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INFORMATIEBLAD VAN  AV GROENE STER

ACCOMMODATIE:
Sportpark "DE KNIP",  De Knip 1, Zevenbergen

KANTINECOMMISSIE:
Dorien van Someren                                                                                       0168- 404934

LEDENADMINISTRATIE: 
Aanmelden en opzeggen schriftelijk bij: 
Anet van Hooydonk, Klompenmakerstraat 5, 4871 EM  Etten-Leur.
Per 1/2 jaarlijkse acceptgiro. Over te maken naar: 
Rekening: 2687616 t.n.v.  contr.rek.  AV Groene Ster
Betaling binnen 30 dagen. Voor iedere aanmaning worden
administratiekosten in rekening gebracht. 
Automatische overschrijving (per kwartaal) is mogelijk. 
Startlicenties worden in januari geïnd.

CONTRIBUTIES:            Euro per maand           Start-licentie
Klatjes     7,05  
Mini-pupillen     7,05
ABC-pupillen    7,65    7,15
CD-junioren    8,80  12,70
AB-junioren  12,30  12,70
Senioren   12,30  20,35
Recreanten    8,80 
Lopers     8,80  20,35
Wandelaars    5,05
Gastleden       7,05  
Donateurs    1,80

CLUBTENUE:   Shirt: Wit/Groen met clubembleem. Short: Groen.
Te verkrijgen bij:    Jeanny van Kaam  0168-326427

TRAININGSTIJDEN m.i.v. 1 oktober
Klatjes + Mini's:   VR    17:00 - 18:00 uur - Droge Mark 
ABC-pupillen:  VR    17:00 - 18:00 uur - De Borgh  
CD-junioren:  WO  18:30 - 19:30 uur - De Knip
   VR    18:00 - 19:00 uur - De Borgh
B-junioren:  VR    19:00 - 20:00 uur - De Borgh
A-junioren + Senioren: VR    21:00 - 22:30 uur - De Borgh
   ZO    10:30 - 12:00 uur
Recreanten:  DI      20:00 - 21:30 uur - Droge Mark  
Lopers:   MA   19:30 - 21:00 uur  
   DI      20:00 - 21:00 uur
   WO   09:00 - 10:30 uur 
   WO   19:30 - 21:00 uur
   DO    19:30 - 21:00 uur
   VR     19:30 - 21:00 uur 
   ZA     vanaf 09:00 uur 
Wandelaars:  DI      vanaf 19:00 uur
   ZO     vanaf 09:00 uur

MEDIA INFO:
Internet   www.avgroenester.nl

Opgericht dd. 19 augustus 1970

CLUBBLAD REDACTIE:
Hester Alofsen    Kamillestaat 35 kopij                   0168-330315
Liesbeth van Oers    Korenbloem 23 Verspreiding    0168-325899

BESTUUR:
Ryan Smits  Voorzitter     De Knip 70          0168-326430
Dorien van Someren Penningm.   Kristallaan 7a           0168-404934
Angela Rindt  Secretaris     Klundertseweg 3          0168-328306
Ruud van Leeuwen  Lid     Bouwensland 18          0168-324253
Kees Otten  Lid     J.J.Vorrinckstr.23             078-6410638
Sandra Leenheer  Lid     Melijn 8           0168-323308
Ronald van der Stroom Lid     Achterdijk 49          0168-330664

WEDSTRIJDSECRETARIATEN:
Uitwedstrijden   vacant
Thuiswedstrijden  Dorien v.Someren           0168-404934

WEDSTRIJDORGANISATIECOMMISSIE (W.O.C.):
Ryan Smits  Materiaal            0168-326430
Dorien v. Someren  Thuiswedstrijden           0168-404934
Bert Tielen  Hoofdtrainer           0168-328301

JEUGDCOMMISSIE:
Anet van Hooydonk, Marjolein de Vos

WANDELCOMMISSIE:
Anneke van de Bemt Zeestraat 120           0168-452457
Joop Barel  Boudewijnstraat 12, Klundert          0168-402327
Arie de Wit  Koningin Emmastraat 4, Fijnaart       0168-464533
Martine Maat  Klundertseweg 27            0168-327372
Linda Roovers      Brederolaan 57,  Etten-Leur                06-23302350

JURYCOMMISSIE (JUCO) :  
Ria Buinsters                                                   0168-467206

TRAINERS:
John Bakker  Lopers            0168-370581
Dennis François  Senioren            0168-327997
Justin François  Senioren            0168-327100
Angela van Haaften  BC-pupillen           0168-329717
Anet van Hooydonk  BC-pupillen            076-5019811
Koen Jacobs  D-junioren           0168-329594
Ruud Jacobs  AB-junioren + Senioren          0168-329594
Daphne Kapitein  A-pupillen           0168-325858
Ton Kapitein  Lopers            0168-325858
Jenny Pope  C-junioren           0168-407544
Anne-Marije Rek  Klatjes + Mini's           0168-325858
Elsa Smits   A-pupillen           06-12849285
Bert Tielen  AB-junioren + Senioren          0168-328301
Jeannie Tielen  Klatjes + Mini’s           0168-328301
Frank Valentijn  Lopers            06-12410727
Frits Verhoeven  Recreanten           0168-326352
Tijs Vermeulen  D-junioren           0168-404990
Marjolein de Vos  C-junioren           06-22291292
Jaap Wagemakers  Lopers overdag           0168-328268

SPONSORCOMMISSIE / CLUB VAN 100:
Alex Eradus, Sandra Leenheer, Ronald van der Stroom, Hester Aofsen

LOPERSCOMMISSIE:
Aad Poelenije, Jaap Wagemakers, Peter Overzier, John Bakker, Ton Kapitein



VAN DE VOORZITTER 
 

Sinterklaasavond!. Het is guur buiten. Het waait hard en het regent flink. In de Alpenlanden valt 
eindelijk wat sneeuw. De winter lijkt begonnen. Vandaag is er weer iemand geweest om de 
verlichting van het gebouw te regelen. Het duurde te lang voordat het licht in de kleedkamers en 
de toiletten aanging en af en toe ging het licht ook niet uit. De materiaalberging is al dagen van 
vroeg in de avond tot in de ochtend uren goed verlicht en dat is zonde van de elektriciteit die 
verbruikt wordt. Dat de lichten soms wat laat aanfloepten had achteraf gezien best wel een 
grappige oorzaak. De beschermkapjes van de installatie zaten er nog op…… 
Binnenkort komt er ook nog iemand naar de mortelsmeervloeren kijken. Deze zitten namelijk vol 

met krassen en vlekken, terwijl de leverancier had gezegd dat spikepuntjes eerder kapot zouden gaan dan de 
vloer. De leverancier wordt dan ook aangesproken op de door hem geleverde prestatie. Langzaam aan worden de 
puntjes op de i gezet voor wat betreft het gebouw. 
 
In de maand november hebben we 2 wedstrijden georganiseerd. De 1e wedstrijd was de HIK. We proberen de HIK 
altijd op een zaterdag te organiseren, maar dat zat er dit jaar niet in. En omdat de andere weekenden niet goed 
uitkwamen met bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas, hebben we toch maar voor de zondag gekozen.                      
Het aantal deelnemers was mede hierdoor wat lager dan andere jaren, maar de wedstrijd was wederom een 
succes. Jammer dat er heel veel ouders wel komen kijken, maar niet even de handen uit de mouwen willen steken. 
Bij andere sporten vindt men het heel normaal dat ouders zich inzetten voor hun kroost, maar die instelling is 
vreemd genoeg langzaam aan het verdwijnen bij atletiek. 
 
De 2e wedstrijd die we organiseerden was de Oude Stort Loop. Met andere wedstrijden zouden we erg in onze 
nopjes zijn als er 282 deelnemers aan de start verschijnen. Maar voor de OSL ligt dat toch eventjes wat anders. 
Omdat de OSL onderdeel uitmaakt van het ARWB-cross-circuit zijn we verplicht om een kopje koffie e.d. te 
verkopen. Een toilet-unit wordt ook erg op prijs gesteld en eigenlijk moet er ook een omkleedgelegenheid zijn. 
Helaas konden we dit jaar niet over voldoende tenten beschikken en moesten de deelnemers zich in de open lucht 
omkleden. 
Zoals gezegd is 282 deelnemers helemaal niet verkeerd voor een wedstrijd, maar er waren categorieën die een 
wel heel erg magere bezetting hadden: B-junioren jongens (1), A-junioren jongens (1), A-junioren meisjes (2), 
recreatieve lopers (4 mannen en 2 vrouwen). Tijdens de 1e editie van de OSL waren er alleen bij de recreatieve 
lopers al 51 deelnemers. Dan is 6 deelnemers wel heel erg magertjes en begin je je af te vragen waar je het 
allemaal voor doet. Als je dan ook nog weet dat er slechts een handje vol (en dat overdrijf ik echt niet) vrijwilligers 
was die alles hebben opgebouwd, gejureerd en afgebroken, dan is het niet zo vreemd dat de Oude Stort Loop van 
2011 zo goed als zeker zijn laatste editie heeft beleefd. 
 
We hebben plannen genoeg. We willen en kunnen best wel hele mooie en goede wedstrijden organiseren.               
Maar als zich geen nieuwe vrijwilligers aanmelden om te helpen bij de materiaalploeg of die willen jureren, 
scheidsrechter of wedstrijdleider willen worden, training geven, de ET bedienen, op het secretariaat willen helpen 
of achter de bar willen staan, dan houdt het echt een keertje op. 
Het is echt hartstikke leuk om jezelf in te zetten voor een vereniging als de onze, de sfeer is altijd super! 
 
Ook ik heb een gezin, een vrouw en inmiddels 2 volwassen kinderen, een fulltime job, reis elke dag naar Utrecht of 
Rotterdam, ‟s morgens vroeg eruit, ‟s avonds laat weer thuis, 2 á 3 keer per week trainen, een enkele keer per jaar 
meedoen aan een wedstrijd in Leiden, Apeldoorn, Sittard, Terneuzen of waar dan ook in Nederland, een paar keer 
per jaar meehelpen als vrijwilliger bij een wedstrijd die we zelf organiseren, af en toe een vergadering. En nog heb 
ik vrije tijd over om eens lekker een avondje te niksen, TV te kijken, te klussen of een tourritje met de motor te 
maken. Echt waar, vrijwilligerswerk slokt niet elke minuut van je vrije tijd op. Het valt best wel mee!  
 
Maar als er steeds minder vrijwilligers zijn die werk willen 
verzetten, dan zal er ook steeds minder georganiseerd kunnen 
worden. Een vereniging heeft alleen maar bestaansrecht als er 
voldoende mensen zijn die zich willen inzetten voor hun cluppie.              
Meld je aan bij één van de bestuursleden, vraag het aan de 
train(st)ers of loop eens langs op een woensdagmorgen bij de mannen 
van de onderhoudsploeg. Je zult zien, er is altijd wel iets te doen en op 
alle fronten kunnen we nieuwe vrijwilligers gebruiken!  
 
 
 
Het spreekwoord is niet voor niets: “VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK”.  
 
Ryan Smits 
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CLUBKLEDING 

VAN DE REDACTIE 

DECEMBER ACTIE FLEECE TRUIEN 

Voor u ligt al weer de laatste Knipsels van dit jaar, wat gaat de tijd toch snel! 
Om de toekomstige Knipsels wat meer inhoud te geven gaan we een nieuwe rubriek starten, genaamd Facebook. 
Op pagina 12 van dit clubblad kunnen jullie hier meer over lezen. We beginnen het jaar met een aantal leden die al 
zo‟n 10 jaar lid zijn van de club. Vervolgens selecteer ik dan een aantal mensen die een stukje mogen schrijven 
voor de Knipsels van februari en diegenen mogen hun opvolger aanwijzen voor de Knipsels van maart enz. enz.  
Het lijkt een beetje op de oude rubriek Het Estafettestokje, maar dan in een nieuw jasje gestoken. Hopelijk doet 
iedereen hier aan mee en maken we het clubblad nog leuker om te lezen! 
 
Kopij voor Knipsels van januari 2012 kan uiterlijk maandag 9 januari worden aangeleverd. 
 
Verder wens ik iedereen fijne feestdagen! 
 
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, 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 

 
 
 
 
 

 
AANBIEDING!      

 
Donkergroene AV Groene Ster fleece trui van € 35,00  nu voor € 20,00. 
  
Deze trui is ideaal voor de koudere maanden.  
Lekker warm en comfortabel! 
Dus wees er snel bij want op=op! 
  
Heb je vragen of wil je een trui kopen?  
Neem dan contact op met Jeanny van Kaam  
via telefoonnr. 0168-326427. 
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NIEUWJAARSRECEPTIE 

UITSLAG GROTE CLUBACTIE 

JAARVERSLAGEN 

BEDANKT! 

Op zondag 8 januari is er een nieuwjaarsreceptie in onze nieuwe kantine. 
Iedereen is bij deze uitgenodigd om te toasten op het nieuwe jaar! Van klein tot groot en 
jong en oud zien we graag in de kantine om elkaar onder het genot van een hapje en 
drankje een goed jaar toe te wensen!  
Per persoon ontvangt men die middag 2 consumptiebonnen.  
 
Aanvang is 16.00 uur tot ongeveer 18.00 uur…. 
 
Er zal deze dag een ideeënbus in de kantine staan waarin je een idee kunt deponeren, 
anoniem of op naam.  
Wie weet levert dat nog verfrissende ideeën op voor hetzij de inrichting van de kantine, de 
baan of bijvoorbeeld een evenement of gezellig avondje.  
Het belooft een goed nieuw jaar te worden boordevol activiteiten. Laat je van de goede 

kant zien en doe mee, samen is het veel gezelliger! Bij onvoldoende animo zullen veel activiteiten geschrapt 
worden en dat is toch niet de bedoeling? 
 
Laten we het jaar gezellig beginnen met z‟n allen! 
 
Namens het bestuur 
Angela Rindt 
 
 

 
Op 24 november j.l. heeft de trekking van de Grote Clubactie 2011 plaatsgevonden.  
Onder toeziend oog van notaris J.A.H.G. van Tuijl zijn alle winnende lotnummers 
bekend gemaakt. Kijk op www.clubactie.nl voor de uitslag en wiet weet bent u winnaar 
van 1 van de vele mooie prijzen! 
Doordat onze leden massaal loten hebben gekocht en verkocht heeft AV Groene Ster 
extra inkomsten gegenereerd, zodat onze vereniging zich in ieder geval al winnaar 
kan noemen! 

Sandra Leenheer en Hester Alofsen. 

 

Het jaar is bijna om en dan krijgen de commissieleden weer het verzoek om een jaarverslag te maken van het 
afgelopen jaar. De secretaris kan er dan mee aan de slag zodat er een mooi geheel kan worden gepresenteerd op 
de Algemene Leden Vergadering van AV Groene Ster. De jaarverslagen graag inleveren vóór 5 januari. 
De ALV is gepland op maandag 12 maart 2012. 

 

Graag willen wij onze dank uitspreken aan AV Groene Ster voor de mooie attentie, die 
wij hebben ontvangen ter gelegenheid van ons veertig jarig lidmaatschap. Ook in het 
bijzonder dank aan Angela voor het leuke verslag dat zij heeft gemaakt en in het 
clubblad en de Moerdijkse Bode heeft laten plaatsen. 
Wij genieten nog steeds van de gezelligheid samen met de clubleden en hopen er nog 
lang bij te kunnen zijn! 
 
Jan en Anneke Franken 
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http://www.clubactie.nl/


A. ARDON,

Zuidhaven 95, Zevenbergen
Tel. 0168-323403

www.keurslager.nl

keurslager

VVeerrssttaanndd  VVaann  LLeekkkkeerr  VVlleeeess
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Voor de lopersgroep 
 

Donderdagavond 15 December 

19.30 uur  kersttraining en daarna 
 

 

 

Glühweinavond 
 

 

Met daarbij uitreiking 

kanjerklassement 
 

 

Glühwein en hapje zijn gratis, andere consumpties voor eigen rekening. 

 

7 



FOTOWEDSTRIJD 

FRISSE START JEUGD- EN NEVENACTIVITEITEN 

 
Tijdens de Algemene Leden Vergadering op maandag 12 maart 
2012 zal de onthulling plaatsvinden van de winnaars van de 
fotowedstrijd. Als je mee wilt praten en ook als eerste wilt zien 
wie of wat er in het groot in de kantine komt te hangen, zorg 
dan dat je er bij bent op 12 maart! 
 
Het was niet gemakkelijk voor de jury want er zijn veel mooie 
foto‟s ingestuurd. Er zijn genoeg fraaie plaatjes gekozen en 
deze worden dan ook gepresenteerd samen met de nodige 
uitleg. Gelukkig hoeven we van te voren niks uit te laten lekken 
want het is tegenwoordig makkelijk om bijvoorbeeld met de 
digitale camera een scherpe foto te maken van een foto.  
Zo blijft het geheim van de fotolijsten bewaard tot en met 12 
maart! De inzenders kunnen hun foto‟s terug krijgen op de ALV. 
 
Met grote dank aan alle fotografen en gewillige fotomodellen die ervoor hebben gezorgd dat de keuze moeilijk was 
en de muren in de kantine straks mooi gevuld worden! 
 
Angela Rindt 
 
 
 
 

 

In 2012 willen wij, jeugd- en nevenactiviteitencommissie, een nieuwe start maken met het organiseren van leuke 
activiteiten en andere uitjes. 
Nu we een periode achter de rug hebben waarin de bouw van ons nieuwe 
clubgebouw, de grote renovatie van de baan en de opening centraal stonden 
wordt het tijd om weer andere activiteiten voor onze leden te organiseren!   
Wij hebben al een aantal leuke evenementen bedacht, maar we horen graag 
van de leden of zij ook nog nieuwe ideeën hebben!  
Ook zoeken wij nog mensen die mee willen helpen bij zo‟n activiteit.  

 
 
 
 
Dus kom maar op met jullie ideeën of geef je op!  
Je kunt je ideeën kwijt bij ondergetekende en bij Dorien v. Someren of in de ideeënbus die op  
8 januari bij de nieuwjaarsreceptie in de kantine zal staan! 

 
 
 
 
 
Namens jeugd-,nevenactiviteiten-, en barcommissie; Kees Otten 
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ZWARTE PIETEN OP DE TRAINING 

Vrijdag 2 december, eigenlijk een gewone training voor de B en C-pupillen, maar er 
kwam nog een verrassing. In het begin van de training hebben we eerst gezongen voor 
Janne, want die was vandaag jarig en is 8 jaar geworden. Daarna hebben we 
“pakjestikkertje” gedaan, want het is tenslotte bijna de verjaardag van Sinterklaas en 
dan willen we allemaal nog wel een kadootje. De tikkers moesten een kadootje 
meenemen, en als ze iemand anders hadden getikt, moest die het kadootje weer 
meenemen. 

Hierna zijn we een spel met 15 vragen over Sinterklaas en zijn 
zwarte pieten gaan doen. We moesten allemaal alle vragen 
opzoeken, die kriskras door de zaal hingen en als je het 
antwoord wist, moest je dat tegen Angela of Anet gaan 
vertellen en als het antwoord dan goed was, kreeg je een 
echte Sinterklaassticker op je antwoordblad geplakt.                     
Alle kinderen waren hier heel erg fanatiek mee bezig en binnen korte tijd, hadden alle 
kinderen alle vragen goed beantwoord.  
Dat was maar goed ook, want juist op dat moment dat we weer iets anders gingen doen, 
kwamen er plotseling 2 zwarte pieten de gymzaal binnen, en weet je, het waren weer 
dezelfde pieten als vorig jaar, dat konden we precies aan hun kleding zien. Omdat deze 
pieten vorig jaar een heleboel vragen, die wij net hadden beantwoord, toen niet goed 
wisten, hebben we eerst een liedje gezongen en moesten de pieten daarna weer een 

paar vragen beantwoorden en ook dit jaar ging het weer niet helemaal goed. Voor de goede antwoorden kregen de 
pieten ook een sticker, maar voor de foute dus niet. Om de zwarte 
pieten te laten zien dat wij heel sportief zijn, hebben we nog een 
supersnelle estafette gehouden, waarbij de ene piet zelf 2 rondjes 
moest lopen. Er werd heel wat afgesmokkeld in deze estafette, en dus 
konden we niet vertellen wie er nu gewonnen had. 
 
Een van de zwarte pieten ging nog even naar de A-pupillen en van de 
andere zwarte piet kregen we toen allemaal een grote verrassing.              
Hij had namelijk een hele tas met kadootjes bij zich. Iedereen kreeg 
een kadootje en toen we ze allemaal tegelijk gingen openmaken, 
kregen de meisjes een springtouw en de jongens een soort 
propellervliegtuigje. 

 
Dat was nog eens een verrassing, natuurlijk hebben we nog wat 
liedjes gezongen, hebben we nog pepernoten van zwarte piet 
gekregen, maar toen was het voor de zwarte pieten weer tijd om 
verder te gaan. Toen we daarna in de kleedkamer kwamen, was er 
weer een verrassing, want de pieten hadden voordat ze naar huis 
gingen bij alle kinderen nog een chocoladeletter in de schoenen 
gedaan, wat een bofferds waren we toch, he! Met de handjes vol ging 
iedereen dus naar huis, om misschien thuis ook nog wel verrast te 
worden met een kadootje van Sinterklaas. 
 
Groetjes, Anet 
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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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ZWARTE PIETEN BEZOEKEN DE KLATJES 

VAN HET TRAINERSFRONT 

Ook dit jaar hebben een tweetal Pieten de klatjes van AV Groene Ster bezocht.  
Vrijdag 2 december waren ze net op tijd op de training. Wel  moesten ze hun kunnen laten zien op verschillende 
onderdelen waar ook onze kleinste atleetjes hun tanden in konden zetten. Die tanden  gingen trouwens ook net zo 
snel in het snoepgoed wat de pieten van Sint hadden meegekregen. Sommigen vergaten daardoor dat het spel 
eigenlijk gewoon doorging. 
Juist voordat de pieten weggingen dachten ze nog net op tijd aan de cadeautjes die ze ook voor de kinderen 
hadden meegebracht. Omdat er enkele kinderen niet waren, hebben ze voor hen de presentjes voor de volgende 
keer bij de trainsters achtergelaten. Toen ze na de training hun buitenschoenen aan wilden doen zat daar ook nog 
eens een heerlijke chocoladeletter in die de pieten hadden achtergelaten. Smullen zo‟n training! 
Hieruit leer je maar weer dat je geen training over moet slaan. 
 
Groetjes Jeannie 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zitten nu ik dit schrijf op half november en het wordt al vroeg donker en soms al wat frisser. Ik had het al een 
keer aangekaart op een training, dat wanneer het kouder wordt in de avond het dan verstandig is om een lange 
trainingsbroek/tight aan te doen. Verder mogen we wat het weer betreft niet mopperen, denk ik. 
Dat is ook te merken aan het aantal lopers die op donderdagavond komen trainen. Een redelijk constante groep 
van zo‟n 25 man/vrouw en dat doet mij deugd. En ook dat er bij de opstapgroep elke keer weer een grote groep 
start. 
 
Het gebruik van de kantine om na de training wat te drinken komt langzaam op gang, er zijn al wat lopers die een 
bakkie gaan doen bij Aad. Tja, wat moet ik verder vertellen nu we een schitterend complex hebben. 
Ik denk dat met ons compleet nieuwe en operationele complex het ledenaantal met de tijd zal gaan stijgen. 
Laatst zijn we nog verrast door een drumband en ik dacht toen: doen ze dit speciaal voor mij??? Maar nee hoor, dit 
was vanwege een uitreiking van sponsorgelden werd mij die avond verteld. Door de herrie van de drummers heb ik 
wat harder moeten gillen, maar het is uiteindelijk wel goed gekomen. 
 
De Kerstman komt er ook weer aan en zoals wij eerder gedaan hebben zal er dit jaar ook een Glühwein avond 
plaatsvinden. Dit zal zijn op donderdagavond 15 december en dan beginnen we natuurlijk met een lichte maar 
nuttige training en daarna zal er in de kantine een hapje en drankje zijn. Verdere bijzonderheden worden later 
bekend gemaakt . 
 
O ja, ik zou het bijna vergeten! Ik ben sinds kort officieel sportmasseur! Graag zie ik jullie weer op de training van 
donderdagavond en voor degenen die niet helemaal weten hoe laat de training begint, we starten altijd om 19:30 
uur. 
 
vriendelijke sportgroeten, 
John Bakker 
 

De volgende die een stukje mag schrijven voor deze rubriek is Dennis François. 
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FACEBOOK 

OLIEBOLLENLOOP 

 
L-e-t-t-e-r-l-i-j-k – maar dan figuurlijk bedoeld?? 
Veel van onze leden zitten op Faceboek of een ander social media (engels gesproken). Mensen van mijn generatie 
doen dat niet zo veel (ik in ieder geval niet). 
Maar nu wil het geval dat ik wel geïnteresseerd ben in mensen in het algemeen en onze leden in het bijzonder. 
Ons mooie clubblad is ook een zogenaamd social media. We ontvangen het blad gedrukt thuis en ook op internet 
is het te bewonderen. Dus via deze providers kunnen we op de hoogte blijven van het wel en wee van elkaar.   
Maar dan moeten we wel iets melden! 
 

WAT HEBBEN ONDERSTAANDE MENSEN MET ELKAAR GEMEEN? 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manouk vd Klundert, Ben Cornel, Anne-Marije Rek, Daphne Kapitein, maar ook Thomas Hooyer, Jurgen Holling, 
Peter Overzier, Johan Matthee en Mariette Kapitein zijn allemaal al 10 jaar verbonden met onze club, want tussen 
februari en eind augustus 2001 zijn ze lid geworden van AV Groene Ster. 
 
Dat is een hele tijd alweer om bij dezelfde club aangesloten te zijn. Wat beweegt jullie en wat willen jullie kwijt aan 
de rest van de club. Hopelijk willen jullie beginnen met ons facebook “smoel” te geven. Schrijf een verhaal, iets 
over wat je hebt meegemaakt gedurende die 10 jaar dat je al lid bent van onze club. De deadline kun je lezen 
voorin Knipsels, maar 1 week voor de deadline krijgen jullie nog een reminder. 
 
Angela Rindt 
 
 

 

Wederom zal op de laatste dag van het jaar traditiegetrouw de oliebollenloop 
gehouden worden. Iedereen is welkom om mee te doen!  
Bert zal het startsein geven om 11.00 uur.  
Iedereen die minstens 1 ronde gelopen heeft zal een bon ontvangen.  
Deze kan worden ingeleverd tegen een heerlijke oliebol en een warm drankje; een 
kopje koffie of thee of warme chocomelk.  
De kantine is daarvoor natuurlijk geopend en ook het gewone assortiment is tegen 
betaling verkrijgbaar. 
 
Graag tot 31 december! 
 
Namens het bestuur 
Angela Rindt 
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C-Pup. Jongens 

 
40 mtr 

 
Hoog 

 
Bal 

 
600 mtr 

 
TOTAAL 

 
Naam                Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Nigel Groen GroeneSter 7.89 377 0.76 166 16.49 266 2.23.39 307 1116 
2 Liam van Broekhoven GroeneSter 8.05 349 0.86 240 9.55 143 2.40.87 186 918 
3 Rik Peeters GroeneSter 8.35 301 0.81 203 12.51 200 2.49.24 136 840 
4 Wouter van Hassent GroeneSter 8.44 287 0.76 166 12.50 199 2.52.25 120 772 
5 Lucas van den Berg GroeneSter 8.86 226 0.76 166 9.23 137 2.52.58 118 647 
6 Koen van der Meer GroeneSter 9.09 195 0.76 166 6.97 88 2.59.82 82 531 

            
 

C-Pup. Meisjes 
 

40 mtr 
 

Hoog 
 

Bal 
 

600 mtr 
 

TOTAAL 

 
Naam                Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Sarah de Geus GroeneSter 9.12 191 0.86 240 6.78 83 2.44.41 164 678 
2 Denise Blankenstein Hercules 8.49 280 0.61 57 12.06 192 2.49.57 134 663 
3 Kyra Ligtvoet GroeneSter 8.57 268 0.71 130 9.04 133 3.02.02 71 602 
4 Iris van den Nobelen Achilles 8.91 219 0.76 166 8.39 119 dnf 0 504 
5 Pien Ardon GroeneSter 8.88 224 0.71 130 7.70 104 dnf 0 458 
6 Chantal Langstraat GroeneSter 9.44 151 0.66 94 3.96 6 3.45.09 0 251 

            
 

B-Pup. Jongens 
 

40 mtr 
 

Hoog 
 

Kogel 
 

600 mtr 
 

TOTAAL 

 
Naam                Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Daniel Tolenaars GroeneSter 7.02 547 1.06 386 3.67 244 2.18.24 349 1526 
2 Lennert Jacobs Esak 7.24 500 0.96 313 4.72 322 2.34.33 228 1363 
3 Fabian Korrubel Hercules 7.49 450 0.96 313 3.74 249 2.28.44 269 1281 
4 Diego van Rosmalen GroeneSter 7.42 464 0.71 130 4.46 303 2.26.45 284 1181 
5 Bart Dirne Achilles 8.27 314 0.81 203 3.82 256 2.31.23 249 1022 
6 Remco Scheffer Hercules 7.82 389 0.71 130 3.33 216 2.30.01 258 993 
7 Milan Theuns GroeneSter 8.02 354 0.86 240 3.46 227 2.53.62 112 933 

            
 

B-Pup. Meisjes 
 

40 mtr 
 

Hoog 
 

Kogel 
 

600 mtr 
 

TOTAAL 

 
Naam                Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Bente van Geel GroeneSter 8.09 343 0.91 276 4.18 283 2.45.23 159 1061 
2 Janne de Jager GroeneSter 8.16 331 0.86 240 3.21 206 2.34.94 224 1001 
3 Anouk Paardekam Esak 8.38 296 0.86 240 2.34 127 2.48.01 143 806 
4 Ilse Stam GroeneSter 9.01 206 0.81 203 2.36 129 2.46.78 150 688 
5 Lucia Geelen GroeneSter 8.31 307 0.71 130 3.09 196 3.16.56 6 639 

            
 

A-Pup. Jongens 1e jrs. 
 

40 mtr 
 

Hoog 
 

Kogel 
 

600 mtr 
 

TOTAAL 

 
Naam                Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Stefan Thiele GroeneSter 7.26 496 1.21 496 5.70 387 2.15.34 374 1753 
2 Robbe Geusens Esak 7.34 480 0.91 276 6.41 431 2.32.33 242 1429 
3 Jos Aardoom GroeneSter 7.56 437 1.01 350 4.97 339 2.24.13 302 1428 
4 Gijs van der Meer GroeneSter 7.73 405 0.91 276 3.89 261 2.43.41 170 1112 
5 Jelle Derks GroeneSter 8.23 320 0.81 203 5.17 353 2.37.97 204 1080 

            
 

A-Pup. Jongens 2e jrs. 
 

40 mtr 
 

Hoog 
 

Kogel 
 

600 mtr 
 

TOTAAL 

 
Naam                Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Joey Dingenouts GroeneSter 7.31 486 1.06 386 6.37 429 2.21.24 324 1625 
2 Frank Dirven Achilles 8.21 323 0.96 313 5.55 378 2.57.59 93 1107 
3 Rens van den Nobelen Achilles 9.14 189 0.91 276 4.83 330 3.02.11 70 865 

            
 

A-Pup. Meisjes 1e jrs. 
 

40 mtr 
 

Hoog 
 

Kogel 
 

600 mtr 
 

TOTAAL 

 
Naam                Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Eva Nijdam Scorpio 7.52 444 1.11 423 5.64 383 2.21.01 326 1576 
2 Bente de Jager GroeneSter 7.05 540 1.06 386 4.95 338 2.34.26 228 1492 
3 Tessa Nijssen Esak 8.06 348 1.01 350 5.51 375 2.19.30 340 1413 
4 Ymke Timmermans GroeneSter 7.73 405 0.91 276 3.56 235 2.21.45 323 1239 
5 Mirre van Wensen GroeneSter 7.53 442 0.91 276 3.93 264 2.49.61 134 1116 
6 Iris de Smet GroeneSter 8.82 232 0.71 130 3.89 261 3.16.58 5 628 

 

 

          

UITSLAGEN HIK MEERKAMP 6-11-2011 



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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A-Pup. Meisjes 2e jrs. 

 
40 mtr 

 
Hoog 

 
Kogel 

 
600 mtr 

 
TOTAAL 

 
Naam                Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Sophie van der Spoel Hercules 6.82 592 1.06 386 7.23 479 2.18.60 346 1803 
2 Miranda van Dijk Hercules 7.05 540 1.21 496 5.47 372 2.20.53 330 1738 
3 Cordulle Vanthillo ESAK 7.58 433 1.11 423 5.17 353 2.16.91 360 1569 
4 Floor Dirne Achilles 7.33 482 0.96 313 5.19 354 2.27.13 279 1428 
5 Julissa van den Berg Achilles 7.34 480 0.96 313 5.10 348 2.36.81 211 1352 
6 Amber van de Merwe Hercules 7.84 385 1.06 386 4.92 336 2.43.32 171 1278 
7 Keltoum Azoum GroeneSter 7.47 454 0.91 276 4.88 333 2.36.26 215 1278 
8 Anne Lambregts Achilles 7.26 496 1.06 386 5.03 343 dnf 0 1225 
9 Lisa Holling GroeneSter 8.33 304 0.96 313 4.71 321 2.49.10 137 1075 
10 Maritt Jansen Hercules 7.42 464 0.00 0 5.04 344 2.51.73 123 931 

            
 

D-Jun. Jongens 
 

40 mtr 
 

Hoog 
 

Kogel 
 

600 mtr 
 

TOTAAL 

 
Naam                Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Wislet de Hair Achilles 6.22 645 1.36 507 8.07 425 2.12.43 300 1877 
2 Cas van Sprundel GroeneSter 6.71 518 1.16 360 6.30 324 2.11.50 308 1510 
3 Tim Dirne Achilles 6.88 478 1.26 433 5.60 281 2.11.12 312 1504 
4 Rik Derks GroeneSter 7.14 421 1.26 433 5.88 299 2.13.89 287 1440 
5 Rik van Heijnsbergen GroeneSter 7.08 434 1.16 360 6.25 321 2.17.93 252 1367 
6 Malik Azoum GroeneSter 7.32 384 1.16 360 4.55 210 2.38.40 101 1055 
7 Lars Semler GroeneSter 7.62 325 1.01 250 5.91 300 2.41.40 82 957 
8 Geoffrey Westhoff GroeneSter 7.92 271 1.01 250 6.28 323 2.43.36 70 914 
9 Jonne van der Linden GroeneSter 7.75 301 1.06 286 4.25 188 2.36.38 114 889 

            
 

D-Jun. Meisjes 
 

40 mtr 
 

Hoog 
 

Kogel 
 

600 mtr 
 

TOTAAL 

 
Naam                Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Kim Nijssen Esak 6.84 487 1.21 396 8.22 433 2.05.61 366 1682 
2 Lisanne van Hooydonk GroeneSter 6.85 485 1.21 396 7.61 400 2.15.26 275 1556 
3 Lisa Blankenstein Hercules 7.09 432 1.21 396 7.95 418 2.16.55 263 1509 
4 Amber Alofsen GroeneSter 6.76 506 1.16 360 6.86 358 2.16.62 263 1487 
5 Lore Geussens Esak 7.08 434 1.21 396 7.83 412 2.25.68 190 1432 
6 Maud Boeren Achilles 7.00 451 1.26 433 5.06 245 2.16.70 262 1391 
7 Sanne Koetsier GroeneSter 6.76 506 1.11 323 5.50 274 2.14.18 284 1387 
8 Kim van Merode Achilles 6.82 492 1.11 323 6.34 327 2.30.96 151 1293 
9 Veerle Maris GroeneSter 7.34 380 1.16 360 4.95 238 2.19.64 237 1215 
10 Milou Glerum GroeneSter 7.20 408 1.16 360 5.71 288 2.45.91 55 1111 
11 Sanne van der List Achilles 7.69 312 1.06 286 4.82 229 2.38.17 103 930 
12 Kim Holling GroeneSter 8.05 249 1.06 286 5.95 303 2.40.18 90 928 
13 Katrijn Rubbens Esak 7.96 265 0.91 176 5.59 280 2.38.20 103 824 
14 Nerena Langeweg GroeneSter 7.87 280 0.00 0 4.74 223 2.31.53 147 650 

            
            
 

C-Jun. Jongens 
 

40 mtr 
 

Hoog 
 

Kogel 
 

800 mtr 
 

TOTAAL 

 
Naam                Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Sven van Merode Achilles 6.29 626 1.61 710 6.93 362 2.10.08 289 1987 
2 Wesley Timmerman GroeneSter 6.38 602 1.41 549 7.45 391 1.58.89 403 1945 
3 Martijn van Hooydonk GroeneSter 7.07 436 1.11 323 5.22 256 2.27.24 148 1163 

            
 

C-Jun. Meisjes 
 

40 mtr 
 

Hoog 
 

Kogel 
 

600 mtr 
 

TOTAAL 

 
Naam                Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Veerle van Loon THOR 6.78 501 1.41 549 7.30 383 2.08.57 336 1769 
2 Deborah Kammeraat Achilles 6.66 530 1.36 507 6.86 358 2.07.01 352 1747 
3 Effi Suijkerbuijk Achilles 6.54 560 1.31 470 6.43 332 2.16.12 267 1629 
4 Irene van der Sanden Achilles 6.91 471 1.26 433 6.12 313 2.29.13 164 1381 
5 Tamar van der Linden GroeneSter 7.31 386 1.21 396 5.88 299 2.18.62 246 1327 
6 Demi Bakker GroeneSter 6.89 476 1.11 323 6.11 313 2.40.36 89 1201 
7 Karlijn Derks GroeneSter 7.31 386 1.01 250 5.84 296 2.22.75 212 1144 
8 Ellouisa Azoum GroeneSter 7.44 360 1.11 323 4.71 221 2.25.49 191 1095 
9 Marieke Otten GroeneSter 8.48 181 0.00 0 4.33 194 2.46.33 53 428 
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ARWB CROSS COMPETITIE 

 
 

 

 

 

Hieronder volgen de data van de A.R.W.B. Cross Competitie 2011-2012. 

AB-Junioren. Senioren en Masters 
No. Naam vereniging Plaats Datum 
        
1 SV DIOMEDON Steenbergen 06-11-2011 
2 AVS‟90 Standdaarbuiten 20-11-2011 
3 AV GROENE STER Zevenbergen 27-11-2011 
4 AV SPADO Bergen op Zoom 11-12-2011 
5 AVO „83 Oudenbosch 08-01-2012 
6 ARSV THOR Roosendaal 22-01-2012 
7 AV SPRINT Breda 05-02-2012 
8 AV DJA Zundert 12-02-2012 
9 ARV Achilles Etten Leur 26-02-2012 

PRIJSUITREIKING  AB-JUNIOREN / SENIOREN + MASTERS  OP VRIJDAGAVOND 2 maart 2012.  
Verdere informatie hierover volgt nog. 

CD-Junioren en Pupillen 
1 SV DIOMEDON Steenbergen 06-11-2011 
2 AV GROENE STER  Zevenbergen 27-11-2011 
3 AVO‟83 Oudenbosch 08-01-2012 
4 AV SPRINT Breda 04-02-2012 
5 AV DJA Zundert 12-02-2012 
        

PRIJSUITREIKING VOOR DE CD-JUNIOREN EN PUPILLEN VINDT PLAATS ZODRA DE LAATSTE 
WEDSTRIJD BIJ AV DJA IS BEËINDIGD. 
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HET WANDELSCHOENTJE 

Nou Martine, je wordt bedankt hoor voor het doorgeven van “Het Wandelschoentje” aan, zoals jij zelf noemt, de 
huisfotograaf van de wandelclub. Alhoewel……, de titel huisfotograaf is eigenlijk een te hoge kwalificatie voor mijn 
faam en fotografische kijk op deze wereld. 
Vanwege mijn werk als stralingsdeskundige bij de Stralingsbeschermingseenheid van het Erasmus MC in 
Rotterdam was ik gewend om bijna alles (digitaal) vast te leggen. Ik heb nu eenmaal geen fotografisch geheugen 
(mijn vrouw Erna zal dat volmondig kunnen beamen) en om gegevens niet gauw weer kwijt te raken, moest ik bij 
mijn werkzaamheden alles wel digitaal en goed gearchiveerd opslaan. Mijn bedrijfspsycholoog heeft uitgelegd dat 
mijn fotografie-tik ook buiten het werk om, daarop is terug te voeren. Maar eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat 
het uitleven van mijn hobby vooral is gebaseerd op de kwantiteit en veel minder op de kwaliteit van de foto‟s. 
Het is inderdaad al weer heel wat jaartjes (januari 2006) geleden dat ik een stukje heb mogen schrijven voor ons 
clubblad. Omdat ik toen, midden in de hype van Nordic Walking, net op cursus zat kon ik dat onderwerp in mijn 
stukje voor het clubblad lekker uitdiepen. Nu kost het me meer moeite om “iets” relevants bij elkaar te schrijven. 
Behalve als beoefenaar van Nordic Walking kennen de meeste wandelclubleden mij toch meer als een “mooi-
weer-wandelaar” en niet als een “kilometer-vreter”.  
Een wandelafstand van 15-20km is voor mij meer dan voldoende. Vooral de gezelligheid en de kontakten met de 
andere leden van onze wandelclub op de vroege zondagmorgen zijn mij dierbaar. Ik zal mezelf niet zo gauw 
opgeven voor lange afstandsmarsen of meerdaagse wandelevenementen. Ik kan echter wel genieten van de 
verhalen en de prestaties van mijn medewandelaars, die zich wel aan dergelijke tochten wagen. 
Behalve in “Groene Ster clubverband”, lopen Erna en ik regelmatig ook nog met een tiental sportieve vrienden 
mee. Ook bij dit gezelschap staat de gezelligheid voorop. Al jaren gaan we ten minste 1x per jaar (meestal rond de 
Pinksterdagen) met deze groep op stap. We boeken dan “ergens” voor een dag of vier een hotelletje en maken 
vandaar uit een aantal wandeltochten. Zo zijn we met dit gezelschap al een aantal keren in Zwitserland, Duitsland, 
Terschelling en naar The Isle of Wight (Engeland) geweest. Al jaren vormen we een nagenoeg homogene ploeg. 
Meestal maken we tijdens het terugrijden al weer nieuwe plannen voor de bestemming van het volgend jaar. Voor 
2012 echter heeft het welbekende duo Jos en Milly een verrassingsbestemming bedacht. Wij weten alleen de data 
waarop het jaarlijks hoogtepunt gaat plaatsvinden, maar waar we heengaan, is en blijft een groot vraagteken tot we 
op de plaats van bestemming zullen zijn aangekomen. 
Een ander favoriete wandelactiviteit is het deelnemen aan stadswandelingen in (historische) stadjes of steden die 
Erna en ik aandoen. Op die wijze krijg je veel (achtergrond)-kennis van de lokale gebeurtenissen die in zo‟n stadje 
hebben plaatsgevonden en die soms (vaak in een veel later stadium) een veel grotere impact hebben gekregen. 
Bij onze laatste stadswandeling deden we ‟s-Hertogenbosch aan. Een van de zaken die me het meest frappeerden 
was dat men bij de renovatie van de grote St. Jan Kathedraal toch ook een aantal fenomenen uit onze (moderne) 
tijd heeft geïncorporeerd. Zo staat tussen al die oude engelen-beelden  op een van de daken ook een engel met 
mobieltje. Kan de relatie tussen verleden, heden en toekomst of de communicatie tussen hemel en aarde 
symbolischer worden uitgebeeld??  
Ook de renovatie van de gebrandschilderde ramen heeft men aangegrepen om “iets” moderns in te passen. De 
stadsgids attendeerde mij op een raam waarin de aanslag van nine-eleven op de Twin Towers is uitgebeeld. 
 
Het wandelschoentje begint, na deze lange schrijfsessie, nu aardig bij mij te knellen. Dus wordt het tijd om een 
eind te maken aan dit verhaal.  
Ik ben eigenlijk reuze benieuwd hoe het  “Oma-schap” van Wilma verloopt. Dus Wilma knoop jij de veters van het 
volgende wandelschoentje maar bij elkaar! 
 
Iedereen veel wandelplezier toegewenst.  
 
Marcel Henkelman 
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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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WANDELAGENDA 

MUTATIES 

 
ZONDAGMORGEN TOCHTEN 

  Datum nr. Route afstand Begeleider 
11 dec 55 Afgebrande Hoef 15 Arie 
18 dec 50 Langeweg 14 Martine 
25 dec   geen tocht, kerstmis     
1 jan   geen tocht, nieuwjaarsdag     
8 jan 36 Rust Roest 12 Anneke 

15 jan 32 Bloemendaal 12 Martine 
22 jan 50 Langeweg 14 Arie/Joop 
29 jan 21 Klundertseweg 10 Joop/Arie 

          

     GEEN DINSDAGAVOND TOCHTEN I.V.M. DE WINTER 
   

 
UITTOCHTEN 

 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 

 
  

zaterdag 7 januari 42e oliebollentocht, wvs Wiego 

 
Clubgebouw schuttershof, Viandenlaan 7, Breda 

 
20, 15 km:   start 11.00-14.00 

 
10 en 5 km: start 12.00-14.00 

 
  

zondag 29 januari Snertwandeling, de Losse Feeter 

 
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 

 
 

 
AANMELDINGEN 

  
AFMELDINGEN 

 Ilse Stam B-pupil 
 

Iris de Smet A-pupil 
Lennart van de Kloot Klatje 

 
Sjoerd Willemse A-pupil 

Stefano Eversdijk Mini-pupil 
 

Ferdinand van Dijk Senior 

   
Heidi van Alphen Loper 

   
Fred Hulpusch Loper 

   
Mia Damen Loper 

   
Miranda Verhoef Loper 
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DE BC-PUPILLEN 

Per 1 oktober hebben zijn de categorieën weer gewisseld, en dus ook de B en C-pupillen. Door de 
enthousiaste trainingen bij de klatjes en mini's kregen we dit jaar heel veel C-pupillen over, en samen 
met de 8 overgebleven B-pupillen is het momenteel een geweldige enthousiaste groep. Ook een 
gezellige groep, een vrolijke groep, die graag allemaal hard willen werken op de trainingen, en gelukkig 
ook heel enthousiast is om met wedstrijden mee te doen, want dat hebben we op de HIK en op de cross 
al kunnen zien. Tijd dus om al deze enthousiaste pupillen eens voor te stellen. 

 
LUCAS: Onze beste verkleder op de HIK. Lucas had zich prachtig in junglestijl 
verkleed en heeft daar een leuke prijs mee gewonnen. 
Lukas is ook slim, als we moeten gooien met dobbelstenen om te kijken hoeveel 
rondjes we moeten lopen, is Lukas zo slim om 2 keer te gooien want 1 eraf 1 is 0 en 
dus hoeft hij dan maar 0 rondjes te lopen. Slim hoor Lucas! 
 
 
 

 
WOUTER: Altijd vrolijk, altijd enthousiast, altijd in voor een gezellig praatje, je komt bij 
Wouter echt geen praat tekort. Hoogspringen is een verhaal apart bij Wouter, waar hij 
zelf wel om moet lachen. Staat hij namelijk links dan zet hij met zijn rechterbeen af en 
staat hij rechts dan neemt hij zijn linkerbeen. Dat gaan we nog goed oefenen!!  

 
 
SARAH: Een rustig, maar zeer enthousiast meisje, volgens ons een echte stille 
genieter, maar ondertussen is ze super sportief en sprong ze met de HIK toch maar 
mooi 86 cm hoog en was ze de snelste van onze meisje op de 600 meter. 
Ook bij de cross was ze van de partij, en liep daar een geweldige wedstrijd! 
 
 
 

LUCIA: Onze dame met spierballen, dat liet ze bij de HIK al zien, want jeetje wat kon 
Lucia lang in de lianen blijven hangen! Maar dat ze kracht heeft liet ze ook bij het 
kogelstoten op de training zien, want toen had ze meteen de juiste techniek en mocht 
het dus ook voordoen voor de groep.  

 

 
DIEGO: Diego doet naast atletiek ook nog aan Judo en wint daar heel vaak een 
medaille. Diego is ook bij ons heel fanatiek en probeert altijd om er een wedstrijdje 
van te maken en dan te winnen. Samen met Daniel en Milan is hij dikke vrienden en 
echt de jongens met de meeste ervaring in onze groep. 
 

 

 
JANNE: Janne zit nog niet zo heel lang bij Groene Ster, maar heeft haar plekje al 
helemaal gevonden. Volgens haar is het bij Groene Ster veel leuker als bij Scorpio 
waar ze eerst lid was en dat horen wij natuurlijk graag. Janne is ook een meelevend 
meisje, want toen een clubgenootje met de HIK moest huilen omdat ze af was bij het 
hoogspringen, begon Janne spontaan mee te huilen.  

 
 
 
KYRA: Kyra komt helemaal vanuit Made om bij ons gezellig aan atletiek te doen, dus 
dat wil wel wat zeggen. Kyra is bij de C-pupillen ons snelste sprintmeisje, want ze kan 
echt heel hard lopen. Balwerpen gaat haar ook goed af, want met ruim 9 meter bij de 
HIK telde ze aardig mee. 
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CHANTAL: Chantal heeft heel veel lol tijdens de training, en is blij als we iets van 
kogelstoten of zo gaan doen. Chantal is niet zo'n lange afstandloopstertje, maar 
jeetje, wat waren Angela en ik trots toen ze met de HIK toch de 600 meter 
helemaal uit liep zonder te wandelen. Goed gedaan Chantal!! 

 
MILAN: Milan is altijd in voor een geintje of een grapje.  
Samen met Daniel, Diego en Nigel, heeft hij meestal veel lol.  
Milan kan eigenlijk alle onderdelen wel goed en heeft volgens 
mij geen echte voorkeur.  
 
DANIEL: Onze sportman van top tot teen. Daniel is momenteel 
onze snelste B-pupil jongen en dat liet hij op de HIK zien, want toen 
liep hij een clubrecord op de 600 meter, in een tijd van 2.18.24 min. 

Geweldig! Hoogspringen ging ook ineens heel goed, want met 1.06 was hij toch 
ineens meer dan 10 centimeter beter dan vorig jaar. Ga zo door dus Daniel! 

 
PLEUN: Net als Kyra komt Pleun helemaal uit Made om bij ons gezellig mee te doen, 
en gezellig is het wel met Pleun hoor! Met kamp vorig jaar hebben we echt genoten 
van haar, want ze was nergens bang voor en volgens mij kon ze 
prima pijltjes draaien. Pleun vindt alle onderdelen wel leuk, dus dat 
komt goed uit. 
 
 
YENTE: Nadat ze even weg was van atletiek kwam ze een poos 
geleden gelukkig toch weer terug en daar waren wij heel blij mee! 
Altijd lachen, altijd plezier, dat is wat we bij Yente zien. Volgens mij 
vindt ze spelletjes het leukst en lange rondjes lopen wat minder…… 
 
 
NIELS: Niels is een rustige jongen, die toch eerst een poosje de kat uit de boom 
moest kijken binnen onze groep, maar het nu volgens ons heel goed naar zijn zin 
heeft. Niels is eigenlijk met iedereen wel vriendjes en vindt alle 
onderdelen of spelletjes die we op de training doen wel leuk. 

 
KOEN: Koen, is ook zo'n stille genieter, je hoort hem niet zo vaak maar hij is altijd 
heel fanatiek bezig op de training. Koen vindt alles wel leuk, alleen het balwerpen 
zouden we nog wel wat meer kunnen oefenen. Dat Koen uit een creatief gezin komt 
hebben we kunnen zien aan zijn mooie shirt met de HIK en aan het mooie spandoek 
dat zijn moeder voor onze groep heeft gemaakt! 

 
NIELS: Niels is een jongen die op de training lekker meedoet, heel 
enthousiast is, en alles wel leuk vindt. Het is er nog niet van gekomen om aan 
wedstrijden mee te doen, maar dat komt wel goed hoor Niels. Want met de 
clubkampioenschappen buiten hebben we wel gezien dat jij dat prima kunt! 
 
 
DIDE: Jammer genoeg gaat Dide ons binnenkort verlaten, 
omdat ze voor een andere sport heeft gekozen. Jammer, 
want ze is wel een gezellige tante, vol energie en grapjes! 
 
 
 
BENTE: Bente is momenteel ons B-pupil meisje met de meeste atletiekervaring.                
Er gaat ook bijna geen training of wedstrijd voorbij of Bente is van de partij. Soms 
heeft ze wel eens wat pech, dan valt ze op de training en heeft meteen een blauwe 
plek. Hoogspringen gaat haar goed af, want met 91 cm nu al kan het dit jaar nog heel 
wat worden. En sprinten kan ze ook als de beste, hoor! 
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PIEN : Eventjes leek het erop dat Pien flink moest wennen binnen onze groep, maar 
haar plekje heeft ze helemaal gevonden. Ze vindt het leuk om tijdens tikspelletjes 
zich achter de rug van Anet te verschuilen en het lukt haar dan nog ook om uit het 
zicht van de tikkers te blijven. Pien is een echte doorzetter, die ook 
al is ze niet zo groot, toch steeds enthousiast van de partij is. 
 
 
 
CAS: Komt uit een echt atletiekfamilie en dat kunt je ook wel zien. 

Cas is een vrolijk manneke, die altijd zin in de training heeft, en er dan ook helemaal 
voor gaat. Hij is met iedereen wel goede vriendjes en dat is mooi meegenomen. 

 
 
LIAM: Liam, is een fanatieke jongen, er is nog geen wedstrijd voorbij gegaan of Liam 
was van de partij. Met de HIK was het hoogspringen echt zijn beste onderdeel en 
telde hij met 86 cm echt mee. Het balwerpen ging iets minder, maar dat komt nog wel 
goed hoor Liam!  
 

 
NIGEL: Wie Nigel kent denkt meteen aan dat snelle blonde ventje. Want snel is Nigel 
hoor, echt een talentje. Dat liet hij tijdens de HIK nog eens goed zien door de sprint 
van alle jongens te winnen en ook nog eens een clubrecord op de 600 meter te 
lopen, Nigel had daar maar 2.23.39 voor nodig. Ook voor de cross-jes schrikt hij niet 
terug, want met de Oude Stort Loop was het ook Nigel weer die 1e werd. 

 
BART: Bart kwam binnen in onze groep als een rustig en iets wat verlegen manneke, 
maar na enkele maanden kwam Bart los en is hij nu af en toe een echt kwajongen, in 
positieve zin, hoor! Altijd wel in voor een geintje, maar ondertussen toch heel sportief 
bezig.  
 

 

 

 
RIK: Als ik aan Rik denk, denk ik aan een stoere jongen, tijdens een van de 1e 
trainingen struikelde hij over een kastdeel en kwam toch niet zo lekker terecht. Wat 
doet Rik, die staat op, zegt "oei, dat was niet zo slim" en gaat gewoon weer verder. 
Rik kan verder goed sprinten en ook de 600 meter gaat hem goed af. 

 
KOEN: Koen, een echte loper, een echt atletiekmanneke, maar wat wil je als je uit 
zo'n sportieve familie komt. Koen is wel van de grapjes op de training, en weet de 
sfeer er goed in te krijgen. Koen vindt volgens mij echt alles leuk om te doen, en dat 
laat hij tijdens de training goed merken.  
 
 
 
 

ILSE: Tijdens de HIK moest Ilse even aankijken hoe het allemaal in zijn werk ging, 
vooral het startpistool vond ze maar niets. Maar op de 600 meter negeerde ze het 
pistool gewoon door haar vingers in haar oren te stoppen en liep daarna een 
geweldige 600 meter. Wie had dat gedacht? Wij waren trots op haar! 
 
 
Zo, nu heeft U wel een beeld van ons groepje, dus als U de B-C pupillen tegenkomt, 
weet U tenminste wie ze zijn. 
 
Groetjes,  Angela en Anet 
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VERJAARDAGEN 
 
Bij het overnemen van de verjaardagen in Knipsels van december is het in het vorige clubblad goed mis gegaan.  
Ik krijg altijd een keurig overzicht van Anet, maar bij het omzetten heb ik kennelijk zitten slapen, want ineens waren 
er mensen op een totaal andere dag jarig dan dat ze gewend zijn. Ik heb meteen, nadat het ontdekt was, de 
gedupeerden waarvan ik een e-mail adres heb een berichtje gestuurd om mijn excuses aan te bieden. Gelukkig 
mag ik in dit clubblad in de herkansing, zodat ik hopelijk voor de meesten nog kan voorkomen dat de visite te vroeg 
of in het ergste geval te laat op de stoep staat!  Hieronder de juiste data en alsnog of alvast van harte gefeliciteerd! 
 
Hester Alofsen. 
 

 
DECEMBER 

  
JANUARI 

1 Thomas Pistorius 
 

2 Rob Langeweg 
1 Corrie van den Kieboom 

 
3 Bert Tielen 

2 Janne de Jager 
 

3 Cas van Sprundel 
3 Monique Otten 

 
3 Davey van der List 

3 Leo van Dijk 
 

4 Elske Lobensteijn 
3 Keltoum Azoum 

 
7 Laurena Laros 

5 Erik Slobben 
 

8 Jos Verdaasdonk 
6 Richard Geelen 

 
9 Shem van Oers 

7 Amber Alofsen 
 

10 Rein Becht 
8 Carla François - van t Hof 

 
10 Wim François 

9 Wouter van Verseveld 
 

10 Henry van Benten 
10 Bart Cabaret 

 
12 Henk van Alphen 

10 Niels Cabaret 
 

13 Tiny Vos 
11 Esther Cramer 

 
14 Niels Ooijen 

12 Sjak van Oers 
 

14 Colette van der Burgt 
12 Leo Stok 

 
18 Niels Lousberg 

14 Frank Braams 
 

22 Lia Broeders 
16 Esther Pannekoek 

 
22 Joke Kalis 

16 Marthe van Loon 
 

22 Mary de Wit 
16 Arianne van Dorst 

 
23 Marjolein de Vos 

17 Jan Franken 
 

23 Kyra Ligtvoet 
17 Stefano Eversdijk 

 
23 Miranda Verhoef 

19 Kim Holling 
 

23 Wilma van Mourik 
22 Marian Roest 

 
28 Simone Timmers 

22 Fleur Braaksma 
 

28 Ilse Stam 
24 Leonard Wennekers 

 
29 Edwin Otten 

24 Bert Mathijssen 
 

30 Lois de Vries 
25 Dide Schoones 

   26 Thomas Hooyer 
   26 Ryan Smits 
 

  28 Kees de Geus 
   29 Mariette Kapitein 
   30 Walfred Bol 
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KLEURPLAAT 
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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




