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INFORMATIEBLAD VAN  AV GROENE STER

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

KANTINECOMMISSIE:
Dorien van Someren                                                                                       0168- 404934

LEDENADMINISTRATIE:  Aanmelden en opzeggen schriftelijk bij: 
Anet van Hooydonk, Klompenmakerstraat 5, 4871 EM  Etten-Leur 
of via ledenadm@avgroenester.nl
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

MEDIA INFO:
Internet   www.avgroenester.nl

Opgericht dd. 19 augustus 1970

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

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

WEDSTRIJDSECRETARIAAT:
Thuiswedstrijden  Dorien van Someren                            0168-404934

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

JEUGDCOMMISSIE:
Angela van Haaften, Anet van Hooydonk, Marjolein de Vos.

WANDELCOMMISSIE:
Joop Barel  Boudewijnstraat 12, Klundert          0168-402327
Anneke van de Bemt Zeestraat 120           0168-452457
Martine Maat  Klundertseweg 27            0168-327372
Arie de Wit  Koningin Emmastraat 4, Fijnaart       0168-464533

JURYCOMMISSIE (JUCO) :  
Ria Buinsters                                                   0168-467206

TRAINERS:
Demi Bakker  Klatjes + Mini's           06-29022163
John Bakker  Lopers            0168-370581
Dennis François  Senioren            0168-327997
Justin François  Senioren            0168-327100
Angela van Haaften  BC-pupillen           0168-329717
Anet van Hooydonk  BC-pupillen            076-5019811
Koen Jacobs  D-junioren           0168-329594
Ruud Jacobs  AB-junioren + Senioren          0168-329594
Daphne Kapitein  A-pupillen           0168-325858
Ton Kapitein  Lopers            0168-325858
Jenny Pope  C-junioren           0168-407544
Elsa Smits   A-pupillen           06-12849285
Bert Tielen  AB-junioren + Senioren          0168-328301
Jeannie Tielen  Klatjes + Mini’s           0168-328301
Frank Valentijn  Lopers            06-12410727
Frits Verhoeven  Recreanten           0168-326352
Tijs Vermeulen  D-junioren           0168-404990
Marjolein de Vos  C-junioren           06-22291292
Jaap Wagemakers  Lopers overdag           0168-328268

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

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

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. 

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

RESERVEREN KANTINE / VERGADERRUIMTE / ACCOMODATIE
via De Stichting, Dennis François:   reserveren@avgroenester.nl



 

VAN DE VOORZITTER 
 

Gisteren, 30 september, sloten we het buitenseizoen traditioneel af met onze 
clubkampioenschappen. Wat hebben we het weer getroffen met het weer, misschien een 
beetje fris af en toe, maar toch lekker zonnig. De meeste groepen gaan nu weer naar binnen en 
ook dat heeft weer zijn charmes, alleen de lopers trotseren de kou en nattigheid gedurende het 
winterseizoen, liever zij dan ik.  
Na gisteren weet ik waarom ik de technische nummers leuker vind dan lopen. Maar goed, 1 of 
2 keer per jaar doorsta ik weer zo’n loopnummer en na afloop ben ik altijd weer blij dat het erop 
zit. Gelukkig zijn er een heleboel die lopen wel leuk vinden en ik ben dan ook blij dat het 
deelnemersveld op de 5km tijdens de clubkampioenschappen elk jaar groter wordt. 

 
Na wat gelobby van onze kant hebben we de gemeente kunnen overtuigen dat ons paradepaard Justin François 
toch echt wel eerder gehuldigd moest worden dan in december zoals de gemeente dat gepland heeft. Wij vonden 
de clubkampioenschappen wel een mooi moment, omdat dan een groot deel van onze leden aanwezig is, dus was 
de burgemeester gisteren even aanwezig om Justin te huldigen voor zijn prestaties van afgelopen seizoen.    
 
Terugblik op afgelopen maand: 
 
De pasta avond was erg gezellig en het eten was perfect verzorgd alleen jammer dat de meeste lopers het lieten 
afweten. Maar ze krijgen volgend jaar een nieuwe kans, hopelijk zit de kantine dan helemaal vol.  
 
De commissie van de Groene Ster Loop kon tevreden zijn, bijna 300 deelnemers wat beduidend meer is dan 
voorgaande jaren alleen de deelname van de kinderen viel wat tegen. Blijkbaar slaat de nieuwe route met finish op 
de baan aan bij de deelnemers, hopelijk blijft dat zo. 
 
Dan waren er natuurlijk onze clubkampioenschappen, met een beeld dat we niet zo vaak meer zien namelijk de 
jurytrap met handklokkers. Was voor iedereen weer even wennen, maar ze hebben goed kunnen oefenen.                 
Zoals altijd was er weer voor iedereen wat wils, zelfs voor de ouders als zij dat wilden. Leuk om te zien dat het dit 
keer best een grote groep was, hopelijk vonden ze het leuk en zien we ze volgend jaar weer terug. Helaas is het 
me niet gelukt om de uitslag op tijd klaar te hebben voor dit clubblad, dus dat komt de volgende keer. 
 
Wat staat er op het programma voor oktober? 
 
Op 7 oktober staat de najaarstocht van de wandel op het programma, dat zal voorlopig de laatste tocht zijn die 
Groene Ster organiseert aangezien de commissie niet meer genoeg mensen heeft om de organisatie van tochten 
uit te voeren. Jammer, maar helaas. 
 
Dan staat er voor 28 oktober nog een activiteit gepland voor de AB-junioren, mits er genoeg belangstelling voor is. 
Zou wel leuk zijn voor de jeugdcommissie die toch veel tijd stopt in het verzinnen en voorbereiden van activiteiten 
voor alle jeugdgroepen. Dus AB-junioren, geef je op want het is echt een hele leuke activiteit die voor jullie 
georganiseerd wordt! 
 
Voor 3 november staat dan weer de HIK gepland voor de ABC-pupillen en CD-junioren. Gelukkig weer op de 
zaterdag en natuurlijk weer in De Niervaert in Klundert. Het thema is Halloween, dus ga alvast maar nadenken 
over je outfit. 
 
Verder is oktober een redelijk rustige maand, de meeste groepen gaan weer naar binnen en de onderhoudsploeg 
gaat de accommodatie weer wintergereed maken en waarschijnlijk wat klusjes doen die tijdens de zomermaanden 
zijn blijven liggen. Zo blijft iedereen weer lekker bezig. 
 
 
Dorien van Someren  
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CLUBKLEDING 

VAN DE REDACTIE 
De kopij voor de volgende Knipsels kan uiterlijk maandag 12 november worden aangeleverd. 
 
Groeten,  
Hester Alofsen 
 
 
 

 
Speel je competitie of neem je deel aan wedstrijden, dan is het verplicht het clubtenue te dragen.   
Het zit niet alleen comfortabel, maar het is tevens een goede uitstraling van de club en dat is ook erg belangrijk. 
Zeker het trainingspak, gesponsord door Able2, is heerlijk om voor en na een wedstrijd lekker warm te blijven!  
 
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 winter is weer in aantocht!! 
 
De bekende donkergroene AV Groene Ster fleece trui  
is afgeprijsd van € 35,00  naar € 20,00.  
 
Deze trui is lekker warm en comfortabel! 
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WEDSTRIJDKALENDER 

VAN HET TRAINERSFRONT 

 
Nieuwe data kunt u mailen naar knipsels@avgroenester.nl o.v.v. data wedstrijdkalender. 
 

Datum  Evenement Categorie Locatie 
13-10-2012  Veldloopestafette Pupillen, Junioren, Senioren, Masters Nollebos - Vlissingen 
21-10-2012  Blauwe Meer-cross Alle categorieën Experience Island - Loon op Zand 

27-10-2012  51e singelloop Middelburg Pupillen, Junioren, Senioren, Masters Middelburg 
28-10-2012  Herfst Marathon Etten-Leur Lopers Etten-Leur 
03-11-2012  HIK ABC-pupillen & CD-junioren De Niervaert - Klundert 
04-11-2012  Diomedoncross Alle categorieën Heivelddreef, Moerstraten 

 
 
 
 
 
 

 
Zo dan is het zondagavond. De avond na de clubkampioenschappen outdoor 2012. Een mooi moment om nog                
2 uur voor de deadline een stukje daarover te schrijven! 
Als trainster van de C-junioren ook een mooi moment om dit jaar met deze geweldige groep even kort samen te 
vatten. Vandaag een paar mooie prestaties voorbij horen komen van onze fanatieke atleten. Vele een pr of zelfs 
een paar. Ze hoeven niet te presteren als ze maar hun best doen en er vooral lol in hebben. Dat zie je goed op 
zo’n dag als vandaag.  
Vorig jaar namen Marjolein en ik deze groep over van Ferdi en Alex. Best een grote stap van de D-junioren naar de 
C-junioren dachten wij, maar wat is dit een hechte groep zeg. Leuke trainingen waar iedereen z’n best deed met 
veel plezier. Tussendoor nog het CD-uitje waarbij we gingen kanoën in de Biesbosch!  
Sommige atleten die in het weekend naar de bios gingen of samen voetbal keken. Wij keken vooral uit naar kamp, 
want als je bij de C-junioren zit krijg je uiteraard het huisje. Veel gedaan met weinig slaap, veel gelachen om elkaar 
en een nog hechtere groep geworden. 
Jullie allemaal bedankt voor dit leuke jaar! De helft zullen we volgend jaar bij het Seniorenkamp tegenkomen en op 
de trainingen. Met de andere helft gaan we er net zo’n tof jaar van maken met de nieuwe C-junioren. 
 
Bij de dames liep ook alles vlot door. We begonnen met de 100m. Samen met Angela en Liesbeth startten we.            
En ja hoor Angela en ik exact dezelfde tijd op de 100m. De andere dames volgden, waarbij we 3 startschoten 
nodig hadden. Snel door naar het verspringen, speerwerpen, kogelstoten en discuswerpen. We hebben er per 
vandaag weer een discuswerpster bij, want wat kan Elsa toch discuswerpen. Na de pauze waarbij Justin gehuldigd 
werd, door met het hoogspringen en als mooie afsluiter de 800 meter. Een fantastische afstand waar echt iedereen 
stuk gaat. 
 
Volgend jaar weer een aantal nieuwe atleten bij de damescompetitie, misschien wel wat verschuivingen aangezien 
we Milot krijgen als loopster en we wat verborgen talenten hebben bij het werpen! 
We gaan er met z’n allen een leuk winterseizoen van maken met hier en daar wat crossjes en dan begint het echte 
seizoen weer voor de meeste atleten, de competitie! 
 
Groetjes Jenny Pope 
 
    De volgende die een stukje mag schrijven is Demi Bakker. 
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A. ARDON,

Zuidhaven 95, Zevenbergen
Tel. 0168-323403

www.keurslager.nl

keurslager

VVeerrssttaanndd  VVaann  LLeekkkkeerr  VVlleeeess
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45,- p.p.45,-45,-

BOWLEN +
3-GANGEN-KEUZE-MENU

+ 6 CONSUMPTIES

DE 3 MUSKETIERS
BOWLING

ARRANGEMENT 

Hazeldonksezandweg 28b    4762 AL  Zevenbergen    0168 370 545    info@de3musketiers.nl

Meer info en reserveren via www.de3musketiers.nl

45,-

Hazeldonksezandweg 28b     4762 AL  Zevenbergen     0168 370 545     info@de3musketiers.nlHazeldonksezandweg 28b     4762 AL  Zevenbergen     0168 370 545     info@de3musketiers.nlRestaurant   bowling   feestenRestaurant   bowling   feesten

Hazeldonksezandweg 28b  
4762 AL  Zevenbergen 0168 - 370 545



 

TE KOOP 

 
 

Helaas is Jelle Maat onlangs gestopt met atletiek, maar zijn clubtenue mogen we verkopen en de opbrengst 
hiervan is voor de vereniging!  (Bedankt, Jelle!) 
 
Het betreft de volgende kleding; 
  
T-shirt (waarschijnlijk maat 164) 
Groene korte tight, maat 176 
Groene lange tight (waarschijnlijk maat 164) 
2 x Groene Ster singlet, maat 152. 
 
Iedere vrijdag zal ik deze spullen meenemen naar de training in De Borgh van 18.00 tot 19.00 uur, dus als je wilt 
passen is dat geen probleem. Maar een beller is sneller en ik ben te bereiken op 06-30168294.  
Over de prijs worden we het vast wel eens! 
 
Jenny Pope 
 
 
 
 
Singlet, maat 152 € 5,- 
Tight kort, maat 152 € 7,50 
Tight lang, maat 152 € 7,50 

In nette staat. Voor meer informatie of passen, bel naar Hester Alofsen: 0168:330315 
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MEGA FINANCIËLE TEGENVALLER 
 
We boffen toch maar met zo'n schitterende accommodatie. Als we de huidige situatie vergelijken met de oude 
situatie dan is er heel veel veranderd. Het clubgebouw grenst nu direct aan de baan. Er is een prachtige 
toegangsweg aangelegd met goede verlichting vanaf de poort naar het gebouw. We hebben een mooie plaats 
gecreëerd voor huldigingen onder de nieuwe vlaggenmasten. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het ziet er 
allemaal weer up to date uit! 
 
Ondanks dat we in het verleden een verouderde accommodatie hadden, zag het er nog steeds vele malen beter uit 
dan bij menig andere atletiek vereniging. Dit was vooral te danken aan de inzet van onze eigen onderhoudsploeg. 
 
De kogelbak werd af en toe eens onderhanden genomen, de kantjes werden netjes afgestoken, het hekwerk rond 
de baan werd goed onderhouden en nog veel meer van die "kleine" klusjes. Ook de bosschages werden 
regelmatig flink gesnoeid. We hadden dan ook flink wat vierkante meters (meer dan 6.500m2) te onderhouden. 
De parkeerplaats van SGZ, de ruimte rond het oude gebouw, langs de sloot aan de kant van SGZ, op de plaats 
waar ons nieuwe gebouw staat, overal hadden we flink wat bosschages die onderhouden moesten worden.  
Hiervoor kregen we van de gemeente Moerdijk een snoeivergoeding van iets meer dan € 5.500,00 per jaar.                   
Deze vergoeding wordt altijd in het jaar volgend op het onderhoudsjaar uitbetaald. In 2011 kregen we dus de 
snoeivergoeding van 2010. En dit jaar kregen we de snoeivergoeding van 2011 uitbetaald. In de boeken van 2011 
hadden we de snoeivergoeding geboekt als zijnde nog te ontvangen. En in de begroting van 2012 was eenzelfde 
bedrag opgenomen. 
 
We schrokken ons rot toen we de snoeivergoeding over 2011 binnenkregen. Net iets meer dan € 450,00 kregen 
we op onze rekening gestort. Meer dan € 5.000,00 minder dan waar rekening mee was gehouden.  
Dat is dus € 10.000,00 minder voor de jaren 2011 en 2012 samen. En voor de toekomstige begrotingen moeten we 
stevig aan de slag om die rond te krijgen. Natuurlijk hebben we meteen de gemeente gebeld om na te vragen wat 
de reden was. 
"Jullie hebben nu minder dan 2.000m2 aan bosschages te onderhouden in plaats van 6.500m2, dus de 
snoeivergoeding is volgens de richtlijnen nu gesteld op € 452,93" zei de ambtenaar tegen mij. 
Hadden we dit kunnen voorzien? Ja, natuurlijk hadden we dit kunnen of moeten voorzien, maar we hadden zoveel 
nieuwe dingen aan ons hoofd met de nieuwbouw, renovatie, herinrichting sportaccommodatie, verantwoorden van 
de financiën rond de te verkrijgen hypotheek, enzovoort, enzovoort, waardoor we dit cruciale punt volledig over het 
hoofd hebben gezien. 
 

Mijn eerste reactie als penningmeester was: "We moeten de contributie met 
minstens € 1,00 per persoon per maand verhogen, willen we dit gat kunnen 
dichten". 
 
Jullie snappen dat we goed zullen kijken hoe we kunnen bezuinigen op onze 
uitgaven en hoe we onze inkomsten kunnen vergroten. Zaken die in het 
verleden, als vanzelfsprekend, gratis waren, zullen dat mogelijk vanaf nu niet 
meer zijn. Denk bijvoorbeeld aan de deelname van een door de vereniging 
georganiseerd evenement dat tot nu toe gratis was voor eigen leden. 
Aan de andere kant moeten we juist nu proberen om het ledental omhoog te 
krijgen, want daar ligt onze belangrijkste bron van inkomsten. Het bestuur was 
dan ook heel blij met het idee van de "Club van 100" om van een deel van de 
jaargiften een spandoek aan de achtergevel te bevestigen om zo meer 
aandacht te trekken voor AV Groene Ster. 
 
Ook via sponsoring probeert de PR/Sponsor commissie meer geld los te 
krijgen. Ondanks dat het economisch wat tegenzit bij bedrijven, lukt het deze 
commissie nog steeds om meer sponsors aan onze club te binden.  

 
Maar er zijn uiteraard nog meer mogelijkheden die onze inkomsten kunnen vergroten. Als iemand deelneemt aan 
de Vriendenloterij kan er een goed doel worden gekozen waar de helft van de inleg naartoe gaat. Hier kan als goed 
doel ook AV Groene Ster worden gekozen. We zitten al in het bestand bij de Vriendenloterij en krijgen nu elke 
maand al een klein bedragje, maar dat mag natuurlijk meer worden! 
Er zullen vast nog veel mogelijkheden zijn om geld te besparen of inkomsten te genereren, maar we zullen niet 
alles aan kunnen pakken, want we zijn en blijven natuurlijk wel een vereniging die drijft op de inzet van vrijwilligers. 
En daar hebben we er nooit genoeg van! 
 
Ryan Smits (penningmeester)  
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HIK 2012 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

HALLOWEEN 

 
Jij komt toch ook?  

Voor meer info en inschrijven zie de link op: www.avgroenester.nl 
 

 Om 10:00 uur begint de wedstrijd voor de CD-junioren  
en om 13:15 uur voor de ABC-pupillen. 
 
Op deze dag is een diner (en lunch voor  
degenen die ’s morgens al beginnen) inbegrepen.  
 
Ook zijn er vele leuke prijzen te winnen, 
bijvoorbeeld voor wie het leukst verkleed is!  
 
Iedereen kan zich weer uitleven want het thema is: 
 
 

Op zaterdag 3 november organiseert 
AV Groene Ster  weer de HIK.  
 
Een hartstikke leuke wedstrijd met 
naast de ‘gewone’ atletiek onderdelen 
ook ludieke spelletjes en natuurlijk 
eindigen we deze dag in het zwembad! 
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Fysiotherapie- en trainingscentrum 
 

FYSIOWAVE 
 

Fysiotherapie Preventieve Fitness Zwembad 

 Aquajoggen 

 55+ zwemmen 

 Aquabalance 

 Zwangerzwemmen 

 Snorkelen 

 Zwemmen is leuk 

 Therapiezwemmen 

 

 Fitness 

 Pilates 

 Zwemles 

 Baby zwemmen 

 Peuter zwemmen 

 Aquarobic 

 Trimzwemmen 

 Fysiotherapie 

 Manuele therapie 

 Lymfedrainage 

 Sportfysiotherapie 

 Massagetherapie 

 Podotherapie 

 Psychotherapie 

 

 WWW.FYSIOWAVE.NL 

 

Veldkers 2    4761WG    Zevenbergen    0168-325543 

Chinees Indisch 
Restaurant

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

Openingstijden:
Maandag gesloten (feestdagen uitgezonderd)
Dinsdag t/m Vrijdag van 16.00 tot 21.30 uur
Zaterdag, Zondag en feestdagen van 12.00 tot 22.00 uur

Elke zaterdag en zondag
lopend buffet

Dinercafé   |   Feesten   |   Vergaderingen   |   Bu� etten   |   High Tea

Markt 8   |   Zevenbergen   |   T 0168-323620
www.vanderhoo .nl

Aandacht voor gast, eten,
              drinken en ambiance 
     dat is onze “HOOFTZAAK” 

Wilt u ook adverteren in ons clubblad?

Vraag naar onze voordelige tarieven via
knipsels@avgroenester.nl
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Verkoop
en taxaties 
Van woningen 
en bedrijfspanden

Verhuur en 
aankoop Van
woningen en 
bedrijfspanden

Makelaars van goede huizen

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



 

SPONSORNIEUWS 

ENERGIEK MOERDIJK 

Begin september hebben we weer een nieuw reclamebord bevestigd. De firma Bras uit Fijnaart is 1 van onze 
nieuwe sponsors en zij hebben zelfs voor een dubbel reclamebord gekozen, zodat het zowel vanaf de Provinciale 
weg als vanaf de baan zichtbaar is. Onze vaste ‘’handyman” Han Eradus was met vakantie, maar Eric van den 
Berg blijkt een waardige vervanger te zijn en de borden hingen dan ook in een mum van tijd op hun plaats. 
Eric, bedankt voor je hulp en mocht het nog een keer nodig zijn, dan weten we je te vinden! 
 
Namens de sponsorcommissie, 
Sandra Leenheer en Hester Alofsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dat energie een eerste levensbehoefte is vinden we heel normaal. We eten en drinken en ontlenen daaraan onze 
energie. Sommigen letten goed op bij wat ze eten en drinken, omdat ze er bewust mee omgaan. Door gezond te 
leven en/of een sportief doel willen bereiken in bijvoorbeeld de atletiek. 
 
We consumeren ook op een andere manier energie en ook dat is een eerste levensbehoefte en vinden we dat heel 
normaal. Van het aandoen van het licht tot het kopen van een artikel. En betalen voor het verbruik van deze 
energie, want in beide gevallen is er energie geproduceerd wat wij consumeren. 
 
Wat niet normaal is, is dat de kosten voor het produceren van energie de laatste jaren flink stijgen. En dat 
bovendien het milieu (nog steeds!) zwaar wordt belast. De energie leveranciers worden steeds groter en op deze 
manier houden we ook de werkgelegenheid niet meer in ons land of in de regio. 
 
Een aantal mensen uit onze gemeente vindt dat geen goede ontwikkeling en vindt ook dat het anders kan.                    
We kunnen op een slimme manier energie besparen en duurzame energie produceren. Energiek Moerdijk legt 
graag aan u uit wat de mogelijkheden zijn en is ook benieuwd naar uw mening.  
Is uw interesse gewekt? Kom dan op 11 oktober naar: 
 

Het Markland College, Gildelaan 82 in Zevenbergen. 
Zaal open vanaf 19.30 uur; start programma om 20.00 uur 

 

 
 

http://www.facebook.com/EnergiekMoerdijk 
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GROTE CLUBACTIE 

DE CONTAINER MOET VOL! HELP JE MEE? 

 
De Grote Clubactie is inmiddels van start gegaan en bijna alle jeugdleden hebben 5 loten 
of meer gekocht of doorverkocht. Hier zijn we hartstikke blij mee, want van iedere € 3,- dat 
een lot kost, gaat er maar liefst € 2,40 naar AV Groene Ster en dat geld kunnen we goed 
gebruiken! Mochten er nog kinderen zijn die het geld niet hebben ingeleverd, dan hierbij het 
verzoek om dat z.s.m. te doen. 

 
Bij de overige leden zijn we na de trainingen langs gegaan om te vragen wie er loten willen bestellen. Ook dit ging 
hartstikke goed en binnenkort zullen we weer langs gaan om de bestelde loten af te geven en het geld te innen. 
 
Mocht u ons gemist hebben en wilt u toch nog loten kopen, stuur ons dan een e-mail of neem even telefonisch 
contact op. Doe dit wel voor 15 oktober, want daarna zullen we de 2e bestelling plaatsen bij de Grote Clubactie. 
 
De prijsuitslag vindt u overigens vanaf 29 november op www.clubactie.nl 
 
Sandra Leenheer Perwijs 43,  0168-323308, sandra.leenheer@live.nl 
Hester Alofsen    Kamillestraat 35,  0168-330315, aha.alofsen@ziggo.nl 
 
 
 

 
Het zal geen nieuws zijn als we melden dat de sportfaciliteiten in Afrika minder 
goed geregeld zijn dan hier in Nederland. Stichting AfricaSport zet zich in om 
sporters in Afrika de mogelijkheid te bieden om te sporten. O.a. door inzameling 
van sportmaterialen helpt AfricaSport de sporters in Afrika, want aan materiaal 
is een groot gebrek. 
 
Na een succesvol transport in 2010 zendt AfricaSport een tweede container met 
sportmaterialen naar Niger. De container staat al klaar om begin 2013 
verscheept te worden, maar hij is nog niet vol! Daarvoor roepen we jullie hulp in: 
 
Vanaf 15 oktober komt er in de kantine van AV Groene Ster een doos te staan. 
Iedereen die nog bruikbare sportspullen heeft, mag ze hierin doneren.                  
Denk daarbij aan sportschoenen, -shirts en -broeken, maar ook ballen, netten 
enz. van allerlei sporten zijn welkom. 
 
Help je ons de container tot de nok toe te vullen? 
Alvast heel hartelijk bedankt! 
 
Mocht je graag iets willen geven, maar je hebt geen spullen die je kan doneren? 
Dan staat AfricaSport uiteraard ook open voor een financiële bijdrage op 
banknummer 188982388. 
 
 
AfricaSport 
Stichting ter ondersteuning van de  

sportbeoefening in Afrika 

www.africasport.nl 
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ELKE DOnDERDAG 
OP DE MARKT In 

ZEVEnBERGEn

Diverse modellen van:
Lowa, Meindle, Salamon,

New Balance, Gri-Sport, Asics 

POVER SCHOENEN  &  SPORT
NIEUWE COLLECTIE WANDELSCHOENEN

Noordhaven 86, Zevenbergen
0168-324404

Ga je een vakantie boeken bij Globe Reisburo Pelikaan Reizen?

Vermeld dan bij de boeking dat je lid bent van AV Groene Ster!

Zij boeken dan een bedrag van Euro 12,50 per boeking over 

naar AV Groene Ster (de helft van de bemiddelingskosten).

Dat is voor onze club dus mooi meegenomen!

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

Mevr. B. Kemner
Slingeland 30
Zevenbergen

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

Gediplomeerd Pedicure
Lid Provoet

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

Koekoeksedijk 36
4761 PJ Zevenbergen
Telefoon: 0168-326412
Mobiel:     06-54985679

ontwerp
verkoop
realisatie

Wilt u ook adverteren in ons clubblad?

Vraag naar onze voordelige tarieven via
knipsels@avgroenester.nl

VAN AART BANDEN
BANDEN    UITLATEN    ACCU’S

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

Industrieweg 11
4762 AE Zevenbergen
Tel.: 0168-328741
www.vanaartbanden.nl
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VAN LOON JUWELIERS
Nieuwe Kerkstraat 6, 4761CP Zevenbergen

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

www.vanloonjuweliers.nl
Kijk ook eens 

in onze webshop!



 

WANDELVREUGDE 

 

AB-junioren Activiteit 
 
 
 
 

 
 
 

 
Durf jij het aan? 

Zondag 28 oktober, vanaf 13:00 uur op de Knip 
 (inclusief avondeten) 

  

 
 
 
 
 
 

 
We zijn op dit moment volop in voorbereiding voor de najaarstocht, en als jullie dit lezen is hij al geweest.                      
Het is voorlopig de laatste tocht die we organiseren. In de loop van de jaren is het aantal commissieleden steeds 
verder afgenomen en nu ook Anneke er mee stopt aan het eind van het jaar, is het niet meer mogelijk voor de drie 
overgebleven personen om alles te organiseren. 
De keuze om te stoppen met het organiseren van wandeltochten maak je niet zomaar. In heel wat vergaderingen 
hebben we er met elkaar over gesproken. We zijn van mening dat het belangrijkste wat we doen het lopen met de 
leden op zondagochtend en dinsdagavond is, daar zijn de leden lid voor geworden. Dat moet dus gewoon blijven 
voortbestaan. De grote tochten organiseer je meer voor mensen van buiten de vereniging en daarbij helpen heel 
veel van onze wandelaars als vrijwilliger. Het is heel leuk om te doen, maar het is niet ons hoofddoel. 
Met de plannen die we nu hebben gemaakt, en met elkaar hebben besproken in de ledenvergadering, kunnen we 
gewoon lekker blijven wandelen op zondag en dinsdagavond. En wie weet zijn er in de toekomst weer voldoende 
commissieleden en vrijwilligers om een grote tocht te organiseren. 
 
We zijn ook druk bezig met het voorbereiden van de feestavond. Ja ja, weten jullie het nog, deze staat gepland op 
zaterdag 3 november. Van te voren krijgen jullie allemaal een uitnodiging en kunnen jullie je aanmelden.                            
En ook onze vrijwilligers die niet meer wandelen worden hier natuurlijk voor uitgenodigd. Het lijkt altijd wel een 
beetje een reünie, die feestavond. 
 
Allemaal heel veel wandelplezier en voor de komende tijd staan er weer een aantal mooie uittochten op het 
programma, waarbij we diverse richtingen van Brabant in trekken om kilometers te maken. 
 
Groeten, Martine. 
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WANDELAGENDA 

 
ZONDAGMORGEN TOCHTEN 

  Datum nr. Route afstand Begeleider 
14 oktober 61 Niervaart 15 Joop/Arie 
21 oktober 50 Langeweg 14 Joop/Arie 
28 oktober 64 Roville 15 Martine 

04 november 
 

autotocht 
 

Anneke 
11 november 35 Groene Woud 12 Joop/Arie 
18 november 37 Moye Kene 12 Joop/Arie 
25 november 57 De Druif 15 Martine 
02 december 

 
autotocht 

 
Arie 

09 december 55 Afgebrande Hoef 15 Anneke 

     
     DINSDAGAVOND TOCHTEN 

  Datum nr. Route afstand Begeleider 
09 oktober 13 De Kok 8 Anneke 
16 oktober 11 Afgebrande Hoef 8 Martine 
23 oktober 10 Biggelaer 6 Anneke 

  
geen tocht in verband met de winter. 

  

 
UITTOCHTEN 

 zondag 21 oktober  19e West Brabantse loopdag, wsv Wiego 

 
kantine atletiek vereniging Sprint, Burgermeester de Manlaan, Breda 

 
25 km start:           9.00-12.00 

 
15 en 20 km: start 9.00-13.00 

 
10 en 5 km start:   9.00-14.00 

  zondag 28 oktober Herfsttocht, wc Walking Activities 

 
café den heuvel, Heuvel 2, Gilze 

 
40 km start: 8.00-9.30 

 
30 km start: 8.00-10.00 

 
20 km start: 8.30-12.30 

 
15, 10 en 7 km start: 8.30-13.00 

  zaterdag 10 november Rien Slokkers wandeltocht, wvs De Blaar 
  kantine sportpark vv Steenbergen, Seringenlaan 1, Steenbergen 
  25 km start:               8.00-9.30 
  15, 10 en 5 km start: 8.00-12.00 

  zaterdag 24 november 15e Sint Nicolaaswandeltocht, wsv De Wandelende Krabben 

 
Voestalpine Polynorm Van Nifrtik B.V., Bosweg 2, Putte grens 

 
30 en 24 km start: 8.00-10.00 

 
18 km start:           8.00-12.00 

 
12 en 6 km start:   8.00-14.00 

  zaterdag 22 december winterseriewandeltocht, wsv Wiego 

 
clubgebouw Schuttershof, Viandenlaan 7, Breda 

 
40 km start: 9.00-10.00 

 
25 km start: 9.00-12.00 

 
20, 15, 10 en 5 km start: 9.00-14.00 
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN A-PUPILLEN 

MUTATIES 

  
Op 30 september hebben 13 A-pupillen deelgenomen aan de Clubkampioenschappen. Er deden 6 meiden mee 
(Lotte, Lisa, Shetana, Bente, Mirre en Lieke) en 7 jongens (Gijs, Jos, Wout, Brian, Sem, Mart en Jelle).  
Om 13.00 hebben ze 60 meter gesprint. Het was zowel bij de jongens als bij de meiden een leuke strijd.  
Er werd erg hard gelopen door iedereen! 
 
Na even rust gingen ze door naar het verspringen. Er stond een flinke wind mee, waardoor er wel een aantal een 
ongeldige poging gesprongen hebben. Er zijn veel kinderen die over de 3 meter gesprongen hebben!!  
Bente heeft na 2 ongeldige sprongen, het verste gesprongen van de A-pupillen. 
  
Door naar kogel. Ook hier werd ontzettend goed gestoten. De meesten deden de eerste worp voorzichtig en 
knalden de 2e poging een stuk verder. Er zijn veel persoonlijke records gevallen bij het kogelstoten.  
Brian heeft het onderdeel gewonnen met een afstand ver in de 6 meter. 
  
Tot slot het laatste onderdeel de 600m. De jongens en meiden hebben tegelijk gelopen. Dit zorgde soms voor een 
mooie onderlinge strijd. Jos, Bente en Lieke namen al snel het voortouw. Lieke die net een paar weken lid is kon er 
nog een laatste eindsprint uitpersen, waardoor zij de winnaar was van de A-pupillen op de 600m!!  
 
Voor Mart, Lieke, Shetana en Sem was het de eerste wedstrijd. Wat hebben jullie het ontzettend goed gedaan zeg! 
 
Iedereen heeft het top gedaan, maar er kunnen maar 6 medailles uitgereikt worden. Brons was er voor Lotte en 
Gijs, zilver voor Lieke en Brian en het goud was voor Bente en Jos. Gefeliciteerd allemaal! 
 
A-pupillen, bedankt voor het gezellige, sportieve afgelopen jaar! 
2e jaars: succes en veel plezier bij de D-junioren! 
1e jaars: we gaan er weer een leuk jaar van maken! 
 
 
Groetjes,  
 
Elsa en Daphne  
Trainsters A-Pupillen.  
 
 
 
 
 

 
AANMELDINGEN 

  
AFMELDINGEN 

 Bas Noordermeer Mini-pupil 
 

Jolanda Vermeij Loper 
Manon Schneijderberg B-pupil 

 
Annemarie Metzlar Loper 

Lieke van Eekelen A-pupil 
 

Yente Dupuis B-pupil 
Shetana Willemse A-pupil 

 
Siem Jansen D-junior 

Nicky van Rijswijk A-pupil 
 

Jelle Maat C-junior 
Andy Kremers D-junior 

 
Manouk van de Klundert B-junior 

Noortje van Dam D-junior 
 

Dominic Niemeijer B-junior 
Joost Wevers Loper 

   Arna Versterden Loper 
   Lonneke de Groot Loper 
   Jessica van den Muijsenberg Loper 
   Marjan Sprengers Loper 
   Agnes Kraaijeveld Loper 
   Roby Ekelmans Loper 
   Rob Farla Loper 
 

OVERIG 
 S. Buys Wandel 

 
Sjak van Oers Donateur 
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Grando Keukens & Bad Zevenbergen
Blokweg 7A, 4761 RA Zevenbergen, tel: 0168-373700, www.grando.nl

Betaalbaar Keukendesign 

U  kiest voor kwaliteit, vakmanschap, design én 
groots voordeel!

Bij Grando Keukens & Bad gaan kwaliteit, vakmanschap en betaalbaar design altijd hand in 
hand. Met een ruime keuze uit vier verschillende keukencollecties én een zeer ruim aanbod in 
vele modellen badkamers, vindt u bij Grando gegarandeerd de keuken en badkamer van uw 
dromen. Daarbij kunt u altijd rekenen op deskundig advies op maat van de ondernemer zelf. 

Bezoek nu onze nieuwe showroom en profi teer bovendien van bijzondere aanbiedingen en 
acties.

KIJK EN LAAT U VERRASSEN!

Woninginrichting

Al meer dan 140 jaar het adres voor:

- Gordijnen en tapijten 

- Vinyl en marmoleum

- Laminaat en pvc stroken

- Seniorenmeubelen

- Bedden en bedtextiel

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

VERKOOPT!
Molenstraat 36

4761 CL Zevenbergen

0168-335855

info@bonmakelaardij.nl

www.bonmakelaardij.nl

KIJK EN LAAT
U VERRASSEN!

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

Het is de bedoeling dat in de rubriek Facebook iedere keer een stukje staat van een Pupil, een CD-junior,                   
een AB-junior of Senior en een stukje van een Loper of Recreant. In het begin ging dat goed, maar mede doordat 
er een aantal kinderen deze maand een categorie opschuiven, zijn er deze maand 2 stukjes uit de categorie                
CD-Junioren en niets van de Pupillen. Ook waren er voor deze maand 2 lopers aan de beurt, maar ik heb maar                
1 stukje mogen ontvangen en gelukkig heeft Ryan de categorie  AB-junioren/Senioren weer opgepakt, zodat het 
vanaf de volgende Knipsels weer goed moet gaan. 

Om de categorie Pupillen weer op te starten, mag Nigel Groen het eerstvolgende stukje schrijven. 
Iedereen krijgt 1 week van te voren een herinnering, zodat het niet vergeten kan worden.  

Hier zijn de stukjes van deze maand; 

Naam: Wout Farla 
Leeftijd:  11 jaar  
Categorie: D-junior 
Favoriete onderdeel: Hoogspringen   

Dit vind ik leuk aan AV Groene Ster: Er zijn veel wedstrijden en het is gezellig.    
Dit kan misschien beter of anders: Niks. 
Wat ik verder nog met jullie wil delen: Atletiek vind ik leuk en het is goed voor je lichaam. Ik zit 2 jaar op atletiek 
en een maand op badminton. Verder vind ik gamen en buitenspelen leuk.  

    De volgende die een stukje mag schrijven is: Jelle Derks 

 

 

 
Naam: Kim Holling         
Leeftijd: 12 jaar 
Categorie: C-junior 
Favoriete onderdeel: Speerwerpen, discus 
 
Dit vind ik leuk aan AV Groene Ster:  Het is altijd heel gezellig!  
Dit kan misschien beter of anders: Er hoeft niets te verbeteren 
 
Wat ik verder nog met jullie wil delen: Ik zit al sinds mijn 4e op atletiek en ik vind het nog steeds super leuk!            
Dat komt vooral om de gezellige sfeer en de leuke trainers! Ik ben heel blij dat ik bij AV groene ster op atletiek zit. 

 

 
                           
 
Naam: Kees de Geus 
Leeftijd : 55 winters oud 
Categorie : Lopers 
Favoriete onderdeel : 10 – 15 km.                            
 
Hallo  loopgenoten,  
 
Voor ik naar de maandagavond training vertrok, even vluchtig de 
binnengekomen editie ingebladerd, en kwam mijn naam vetgedrukt tegen. 
Verrast als ik was, heeft Esther Bon mij aangewezen om een stukje te schijven 
over mezelf. Stoere foto trouwens Esther. 
 
Even kort over mijzelf, ik ben getrouwd met Anja,  dochter Melissa 29, zoon 
Rowan 24. Ik woon in Klundert, ik werk in Dordrecht bij rederij Essberger 
Tankers sinds 25+ jaar. 
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In februari 2006 kwam ik via het revalidatiecentrum Breda in aanraking met het hardloopvirus. Ik had mij 
aangemeld bij revalidatie om na een hartinfarct beter te herstellen. Sporten en dieetrichtlijnen waren hier het 
hoofdgerecht. Nooit eerder met hardlopen in aanraking geweest buiten mijn diensttijd bij de marine (toen de 
schepen nog van hout waren, dus lang geleden).  
 
Na in het begin zelf aan het klunen over de dijken bezig te zijn geweest, adviseerde de dokter mij, me aan te 
melden bij Groene Ster, dit om het hardlopen beter te gaan beheersen. Zodoende kwam ik 2006 onder de 
bezielende leiding van Aad, Jaap en Ton in training bij de club waar ik tot op heden nog immer met veel plezier de 
baan opga.  Waar het houten hok langs de baan als verzamelplaats diende voor de training zou aanvangen, de 
meesten van ons weten het nog voor de geest te halen. En dat we nu gebruik kunnen maken van een heus 
clubgebouw, prachtig toch?  De sfeer bij de lopersgroep zit er altijd goed in, iedereen in contact met elkaar, 
ervaringen met elkaar uitdelen. De Zevenheuvelenloop vind ik de mooiste loop.  Ik kijk er al weer naar uit om dit 
jaar voor de vierde keer in Nijmegen te gaan lopen. We beginnen ermee om via Zevenbergen o.a. Esther Bon op 
te halen – vast ritueel – altijd keigezellig in de trein.  
 
Zoals gezegd, kom ik uit Klundert en ga meestal samen met Stevin van der Meer naar de baan. Stevin woont 
tegenover mij, dus dat is ook niet zo moeilijk om dan het stokje door te geven aan hem.   
Dus Stevin, bij deze ben jij uitgenodigd om een stukje te schrijven in Knipsels.  
 
Iedereen nog een gezond loopseizoen toegewenst, en we zien elkaar weer op de baan. 
 
Kees de Geus 

 

 

 
Voor Facebook zijn de AB-junioren/senioren een lastige categorie. Want behoren lopers nu wel of niet tot deze 
categorie. Soms is de grens erg vaag, zeker als het lopers betreft die op de woensdag of vrijdagavond tegelijk met 
de AB-junioren/senioren trainen. Ik begin dus gewoon opnieuw voor de nu ontbrekende categorie. 
 
Naam:   Ryan Smits 
Leeftijd:   56 
Lid sinds:   september 1973 
Categorie:   mannen masters 55 
Favoriete onderdeel:   meerkamp met een team (oftewel competitiewedstrijden) 
 
Als je al bijna 40 jaar lid bent, is het niet zo gek dat je heel veel leuk vind bij AV Groene Ster. Vooral de sfeer 
binnen de trainingsgroepen en het onderlinge contact tussen de atleten. Het is veel meer dan een sportvereniging 
voor mij, het is voor mij één grote vriendenclub.  
 
Natuurlijk is atletiek eigenlijk een puur individuele sport, maar ik geniet het meeste als ik mijn onderdelen mag doen 
met een team. Ik heb ook favoriete individuele onderdelen, hoor. Eerst waren dat sprint, hoog en ver, later bleek 
dat horden mij ook wel goed lag. Toen ik net master werd, heb ik zelfs menig uurtje in Papendal doorgebracht op 
de centrale training voor horden. Maar naarmate de leeftijd vorderde werd het steeds lastiger om in 3-pas over de 
hoge horden te gaan en de nieuwe generatie leverde gelukkig waardige opvolgers af. Ik kon dus met een gerust 
hart een stapje terug doen in de competitieploeg. Toen ben ik me maar eens gaan toeleggen op discus en daar 
maak ik tot op de dag van vandaag nog steeds vorderingen in. Op trainingen gaat het jammer genoeg nog steeds 
veel beter dan op de wedstrijden maar dat komt er ooit wel uit. 
 
Naast actief atleet ben ik ook actief in het bestuur. Na 7 jaar bestuurslid en 9 jaar voorzitter ben ik nu voor het eerst 
penningmeester. Ik kon altijd al aardig overweg met cijfertjes en kwam in een gespreid bedje terecht. Het gaat 
hartstikke leuk binnen het bestuur en iedereen voert zijn taken goed uit. En toch heb ik besloten om te stoppen als 
bestuurslid van de club. Natuurlijk blijf ik wel actief als materiaalman en blijf ik de recordcommissie ondersteunen.  
Dus: nieuwe penningmeester gezocht. 
  
De volgende die zich voor mag stellen is: In ieder geval iemand van de AB-junioren/seniorengroep die geen 
train(st)er of bestuurslid is. De spoeling wordt dan een stuk dunner. Ik kan de verleiding amper weerstaan om één 
van mijn ploeggenoten van het mannen masters team te nemen. We hebben tenslotte een ijzersterke performance 
laten zien tijdens de finale in Drachten ook al werden we "slechts" 9e. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd naar het 
facebook van één van de jongere atleten. Volgens mij is dat een meerkamper in de dop.  
 
Youri Valentijn mag in het volgende clubblad zijn face tonen! 
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PASTA PARTY WAS EEN CULINAIR HOOGTEPUNT! 
 

 
Voorafgaand  aan de Groene Ster Loop werd een oude traditie nieuw leven ingeblazen door de loperscommissie, 
namelijk het houden van een pasta party.  
Met iets nieuws (her)beginnen houdt in dat de organisatie op basis van inschattingen moet gaan plannen en dat is 
redelijk gelukt hoewel de prijs- kwaliteit verhouding niet geheel in lijn lag, want wat was het eten heerlijk en je kreeg 
er ook nog eens twee gratis consumpties bij. 
 
We noemen een lasagna met tonijn, een lasagna bolognese, gevulde ravioli met noten en kaas, een canneloni in 
tomatensaus, rigotta met italiaanse kaas en pasta met roerbakgroenten.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarnaast een Italiaanse rauwkost salade, gemengde sla, verse bolognese en carbonara-saus en natuurlijk 
geraspte kaas!  
 
In de persoon van Marcel van Rijswijk hadden we een kok in huis welke niet onder zou doen in een tv-programma 
als Masterchef en ook konden we gebruik maken van zijn equipment.   
Bij deze bedankt namens de loperscommissie.  Klasse, Marcel! 
 
Volgend jaar zal de pasta party, aan de vooravond van onze Groene Ster Loop, er weer zijn en we hopen je nu 
overtuigd te hebben dat je een heerlijke avond in je eigen clubgebouw kan hebben.  
 
 

CIAO! 
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CLUB VAN 100 
De Club van 100 is opgericht om meer inkomsten te genereren voor de vereniging en bestaat uit leden die per jaar 
€ 100,- aan de club doneren. Naast eeuwige dank vanuit de vereniging, krijgen zij een naamsvermelding op de 
website, op het grote Club van 100 bord in de kantine en ontvangen zij jaarlijks een kleine attentie. Voor het 
afgelopen jaar bijvoorbeeld, heeft ieder lid inmiddels een aluminium bidon ontvangen met het Club van 100 logo. 
 
Vorig jaar konden de leden mee beslissen over de besteding van de inkomsten van de Club van 100 en is er een 
mooi erepodium van aangeschaft. Van diverse leden van de Club van 100 kregen wij daarna de vraag of het 
mogelijk zou zijn om ons logo ook aan de achterzijde van het clubgebouw aan te brengen, zodat vanaf de 
Provinciale Weg goed te zien is dat daar een atletiek vereniging gevestigd is. 
Daarom heeft het bestuur de beslissing genomen om aan dit verzoek gehoor te geven en hangt er sinds vorige 
week een spandoek op de achterzijde van het clubgebouw waarop de diverse activiteiten binnen onze vereniging 
weergegeven worden. 
  

Zoals u in het stukje van Ryan gelezen 
heeft, kan AV Groene Ster financiële steun 
goed gebruiken en nieuwe leden van de 
Club van 100 zijn meer dan welkom!  
Omdat wij ook beseffen dat € 100,- best 
veel geld is, is het natuurlijk ook mogelijk 
om met iemand samen of met een groepje 
lid te worden. Met zijn vieren bijvoorbeeld is 
het maar € 25,- per persoon per jaar en dat 
scheelt toch weer.  
 
Wilt u zich ook aansluiten bij de Club van 
100? Dat kan door een mailtje te sturen 
naar: clubvan100@avgroenester.nl 
Wanneer u dit jaar nog lid wordt, ontvangt u  
ook die handige Club van 100 bidon die 
zowel warme als koude dranken op 
temperatuur houdt. 

                                                                                                         
De Club van 100 commissie 
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VERJAARDAGEN 
 
 

 
OKTOBER 

  
NOVEMBER 

1 Betty Happel 
 

2 Koen van Leent 
1 Jelle Derks 

 
3 Danielle Kremers - Damen 

2 Jelmer Surewaard 
 

9 Claire Poelenije 
2 Jennie Schoonmade 

 
10 Ron Becht 

2 Laura Plug 
 

12 Claudia van de Horsten vd Noort 
3 Arie de Wit 

 
12 Karin van Alphen 

4 Pascal Maas 
 

13 Jessica van den Muijsenberg 
5 Peter Buurstede 

 
14 Gabie Bakker 

6 Ilona Cornel 
 

19 Laura Silvius 
6 Angela Rindt 

 
20 Ellouisa Azoum 

6 Karin de Groot 
 

20 Toon Paulissen 
6 Brian de Graaf 

 
22 Rien Nieuwkerk 

7 Edwin Boer 
 

22 Marjan Sprengers 
8 Fred Tomasila 

 
23 Frank van der Made 

8 Rebecca Willemse 
 

23 Rina van den Berg 
8 Jos Stolk 

 
25 Ria Kooistra 

9 Hans Korteweg 
 

29 Johannie Bastiaansen 
9 Boy Glerum 

 
30 Ferdi Spronk 

10 Lotte van Loon 
   11 Joop Kokke 
   12 Toos de Moor 
   13 Franziska Winkler 
   13 Elsa Smits 
   14 Kees Emden 
   15 Karlijn Derks 
   15 Jayda de Deugd 
   16 Elma Ripmeester 
   16 Jort van Aken 
   17 Liam van Broekhoven 
   19 Giel Broere 
   19 Jolanda Santegoeds 
   20 Jolanda Mathijssen 
   21 Kees Nijhoff 
   22 Ramona van Kastel 
   24 Tonny Kanters - Ooyen 
   24 Rianne Witkamp 
   25 Joey Dingenouts 
   27 Joke Broeders 
   31 Piet Burgers 
   31 Jenny Pope 
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KLEURPLAAT 
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0168 - 330 151 • info@orbit4allmoerdijk.nl • www.orbit4allmoerdijk.nl

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

Onze producten:

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

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

HAAGDIJK 251

4811 TS BREDA

(076)5221561

E: INFO@RUNNERSWORLDBREDA.NL

WWW.RUNNERSWORLDBREDA.NL

 VOOR AL JE ATLETIEK 

SPULLEN GA JE NAAR

RUNNERSWORLD  

BREDA , DE SPECIALIST 

VOOR BEGINNENDE EN 

GEVORDERDE LOPERS IN 

WEST-BRABANT

ZIJN FAN VAN GROENE STER

BREDA




