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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           06-31537205
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. 

E-MAIL adressen:  Bestuur :   Alle bestuursleden: 
     Voorzitter, secretaris, penningmeester:
     Secretaris: 
  Clubblad :   Aanleveren kopij: 
  Commissies :  Club van 100: 
     Groene Ster Loop
     Kantinecommissie
     Loperscommissie:
     Sponsorcommissie:  
     Wandelcommissie:
  Inschrijven :  Thuiswedstrijden:  
     Uitwedstrijden -loop: 
  Trainers :   Alle trainers:
     Pupillentrainers:
     Looptrainers:
     Overige trainers:

bestuur@avgroenester.nl
bestuur.dag@avgroenester.nl

secretaris@avgroenester.nl
knipsels@avgroenester.nl

clubvan100@avgroenester.nl
gsl@avgroenester.nl

kantinecommissie@avgroenester.nl 
loperscomm@avgroenester.nl

sponsorcommissie@avgroenester.nl   
wandel@avgroenester.nl

inschrijven@avgroenester.nl
lopers.secretariaat@avgroenester.nl

trainers@avgroenester.nl
puptrainers@avgroenester.nl

looptrainers@avgroenester.nl
resttrainers@avgroenester.nl

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 

VAN DE REDACTIE 

 
 

De donkere dagen voor kerst. Dat geldt in ieder geval voor de familie van Geert Leijs.  
Geert is lange tijd lid geweest van de wandelafdeling en is afgelopen donderdag overleden.    
Dat soort berichten zet je altijd weer met beide benen op de grond. Gezondheid is toch wel het 
belangrijkste dat er is en dat kan je niet altijd zelf beïnvloeden. Dan maar doen wat je wel 
enigszins zelf kan sturen en genieten van het moment.  
 
Ook donkere dagen hebben we de afgelopen tijd op de baan gehad, met steeds weer 
uitvallende lampen waardoor het lopen op de baan nogal een avontuur werd. Inmiddels zijn er 
wat reparaties uitgevoerd en kunnen jullie hopelijk weer in een zee van licht jullie rondjes lopen. 

Afgelopen weekend hebben we ook de kantine in kerstsferen gebracht, zodat jullie onder het genot van een kopje 
koffie alvast aan het kerstgevoel kunnen wennen. 
 
Vrijdag 7 december was er ook de feestavond voor de Moerdijkse sportkampioenen en vrijwilligers in de Borgh. 
Aangezien er ook een aantal van onze atleten in het zonnetje gezet werden zijn we daar natuurlijk naar toe 
geweest. Helaas werd niet een van onze kampioenen tot kampioen van het jaar uitgeroepen, maar desondanks 
zijn wij trots op hun prestaties die ook een visitekaartje voor onze vereniging zijn. Dus hulde aan Laura van 
Haaften, Ruud Jacobs, Justin François en Ricardo Buinsters. 
   
 
Terugblik op afgelopen maand: 
 
Ik heb uit betrouwbare bronnen vernomen dat Sinterklaas en zijn pieten het erg gezellig hebben gevonden op de 
Knip en dat hij volgend jaar ook weer probeert langs te komen.  
 
Dan hadden we natuurlijk ook nog “Groene Ster’s Got Talent”. Erg gezellig vond ik en leuk om te zien dat er zoveel 
verschillende soorten van talent getoond werden. Hopelijk krijgt dit volgend jaar een vervolg!  
 
Wat staat er op het programma voor december? 
 
Op 15 december het aflopen van de opstapgroep die getraind hebben om 5 km te lopen en dat nu mogen tonen.  
 
Op 20 december is er de glühweinavond waarvan de details door de trainers zullen worden gecommuniceerd. 
 
Op 31 december is er weer de oliebollenloop waar iedereen aan mee kan doen en die om 11.00 uur van start 
gaat. 
 
Dan is het jaar alweer voorbij en gaan we van start met de nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2013 om 16.00 uur 
waarbij iedereen van harte welkom is! 
   
Ik wens iedereen alvast prettige feestdagen en een gezond en gelukkig  nieuw jaar!  
 
Dorien van Someren  
 
 
 

 
Dit is al weer de laatste Knipsels van dit jaar. Het bestuur heeft besloten dat de huidige omslag nog een jaartje 
langer wordt gebruikt, omdat het gewoon een goed beeld geeft van de sfeer binnen onze vereniging. 
De kopij voor de volgende Knipsels kan uiterlijk maandag 7 januari worden aangeleverd. 
 
Groeten,  
Hester Alofsen 
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CLUBKLEDING 

WEDSTRIJDKALENDER 

Speel je competitie of neem je deel aan wedstrijden, dan is het verplicht het clubtenue te dragen.   
Het zit niet alleen comfortabel, maar het is tevens een goede uitstraling van de club en dat is ook erg belangrijk. 
Zeker het trainingspak, gesponsord door Able2, is heerlijk om voor en na een wedstrijd lekker warm te blijven!  
 
Voor de clubkleding en al uw vragen hierover kunt u terecht bij Jeanny van Kaam, via telefoonnr. 0168-326427. 
 
Artikel Prijs 

 
Artikel Prijs 

Top € 25,00    Tight kort – Dames/meisjes € 23,00  

Singlet € 25,00 
 

Tight middel – Dames/meisjes € 23,00 
Shirt € 36,00 

 
Tight middel – Heren/jongens € 23,00 

Trainingspak € 45,00 
 

Vlinderbroekje € 26,00 

   
Short (los vallend) € 22,00 

     
 
 
Donkergroene fleece trui  van € 35,00  voor € 20,00. 
 
“Oude” tight kort voor € 15,00. 
 
“Oude” tight middel voor € 17,50. 
 
  
 
 

 
 

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

Datum  Evenement Categorie Locatie 
16-12-2012  Pekkercross Alle categorieën Oud Gastel 
30-12-2012  Runnersworld Night Run Lopers AV Sprint - Breda 
31-12-2012  Oliebollenloop Alle leden De Knip - Zevenbergen 
12-01-2013  Koole Sport – Indoor Trail Zeeland Lopers – groot en klein Zeelandhallen - Goes 
13-01-2013  Open indoor – AV Groene Ster Alle categorieën De Niervaert - Klundert 
20-01-2013  Cross – Thor Alle categorieën Roosendaal 
17-02-2013  Cross – ARV Schilles Alle categorieën Etten-Leur 
24-03-2013  Clubkampioenschappen Indoor Alle categorieën De Niervaert - Klundert 
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NIEUWE CONTRIBUTIEBEDRAGEN VANAF 1 JANUARI 2013 

 

TE KOOP 

 
Zoals gebruikelijk wordt in het laatste clubblad van het jaar de contributie vanaf 1 januari van het daaropvolgende 
jaar vermeld. In de bestuursvergadering van oktober hebben we lang bij dit onderwerp stilgestaan. De uiteindelijke 
jaarcijfers van AV Groene Ster zullen er best wel aardig uitzien. We hebben een paar leuke wedstrijden gehad en 
dankzij enkele leuke activiteiten die we hebben gehouden, is de omzet van de kantine ook helemaal niet verkeerd 
te noemen. Gelukkig is het ledental weer stijgende en wordt er door de PR/Sponsorcommissie hard aan de weg 
getimmerd om veel geld binnen te halen. 
 
Maar als we de cijfers van Stichting Sportaccommodatie de Knip, die in het leven is geroepen om het nieuwe 
clubgebouw financieel mogelijk te maken, erbij betrekken, wordt het verhaal ineens heel anders. De stichting is 
namelijk het orgaan dat de accommodatie beheert en daar valt dus naast het clubgebouw ook de baan, 
lichtmasten, bosschages, nutsvoorzieningen e.d. onder. Alle gebruikers van onze accommodatie betalen hiervoor 
een zogenaamde gebruikersvergoeding. Wij als vereniging dus ook. 
Iedereen heeft kunnen lezen dat we een flinke financiële tegenvaller hebben door het wegvallen van een groot deel 
van de snoeivergoeding. Die snoeivergoeding vinden we terug in de boeken van de stichting. Zij is immers 
financieel verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de accommodatie. 
 
In de gebruikersvergoeding die wij aan de stichting betalen was ook rekening gehouden met een bedrag voor 
aanschaf, onderhoud en afschrijving van materialen. Door het uitblijven van de beoogde snoeivergoeding is daar 
nu geen ruimte meer voor. Omdat we in de toekomst toch echt nieuwe materialen nodig hebben, zal de stichting 
een financiële buffer nodig hebben om dit mogelijk te maken. De gebruikersvergoeding voor de accommodatie is 
tevens geïndexeerd, waardoor met de lagere snoeivergoeding een hogere contributieverhoging noodzakelijk is dan 
de jaarlijkse indexatie, eveneens om de vereniging financieel gezond te houden. 
Onderstaand zijn de nieuwe bedragen vermeld die vanaf 1 januari zullen gelden. Maar zoals gebruikelijk zal tijdens 
de ALV van begin 2013 het definitieve besluit volgen. 
 
Ryan Smits 
Penningmeester AV Groene Ster  
 
 Contributie per maand 
 t/m vanaf 
Categorie  31-12-2012 1-1-2013 
Klatjes € 7,50 € 8,00 
Mini’s € 7,50 € 8,00 
ABC Pupillen € 8,00 € 8,50 
CD Junioren € 9,00 € 10,00 
AB Junioren € 12,50 € 13,50 
Senioren € 12,50 € 13,50 
Lopers € 9,00 € 10,00 
Recreanten € 9,00 € 10,00 
Wandelaars € 5,50 € 6,00 
Vrienden van Groene Ster € 2,00 € 2,50 
Gastleden € 7,50 € 8,00 
 
 
 
 

 
 
We hebben nog te koop witte Asics spikes met 2 verschillende soorten spikes  
(voor de baan en cross) inclusief sleutel in maat 3½ (maat 35). 
 
Prijs € 15,00   Arjan van Geel, 0168-323247. 
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A. ARDON,

Zuidhaven 95, Zevenbergen
Tel. 0168-323403

www.keurslager.nl

keurslager

VVeerrssttaanndd  VVaann  LLeekkkkeerr  VVlleeeess

6

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



 

JAARVERSLAGEN 

GROTE CLUBACTIE 

 
Het jaar is weer zo om en het werk van de secretaris neemt dan toe met bijvoorbeeld de mensen aan te sporen om 
hun jaarverslagen op te maken en door te sturen naar de secretaris. We maken er weer een overzichtelijk pakketje 
van waarin alle ins- en outs van onze club van het afgelopen jaar aan de orde komt. Een naslagwerkje van ons 
allemaal dus. 
Mijn oproep is dus aan de mensen van de volgende commissies: 
 

• Accommodatie-materiaal 
• Clubkleding 
• Clubblad 
• EHBO 
• Groene Sterloop 
• Internet 
• Jeugd 
• Jury 
• Kamp 
• Kantine 
• Ledenadministratie 
• Lopers 
• Nevenactiviteiten-feest 
• PR-en Sponsor 
• Record 
• Technische 
• Stichting sportaccommodatie De Knip 
• Wandel 
• Wedstrijdsecretariaat 
• Iets wat ik vergeten ben? 

Voel je aangesproken en stel een jaarverslag op. Dit heb ik graag voor 4 februari binnen. Zodoende hebben we 
alles op tijd klaar voor de ALV.  
 
Angela Rindt 
 
PS: dit zal voor mij de laatste keer zijn om samen te stellen. 
Wie, o wie, wil het stokje overnemen en zal onze nieuwe secretaris worden??????????  
Bel me: 328306 of mail naar secretaris@avgroenester.nl 
 
 
 
 
 
 
 

 
De trekkingsuitslag van de Grote Clubactie 2012 is bekend.  

Kijk dus snel op www.clubactie.nl of u prijs heeft! 

In Knipsels van november stond een verkeerde opbrengst vermeld.  
De totale winst voor de club is € 1176,50.  

Een mooi bedrag dat we goed kunnen gebruiken! 
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In memoriam 

 

 

 

Lieve Geert, 

 

Wij danken je voor de vriendschap die wij van je hebben mogen ontvangen, 

jij was zonder meer meer dan alleen een wandelmaatje. 

De vrolijke momenten die we mee hebben mogen maken tijdens onze vele tochten samen 
met jou. 

Jouw wandelenthousiasme dat je haarfijn over wist te dragen aan anderen. 

Je behulpzaamheid voor wie dan ook. 

Je was een fanatieke wandelaar, maar vooral een behulpzaam en gezellig wandelmaatje 
voor een ieder die met je heeft gelopen. 

Wij zullen de woorden “zullen wij dat gaatje eens even dicht gaan lopen’’ 

nooit meer vergeten. 

Jouw grote maat schoenen die vele kilometers in gezelschap van ons hebben afgelegd. 

Wij zijn blij dat we jou hebben mogen leren kennen. 

En in gedachten zal jij altijd als een lieve zorgzame man in ons wandelcluppie voort 
blijven bestaan. 

 

Wij wensen Ida, Claudia en familie heel veel sterkte in deze verdrietige tijd 

en Geert we zullen je missen. 

 

Wandelclub en Atletiek Vereniging Groene Ster 

 

8 



 

VAN HET TRAINERSFRONT 

FACEBOOK 

 
Hallo iedereen,  
 
Mijn naam is Elsa Smits, 21 jaar jong en zit in mijn laatste jaar van de opleiding tot ergotherapeute. Vandaag niet 
mijn eerste stukje in het clubblad, maar wel in de column ‘Van het trainersfront’. Sinds vorig jaar geef ik samen met 
mijn vriendin Daphne training aan de A-pupillen en tot op heden bevalt dit erg goed! De A-pupillen zijn altijd lekker 
actief, de meiden kletsen de oren van je kop en de jongens laten ook heel duidelijk merken dat ze aanwezig zijn!    
We hebben een leuke groep van 22 A-pupillen, maar vriendjes en vriendinnetjes zijn altijd welkom om een kijkje te 
komen nemen.  
 
We hebben natuurlijk pas geleden ook ‘Groene Sters Got Talent’ gehad. Onze A-pupillen waren goed 
vertegenwoordigd met maar liefst 3 acts! Bente met haar super goede gitaar geluid, Bart met super grappige 
moppen en Tijs met hilarische grapjes. Daphne en ik waren super trots! Daphne en ik deden zelf ook mee met 
onze vriendinnen (en 2 collega trainers) Jenny, Marjolein en Simone. Wij hebben een videoclip gemaakt en lieten 
onze dans en playback kunsten daarna ook op het podium zien. Misschien een leuk idee om volgend jaar met nog 
meer A-pupillen mee te doen?!  
 
Ik doe al heel wat jaartjes aan atletiek en vind nog steeds het binnen seizoen het leukste. Mijn vrijdagavond 
bestaat dan ook alleen maar uit atletiek. Van 5 tot 6 training geven, eten bij mijn ouders, zelf trainen en daarna 
appelthee drinken (of iets anders) in de Borgh. Dat laatste gaat vaak gepaard met nootjes en bitterballen en is dan 
ook erg gezellig. Eigenlijk zou ik ook op woensdag moeten trainen, maar ik smelt van regen dus ik ben al een 
aantal weken niet geweest haha.  
 
Gelukkig zijn een aantal A-pupillen wel echte bikkels en trotseren regen, sneeuw en storm om mee te doen aan de 
crossjes. Ze lopen super goed en daar kan ik soms nog een voorbeeld aan nemen! Ook met de HIK deden heel 
wat kinderen mee. Nikki en Lieke deden voor het eerst mee en konden goed meekomen met de andere meiden. 
Lieke sprong echt super hoog, zonder te oefenen! Knap hoor! In de middag hadden veel kinderen zich omgetoverd 
tot spoken, heksen en andere enge gedaantes. Daarna werd de schmink eraf gespoeld in het zwembad! Het was 
een geslaagd dagje.  
 
Hopelijk gaan we nog veel leuke, gezellige, grappige, stoere momenten beleven met de A-pupillen!  
 

De volgende die een stukje mag schrijven is Bert Tielen 
 

 
Ik ben Koen van Leent en ben 8 jaar oud. Ik zit op atletiek bij de B-pupillen. Het beste 
wat ik kan is hard rennen. Het leukste vind ik om een cross te lopen. Ik wil dan ook 
meedoen aan kampioenschappen. De H.I.K. vond ik ook erg leuk. Ook Sinterklaas is al 
in de kantine geweest en dat was ook erg leuk! 
 
 
 
De volgende die een stukje mag schrijven is Cas Overzier. 
 
 

 
 

 

 

Helaas is er geen stukje binnen gekomen van Daniel, dus de beurt gaat naar Mirre van Wensen. 
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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



 
Mijn naam is Bas van Rijswijk, woonachtig in Zevenbergen. Geen Familie van Marcel, maar wel leuk om met een 
naamgenoot te lopen. Ik ben geboren in Papendrecht op 2 april 1964, bijna 48 jaar geleden dus. 
Na 2 jaar Papendrecht zijn we verhuisd naar de Staart in Dordrecht. 
Op mijn 11e zijn we verhuisd naar Noordhoek. Van de stad naar een dorp wat een overgang! 
 
Na de lagere school heb ik een opleiding loodgieter in Breda afgerond, hetzelfde vak als mijn vader dat was het 
toch wel! Ik werkte voor een installatiebedrijf dat boven de moerdijk werkte. 
In 1992 ben ik een Sanitair showroom aan de Zuidrand in Zevenbergen begonnen. 
Dat hebben we 5 jaar gedaan en zijn toen met de verkoop van Sanitair gestopt en samen met mijn broer Raymond 
een badkamer montagebedrijf getart. Dat liep uit de hand, want we waren op een gegeven moment halve huizen 
aan het bouwen. We hebben toen besloten dat we beter aannemerspapieren konden halen. 
Na 6 jaar avondschool en papieren op zak samen met mijn broer een aannemersbedrijf gestart: Gebr van Rijswijk. 
 
Op mijn 16e ben ik gaan sporten, er was een boksschool gestart in Noordhoek. 
Dat leek me wel wat! We (mijn vrienden en ik) hadden nog al eens ruzie en het leek ons wel makkelijk als we 
konden boksen. Dat waren we gauw afgeleerd…… 1 x knokken in een kroeg en we moesten op het matje komen 
op de boksschool. Opdonderen of komen trainen en niet meer boksen in een kroeg. 
Dat laatste heb ik onthouden, nooit geen ruzie meer gehad. 
Na veel trainen (6 x per week) en veel wedstrijden door heel het land heb ik het in 1987 tot de Nederlandse  
kampioenschappen in de A klasse geschopt. Als Welter gewicht (van 71 tot 73 kilo) werd ik derde van Nederland. 
Tevens deden we voor de bokstrainingen ook veel hardlopen. Iedere zondagmorgen om 9 uur in het bos 
Pangevaart nabij Bosbad Hoeven. Ook liepen we toen wel wat wedstrijdjes mee. Meestal crossjes en soms op de 
weg. Dat lopen ging me toen ook redelijk goed af: 5 km in 17.40 en 10 km in 36.58 min. 
 
Vanaf 1988 tot voor 2 jaar geleden sportte ik niet of nauwelijks en woog inmiddels 105 kilo. 
Vrienden vroegen me op een verjaardag achter een glas bier of ik aan een opstapgroep hardlopen bij de Groene 
Ster wilde meedoen, want er gingen er nog 5 mee. Pff uuu ja voorruit dan maar.  
Nou de rest is duidelijk, na de eerste training 50m. lopen 50m. wandelen onder leiding van Ton Kapitein ging het 
steeds beter. Ik train nu 4 x per week; 2 x op de baan, 1 x buiten en 1 x kracht bij Bert Tielen. 
Van dat laatste heb ik veel profijt, ik ben er sterker door geworden in mijn benen en loop lekkerder. 
Inmiddels weeg ik 84 kilo en voel me goed. 
 
Ik hoop dat ik blessure vrij kan blijven, al is dat wel moeilijk als je graag steeds sneller wilt lopen. 
Mijn doelstellingen nu zijn, een 5km onder de 20 minuten lopen en een 10km in de buurt van de 40 minuten. 
Als dat lukt kijken wat er nog meer mogelijk is en misschien eens aan de Ropa Run meedoen of langere afstanden 
en snellere tijden. Maar dat is toekomstmuziek, ik ben daar nog niet zo mee bezig. 
 
Tevens hoop ik toch mensen warm te maken om te gaan hardlopen en gebruik mijn afvallen daarbij als voorbeeld. 
Wat bij mij door trainingsarbeid, opletten wat je eet,  niet meer (minder) snoepen en minder alcohol drinken is 
gelukt daar hoop je ook een ander warm voor te kunnen maken. 
Als afsluiting: Lopen is wel verslavend! maar blijft leuk om in verenigingsverband te doen. 
 
Gr Bas van Rijswijk 
 
Bas was vergeten om iemand aan te wijzen voor het volgende stukje, dus is de beurt nu aan 
Andre Hooydonk. 
 

 
 
Naam: Eloy de Kinkelder 
Leeftijd: 17 
Lid sinds: plus minus 8 jaar geleden 
Categorie: A junioren 
Favoriete onderdeel: verspringen 
  
Ik ben ooit in groep 6 op atletiek gegaan met als enige reden dat ik rennen leuk vond. Rennen vind ik nu ook nog 
steeds leuk en ik doe dat sinds ik geen last meer heb van mijn blessure ook een paar keer per week. Toch vind ik 
verspringen het leukste onderdeel en doe ik de andere onderdelen ook graag.  
Wat ik vind dat beter zou zijn, maar dat vast om een of andere reden niet kan, is op een andere dag trainen.                     
Op vrijdagavond komen er namelijk wel vaak dingen tussen en kan ik niet naar atletiek. 
  
De volgende keer mag Jan Zandbergen een stuk schrijven.  
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MUTATIES 

 
 
 

 
 
AANMELDINGEN   AFMELDINGEN  
Sjoerd Martens Klatje  Ronald Naaktgeboren Senior 
Job Kremers B-pupil  Jonne van der Linden C junior 
Milo van de Zanden A-pupil  Kees van Heeren Recreant 
Joke van Sliedregt Loper    
Ineke Heikes Wandel    
Frans Heikes Wandel    
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UITNODIGING 
 
Glühweinavond 
voor de lopers 
 
Donderdag 20 december  
om 19.30 uur  
 
Eerst een kleine kersttraining en daarna 
een gezellige avond met Glühwein en 
uitreiking van het Kanjerklassement  
 
 
 

 
 

 
 
 
Kosten  € 2.50  incl. 2 consumpties en hapjes 
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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!



 

UITSLAG CLUBKAMPIOENSCHAPPEN OUTDOOR - VERVOLG 

WANDELVREUGDE 

 
Hieronder nog wat resterende uitslagen van de clubkampioenschappen outdoor van 30 september j.l. 
 

 
Sen. Mannen - 5000 mtr 

   
Sen. Mannen - 1 mijl 

 
 

Naam Prest. 
  

Naam Prest. 
1 Nico van Tunen 19.29.3 

 
1 Nico van Tunen 6.54.2 

2 Bas van Rijswijk 21.04.7 
 

2 Leonard Wennekers 7.48.4 
3 Ton Kapitein 21.36.9 

    4 Stevin vd Meer 21.46.7 
  

Sen. Mannen - 2 mijl 
 5 Peter Overzier 21.56.1 

  
Naam Prest. 

6 Klaas Smit 22.25.9 
 

1 Leonard Wennekers 17.13.3 
7 Toon Paulissen 22.49.9 

    8 Rien Nieuwkerk 23.06.5 
  

Sen. Vrouwen - 5000 mtr 
 9 Ben Cornel 23.31.0 

  
Naam Prest. 

10 Rene Hollemans 23.39.7 
 

1 Carla Smits 25.21.5 
11 Bert Mathijssen 23.50.2 

 
2 Marianne Jacobs 26.51.5 

12 Niels van Wensen 24.02.3 
 

3 Toos de Moor 27.19.9 
13 John Bakker 24.09.9 

 
4 Simone Timmers 31.07.8 

14 Ton Buurstede 24.28.3 
 

5 Jaqueline Nijenhuis 31.11.5 
15 Joep Drummen 24.36.1 

    16 Jos Boeters 25.59.8 
  

Sen. Vrouwen - 1 mijl 
 17 Leonard Wennekers 28.02.2 

  
Naam Prest. 

18 Leo Stok 28.09.2 
 

1 Anouk van Dis 6.52.4 
19 Marcel v Bentum 28.20.3 

 
2 Liesbeth v Oers 8.00.9 

20 Piet Jacobs 31.01.1 
    21 Hubeart Nijenhuis 31.11.9 
 

Sen. Vrouwen - 2 mijl 
 

     
Naam Prest. 

    
1 Anouk van Dis 15.14.9 

 
 
 
 

 
Hallo wandelaars, 
  
Ja ja het is nu bijna zo ver, eind van de maand ga ik dan echt de wandelcommissie verlaten, helaas is het niet 
gelukt er nog mensen bij te krijgen, dus vanaf januari bestaat de commissie nog steeds uit 3 personen. 
Maar zoals al op de algemene vergadering is besproken het wandelcluppie gaat gewoon door.  
De zondagmorgentochten, het gezamenlijk naar de uittochten gaan, de dinsdagavondtochtjes en de 4 daagse van 
Nijmegen. Er zijn ook op die avond wat ideeën aangegeven die we zeker een kans moeten gaan geven 
(wandelbegeiderspool). Ook heel goed dat Lenneke de uitnodigingen uittochten heeft overgenomen van Fred. 
 
Soms vraagt iemand me, stop jij helemaal, ook met wandelen? Dat is natuurlijk niet zo, ik vind het wandelen nog 
steeds heel erg leuk om te doen. 
Het is gewoon heerlijk gezamenlijk aan een uittocht deel te nemen en onze eigen tochtjes te lopen. 
We hebben nu eenmaal best een leuke groep, waar geregeld ook wat gelachen wordt onderweg. 
Mijn grote hobby, wat ik lang geleden echt heel graag deed (fotografie/fotobewerkingen), ga ik dan ook in de 
toekomst weer oppakken, De camera is inmiddels al aangeschaft, nu eens even rondsnuffelen voor een paar leuke 
workshops en dan zelf lekker gaan experimenteren. 
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WANDELAGENDA 

Verder is er nu vanaf januari het volgende gewijzigd. 
De aanmeldingen/afmeldingen lidmaatschap vanaf januari bij Anet van Hooijdonk. Ook de wijzigingen moeten 
doorgegeven worden bij Anet, zij verzorgt dan ook de aanmelding/afmelding van de KNBLO haar mailadres is: 
anetvanhooydonk@etab.nl 
Ik heb nu even de pech geplaagd te worden met het fenomeen hielspoor ggggrrrrrrrrr, niet fijn, in het verleden daar 
ook best lang mee bezig geweest met mijn linkervoet, en nu dus de rechtervoet. 
Maar ben druk bezig bij de Podo en dan gaat het weer helemaal goed komen en gaan we weer geleidelijk aan 
opbouwen met wandelen. 
Ik ben jarenlang met plezier in de commissie actief geweest, en heb ook zeker leuke mensen leren kennen, mogen 
genieten van hele leuke maar ook niet leuke gebeurtenissen. 
Maar vind het ook nu heel prettig andere hobby’s na een lange tijd weer op te gaan pakken. 
Toch heel wat op papier staan, hé? Voor we het in de gaten hebben gaan we dan ook weer op naar 2013.  
Nieuw jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen! 
Dus voor dit kleine stukje 2012 maar vooral 2013 heel veel goeds/gezondheid en veel wandelplezier! 
 
Anneke 
 

 
ZONDAGMORGEN TOCHTEN 

  Datum nr. Route afstand Begeleider 
16 december 50 Langeweg 14 Joop 
23 december 34 Pootweg 12 Arie 
30 december 47 Noordhoek 13 Martine 
06 januari 36 Rust Roest 12   
13 januari 32 Bloemendaal 12   
20 januari 50 Langeweg 14   
27 januari 21 Klundertseweg 10   
03 februari 33 Klundert 12   
10 februari 

 
autotocht 

 
  

17 februari 34 Pootweg 12   
24 februari 35 Groene Woud 12   

     DINSDAGAVOND GEEN TOCHTEN I.V.M. DE WINTER 
   

UITTOCHTEN 
 zaterdag 19 januari Winterseriewandeltochten wsv Wiego 

 
clubgebouw Schuttershof, Viandenlaan 7, Breda 

 
40 km start: 9.00-10.00 

 
25 km start 9.00-12.00 

  zondag 3 februari Snerttocht, wandelclub Walking Activities 

 
De Schakel, Kerkstraat 104, Gilze 

 
20, 12 en 6,5 km start: 9.30-13.00 

  zaterdag 23 februari Zuurkooltocht, st wandelsport Dordrecht e.o. 

 
kantine kv sporting Delta, Gravensingel 118, Dordrecht 

 
35 km start: 9.00-10.00 

 
25 km start: 9.00-11.00 

 
15 km start: 9.00-12.00 

 
10 km start: 9.00-13.00 

 
5 km start:   9.00-14.00 

  zaterdag 9 maart Rondje Halderberge, AVO '83 afdeling Wandelen 

 
sportpark Albano, Albanoweg 5, Oudenbosch 

 
40 en 25 km start: 8.00-10.00 

 
15 en 10 km start: 9.00-12.00 
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VERJAARDAGEN 
 
 

 
DECEMBER 

  
JANUARI 

1 Thomas Pistorius 
 

2 Rob Langeweg 
2 Janne de Jager 

 
2 Miriam van de Wiel 

2 Shetana Willemse 
 

3 Davey van der List 
3 Leo van Dijk 

 
3 Bert Tielen 

3 Keltoum Azoum 
 

4 Jolanda Hollemans 
3 Monique Otten 

 
4 Elske Lobensteijn 

6 Richard Geelen 
 

7 Laurena Laros 
7 Marian Farla 

 
8 Jos Verdaasdonk 

7 Amber Alofsen 
 

9 Shem van Oers 
8 Carla Francois - van t Hof 

 
10 Wim Francois 

9 Wouter van Verseveld 
 

10 Rein Becht 
10 Bart Cabaret 

 
11 Agnes Kraaijeveld 

10 Niels Cabaret 
 

12 Henk van Alphen 
10 Jane Zwaan 

 
13 Tiny Vos 

11 Esther Cramer 
 

14 Niels Ooijen 
12 Leo Stok 

 
14 Colette van der Burgt 

12 Sjak van Oers 
 

18 Niels Lousberg 
14 Frank Braams 

 
19 Kitty Thiele 

15 Bianca Frankhuizen 
 

20 Fre Borggreve 
16 Sienna Wevers 

 
22 Lia Broeders 

16 Esther Pannekoek 
 

23 Marjolein de Vos 
16 Marthe van Loon 

 
23 Kyra Ligtvoet 

16 Arianne van Dorst 
 

28 Ilse Stam 
17 Jan Franken 

 
28 Simone Timmers 

17 Stefano Eversdijk 
 

29 Edwin Otten 
19 Kim Holling 

   22 Marian Roest 
   22 Fleur Braaksma 
   22 Loretta Scheurwater 
   23 Ivo Karbaat 
   23 Marcel van Bentum 
 

  23 Sem van de Berkt 
   24 Leonard Wennekers 
   24 Bert Mathijssen 
   26 Thomas Hooyer 
   26 Ryan Smits 
   28 Kees de Geus 
   29 Mariette Kapitein 
   30 Walfred Bol 
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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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Na een aantal jaar geen playbackshows te hebben gehad i.v.m. met het realiseren van een nieuwe 
sportaccommodatie en clubgebouw was het op zaterdagavond 24 november 2012 dan eindelijk zover, de jaarlijkse 
playbackshow in een nieuw jasje: Groene Ster’s Got Talent 2012! 
 
Om 18:30 uur begon de kantine al aardig vol te stromen met publiek en deelnemers, want om 19:00 uur was het de 
beurt aan de jeugd t/m de D-junioren! Later op de avond, om 21:00 uur was het de beurt aan de volwassen vanaf 
de C-junioren.  
 
Bij een talentshow hoort natuurlijk een jury, onze vakjury bestond uit Angela Rindt, Hester Alofsen en Fred Lodder.  

 
 
 
 
De presentatoren 
van de avond waren 
Dennis François en 
Angela van Haaften. 
 
 
 

 
19:15 uur: Showtime!  
7 acts stonden klaar om op te treden voor al het publiek en de jury! 

 
 
 
 
 
Merijn van den Berg (mini-pupil) mocht het spits afbijten en 
zong/playbackte op het nummer Hallo Wereld, bekend van de 
Kinderboekenweek! Er bleek veel talent onder de jeugd;  
zo deden Thijs Wassenaar (A-pupil) en Bart Cabaret (A-pupil) 
allebei een moppentappen act waarbij ze het publiek aan het 
lachen kregen, liet het zusje van Thijs zien hoe goed ze kon 
dansen als een echte ballerina op een nummer van K3, deden 
Yara Lousberg en Tara van Tilborgh (Klatjes) een stoer dansje op 
Mega Mindy (ze waren ook echt verkleed als Mega Mindy’s en 
hadden zelfs lampjes in hun handen!), speelde Bente de Jager 
(A-pupil) het nummer ‘’Billionaire’’ van Bruno Mars op gitaar en 
liet Lucas van den Berg (B-pupil) zien dat je kunt dansen op 
zwemflippers (en met een duikbril) op het nummer 
‘’Waterscooter.’’  
Alle acts hadden het super goed gedaan, ze waren origineel, 
mooi verkleed en kregen positief jurycommentaar.  
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Nu was het de lastige taak aan de vakjury om uit deze 
acts een winnaar te kiezen!  
Na een korte pauze en juryoverleg was het tijd om de 
winnaar bekend te maken, maar voordat dat gebeurde 
kregen alle kinderen een mooie medaille! De winnende 
act van deze avond: Yara & Tara met Mega Mindy!!  
Zij mochten nog een keer voor al het publiek optreden!  
 
Ook wonnen zij de publieksprijs, tijdens de pauze kon 
het publiek zijn/haar stem uitbrengen op zijn/haar 
favoriete act, Yara & Tara, onze Mega Mindy’s, mochten 
iets lekkers uitkiezen achter de bar. 
 
Na de jeugd volgde er weer een pauze, want Dennis en 
Angela moesten het programma opstellen, er waren 
namelijk 15 acts bij de volwassenen!   
 
Ik zal ze kort alle 15 in volgorde omschrijven:  
 
 
 

 
1. Malik Azoum (D-junior) & Andy Kremers (C-junior) met hun act ‘’in de maneschijn.’’ Waarbij Malik het nummer in 
de maneschijn live zong en Andy als doventolk het nummer uitbeeldde. 
 
2. Amber Alofsen, Lisanne van Hooijdonk en Kim Holling (C-junioren) deden een spetterend dansje op het 
bekende nummer: ‘’Gangnam Style!’’ 
 
3. Justin François (Master) deed een vliegtuigact, waarbij hij het op afstand bestuurbare vliegtuigje uitbeeldde en 
met een toeter het geluid van dit vliegtuigje maakte.  
 
4. Het damesteam: Daphne Kapitein, Simone Kapitein, Marjolein de Vos, Elsa Smits & Jenny Pope waren echte 
‘’Callgirls.’’ Zij hadden een filmpje gemaakt op het nummer Call me Maby van Carly Rae Jepsen, het filmpje werd 
afgespeeld via een beamer op het doek, halverwege het nummer stopte het filmpje en kwamen de Callgirls 
tevoorschijn, waarbij ze 06-nummers aan het publiek uitdeelden en een leuk dansje op het podium deden. 
 
5. Onze mannen Masters; Eric van den Berg, Ryan Smits, Dennis François en Justin François deden een dans op 
het bekende nummer ‘’I’m sexy and i know it!’’ van LMFAO!  
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6. Vader en zoon, Kees en Edwin Otten, met een nummer van John 
Denver – Country Boy. (Zie de foto hiernaast voor een impressie)  
 
7.  Koen Jacobs en Tijs Vermeulen (A-junioren) met een ‘’Verborgen 
Talentenshow.’’ Waarbij verschillende mensen uit het publiek naar voren 
werden geroepen om een gebeurtenis te laten zien (waar gebeurd) zoals 
hoe het er in de mannenkleedkamer in de douche aan toe gaat op de 
vrijdagavond! Kortom, deze act had je niet mogen missen! 
 
8. Justin François, Eric van den Berg en Dennis François met hun act: 
‘’op het herentoilet.’’ Hier lieten zij zien hoe het onderling bij bijv. een 
competitiewedstrijd op het herentoilet er aan toe gaat.  
 

 
 
 
 

 
 
9. Koen Jacobs (A-junior) en Elsa Smits (Senior) met een 
‘’Emotionele dans.’’ Zij deden een geweldige act na van Britains 
Got Talent 2009 - Stravos Flatley. (Zoek maar eens op op 
Youtube!) Koen & Elsa waren eigenlijk nog beter!!  
 
 
10. Dennis François 
zorgde voor een live 
zang optreden, 
verkleed als John 
Denver en een mix 
van meerdere 
nummers van John 
Denver! 
 
 
 

 
 
 
11. Daphne Kapitein (Senior) en Tijs Vermeulen (A-junior) met hun datingshow ‘’Take me out!’’ Een zoektocht voor 
kandidaat Marjolein de Vos naar een geschikte partner!  
Ook werden er de do’s en don’ts van het flirten uitgelegd en werden er openingszinnen doorgenomen, hier wat 
voorbeelden: 
 
Openingszinnen voor vrouwen met gegarandeerd succes: 

- Ik hoop dat je EHBO kent, want je bent adembenemend. 
- Ik houd niet van regen, maar wel van spetters! 

Openingszinnen voor mannen zonder succes:  
- Wil je dat masker even afdoen, want je wilt toch niet zeggen dat je van nature zo knap bent? 
- Als je een hamburger was noemde ik je Mac Beauty.  
- Hoe wil je je eitje in de ochtend? Gekookt, gebakken of bevrucht?  

 
12. Marjolein de Vos met een poi op een nummer van ‘’Afrojack!’’ (Een poi is een gewichtje (lampje) aan een koord 
of ketting die men rondzwaait en waar men trucs mee uithaalt, valt onder de categorie ’’jongleren’’ en zij heeft dit 
op de A.L.O. gedaan). Een hele mooie en originele act! 
 

21 



 
13. Dennis François, (ja bij de jeugd was het een succes!) als Mega Mindy! (En ja, ook hij had een Mega Mindy 
pak aan!)  
 
14. Justin François, Eric van den Berg en Ferdi Spronk met de ‘’Hotdogs.’’ Waarbij ze piano speelden zonder 
handen maar met hun ‘’jeweetwel.’’  
 
En de laatste act van de avond: 
15. Koen Jacobs en Tijs Vermeulen (A-junioren) met het nummer Breezerslet, verkleed als  ‘’Breezersletjes.’’  
 
Na de 15 acts was het tijd voor een pauze, want de jury had een lang juryoverleg om te bepalen wie de winnaar(s) 
zou worden van Groene Ster’s Got Talent 2012! Ook kreeg het publiek in de pauze de tijd om een stem uit te 
brengen op zijn/haar favoriete act. 
 
Na een heel lang juryoverleg was het dan zover…  
welke act wint Groene Ster’s Got Talent 2012?!  
De winnaar van Groene Ster’s Got Talent 2012 werd:   
De mannen Masters (Dennis François, Justin François, Eric van den Berg en Ryan Smits) met  I’m sexy and 
i know it! Ook zij mochten nog een keer optreden, zodat alle dames in het publiek nog 1 keer konden genieten van 
deze half blote ‘’sexy’’ mannen!  

 
 
 
 
Toen bleef er nog 1 prijs over..  De publieksprijs! 
De publieksprijs ging naar De Callgirls! (Daphne 
Kapitein, Simone Kapitein,  Marjolein de Vos, Elsa 
Smits & Jenny Pope) Zij kregen de meesten 
stemmen van het publiek, zij hadden het dik verdiend 
met hun creatieve filmpje!  
      
 
 
 
 
 

Bedankt Groene Ster’s Got Talent Commissie voor de organisatie, de 
barcommissie voor de verzorging van de hapjes en drankjes, Edwin 
Otten voor licht/geluid, Nick Langeweg voor het gebruik van 
lampen/zwarte doeken, Hester, Fred en Angela voor de functie van 
jury, Mariette Kapitein voor de prachtige foto’s, de deelnemers voor 
hun originele en spetterende acts en natuurlijk al het enthousiaste 
publiek! Het was een groot succes, op naar volgend jaar!   
(Je hebt dus nog een jaar om te oefenen voor een act  !!) 
 
Sportieve groet namens de Groene Ster’s Got Talent commissie, 
Angela van Haaften  
 
En Angela en Dennis bedankt voor het presenteren!!! 
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SINTERKLAASFEEST GROENE STER 
 
Inmiddels is Sinterklaas weer terug naar Spanje, maar voor diegenen die dat nog niet wisten……… Dit jaar is 
Sinterklaas samen met een paar zwarte Pieten weer voor het eerst in een heleboel jaar echt bij onze vereniging op 
visite geweest! Andere jaren had Sinterklaas het altijd veel te druk en stuurde hij wel een paar Pieten naar de 
trainingen, maar zelf kon hij dan niet langs komen. Maar nu we zo’n prachtige 
kantine hebben kwam Sinterklaas op vrijdag naar De Knip en alle Klatjes, Mini’s en 
BC-pupillen mochten komen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om 16.00 uur mochten alle kinderen 
komen. Dat was voor sommige kindjes 
nog wel haasten, want nu was het 
meteen uit school naar atletiek. 

Eenmaal binnen kreeg iedereen lekker wat te drinken en een zakje snoep en dat ging er wel in! 
 
 
 
 
 
Omdat we nog even op Sinterklaas moesten wachten hebben we 
een aantal liedjes gezongen, kleurplaten gekleurd en hebben 
Jeannie en Marian nog even de plaats van Sinterklaas ingenomen 
en eens gekeken wat er over onze kinderen in het dikke boek 
stond. Alhoewel het dus geen echt dik boek was…… 

 
 
 
 
 
En jawel hoor, daar was Sinterklaas! De eerste kinderen die 
na het zingen van een liedje bij hem mochten komen waren 
Rein, Julian, Wout en Tom. Sint keek eens in zijn boek en 
zag dat deze jongens nu de oudsten zijn van het groepje van 
Jeannie en Demi en dat zij altijd heel goed mee helpen als 
er nieuwe kindjes komen, omdat ze al precies weten hoe 
alles moet. Hierna kregen ze lekkere pepernoten en 
mochten ze weer even gaan zitten. 
 
 
 

 
 
 
 
Het volgende groepje was een meidengroepje, namelijk Pien, 
Kyra, Juul, Kevser, Amber en Femke. Gelukkig zag Sint in zijn 
boek dat deze dames altijd heel gezellig zijn en samen heel 
veel lol maken op de trainingen. Dat ze lekker kunnen kletsen, 
maar toch heel goed naar Angela, Marian of Anet luisteren als 
dat nodig is. 
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Toen mochten de Bikkels bij Sinterklaas komen, want dat stond 
in zijn boek. Sinterklaas vond Jayda, Bas, Colin, Nigel, Koen , 
Liam en Jesper echte Bikkels, omdat ze allemaal al met de 
crossjes hebben meegedaan. Sinterklaas zag in zijn boek dat 
ze in Steenbergen en in Standdaarbuiten hebben gelopen en 
vroeg zich af of ze dan van Steenbergen helemaal naar 
Standdaarbuiten moesten rennen. Gelukkig wisten de jongens 
daar antwoord op en kon precies aan Sinterklaas verteld 
worden wat wel de bedoeling is van een cross. 
 
 
 
 
 
 

 
Gijs, Julius, Sjoerd, Sienna, Caatje en Daan mochten 
daarna bij Sinterklaas op het podium komen staan.                     
En omdat deze kindjes allemaal nog niet zo heel lang op 
atletiek zitten, wilde Sinterklaas wel eens weten wat ze leuk 
vinden. Natuurlijk kreeg hij ook nog een paar mooie 
tekeningen! 

 
 
 
 
 
Sinterklaas dacht dat de volgende dames hadden 
afgesproken dat ze allemaal roze kleren aan zouden doen, 
want dat was bij Lente, Lotte, Marthe, Dani, Jane en Laura het 
geval. Sinterklaas weet van deze meisjes dat ze allemaal uit 
Noordhoek komen om bij ons te komen trainen. Dit vindt hij 
toch wel goed van ze, want ze moeten dan toch een stukje 
rijden. 
 
 
 
 

 
Daarna was het de beurt aan Wouter, Cas, Robin, Niels, 
Davy, Wouter en Jort om bij Sinterklaas te komen. Deze 
kinderen doen volgens Sinterklaas altijd heel goed hun best 
op de training en omdat hij ook wilde weten of ze ook zo 
goed hun best doen met zingen, liet hij ze dus een liedje 
zingen. Wat trouwens heel goed ging, hoor! 
 
 

 
 
 
 
Toen waren Tijn, Yara, Tara, Luna, Kevin en Quin aan de 
beurt. Sinterklaas vindt deze kinderen heel erg stoer, want 
tijdens de clubkampioenschappen in september hebben ze 
ondanks dat ze bang waren voor het startpistool toch mee 
gedaan aan de 600 meter en hebben deze helemaal 
uitgelopen. Daar moet je toch wel een conditie voor hebben, 
zei Sinterklaas!  
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De 2 winnaars van de verkleedwedstrijd tijdens de HIK 
mochten toen naar voren komen. Sinterklaas wilde wel eens 
weten hoe ze dan verkleed waren, dus Jelle vertelde dat hij 
een soort spook was met enge spinnenwebben en Sarah 
vertelde dat ze verkleed was als heks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tot slot was het de beurt aan Zeferino, Max, Milan, Stefano, 
Joris, Rik en Lucas. Van deze jongens wilde Sinterklaas echt 
alles weten over de HIK die pas is geweest. Hij wilde weten 
wat ze nu precies hadden gedaan, want de Pieten hadden 
de kinderen zien sporten, maar ook zien zwemmen. Hij wilde 
weten wat een spinnenwebrace is, maar ook wat 
hersenpangraaien is. Nou dat konden ze natuurlijk wel 
vertellen! 

 
 
Nadat alle kinderen bij Sinterklaas waren geweest en hij iets 
over hen had gelezen in het grote boek, mochten ze om de 
beurt weer bij Sinterklaas komen. Dit keer kregen ze een 
hand, pepernoten, een chocoladeletter en natuurlijk het 
allerleukste: een cadeautje! Het was wel even opletten, want 
de jongens moesten links en de meisjes rechts een cadeautje 
halen, maar dat ging helemaal goed! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als allerlaatsten moesten Demi, Angela, Marian, Jeannie 
en Anet nog even bij Sinterklaas komen en moesten ze 
natuurlijk een liedje zingen. Het was zo mooi dat ze als 
beloning ook een chocoladeletter kregen! 
 
 
Daarna was het tijd voor de Sint en zijn Pieten om weer 
verder te gaan, want hij had nog meer kindjes die hij moest 
bezoeken, maar niet nadat we natuurlijk weer een mooi 
lied voor hem hadden gezongen. 
 
 
 
Ik wil Sinterklaas en zijn 2 zwarte Pieten, maar ook iedereen die mee geholpen heeft (Kees, Marian, Jeannie, 
Jennie, Marieke, Lisanne, Angela, Demi) om deze middag tot een heel groot succes te maken, heel hartelijk 
bedanken en laten we allemaal weer hopen dat Sinterklaas volgend jaar weer bij ons op de Knip langs wil komen! 
 
Groetjes, 
Anet 
 
P.S. Er staan nog veeeeeeeeeeeel meer foto’s van deze middag op onze site: www.avgroenester.nl 
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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.
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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




	De donkere dagen voor kerst. Dat geldt in ieder geval voor de familie van Geert Leijs.  Geert is lange tijd lid geweest van de wandelafdeling en is afgelopen donderdag overleden.    Dat soort berichten zet je altijd weer met beide benen op de grond. G...
	Ook donkere dagen hebben we de afgelopen tijd op de baan gehad, met steeds weer uitvallende lampen waardoor het lopen op de baan nogal een avontuur werd. Inmiddels zijn er wat reparaties uitgevoerd en kunnen jullie hopelijk weer in een zee van licht j...

