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INFORMATIEBLAD VAN AV GROENE STER

Opgericht dd. 19 augustus 1970

ACCOMMODATIE:
Sportpark "DE KNIP", De Knip 1, Zevenbergen, 0168-321938.

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
Perwijs 23
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
De vakantie zit er weer op en ik ben dus weer vol goede moed gaan zitten voor mijn stukje.
Alle groepen zijn inmiddels weer gestart met de training en hopelijk is het dan ook weer wat
drukker op de baan, want tijdens de vakantieperiode was het wel erg rustig.
Ook de kantine is vanaf 20 augustus weer geopend op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag. Voel je dus vrij om na de training lekker met elkaar na te kletsen onder het genot van
een kopje koffie of thee.
Terugblik op afgelopen maanden:
De wandelaars hebben de vierdaagse van Nijmegen weer achter de rug. Weliswaar een kleine afvaardiging, maar
ook dan moet er van alles geregeld worden. Ik neem aan dat er weer leuke verslagen in het clubblad komen over
het verloop van deze 4 dagen. Het volgende project wordt dan weer de organisatie van de wandeltocht in oktober.
Dan hadden we op 23 juni de ARWB kampioenschappen voor de pupillen. We stevenden af op een drama en onze
JUCO zat met de handen in het haar. Een week voor de wedstrijd hadden we nog maar zo’n 6 juryleden en dat is
echt niet genoeg om een wedstrijd te kunnen organiseren. Ik zag geen andere mogelijkheid dan een noodoproep
te doen aan al onze leden en aan onze collega ARWB verenigingen. Als dat niet zou werken dan was er geen
andere optie dan de wedstrijd af te lasten. Gelukkig werd er spontaan gereageerd door zowel onze eigen leden als
door de andere verenigingen en kon Dennis nog een mooi juryschema maken waardoor voor de meesten het
aantal uren inzet beperkt kon worden. Bij deze nogmaals mijn dank voor al diegenen die op mijn oproep hebben
gereageerd en ons uit de brand hebben geholpen. Hopelijk mogen we wat vaker gebruik maken van jullie diensten,
want soms redden we het dus niet met ons (steeds kleiner wordend) groepje reguliere vrijwilligers!
Onze wereldkampioen Masters M35 op de 5-kamp indoor, Justin François, heeft er weer een titel bij! In Duitsland
werd hij Europees kampioen op de 10-kamp Masters M35. Justin, van harte gefeliciteerd!
Dennis François werd 11e op de 10-kamp en Ruud Jacobs 13e bij polstokhoog. Dus best bezige bijen die Masters!
Afgelopen woensdag 22 augustus had de jeugdcommissie een leuke middag gepland voor de kleinste leden,
de klatjes en mini-pupillen. Het weer was goed, de ingrediënten voor de pannenkoeken en het versieren van de
cakejes stonden dinsdagavond al klaar. Het feest kon dus beginnen! Aan de foto’s op de site en in deze Knipsels
te zien was het erg gezellig!
Wat staat er op het programma voor september?
Een pasta avond op zaterdag 15 september, georganiseerd door de loperscommissie.
Op zondag 16 september hebben we in ieder geval de Groene Ster Loop Zevenbergen waaraan hopelijk veel van
onze eigen lopers meedoen. En als je niet meedoet dan zal de commissie heel blij zijn als je eventueel mee wilt
helpen. Een telefoontje naar onze JUCO, Ria Buinsters, is voldoende.
Dan hebben we op 30 september onze clubkampioenschappen, als afsluiting van het buitenseizoen. We willen
altijd zoveel mogelijk deelnemers, dus schrijf je in via de trainer of via inschrijven@avgroenester.nl .
En ouders, dit is het moment om zelf ook een keer te ruiken aan allerlei atletiek onderdelen. We sluiten zoals altijd
weer af met een BBQ waar ieder lid (en andere gezinsleden) zich voor op kan geven.
Op 7 oktober staat de najaarstocht van de wandel op het programma.
Er is dus weer genoeg te doen de komende maand!
Dorien van Someren

VAN DE REDACTIE
Al aan het begin van de vakantie stroomden de stukjes bij mij binnen. Zelfs voor de rubriek Facebook hoefde ik dit
keer niemand een herinnering te sturen, dus ga zo door zou ik zeggen!
De kopij voor de volgende Knipsels kan uiterlijk maandag 1 oktober worden aangeleverd.
Groeten,
Hester Alofsen
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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!

WEDSTRIJDKALENDER
Nieuwe data kunt u mailen naar knipsels@avgroenester.nl o.v.v. data wedstrijdkalender.
Datum
08-09-2012
8&9-09-2012
16-09-2012
30-09-2012
28-10-2012
03-11-2012

Evenement
Open wedstrijd
Meerkamp
Groene Ster Loop
Club Kampioenschappen outdoor
Herfst Marathon Etten-Leur
HIK

Categorie
Pupillen, CD-Junioren, Kogel
ABCD-Junioren, Masters, Senioren
Lopers, AB-junioren, jeugdloop
Alle categorieen
Lopers
ABC-pupillen & CD-junioren

Locatie
Diomedon - Steenbergen
Dynamica - Vlissingen
De Knip - Zevenbergen
De Knip - Zevenbergen
Etten-Leur
De Niervaert - Klundert

BESTUURSVERGADERING
De volgende bestuursvergadering is op maandag 24 september

OPROEP
Wie heeft per ongeluk op zaterdag 23 juni bij de meerkamp atletiek het trainingspak van Davey van der List
meegenomen? Het is het officiële AV Groene Ster trainingspak maat 140, volgens mij staat zijn naam erin.
Je kunt het pak dan afleveren op Dubbelmonde 58 of even bellen en dan komen we het graag halen: 330650.
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RESULTAAT BRAINSTORMSESSIE VERENIGINGSBELEID
In een van de bestuursvergaderingen voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van 12 maart is een drietal
onderwerpen benoemd die de komende jaren worden opgepakt. We hebben hierbij voor ogen dat de vereniging
van voldoende omvang blijft, de vereniging financieel op orde blijft en de vrijwilligers de sportactiviteiten mede
mogelijk blijven maken.
De commissievergadering op 8 maart j.l. was een goed moment om met elkaar van gedachten te wisselen over
hoe hier vorm aan kan worden gegeven. In vier groepen is nagedacht over de mogelijkheden en iedere groep kon
hun ideeën kwijt door per thema tips op te schrijven (nieuwe leden, vrijwilligers en sponsoring).
Nieuwe leden:
Een vereniging kan niet bestaan zonder leden. Er is een maatschappelijk belang om meer mensen te kunnen laten
sporten en het verenigingsbelang is om met elkaar de sport te beoefenen en de kosten via de contributie, voor een
deel, te dragen.
Uit de brainstormsessie kwam onder meer het idee om flyers te maken en deze uit te delen. Bijvoorbeeld tijdens de
avond 4-daagse of schoolatletiek. Een “vriendjestraining” is ook een prima idee om kinderen kennis te laten maken
met de atletiek. Dit kan al of niet in school verband.
Om mensen in contact te laten komen met de vereniging en de sport is het van belang dat we ook de mensen
opzoeken. Tijdens bijvoorbeeld een jaarmarkt kan de vereniging vertegenwoordigd zijn met een atletiek onderdeel
zoals verspringen.
Interessant is ook de gedachte om je te richten op speciale doelgroepen. Mensen met overgewicht of die medisch
of sociaal (re-integratie) begeleid worden, kunnen van de faciliteiten aan de Knip gebruik maken. Wel is het zaak
dat dit goed moet worden voorbereid en hiervoor professionele begeleiding noodzakelijk is.
Het is goed te weten in hoeverre leden tevreden zijn en de vereniging in staat is te voldoen aan de verwachtingen.
Trainers hebben hier een belangrijke rol in, zij zijn vaak het eerste aanspreekpunt, en het is ook van belang dat
deze informatie bij het bestuur terecht komt. Als we weten wat er leeft binnen de vereniging dan kunnen we daar
rekening mee houden en eventueel ons beleid daar op aanpassen. Besluiten leden onverhoopt het lidmaatschap
op te zeggen, dan is het goed te weten wat daarvan de reden is. Daar waar mogelijk kunnen we dan maatregelen
nemen.
Vrijwilligers:
Een vereniging is vleugellam zonder vrijwilligers. Zij maken het mogelijk dat er sportactiviteiten kunnen worden
georganiseerd en dat het betaalbaar blijft.
De brainstormsessie heeft een aantal goede suggesties opgeleverd. De ervaring leert dat betrokken ouders veel
kunnen betekenen voor de vereniging. Maar ook leden en niet leden pakken de meest uiteenlopende
werkzaamheden en activiteiten op. Helaas is dit nog steeds een klein groepje. Om de binding de vergroten en tijdig
te kunnen inspelen op zaken die vrijwilligers bezighouden, is het noodzakelijk dat er één aanspreekpunt komt.
Deze vrijwilliger heeft een coördinerende functie en een luisterend oor om de onderlinge band tussen de
vrijwilligers en tussen de vrijwilligers en het bestuur te versterken.
In ons clubblad wordt al regelmatig aandacht besteed aan de activiteiten en daarmee aan de vrijwilligers die dit
mogelijk maken. De kern van het vrijwilligerswerk is dat het vrijwillig (niet opgelegd) is en dat er geen vergoeding
tegenover staat. Het is een goed ding als we deze insteek voor de vereniging zouden kunnen behouden.
Sponsoring:
Mede door een terugtredende overheid wordt sponsoring relatief belangrijker. Buiten dat is er een positieve
associatie tussen de sport en het bedrijfsleven. Deze zal voor de komende jaren verder moeten worden
uitgebouwd.
Allereerst zal er verder gewerkt moeten worden aan het uitbouwen van het aantal sponsors en het behouden van
de bestaande sponsoren. Om de binding met de vereniging en met de sport verder te vergroten, zullen sponsors
tussentijds via nieuwsflashes worden geïnformeerd. In het clubblad is inmiddels een rubriek opgenomen waar
sponsoren aan het woord komen. Tijdens evenementen worden sponsoren uitgenodigd deze bij te wonen en zal
het zo worden georganiseerd dat er ruimte is voor netwerken. Dit kan naar de toekomst toe verder worden
uitgebouwd tot gerichte activiteiten afgestemd op de behoeften en wensen van de sponsoren.
Hoe verder?
Het bestuur zal samen met de commissies de ideeën uitwerken in concrete acties. Je zult de komende tijd
ongetwijfeld daarvan de eerste resultaten terugzien. Het bestuur wil hierbij iedereen bedanken voor zijn of haar
bijdrage. Heb je ideeën of wil je helpen met de uitvoering van deze ideeën dan ben je natuurlijk van harte welkom.
1 telefoontje naar Angela Rindt (tel. 0168-328306) is voldoende.
Het bestuur
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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

MOERDIJKSE HULDIGING SPORTERS & VRIJWILLIGERS
Op vrijdagavond 7 december 2012 houden de gemeente Moerdijk en de Vrijwilligerscentrale Surplus Welzijn de
‘Moerdijkse Feestavond’ voor vrijwilligers en sportkampioenen. De avond wordt gehouden in de theaterzaal van
hotel/bar De Borgh, aan de IJshof 1 te Zevenbergen, aanvang 19.00 uur.
Op deze avond worden de Moerdijkse vrijwilligers en sportkampioenen in het zonnetje gezet. Ook worden de
‘Vrijwilliger Moerdijk 2012’ en ‘Sportkampioen/team Moerdijk 2012’ uitgeroepen. Gemeente Moerdijk en de
Vrijwilligerscentrale willen de sporters en vrijwilligers met deze feestavond bedanken voor hun sportieve en
belangeloze inzet voor de Moerdijkse samenleving.
De gemeente heeft een nieuw besluit genomen omtrent het huldigen van de Moerdijkse sportkampioenen en
vrijwilligers. Allereerst moeten mensen zijn opgegeven om voor deze titel in aanmerking te komen.
Het bestuur heeft onze volgende sportkanjers doorgegeven:
JUSTIN FRANÇOIS, RICARDO BUINSTERS, LAURA VAN HAAFTEN EN RUUD JACOBS.
Vervolgens moet er gestemd worden op de genomineerden.
Iedereen kan dus meebeslissen wie de titel Sportkampioen/team Moerdijk 2012 het beste toekomt.
Van 1 oktober tot 18 november kunnen inwoners (1x per persoon) stemmen via www.moerdijk.nl/feestavond2012

ONZE OPROEP IS DUS: GEBRUIK JE STEM EN ZORG ERVOOR DAT DE BESTE MOGE WINNEN!
WE ZIJN TROUWENS TROTS OP AL ONZE ATLETEN!

Daarnaast kan er ook gestemd worden op De vrijwilliger van Moerdijk 2012.
Daarvoor moeten eerst vrijwilligers worden voorgedragen. Dit voordragen zou ik graag willen overlaten aan de
leden. AV Groene Ster heeft (gelukkig nog) vele vrijwilligers die het allemaal mogelijk maken dat je als atleet kan
sporten. Dit zijn de mensen van het bestuur, trainers tot en met de clubbladbezorger.
Als jij vindt dat iemand of een team er bovenuit springt, geef die mensen dan op voor 21 september 2012.
Hieronder kan je het reglement van deelname lezen voor zowel de sporters als de vrijwilligers;

Reglement deelname Moerdijkse huldiging vrijwilligers.
1. Mededinging naar de huldiging staat open voor organisaties die werken met vrijwilligers binnen het grondgebied
van de gemeente Moerdijk.
2. Vrijwilligers niet woonachtig in de gemeente Moerdijk, die activiteiten verrichten ten gunste van de gemeente
Moerdijk of haar inwoners, zijn welkom de avond bij te wonen.
3. De organisatie die een vrijwilliger wil voordragen doet dit door middel van het invullen van het
deelnameformulier. Deze formulieren zijn te vinden op www.moerdijk.nl/feestavond2012. Een papieren versie kan
aangevraagd worden bij de gemeente Moerdijk.
4. De organisatie toetst de aanmeldingen op 2 aspecten nl.:
- de maatschappelijk betekenis van het werk;
- de individuele betekenis die de vrijwilliger ervaart.
Na toetsing zorgt de organisatie voor een samenvatting van de voordracht van de genomineerden. De namen van
de genomineerden worden samen met de teksten op www.moerdijk.nl/feestavond2012 geplaatst.
5. De inwoners van de gemeente Moerdijk mogen hun voorkeur via een stem op de website
www.moerdijk.nl/feestavond2012 voor één genomineerde vrijwilliger aangeven. Inwoners kunnen één keer hun
stem uitbrengen. Een papieren versie van het stembiljet kan worden aangevraagd bij de gemeente Moerdijk.
6. Het meeste aantal stemmen bepaalt welke vrijwilliger wordt gehuldigd.
7. De organisatie die een vrijwilliger heeft voorgedragen zorgt voor de aanwezigheid van de genomineerde
kandidaat bij de huldiging op de Moerdijkse feestavond.
8. De organisatie met de winnende vrijwilliger krijgt een geldbedrag van € 300,00 uitgereikt. Dit bedrag kan de
organisatie naar eigen inzicht besteden.
9. Gezinsleden kunnen elkaar niet opgeven.
10. Deelnemende organisaties mogen met 5 personen aanwezig zijn op de feestavond.

7

Reglement deelname Moerdijkse huldiging sportkampioenen.
1. Mededinging naar de huldiging staat open voor alle in de gemeente Moerdijk woonachtige sporters en alle
teams statutair in de gemeente Moerdijk ingeschreven sportverenigingen, indien zij:
- Nederlands kampioen geworden zijn;
- Sporters of teams zijn die een eerste t/m derde plaats hebben gehaald bij een Europees, Wereld of Olympisch
kampioenschap;
- Sporters zijn tot en met 16 jaar die regionaal kampioen, een tweede of derde plaats bij een Nederlands,
Europees, Wereld of Olympisch kampioenschap hebben behaald.
2. Verenigingen of personen kunnen een sporter of sportteam voordragen.
3. Onder “sporters” worden beoefenaars van alle sporters verstaan, waarvan de sportbond is aangesloten bij
NOC/NSF: (http://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=181).
4. De vereniging of persoon die een sportkampioen wil voordragen doet dit door middel van het invullen van het
deelnameformulier. Deze formulieren zijn te vinden op www.moerdijk.nl/feestavond2012
Een papieren versie van het deelnameformulier kan aangevraagd worden bij de gemeente Moerdijk.
5. Alle andere kampioenen zoals regionale of clubkampioenen zijn welkom op de feestavond.
6. De inwoners van gemeente Moerdijk mogen hun voorkeur via een stem op de website
www.moerdijk.nl/feestavond2012 voor één genomineerde sportman/sportvrouw/sportploeg aangeven.
Inwoners kunnen één keer hun stem uitbrengen. Een papieren versie van het stembiljet kan worden aangevraagd
bij de gemeente Moerdijk.
7. Het meeste aantal stemmen bepaalt welke sporter/sportteam wordt gehuldigd.
8. De vereniging / persoon die een sporter /sportteam heeft voorgedragen zorgt voor de aanwezigheid van de
genomineerde kandidaat bij de huldiging op de Moerdijkse feestavond.
9. Voor de winnende sporter / sportteam wordt een geldbedrag van € 300,00 ter beschikking gesteld ten gunste
van de sportvereniging die gevestigd is in de gemeente Moerdijk. Dit bedrag kan de organisatie naar eigen inzicht
besteden.
10. De aangemelde sportkampioenen mogen met 5 personen aanwezig zijn op de feestavond.

OPSTAPGROEP / BEGINNERSCURSUS HARDLOPEN
De zomervakantie is weer voorbij, de kilo’s moeten er af en het is tijd voor wat sportiefs! Daarom organiseert
atletiek vereniging Groene Ster weer een beginnerscursus voor recreatieve hardlopers.
De cursus is geschikt voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar. Tijdens deze drie maanden durende cursus wordt u
onder begeleiding van een hardlooptrainer geleerd om op een verantwoorde manier uw conditie op te bouwen en
hard te lopen. De cursus wordt na 3 maanden afgesloten met een testloop van 5 kilometer.
Heeft u interesse, dan bent u op maandagavond 1 oktober 2012 om 20.30 uur van harte welkom in de kantine van
het clubgebouw van AV Groene Ster gelegen aan de Knip te Zevenbergen. Deze avond wordt gestart met uitleg
over de zaken die bij blessurevrij hardlopen belangrijk zijn, zoals schoenen, kleding en het opbouwen van de
conditie. Daarna zal er ook nog een lichte training worden gegeven.
Ook de mensen die al lid zijn (geweest) van de lopersgroep maar die vanwege blessures, zwangerschappen o.i.d.
een tijd uit de roulatie zijn geweest en weer opnieuw willen beginnen met lopen worden uitgenodigd om mee te
doen.
De training wordt gedurende deze 3 maanden iedere maandagavond gegeven van 20.30 tot ongeveer 21.30 uur
en op zaterdagmorgen van 09.00 uur tot 10.00 uur. Voor wie niet op zaterdagmorgen kan trainen proberen we een
andere oplossing te vinden. De kosten bedragen € 30,- voor de gehele cursus.
Omdat we graag willen weten hoeveel lopers we kunnen verwachten verzoeken wij u om zich van tevoren aan te
melden bij via loperscomm@avgroenester.nl
Ton Kapitein
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PASTA PARTY
ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2012 OM 18:00 UUR

AV Groene Ster organiseert
aan de vooravond van de Groene Ster Loop Zevenbergen
een pasta party en iedereen is hierbij van harte welkom!

De kosten zijn € 7,50 p.p. voor volwassenen en dit is inclusief:
- Onbeperkt Pastabuffet, salade en toppings.
- Gratis 2 consumpties
Voor kinderen tot 12 jaar € 5,- p.p. en dit is inclusief:
- Onbeperkt Pastabuffet, salade en toppings
- Gratis 1 consumptie

Deze avond zal pas doorgang vinden bij een minimum deelname van 25 personen!
Geef je daarom snel op bij 1 van de trainers
of vul je naam zelf in op het formulier op het memobord
(buiten aan de achterzijde van de invalide lift)

UITERSTE INSCHRIJVING IS 8 SEPTEMBER
9

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

10

TRAILRUNNING
Runnersworld Breda verzorgt 11 november een kennismakingsclinic trailrunning. In het prachtige decor van de
Belgische Ardennen lopen ze op een ontspannen manier 14 kilometer off road
Wat is trailrunning?
Trailrunning wil zeggen ‘off-road hardlopen’: door de natuur, over smalle paadjes (trails) en natuurlijke hindernissen
zoals heuvels/bergen, rotsen en beekjes bedwingen. Steeds meer hardlopers zoeken deze uitdagingen op.
Op zoek naar meer beleving in plaats van massale evenementen over asfalt en continu de focus op snellere tijden.
Dicht bij de natuur, om de rust te ervaren en te genieten van de fraaie omgeving.
Voordelen van trailrunning
Iedere hardloper loopt weleens een stuk off-road of bouwt dit soort lopen bewust in zijn trainingsprogramma.
Voordeel is dat je minder op snelheid, maar meer op gevoel loopt. Dit speelse karakter maakt lopen minder
stresserend. Iedere stap die je zet is anders door de wisselende ondergrond, dus een goede concentratie is
belangrijk. Door trails te lopen bouw je meer kracht op in je benen en krijg je sterkere enkels. Het is ook een
training voor je bovenlichaam doordat je continu moet ‘balanceren’. De zachtere en afwisselende ondergrond
beperken de impact op je gewrichten, waardoor je makkelijker langere afstanden kunt lopen.
Voor aanmelden of meer informatie: info@runnersworldbreda.nl

GROENE STER LOOP ZEVENBERGEN
Zondag 16 september 2012 wordt de Groene Ster Loop Zevenbergen weer georganiseerd.
De wegwedstrijd over 5, 10 en 15 kilometer start vanaf De Knip, waar ook de finish is. Voor de jeugd is er een loop
van 500 of 1000 meter, welke over de baan wordt gelopen. De start van de jeugdloop is om 13.00 uur, de start
voor de 5, 10 en 15 kilometer is om 13.30 uur.
De jeugdloop is dit jaar weer een sponsorloop. Voor deze loop hebben we een nieuw doel gekozen, namelijk
Stichting Wensdroom Moerdijk. Het doel van de Stichting Wensdroom Moerdijk is het doen uitkomen van wensen
voor mensen wonend in de Gemeente Moerdijk die hun wens door ziekte zelf niet meer kunnen realiseren.
We hopen dat de sponsorloop een groot bedrag ophaalt!
OM DE LOOP GOED TE ORGANISEREN HEBBEN WE EEN HELEBOEL VRIJWILLIGERS NODIG !!!
Als je niet van plan bent om mee te lopen, dan graag aanmelden als vrijwilliger.
De juryavond is gepland op dinsdag 11 september om 19.30 uur in de kantine van ons clubgebouw.
Je kunt je aanmelden bij Ria Buinsters (JuCo) of bij Liesbeth van Oers 0168-325899.
Email: liesbeth_vanoers@hotmail.com
We hopen dat er veel lopers van AV Groene Ster meelopen en we hopen ook dat er voldoende vrijwilligers zullen
zijn om alles in goede banen te leiden.
Organisatie Groene Ster Loop Zevenbergen.
Liesbeth van Oers.

VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR GEZOCHT
Een vrijwilligerscoördinator is de belangenbehartiger van de vrijwilligers (circa 100 mensen die voor de vereniging
in touw zijn)
Hij/zij kent de vrijwilligers persoonlijk en weet wat er speelt. Vrijwilligers weten de coördinator makkelijk te vinden
en bespreken zaken voor aanvang, tijdens of na de activiteiten.
De coördinator draagt bij aan de binding tussen leden en vrijwilligers en adviseert het bestuur met als doel de
kwaliteit van onze organisatie op peil te houden.
Leg je makkelijk contacten, ben je communicatief sterk, weet je mensen te enthousiasmeren en wil je je graag op
deze manier voor onze vereniging inzetten, neem dan contact op met Dorien van Someren voor meer informatie of
meld je aan bij één van de bestuursleden.
Het bestuur
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HET NIEUWE SEIZOEN
Opstart of doorstart?
Nu de vakantie erop zit heb je een dijk van een conditie of juist niet. De fut is er een beetje uit en de temperatuur
hier of in het buitenland heeft ook al niet meegeholpen aan het trainingsritme. Of was het toch de regen? Nou ja…
Geen nood. De 400 meter baan en/of de atletiek onderdelen staan weer te popelen om jou/jullie te ontvangen.
Om maar te zwijgen van de trainers! Om de overgang van vakantie naar het “normale leven” enigszins dragelijk te
maken is er in de week van 24 tot 28 september:

Happy week met gratis lekkere hapjes in onze sportkantine!
(de drankjes zijn voor eigen rekening, maar wij zorgen voor lekkere hapjes)

Maandag 24 september;
Dinsdag 25 september;
Donderdag 27 september;
Vrijdag 28 september;

van 20.30 uur tot 21.30 uur
van 21.00 uur tot 22.00 uur
van 20.30 uur tot 21.30 uur
van 21.00 uur tot 22.00 uur

Ken je iemand die net als wij sportiviteit en gezelligheid wil combineren, neem deze persoon/personen dan gezellig
mee om vrijblijvend een keer mee te trainen en na afloop te genieten van een hapje.
Wij wensen je ondertussen een plezierig en sportief seizoen!
Het bestuur
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FACEBOOK
Naam: Davey van der list
Leeftijd: 11 jaar
Categorie: A-pupillen
Favoriete onderdeel: hoogspringen en lange afstand
Atletiek is een leuke sport maar is ook goed voor je conditie. ik zit al 6 jaar op atletiek.
Ik vind kamp leuk en ik heb dit jaar voor het laatst meegedaan met tentenkamp, want ik ga volgend jaar naar de
D-junioren.
De volgende die een stukje mag schrijven is: Wout Farla

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam: Geoffrey Westhoff
Geboren op: 23-05-1999
Categorie: D-Junioren
Waarom ging ik op Atletiek: 5 jaar geleden, toen ik nog op de basisschool zat, was ik zoals ik nog steeds ben,
een beetje goed zichtbaar gezond. (Een klein beetje overgewicht). Ik wou wat meer gaan sporten en wist dat Gijs
Overzier, van de C-Junioren, ook op atletiek zat. (Toen als A-Pupil). Ik was toen ook wezen kijken en ik vond het
ook leuk.
Mijn beste/leukste onderdeel: Kogelstoten.
Hobby’s: Tennis, Atletiek (natuurlijk), scouting en gamen. Met tennis ging ik altijd op tentenkamp, maar ik mag niet
meer mee (Omdat ik op het middelbare zit). Maar ik mag nog steeds mee, en dat zal ook wel blijven, met de
scouting kampen/weekends. Binnenkort is ook weer het zomerkamp, waarop de groepsboot, in Frýslan (Friesland),
vooruit vaart, en wij daar in de vletten (zeilboten) achteraan zeilen. Verder vind ik het leuk om mijn eigen
videogames te maken, zoals AppMan. Die kan je gratis spelen op: www.tinyurl.com/appmangame. Gebruik Mozilla
Firefox voor de beste ervaring. Werkt misschien niet (helemaal) goed in andere browsers. Gebruik de cheat: trollz.
Klik op het poppetje.
Leukste Film: NEW KIDS NITRO (EN TURBO) JONGUH!!!
Favoriete Videogame: Dat kan vaak veranderen, maar nu zijn dit Portal 2 en Minecraft. Vooral Portal 2.
Medailles: Ik win niet zo vaak medailles, maar in 2011 ben ik 2 keer 3e geworden , en 1 keer in 2012.
Dit was mijn stukje voor Facebook
De volgende die een stukje mag schrijven is: Kim Holling

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam: Leonard Wennekers
Leeftijd: 46 jaar
Categorie: Lopers
Ik zat het clubblad van juni te lezen, zie ik ineens dat ik een stukje zou moeten schrijven voor het “Facebook” van
onze club. Ik ben dus Leonard Wennekers en ben nu ruim 6 jaar lid van de lopers. Het werd na een lange sportloze
tijd toch weer eens tijd om iets te gaan doen en ben toen eind 2005 begonnen bij de opstapgroep met Aad
Poelenije. Dit was een geweldige ervaring ook omdat het lopen met sprongen vooruit ging. In 2006 ben ik dan ook
lid geworden van onze club. In datzelfde jaar ben ik door John Bakker gevraagd om chauffeur te worden bij het
Roparun team de Moerdijkrunners. Daar ben ik toen met veel vreugde aan begonnen. Het is net zoals Henk
Kanters al schreef een fantastische club mensen. Ik kreeg toen ook de ambitie om de Roparun ooit te lopen.
Dat gevoel werd nog eens versterkt aan het einde van 2006 toen ik mijn snelste tijden heb gelopen.
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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

Hierna ging het sportief gezien allemaal wat minder, maar ik ben mezelf al die tijd wel blijven inzetten voor de
Moerdijkrunners. Toch bleef de ambitie op de Roparun eens te lopen aanwezig. Zeker toen ik de geblesseerde
lopers kon vervangen voor een aantal blokken. Vorig jaar net na de vakantie kreeg ik te horen dat ik de Roparun
mocht gaan lopen. Eindelijk. Een droom. Het gevoel alleen was al spannend. Er moest toen wel worden getraind.
Het afgelopen jaar heb ik dan ook de nodige kilometers gelopen. Zelfs een aantal halve marathons. Echter gooide
een val van de trap bijna een droom aan diggelen. Na de nodige behandelingen en een andere manier van trainen
kon ik uiteindelijk toch aan de testloop voor de Roparun beginnen. Op 5 mei zijn de Moerdijkrunners vanuit
Wageningen gestart voor de bevrijdingsloop. Deze loop was voor mij de test. Deze test was een geslaagde missie
en dus zou ik aan de Roparun beginnen. Een droom die werkelijkheid werd. De droom was ook weer zo voorbij.
Gelukkig hebben mijn teamgenoten er meerdere malen op gewezen dat ik er met volle teugen van moest genieten,
omdat het ook zo voorbij zou zijn. En dat was ook zo. Het was een super geweldige ervaring! De start. Het lopen.
De aanmoedigingen van de mensen aan de kant. De finish op de Coolsingel. Flyers van de Roparun zeiden:
“Een avontuur voor het leven” en dat was het. Een super avontuur. Volgend jaar ga ik zeker weer aan de Roparun
meedoen, samen met de Moerdijkrunners. Er zal dan ook het komende jaar weer getraind moeten worden.
Ik heb er nu alweer zin in!
Ik zou dan ook Moerdijkrunner Marcel van Rijswijk willen vragen om een stukje te schrijven.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam : Esther Bon
Leeftijd : 37 lentes jong
Categorie : Lopers
Favoriete onderdeel : afstanden tusssen de 5 en de 15 km
Hallo allemaal,
Ik voelde de bui al aankomen. Eerst mocht Karin van Geel een stukje schrijven,
deze heeft het stokje overgedragen aan Esther Cramer. Ik had natuurlijk wel
verwacht van mijn hardloopmaatje dat ik van haar de ‘eer’ kreeg om ook een
stukje te mogen (of moeten) schrijven. Ik zal me eerst even voorstellen : Ik ben
dus Esther Bon. Ik ben getrouwd met Hans Bon en wij hebben samen drie
kinderen ; Stijn, Pim en Marieke. Hans loopt nu ruim 10 jaar hard en ik
verklaarde hardlopers altijd voor gek. Door wind en regen, maar sowieso
hardlopen kan toch niet leuk zijn! Na de geboorte van Pim, heb ik in het
voorjaar van 2005 toch de stoute schoenen aangetrokken. Ik ben met de
opstapgroep begonnen onder leiding van Aad. Wat een positieve man is dit toch. Door Aad ga je het harlopen wel
leuk vinden, he kanjer ? Ik ben er even een klein jaar tussenuit geweest door de zwangerschap van Marieke.
In december 2007 toch weer de draad opgepikt en zelfs meer dan de draad. Althans dat vind ik. Ik heb in 2009,
2010 en 2011 meegelopen met de Zevenheuvelenloop in Nijmegen. In 2009 zou ik deze loop meedoen met
Lonneke, maar Lonneke kwam het goede nieuws vertellen dat ze zwanger was en helaas moest afhaken.
Dus ik moest ongezellig alleen verder trainen, maar dat ging gelukkig goed. Ik ben toen wel met een groepje van
de Groene Ster naar Nijmegen gegaan, waaronder Kees de Geus. Hij is mij al 3 jaar komen ophalen, wat heel
gezellig is, en dan met de trein verder. Deze loop heeft zo’n leuke sfeer, echt geweldig. Je krijgt echt een
adrenalinestoot als je over de finish komt. In 2010 zou ik de loop met Esther doen, maar helaas was ze
geblesseerd. Dus dat ging lekker met mijn hardloopmaatjes! In 2010, na de Zevenheuvelenloop, had ik al de
gedachte om de halve marathon een keer te doen. Aangezien het na deze loop al weer snel december wordt en
dan op een of andere manier het lopen iets minder fanatiek gaat, heb ik deze doelstelling maar laten varen.
Na de loop van 2011 hebben Esther en ik besloten om door te trainen voor de halve in Drunen in april 2012.
Het is wel een eind lopen hoor, maar het was wel een kick om over de finish te komen. Ik loop eigenlijk (bijna) altijd
op donderdag op de baan en 2 keer in de week loop ik zelf een rondje. Ik voel me er heerlijk bij, voel me er fit en
energiek door. Ik vind de lopersgroep een toegankelijke groep. Het maakt niet uit op welke dag je komt, je vindt
altijd wel aansluiting. Iedereen komt voor hetzelfde en niemand voelt zich meer of beter dan een ander. Ik merk dat
iedereen echt complimenteus is over andermans prestatie. Trainers, jullie wil ik bedanken voor jullie vrije tijd die
jullie er in stoppen en de training met zoveel enthousiasme geven. Ik blijf zeker met veel plezier hardlopen !
Nou Kees (de Geus), ik heb je volgens mij voor het laatst gezien toen ik je Gelukkig Nieuwjaar wenste.
Ik ben wel benieuwd hoe het met je gaat, dus jij mag het volgende stukje schrijven !
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WANDELVREUGDE
Het tweede deel van ons pieterpad van Rolde naar Coevorde,
We waren om 10.30 uur in Rolde nog even koffie gedronken met onze mannen en daarna om 11.00 uur
vertrokken. Het werd een erge zware tocht maar zeker de moeite waard vooral in het begin met veel opstapjes
dus over hekken en tussen de koeien daarna werd het veel bos op een gegeven moment duurde de tocht wel erg
lang, wat bleek we hadden een paadje links genomen en we moesten recht door ( we zagen ook het bankje weer
waar we op gezeten hadden ) dus 5 km extra gelukkig kwamen we mensen tegen die ook naar Schoonlo moesten,
dus zijn we een stukje in de goede richting mee gelopen. We hebben in een blokhut overnacht op een camping het
was een beetje primitief maar de bedden waren prima en het ontbijt ook.
Tweede dag van Schoonlo naar Sleen,
26 km en warm weer, weer veel bos maar ook door openveld en hier en daar een huis en boerderij ne enige tijd
kwamen we langs een biologie boerderij daar kon je zelf soep warm maken en koffie zetten fruit kopen en het
geld in een bakje doen er waren al veel wandelaars ons voor gegaan ,dit was voor ons echt een verrassing want er
was onderweg niet zo veel te koop.De tocht van vandaag was wel wat afwisselend we hebben ook voor het
pieterpad monument gestaan dit was erg indrukwekend .Eindelijk kwamen we aan in het plaatsje Sleen wat een
prachtig dorp onze B en B lag aan de route dus die was zo gevonden.
Derde dag.
Na een prima ontbijt zijn we weer gestart, het is voorlopig weer de laatste dag vandaag , veel langs het kanaal
gelopen. Na ruim twee uur lopen kwamen we bij een camping daar even koffie gedronken.en weer verder we
kwamen aan bij verschillende buurtschappen er staan dan wat boerderijen en meestal een kerkje ook daar was
wat te eten een biologie ijs boerderij dus smullen vandaag was er genoeg te eten en te drinken onderweg in
Dalerveen hebben we heerlijk geluncht, daarna nog 10 km tot Coevorden ons eind punt was het station waar Wim
ons weer kwam ophalen. We hebben weer 62 km gelopen en vooral de eerste twee dagen waren zwaar, maar erg
bijzonder in september gaan we weer verder.
Lia de Groot en Rianne Witkamp,

MEER WANDELVREUGDE
Voor mij al weer een hele poos geleden dat ik een stukje heb geschreven.
Zoals nu bij iedereen bekend, eind dit jaar ga ik stoppen bij de commissie, maar het is niet zo dat ik ga stoppen
met wandelen natuurlijk. Wij vinden het nog steeds veel te leuk gezamenlijk een tochtje te lopen, we beleven nog
steeds veel lol bij onze tochten ook al zijn wij er zondagmorgen niet altijd.
En natuurlijk zal ik ook zo nu en dan eens wat hand- en spandiensten verrichten als het nodig is.
Uit de algemene vergadering zijn toch leuke ideeën naar voren gekomen, zoals een wandelbegeiderspool, maar
helaas geen aanvulling voor de commissie, dus bestaat onze commissie in de toekomst nog altijd uit drie leden.
Voorlopig gaat de wandel dan ook door in een veel kleinere opzet, dus we gaan nog steeds op dinsdagavond en
zondagmorgen wandelen. We kunnen ook nog steeds gezamenlijk aan uittochten deelnemen en de organisatie
voor de 4-daagse van Nijmegen blijft ook bestaan.
De najaarstocht op 7 oktober zal dan ook onze laatste eigen georganiseerde tocht gaan worden.
Helaas, maar het is nu even niet anders. Laten we hopen in de toekomst op een groei bij de commissie en
vrijwilligers.
De uitnodigingen voor de uittochten, die we gewend zijn te ontvangen van Fred, zullen in de toekomst
overgenomen gaan worden door Lenneke Derks. De dames Lenneke en Suzanne kwamen ook met het idee meer
te doen met internet.
Wij zijn zelf op vakantie naar Spanje geweest, daar hebben we deze ronde meer gefietst dan gewandeld, ook
lekker zo langs de kust, maar ja, je moet toch zo nu en dan een flinke helling op en dat ging toch echt niet, dus dan
toch maar weer wandelen.
Hopelijk heeft iedereen een hele fijne vakantie gehad en voor iedereen die nog moet gaan een hele fijne vakantie
toegewenst.
Wij gaan 3 september nog naar Gran Canaria en deze keer gaat mijn dochter met ons gezellig mee.
Nu dan, toch nog een heel verhaal geworden.
Verder iedereen heel veel wandelplezier
Anneke
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NOG MEER WANDELVREUGDE
De vierdaagse van Nijmegen is weer achter de rug. We kunnen terugkijken op een geslaagde week, alle lopers
hebben de eindstreep gehaald! We gaan ons nu bezig houden met de najaarstocht op 7 oktober.
Het wordt steeds moeilijker om alles rond te krijgen, want er komt weinig hulp van de leden.
Dus dit is de laatste tocht die door de wandelcommissie georganiseerd wordt. Het is jammer maar helaas, maar
met slechts drie leden kunnen we dit niet meer organiseren. We hopen maar op betere tijden!
Er wordt wel gewandeld op zondagmorgen en dinsdagavond. Als wandelcommissie hopen we wel dat er dan leden
op komen dagen, anders staan we daar voor niets. Dit was het wel voor deze keer.
Vriendelijke groeten van Joop Barel.

HET WANDELSCHOENTJE
Helaas was het aan mij dat het wandelschoentje stil is komen te liggen, dus pak ik het dan ook weer op.
Bij vertrek aan de Knip voor de 4 daagse, ben ik met nog een paar anderen leden aanwezig geweest.
We hebben onze leden succes gewenst en uitgezwaaid.

De 7 deelnemers van Nijmegen hebben het goed volbracht, bij
thuiskomst dan ook weer aan de Knip verwelkomd met uiteraard
meerdere leden/familie.
Voor Arie en Corrie hadden de kleinkinderen gladiolen meegenomen,
namens de club ontvingen ze ook nog een leuk kleinigheidje, daarna de
spulletjes in de auto en lekker weer terug naar huis genieten van de
welverdiende rust.
Verdere verhalen komen van de deelnemers zelf.
Verder vind ik het heel leuk dat er een idee is ontstaan van Lenneke en
Suzanne om meer gebruik te gaan maken van internet.
Zo is er nu op de site van groene ster/wandel een nieuwsforum
geactiveerd waar Lenneke en ik nieuws en verslagen/foto’s kunnen
plaatsten, bekijk ze maar eens.
Lenneke heeft via Facebook een groep aangemaakt en dat is ook heel erg leuk, ook daar zijn zeker leuke foto’s en
verslagen te zien.
Zelf zijn we in juni op vakantie geweest, Spanje Malgrat da mar. Daar hebben we best veel gefietst en wat
gewandeld, die steile hellingen moesten we wel lopen, daar kwam je op de fiets niet tegenop.
Voor diegene die nog op vakantie gaan een hele fijne vakantie.
Het schoentje geef ik door aan Elly Stange onze fanatieke nieuwe aanwinst bij ons cluppie.
Anneke.
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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,

18 Betaalbaar Keukendesign

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

WANDELAGENDA
ZONDAGMORGEN TOCHTEN
Datum
nr. Route
02 september
autotocht
09 september
57 De Druif
16 september
51 Maria Hoeve
23 september
55 afgebrande hoef
30 september
36 Rust Roest
07 oktober
najaarstocht AV Groene Ster
14 oktober
61 Niervaart
21 oktober
50 Langeweg
28 oktober
64 Roville
DINSDAGAVOND TOCHTEN
Datum
Route
04 september
16 Markdijk
11 september
13 De Kok
18 september
11 Afgebrande Hoef
25 september
10 De Biggelaer
02 oktober
14 Bosselaer
09 oktober
13 De Kok
16 oktober
11 Afgebrande Hoef
23 oktober
10 Biggelaer
UITTOCHTEN
zondag 9 september

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

afstand
9
8
8
6
8
8
8
6

Joop/Arie
Joop/Arie
Martine

Begeleider
Martine
Martine
Martine
Anneke
Martine
Anneke
Martine
Anneke

Wandeltocht het Wandelstokje, av Standdaarbuiten 1990
voetbalkantine SVC, Dokterpeolstraat 4, Standdaarbuiten
30 en 20 km start: 08.00-09.00
15 en 10 km start: 09.00-11.00

zaterdag 29 september

Outdoor travel grenswandeltocht, Thor afd. wandel
Thorhonk, sportpark Vierhoeven, Nispenseweg 5, Roosendaal
40 en 30 km start: 08.00-09.00
25 en 20 km start: 08.15-11.00
13 km start:
08.30-13.00

zondag 7 oktober

Najaarstocht, AV Groene Ster Zevenberegn
sportkantine De Knip, De Knip 1, Zevenbergen
25 km start:
08.00-09.00
15 en 10 km start: 09.00-12.00

zondag 21 oktober

19e West Brabantse loopdag, wsv Wiego
kantine atletiekvereniging Sprint, Burgermeester de Manlaan, Breda
20 en 15 km start: 11.00-14.00
10 en 5 km start: 12.00-14.00

zondag 28 oktober

Herfsttocht, wc Walking Activities
café den heuvel, Heuvel 2, Gilze
40 km start:
08.00-09.30
30 km start:
08.00-10.00
20 km start:
08.30-12.30
15, 10 en 7 km start: 08.30-13.00
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VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN
Dag 1
Verslag eerste wandeldag van Nijmegen. Deze keer niet van de wandelaars maar van de
verzorging, nl Hans en ondergetekende. De eerste dag moest Kees van Emden al om half vijf
naar de start gebracht worden. Kees liep als enige de vijftig km. Daarna moesten de deelnemers
van de veertig km naar de start, dus weer op en neer naar de start. Toen mocht Hans nog een
keer op en neer rijden met de deelnemers van de dertig km. Toen iedereen gestart was gingen we inkopen doen
voor de rustplaats van de lopers, want een stukje fruit, wat drinken e.d. gaat er wel in als de lopers bij de
rustplaats komen. Hennie was als eerste bij de rustpost, daarna volgden de andere lopers. Toen iedereen geweest
was konden wij de rustplaats weer opruimen. En dan wachten tot we weer terug naar de start konden rijden om te
kijken of er al lopers binnen waren die mee terug konden naar onze slaapplaats. De eerste wandeldag is voor alle
lopers goed gegaan.
Groeten van Joop Barel

Dag 2
Woensdag, de roze woensdag, om kwart voor 6 loopt de wekker af op onze slaapzaal. Normaal is dit het
computerlokaal maar nu is alles in het midden geplaatst en liggen we met 11 personen op luchtbedden langs de
wanden. De wekker liep dus af, wij allen gelijk wakker, dan nog wat rekken en strekken en dan eruit. Tanden
poetsen, een klein wasje en dan op naar het ontbijt. Om 7 uur het busje in bij Hans en Joop om ons naar de start te
brengen. Om kwart over 7 bij de Wedren en het begint wat te regenen, gelukkig nog niet te veel regen maar er
staat wel een harde wind. We zijn gestart om 10 voor 8 en voor ons liggen de 32 km die we vandaag te gaan
hebben. Na een paar uur lopen even een pauze, om wat te drinken en te eten want de “brandstoftank “moet gevuld
blijven. Rond het middaguur zagen we ons busje, dus onze rustpost, in de verte staan. Toen we dichterbij kwamen
zagen we dat de partytent niet opgesteld was, het zal wel te hard waaien zeiden wij. Maar wat bleek; de tent was
wel opgesteld maar door een flinke rukwind de lucht in gegaan, over een auto heen en aan de andere kant in de
berm terecht gekomen. Gelukkig geen schade aan die auto, maar of de tent nog hersteld kan worden is nog de
vraag. De partytent was nog nieuw, we hadden hem nog maar 1 dag gebruikt. Na een half uurtje rust bij Hans en
Joop met koffie, thee, bouillon en een stuk fruit weer op weg naar Beuningen waar een nichtje van ons en haar
vriendin altijd op dezelfde plaats langs de route zitten. Maar we hebben ze niet kunnen vinden, achteraf bleek dat
ze niet waren gekomen. Ondertussen zag je steeds meer roze langs de kant van de straat. Na een omleiding
kwamen we op de Waalkade en daarna in de straat die omgetoverd was in een roze straat door middel van
ballonen en linten. Rond 3 uur kwamen we weer op de Wedren, afmelden en een nieuwe knipkaart ophalen voor
de volgende dag. Op de terugweg naar de school nog een heerlijk biertje gepakt bij “meneer Dijkstra“, onze
stamkroeg en dan lekker onder de douche en nog even gaan liggen voor het eten. Om 6 uur staat het eten klaar en
na het eten de spullen weer klaar maken voor de volgende dag. Later nog even bijkletsen met de rest van de
lopers onder het genot van een glas wijn en nootjes erbij.
En dan weer vroeg de slaapzak in, want morgen hebben we de Zevenheuvelenweg.
Welterusten, tot morgen kwart voor 6 wanneer de wekker weer afloopt.
Corrie de Wit
Dag 3
Mij is gevraagd om een stukje te schrijven over mijn belevenissen op de derde dag van de Vierdaagse van
Nijmegen. Deze dag staat ook wel bekend als de dag van Groesbeek en duurt 39,1 km. De wandeltocht ging via
Nijmegen naar Malden, Heumen, Molenhoek, Mook, Middelaar, Plasmolen, Milsbeek, Breedeweg, Groesbeek,
Berg en Dal en finish de Wedren in Nijmegen.
Ik had een vroege start wat betekende dat ik om 5:15 uur aan de start mocht beginnen. Zoals elke wandeldag werd
ik door Hans van Oosten in het busje naar de Wedren gebracht. De weersverwachtingen waren niet best…. regen
en harde wind. In het busje er naartoe en tijdens de start regende het, maar toen we mochten beginnen bleek het
al gauw weer droog te zijn. Ik stond met Anny en Henny bij de start. Henny loopt veel sneller dus die was snel uit
het zicht verdwenen. Anny heeft ook een ander wandeltempo waardoor wij na twee uur lopen ook niet meer samen
liepen. Ik deed mijn regenkleding uit en om 8 uur begon de zon te schijnen.
Maar helaas nog geen 15 minuten later kwam de regen met bakken uit de hemel en ook een harde wind erbij,
waardoor alle regenkleding weer in rap tempo aangetrokken werd. Op de dijken was het moeilijk schuilen dus
doorlopen was het enige wat verstandig was. Wel vijf kwartier lang bleef het hard regenen en waaien.
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Hierdoor was alle sfeer en vrolijkheid verdwenen. Gelukkig ging daarna de regen over in af en toe een regenbui.
Zodat ik bij de zeven heuvelen mijn regenkleding uittrok. Ook de toeschouwers waren in grote getalen om alle
wandelaars aan te moedigen. Hierdoor kwam de sfeer er weer in. Ook de muziek in de dorpjes en de verschillende
legers die meewandelden zorgden voor sfeer. Het blijft niet bij aanmoedigen, ook kon je je helemaal misselijk eten
aan snoep, zoutjes en fruit etc. die door aanwezige toeschouwers aangeboden werden. Ik vind het gewoon leuk
om al die kleine kinderen met volwassenen langs de kant te zien staan met snoep of gewoon een aanmoediging te
krijgen in de vorm van klappen. Dat geeft je weer energie om verder te lopen. Zoals elke wandeldag stond vandaag
onze bus met eten en drinken in Breedeweg, waar Hans en Joop zorgden dat je niets tekort kwam. Helaas was de
partytent door de harde wind kapot gewaaid, zodat droog zitten alleen in de bus kon! Maar ik had geluk want het
was droog toen ik bij de mannen mijn pauze hield. Daarna via Groesbeek verder naar Berg en Dal en naar de
finish in de Wedren. De laatste vier km begon het weer te regenen waardoor ik genoodzaakt was om bij een
wildvreemde de wc te gebruiken. Mooi dat dat mogelijk was tijdens de Vierdaagse! Bij binnenkomst heb ik snel
mijn wandelkaart voor de laatste dag gehaald, want het regende nog steeds. Moe maar blij dat ik weer was
binnengekomen zonder blaren ben ik naar de school, waar wij verbleven, teruggelopen. Op naar de laatste en
langste (42,3 km) dag van de Vierdaagse. Terwijl ik dit schrijf heb ik de Vierdaagse voor de vierde keer uitgelopen.
Hopelijk volgend jaar weer!
Met vriendelijke groet, Caroline Vollebregt
Dag 4
De laatste dag van de vierdaagse vind ik persoonlijk wel een van de leukste wandeldagen, maar het laatste stuk
vind ik na al die jaren noch steeds zwaar. De vrijdag is na 40 keer nooit hetzelfde geweest, of het weer was anders
of ik zelf zat niet goed in mijn vel en er waren altijd weer andere mensen. De vrijdag begint zoals al die jaren op de
fiets naar de start vanaf de Jan Massink hal waar ik als oud werknemer van Post nl nog steeds van alle faciliteiten
gebruik mag maken. Aangekomen bij de start eerst even rond kijken of er bekenden zijn en die zijn er meestal wel
al waren het er dit jaar jammer genoeg weinig van Groene ster. En dan begint het wachten tot we weg mogen,
maar na al die jaren geen minuut vroeger. Als we dan eindelijk om 7.30 mogen starten is na een klein uur iedereen
wel in zijn eigen tempo en dan zie je ook bijna de hele dag dezelfde mensen om je heen. Na de plaatsen
Overasselt, Heumen waar de eerste bekenden langs de weg zitten en er noch velen zullen volgen voordat ik bij het
eind ben. Na de afrit bij Heumen komen alle wandelaars weer bij elkaar en dan is het goed druk, vanaf daar is het
een rechte weg naar Nijmegen, 5 km. Voor het eind komen daar de soldaten en de muziekkorpsen erbij dus het
wordt extra druk. Na al die jaren weet ik er wel mee om te gaan, maar het wandelen gaat dan echt langzaam en de
mensen komen steeds meer op de weg of je nu hekken zet of niet ze gaan er gewoon voorstaan. Het ergste wat je
dan nog kan overkomen is als je enkele bossen gladiolen krijgt daar moet je eens 2 uur mee lopen en dan gaat
alles pas echt zeer doen. Als je dan aan het einde bent en je hebt je kruisje of cijfertje gehaald dan geeft dat toch
weer een voldaan gevoel al blijf ik het na al die jaren elke keer weer een hele klus vinden, maar wel een leuke al
moet ik er wel veel voor trainen. Bij deze wil ik de jongens van de verzorging bedanken, want het is toch wel leuk
dat je iedere dag een vaste plaats hebt voor een hapje en een drankje! En nu trainen voor 2013!
Theo Holla

SPONSORNIEUWS
Sinds de zomervakantie hangen er weer 2 nieuwe reclameborden langs de baan. Het betreft een bord van onze
nieuwe sponsoren Schulz Financiële Diensten en Rivocon bouwkundig en constructief project- & tekenbureau.

Het is niet heel vaak heel warm geweest in de vakantie, dus waarom Han, Sandra en ik toch een dag hadden
uitgekozen om de borden op te hangen, waarop de mussen van het dak vielen, is mij een raadsel. Gelukkig had
Sandra flesjes water meegenomen, want het was echt heel warm zonder een zuchtje wind of een plekje schaduw.
Maar het resultaat mag er weer zijn en we blijven op zoek naar nieuwe sponsoren, want ons streven is toch om
rondom de hele baan borden op te hangen!
Namens de sponsorcommissie,
Hester Alofsen
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VAN HET TRAINERSFRONT
Ik zag dat het weer mijn beurt is om een stukje te schrijven voor ons clubblad. Op het moment dat ik dit stukje
schrijf is het de dinsdag dat we naar de Hoevense polderloop vertrekken. Ik heb een lijstje op de Knip
weggehangen om te zien wie er mee gaan. Op deze lijst staan al meer dan 30 mensen genoteerd dus dat beloofd
een leuke happening te worden. De afstanden van deze loop zijn 4, 6 , 10 en 15 km. Deze loop telt uiteraard ook
weer mee voor het kanjerklassement. Of dat dit aan de gezellige loop ligt of aan het meetlint van de organisatie
weet ik niet, maar tijdens deze wedstrijd hebben al veel lopers hun P.R. aangescherpt.
De volgende loop voor het kanjerklassement zal de Groene Ster loop op zondag 16 september zijn.
Ook hier kan naar keuze 5, 10 of 15 kilometer gelopen worden. De start en finish zijn net als vorig jaar op de
atletiekbaan. Doe je zelf niet mee, geef je dan op als vrijwilliger, want we kunnen nog genoeg mensen gebruiken
als verkeersregelaar, bemanning van de drinkposten e.d. Ook de vrijwilligers ontvangen een kanjerpunt!
De avond voor de loop, dus op zaterdagavond, willen we voor het eerst een pastaparty organiseren.
Deze party is niet alleen voor de lopers, maar iedereen van Groene Ster met aanhang en/of kinderen is welkom.
Zie voor meer info de oproep die John in deze Knipsels heeft geplaatst.
Maandag 1 oktober begin ik weer met een nieuwe opstapgroep. Weet je nog mensen in je omgeving die graag
willen beginnen met hardlopen, laat ze dan even een mailtje sturen. Voor meer informatie, zie de oproep in deze
Knipsels of onder het kopje Lopers op de website.
Maandag 3 september is mijn laatste training, omdat ik enkele weken op vakantie ga. De trainingen op
maandagavond gaan wel gewoon door, want die worden door mijn collega trainers overgenomen. Net als andere
jaren gaan mijn loopschoenen mee in de koffer, maar afhankelijk van de omstandigheden komen ze wel of niet uit
de koffer. Het is wel eens goed om een tijdje rustig aan te doen. Na enkele weken rust ben je weer extra
gemotiveerd om te komen trainen en/of de vakantiekilo’s er weer af te lopen (al heb ik daar niet veel last van).
Maandag 3 oktober hervat ik de trainingen weer!
Groeten, Ton.

De volgende die een stukje mag schrijven is Jenny Pope.

MUTATIES
AANMELDINGEN
Sienna Wevers
Tom Kruijt
Jayda de Deugd
Mark de Peijper
Bianca Frankhuizen
Linda Kieboom
Jessica den Hollander
Arna Versteden
George Schramkowski
Pascal van Dokkum
Patrick Raterink
Michiel Elzerman
Mario van Campenhout
Marcel van Bentum

Klatje
Klatje
Mini Pupil
Senior
Loper
Loper
Loper
Loper
Loper
Loper
Loper
Loper
Loper
Loper

OVERIG
Chantal Wagemakers

Loper

Bas van Rijswijk

Wel wedstrijdlicentie
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AFMELDINGEN
Lennart van der Kloot
Chantal Langstraat
Koen van der Meer
Marit Dingemans
Lois de Vries
Joost van Vlimmeren
Kees van den Kieboom
Marc op 't Hof
Wilma van Mourik
Johan van Putten

Klatje
C-pupil
C-pupil
A-pupil
C-junior
B-junior
Loper
Loper
Wandel
Recreant

LEUKE MIDDAG VOOR ALLE MINI’S EN KLATJES!
Op woensdagmiddag 22 augustus werd er door de jeugdcommissie een leuke middag georganiseerd voor alle
mini-pupillen en klatjes op de Knip. Deze middag begon meteen na schooltijd, om 13:00 uur.
Op de knip stond een heerlijke lunch op ze te wachten… namelijk; Pannenkoeken!!! Dat was smullen!! 
De pannenkoeken werden bestrooid met (een hoop!) poedersuiker en
stroop, sommige kinderen aten er zelfs wel 3 op! Nadat de buikjes vol
en rond gegeten waren was het tijd voor spelletjes en activiteiten.
Eerst met alle kinderen naar buiten, het was tenslotte prachtig weer!
De hoezen werden van de hoogspringmatten gehaald en deze
functioneerden als ‘’springkussens.’’ Ook werd er uit het materiaalhok
een grote paarse fitnessbal gepakt, waarmee de jongens konden
voetballen. Intussen werd er in de kantine opgeruimd en werd er het
een en ander klaargezet voor de volgende activiteiten.

De kinderen verzamelden zich weer in de
kantine tijd voor de volgende activiteit …
en dat was BINGO!
De
kinderen
mochten
naar
de
‘’wedstrijdsecretariaat-ruimte,’’ daar lagen
lege bingokaarten voor ze klaar.
Ze mochten namelijk zelf hun eigen bingokaart samenstellen met plaatjes van Mega Mindy, Kabouter Plop,
Pokémon, K3, Ernst & Bobbie, Samson & Gert en noem maar op! Zo had iedereen zijn eigen unieke bingokaart.
Er werden verschillende rondes gespeeld, eerst alleen de middelste rij, dan de bovenste of onderste rij en als
laatste natuurlijk de volle bingokaart! En wat was het spannend… als jij diegene was die nog maar één kaartje
moest!!! En als jij dan de gelukkige was die BINGO had, dan mocht je zelf een prijs uitzoeken op de prijzentafel.
Na de gezamenlijke bingo konden de
kinderen zelf kiezen wat ze gingen doen..
In de kantine stond een tafel waar ze
zelfgebakken cakejes konden versieren
met hagelslag, smarties, rozijnen en
slagroom. Op de andere tafels konden ze
aan de slag met verf of andere
knutselspullen. En als je geen genoeg kon
krijgen van Bingo, dan speelde je gewoon
nog een ronde!
Al snel werd het 15:30 uur en waren de
eerste ouders alweer gearriveerd om hun
kind/kinderen op te halen.
Maar voordat de kinderen naar huis
gingen kregen ze ook nog een lekker ijsje!
Wij van de jeugdcommissie vonden het een hele gezellige middag!
Het was een groot succes! 
Op de volgende bladzijden nog een kleine foto-impressie
Alle foto’s kunt u vinden op www.avgroenester.nl
Namens de jeugdcommissie,
Angela van Haaften
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VERJAARDAGEN
3
5
5
7
9
10
10
11
12
14
16
17
17
17
19
19
20
21
21
23
23
23
24
25
26
27
27
29
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SEPTEMBER
Annemarie Metzlar
Jos Martens
Maarten Kremers
Sascha Schellekens
Lode Verboom
Lia de Groot
Jan van de Noort
Tonny van Hal
Yvo van Dorst
Ger van Sliedregt
Milot Stallen
Dorien van Someren
Peter Overzier
Maurice Cramer
Ronald van der Stroom
Bernadette Tielen
Gerda Verpoorte
George Schramkowski
Joep Drummen
Anita Surewaard
Wim van Leest
Anne Braspenning
Armand Polak
Sjef Glerum
Teun Sweere
Mark Strootman
Dani op den Kamp
Lex Verhoeven

1
1
2
2
2
3
4
5
6
6
6
6
7
8
8
8
9
9
10
11
12
13
13
14
15
15
16
16
17
19
19
20
21
22
24
24
25
27
31
31

OKTOBER
Betty Happel
Jelle Derks
Jelmer Surewaard
Jennie Schoonmade
Laura Plug
Arie de Wit
Pascal Maas
Peter Buurstede
Ilona Cornel
Angela Rindt
Karin de Groot
Brian de Graaf
Edwin Boer
Fred Tomasila
Rebecca Willemse
Jos Stolk
Hans Korteweg
Boy Glerum
Lotte van Loon
Joop Kokke
Toos de Moor
Franziska Winkler
Elsa Smits
Kees Emden
Karlijn Derks
Jayda de Deugd
Elma Ripmeester
Jort van Aken
Liam van Broekhoven
Giel Broere
Jolanda Santegoeds
Jolanda Mathijssen
Kees Nijhoff
Ramona van Kastel
Tonny Kanters - Ooyen
Rianne Witkamp
Joey Dingenouts
Joke Broeders
Piet Burgers
Jenny Pope
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GROTE CLUBACTIE
Zaterdag 15 september start de Grote Clubactie. Omdat het ieder jaar een groot succes is en onze vereniging
altijd financiële steun kan gebruiken hebben we besloten om ook dit jaar weer mee te doen!
Na de trainingen voorafgaand aan de start van de Grote Clubactie zullen wij alle kinderen 5 loten meegeven.
Wij denken dat dit aantal makkelijk kan worden doorverkocht aan familie, vrienden, kennissen, buren etc.,
maar u mag de loten natuurlijk ook zelf houden. De kosten voor 1 lot zijn € 3,00 en hiervan is maar liefst € 2,40
voor AV Groene Ster! De week erna zullen wij na de trainingen weer aanwezig zijn, zodat u of uw kind het
verschuldigde bedrag van € 15,00 aan ons kunt geven. U ontvangt van tevoren nog een e-mail waarin alle
informatie staat, maar als u nu al vragen heeft kunt u terecht bij Sandra Leenheer of Hester Alofsen.
Alle overige leden kunnen natuurlijk ook loten kopen! Wij proberen alle trainingen langs te gaan, maar mocht u
ons mislopen, stuur dan even een mail naar aha.alofsen@ziggo.nl en dan zorgen wij ervoor dat u de loten
alsnog krijgt.
Namens AV Groene Ster alvast bedankt voor de moeite!
Sandra en Hester.
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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

#AMPAGNEWEG  \  2- :EVENBERGEN \ 4     \ INFO BBVROLIJKNL

!ANNEMERSBEDRIJF 6ROLIJK "6:EVENBERGEN

!ANNEMERSBEDRIJF 6ROLIJK IS SPECIALIST IN NIEUWBOUW EN RENOVATIE VAN WOONHUIZEN
APPARTEMENTEN $OOR ACTIEF MEE TE DENKEN OVER ONTWERP EN MATERIAALGEBRUIK
VERHOOGT 6ROLIJK DE FUNCTIONALITEIT EN DE BELEVINGSWAARDE VAN HET GEBOUW !AN
DE HAND VAN EEN GESTRUCTUREERDE PLANNING ÏN UITVOERING KRIJGT DE OPDRACHTGEVER
DE ZEKERHEID VAN EEN PROBLEEMLOOS VERLOOP VAN HET BOUWPROCES (ET IS DEZE
GOUDOMRANDE GARANTIE DIE KENMERKEND IS VOOR !ANNEMERSBEDRIJF 6ROLIJK
#AMPAGNEWEG  \  2- :EVENBERGEN \ 4     \ INFO BBVROLIJKNL

