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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 
 

Natuurlijk begin ik mijn stukje in dit eerste clubblad van het nieuwe jaar met iedereen een 
fantastisch, sportief en gezond 2012 te wensen! 
Op zondag 8 januari hebben we de nieuwjaarsreceptie in onze kantine gehad. Alle gebruikers 
van het clubgebouw waren uitgenodigd. Het was super gezellig 
en lekker druk.  
Het tassenrek/kapstok in de gang was afgeladen met jassen.      
In de gang stonden ook de Kerstman en een sneeuwpop zich 
behoorlijk op te blazen. De mindervalidelift werd ook intensief 

gebruikt door zowel kinderwagens als rolstoelers en door Ruud van Leeuwen die na 
een achillespees operatie in loopgips voorzichtig wat mocht bewegen. De kantine 
was feestelijk versierd en voor de schaatsliefhebbers stond de TV op het EK 
allround in Boedapest. De dames van de kantineploeg hadden het behoorlijk druk 
en ze verzorgden de inwendige mens fantastisch!   
 
Op de laatste dag van 2011 is de traditionele oliebollenloop gehouden. Zelf was ik 
lekker op vakantie en kon dus niet aanwezig zijn, maar ik heb gehoord dat het toen 
ook weer gezellig is geweest en dat is natuurlijk super. Iedereen lekker 
rennen/lopen voor een oliebol en een warm drankje. Ook hier was de kantineploeg  
waanzinnig druk geweest, maar liever lekker druk dan dat je niks te doen hebt! 
 
 
Zondag 15 januari hebben we onze eerste wedstrijd van het nieuwe jaar. Er staat dan een pupillen en CD-junioren 
indoor wedstrijd op het programma. Natuurlijk is deze wedstrijd weer in de Borgh.  
Ria Buinsters, onze juco, heeft heel wat zweetdruppels laten vallen voordat de jurering rond was, maar met het 
nodige kunst en vliegwerk zal het wel weer lukken. We zetten alle middelen in om het rond te krijgen.  
Tot ‟s-avonds laat bellen we naar Beusichem (wedstrijdleider Lex Schampers), Utrecht en Etten-Leur.  
De inzet van de ET-Utrecht is nog niet 100% zeker, maar dat weten we morgenvroeg. En als het niet lukt met 
Utrecht, dan wil Ferdinand van Hooijdonk van Achilles de ET komen doen. Hij heeft wel nachtdienst, maar heeft 
heel wat over voor de club van zijn kinderen, vrouw en schoonouders  
Fantastisch dat er zulke mensen zijn! Daar kan een vereniging op bouwen! 
 
Ik krijg net een mailtje dat ET-Utrecht is geregeld, dus Ferdinand kan lekker voorslapen! 
 
Nu nog afwachten of de schilderstape die ik online heb besteld, op tijd in Zevenbergen is, want anders worden het 
weer dure lijntjes die we moeten tapen. 
 
De PR-sponsorcommissie is ook weer goed bezig geweest. De advertenties zijn weer binnen gehaald en er zijn 
weer nieuwe sponsorcontracten afgesloten. Het gaat hartstikke goed met dit zeer gedreven groepje. Jammer dat 
we Alex Eradus voor minimaal 1 jaar moeten missen. Hij gaat DownUnder, maar dat wisten jullie al.  
Nu maar hopen dat hij geen wortel schiet daarginds, want hij moet nog steeds “even” over 2,01m. of nog meer zien 
te komen. 
 
Hebben jullie nog gezien hoeveel clubrecords er vorig jaar zijn gesneuveld? 
118 nieuwe records en 7 evenaringen is echt waanzinnig! Dit komt wel heel dicht bij het recordjaar 2007 toen er 
125 records sneuvelden en 5 evenaringen waren. Ik verwacht voor 2012 ook weer heel veel records.  
Aan de spullen (materiaal en accommodatie) zal het niet liggen  
 
Ik wil nog even mijn complimenten maken richting Hester Alofsen. De cover van de editie 2012 ziet er erg mooi uit. 
De compilatie van foto‟s op de voorzijde laat in 1 oogopslag zien wat er zich achter die hekken afspeelt. 
 
Op naar een mooi en sportief jaar. We kunnen er weer 52 weken tegenaan. 
 
Ryan Smits 
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VAN DE REDACTIE 
 
Om te beginnen wens ik iedereen het allerbeste voor het jaar 2012!  
De nieuwe cover waar Ryan zojuist over vertelde laat nog even op zich wachten, want we hebben nog wat 
omslagen op voorraad liggen van de huidige versie. In februari zullen een aantal leden Knipsels met de huidige 
omslag ontvangen en een aantal leden met de nieuwe omslag. Het is namelijk zonde om ze niet op te maken, 
maar vanaf maart zal dan iedereen kunnen zien hoe het geworden is! 
 
Zoals vorige maand reeds aangekondigd is, starten we vanaf nu met de nieuwe rubriek Facebook. 
Vanaf pagina 9 kunnen jullie de eerste stukjes lezen.  
 
We willen voortaan in iedere Knipsels leden aan het woord laten uit de volgende categorieën;  
Pupillen, CD-junioren, AB-junioren/Senioren, Lopers/Recreanten. 
Om in februari verder te kunnen gaan, heb ik uit de ledenlijst een aantal namen gevist van leden die dan aan de 
beurt zijn; 
 
Pupillen:   Lisa Holling 
CD-junioren:  Karlijn Derks 
AB-junioren/Senioren Koen Jacobs 
Lopers/Recreanten Monique Otten 
 
In deze rubriek vertellen leden iets over zichzelf en als ze dat willen kunnen ze hierbij gebruik maken van 
onderstaande punten;  
 
 
Naam: 
Leeftijd: 
Lid sinds:                                                  
Categorie: 
Favoriete onderdeel: 
  
Dit vind ik leuk aan AV Groene Ster: 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
  
Dit kan misschien beter of anders: 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
 
Wat ik verder nog met jullie wil delen: 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

 
De volgende die een stukje mag schrijven is: ………………………………………………………………. 
 
 
Een mooie foto toevoegen maakt het natuurlijk extra leuk. Aan het einde van het geschreven stukje geeft hij of zij 
dan aan wie de volgende keer aan de beurt is uit zijn of haar categorie.  
Een week voor de deadline zal ik hen vervolgens nog een herinnering sturen, zodat ze het hopelijk niet vergeten. 
 
 
Kopij voor Knipsels van februari 2012 kan uiterlijk maandag 6 februari worden aangeleverd. 
 
 
Namens de redactie, 
Hester Alofsen 
 
 
 

4 



 

CLUBKLEDING 

ARWB CROSS COMPETITIE 

 
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!      
 
De bekende donkergroene AV Groene Ster fleece trui 
is nu afgeprijsd van € 35,00  naar € 20,00. 
  
Deze trui is ideaal voor de koudere maanden.  
Lekker warm en comfortabel! 
Dus wees er snel bij want op=op! 
  
 

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. 

5 



A. ARDON,

Zuidhaven 95, Zevenbergen
Tel. 0168-323403

www.keurslager.nl

keurslager

VVeerrssttaanndd  VVaann  LLeekkkkeerr  VVlleeeess
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SPONSOR AAN HET WOORD 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

BESTUURSVERGADERING 

 
In deze rubriek leren we bedrijven die onze vereniging een warm hart toedragen beter kennen.  
Dit keer is het de beurt aan Tumi‟s Lunch-Catering uit Zevenbergen en wij hebben hiervoor gesproken met de 
eigenaressen Tulla van Tilborg en Miranda Kallenberg. 
 
Waar staat Tumi’s Lunch-Catering voor? 
Tumi‟s is afgeleid van onze voornamen: TUlla en MIranda 
  
Hoe is Tumi’s ontstaan? 
Wij hebben elkaar leren kennen via onze kinderen en heel snel bleek dat we een gezamenlijke achtergrond en 
passie hebben: de horeca. Daarop zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden om onze passie om te zetten in 
een onderneming. Zelf misten we in deze regio een bezorgservice die meer dan het standaardassortiment aan kon 
bieden. Met Tumi‟s wilden we laten zien dat gezond, genieten en (bestel)gemak perfect kunnen samengaan.  
Naast lunches verzorgen we ook regelmatig recepties, high-teas, buffetten en sinds kort ook overwerkmaaltijden.  
  
Hoe lang bestaat Tumi’s? 
Alweer bijna 6 jaar geleden hebben we onze eerste lunches bezorgd! 
  
Wat zijn de toekomstplannen? 
Wij zijn begonnen in Zevenbergen en Moerdijk. 
Inmiddels is het bezorggebied uitgebreid met  
Etten-Leur en Roosendaal Borchwerf.  
Onze ambitie is om de komende jaren meerdere 
vestigingen te openen. 
  
Waarom AV Groene Ster? 
De vereniging past heel goed bij wat wij als Tumi‟s 
willen uitstralen: een gezonde leefstijl. Bovendien is 
Miranda zelf ook lid! 
  
Welke sporten beoefenen jullie zelf? 
Miranda doet naast hardlopen ook aan spinning,  
Tulla doet aan spinning en fitness. 
  
Hebben jullie nog iets nieuws te melden? 
Sinds kort hebben wij een vernieuwde, nog frissere 
website en zijn wij actief op Facebook en Twitter.  
Verder spelen wij altijd in op nieuwe trends en zijn wij op dit moment druk bezig om in deze dure tijden een 
budgetlijn op te zetten!  
 
Namens de sponsorcommissie willen wij Tulla en Miranda bedanken voor hun tijd.  
Kijk voor meer informatie op hun website www.tumis.nl 
 
 

De agenda voor de ALV, die gehouden wordt op maandag 12 maart, is in deze Knipsels te vinden op pagina 8.            
De stukken kunt u bij de secretaris opvragen vanaf 15 februari. 
Echter nog een verzoek aan de commissieleden: lever nog snel het jaarverslag in zodat de stukken compleet 
verstuurd kunnen worden. 
 
Angela Rindt 
 
 

De volgende bestuursvergadering zal zijn op maandag 30 januari. 
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AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

 

                                               
 
 
 
 
 

                                                                Zevenbergen, 3 januari 2012 
 

 
Aan alle leden/ouders van leden,    
 
De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van AV Groene Ster zal worden gehouden op  
Maandag 12 maart 2011, aanvang 20.00 uur aan De Knip 1 te Zevenbergen. 
 
  AGENDA 
 

1. Opening  

2. Ingekomen stukken 

3. Notulen jaarvergadering 2011 

4. Jaarverslag secretariaat 2011 

5. Jaarverslag penningmeester 2011 

6. Verslag kascommissie 

7. Vaststelling kascommissie 2012 

8. Bestuursverkiezing  

9. In stemming brengen:  Contributie 2012 
 

PAUZE 

 

10.  Toekomstplannen  

11. Huldiging 

12.  Begroting 2012 

13.  Rondvraag 

14.  Sluiting 

 

n.b. punt 8. aftredend en herkiesbaar:   Dorien van Someren en Kees Otten. 
(kandidaten kunnen zich, gesteund door minstens 5 stemgerechtigden, tot 24 uur voor aanvang van de 
vergadering melden bij het bestuur)  
 
Namens het bestuur van AV Groene Ster, 
 
Angela Rindt-Wevers 
Secretaris 
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FACEBOOK 

Naam: Mariette Kapitein 
Leeftijd: 51 
Categorie: jury lid 
Favoriete onderdeel: alle onderdelen 
 
Dit vind ik leuk aan AV Groene Ster: 
Ik vind AV Groene Ster vooral een leuke vereniging vanwege de leuke onderlinge sfeer tussen de atleten en de 
lopers. De wedstrijden zijn altijd gezellig, iedereen steekt zijn handen uit de mouwen om er samen een leuke dag 
van te maken. De wedstrijden zijn goed georganiseerd en lopen bijna altijd vlekkeloos. Onderling is er tussen de 
atleten helemaal geen afgunst of rivaliteit, iedereen gunt ook de ander het moment van winnen, maar ook voor 
degene die laatste wordt is er altijd een applaus en schouderklopje. Dat zie je bij andere sporten en verenigingen 
wel eens anders. 
Ook vind ik dat we heel erg trots mogen zijn op de prachtige locatie en het prachtige clubgebouw en dat de 
vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet (en nog steeds doen, ook het onderhoud van het complex vergt de 
nodige inspanning) wel een hele dikke pluim verdienen! 
Wat ik hoop is dat nu we weer een eigen clubgebouw hebben er weer meer georganiseerd gaat worden om het 
verenigingsgevoel nog meer een boost te geven. In het verleden hadden we de carnavalsviering, playbackshows, 
sinterklaasviering en de MPM om niet te vergeten. Door alle bouwactiviteiten en het niet meer hebben van een 
accommodatie zijn dit soort activiteiten langzaamaan verdwenen. Ik hoop dat we het komende jaar weer een 
aantal leuke activiteiten gaan organiseren! 
 
Dit kan misschien beter of anders: 
Het is jammer dat de animo voor wedstrijden vooral bij de jeugd heel erg terug loopt. Dat zie je helemaal erg bij de 
crossjes. Het is zo leuk om met een hele groep van de vereniging aan de start te verschijnen en elkaar aan te 
moedigen. Vooral voor de trainers is het heel frustrerend om te zien dat de wedstrijden zo slecht worden bezocht. 
Dus: oproep aan ouders en kinderen: GA WEER MEEDOEN AAN DE WEDSTRIJDEN!!!!! Je leert er heel veel van, 
maar het is vooral ook leuk. 
Het clubblad wordt de laatste jaren helaas steeds dunner (of lijkt dat maar zo???) Ik kijk altijd uit naar het clubblad, 
maar er wordt door de atleten zelf nog maar weinig geschreven. Dit alternatief voor facebook is heel leuk en ik 
hoop dat het ook de jeugd aanzet om af en toe eens iets in het clubblad te zetten. Misschien kunnen we een paar 
bloggers aanstellen???? Wie wil? 
 
Wat ik verder nog met jullie wil delen: 
Al 10 jaar ben ik lid van AV Groene Ster. Eerst als veteraan (nu master), later als loper en nu niet meer als actief 
atleet. Helaas bleek voor mij de atletieksport te zwaar om actief mee aan de gang te blijven.  
Omdat ons hele gezin actief is bij Groene Ster (Ton als looptrainer en loper, Simone als senior atleet, Daphne als 
trainster bij de A-pupillen en senior atleet en Anne Marije als trainster bij de mini‟s en klatjes en als B-junior) kan ik 
natuurlijk niet achterblijven. Daarom heb ik een aantal jaren terug mijn jurydiploma gehaald en het jaar daarop ook 
mijn startersdiploma. Bij wedstrijden ben ik dan ook meestal aanwezig om samen met Henk van Alphen te starten 
en dat bevalt heel goed. Dus wil je als ouder nog meer betrokken zijn bij de sport van je kind, kleinkind of partner? 
Ga een jurycursus volgen, of kom gewoon eens af en toe helpen met jureren om te zien of dit iets voor je is. 
  
Tegenwoordig probeer ik ook steeds vaker tijdens de wedstrijden leuke en mooie foto‟s te maken, die ik dan op de 
site van AV Groene Ster laat zetten. Zo maak ik zeker 2 keer per jaar de foto‟s van het aflopen van de 
opstapgroep, wat ik ook heel leuk vind om te doen. 
Al met al genoeg redenen om voorlopig lid te blijven van deze vereniging!!!  
 
 
                        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Naam: Peter Overzier 
Leeftijd: 43,  Categorie: Lopers 
 
Het was het jaar 1999 toen  de wereld gek werd gemaakt over de problemen die voort zouden kunnen komen uit 
de komende eeuw-wisseling, allerlei  systemen zouden een nieuw millenium niet aankunnen en er gewoon mee 
kappen. Het woord van dat jaar was dan ook het millenium-probleem. Na het eten van de oliebollen en het 
afsteken van het vuurwerk bleek niemand een probleem te hebben, behalve ik. Als ik 300 meter naar de trein 
moest rennen, toen reed de NS nog op tijd volgens een spoorboekje, had ik voor de helft van de reis een acuut 
zuurstoftekort. Ik had op dat moment geen overgewicht dus ik zou weleens een conditioneel probleem kunnen 
hebben.  
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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
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Verkoop
en taxaties 
Van woningen 
en bedrijfspanden

Verhuur en 
aankoop Van
woningen en 
bedrijfspanden

Makelaars van goede huizen

www.hoogdalem-makelaardij.nl
noordhaven 120 - 4761 dd  Zevenbergen 0168 - 37 15 73



 
Toch duurde het tot september toen ik voor mijn verjaardag van schoonvader Jan van Meer een wildcard kreeg 
voor deelname aan een opstapgroep hardlopen. Dit kwam natuurlijk niet uit de lucht vallen want het hardlopen zat 
bij deze familie in het bloed. Bij vele wedstrijden stond ik langs de kant en in Rotterdam tijdens de marathon volgde 
ik hen 42 km lang met de metro, ik had diep respect maar toch had ik dus een duwtje nodig. In de opstartgroep 
bleek snel dat ik een verborgen talentje had, maar dat ik iets te laat gepiekt heb, we zaten in een getalenteerde en 
vooral gezellige groep en dat kwam de motivatie ten goede. Ondertussen heb ik al  redelijk wat wedstrijden 
gelopen met veel plezier, maar een marathon is toch andere koek. De voorbereiding kost je veel tijd, maar zou wel 
een prachtige overwinning zijn. Toen ik na tien jaar trainen en een aantal halve marathons een verdere uitdaging  
zocht stond ik op het punt om me in te schrijven voor een marathon. In die periode werd ik gevraagd om als loper 
mee te gaan met de Roparun in het team van Moerdijkrunners. Hiermee werd ook een familie traditie voortgezet, in 
één editie heb ik samen met Jan deelgenomen, dus mijn keuze viel op de Roparun, sommige andere lopers doen 
voor de Roparun ook nog de Rotterdam marathon maar dat vind ik voor mezelf te bewonderenswaardig. Voor 
degenen die niet weten wat de Roparun inhoudt hier een korte uitleg; het is een non stop hardloop evenement in 
estafette vorm waarbij men hardloopt van Parijs naar Rotterdam, het doel is om via je team geld in te zamelen door 
middel van goede doelen acties en sponsoren. Het geld wordt gebruikt om het leven van mensen met kanker iets 
dragelijker te maken. Een goed netwerk en naamsbekendheid speelt hierin een grote rol vandaar dat 
Moerdijkrunners volop aanwezig zijn op de social media, tijdens de run zijn we zelfs live te volgen. Ik heb me hierin 
verdiept maar heb dat eerst op persoonlijke basis gedaan, eerst goed testen en dan de volgende stap, er zijn 
zoveel mogelijkheden en dit worden er steeds meer. Het is een soort van modern lobbyen en daarmee kom ik op 
de vrijwilligers waar een vereniging op draait. Zoals meestal komt dit aan op dezelfde mensen. In de vorige eeuw 
was ik vrijwilliger bij ZERO FM, de lokale omroep van Zevenbergen en zat daar op een gegeven moment 
noodgedwongen in het bestuur zonder enige bestuurlijke ervaring. Vanwege de gemeentelijke herindeling moesten 
we gaan fuseren met omroepen van Standdaarbuiten en Fijnaart. Hoewel  we een heel goed masterplan hadden 
maar niet de kunde hadden om te lobbyen ging de vergunning naar Fijnaart, de toenmalige bestuurder zit nu nog in 
de gemeente politiek. Al met al was dit een leuke en leerzame periode. Dat lobbyen is dus erg belangrijk voor een 
organisatie en ik denk dat het voor het bestuur van AV Groene Ster  verstandig is om alvast met de opvolging 
bezig te zijn door jongeren hiervoor op te leiden, gewoon een snuffelstage. Staat ook goed op je LinkedIn profiel, 
voor de leek dit is een cv die altijd online staat. Natuurlijk zijn er meer vrijwilligers nodig bij een vereniging om alle 
activiteiten te kunnen blijven aanbieden.  
Welke atletiek onderdelen liggen je het best? Voor mij is dat het lange afstandlopen, ik mis gewoon de techniek 
voor iets anders en dat is tijdens de clubkampioenschappen wel gebleken tijdens een ouders/kind competitie. Met 
een uiterste krachtsinspanning kwam het projectiel tijdens het balgooien 20 meter ver, noem maar wat, bij een 
ander zonder een zuchtje met gemak 60 meter. 
Het is mooi om te zien dat de kinderen deze technieken al in een vroeg stadium aanleren, zo ook mijn kinderen, en 
binnen de vereniging een vriendenkring opbouwen, iets wat je terugziet bij andere voorheen jeugdleden. 
Bij deze wil ik iedereen uitnodigen om eens een kijkje te nemen op de social media van Moerdijkrunners, hier hoef 
je geen eigen account voor te hebben, geef eens een zoekopdracht op Facebook, Twitter of Hyves. We zitten ook 
op Google+, gewoon even googlen op Google+ Moerdijkrunners. 
 
Met vriendelijke groet, 
Peter Overzier 
 
 
                       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
Naam: Ben Cornel 
Leeftijd: 52 jaar 
Categorie: Lopers 
Favoriete onderdeel: beoefen alleen (recreatief) hardlopen 
 
Dit vind ik leuk aan AV Groene Ster: 
Het leuke aan AV Groene Ster vind ik om op maandag- en/of dinsdagavond lekker als ontspanning over de baan 
mijn rondjes te maken en hierbij gelijk een beetje te kletsen met elkaar. Het mooie is dan dat hoe verder dat we in 
de series komen we aan elkaar laten weten dat de volgende ronde langzamer moet willen we het de hele avond 
vol kunnen houden, maar als het dan zo ver is dat niemand voor elkaar onder wil doen en het tempo steeds sneller 
wordt.  
 
Dit kan misschien beter of anders: 
Wat in ieder geval beter kan is dat aan eigen evenementen meer eigen leden meedoen. Terwijl ik dit type, realiseer 
ik me dat ook ik aan b.v. de crosswedstrijd nog nooit heb meegedaan. Eigenlijk wel jammer. Enkele leden steken 
veel tijd in zo‟n wedstrijd en dan is het heel teleurstellend voor hen dat er zo weinig respons is vanuit de eigen club.  
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Dus mijn oproep aan allen is kom op, noteer de data in je agenda en doe mee. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 
Een ander punt is wedstrijden/lopen in de omgeving. In de begin jaren dat ik lid was, gingen we vaak met een grote 
groep gezamenlijk hier naar toe. De afgelopen jaren is dit meestal (uitzondering is de polderloop in Hoeven) op 
eigen initiatief. Het gezamenlijk optrekken op zo‟n dag en samen de loop doen vond ik altijd heel gezellig.                  
We hadden dan meestal ook onze vaste supporters bij ons. 
 
Wat ik verder nog met jullie wil delen: 
Ik vind het knap dat voor onze groep van recreatieve lopers 4 trainers beschikbaar zijn, die ieder op hun eigen 
avond of ochtend de training verzorgt. Zij zijn er het hele jaar door en doen dit niet alleen op mooie zomerse 
dagen, maar staan er ook gewoon in de regen, wind en de kou. Een bedankje aan hen is dan ook meer dan op zijn 
plaats. Dus: Ton, Frank, John en Jaap, bedankt voor alle uren die jullie vrij maken om mij en met mij ook alle 
andere lopers onze sport te laten beoefenen. 
 
 
 
                        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Naam: Daphne Kapitein 
Leeftijd: 21 Jaar   
Categorie:  Senior / Trainster A-pupillen 
Favoriete onderdeel: Discus en Speer 
  
10 jaar geleden zijn wij met ons gezin Ton (loper en trainer van de lopersgroep), 
Mariette (starter, fotograaf en jurylid), Simone (atleet) en Anne Marije  
(atleet en trainster van de mini‟s en klatjes) naar de Knip verhuisd.  
Hier wonen we recht tegenover de atletiekbaan. Simone en mijn vader Ton waren al lid van AV Groene Ster. Anne 
Marije, Mariette en ik zijn ook eens gaan kijken wat de atletiek in hield en zijn alle drie al snel fanatiek lid geworden. 
  
Ik ben begonnen als A-pupil 2e jaars bij Angela Rindt en Jessica Schouwenaars. We hadden van begin af aan al 
een niet al te grote, maar wel hechte groep.  
Na een jaar bij de A-pupillen gezeten te hebben ging ik over naar de D-junioren. Dit ben je in totaal 2 jaar.  
Het eerste jaar waren de trainers Dennis en Justin Francois. Zij gingen het jaar erna naar een groep hoger,             
de C-junioren. Het tweede jaar hadden we training van Annemarie van Groenestijn en Frits Verhoeven.  
Bij de D-junioren kwam Jenny Pope bij ons in de groep. We konden het van begin af aan al erg goed vinden en zijn 
nu nog altijd dikke vriendinnen. Vervolgens door naar de C-junioren. Hier hebben we 2 jaar training gehad van 
Dennis en Justin. Het 2e jaar hebben we de Gebieds finale met de C-junioren meiden gehaald. We hadden een 
leuke groep waar we ook buiten de atletiek om leuke dingen mee deden. De jeugdkampen in “het huisje” waren 
ook erg leuk!  

 
Na de C-junioren 2 jaar getraind als B-junior bij Ruud Jacobs 
en Bert Tielen. Helaas nam onze groep hier flink af. Velen 
gingen studeren of kozen voor andere sporten of bezigheden.  
 
Vanaf de A-junioren train je in de winter mee met de senioren 
in de Borgh. Deze trainingen worden gegeven door Dennis 
en Justin. Dit is altijd erg gezellig. Stiekem kijk je hier als           
B-junior al naar uit om met de “ouderen” mee te trainen.           
We trainen van 21.00 tot 22.30. We zijn gemiddeld met een 
groep van 12 a 15 man. Wisselend in leeftijd van 17 tot 50+. 
Vervolgens drinken we gezamenlijk nog wat in de Borgh.  
 
 

 
 
April 2005 ben ik begonnen om samen met Angela Rindt de A-pupillen training te geven. Inmiddels ben ik al bijna 7 
jaar trainer van deze groep. Na training gegeven te hebben met Angela Rindt,  Rob Clarijs, Laurens Schampers, 
Alex Eradus en Koen Jacobs geef ik nu training met Elsa Smits. Dit gaat erg goed.  
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MUTATIES 

We hebben een leuke groep van gemiddeld 18 kinderen per training.  
Elke vrijdag geven we training van 17.00 tot 18.00.  
Van oktober tot april is dit in de Borgh en van april t/m oktober  is het op 
atletiek accommodatie de Knip.  
Met de kids gaan we verschillende wedstrijden af. 5 Crossjes, 3x 
clubkampioenschappen, 2 indoor wedstrijden en 2 competitie 
wedstrijden. Helaas heeft iedereen het tegenwoordig erg druk waardoor 
deze wedstrijden weinig bezocht worden.  
Gelukkig gaat met het jeugdkamp (het eerste weekend van April) altijd 
bijna heel de groep mee! 
 
Er is nog zoveel meer dat ik kan schrijven over de atletiek maar ik zal 
een paar hoogtepunten opsommen:  
- Kamp (jeugdkamp en Senioren kamp)  
- Borrelen op vrijdagavond in de Borgh na de wintertraining 
- Competitie wedstrijden  
- Trainer zijn van de A-pupillen. Hierbij de techniek en prestaties van 

de kinderen vooruit zien gaan.  
- Feestavonden van de Groene Ster  

 
- Carnaval vieren met de Groene Ster groep  
- MPM, BPM, Kruikenmeerkamp (meerkampen die je met een team aflegt)  
- Verjaardagen van Groene Ster leden.  
- Leuke uitjes 
- Trainersuitje 
- Herfst indoor meerkamp, Jeugd Atletiek Dag,   
  clubkampioenschappen 
- Van een oude kantine naar een onwijs mooie luxe  
  sportaccommodatie! 
 
Ik ben ontzettend blij dat ik gekozen heb om lid te 
worden van AV Groene ster. Het is niet alleen een 
sportclub maar ook een vriendenclub geworden! 
 
Groetjes,  
Daphne 

 

 

 

AANMELDINGEN 
  

AFMELDINGEN 
 Loretta Scheurwater Lopers 

 
Engelina Overzier Lopers 

Kitty Thiele Lopers 
 

Yvette Broere Lopers 
Ger van Sliedregt Lopers 

 
Karin Mulders Lopers 

Pierre van Gorp Lopers 
 

Marijke van Dam Lopers 
Jolanda Hollemans Lopers 

 
Bas Groeneveld Lopers 

Anita Surewaard Lopers 
 

Lavinia Thenu Lopers 
Nelly van Sprundel Lopers 

 
Nanny van der Post Lopers 

Connie van der Sluis Lopers 
   Rebecca Willemse Lopers 
   Klaas Smit Lopers 
    

 
OVERIG 

 Jan Surewaard Lopers zonder wedstrijdlicentie 
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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

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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VAN LOON JUWELIERS
Nieuwe Kerkstraat 6, 4761CP Zevenbergen

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

www.vanloonjuweliers.nl



 

WANDELVREUGDE 

 
Onderstaand stukje was ingezonden voor Knipsels van December, maar helaas niet ontvangen bij de redactie. 
Daarom alsnog in deze Knipsels. 
 
Hallo wandelaars, 
 
Op naar de  donkere dagen voor kerst,  wandelen heeft rond deze tijd ook  zijn mooie kanten,  die mooie 
najaarskleuren,  en zeer waarschijnlijk een dezer dagen wat sneeuw. Bij vorst die rijping in de bomen. De natuur 
laat zich tijdens uittochten of eigen tochten elk seizoen zijn mooie kanten zien. En zo meteen ook al de eerste 
kerstverlichting bij de fanatiekelingen die aan huis, tuin en dergelijke heel veel  verlichting hebben.  Op dit moment 
staat bij ons het wandelen weer op een laag pitje, we hebben even van alles te doen. Mijn dochter Sandra is nu de 
laatste die haar vleugels uitslaat en zelfstandig gaat wonen. Heel leuk appartement  maar wel even flink 
aanpakken met schilderen. Natuurlijk gaan wij weer beginnen met wandelen als het weer wat minder druk wordt, 
want missen doen we het zeker. 
 
Nog even over de feestavond. Het was een leuke avond, onze huisheks heeft 
toch nog wat genodigden de stuipen op het lijf gejaagd, ze kwam naar je toe 
ineens zo onverwachts. 
Er is onderling ook heel wat bijgepraat, er waren immers wandelaars/ 
vrijwilligers die elkaar al een hele poos niet  
meer hebben gezien. Helaas was de opkomst niet echt groot, maar dat mocht 
de pret niet drukken. 

 
                        
 
Verder zijn deze keer de leden bedankt met 
een kleinigheidje, zij zijn lid maar helpen net 
zoveel als onze vrijwilligers. Hebben jullie 
ideeën voor volgend jaar, laat het ons even 
weten, wij staan graag open voor iets nieuws.  
 
 
Verder hoop ik dat we binnen een korte tijd weer lekker veel kunnen wandelen, al 
zal de zondagmorgen bij ons altijd een probleem blijven om vroeg op te staan 
hihihihihi 
 
Groetjes Anneke 
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NIEUWJAARSRECEPTIE 

Zondag 8 januari was de eerste nieuwjaarsreceptie in ons nieuwe clubgebouw.  De receptie was als vanouds 
prima verzorgd en ook heel goed bezocht. Hapjes en drankjes waren volop aanwezig en jong en oud wist zich 
prima te vermaken! Hierbij een leuke foto-impressie: 
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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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VERJAARDAGEN 

 

 

 

 
JANUARI 

  
FEBRUARI 

2 Rob Langeweg 
 

1 Tijs Vermeulen 
3 Bert Tielen 

 
1 Sanne Koetsier 

3 Cas van Sprundel 
 

1 Kim van den Berg 
3 Davey van der List 

 
3 Lennart van de Kloot 

4 Elske Lobensteijn 
 

3 Lente van Wensen 
4 Jolanda Hollemans 

 
6 Yente Dupuis 

7 Laurena Laros 
 

7 Yara Lousberg 
8 Jos Verdaasdonk 

 
7 Martijn de Lint 

9 Shem van Oers 
 

8 Henk Kanters 
10 Rein Becht 

 
8 Mirre van Wensen 

10 Wim Francois 
 

8 Miriam Nelemans 
10 Henry van Benten 

 
11 Marco de Jong 

12 Henk van Alphen 
 

11 Dennis François 
13 Tiny Vos 

 
12 Nico van Tunen 

14 Niels Ooijen 
 

13 Wout Farla 
14 Colette van der Burgt 

 
13 Albert de Vos 

18 Niels Lousberg 
 

14 Ingrid Groffen 
19 Kitty Thiele 

 
15 An van Slobbe - de Jong 

22 Lia Broeders 
 

15 Anouk van Dis 
22 Joke Kalis 

 
15 Maurice van de Noort 

22 Mary de Wit 
 

20 Lisa van de Noort 
23 Marjolein de Vos 

 
21 Juul Ardon 

23 Wilma van Mourik 
 

22 Nigel Groen 
23 Kyra Ligtvoet 

 
23 Joost Surewaard 

28 Ilse Stam 
 

23 Ton Kapitein 
28 Simone Timmers 

 
23 Jan Surewaard 

29 Edwin Otten 
 

24 Simone Kapitein 
30 Lois de Vries 

 
25 Annelies Biemans 

   
26 Eric Wetzels 

   
26 Liesbeth van Oers 

   
28 Ricardo Buinsters 
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WANDELAGENDA 

 

ZONDAGMORGEN TOCHTEN 
  Datum nr. Route afstand Begeleider 

22 jan 50 Langeweg 14 Arie/Joop 
29 jan 21 Klundertseweg 10 Joop/Arie 
5 febr   autotocht   Joop  

12 febr 33 Klundert  12 Anneke 
19 febr 34 Pootweg 12 Martine 
26 febr   voorjaarstocht Groene Ster     
4 maart   autotocht   Arie 

11 maart 45 Buizenweg 13 Anneke/Joop 
18 maart 37 Moye Keene 12 Joop/Linda 

          

     
     GEEN DINSDAGAVOND TOCHTEN I.V.M. DE WINTER 

   
 
UITTOCHTEN 

 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 

 
  

zondag 12 februari Winterwandelserie, Audax Klub Nederland 

 
café en zalen Huis ten Halve, Kruisstraat 60, Roosendaal 

 
40 en 25 km: start 8.00-10.00 

 
15 km:           start 9.00-11.00 

 
10 km:           start 9.00-12.00 

 
  

zondag 19 februari Winterserie, wsv Waalwijk '82 

 
Buurthuis de Wierd, St. Crispijnstraat 83, Waalwijk 

 
30 en 25 km:     start 9.00-10.30 

 
20 en 15 km:     start 9.00-11.30 

 
15, 10 en 7 km: start 8.30-13.00 

 
  

zondag 26 februari Voorjaarstocht, AV Groene Ster Zevenbergen 

 
sportkantine De Knip, De Knip 1, Zevenbergen 

 
25 en 15 km: start   9.00-10.00 

 
10 km;           start 10.00-12.00 

 
  

zondag 18 maart Gertrudistocht, wsv De Wandelende Krabben 

 
t Bergse V.M.B.O., Nobellaan 25, Bergen op Zoom 

 
40 en 25 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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adres
Gildelaan 11  4761 BA Zevenbergen

telefoon
0168  32 50 50

e-mail
info@notariskantoorzevenbergen.nl

info
www.notariskantoorzevenbergen.nl

met zorg geregeld

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

Klinkt als een onmogelijke klus? Niet voor all-round grafisch bedrijf Orbit4all Moerdijk. Gewoon een 
kwestie van inzicht en de juiste tools voorhanden hebben. Daarmee zijn onze mogelijkheden grenze-
loos en zetten we alles op alles. Letterlijk, want ‘kan niet, bestaat niet’.

Onze producten:

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

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




