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INFORMATIEBLAD VAN AV GROENE STER

Opgericht dd. 19 augustus 1970

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

BESTUUR:
Dorien van Someren - Voorzitter (interim)
Ryan Smits
Penningm.
Angela Rindt
Secretaris
Ruud van Leeuwen
Lid
Kees Otten
Lid
Sandra Leenheer
Lid
Ronald van der Stroom
Lid

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
7,50
Mini-pupillen
7,50
ABC-pupillen
8,00
7,15
CD-junioren
9,00
12,70
AB-junioren
12,50
12,70
Senioren / Masters
12,50
20,35
Recreanten
9,00
Lopers
9,00
20,35
Wandelaars
5,50
Gastleden
7,50
Donateurs
2,00
De contributie is per maand, maar wordt per half jaar geïnd.
Bij aanmelding is ieder lid Euro 15,00 inschrijfgeld verschuldigd,
zijnde kosten voor het lidmaatschap van de Atletiekunie.

Kristallaan 7a
De Knip 70
Klundertseweg 3
Bouwensland 18
J.J.Vorrinckstr.23
Watermolen 6
Achterdijk 49

0168-404934
0168-326430
0168-328306
0168-324253
078-6410638
0168-323308
0168-330664

WEDSTRIJDSECRETARIATEN:
Uitwedstrijden
vacant
Thuiswedstrijden
Dorien v.Someren

0168-404934

WEDSTRIJDORGANISATIECOMMISSIE (W.O.C.):
Ryan Smits
Materiaal
Dorien v. Someren
Thuiswedstrijden
Bert Tielen
Hoofdtrainer

0168-326430
0168-404934
0168-328301

JEUGDCOMMISSIE:
Anet van Hooydonk, Marjolein de Vos
WANDELCOMMISSIE:
Anneke van de Bemt
Joop Barel
Arie de Wit
Martine Maat

Zeestraat 120
Boudewijnstraat 12, Klundert
Koningin Emmastraat 4, Fijnaart
Klundertseweg 27

0168-452457
0168-402327
0168-464533
0168-327372

JURYCOMMISSIE (JUCO) :
Ria Buinsters

0168-467206

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

KANTINECOMMISSIE:
Dorien van Someren

0168- 404934

TRAININGSTIJDEN m.i.v. 1 april
Klatjes + Mini's:
VR
ABC-pupillen:
VR
CD-junioren:
WO
VR
AB-junioren en Senioren
WO
VR
ZO
Recreanten:
DI
Lopers:
MA
DI
WO
WO
DO
VR
ZA
Wandelaars:
DI
ZO

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

MEDIA INFO:
Internet

17:00 - 18:00 uur
17:00 - 18:00 uur
18:30 - 19:30 uur
18.30 - 19.30 uur
vanaf 19:30 uur
vanaf 19:30 uur
10:30 - 12:00 uur
20:00 - 21:30 uur
19:30 - 21:00 uur
20:00 - 21:00 uur
09:00 - 10:30 uur
19:30 - 21:00 uur
19:30 - 21:00 uur
19:30 - 21:00 uur
vanaf 09:00 uur
vanaf 19:00 uur
vanaf 09:00 uur

www.avgroenester.nl

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

SPONSORCOMMISSIE / CLUB VAN 100:
Alex Eradus, Sandra Leenheer, Ronald van der Stroom, Hester Aofsen
TRAINERS:
John Bakker
Dennis François
Justin François
Angela van Haaften
Anet van Hooydonk
Koen Jacobs
Ruud Jacobs
Daphne Kapitein
Ton Kapitein
Jenny Pope
Anne-Marije Rek
Elsa Smits
Bert Tielen
Jeannie Tielen
Frank Valentijn
Frits Verhoeven
Tijs Vermeulen
Marjolein de Vos
Jaap Wagemakers

Lopers
Senioren
Senioren
BC-pupillen
BC-pupillen
D-junioren
AB-junioren + Senioren
A-pupillen
Lopers
C-junioren
Klatjes + Mini's
A-pupillen
AB-junioren + Senioren
Klatjes + Mini’s
Lopers
Recreanten
D-junioren
C-junioren
Lopers overdag

0168-370581
0168-327997
0168-327100
0168-329717
076-5019811
0168-329594
0168-329594
0168-325858
0168-325858
0168-407544
0168-325858
06-12849285
0168-328301
0168-328301
06-12410727
0168-326352
0168-404990
06-22291292
0168-328268

VAN DE VOORZITTER
Het 2e stukje van mijn hand en al gelijk te laat ingeleverd, sorry hoor Hester, maar ik zit nog
niet helemaal in het stramien van op tijd aanleveren. Dit wordt dus een snel in elkaar geflanst
stuk, maar wel met zoveel mogelijk informatie.
Even terugkijken naar de activiteiten van de afgelopen maand:
Op 18 april was de schoolatletiek en dat verliep toch redelijk soepel, dus goed gedaan Kees! Het weer was
misschien wat aan de frisse kant, maar dat was dan weer wel goed voor de kantine omzet, want de koffie werd
goed verkocht heb ik me laten vertellen.
De “kom naar buiten” training op 27 april was volgens mij vooral een succes bij de kleintjes. Broertjes en zusjes
konden even mee naar de atletiekbaan en daar losgelaten worden op het veld. Nou hopelijk vonden ze het leuk en
kunnen we weer wat nieuwe leden verwachten.
Mede door wat communicatie problemen met het oranje comité was de opkomst op Koninginnedag minimaal,
maar het was erg gezellig en we hebben gewoon ons eigen feestje gebouwd. Het was heerlijk vertoeven in het
zonnetje, op het terras onder het genot van een drankje en versgebakken cupcakes. Volgend jaar proberen we het
gewoon weer opnieuw!
Dan afgelopen zondag 6 mei, de westhoektocht die georganiseerd was door de wandelcommissie. Een hoop uren
gestoken in de organisatie, maar helaas was het schijnbaar geen goed wandelweer want de opkomst was matig.
Jammer, maar volgende keer beter.
Dan weer even vooruitkijken naar de komende activiteiten:
Op zondag 20 mei hebben we de competitiewedstrijd voor senioren op de Knip en daar kunnen we nog heel veel
helpende handen gebruiken, we zitten met smart op jullie hulp te wachten. Dus meld je gewoon bij Ria Buinsters
aan, want niet voor alle activiteiten hoef je een jury opleiding te hebben en we kunnen de hulp goed gebruiken.
Vanaf 29 mei is het weer 4 dagen wandelen met de avondvierdaagse. Ruud van Leeuwen is alweer druk bezig met
de programmaboekjes en het ronselen van juryleden.
Op woensdagavond 6 juni hebben we de avondwedstrijd voor junioren, senioren en masters. Ook daar kunnen we
jullie hulp goed gebruiken.
De jeugdcommissie is ook weer gestart met allerlei activiteiten en volgens mij staan er wat leuke dingen op het
programma zoals kanovaren en een tentenkamp. Nou nog dat goede weer.
We hebben een overleg gehad met de loperscommissie en die gaan ook allerlei leuke dingen organiseren dus hou
wat ruimte vrij in de kalenders.
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat ik in het bovenstaande stuk nogal de nadruk heb gelegd op “helpende handen”
en dat doe ik niet voor niets. We zijn een vereniging die gezelligheid hoog in het vaandel heeft staan en we
proberen dus een mix van activiteiten te organiseren. Een aantal wedstrijden, maar ook andere leuke activiteiten
voor al onze categorieën. Maar dit kunnen wij natuurlijk niet alleen, daar hebben we de hulp bij nodig van onze
leden en de ouders van onze jeugdleden. Ideeën hebben we genoeg, maar als we niet af en toe wat hulp krijgen bij
de uitvoering daarvan dan gaan al die leuke activiteiten dus niet door.
Als iedereen nu eens 1 keer per jaar zich opgeeft om een paar uurtjes of een halve dag te helpen dan kunnen we
samen heel veel leuke dingen organiseren!
Mocht u nou enthousiast worden van mijn verhaal laat het ons (het bestuur of een van de trainers) weten dan
kunnen we daar eens over praten zonder dat u zich gelijk ergens toe verplicht. U mag me ook altijd persoonlijk
even benaderen.
Tot zover mijn persoonlijke kruistocht, tot de volgende keer!
Dorien van Someren
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VAN DE REDACTIE
Voor de 2e keer sinds ik het clubblad mag samenstellen, is er bij mij een e-mail niet aangekomen en is dus het
betreffende stukje niet geplaatst. Dit heeft als reden dat er foto’s waren bijgevoegd die nogal zwaar zijn en dat mijn
server dat kennelijk niet aankan. Het is dus handig om de foto’s te verkleinen alvorens ze naar mij te mailen,
of ze naar mij te sturen via wetransfer.com zodat ik ze kan downloaden. Vraag in ieder geval altijd om een
leesbevestiging! Mocht je dit vergeten dan zal ik ten allen tijde even kort antwoorden dat ik de mail ontvangen heb
en het stukje zal plaatsen. Krijg je dus geen reactie of leesbevestiging van mij, neem dan even telefonisch contact
met mij op om te kijken waar het probleem zit. Dit om teleurstellingen in de toekomst te voorkomen.
De kopij voor de volgende Knipsels kan uiterlijk maandag 18 juni worden aangeleverd.
Hester Alofsen

CLUBKLEDING
Speel je competitie of neem je deel aan wedstrijden, dan is het verplicht het clubtenue te dragen.
Het zit niet alleen comfortabel, maar het is tevens een goede uitstraling van de club en dat is ook erg belangrijk.
Zeker het trainingspak, gesponsord door Able2, is heerlijk om voor en na een wedstrijd lekker warm te blijven!

BELANGRIJK!

Door de economische crisis is de toeleverancier van Balans (het bedrijf dat onze clubkleding verzorgt) failliet
gegaan. Onze huidige tights zijn hierdoor niet meer te bestellen. Balans wil niet meer afhankelijk zijn van
toeleveranciers en daarom hebben ze een eigen lijn ontworpen. De shirts, singlets en tops kwamen al van eigen
hand, maar vanaf nu dus ook de tights. Ze zijn iets duurder dan de "oude" maar kwalitatief en qua pasvorm wel
veel fijner. Tevens is er nu geen unisex model meer, maar aparte modellen voor dames/meisjes en heren/jongens.
Voor de dames/meisjes zijn de tight lengtes in kort en middel beschikbaar, voor de heren alleen middel.
Zolang de voorraad strekt kunt u de oude tights nog kopen tegen de oude prijs (kort € 15,00 en middel € 17,50)
Voor de clubkleding en al uw vragen hierover kunt u terecht bij Jeanny van Kaam, via telefoonnr. 0168-326427.
Artikel

Prijs

Artikel

Prijs

Top

25,00 Euro

Tight kort

23,00 Euro

Singlet

25,00 Euro

Tight middel

23,00 Euro

Shirt

36,00 Euro

Vlinderbroekje

26,00 Euro

Trainingspak

45,00 Euro

Short (los vallend)

22,00 Euro

De bekende donkergroene AV Groene Ster fleece trui
is afgeprijsd van € 35,00 naar € 20,00.

Deze trui is lekker warm en comfortabel!

TE KOOP
Ik heb van mijn kinderen nog onderstaande ‘groene ster’ atletiekkleding in de aanbieding:
1 singlet maat 162, 1 singlet maat 152, 1 tight kort maat 140.
Bovenstaande kan voor 5 euro per stuk opgehaald worden op: Kristallaan 9E, Zevenbergen, Tel: 0168 327414.
De kleding valt erg klein uit en kan vrijblijvend gepast worden.
Met vriendelijke groet, Johanna van der Linden.
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WEDSTRIJDKALENDER
Nieuwe data voor dit overzicht kunt u mailen naar knipsels@avgroenester.nl o.v.v. data wedstrijdkalender.
Datum
17-05-2012
17-05-2012
20-05-2012
26-05-2012
26-05-2012
28-05-2012
02-06-2012
02-06-2012
05-06-2012
06-06-2012
09-06-2012
09-06-2012
10-06-2012
18-06-2012
23-06-2012
23-06-2012
29-06-2012
29-06-2012
21-08-2012
21-08-2012
26-08-2012
1& 2 09-12
16-09-2012
30-09-2012
28-10-2012
03-11-2012

Evenement
Dorpsloop Standdaarbuiten
Dauwrennen prestatieloop
3e divisie
2e competitie
Dwars door Dongen
T-meeting
Regiokampioenschappen
Estafette Marathon
Avondwedstrijd
Avondwedstrijd (geen werpnrs.)
Turfloop
Open wedstrijd
Brabantse Kampioenschappen
Aflopen opstartgroep
3e competitie
ARWB kampioenschappen
Avondinstuif werpen
Running Center Classic
Hoevense Polderloop
Avondwedstrijd
Open jubileum wedstrijd
Jubileum wedstrijdweekend
Groene Ster Loop
Club Kampioenschappen outdoor
Herfst Marathon Etten-Leur
HIK

Categorie
Lopers
7,5, 10 of 15 km
AB-junioren, Senioren, Masters
CD-junioren
Hardlopen – diverse afstanden
Senioren
CD-junioren
21,1 of 42,2 km in teamverband
ABC-Junioren, Masters, Senioren
Junioren, Masters, Senioren
Recreantenloop 1km, 5km, 10km
Pupillen, Junioren, Senioren, Masters
BC-Junioren
Lopers
CD-junioren
Pupillen
B-Junioren en ouder
D-Junioren t/m Masters
Lopers
Junioren, Senioren, Masters

Lopers, AB-junioren, jeugdloop
Alle categorieen
Lopers
ABC-pupillen & CD-junioren

Locatie
Standdaarbuiten
Jaarmarkt – Den Hout
De Knip - Zevenbergen
Spado - Bergen op Zoom
Atledo - Dongen
Attilla - Tilburg
Achilles – Etten Leur
AV Passaat - Papendrecht
Diomedon - Steenbergen
De Knip - Zevenbergen
RKVV Schijf – Schijf
Spirit – Oud Beijerland
Diomedon - Steenbergen
De Knip - Zevenbergen
Dynamica - Vlissingen
De Knip - Zevenbergen
Spirit – Oud Beijerland
Thor - Roosendaal
Hoeven
Spado – Bergen op Zoom
Sprint - Breda
Atledo - Dongen
De Knip - Zevenbergen
De Knip - Zevenbergen
Etten-Leur
De Niervaert - Klundert

CURSUS VERKEERSREGELAAR
Op donderdag 21 juni 2012 wordt weer de cursus Verkeersregelaar
gegeven in het Gemeentehuis in Zevenbergen, en wel om 19.30 uur.
Het is erg belangrijk dat deze cursus door zo veel mogelijk vrijwilligers
wordt gevolgd, aangezien het van groot belang is dat er bevoegde
mensen op de kruispunten staan bij de Groene Ster Loop van 16
september a.s.
Bij deze doe ik dan ook een oproep om deze cursus met zoveel mogelijk
mensen bij te wonen.
Het is van belang om deze avond een legitimatiebewijs en een pasfoto
mee te brengen, aangezien er een pasje wordt gemaakt met foto.
Er kan gekozen worden voor een eenmalige pas of een jaarpas.
Graag tot 21 juni 2012!
Commissie Groene Ster Loop
Liesbeth van Oers

BESTUURSVERGADERING
De volgende bestuursvergadering is op 18 juni
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Nieuw bij de 3 Musketiers:

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

SUPER BBQ + BOWLEN
all-in arrangement + 6 consumpties

40,- p.p.

SUPER BBQ

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

22,50p.p.

Ve r s t a n d Va n

BBQ+

Le

k ke r V e e s
l

A. ARDON,
keurslager

www.de3musketiers.nl
Hazeldonksezandweg 28b
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4762 AL Zevenbergen

0168 370 545

info@de3musketiers.nl

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

ALGEMENE LEDEN VERGADERING
Op 12 maart j.l. hebben we de 1e ALV in de nieuwe kantine gehouden op De Knip. Het bestuur heeft een ieder
uitgenodigd om dit vooral bij te wonen.
De opkomst was net als andere jaren, gezien het ledental, mager dus.
We zullen maar denken dat de mensen die er zijn de betrokken leden
zijn. Het was even kijken hoe we het beste konden gaan zitten.
Met het zicht op de mooie bar leek ons voor het publiek een goed
uitzichtpunt.
Naast de gebruikelijke agendapunten hadden we natuurlijk het puntje
huldigen. Voor het bestuur is dat altijd het hoogtepunt waar we naar
toe werken. Er is dan al zorgvuldig gewikt en gewogen wie er voor de
2 belangrijke punten in aanmerking komen: wie gaat er met de
waarderingsprijs en de aanmoedigingsprijs naar huis.
De notulen zijn ook opgenomen in Knipsels dus je kunt alles
daarin terugvinden. Iedere gehuldigde is bijzonder.
Dit jaar echter hadden we een heel gezin en dat is helemaal
bijzonder. De familie François: Carla en Wim waren gestopt
met het organiseren van de schoolatletiek.
Dennis werd lid van Verdienste gemaakt en Justin werd naast
Nederlands ook nog eens WERELDKAMPIOEN!
Ook die hebben we niet ieder jaar in ons midden om te
huldigen. Gouden mensen dus. Dit zijn toch weer mooie
hoogtepunten voor onze club. Nu maar hopen dat de
volgende generatie François net zo’n groen hart heeft als hun
voorgangers.
Ook de onthulling van de foto’s, allemaal ingezonden door Mariëtte Kapitein, was een mooi moment. Hopelijk kan
een ieder zich in onze keuze vinden. Wij vinden het fantastische sportmomenten.
Nu het seizoen is begonnen hoopt het bestuur, en met ons de trainers, dat veel Groene Sterren zich zullen
inschrijven voor wedstrijden. Wie weet wie er dan in 2013 naar voren mogen komen!
Angela Rindt

SCHOOLATLETIEK OP DE KNIP
Op 18 april zijn voor de 32e maal de voorrondes gehouden voor de regionale finale schoolatletiek die op 9 juni in
Roosendaal plaats vindt. AV Groene Ster Zevenbergen is 1 van de locaties waar een voorronde wordt gehouden.
Zo'n 140 kinderen van diverse basisscholen uit Zevenbergen, Klundert,
Noordhoek, Zevenbergschen-Hoek, Lage Zwaluwe en Hooge Zwaluwe streden
om deze finale plaatsen op de onderdelen: verspringen, 60 meter sprint,
balwerpen, 600 meter hardlopen en estafette. Het was een winderige dag maar
gelukkig is de wedstrijd, ondanks de dreigende lucht, toch vrijwel droog
verlopen.
De wedstrijd verliep gezellig en vlot. Voor de kinderen was het een leuk en
sportief uitje. Het team bij de meisjes wat zich uiteindelijk voor de finale wist te
plaatsen is: De Regenboog uit Zevenbergen. Bij de jongens konden 2 teams
zich voor de finale plaatsen, 1e was Het Palet uit Klundert (254 punten) en 2e
De Schittering uit Hooge Zwaluwe (238 punten). Het team van de Schittering is
een gemengd team (jongens en meisjes) die altijd bij de jongenscategorie mee
moeten doen. Een extra knappe prestatie dus.
Voor mij was dit de eerste keer dat ik bij schoolatletiek aanwezig was. Ik heb gemerkt dat veel juryleden van ons al
jaren helpen bij de schoolatletiek wat bijdraagt aan het vlot verlopen van deze middag. Een compliment daarom
voor iedereen die ook deze middag weer aanwezig was op de Knip!
Kees Otten
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SENIORENKAMP
Na een sportieve en ludieke start op de baan hebben alle kampgangers
hun auto de straat uitgeduwd. Het kamphuis lag in de plaats Trekvijver
(beter bekend als Rucphen), na het ontcijferen van de aanwijzingen kwam
iedereen rond 21:30 aan op de accommodatie 't Ossekopke.
Na wat spelletjes en versnaperingen werd iedereen in tweetallen met tape
aan elkaar gemaakt, om vervolgens geblinddoekt door het bos te struinen,
hilarische momenten volgden.

De winnaars; Rob, Marjolein, Jan en Wouter.

De zaterdagochtend begon
om 8:00 met, voor het
ontbijt, een Zumba-les van
Marjolein. De ochtend werd
vervolgd met een levend
Catan-spel wat bij iedereen
erg in de smaak viel en
fanatiek gespeeld werd,
zeker voor herhaling
vatbaar! Na de lunch werd
er in 4 groepjes een
Paralympics competitie gehouden, vooral het duo voetbal (aan
elkaar getapet) en eenbenig hockey waren erg leuk!

De laatste 2,5 uur voor de heerlijke macaroni en kipzoetzuuur zijn besteed aan het steenwerpen om een bal uit de
boom te halen. Zie www.avgroenester.nl voor een leuk filmpje van de mannen.
Na het avondeten en een warme
douche was het tijd voor een zéér
geslaagd ‘Ik houd van Holland’-spel.
De gezellige avond werd verder gevuld
met een komkommer-ontgroening en
diverse tafelspellen en drankjes. De
volgende ochtend werd na het ontbijt
gevuld met opruimen, een looptraining,
fanatiek spelletje rugby en superleuke
groepsfoto’s (www.avgroenester.nl).
Ondanks de wat klein uitgevallen groep
was het een super kamp!
Bedankt Angela, Elsa en Tijs!
Groetjes Edwin Otten

7-KAMP KONINGINNEDAG
Op 30 april was het ook feest op de Knip. ‘s-Middags zou er een 7-kamp plaats vinden op de Knip.
Een klein team heeft alles opgebouwd: Ruud Jacobs, Ryan Smits, Fred Lodder en Valentijn van Dijk met spullen
van de scouting (hopelijk ben ik niemand vergeten).
Carla Smits, Dorien en ondergetekende hadden het plan om
cupcakes te bakken voor de verkoop in de kantine. Renate
Kemner voegde zich ook bij ons. De geur uit de oven bracht
een hongerig gevoel. Het mooiste van alles was het weer van
die dag > een stralende zon.
Er waren maar 2 teams ingeschreven, eigen leden.
Daar kwam nog een verrassingsteam bij: Een herenteam uit
Etten-Leur, waaronder Arjan Dekkers. Dit waren mannen van
Achilles die bij ons mee wilden doen.
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Misschien omdat ze heimwee hebben naar de tijd van de MPM (hebben ze zelf gezegd). We hadden dus 3
ontzettend leuke teams. Het een na het andere spel was leuk. Ik hoop dat er nog meer verhalen in staan.
Er kwamen ook toeschouwers af op het spektakel. Vooral de hindernisloop dwars door de volle steeplebak is
natuurlijk leuk voor publiek. De familie van Tilborgh kwam ook een kijkje nemen. Vooral naar de grote foto in de
kantine van dochter Tara.
Dat leverde weer een mooi plaatje op:
allemaal in het oranje voor de grote foto.
Na de 7-kamp trokken we allemaal het dorp in waar het nog erg
lang gezellig was.
Dit was weer een topdag die op De Knip begon.
Natuurlijk doen we dit volgend jaar weer. Begin maar vast een team
samen te stellen. De datum is al bekend!
Angela Rindt

VAN HET TRAINERSFRONT
Op de valreep nog een stukje schrijven voor het clubblad. Het is dan ook mijn beurt om wat over het
trainersgebeuren te schrijven. Voor de mensen die het niet weten, ik geef de B-junioren training. Dat is tevens de
groep met het grootste verloop, gelukkig is dit een Landelijk fenomeen. Vaak beginnen mensen aan een studie in
een andere plaats waardoor er minder tijd is om te trainen. De trainingen probeer ik zo gevarieerd mogelijk aan te
bieden, om zo atleten te stimuleren om te blijven komen. Soms levert dat wat spierpijn op, maar dat hoort er bij.
In maart is er weer een pupillen kamp geweest, dit was net als voorgaande jaren een groot succes.
Met zes mensen verzorgen we de maaltijden voor de kinderen. Dat is hard werken maar ook beren gezellig.
We spreken binnen het kamp dan ook altijd van een geoliede machine, dit geldt voor de keuken maar zeker ook
voor het trainerskorps. Als kampleider ga ik regelmatig kijken wat de groepen aan het doen zijn en of ze het naar
hun zin hebben. Een dagdeel van het kamp wordt gebruikt om met al de groepen gezamenlijk een programma te
doen. Dit jaar waren de A pupillen trainers aan de beurt om dit te verzorgen. Het waren Olympische onderdelen
waarbij met veel fantasie verschillende sporten werden gedaan. Het vond op het terrein van het kamphuis plaats
zodat ik regelmatig, als de werkzaamheden in de keuken het toelieten, kon gaan kijken.
Met Koninginnedag hebben we een zevenkamp georganiseerd. Het bestuur vond het tijd om deze oude
Zevenbergse traditie weer eens op te pakken. Een leuk initiatief, maar het mocht niet te veel kosten, want je weet
niet of het wel van de grond komt. Het was heel leuk en we hebben er veel plezier aan beleefd, maar helaas waren
er maar drie ploegen die zich ingeschreven hadden. Een beetje mager maar we proberen het volgend jaar weer,
met dezelfde onderdelen en hopen dat de tam tam zijn werk doet.
Wat zijn mijn doelen dit jaar? Bij de eerste tien eindigen met het EK polsstokken in Duitsland. En natuurlijk mijn pr
verbeteren op dit onderdeel. Er komen de volgende maanden een aantal leuke wedstrijden aan waar ik me voor
ingeschreven heb.
Groetjes, Ruud Jacobs

De volgende die een stukje mag schrijven is Daphne Kapitein.

BESCHIKBAARHEID ACCOMMODATIE 1 JUNI
i.v.m. de Avondvierdaagse is er geen training op onze accommodatie mogelijk op vrijdag 1 juni vanaf 19.30
uur. De wandelaars van de avondvierdaagse lopen dan hun defilé, finish op onze accommodatie.
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Fysiotherapie- en trainingscentrum

Chinees Indisch
Restaurant

FYSIOWAVE
Fysiotherapie

Fysiotherapie
Manuele therapie
Lymfedrainage
Sportfysiotherapie
Massagetherapie
Podotherapie
Psychotherapie

Preventieve Fitness

Fitness
Pilates
Zwemles
Baby zwemmen
Peuter zwemmen
Aquarobic
Trimzwemmen

Zwembad

Aquajoggen
55+ zwemmen
Aquabalance
Zwangerzwemmen
Snorkelen
Zwemmen is leuk
Therapiezwemmen

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

WWW.FYSIOWAVE.NL
Veldkers 2

4761WG

Zevenbergen

Elke zaterdag en zondag
lopend buffet

0168-325543

Zandberg 81, 4761 TW Zevenbergen
tel. 0168-327373, www.foeho.nl

Makelaars van goede huizen

Verkoop

en taxaties
Van woningen

en bedrijfspanden

Verhuur en

aankoop Van
woningen en

bedrijfspanden
www.hoogdalem-makelaardij.nl
noordhaven 120 - 4761 dd

Zevenbergen

0168 - 37 15 73

Aandacht voor gast, eten,
drinken en ambiance
dat is onze “HOOFTZAAK”
Dinercafé | Feesten | Vergaderingen | Buffetten | High Tea
Markt 8 | Zevenbergen | T 0168-323620
www.vanderhooft.nl

Wilt u ook adverteren in ons clubblad?
Vraag naar onze voordelige tarieven via
knipsels@avgroenester.nl
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NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING
Datum:
Aanwezig:
Afwezig met kennisgeving:

12 maart 2012
45 personen waaronder voltallig bestuur
Marcel de Jager, Liesbeth van Oers.

1.
Opening
De voorzitter opent om 20.07 uur de vergadering in ons clubgebouw aan De Knip en heet iedereen welkom.
We zijn blij met de goede opkomst.
2.
Ingekomen Stukken
Van Marcel de Jager is een e-mail binnengekomen waarin hij kenbaar maakt dat hij niet aanwezig kan zijn. Daarin
wil hij ook zijn dank uitspreken voor alle inspanningen die het bestuur van AV Groene Ster het afgelopen jaar weer
heeft verricht.
3.
Notulen jaarvergadering 2011
De notulen zijn in 2011 gepubliceerd in het clubblad.
4.
Jaarverslag secretariaat 2011
De voorzitter leest het algemene stukje voor en neemt het jaarverslag per commissie door. Alle commissies, op de
wandel na, hebben een verslag ingeleverd. Op verzoek van het bestuur heeft ook de stichting een verslag
ingeleverd. Na het doornemen komen er geen aan- of opmerkingen dus is het jaarverslag aangenomen.
5.
Jaarverslag penningmeester 2011
De penningmeester neemt het woord over van de voorzitter en geeft haar toelichting op de cijfers. We hebben
eigenlijk verlies gedraaid maar in overleg met De Stichting laten we de voorzieningen groot onderhoud en aanschaf
materialen vrij vallen en daarmee sluiten we het jaar met een klein positief saldo af. Er komen geen vragen van de
aanwezigen.
6.
Verslag kascontrolecommissie 2012
Leo van Dijk leest de bevindingen voor van de kascontrolecommissie. De commissie heeft de boeken over het jaar
2011 gecontroleerd. De penningmeester en met haar het bestuur worden bedankt voor het nauwkeurig
administreren en het vele werk dat weer verricht is en vraagt daarbij de ALV decharge te verlenen.
7.
Vaststelling kascontrolecommissie 2012
De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie waarin zitting hadden: Leo van Dijk, Eric vd Berg en Roel Vissers.
Eric heeft 2 termijnen zitting gehad. Als nieuwe kandidaat heeft Mariette Kapitein zich aangemeld.
8.

Vaststelling Huisregels

Er komt een verzoek om het simpeler te houden of in ieder geval korter. In feite zijn alle regels al zo beknopt
mogelijk weergegeven. Ze zijn onder te verdelen in 3 groepen; Algemeen-, baan- en barregels. Alles moet
benoemd worden en wettelijk moeten de regels zichtbaar in het gebouw worden opgehangen. Daar komen we niet
onderuit. Bezoekers aan ons sportpark moeten de regels kunnen lezen. Of iemand dat doet is een tweede maar bij
een overtreding kunnen wij ze er wel op aanspreken. Eigen leden kunnen, indien het concept goedgekeurd wordt,
de regels lezen in het clubblad. Nieuwe leden kunnen de regels lezen in het informatieboekje en als ze lid worden
zetten ze hun handtekening onderaan dat alles gelezen is.
Hier en daar zal er taaltechnisch nog wel wat aan verbeterd kunnen worden maar o.a. Leo van Dijk heeft daar al
kritisch naar gekeken en zijn bevindingen opgeschreven.
9.

Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar zijn Dorien van Someren en Kees Otten. Door het bestuur is Ronald vd Stroom
voorgedragen. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. Ronald draait al mee vanaf mei 2011 en wordt
(nogmaals) welkom geheten in het bestuur. Hij neemt het woord en stelt zich in het kort voor.
De secretaris maakt melding van het feit dat nu haar laatste jaar ingaat als secretaris en dat ze graag iemand in
wilt werken. Na de volgende ALV zal ze haar taak als secretaris neerleggen. Er gaan nu geen vingers de lucht in.
De voorzitter maakt melding van het feit dat hij tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering zijn functie als
voorzitter zal neerleggen en dat er een nieuwe voorzitter gekozen zal worden. Hij blijft wel lid van het bestuur en
zal de overige commissietaken blijven uitvoeren.
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10.
In stemming brengen contributie 2012
De voorzitter meldt dat er wederom een contributieverhoging ingegaan is in januari en benoemt alle nieuwe
bedragen en ook het verschil.
Klatjes / minipupillen
Pupillen
CD-junioren
AB-junioren/Senioren
Recreanten/Lopers
Wandelaars
Gastleden
Donateurs

€ 7,50
€ 8,00
€ 9,00
€ 12,50
€ 9,00
€ 5,50
€ 7,50
€ 2,00

We hanteren geen staffel meer.
De ALV vraagt waarom de verhoging zo minimaal is. Er is overwogen om wat forser te verhogen maar we hopen
dat het ledental weer flink gaat stijgen waardoor we toch aan de nodige middelen kunnen komen. Piet Jacobs
meldt dat het Markland College meer scholieren krijgt en dus ook meer uren zal aanvragen. Dat geeft meer
inkomsten. Ton Beije geeft aan dat we de baan meer moeten gebruiken. Daar zijn we volop mee bezig.
Hoe kan het dat er voor de club van 100 maar 26 zijn aangemeld? De voorzitter geeft uitleg dat er ook mensen zijn
die op een andere manier dan financieel, hun steentje bijdragen.
Volgend jaar moeten we de contributie weer evalueren. De ALV geeft zijn goedkeuring voor deze verhoging.
De contributieverhoging gaat in met terugwerkende kracht per januari 2012 en deze is al met de acceptgiro’s
verzonden naar de leden.
Zijn de notulen van de vorige ALV eigenlijk al goedgekeurd, want de voorzitter gaat er in volle vaart doorheen?
Bij deze zijn de notulen van 2011 goedgekeurd.

Pauze
11.
Toekomstplannen
De voorzitter geeft het woord aan Ronald vd Stroom. Hij benoemt de drie opgestelde speerpunten; Het aanstellen
van een vrijwilligerscoördinator, actievere ledenwerving en sponsoring. Er wordt een oproep gedaan om een
groepje te vormen voor de ledenwerving: 1 bestuurslid, 1 trainer, 2 leden. Verder zijn alle ideeën voor wat betreft
sponsoring welkom.
12.
Huldiging en Onthulling fotowedstrijd
Dit jaar geen 25-jarige jubilaris.
De voorzitter heeft lovende woorden, oorkondes en bloemen voor de volgende bijzondere leden;
- Jan en Anneke Franken zijn al verrast met een weerstation voor hun 40-jarig jubileum.
- Alex Eradus is gestopt als trainer en is al bedankt door het bestuur.
- Fred Tomasila is gestopt als wandelcommissielid en is bedankt door de wandelcommissie zelf.
De Blijk van Waardering gaat dit jaar naar Stichting De Knip: Ton Beije, Dennis François, Marcel de Jager en naar
het onderhoudsteam 2011: Arend de Boer, Piet Jacobs, Jan van Meer, Evert Roffel, Jos Verdaasdonk: ze krijgen
een tegoedbon voor een verrassingsmenu bij Restaurant Buitenlust te Terheijden. Ze moeten zelf de datum
prikken en de rest zal de secretaris en penningmeester regelen.
De aanmoedigingsprijs gaat dit jaar naar Laura van Haaften. Zij is Brabants Kampioene te Best bij de C-meisjes
geworden op het onderdeel: 80 mtr in 10.42 sec. Zij mag het vogelkooitje (wisselprijs) en oorkonde in ontvangst
nemen. Jammer dat ze nu geblesseerd is. Hopelijk is ze snel hersteld.
- Wim en Carla François zijn gestopt als organisatie van de schoolatletiek en daarvoor ontvangt Wim een boeket
bloemen en zijn er bonbons voor Carla.
- Justin François mag naar voren komen voor zijn prestaties op het NK Masters M35 in 2011 outdoor; op Hinkstap
in 12,12 mtr, 100 mtr sprint in 11,39 en 110 mtr horden in 15,37 sec. in Den Haag en NK Masters M35 in 2012 op
60H M35 in een nieuw clubrecord van 8″46. Hij ontvangt een oorkonde en bloemen.
- Dennis François is Lid van verdienste geworden en mag de Ster voor the Wall of Fame in ontvangst nemen.
Zoon Jelle had al eens op het bord gekeken, maar zag de naam van zijn papa niet staan. Hij zal nu ook tevreden
zijn. Zijn vaders naam zal er voortaan ook hangen, dikverdiend.
Het hele gezin François werd dit jaar dus gehuldigd, dat is zeldzaam.
- Ruud Jacobs is NK Masters M50 in 2012 geworden op het polsstokhoogspringen, tevens een clubrecord met
3.21 mtr. Aangezien Ruud in Kosovo zat met zijn school mocht zijn vrouw Marianne de oorkonde en bloemen in
ontvangst nemen.
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- Tenslotte mocht Eric vd Berg naar voren komen voor zijn 1e plaats behaald op de NK indoor M35 2012 op
Hinkstapsprong (met een clubrecord) van 12.10 mtr. Helaas waren er te weinig deelnemers voor het
kampioenschap. Jammer, maar de bos bloemen komen hem wel toe.
Na deze redevoering geeft de voorzitter de microfoon over aan de secretaris voor de onthulling van de winnende
foto’s. Allereerst zijn er bloemen voor fotograaf Mariette Kapitein. Zij heeft de meeste foto’s aangeleverd waaruit
tevens de winnende selectie naar voren is gekomen. Per foto wordt eerst uitleg gegeven waarom de jury,
bestaande uit Sandra Leenheer, Dorien van Someren en Angela Rindt, in oktober 2011 deze foto’s heeft
uitgekozen.
Portret van Anet van Hooijdonk: de atletieksport, ook het discuswerpen, vergt concentratie.
Portret van de kleine Tara van Tilborgh: het plezier in de sport en de toekomst van de club.
De estafettefoto met Dennis & Justin François: goed samenwerken kan leiden tot een mooi resultaat.
De finish van Frank vd Made: ontlading, blijdschap als er een overwinning aan komt na een gelopen race.
De vertesprong van Eric vd Berg: een krachtexplosie tijdens het verspringen, de uitwerking van het lichaam
hierop.
De speerworp van Daphne Kapitein; op deze foto komt alles samen: de atleet op een technisch onderdeel
(dus techniek) de accommodatie, de jury en het publiek.
13.
Begroting 2012
Dorien neemt de begroting door. Enkele punten zijn nu voor rekening van De Stichting om te beheren.
Er komen geen vragen dus alles moet duidelijk zijn.
14.
Rondvraag
Arie de Wit: tweemaal tijdens een wandeltocht van AV Groene Ster waren er parkeerproblemen met provider Piet
de Jong. Bezoekers van ons mogen op evenementdagen achter het gebouw van SGZ parkeren. Dit geeft toch
problemen, omdat er geen goed toezicht op is en de klanten van Piet geen plek hebben. Dit moet nog eens
besproken worden met Piet de Jong. Arie wil graag het afval netjes afvoeren na een wandelevenement.
Nu zit de afvalcontainer op slot en de sleutel daarvan ligt achter slot en grendel. Voor evenementen kun je bij de
gemeente evenementenbakken aanvragen. Na het evenement zal die bak gratis worden afgevoerd. We zijn ook
bezig met een ander afvalbedrijf dus even afwachten hoe dat gaat werken. Arie wil ook graag weten of er via het
pasje van Anneke toegang is tot de EHBO-ruimte? Vlg. Dennis moet dit kunnen. Hij zal dat checken.
Bert Tielen: De Borgh zal verbouwd gaan worden, is daar al iets over bekend? Wij hebben daar nog geen bericht
over ontvangen en ook navraag daar levert niks op.
Voor scholingen e.d. maakt de NKS gebruik van de clubhuizen van de verenigingen. Dat zou hier ook kunnen,
maar de manier van aanvragen vindt hij te omslachtig. Kan dat eenvoudiger? Dennis: aanmelden via de stichting,
wel via de site. Ook een verzoek; mocht het eens heel slecht weer zijn/worden tijdens een training is er dan de
mogelijkheid om met de atleetjes binnen verder te gaan? Tijdens die trainingstijden is de kantine niet open, deze
tijden zijn weloverwogen vastgesteld. Het bestuur kijkt naar de mogelijkheden om toegang te verschaffen.
Bert bedankt namens alle atleten het bestuur voor de inzet van het afgelopen jaar.
15.
Sluiting
De voorzitter sluit om 22.20 uur de leuke vergadering en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.
De secretaris,

Angela Rindt, 14 april 2012.
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ELKE DOnDERDAG
OP DE MARKT In
ZEVEnBERGEn

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

ontwerp
verkoop
realisatie

VAN AART BANDEN
BANDEN
Industrieweg 11
4762 AE Zevenbergen
Tel.: 0168-328741
www.vanaartbanden.nl

UITLATEN

ACCU’S

Geopend: 08:30 - 12:00 uur
13:30 - 18:00 uur
za. v.a. 09:30 uur

Wilt u ook adverteren in ons clubblad?
Vraag naar onze voordelige tarieven via
knipsels@avgroenester.nl

NIEUWE COLLECTIE WANDELSCHOENEN

Diverse modellen van:
Lowa, Meindle, Salamon,
New Balance, Gri-Sport, Asics

Noordhaven 86, Zevenbergen
0168-324404
Mevr. B. Kemner
Slingeland 30
Zevenbergen

Gediplomeerd Pedicure
Lid Provoet

Steenweg 40
4781 AP Moerdijk
Tel.: 0168-412496
Fax: 0168-412213

Voor afspraak bellen:
0168-328471
ook voor diabetische en
rheumatische voet

Ga je een vakantie boeken bij Globe Reisburo Pelikaan Reizen?
Vermeld dan bij de boeking dat je lid bent van AV Groene Ster!
Zij boeken dan een bedrag van Euro 12,50 per boeking over
naar AV Groene Ster (de helft van de bemiddelingskosten).
Dat is voor onze club dus mooi meegenomen!

VAN LOON JUWELIERS
Nieuwe Kerkstraat 6, 4761CP Zevenbergen
Tel:0168-335199 Fax:0168-370280
e-mail: info@vanloonjuweliers.nl

Kijk ook eens
in onze webshop!
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www.vanloonjuweliers.nl

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

WANDELVREUGDE
Vandaag hebben we onze Westhoektocht gehad. Het weer is gelukkig mee gevallen. Het aantal deelnemers viel
wel wat tegen. We zaten net onder de 100 inschrijvingen. Eigenlijk zou de tocht volgende week zijn, maar dan is
het Moederdag. Het is al heel lastig om voldoende vrijwilligers te krijgen, en zeker op een dag als Moederdag gaat
dit niet lukken. We hebben er al het mogelijke aan gedaan om voldoende publiciteit te geven aan de verandering
van datum en dat is dan toch wel goed gelukt als bijna 100 mensen de weg naar De Knip weten te vinden.
Er staat nog een grote tocht op het programma voor dit jaar, en dat is de najaarstocht. En zoals het er nu naar uit
ziet is dat voorlopig de laatste grote tocht die we organiseren.
Alle wandelaars hebben via een mail van Anneke gehoord dat ze aan het eind van dit jaar gaat stoppen met haar
werk voor de wandelcommissie. En in dezelfde mail is kenbaar gemaakt dat we dringend op zoek zijn naar nieuwe
commissieleden. Helaas hebben zich tot op heden nog geen wandelaars gemeld die de commissie willen komen
versterken. Met drie commissieleden is het niet mogelijk om grote evenementen te organiseren. Dit is natuurlijk wel
erg jammer, want hiermee vervalt wel een hele leuke activiteit van het wandelen.
Hopelijk zijn er toch nog twee personen die zich aangetrokken voelen tot het commissiewerk. Als je precies wilt
weten wat het allemaal inhoud, en met wat voor taken je te maken krijgt kan je natuurlijk altijd even aan de mouw
trekken van 1 van de huidige commissieleden. Wie weet wordt je enthousiast als je hoort wat het eigenlijk in houdt.
In ieder geval een ‘dank je wel’ voor alle vrijwilligers en alle wandelende vrijwilligers die geholpen hebben tijdens
deze Westhoektocht.
Martine Maat

HET WANDELSCHOENTJE
Helaas geen ingezonden stukje voor deze rubriek. Wie o wie pakt het weer op?
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WANDELAGENDA
ZONDAGMORGEN TOCHTEN
Datum
nr. Route
20 mei
57 De Druif
27 mei
51 Maria Hoeve
03 juni
autotocht
10 juni
40 Rode Vaart
17 juni
50 Langeweg
24 juni
56 Oudenbosch
01 juli
autotocht
08 juli
37 Moye Keene
15 juli
geen tocht vakantie

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

DINSDAGAVOND TOCHTEN
Datum
Route
22 mei
19 Nolleke Sas
29 mei
21 Klundertseweg
05 juni
22 Naturisten
12 juni
28 Pootweg
19 juni
32 Bloemendaal
26 juni
38 Krukweg
03 juli
22 Naturisten
10 juli
21 Klundertseweg
17 juli
geen tocht, vakantie

afstand
10
10
10
10
12
12
10
10

UITTOCHTEN
zondag 20 mei

Begeleider
Martine
Anneke
Anneke
Martine
Anneke
Joop
Anneke
Martine

Vincent van Gogh wandeltochten, De Losse Feeter, de Wipakker 6, Etten-Leur
40 km:
start 7.00-9.00
20 km:
start 8.00-12.00
15 km:
start 8.00-13.00
10 en 5 km: start 8.00-14.00

zaterdag 26 mei

Pinkster 2 daagse, wsv De Wandelende Krabben
O.L.V. Ter Duinen, Ter Duinenlaan 199, Ossendrecht
42, 63 en 20 km: start 7.00-10.00
24 en 18 km:
start 7.00-11.00
12 en 6 km:
start 7.00-12.00

zaterdag 9 juni

Mitomars, wsv Mito, Wijkhuis West, Sint Lucasplein 3, Roosendaal
40, 30, 20 km: start 8.00-10.00
10 en 5 km: start 8.00-10.00

zondag 24 juni

Bruggentocht, wsv De Dortse Vierdaagse
sportgebouw Eneco, Halmaheiraplein 37, Dordrecht
55 en 45 km: start: 7.00-8.30
35 km
start: 7.00-10.00
25 km
start: 8.00-10.00
15 km
start: 8.30-14.00

zaterdag 7 juli

24e Zevendorpentocht wsc Vosmeer
Dorpshuis de Vossenkuil, Bou Kooijmanstraat 48, Oud Vossemeer
50 km start: 7.00-8.00
40 km start: 7.00-9.00
30 km start: 7.00-10.00
20 km start: 8.00-11.00
15 km start: 9.00-13.00
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VERSLAG VOORLICHTINGSAVOND LOPERSGROEP
Dinsdagavond 17 april heeft de loperscommissie voor de eerste keer een voorlichtingsavond georganiseerd.
Het thema van deze avond was Loopschoenen en Hartslagmeting.
Berry van Runnersworld Breda opende deze avond met uitleg over verschillende typen loopschoenen en waarom
het belangrijk is dat je eerst goed naar je voeten laat kijken voordat je een loopschoen koopt.
Ook is er dieper ingegaan op de verschillende blessures die op kunnen treden bij het lopen op niet aangepaste
schoenen en op het lopen op versleten schoenen.
Na de pauze was het de beurt aan een vertegenwoordiger van Polar om uitleg te geven over hartslagmeters.
Wat is het voordeel van lopen met een hartslagmeter en wat kan je er allemaal nog meer mee.
Deze avond is redelijk bezocht door de lopers en de loperscommissie is zeker van plan om in het najaar nog een
dergelijke avond te organiseren maar dan uiteraard met een ander onderwerp.
Ton Kapitein

JUBILEA
Dat de club trouwe leden heeft dat wist je natuurlijk al. Ook dat er al leden zijn gehuldigd voor het 40-jarig
lidmaatschap. In de maand April was dat Kees Otten. Een veelzijdig man, zeker voor de club. Begonnen als
A-pupil en nu heeft hij het geschopt tot Master. Daarnaast heeft hij momenteel zitting in het bestuur als lid.
In een ver verleden is hij ook kort secretaris geweest. Naast het bestuur heeft hij ook zitting in de jeugdcommissie.
Actief bezig zijn en leuke evenementen organiseren, dat doet hij graag. Daarnaast gaat hij ieder jaar, samen met
zijn vrouw Monique, mee met het jeugdkamp als kampleiding. Vergeet niet dat Kees in Papendrecht woont.
Zijn auto kent blindelings de weg naar De Knip.
Kees is de man rechts, in touw tijdens de Italiaanse
avond bij de recreanten. Dit was samen georganiseerd
met Dorien en een doorslaand succes.
Tijdens wedstrijden kan hij ook lopen sjouwen als
materiaalman. Dan helpt hij zijn maat Ryan om te zorgen
dat de atleten kunnen deelnemen aan de wedstrijd.
Zonder materiaal en zonder deze mensen geen wedstrijd
natuurlijk. Er valt nog erg veel te vertellen over de
veelzijdige Kees maar dat zal ik allemaal maar niet doen
(niks dan goeds hoor). Hopelijk blijft hij de club nog lang
trouw en weet zijn gecrashte auto nu ook weer de weg te
vinden. Volgende maand zal er nog een PSje volgen.
In mei is Sjef Glerum 30 jaar verbonden met de club.
Hij is lang lid geweest maar verhalen kan ik niet vertellen.
Nu is hij donateur. Wellicht kan hij in de volgende
Knipsels zijn verbondenheid kenbaar maken?
Angela Rindt

SPONSORLOOP ROPARUNGROEP DE MOERDIJKRUNNERS
Maandagavond 23 april werd de normale loperstraining vervangen door de
sponsorloop t.b.v stichting de Moerdijkrunners. Zoals jullie ongetwijfeld
weten zijn de Moerdijkrunners, die voor een groot deel bestaan uit AV
Groene Ster leden, al jaren actief om geld in te zamelen voor stichting de
Roparun. Een van deze acties is een sponsorloop. Ondanks het slechte
weer was er deze keer weer toch een grote opkomst van leden en niet
leden van onze vereniging. Iedereen kon naar believe een afstand van 1 t/m
5 kilometer lopen. Na afloop werd iedere loper getrakteerd op fruit wat was
geschonken door een van de vaste sponsoren van de Moerdijkrunners.
Onze vaste fotograaf (Mariette) heeft van iedereen een finishfoto gemaakt.
Deze foto’s zijn te bewonderen en gratis te downloaden op de site van de
Moerdijkrunners www.moerdijkrunners.nl Deze actie heeft het respectabele
bedrag van ruim 380 euro opgebracht, waarvoor wederom onze hartelijke
dank. Wilt u meer weten over deze groep of over de Roparun in het algemeen, dan kunt u dit bekijken op
bovengenoemde site of op de site van de Roparun zelf www.roparun.nl
Ton Kapitein
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Woninginrichting
Al meer dan 140 jaar het adres voor:
- Gordijnen en tapijten
- Vinyl en marmoleum
- Laminaat en pvc stroken
- Seniorenmeubelen
- Bedden en bedtextiel

Molenstraat 48, 4761 CL Zevenbergen,
Tel. 0168-324313, Fax 0168-324558

KIJK EN LAAT
U VERRASSEN!

KIJK EN LAAT U VERRASSEN!
VERKOOPT!
Molenstraat 36
4761 CL Zevenbergen
0168-335855

U kiest voor kwaliteit, vakmanschap, design én
groots voordeel!
Bij Grando Keukens & Bad gaan kwaliteit, vakmanschap en betaalbaar design altijd hand in
hand. Met een ruime keuze uit vier verschillende keukencollecties én een zeer ruim aanbod in
vele modellen badkamers, vindt u bij Grando gegarandeerd de keuken en badkamer van uw
dromen. Daarbij kunt u altijd rekenen op deskundig advies op maat van de ondernemer zelf.
Bezoek nu onze nieuwe showroom en profiteer bovendien van bijzondere aanbiedingen en
acties.

info@bonmakelaardij.nl
Grando
Keukens & Bad Zevenbergen
www.bonmakelaardij.nl

Blokweg 7A, 4761 RA Zevenbergen, tel: 0168-373700,
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Betaalbaar Keukendesign

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

FACEBOOK
Naam:
Leeftijd:
Categorie:
Favoriete onderdeel:

Ymke Timmermans
10 jaar
A pup 1e jaars
lange afstand en hoogspringen

Hallo allemaal,
Ik ga iets vertellen over de tweede en de derde dag van het kamp in Loon op Zand en over onze eerste
competitiewedstrijd.
Tweede dag van het kamp:
We hebben met alle categorieën een spelletjesmiddag gehad. Je zat bij een aantal kinderen in het groepje en dat
was heel gezellig. Bij Koen ging je basketballen. Bij Anet ging je darten. Bij Thijs ging je hockeyen. Verder waren er
nog andere sporten te doen.
De laatste dag van kamp:
We gingen met onze eigen groep buskruiten. Dat was heel gezellig. Ik ben toen niet de zoeker geweest, maar een
paar anderen wel. En daarna was het kamp jammer genoeg afgelopen en gingen we weer naar huis.
Eerste competitiewedstrijd:
We zijn met vier kinderen naar Zundert gegaan: Bente, Ymke, Brian en Jos. We hebben de volgende onderdelen
gedaan en deze prestaties heb ik gehaald:
60 meter sprint: 10.60 sec
verspringen:
2,78 m
hoogspringen: 1.00 m
kogelstoten:
3.03 m
We hebben ook nog ieder 60m estafette gedaan. Ondanks dat het soms heel hard regende was het toch een hele
leuke dag met Daphne. En ik hoop dat er de volgende keer meer kinderen meedoen.

De volgende die een stukje mag schrijven is: Joey Dingenouts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam: Jonne van der Linden
Geboren: 5 maart 1999
Categorie: D-junioren
e

Lid sinds: mijn 8 verjaardag dus 5 jaar. Ik moest eerst mijn zwemdiploma halen van mijn ouders voor ik op een
sport mocht. Mijn zus (Tamar) zat al op atletiek en ik ben een keer mee gaan kijken bij de vriendjes en
vriendinnetjesdag. Ik vond het heel leuk en ging toen op atletiek.
Mijn beste onderdeel: verspringen
Dit vind ik leuk: het leukste vind ik het jaarlijks atletiekkamp. Vooral de bos en sluipspellen in de avond als het
donker is vind ik leuk. Verder ook nog het kamphuis en de grote speeltuin erbij.
De jeugd-atletiek dag vind ik ook altijd erg leuk. Het is alleen jammer dat het dan vaak slecht weer is. Verder vind ik
de binnen training altijd leuker dan de buiten training.
Beste tv programma: Jack Ass
Favoriete muziek: LMFAO
Leukste film: de Hangover 2.
Lekkerste eten: Pizza met tonijn
Leukste vakantieland: Kroatië.
Hobby: Skiën en computeren. Verder zit ik ook nog op de scouting. Hiermee gaan we ook altijd op kamp maar dan
ergens kamperen in de bossen.
Dit was mijn stukje voor Facebook.

De volgende die iets mag schrijven is mijn vriend bij de atletiek: Rik van Heijnsbergen .
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Ik ben Liesbeth van Oers en al vele jaren lid van AV Groene Ster. Sinds 1997 ben ik een Masterlid en na eerst
vooral de werpnummers te hebben gedaan (schouderblessure) ben ik later gaan sprinten.
Dit had tot resultaat dat ik in 2007 Nederlands Kampioen op de 100 meter ben geworden bij de Vrouwen 45+.
In mijn jeugd ben ik ook al lid geweest van de vereniging en ook toen waren sprinten en vooral discuswerpen mijn
favoriet. Ook vond ik het vroeger heerlijk om de crossjes te lopen, maar dan vooral omdat ik het leuk vond om door
de modder te ploegen. Hardlopen was toen zeker niet mijn ding, ik kwam meestal als laatste binnen.
Verder ben ik ook nog actief binnen enkele commissies, waaronder
Ook probeer ik waar mogelijk te helpen bij wedstrijden als jurylid.

het clubblad en de Groene Ster Loop.

Ik heb altijd veel plezier in het trainen en ik hoop dit ook nog vele jaren te doen. Ook wil ik weer aan wedstrijden
deel gaan nemen. Ik ben momenteel nog aan het revalideren na een hernia ingreep en een schouderoperatie,
maar ik kan al weer aardig uit de voeten. Nog even flink er tegen aan en dan kan ik hopelijk weer deelnemen aan
het NK.
Ik vind het fijn dat we zo’n mooie baan hebben en ik hoop dan ook dat de vereniging flink gaat groeien, zodat we er
ook optimaal gebruik van maken. Ik wil iedereen die zijn steentje bijdraagt dan ook hartelijk bedanken voor alle
inzet. Zonder al die mensen is het niet mogelijk om een vereniging draaiende te houden!

De volgende die een stukje mag gaan schrijven is Henk Kanters, oud commissielid van de
Groene Ster Loop.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam: Karin van Geel
Leeftijd: 43
Categorie: Lopers
Favoriete onderdeel: Hardlopen
Dit vind ik leuk aan Groene Ster:
Groene Ster is een gezellige vereniging.
Ik vind het belangrijk dat iedereen in zijn waarde wordt gelaten.
We hebben een sportaccommodatie waar we trots op mogen zijn!
Dit kan misschien beter of anders: Geen idee.
Wat ik verder nog met jullie wil delen:
Ik ben in oktober 2001 begonnen bij de opstapgroep en daar heb ik nog geen
moment spijt van gehad. Hardlopen is toch wel mijn grootste hobby, heerlijk bezig
zijn in de buitenlucht.
1 april jl. heb ik samen met Esther Bon, Esther Cramer en Jos Stolk de halve
marathon in Drunen gelopen. Een mooie route door de duinen. Echt een aanrader!
Hiervoor heb ik samen met Antoinet getraind, maar jammer genoeg was zij geblesseerd en kon hierdoor niet mee
doen. De volgende die op het programma staat is de Marikenloop in Nijmegen. Een super gezellige 10 km loop!
Zelf vind ik het leuk om een doel te hebben waar je voor traint en het is gezellig om met een groep naar de
wedstrijd te gaan.

De volgende die een stukje mag schrijven is: Esther Cramer

PUPILLENCOMPETITIE 21 APRIL BIJ DJA ZUNDERT
Op 21 april vond alweer de eerste competitie voor de pupillen plaats in Zundert.
Bij de BC-pupillen van ‘’ons cluppie’’ deden de volgende kanjers mee: Liam van Broekhoven, Wouter van Hassent,
Zeferino Rijgersberg, Kyra Ligtvoet, Bart & Niels Cabaret, Janne de Jager, Bente van Geel en Lucia Geelen.
Zij moesten een meerkamp afleggen; 40m sprint – verspringen – hoogspringen – balwerpen en als afsluiting een
pendelestafette. Kanjers zijn deze pupillen zeker, want het was een koude, regenachtige dag!
Jullie hebben hartstikke goed je best gedaan! Hiernaast leest u wat de pupillen zelf van deze competitie vonden.
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Ik vond het heel erg leuk bij de atletiekvereniging in
Zundert. We moesten eerst sprinten daarna
verspringen en hoogspringen en als laatste balwerpen.
Een we kregen een ijsje, omdat de vereniging al een
hele tijd bestond. En ook veel punten op het
atletiekdiploma, 1190. Ik hoop dat er volgende keer wel
meer kinderen van onze club mee kunnen doen, want
zoiets is echt superleuk!
Groetjes, Liam van Broekhoven (C-pupil)
------------------------------------------------------------------------Ik vond de wedstrijd heel erg leuk. Ik moest
hoogspringen, bal werpen, estafette, verspringen en 40
meter sprint. Ik vond alle spellen heel leuk. Papa was trots op mij. Ik vond mijn diploma heel goed. Het was een
hele gezellige dag. Groetjes, Bart Cabaret (B-pupil)
-----------------------------------------------------------------------------------------------Ik deed voor de eerste keer mee aan een competitie. Het was in
Zundert. We begonnen met de sprint. Ik was een na laatste. Mijn tijd
was 8.22 seconde. Ik had er 322 punten voor. Ik speelde tussendoor
met Liam en Zeferino. Het was leuk. Er was geen prijsuitreiking, maar ik
kreeg wel een diploma. In totaal had ik 955 punten. Ik hoorde van
e
Daphne dat ik 5 van de 8 was. Het was een leuke dag. Volgende keer
doe ik weer mee, hoop ik.
Groetjes,
Wouter van Hassent (C-pupil)
--------------------------------------------------Ik vond de wedstrijd heel leuk. En bal
werpen daar had ik 9.91 meter en dat
is mijn record. Ik vond mijn punten
heel goed. En ik vind het heel spannend welke club er gaat winnen.
Groetjes, Niels Cabaret (B-pupil)
--------------------------------------------------------------------------------------------Vandaag ben ik bij de wedstrijd in zundert geweest. We waren met Bente, Kyra,
Lucia, Bart, Niels, Liam, Zeferino, & Wouter. Met hoogspringen had ik een nieuw
record dat is 95cm. En met verspringen had ik 2.72 meter. En met 40 meter sprint
had ik 7.89 ook en nieuw record. En op het laatst deden we estafette.
En dat was leuk. En met z’n allen hebben we er een leuke dag van gemaakt.
En ik hoop dat er de volgende keer meer kinderen mee doen. Angela en Anet zijn
de beste trainers ooit.
Groetjes Janne
-------------------------------------------------------------------------------------------------------e
Op 12 mei is de 2 en laatste pupillencompetitie bij THOR in Roosendaal, dan
weten we ook per categorie welke atletiekvereniging er op nummer 1 staat. Maar
ach, zoals deze pupillen wel weten….. ‘’Meedoen is belangrijker dan winnen!’’ 
Sportieve groetjes, Angela van Haaften
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DE HUISREGELS VAN ATLETIEK VERENIGING GROENE STER
AV Groene Ster is een middelgrote vereniging. Dit gegeven noodzaakt het bestuur om duidelijkheid
te verschaffen over wat van iedereen wordt verwacht en hoe we op een goede en sportieve manier
met elkaar en met de eigendommen van de vereniging en van anderen omgaan.
Hoewel richtlijnen absoluut niet aansluiten op iedere situatie die zich kan voordoen, geven zij echter
wel de sfeer binnen de vereniging weer en daarmee “de geest”, waarbinnen uitzonderingsgevallen
mogelijk zijn, dan wel worden opgelost. Deze huisregels behoort ieder lid te kennen en na te leven.
Ook bezoekers behoren deze regels na te leven. De Huisregels hangen ook zichtbaar in de
accommodatie.
Gezien de forse investeringen die de laatste jaren mede door de vereniging zijn gedaan, is een rijk
bezit opgebouwd. Hierop kunnen we trots zijn, een zuinig en verantwoord omgaan met deze
eigendommen is de basis voor een verantwoorde exploitatie van de verenigingsmiddelen op lange
termijn.
“De Huisregels” is een aanvulling op de statuten van AV Groene Ster.
Algemeen
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
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Het clubgebouw heeft verschillende ruimten met hun specifieke doeleinden, zoals naast de
kleedruimten, materiaalbergingen en de kantine ook ruimten voor voorraden, materialen,
archief en elektra. Deze ruimtes blijven permanent gesloten en worden beheerd door de
hiervoor verantwoordelijke commissieleden.
Voor vergaderingen, bijeenkomsten of evenementen moet je de desbetreffende ruimte
reserveren. Dit doe je via een e-mail bij Stichting De Knip. Op de website staat de agenda
van het gebruik en de bezetting van het clubgebouw.
Aan bestuursleden, trainers en commissieleden worden toegangspasjes beschikbaar
gesteld voor de ruimten waarvoor zij voor de uitoefening van hun taak toegang dienen te
hebben. Dit sluitplan is in overleg met bestuur en De Stichting opgesteld.
Sleutels van het clubgebouw kunnen niet worden “geleend”. Elk verantwoordelijk persoon
c.q. aanwezig bestuurslid kan op verzoek zorgen voor het openen en sluiten van diverse
ruimten.
De alarminstallatie moet ervoor zorgen dat eventuele inbrekers opgemerkt worden.
Personen met een toegangspas zijn voorzien van een toegangscode en hebben uitleg
gehad over de werkwijze van de installatie.
Openings- en sluitingstijden op doordeweekse dagen, bij wedstrijden en evenementen
worden vastgesteld door of in nauwe samenwerking tussen bestuur en De Stichting en altijd
conform de Drank-en Horecawet. De openingstijden kunnen worden beïnvloed door het
wedstrijdprogramma.
Tijdens openingstijden wordt de bar bemand door ingeroosterde vrijwilligers. De uitgebreide
richtlijnen voor het gebruik van de kantine zijn daar aanwezig.
Het gebruik van de TV/Video kan uitsluitend in overleg met de dienstdoende bardienst,
dat tevens voor de bediening ervan zorgt.
Sporttassen dienen te worden geparkeerd in de daarvoor speciaal aangewezen ruimte,
zoals in de kleedkamers of in de tassenrekken in de hal. Eventueel kan men spullen
bewaren in de daarvoor bestemde lockers in de hal bij de kleedkamers.
Het is NIET TOEGESTAAN:
het clubgebouw te betreden op spikes.
te roken in en om het clubgebouw.
tafels, stoelen en barkrukken mee naar buiten te nemen. Slechts na overleg met de
verantwoordelijken kan hiervan worden afgeweken.
Fietsen en/of brommers op het terras, tegen de omheining of ander object te plaatsen
anders dan in de daarvoor bestemde fietsenstalling. Groenstroken te gebruiken als
wandel en/of speelplaatsen. U wordt verzocht hiervoor de aangelegde looppaden te
gebruiken.

11.
12.
13.
14.
15.

Auto’s uitsluitend parkeren op de daartoe, buiten het complex, aanwezige parkeerplaatsen.
De groenstroken zijn geen parkeerplaatsen!
Al het afval, inclusief kauwgom en peuken, dient men in de daarvoor bestemde afvalbakken
te deponeren.
Na gebruik van de accommodatie laat men deze ordentelijk achter.
Iedereen wordt verzocht om beschadigingen aan de accommodatie zo snel mogelijk aan het
bestuur te melden.
Je dient je normaal te gedragen en bij problemen spreekt je de trainer, bestuurslid of
wedstrijdleider aan.

Baanreglement
1. De baanregels hebben tot doel om zo lang mogelijk optimaal gebruik te maken van de
baan. Inlopen zoveel mogelijk aan de buitenzijde van de baan (als het even kan niet in
baan 1 en 2). Probeer de baan zo min mogelijk te bevuilen met modder, gras, zand e.d.
Maak vuile schoenen eerst schoon op de tegels. Bij verspringen de schoenen en kleren
uitschudden boven de roosters.
2. Aanwijzingen van trainers of andere verantwoordelijken, met betrekking tot het gebruik
van de accommodatie, dienen geheel en gelijk opgevolgd te worden.
3. Tijdens trainingstijden mogen alle leden vanaf de B-junioren gebruik maken van de baan
om te lopen mits de groepen die op dat moment hun vaste training hebben niet gehinderd
worden. Wel moet u zich melden bij de aanwezige trainer. Alleen senioren mogen gebruik
maken van materiaal als er geen trainer bij is. Alle andere leden mogen alleen gebruik
maken van materiaal (ook horden) als er een trainer bij is.
4. Wat betreft het aandoen van de baanverlichting:
Wees bewust van het energiegebruik. De verlichting dus pas aanzetten als dat
echt nodig is en afhankelijk van de drukte er voor kiezen om 4 of 8 lampen aan te
zetten.
Tussen het uit- en weer aan doen ten minste 15 a 20 minuten laten zitten.
5. Na het kogelstoten de kogelkuiltjes egaliseren en de sector weer gelijk maken met de
sleepmat. Na het kogelslingeren de opstaande randen in het gras weer gelijk maken
6. Altijd veilig en geconcentreerd met uw sport bezig zijn, dus:
speren, disci en kogels niet in de richting van mensen of kunststofaanlopen terug werpen c.q. stoten.
Niet te dicht bij de discuskooi staan omdat het net naar buiten kan veren.
Bij het ophalen van geworpen speren of disci altijd naar de aanloop of ring blijven
kijken.
Speren vertikaal dragen als u er mee loopt.
Niet ‘tegen’ horden ‘in’ lopen.
Als het even kan NIET een ‘gevaarlijk’ onderdeel doen (bv. Polsstok) als er verder
helemaal niemand op de baan is.
Bij onweer geen gebruik maken van de baan.
7. Het is NIET TOEGESTAAN:
Om met skateborden, skeelers e.d. op de baan te komen.
Om met krijt uw aanloop te markeren. Tape is wel toegestaan met dien verstande
dat dit ook weer door u wordt verwijderd na gebruik.
Om spikepuntjes te gebruiken die langer zijn dan 9 mm.
Om de hoogspring-en polsstokhoogspringmatten te gebruiken zonder de
regenhoes te verwijderen.
Om te roken op de baan.
8. Materiaal opbergen waar het hoort. Houd de materiaalberging netjes.
Als er materiaal kapot gaat moet dit gemeld worden bij een trainer. Deze trainer
geeft het door aan de materiaalcommissie.
Heb je EHBO-spullen gebruikt, geef dit dan door aan de trainer. Deze geeft het
door aan de verantwoordelijke.
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Barreglement, Conform de wetgeving zijn hieruit de belangrijkste regels te noemen:
1.
De werkwijze van het bargebruik is vastgelegd en ligt ter inzage in de kantine van het
clubgebouw.
2.
De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning.
Conform die vergunning wordt pas na 14.00 uur alcohol geschonken.
3.
De barvrijwilligers zijn ten minste 18 jaar, ze hebben aantoonbaar een instructie
verantwoord alcoholgebruik gevolgd, ze staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd
en zijn betrokken bij de vereniging, hetzij als lid of op een andere manier.
4.
Het is alleen aan de aangewezen barmedewerker(s) toegestaan zich achter de bar, in
de keuken en opslagruimte te bevinden. Gedurende de bardienst drinken deze
medewerkers geen alcohol en ze zijn bevoegd een ieder de toegang achter de bar en/of
tot de keuken te ontzeggen.
5.
De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen,
tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
6.
Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 16 jaar is verboden.
7.
Verkoop van sterke drank (meer dan 15% alcohol) aan personen jonger dan 18 jaar is
verboden.
8.
Het is niet toegestaan:
Zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het
terrein van de vereniging
Om alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen.
Om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de
kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
Om glaswerk, flessen, kopjes etc. mee te nemen naar de baan.
9.
Er wordt geen alcohol geschonken aan: trainers en andere begeleiders van de jeugd
tijdens de uitoefening van hun functie.
10.
Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol
aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende
drank worden geweigerd.
11.
Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de
dienstdoende barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.
12.
Er moet contant bij elke bestelling worden afgerekend.
Het bestuur is zich ervan bewust dat er heel wat van u allen wordt gevraagd. Toch rekent het bestuur
op de medewerking van alle leden en overige bezoekers om de aangegeven richtlijnen zowel binnen
als buiten na te leven.
Bedenk hierbij steeds: “Goed voorbeeld doet goed volgen”
Laten we trots zijn op wat we hebben en dit op een goede wijze verzorgen en beheren, opdat we er
allen nog lang plezier aan mogen beleven.
Aldus vastgesteld tijdens de ALV van 12 maart 2012
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VERJAARDAGEN
1
3
4
5
5
5
7
9
9
10
11
12
13
15
16
16
18
19
19
20
20
20
21
21
21
21
22
23
25
25
27
29
31

MEI
Edward Verkade
Renate Kemner
Melanie Lips
Wim Verhoeven
Nina Eikenbroek
Stevin van der Meer
Merijn van den Berg
Johanna van der Linden
Wiebe Slagter
Maaike Brouwer
Mieke Thijsse
Lotte van der Made
Marc op t Hof
Yvonne Roovers
Marianne Gielis
Anneke Franken
Wouter van As
Richel Gruijters
Malik Azoum
Esther Bon
Koen van der Meer
Dominic Niemeijer
Philly Brooymans
Frank den Ridder
Pleun van der Made
Marcel Machielsen
Veerle Maris
Geoffrey Westhoff
Jelle Maat
Rosanne Jacobs
Jeanny van Kaam
Wout Overzier
Tamar van der Linden

2
3
4
4
5
5
6
6
6
9
9
9
11
11
11
13
14
15
16
16
17
17
18
19
19
19
19
20
21
22
25
26
27
27
28
29
30
30
30

JUNI
Wislet de Hair
Marcel Henkelman
Joost van Vlimmeren
Imane Hsaine
Valentijn van Dijk
Margot van der Ven
Bas van de Broek
Jessica Schouwenaars
Jan Zandbergen
Martin van Heeren
Rogier van den Berg
Evert Roffel
Antoinet Surewaard
Joost Knook
Marjolein Grashoff
Will Stange
Hester Alofsen
Rob Keijer
Alex Eradus
Wouter Jacobs
Jaap Wagemakers
Anet van Hooydonk
Manouk van de Klundert
Kevin Meijers
Sarah de Geus
Wijnand van Dijk
Anton Strootman
Ad van Alphen
Bea Vegers
Julian Geelen
Hubear Nijenhuis
Nicki Pope
Lucia Geelen
Jurgen Holling
Michelle ter Horst
Els Cornel
Demi Bakker
Paul Nuijten
Milan Teuns

MUTATIES
AANMELDINGEN
Lotte van Loon
Laura Plug
Marit Dingemans

Klatjes
Mini-pupil
A-pupil

AFMELDINGEN
Mandy van Kinderen
Helmy van der Pas
Melvin Wevers

Lopers
Lopers
D-junior
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27
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Klinkt als een onmogelijke klus? Niet voor all-round grafisch bedrijf Orbit4all Moerdijk. Gewoon een
kwestie van inzicht en de juiste tools voorhanden hebben. Daarmee zijn onze mogelijkheden grenzeloos en zetten we alles op alles. Letterlijk, want ‘kan niet, bestaat niet’.
Onze producten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kleurenprints
Zwart/wit prints
Haal- en breng service
Briefpapier
Enveloppen
Visitekaarten
Brochures
Posters
Banners
Technische tekeningen
Etc.
0168 - 330 151 • info@orbit4allmoerdijk.nl • www.orbit4allmoerdijk.nl

VOOR AL JE ATLETIEK
SPULLEN GA JE NAAR
RUNNERSWORLD
BREDA , DE SPECIALIST
VOOR BEGINNENDE EN
GEVORDERDE LOPERS IN
WEST-BRABANT

HAAGDIJK 251
4811 TS BREDA
(076)5221561
E: INFO@RUNNERSWORLDBREDA.NL
WWW.RUNNERSWORLDBREDA.NL

ZIJN FAN VAN GROENE STER
BREDA

drukken • printen • plotten • afwerken

Zet alles op alles

"OUWBEDRIJF 6ROLIJK "6:EVENBERGEN

"OUWBEDRIJF 6ROLIJKISGESPECIALISEERDINDETURN KEYREALISATIEVANDEGELIJKEENDUURZAME
BEDRIJFSGEBOUWEN $E FOCUS IS GERICHT OP SNELHEID EN KOSTENBEHEERSING 6ROLIJK DENKT
MEE OVER HET ONTWERP EN DE MATERIAALKEUZE OM ZEKER TE ZIJN DAT DE KARAKTERISTIEKEN VAN
HET BEDRIJFSPAND EXACT AANSLUITEN OP HET PROlEL VAN DE OPDRACHTGEVER /NGEACHT OF DIE
AFKOMSTIG IS UIT DE INDUSTRIE DIENSTVERLENING OF DE AGRARISCHE SECTOR
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!ANNEMERSBEDRIJF 6ROLIJK "6:EVENBERGEN

!ANNEMERSBEDRIJF 6ROLIJK IS SPECIALIST IN NIEUWBOUW EN RENOVATIE VAN WOONHUIZEN
APPARTEMENTEN $OOR ACTIEF MEE TE DENKEN OVER ONTWERP EN MATERIAALGEBRUIK
VERHOOGT 6ROLIJK DE FUNCTIONALITEIT EN DE BELEVINGSWAARDE VAN HET GEBOUW !AN
DE HAND VAN EEN GESTRUCTUREERDE PLANNING ÏN UITVOERING KRIJGT DE OPDRACHTGEVER
DE ZEKERHEID VAN EEN PROBLEEMLOOS VERLOOP VAN HET BOUWPROCES (ET IS DEZE
GOUDOMRANDE GARANTIE DIE KENMERKEND IS VOOR !ANNEMERSBEDRIJF 6ROLIJK
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