubgebouw, hebben onze atleten zich uitgeleefd in de schilderkunst.    
Hier was meteen een wedstrijd aan verbonden en van elke  groep, er waren er drie, hebben we vier winnaars 
gekozen te weten: 
Juul Ardon   Lucas v.d. Berg  
Mirre v. Wensen  Diego v. Rosmalen 
Veerle Maris   Vera v. As 
Franziska Winkler  Jelmer Surewaard 
Wesley Timmerman  Laura Silvius 
Tamar v.d. Linden  Martijn v. Hooydonk 
 
Hun schilderijen hangen in grote wissellijsten in de nieuwe kantine en je kunt ze daar alle twaalf bewonderen. 
Inmiddels hebben zij hun prijs in ontvangst genomen.   
 
Ook zijn er tijdens de opening van de baan 100 ballonnen opgelaten. De wind was erg gunstig en blies ze naar het 
noorden. Wat treft onze verbazing dinsdag, dus drie dagen later, kwam het eerste 
kaartje al terug. Helemaal uit Friesland. Dat was erg hoopvol. Het volgende kaartje 
kwam twee weken later. Let wel, deze kwam nog een stuk verder weg; Denemarken. 
Waar zo’n ballon al niet terecht kan komen! Helaas is het bij deze twee kaartjes 
gebleven.   
De gelukkige winnaars hiervan zijn: Milou Glerum (Denemarken)  

      en Kim Holling (Friesland). 
Ook zij hebben hun prijs al in ontvangst genomen.  
 
De jubileumcommissie.  

GEZOCHT: VRIJWILLIGERS BARDIENST 
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KANTINE GEOPEND! 

WANTED - SECRETARIS SCHOOLATLETIEK WEST-BRABANT 

 
Vanaf maandag 29 augustus gaat de kantine open tijdens de trainingsavonden en kunnen jullie onder het genot 
van een bakkie koffie (of iets anders) nog even lekker bijkletsen. We starten met voorlopige openingstijden en een 
aantal enthousiaste vrijwilligers achter de bar. Het is natuurlijk al een tijdje geleden dat we serieus een kantine 
gedraaid hebben en ook voor de bardienstmedewerker zal het even wennen zijn. We zouden het als bestuur dan 
ook zeer op prijs stellen als jullie hen af en toe een handje helpen. Denk hierbij o.a. aan het rechtzetten van de 
tafels en stoelen, opruimen van bekertjes/kopjes en even een doekje over tafels. Vele handen maken tenslotte licht 
werk.  
We hebben bedacht dat het wellicht handig zou zijn om voor de trainingsavonden een consumptiekaart te 
introduceren, zodat je niet elke keer geld hoeft mee te nemen. Er zijn 3 verschillende soorten kaarten en ze zijn 
goed voor 10 consumpties, vraag ernaar bij de bardienstmedewerker.   
Mocht je het nou zelf ook leuk vinden om mee te draaien achter de bar, geef je dan op via e-mail adres 
kantinecommissie@avgroenester.nl  
Hopelijk tot ziens in de kantine! 
 
Dorien van Someren en Angela Rindt 
Kantinecommissie 
 
 
 
 

 
Al meer dan 30 jaar organiseert de werkgroep “Schoolatletiek West Brabant”, samen met een zevental atletiek 
verenigingen, atletiek wedstrijden voor jongens en meisjes uit het basisonderwijs. Dit jaar vonden de voorrondes  
plaats in Zevenbergen, Oudenbosch, Zundert, Etten-Leur, Steenbergen, Bergen op Zoom en Roosendaal.                   
De regionale finale werd gespeeld bij Spado in Bergen op Zoom op 18 juni 2011. 
De plaatselijke atletiekverenigingen organiseren zelfstandig hun eigen wedstrijden. 
 
De werkgroep bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris, school coördinator en afgevaardigden van de 
aangesloten atletiek verenigingen. 
 
Op dit moment hebben wij 1 vacature in de functie van secretaris. De huidige secretaris, Martien Franken neemt dit 
jaar afscheid en is bereid om de nieuwe secretaris in te werken. 
 
De voorkomende werkzaamheden vinden voornamelijk plaats van januari t/m mei van het lopende jaar. 
De werkzaamheden bestaan onder andere uit:  
 Agenderen en verslaglegging intern werkoverleg (paar keer per jaar). 
 Administratieve werkzaamheden m.b.t. contacten met de scholen van het basisonderwijs. 
 Jaarlijks Updaten formulieren/drukwerk (i.s.m. voorzitter). 
 Registreren en verwerken van de school inschrijvingen. 
 Poule indeling wedstrijden.  
 Contacten onderhouden met de betrokken gemeenten (i.v.m. subsidiering). 
 Contact met atletiekunie. 
 Voorbereidend overleg met organisatie van de regio finale. 

 
Deze en aanverwante werkzaamheden worden vaak verricht in nauwe samenwerking met de voorzitter,                      
de penningmeester en de overige werkgroepleden. De huidige secretaris heeft de werkzaamheden zeer 
overzichtelijk op datum geregistreerd. 
Wij hopen op een reactie van een positief ingesteld persoon die affiniteit heeft met het basisonderwijs 
en/of de atletiek. Wij vormen een klein, maar goed functionerend team. 
 
Voor inlichtingen: 
 
* Toon van Osta (Voorzitter)  tel: 06-54931362 
* Martien Franken (Secretaris)  tel: 0164-244213 
* Hans Esmeijer (Penningmeester) tel: 0167-564856 
 
Toon van Osta 
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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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WANDELVREUGDE 

DE VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN – DAG 1 

DE VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN – DAG 2 

 

Voor het eerst na lange tijd uit de wandelcommissie te zijn geweest weer een stukje van mij. De vierdaagse is 
inmiddels weer achter de rug. Ik heb dit deze keer eens meegemaakt van een andere kant namelijk als verzorger 
in plaats van te wandelen. Samen met Hans van Oosten heb ik voor de inwendige mens gezorgd. Het was een 
hele ervaring om dit nu eens van een andere kant mee te maken. Ik vond het leuk om te doen,is weer eens wat 
anders dan wandelen,je word er niet zo moe van. In september heb ik mijn vakantie nog tegoed,de meesten van 
jullie zijn dan alweer terug. Daarna staat het najaar weer voor de deur,na een bar slechte zomer. Denken jullie ook 
aan de najaarstocht op 2 oktober,de start is in het nieuwe clubgebouw op de Knip. Dan heb ik nog even wat anders 
de trainingstochten op zondag en dinsdag worden maar matig bezocht. Ik heb al drie keer aan de Knip gestaan, 
maar niemand te zien,dus dan weer maar terug naar de Klundert. Ik wens iedereen ook in de komende herfst veel 
wandel plezier. 
                   
Groeten van Joop Barel 
 

 
 

Aan mij was gevraagd om mijn ervaring van mijn eerste dag van mijn eerste Vierdaagse 
op papier te zetten. Na een rustig nacht werd ik om half vijf bruut uit mij slaap wakker 
gemaakt, het licht in het lokaal waarin ik sliep ging vol aan.  De mensen die een vroege 
start hadden stonden op en waren vergeten dat er ook nog mensen waren die een uur langer konden blijven 
liggen. Maar goed, na mij in de kleren gehesen, ontbeten en een lunchpakket gemaakt  hebben, was het tijd om 
naar de Wedren gebracht te worden. Onze trouwe Chauffeur, EHBO-er, Verzorger, Geestelijke, Kortom Super 
Hans leverde ons op tijd af. Mijn eerste indruk: Wat een mensen, lopen die allemaal mee? Het was 6.15 uur en 
iedereen kwam in beweging. De barcodescanner zijn piep, dat was het startschot voor de eerste  40 km van mijn 
eerste Vierdaagse samen met Lia mij vrouw. Net voorbij de start stonden onze zonen met twee vrienden om ons 
aan te moedigen en gaven ons de boodschap: wij gaan nu naar bed, loop ze. Even verderop kwam er een enorme 
bierlucht op ons af,we liepen langs een grote groep studenten. In de ene hand een juppie en in de andere een 
kippenbout van de barbecue en een lol  dat ze hadden. De eerste kilometers vlogen voorbij over de Waalbrug, 
 Nijmegen uit en het werd wat rustiger om te lopen. Het tempo zat er goed in en het weer was goed, niet te koud of 
te warm. Eerste stop na ongeveer 10 km banaantje en even zitten. In de verschillende dorpen werden we 
verwelkomt door de burgemeester en andere bobo’s van de gemeenten. Veel muziek en mensen die ons lopers 
aanmoedigde. Dorpen waar we door heen gekomen zijn  Lent, Bemmel, langs de buitenwijk van Arnhem, Elst, 
Valburg, Slijk-Ewijk, Oosterhout (nee niet bij Breda). Net voor Oosterhout stond onze verzorgingspost bemand door 
het altijd vrolijke duo Hans en Joop. Ze hadden gezorgd voor een lekker stuk meloen en wat te drinken. Na de rust 
werden we na Oosterhout de dijk opgestuurd  zover je maar kon kijken mensen, mensen en nog eens mensen.  
Het eindpunt, de stad Nijmegen was is zicht en leek dichtbij, maar was nog best een stukje lopen. De brug kwam in 
zicht en ik dacht nu zijn we er bijna, Maar wat bleek, er zijn twee bruggen en we moesten natuurlijk de tweede 
hebben:de Waalbrug. Over de Waalbrug  door de mensenmassa heen naar de Wedren. Hans stond ons weer op 
de wachten  en bracht ons terug naar de school. Na een lekkere douche en een kort dutje was er een warme 
simpele doch voedzame  maaltijd,  bereid door het team van onze Limburgse gastheer. Onder het genot van een 
kopje thee nog even gezellig napraten en ervaringen uitwisselen. Op tijd naar bed, wekker zetten voor de vroege 
start van de tweede dag. Eerste dag lopen zit erop: geen blaren,geen spieren die pijn doen maar wel een prachtige 
ervaring rijker. Op naar de tweede dag. 
 
Met vriendelijke groet,  Jan Jongeneel - Breda. 
 
 

Vandaag de tweede dag, we zijn weer begonnen met een heerlijk ontbijt en daarna met de bus naar de wedren. 
Deze dag stond in het teken van bezoek. De dochter van Lia stond aan de kant met kleinkind en man, en Geert 
belde dat hij ook in  Nijmegen was, al met al super gezellig. 
We hebben heerlijk gelopen. Het ging bij mij beter dan gisteren, we hebben wat extra gerust en ik heb wat meer 
gegeten. Vooral Wijchen was super gezellig en het was roze woensdag voor alle dames en heren. Wat ik aan deze 
4 daagse het aller leukste vond was de reactie van mijn wandelmaatje Lia. Zij heeft er super van genoten.              
Lia heeft 4 dagen lopen stralen en genieten van alles wat ze zag en dat was voor mij ook geweldig.                               
Na een geweldige wandeldag is het ook altijd weer leuk dat we weer bij de finish zijn en alles weer goed is 
verlopen. Dus geen blaren en ander ongemak. 
 
Rianne Witkamp 
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DE VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN – DAG 3 

 

INHALEN WANDELAARS VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN 

 

Donderdag 21 juli 
Het slaapgebeuren wijkt toch wel erg af van thuis: vroeg erin en vroeg eruit!!!! Deze nacht ondanks de goede 
bedden van Van der Valk voor de eerste keer echt goed geslapen. 5 uur reveille door de wake-up call en we 
beginnen aan het ritueel: opstaan – douchen, 6.00 uur ontbijt, lunchpakket klaar maken en om 6.30 uur  in de bus. 
We gaan met een touringcar naar de wedren, ongeveer 15km. Om 7.00 uur staan we dan klaar om, om 7.30 uur te 
vertrekken. Bij de wedren ontmoeten we iedere ochtend wel een leuk stel mensen waardoor de wachttijd wordt 
verkort. Iedere morgen komen we ook studenten tegen die ons aanmoedigen. Ze kijken een beetje wazig uit hun 
ogen, die komen dan pas thuis van een nachtelijk feest en wij gaan er tegenaan. Een wereld van verschil!    
Vandaag is het de dag van Groesbeek dus ook die van de lekkere soep en de beschuit met aardbeien weet Rianne 
te vertellen. Het is wel fijn om zo’n loopmaatje te hebben die al door de wol geverfd is. Dit is ook de dag van de      
7 heuvelen bij Berg en Dal …mooi!!!! Ik heb nog niets gefotografeerd, het is ook niet echt binnen een lens te 
vangen, zoals met alles je moet het zelf gezien, geproefd en geroken hebben. Wat een beleving!!!! We lopen even 
op met een wat oudere man met zijn dochter. Wat een vitaliteit en wat een humor op die leeftijd! Hij geniet ook,  
niet zo zeer van die mevrouw met blote billen die aan de kant van de weg stond, daar werd hij niet warm of koud 
van, maar een mooie boom weet hij wel te waarderen. Vrijdag, de laatste dag, moet hij alleen lopen omdat zijn 
dochter op vakantie gaat. We moeten maar naar elkaar uitkijken want ik beloof hem samen te lopen. We zeggen 
niks tegen onze echtgenotes ’ons geheim” waarop mensen om ons heen geheid reageren. Je wenst elkaar nog 
een fijne wandeling toe en de weg vervolgt. Wat me opvalt is dat mensen langs de kant wel heeeeel lang goede 
morgen zeggen, je hebt het idee dat je al best lang onderweg bent maar het is nog steeds voor 12 uur.               
Het compenseert wel want de avonden zijn maar kort, na het eten is het al bedtijd. Ik heb genoten van deze dag, 
de soep was heerlijk, de beschuit ook, maar jammer genoeg was de slagroom op! Het weer liet zich van zijn beste 
kant zien, zonnig maar niet te warm, droog, soms een klein briesje wat wil je nog meer. Net voor Ubbergen worden 
we nog net even overvallen door een flinke bui. Het plenst, we moeten dan nog 4,5km. Alle capen gaan aan maar 
het publiek blijft enthousiast. Ondanks het goede weer koel je dan toch wel heel snel af, we moeten er niet aan 
denken dat je dan alleen maar een tentje zou hebben. Leermoment: regencape boven in je tas ook al lijkt het goed 
weer te blijven!!!  Bij het avondeten geven we Jolanda een klein presentje want ze is vrijdag jarig. Het is een T-shirt 
met de tekst: deze kanjer is vandaag jarig, ze zal er veel commentaar op krijgen hopen we. Het was weer een 
geweldige dag, ik heb genoten en werd gedragen door de muziek, de mensen, de natuur en het hele gebeuren.         
Ik dank Rianne dat ze deze wens voor mij in vervulling heeft laten gaan. Ze is een grote stimulator voor me 
geweest en heeft voor mij die 120km toch maar mooi nog eens gelopen. Dank je wel Rianne! 
 
Lia de Groot 
 
 

Op vrijdag 22 juli toog ik met 2 personen naar Nijmegen om de intocht eens mee te maken. (ik heb m zelf al eens 
gewandeld in 1997 en ik kan je verzekeren dat je dit een keer meegemaakt moet hebben). 
Een groepje wandelaars van Groene Ster liep mee als ook een nicht van mij. Wilma van Mourik, de vrouw van mijn 
medereiziger, zou met ons terugrijden. Naar deze dames en mannen werd uitgekeken vanaf een krukje op een 
mooie plek aan de St. Annastraat ofwel de Via Gladiola. Zodra de wandelaars binnenstromen is er geen zitten 
meer bij. Er barst een volksfeest los die zijn weerga niet kent. Je bent ieders vriend en veel deel je met elkaar. 
GEWELDIG! Maar uit zoveel deelnemers je nicht terug te vinden of een Groene Ster wandelaar, dat is geen 
peuleschil. M’n nicht, Jo Ooijen-Buijs herkende ik al wel. Leuk toch dat je elkaar hier treft en een kleine attentie kan 
aanbieden voor die grote prestatie. Voor Jo was het de zoveelste keer maar voor Wilma was het de eerste keer, 
hoe zou het gaan. Vandaag was telefoonverkeer moeilijk. Het net was gewoon overbelast. Voor ik het wist stond 
Wilma ineens bij ons. De andere Groene Sterren had ik al gemist. Zo fris als een hoentje zag ze er uit, hoezo 
geleden!! Nog een paar bekenden uit Zevenbergen waren voorbij gekomen, maar voor ons waren de belangrijkste 
binnen. We zijn teruggelopen naar de slaapplaats van de Groene Sterren. Als Wilma het kruisje binnen had zou 
verzorger Hans van Oosten haar persoonlijk terugbrengen. Wat moet een topsporter toch zonder goede 
verzorgers!? Hans van Oosten was voor de 21ste keer meegegaan als verzorger. Hij brengt en haalt de lopers van 
de start/finish en prikt de blaren als geen ander. Petje af hoor Hans en ga zo door. Ook weer aangesloten bij de 
hulptroepen is Joop Barel. Altijd in voor een geintje. Na het douchen was het spullen opladen en naar huis.         
Het afscheid nemen onder elkaar liet zien dat de sfeer prima was geweest en je zou je zo aanmelden om dit ook 
eens mee te maken. Nou wat let je, de wandelclub kan uitbreiding wel gebruiken. Onderweg naar huis had Wilma 
praatjes voor tien over haar belevenissen. Als je goed getraind hieraan begint is het ook een feestje.                           
Voor de afhalers was deze dag genoeg feest. Alle wandelaars proficiat met jullie behaalde prestatie. Voor de 2 
afvallers; beterschap en volgend jaar weer een kans! 
 
Angela Rindt 
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INFORMATIE GROENE STER LOOP ZEVENBERGEN 

REMINDER - DE FOTOWEDSTRIJD VAN AV GROENE STER 

 
Zondag  18 september 2011 wordt de Groene Ster Loop Zevenbergen georganiseerd. 
 
In verband met een parcourswijziging  is het van  belang dat de vrijwilligers goed worden geïnformeerd over het 
nieuwe parcours. Er wordt een informatieavond gehouden op De Knip, en wel op dinsdagavond 13 september 
2011 om 19.30 uur. Er zullen dan nieuwe foto’s van de kruispunten getoond worden en er  wordt uitgelegd hoe de 
lopers moeten lopen en hoe de kruispunten moeten worden afgezet. De start en finish zullen nu op De Knip 
plaatsvinden, aangezien we de nieuwe kantine kunnen gebruiken. 
 
Mensen die als vrijwilliger willen helpen en nog niet zijn opgegeven kunnen dit alsnog doen bij Liesbeth van Oers, 
telefoon 0168-325899. Er zijn nog mensen nodig bij diverse kruispunten, op de drankpost, als EHBO-er en allerlei 
taken bij de start en finish. We hopen op veel reacties, want het moet toch lukken om van dit evenement rondom 
De Knip een leuke wedstrijd te maken! 
 
Ook als loper bent u natuurlijk van harte welkom. Inschrijven kan nog tot 15 september 2011.  
Op de site www.avgroenester.nl kunt u terecht voor alle informatie omtrent de loop, ook voor het inschrijven. 
 
Groene Ster Loop Zevenbergen, 
Liesbeth van Oers, 0168-325899 
 
 
 
 

HANGT JOUW ACTIEFOTO STRAKS ALS POSTER IN DE KANTINE? 
Wij hebben een oproep gedaan aan onze leden om flink deel te nemen aan wedstrijden deze zomer. Met als doel 
natuurlijk om je prestaties te verbeteren, maar ook om jezelf te laten fotograferen. Misschien pronkt jouw actiefoto 
straks in een van die mooie lijsten in onze kantine! 
 
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. Of hoe mooi onze accommodatie is! 
 
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 o.a. NODIG: 

 Een clublid in clubtenue. 
 Een wedstrijd of tocht. 
 Een goede fotograaf. 
 De juiste spirit, uitstraling. 
 Een goede invalshoek, of juist een heel aparte. 
 De juiste kwaliteit, zodat de foto geprint kan worden op posterformaat. 

 
 
Tot en met de clubkampioenschappen heb je de tijd om fotogenieke kanten te laten vastleggen. 
Heb jij mooie foto’s geschoten, laat ze dan afdrukken op het formaat 15x18 en lever ze in bij Angela Rindt (je krijgt 
deze foto’s weer terug). Uiterste inleverdatum is: 1 oktober 2011 
 
Deze foto’s zullen gerangschikt worden beoordeeld door een jury. De 4 of 5 mooiste foto’s komen vergroot tot 
posterformaat in de fotolijst te hangen voor minimaal 5 jaar. Als een van jou foto’s bij de winnaars zit dan moet je 
deze foto aanleveren op een USB-stick.  
 
Voor vragen: Angela Rindt 
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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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WANDELAGENDA 

 
 
ZONDAGMORGEN TOCHTEN 

  Datum nr. Route afstand Begeleider 
04 sept   autotocht   Arie 
11 sept 55 Afgebrande Hoef 15 Martine 
18 sept 51 Maria Hoeve 14 Anneke 
25 sept 57 De Druif 15 Linda 
02 okt   Najaarstocht Groene Ster     
09 okt 64 Roville 15 Joop/Arie 
16 okt 50 Langeweg 14 Martine 
23 okt 61 Niervaart 15 Anneke 
30 okt 36 Rust-Roest 12 Linda 

     DINSDAGAVOND TOCHTEN 
  Datum   Route afstand Begeleider 

06 sept 16 Markdijk 9 Martine 
13 sept 13 De Kok 8 Anneke 
20 sept 11 Afgebrande Hoef 8 Anneke 
27 sept 10 De Biggelaer 6 Martine 
04 okt 14 Bosselaer 8 Anneke 
11 okt 13 De Kok 8 Anneke 
18 okt 11 Afgebrande Hoef 8 Martine 
25 okt 10 Biggelaar 6 Anneke 

 
UITTOCHTEN 

 zondag 11 september Wandeldag Standaarbuiten, AVS ' 90 

 
voetbalkantine SVC, Dr. Poelstraat, Standdaarbuiten 

 
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 

 
  

zondag 18 september Herfsttocht, wsv W.I.K. 

 
café de Viersprong, Kanaalstraat 10, Dongen 

 
20 en 15 km: start 10.00-12.00  

 
10 en 5 km:   start 10.00- 13.00 

 
  

zondag 2 oktober Najaarstocht, Groene Ster, Zevenbergen 

 
Sportkantine De Knip, Galgenweg 62 

 
25 km:           start 8.00-9.00 

 
15 en 10 km: start 9.00-12.00 

  zondag 16 oktober 18e West-Brabantse loopdag, wsv Wiego 
  kantine AV Sprint, Burgermeester De Manlaan, Breda 
  25 km:           start 9.00-12.00 
  20 en 15 km: start 9.00-13.00 

 
10 en 5 km:   start 9.00-14.00 

  zondag 30 oktober Herfsttocht, Wandelclub Walking Activities 

 
café Den Heuvel, Heuvel 2, Gilze 

 
40 km: start 8.00-9.30 

 
30 km: start 8.00-10.00 

 
20 km: start 8.30-12.30 

 

15, 10 en 7 km: start 8.30-13.00 

15 



 
 
 
 

16 
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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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MUTATIES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AANMELDINGEN 

   Niels van Wensen Blauwbloei 20 Noordhoek Lopers 
Yar Lousberg Willem III-straat 32 Zevenbergen Klatje 

    
    AFMELDINGEN 

   Maarten van der Most Loper 
  Raymond Schoonen Loper 
  Hein Mak Loper 
  Lonneke de Groot Loper 
  Tommy de Moor D-junior 
  Wouter Mevius D-junior 
  Bart Maris A-junior 
  Ricardo Blom Senior 
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VERJAARDAGEN SEPTEMBER 

VAN HET TRAINERSFRONT 

TE KOOP 

 
3 Annemarie Metzlar 

 
17 Rene Rond 

5 Jos Martens 
 

18 Herman Ardon 
5 Maarten Kremers 

 
19 Bernadette Tielen 

6 Helmy van der Pas 
 

19 Ronald van der Stroom 
7 Sascha Schellekens 

 
20 Gerda Verpoorte 

9 Lode Verboom 
 

20 Corrie Boere 
10 Jan van de Noort 

 
21 Joep Drummen 

10 Lia de Groot 
 

23 Wim van Leest 
11 Tonny van Hal 

 
23 Anne Braspenning 

12 Yvo van Dorst 
 

24 Armand Polak 
12 Jan Jongeneel 

 
25 Sjef Glerum 

13 Sandra Mooijekind 
 

26 Maartje Fioole 
16 Milot Stallen 

 
26 Teun Sweere 

17 Dorien van Someren 
 

27 Mark Strootman 
17 Peter Overzier 

 
29 Lex Verhoeven 

17 Maurice Cramer 
 

30 Fred Hulpusch 
 
 
 

Zo de zomervakantie zit er weer op voor de kinderen, en de trainingen zijn ook weer begonnen. En gelukkig waren 
ze er weer zoals altijd met z’n allen!! De trainingen worden bij ons altijd druk bezocht, en de kinderen hebben er 
altijd zin in. Jammer genoeg geldt dit niet voor de wedstrijden, want bij de 1e competitiewedstrijd was er 1 persoon 
die mee wou doen dus die hebben we afgezegd. Bij de 2e competitie wedstrijd waren er 3 fanatieke kinderen die 
graag mee wilden dus toen zijn we wel gegaan, samen met de A-pupillen. Maar het buitenseizoen zit er nu weer 
bijna op met nog een paar buitentrainingen en 1 wedstrijd voor de boeg: de clubkampioenschappen waar hopelijk 
iedereen aan mee wil doen!!! Een gezellige wedstrijd alleen voor de club, die dit jaar toch wel een beetje bijzonder 
moet gaan worden, want het is natuurlijk alweer 2 jaar geleden dat we de outdoor clubkampioenschappen hebben 
gehad. En het  wordt voor de kinderen natuurlijk de eerste echte wedstrijd op onze nieuwe baan en met het nieuwe 
clubhuis. Dit belooft nu al veel goeds!! En als dit alles weer achter de rug is gaan we weer naar binnen, een deel 
van onze groep zal dan overgaan naar de A-pupillen en wij zullen er een paar mini’s bij krijgen, wat voor alle 
kinderen toch altijd weer spannend is om in een hele nieuwe groep te komen met nieuwe kinderen en nieuwe 
trainers. Maar als we dat weer gewend zijn, dan kunnen we weer een leuk binnen seizoen tegemoet gaan.                
Eerst nog even genieten van de heerlijke buitentrainingen!!!  
 
Tijs Vermeulen 
                                     De volgende die een stukje mag schrijven is Marjolein de Vos. 
 
 

Trainingspak, maat 164 z.g.a.n.    € 35.00 
Singlet, maat S z.g.a.n      € 10.00 
Strak broekje tot net boven de knie, maat S z.g.a.n.  € 10.00 
  
Voor meer informatie: B. Jansen, 0168-850560. 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Atletiekschoenen: Nieuw! 
- Merk Dassix, met spikes en sleutel 
- Maat 10,5 = schoenmaat 42 
Wegens blessure slechts 1 keer gedragen. Vraagprijs € 30,- 
Oorspronkelijke winkelprijs samen was  € 125,-  
 
Wanneer u interesse heeft in deze mooie schoenen,  
kunt u contact opnemen met Bert Tielen.  
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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.
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Haal- en breng service






