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VAN DE VOORZITTER
De zomertijd is voorbij.
We hebben een fijn lang weekend (1 uur langer) achter de rug. De temperaturen zijn deze herfst
weer helemaal top! Eigenlijk is het zonde dat de meeste groepen al 1 oktober de zaal in zijn
gegaan, want het is heerlijk om buiten bezig te zijn. Maar we hebben ook wat mindere dagen
gehad en dan is het juist weer heerlijk dat we ons helemaal kunnen uitleven in een sportzaal.
Het Markland College is ook weer naar binnen en daarom zijn er nu nog maar 2 kleedkamers
geopend. Zodra de hoogspringmatten droog zijn, kunnen ze worden opgeslagen in 1 van de
afgesloten kleedkamers en krijgen we weer wat bewegingsruimte in de materiaalberging.
De afgelopen maanden is ons clubgebouw steeds meer in gebruik genomen. De wedstrijden in september,
vergaderingen van diverse commissies, een feestavond met een masterstintje, een feestavond van de
wandelafdeling en een vergadering van de TWC, één van onze huurders. In de 1e week van november wordt bij
ons de uitreiking van de prijzen van “hart op de juiste plek” van de Rabobank gedaan, omdat het de Rabo wel leuk
leek om het bij één van de prijswinnaars van vorig jaar te houden. Op maandag 8 november zijn we de gastheer
voor de ALV van de Atletiek Regio West-Brabant. Alle voorzitters en/of andere vertegenwoordigers van de
aangesloten verenigingen zullen dan aanwezig zijn. Met andere woorden, het gebouw wordt goed gebruikt!
In de wintermaanden is de kantine 2 avonden in de week geopend. Langzaam begint het lekker te draaien. Steeds
meer leden weten het te waarderen om na de training even bij te kletsen onder het genot van een kopje koffie of
wat fris. Als de financiële cijfertjes allemaal zijn bijgewerkt en er dan nog voldoende budget is en als er genoeg
mensen zijn die de handen uit de mouwen willen steken, dan willen we de muren gaan sausen (sauzen is
overigens ook correct NL).
We hebben op de bestuursvergadering van 31 oktober een compleet overzicht proberen te maken van alle
activiteiten die we in 2012 willen organiseren. We weten dat we nog wat zaken missen, maar het is al een
indrukwekkende lijst geworden. In het volgende clubblad zullen we de lijst openbaar maken.
De 1e activiteit van 2012 zal de nieuwjaarsreceptie zijn op zondag 8 januari en de laatste activiteit is natuurlijk de
oliebollenloop op 31 december. Tussen die 2 data vinden er activiteiten plaats van de meest uiteenlopende aard.
Voor de kleintjes, de oudjes, de lopers, de wandelaars, de atleten, de schooljeugd, de vrijwilligers, de genieters,
lekker griezelen met het hele gezin, wedstrijden, recreatieve activiteiten, zangers, kijkers, kampeerders,
vergaderingen en ga zo maar door. We hebben veel ideeën en gaan dat allemaal verder uitwerken.
Op de vergadering kwam ook de ALV van maandag 12 maart 2012 al voorbij, want er komt nogal wat op ons af.
Binnenkort beslist de gemeenteraad of alle verenigingen extra belast zullen worden. B&W heeft allerlei punten naar
voren gebracht om 1,8 miljoen Euro te bezuinigen. Ten eerste zal er efficiënter met geld en middelen omgegaan
moeten worden, ten tweede moeten de uitgaven naar beneden en ten derde moeten de inkomsten omhoog.
Die inkomsten wil men verhogen door de huur van zowel de buitenaccommodaties als van de sportzalen fors te
verhogen. Dit raakt dus alle verenigingen binnen de gemeente Moerdijk. Wellicht raakt het alle inwoners van de
gemeente Moerdijk als de raad van mening is dat verenigingen niet alleen van belang zijn voor hun leden,
maar voor alle inwoners van de gemeente Moerdijk.
Op het gebied van subsidies verandert er ook weer het een en ander. Tijdens onze bestuursvergadering was er
een overleg tussen een aantal verenigingen en de gemeente. Ton Beije en Marcel de Jager hebben ons daar
vertegenwoordigd. Toen zij terugkwamen en uiteenzetten wat er was besproken, bleek dat we er goed aan hadden
gedaan om een activiteitenoverzicht 2012 te maken.
Bij het trainerskorps zijn er nogal wat verschuivingen geweest omdat 2 jeugdtrainers
Down Under gaan. Ferdi Spronk is net Down Under en Alex Eradus gaat begin 2012
naar Australië. Ferdi gaat lekker backpacken en Alex gaat een vervolgstudie doen.
We wensen beide mannen veel succes en bedanken hen voor de jaren dat ze training
hebben willen geven. Gelukkig hebben we alles weer kunnen opvangen met “eigen
kweek”. We hopen dat alle trainers met veel plezier hun werk kunnen doen en dat de
groepen er ook van genieten!
Ryan Smits
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Zuidhaven 95, Zevenbergen
Tel. 0168-323403
www.keurslager.nl
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VAN DE REDACTIE
Kopij voor de laatste Knipsels van 2011 kan uiterlijk 5 december worden aangeleverd!
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, via telefoonnr. 0168-326427.
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

DURF JIJ HET AAN?
Ga dan mee op kamp!
Wie?
Wanneer?
Waar?

Wij zoeken jou!

A en B junioren,
Senioren en Masters
3 en 4 maart 2012
Dat is top geheim!

Inschrijven:
voor 1 februari opgeven
op www.excyment.nl/kamp2012
Inschrijfgeld: € 40,-

Mis het niet !!!!!!
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JAN EN ANNEKE FRANKEN 40 JAAR LID VAN AV GROENE STER
Het is alweer 40 jaar geleden dat Jan en Anneke zich
aansloten bij de club!
Jan trimde op zaterdagmiddag, maar hun dochter
Veronique en zoon Alex werden lid bij de kleuters.
AV Groene Ster is begonnen aan de Pastoor van
Kessellaan en op dat sportveldje was een wedstrijd voor de
eigen atleten. Jan en Anneke kwamen kijken naar de
verrichtingen van hun kroost en hen werd gevraagd als
ouders een handje mee te helpen. Hun eerste taak was het
touw goed te leggen voor het hoogspringen.
Springen over een touwtje is nu ondenkbaar maar zo begon
de jury-carriere van het echtpaar.
Vele cursussen volgden en er zijn heel wat aantekeningen
gehaald. Zo moest je in de beginperiode eerst een jaar
stage lopen bij diverse wedstrijden in de regio waarna je
examen moest doen.
Anneke werd al gauw de vaste, vertrouwde microfonist en menig wedstrijd is door haar verslagen. Nog steeds is ze
hiermee actief. Deze maand gaat ze zelfs weer op herhaling om nog wat tips en trucs mee te krijgen.
Jan is, naast het jureren op verschillende onderdelen, nog steeds actief bij de lopersgroep en loopt zijn rondje op
de vaste avond waarna hij in de prachtige kantine van onze club nog een kopje koffie komt drinken om nog even
na te praten. Trouwe leden en vrijwilligers, daar kun je als vereniging op bouwen! De club is dan ook erg blij met dit
tweetal. Met zulke mensen kun je wedstrijden organiseren, want zonder vrijwilligers geen wedstrijd en daar moet
een atletiekvereniging het toch van hebben.
Zodra een lid 40 jaar “vastzit aan de club” worden ze verrast door de secretaris met een cadeau namens het
bestuur. Jan en Anneke leven een druk weekprogramma, zoals het gepensioneerden tegenwoordig betaamt, dus
een afspraak om langs te gaan was niet zomaar gemaakt. Onlangs is dat toch gelukt en uit handen van de
secretaris mocht het echtpaar een weerstation met persoonlijk tintje ontvangen. AV Groene Ster spreekt de hoop
uit dat de club nog lang gebruik mag maken van de expertise van het echtpaar Franken!
Angela Rindt

CURSUS JURY ALGEMEEN 60
Hallo ouders, jeugdleden vanaf 16 jaar en aspirant juryleden,
Ik kreeg van DJA Zundert de vraag of er kandidaten zijn voor de cursus Jury Algemeen 60.
Mocht er interesse zijn dan graag z.s.m. een mailtje naar; anja_dekoning@hotmail.com
Er zijn minimaal 10 kandidaten nodig en wellicht dat er dus een cursus in de regio kan plaatsvinden.
Uit ervaring weet ik dat het 2 dagen duurt, inclusief het examen. Het is heel leuk om te doen en zeker voor de
jeugd vanaf 16 jaar!
Met vriendelijke groet, Ria Buinsters

AANVULLING JURYCURSUSSEN
Cursus wedstrijdleider - Dongen;
Cursus scheidsrechter - Etten-Leur;
Cursus starter - Steenbergen;
Cursus microfonist - Tilburg;

1, 15 en 29 februari en 14 maart
2, 9, 16 en 23 februari en 1 en 8 maart
24 en 31 maart
15, 22 en 29 maart

Al deze cursussen kan je vinden op www.atletiekunie.nl
Met vriendelijke groet, Ria Buinsters
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KNIEBLESSURES

Knieklachten kunnen het gevolg zijn van een verkeerde manier van trainen, van gebrek aan kracht of flexibiliteit.
Knieblessures behoren tot de meest gangbare klachten onder lopers en zijn vaak het gevolg van overbelasting.
Ze hebben ook nog eens de ongezelligste namen. Het patellafemoraal pijnsyndroom bijvoorbeeld, of het iliotibiaal
frictiesyndroom. Ook vaak voorkomend: meniscusklachten en ontstekingen van de patellapees.
De oorzaken zitten meestal in de disbalans van je lichaam.
Lopersknie
Het patellafemoraal pijnsyndroom, ook bekend als de lopersknie, treedt op als je knieschijf niet in een goede,
natuurlijke baan beweegt en langs andere weefsels schuurt in plaats van glijdt. De bronnen van het kwaad zijn
divers. Vaak ligt de oorzaak aan je lichaamsbouw of je bewegingspatroon, maar het kan ook aan je training liggen
(overbelasting) of aan slechte schoenen. Een andere oorzaak is het krachtverschil in je spieren rondom je knie.
Denk aan zwakke quadriceps (voorkant bovenbeen) of te zwakke, stijve of korte hamstrings (achterkant
bovenbeen).
Rekoefeningen
Ook een oneffen ondergrond of blessures op andere plaatsen in je lichaam kunnen knieproblemen geven.
Berucht is een schuin aflopend wegdek, waardoor de zijkant van je buitenste bovenbeen extra rek krijgt te
verduren. Daar zit een lang peesblad dat loopt van je knie tot je bekken. Aan de onderkant zit een pees die in dit
geval bij elke stap over een stukje bot schuurt, net boven je knie. Dat kan langdurig klachten opleveren, het veel
voorkomende iliotibiaal frictiesyndroom, dat ook kan ontstaan door overbelasting of verkeerd schoeisel.
Om deze klacht te verhelpen of te voorkomen zijn diverse rekoefeningen in omloop. Daarbij kruis je bijvoorbeeld de
benen en laat je je bovenlichaam zijwaarts overhellen om het pijnlijke peesblad op te rekken.
Rust
In alle gevallen moet je kniepijn niet onderschatten. De genezing wordt bevorderd door rust of een verminderding
van (heuvel)training, door ijstherapie, en door rekken en krachttraining van je bovenbeenspieren.
Wanneer het kraakbeen in je kniegewricht te veel slijt, is er sprake van artrose. Ook het bot lijdt dan onder de
slijtage. Artritis wordt er vaak mee verward, maar dat is een ontsteking van het gewricht.
Ga bij knieklachten in ieder geval altijd langs bij de huisarts of fysiotherapeut. Zij kunnen je deskundig
advies geven om de blessure op de juiste manier te behandelen.

TE KOOP
Dames allround spikes, merk MIZUNO, maat 40.
Kleur: oranje met rood. Slechts 5 keer gedragen, dus zo goed als nieuw!
Vraagprijs: € 25.
Interesse? Bel voor info/passen: Mirjam Silvius, 0168-325441 (na 18:00 uur).
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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

VAN HET TRAINERSFRONT
Ongeveer een jaar geleden ben ik gestart met sport overdag bij AV Groene Ster.
Dat wil zeggen, een training gericht op het lopen voor mensen die daar op de dag de tijd voor hebben.
Daarom iedere woensdagmorgen om 09.00 uur op de “Knip” voor iedereen vanaf 18 jaar.
De eerste trainingen werden buiten de baan gehouden omdat ze deze aan het renoveren waren tijdens de start
van het sporten overdag. Ondanks dat gegeven en het slechte weer waren er vanaf de eerste training al mensen
die in de training geïnteresseerd waren. Wat ervaren loopsters en een aantal opstappers die „s-avonds niet
kunnen. Het aantal varieerde tussen de 10 en 15 deelnemers.
Nadat de baan klaar was en we daar eindelijk op mochten begon de periode van nog slechter weer met veel
sneeuw en vooral kou. Tot de kerst hebben we het met zijn allen goed vol gehouden. Na de feestdagen in het
nieuwe jaar zijn we met dezelfde deelnemers verder gegaan. Ook hebben we afgelopen met de opstappers die
ondersteund werden door de andere lopers. Met koffie en gebak is deze dag afgesloten.
De weken erna zakte helaas door verschillende oorzaken het aantal deelnemers. Tot aan de zomervakantie
(waarin de training stil lag) hebben we met een hele kleine groep door getraind. Na de vakantie ben ik aarzelend
begonnen met in mijn hoofd dat als het niet aanslaat, we maar moesten stoppen. Maar deze gedachte is helemaal
verdwenen nu er iedere week weer meer lopers meedoen.
Met veel voldoening leid ik nu de training die ik voor iedereen zo probeer in te richten dat men naar eigen kunnen
kan trainen. De ervaren lopers en loopsters maken hun kilometers, maar ook de opstappers van de groep die Ton
in september is gestart wordt steeds groter en lopen hun afstanden die de opbouw naar het aflopen moeten
vereenvoudigen. Ook zijn er lopers met speciale verzoeken, zoals bijvoorbeeld snelheidstraining omdat er een doel
is gesteld. Omdat de groep niet zo groot is denk ik dat de verschillende trainingen wel door elkaar heen kunnen
lopen.
Tijdens de training wordt er door elkaar gelopen met de leerlingen van het Markland college die van het voorjaar tot
aan de herfstvakantie hun gymnastieklessen op de Knip hebben. Als er sportdagen zijn van andere scholen op de
baan dan trainen wij buiten de baan.
Zoals ik aan Bert Tielen had toegezegd, toen ik hem liet weten dat ik met de avondtrainingen ging stoppen, zo zijn
we nu opgestart met sport overdag. Het lijkt moeizaam maar ik verwacht er veel meer van. Zeker van het
enthousiasme waar iedereen nu mee bezig is. De betrokkenheid blijkt ook uit het feit dat er wordt afgemeld als
men een keer niet kan trainen. Via sms, telefoon of e-mail wordt er afgemeld of worden er vragen gesteld.
Op dit moment zijn alleen de kleedkamers nog open, maar als er voldoende belangstelling is om na het lopen nog
gebruik te maken van de kantine dan kunnen we met de kantinecommissie overleggen om dat te verwezenlijken.
Als je een keer wil proberen of het echt leuk is, kom dan op woensdagmorgen langs, om 09.00 uur beginnen we
met de warming up. Heb je vragen bel of mail me gerust via 0168-328268, 06-24382282 of wagem547@planet.nl
Op woensdag 9 november heb ik verplichtingen waardoor er geen training is, maar op 16 november is iedereen
weer welkom!
Jaap Wagemakers
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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

WANDELVREUGDE
Als ik dit schrijf is het de dag na……
De dag na de feestavond die we hadden met de leden en vrijwilligers van de wandelclub.
Het was een gezellige avond. Met elkaar wat gegeten en daarna aan de praat met elkaar. De dansvloer bleef erg
leeg, maar aan het eind van de avond waren de aanwezigen tevreden en voldaan. En daar hebben we het voor
gedaan! Het aantal wandelaars wat zich had opgegeven voor deze avond was niet zo groot. Hopelijk mogen we
volgend jaar meer mensen verwelkomen op ons feest.
Als ik dit stukje schrijf is het de dag dat……
De dag dat we helaas geen zondagochtend wandeling konden houden. We hebben op dit moment maar 5
commissieleden, en 1 daarvan heeft op dit moment zeer weinig tijd. Helaas moesten we er voor kiezen om de
zondagwandeling niet door te laten gaan. De commissieleden hebben veel tijd in het organiseren van de
feestavond gestoken, en ook zij hebben een privéleven, dus hebben we moeten besluiten om vandaag niet te
wandelen. Dit vinden we natuurlijk niet fijn, dus we hopen dat het bij deze ene keer kan blijven.
Zoals jullie weten blijft het lastig om met zo‟n kleine commissie alle zaken en activiteiten te regelen, die we te doen
hebben, maar we blijven ons best doen om jullie zo veel mogelijk te bieden op het wandelgebied.
Hopelijk kunnen we de komende weken weer veel wandelaars begroeten tijdens onze zondagtochten en de
uittochten. De dinsdagavondwandelingen liggen nu stil in verband met de winter. In Knipsels zien jullie vanzelf
weer bij de wandelagenda wanneer deze tochten weer van start gaan.
Namens de wandelcommissie, Martine Maat.

WANDELAGENDA
ZONDAGMORGEN TOCHTEN
Datum
06 november
13 november
20 november
27 november
04 december
11 december
18 december
25 december

nr.
57
37
35
55
50

Route
autotocht
De Druif
Moye Keene
Groene Woud
autotocht
Afgebrande Hoef
Langeweg
geen tocht, Kerstmis

afstand Begeleider
Martine
15
Arie
12
Joop
12
Martine
Anneke
15
Arie
14
Martine/Joop

GEEN DINSDAGAVOND TOCHTEN I.V.M. DE WINTER

UITTOCHTEN
zondag 13 november

zaterdag 19 november

Snertwandeling De Losse Feeter, Etten-Leur
De Wipakker, Wipakker 6, Etten-Leur
30 km: start 9.00-10.00
20 km: start 9.30-11.00
10 km: start 10.00-14.00
14e St. Nicolaastocht, wvs De Wandelende Krabben
Bosweg 2, Putte-Grens
30 en 14 km: start 8.00-10.00
18 km:
start 8.00-12.00
12 en 6 km: start 8.00-14.00
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zaterdag 10 december

Winterserie Zuid-Westhoek, wsc Non Plus Ultra
MFC Non Plus Ultra, Dorpsstraat 125, Woensdrecht
25 km: start 9.00-10.30
15 km: start 9.00-12.00
10 km: start 9.00-13.00
5 km: start 9.00-14.00

zaterdag 17 december

39e winterseriewandeltocht, wsv Wiego
clubgebouw Schuttershof, Viandenlaan 7, Breda
40 km:
start 9.00-10.00
25 km:
start 9.00-12.00
20, 15, 10, 5 km: start 9.00-14.00

MUTATIES
AANMELDINGEN
Wout Overzier
Dani op den Kamp
Merijn van den Berg
Colin Meijers
Chantal Langstraat
Janne de Jager
Lucia Geelen
Bente de Jager
Melvin Wevers
Shannen Eikenbroek
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Klatje
Klatje
Klatje
Klatje
C-pupil
B-pupil
B-pupil
A-pupil
D-junior
C-junior

AFMELDINGEN
Lindy van Dam
Martijn Kannekens

Lopers
Senior

VERJAARDAGEN

1
2
2
3
5
9
10
11
12
12
14
19
20
20
22
23
23
25
25
29
30

NOVEMBER
Mirjam van der Weijde
Heidi van Alphen
Koen van Leent
Danielle Kremers - Damen
Jack Derks
Claire Poelenije
Ron Becht
Tom van der Mars
Claudia van de Horsten - vd Noort
Karin van Alphen
Gabie Bakker
Laura Silvius
Toon Paulissen
Ellouisa Azoum
Rien Nieuwkerk
Frank van der Made
Rina van den Berg
Nanny van der Post
Ria Kooistra
Johannie Bastiaansen
Ferdi Spronk

1
2
2
3
4
5
5
5
6
7
9
9
10
11
11
12
13
15
16
16
18
18
19
19
20
20
20
20
21
21
21
21

DECEMBER
Thomas Pistorius
Corrie van den Kieboom
Janne de Jager
Monique Otten
Leo van Dijk
Keltoum Azoum
Erik Slobben
Richard Geelen
Amber Alofsen
Carla François - van ‟t Hof
Wouter van Verseveld
Bart Cabaret
Niels Cabaret
Esther Cramer
Sjak van Oers
Leo Stok
Frank Braams
Esther Pannekoek
Marthe van Loon
Arianne van Dorst
Jan Franken
Kim Holling
Marian Roest
Fleur Braaksma
Leonard Wennekers
Bert Mathijssen
Dide Schoones
Thomas Hooyer
Ryan Smits
Kees de Geus
Mariette Kapitein
Walfred Bol
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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,
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Betaalbaar Keukendesign

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

