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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
Angela Rindt             0168-328306

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     8,00  
Mini-pupillen     8,00
ABC-pupillen    8,50    7,50
CD-junioren  10,00  13,25
AB-junioren  13,50  13,25
Senioren / Masters  13,50  21,25
Recreanten  10,00 
Lopers   10,00  21,25
Wandelaars    6,00
Gastleden       8,00  
Donateurs    2,50

MEDIA INFO:  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

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:
Martine Maat  Klundertseweg 27            0168-327372
Arie de Wit  Koningin Emmastraat 4, Fijnaart       0168-464533

JURYCOMMISSIE (JUCO) :  
Ria Buinsters                                                   0168-467060

TRAINERS:
Demi Bakker  Klatjes + Mini's           06-29022163
John Bakker  Lopers            06-21699876
Dennis François  Senioren            0168-327997
Justin François  Senioren            0168-327100
Angela van Haaften  BC-pupillen & Recreanten                   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
Marian Roest  BC-pupillen            0165-314518
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
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. 

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

TRAININGSTIJDEN m.i.v. 1 april
Klatjes + Mini's:   VR    17:00 - 18:00 uur 
ABC-pupillen:  VR    17:00 - 18:00 uur  
CD-junioren:  WO  18:30 - 19:30 uur
   VR    18.30 - 19.30 uur 
AB-junioren en Senioren WO  vanaf 19:30 uur
   VR    vanaf 19:30 uur
   ZO    10:30 - 12:00 uur
Recreanten:  DI      20:00 - 21:30 uur   
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

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

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

info@avgroenester.nl
inschrijven@avgroenester.nl

uit.secretariaat@avgroenester.nl
trainers@avgroenester.nl

puptrainers@avgroenester.nl
cdtrainers@avgroenester.nl

absentrainers@avgroenester.nl
looptrainers@avgroenester.nl

BESTUUR:
Vacant    Voorzitter    
Dorien van Someren Penningm.   Kristallaan 7a           0168-404934
Vacant   Secretaris     
Sandra Leenheer  Lid     Perwijs 23          0168-323308
Ruud van Leeuwen  Lid     Bouwensland 18          0168-324253
Kees Otten  Lid     J.J.Vorrinckstr.23             078-6410638
Marjolein de Vos  Lid     Melisblok 38          06-22291292

WEDSTRIJDSECRETARIAAT:
Thuiswedstrijden  Dorien van Someren                            0168-404934

CLUBTENUE:     Jeanny van Kaam           0168-326427
     Meer informatie:  zie clubblad.
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VAN HET BESTUUR 
 
Nu bijna iedereen weer terug is van vakantie, mag ik het stukje schrijven namens het bestuur.                        
De afgelopen week zijn we weer met nieuwe energie begonnen en ik heb gemerkt dat wij niet de enigen 
waren! Er werden de afgelopen weken diverse nieuwe ideeën geboren, acties gestart en lopende zaken 
opgepakt! Is er dan toch een verband te leggen tussen de hoeveelheid zonneschijn en de hoeveelheid 
energie bij mensen? En niemand heeft hier deze zomer aan kunnen ontkomen; ik zag veel gebruinde 
hoofden op de Knip!  
 
Helaas moet ik mijn stukje beginnen met de mededeling dat Ronald ons bestuur gaat verlaten,                        
we vinden het erg jammer, maar hebben begrip voor zijn genomen besluit. Hij licht zijn vertrek zelf 
verderop in het clubblad toe. Dit maakt het ‘bezettingsprobleem’ van het bestuur nog groter dan het al 
was. De taken die Ronald onder beheer had zijn voorlopig verdeeld maar we willen natuurlijk erg graag 
nieuwe bestuursleden om weer op de gewenste ‘sterkte’ te komen. Ronald is zelf een loper en we waren 
ook blij met een vertegenwoordiger uit deze categorie. Het zou natuurlijk een goede zaak zijn als uit 
deze groep iemand zijn plaats zou willen innemen, maar iedereen mag zich natuurlijk aanmelden!                
Dus denk niet; de vereniging draait wel gewoon door, maar informeer eens bij ons wat bestuurslid zijn 
nou eigenlijk inhoudt en bepaal daarna of het iets voor jou is! 
 
Voor ik vooruit ga kijken, nog even een terugblik op de afgelopen zomermaanden. De jeugdcommissie 
heeft met de trainers van de klatjes en mini’s voor de jongste kinderen op woensdag 19 juni een leuke 
middag georganiseerd op de Knip. Op deze warme middag kregen de kinderen eerst pannenkoeken en 
waren er daarna diverse (water)spelletjes en cake-versieren. Een paar dagen later was er weer het 
tentenkamp voor de pupillen. Het werd voor sommigen een kort nachtje, maar het bleef gelukkig droog!  
Op 26 juni was er een avondwedstrijd die prima is verlopen…….alhoewel! Voor Alex verliep de wedstrijd 
uitstekend en zeer slecht tegelijk. In een heftige strijd met Justin op de 300m horden viel hij over de 
finish en brak daarbij zijn sleutelbeen op meerdere plaatsen. Pech dus, maar wat bleek later; hij won de 
strijd met Justin en behaalde hiermee een clubrecord van 40.21 sec.!  
Ook de lopers van de opstapgroep hebben in juni hun cursus afgerond met de 5 km. loop. Voor de 
wandel stond natuurlijk weer de 4-daagse van Nijmegen op de kalender. Een enthousiaste groep heeft 
van 16 tot en met 19 juli een redelijk warme 97e editie gelopen! 
 
Dan nu een overzicht van wat er de komende maand(en) zoal op stapel staat. Ik sta er zelf wel van te 
kijken hoor, als ik zo alles de revue laat passeren. Ik begin met augustus, hoe verzint de 
jeugdcommissie het; terwijl het zonnetje behoorlijk schijnt als ik dit schrijf gaan zij op 31 augustus skiën 
met de CD-junioren. Ik dwaal even af en bedenk me dat even in m’n zwembroek in de sneeuw liggen 
best wel lekker zou zijn!  Nou ja verder schrijven maar weer, want 1 dag later mag ik weer present zijn bij 
het recreanten uitje. Marco en Pascal (ik bespaar u de bijnamen voor dit tweetal) hebben wat 
georganiseerd en natuurlijk gaan alle recreanten mee. In het volgende clubblad komt vast een verslagje 
van deze dag!   
Op 3 september start er dan alweer een nieuwe opstapgroep die in 3 maanden wordt klaargestoomd 
voor een 5 km. loop. Dan dezelfde week op 5 september is er een wijnproeverij op de Knip voor alle 
leden van de Club van 100, de sponsoren en ieder lid die zich, tegen geringe vergoeding, heeft 
ingeschreven. De volgende avond is er een zogenaamde pasavond voor de clubkleding zie hiervoor 
verderop in het clubblad.  
 
Na een iets rustigere week volgt het weekend van de Groene Ster Loop. Deze loop wordt op 
zaterdagavond 14 september voorafgegaan door een pasta-party. Inschrijven kan nog tot 6 september, 
meer informatie vind je op de site of vraag het aan de leden van de loperscommissie.  
Zondag de 15e is dan de Groene Ster Loop die dit jaar voor het eerst wordt gecombineerd met de 
Markland Loop voor scholieren van het Markland college. Dit betekent al gauw zo’n 200 lopers extra.               
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DE BORGH CLUB-SPAARACTIE 

Er is nog een tekort aan juryleden dus meld je aan bij Ria Buinsters. Op deze dag staan ook de mannen- 
en de damesploeg in de landelijke finale welke wordt gehouden in Alphen aan de Rijn. Voor de 
zomervakantie hebben beide teams door uitstekende prestaties in de voorrondes van poule 13 zich 
hiervoor weten te plaatsen. Een geweldige prestatie natuurlijk en veel succes in de finale! 
 
Op 28 september heeft de wandel een feestavond op het programma staan wat vast weer een gezellige 
avond zal worden. Dan op zondag de 29e de clubkampioenschappen in een nieuw jasje! Dennis heeft 
een nieuwe opzet voor de clubkampioenschappen gemaakt die het vooral voor de pupillen en ouders 
aantrekkelijker zal maken. Trainers en de wedstrijdorganisatie commissie zijn enthousiast over de 
nieuwe aanpak. Binnenkort komt er een flyer uit waarop het een en ander zal worden uitgelegd.                      
Het zal ook mogelijk zijn om via de website in te kunnen schrijven voor de clubkampioenschappen.                 
Ook kan iedereen na de wedstrijd gezellig blijven eten, chinees buffet deze keer, en wat nakletsen.                  
Bij de inschrijving voor de clubkampioenschappen kun je ook aangeven of je, tegen geringe vergoeding, 
wilt blijven eten. 
 
Dan zijn we alweer bij de maand oktober waar in het eerste weekend het seniorenkamp, ook voor de 
AB-junioren, op het programma staat. Locatie van dit gezellige en spectaculaire weekend is, zoals 
gewoonlijk, weer top-secret! 
 
Verder wil ik iedereen nog wijzen op 2 acties die verderop in het clubblad zullen worden toegelicht.              
Lees ze door ze zijn zeker de moeite waard. De actie van de Borgh kan onze vereniging behoorlijk wat 
geld opleveren en ook de actie van SGZ werkt in uw en ons voordeel! 
 
Ongetwijfeld tot ziens op 1 of meer van bovenstaande evenementen! 
 
Kees Otten 
 

 
Beste leden, 
 
Graag vraag ik uw aandacht voor de club-actie van Hotel/Restaurant de Borgh! 
Van al uw bestedingen vanaf € 25,00 reserveert de Borgh 5% over het totaalbedrag voor de vereniging. 
De actie periode loopt van 01-09-2013 t/m 30-06-2014. 
Het enige dat u hoeft te doen, is bij het afrekenen te vermelden dat u meedoet voor Atletiek Vereniging 
Groene Ster. Meer niet….Kleine moeite voor u, maar een enorme financiële boost voor onze club!               
Let goed op dat u erbij vermeldt dat het voor de atletiek vereniging is! (de handbal bijvoorbeeld heet ook 
Groene Ster……………). 
 
Rekenvoorbeeld:  
U eet met 4 personen een 3 gangen menu met drank, dan bent u al snel € 150,00 kwijt. Door alleen 
onze club te noemen bij het afrekenen, verdient u voor de club € 7,50.   Dat is toch snel verdiend!!! 
En mocht u vergeten te zijn bij het afrekenen onze club te vermelden, dan kunt u binnen 3 dagen met de 
bon alsnog de 5% bij laten schrijven! 
De Borgh spaart alle bedragen op en in juli 2014 krijgen we het bedrag bijgeschreven! Laten we met z’n 
allen voor een zo hoog mogelijke opbrengst gaan!!!! 
Ik hoop op uw medewerking en wens u alvast een gezellige middag of avond bij de Borgh. 
Zijn er vragen over deze actie dan kunt u contact met mij opnemen. 
 
Sandra Leenheer, 06-12944521 
Namens Bestuur AV Groene Ster 
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A. ARDON,

Zuidhaven 95, Zevenbergen
Tel. 0168-323403

www.keurslager.nl

keurslager

VVeerrssttaanndd  VVaann  LLeekkkkeerr  VVlleeeess

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

Nieuw bij de 3 Musketiers:

BBQ+
Meer dan zomaar barbecueën! 

Kies zelf uw complete BBQ+ arrangement 
met of zonder bowlen.

SUPER BBQ + BOWLEN
all-in arrangement + 6 consumpties 

40,- p.p.

SUPER BBQ 
vlees + stokbrood + frites 

+ sausjes + dessert
+ springkussen voor de kids 

22,50p.p.



 

VAN DE REDACTIE 

WEDSTRIJD- & EVENEMENTENKALENDER 

BESTUURSVERGADERING 

AFSCHEID BESTUURSLID 

Na een heerlijke zomervakantie is iedereen weer enthousiast in de pen geklommen met als resultaat 
een goed gevulde Knipsels. Ik zou zeggen, ga zo door! 
De kopij voor de volgende Knipsels kan uiterlijk ZONDAG 29 SEPTEMBER worden aangeleverd.  
 
Hester Alofsen 
 
 

 
Datum  Evenement Categorie Locatie 
15-09-2013  Groene Ster Loop Junioren, Senioren & Masters De Knip - Zevenbergen 
28-09-13  Feestavond Wandel De Knip - Zevenbergen 
29-09-2013  Clubkampioenschappen outdoor Alle categorieën De Knip - Zevenbergen 
13-10-2013  De Lage Landen Marathon Lopers Eindhoven 
27-10-2013  Van Oers Marathon Brabant Lopers Etten-Leur 
09-11-2013  HIK ABC-pupillen & CD-junioren De Niervaert - Klundert 
29-11-2013  Sinterklaasmiddag Klatjes, Mini’s en BC-pupillen De Knip - Zevenbergen 
31-12-2013  Oliebollenloop Alle categorieën De Knip - Zevenbergen 
 
 

De eerstvolgende bestuursvergadering is op maandag 7 oktober om 19.30 uur. 

 

 

Beste leden, vrijwilligers, sporters van Atletiek Vereniging Groene Ster, 
 
Sinds 2010 maak ik deel uit van een enthousiast bestuur dat zich inzet voor het verenigingswerk. Vanaf 
maart van dit jaar merk ik dat ik niet de inzet kan geven die nodig is om de doelstellingen van de 
vereniging waar te maken. Daar komt bij dat het project waaraan ik werk is verlengd en mijn functie 
vanaf september is uitgebreid. Dit alles maakt dat ik voor een aantal zaken een pas op de plaats moet 
maken, waaronder het bestuurswerk voor Groene Ster. Ik heb in de laatste bestuursvergadering het 
bestuur over mijn besluit geïnformeerd en de taken zijn verdeeld.  Ondanks mijn afhaken doe ik een 
beroep op de leden om na te denken over wat je voor de vereniging zou kunnen doen. Zonder 
vrijwilligerswerk geen activiteiten, zonder activiteiten geen vereniging. Ik dank het bestuur en alle leden 
voor het gestelde vertrouwen. 
 
Met vriendelijke groet,  
Ronald van der Stroom   
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WEDSTRIJDHULP EHBO 

CLUBKLEDING PASSEN  

Graag zou ik langs deze weg willen vragen of er EHBO-ers binnen de club zijn die kunnen helpen bij 
aankomende wedstrijden. 

Vaak maak ik gebruik van juryleden die druk aan het werk zijn bij hun onderdeel tijdens een wedstrijd en 
zij vervullen dan een dubbele functie. Wie weet zijn er nog mensen die wij nog niet kennen, maar die 
toch een belangrijke rol kunnen vervullen. 
Laat het weten bij de JUCO van AV Groene Ster met een mailtje of belletje.  
 
Ria Buinsters / Juco 
0168-467060, Buinsters@gmail.com 
 

 

 
Op vrijdagavond 6 september heeft u de mogelijkheid om voor u zelf of voor uw kind(eren) de 
clubkleding van AV Groene Ster te passen. Ook de kwalitatief goede trainingspakken kunt u deze avond 
passen. Wij hebben alle items op voorraad! De prijzen van de clubkleding en de trainingspakken staan 
hieronder vermeld.  U betaalt op deze avond direct en contant. 
 
Jeanny van Kaam en Sandra Leenheer staan van 18.00 uur tot 20.00 uur voor u klaar met de gehele 
collectie.  
 
Wij maken u er op attent dat wanneer er aan competitie wedstrijden mee gedaan wordt, u verplicht bent 
in Groene Ster tenue te verschijnen. Daarnaast is het natuurlijk ook leuk om je club te promoten in eigen 
clubkleding!! De kleding is dry fit en dus ook ideaal om te dragen tijdens de gewone trainingen. 
 
We  zien u graag op 6 september!!! 
 
Met sportieve groet, 
Jeanny van Kaam en Sandra Leenheer 
 
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. 
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INVENTARISEREN VAN JURY 

WANDELVREUGDE 

 
Afgelopen jaar zijn er 5 nieuwe juryleden bij gekomen, naast helpende handen van ouders bij 
wedstrijden. SUPER! Maar gaan we uitrusten nu? Nee! 
Is er behoefte aan een opfriscursus voor juryleden? 
Regels voor pupillenwedstrijden die gaan veranderen in 2014. Jawel een nieuwe stijl. En willen we 
bijblijven en wedstrijden voor deze doelgroep blijven organiseren dan is een up to date jury bestand 
nodig. 
Er is een tekort aan ET juryleden.  
Met Edwin Otten die er voor wil gaan zijn we nog niet gered bij alle wedstrijden. Momenteel maken we 
veel gebruik van expertise van Achilles ET, maar dit moet niet standaard gaan worden. 
Ook een extra starter erbij is geen luxe.  
Want Henk van Alphen zal ook wel een dagje naar de camping willen of kan bij een wedstrijd andere 
plannen hebben. 
Scheidsrechters zijn momenteel ook niet in grote getalen aanwezig.  
Helaas ging een geplande cursus in Zundert niet door dit jaar, want dat had daar verandering in kunnen 
brengen. Maar op maandag 20 en 27 januari en 3, 10, 17 en 24 februari wordt er bij Spirit in                        
Oud-Beijerland een cursus scheidsrechter georganiseerd. Aan kandidaten het verzoek zich tijdig in te 
schrijven, zodat ze er zeker van kunnen zijn dat de cursus door kan gaan. 
Voor leden die een jurycursus algemeen 60 willen volgen.  
Op 20 augustus start deze in Waalwijk en op 14 september in Baarle Nassau. Aanmelding via 
www.atletiekunie.nl (onder wedstrijdatletiek, item jury) 

Dus voor betrokken leden van AV Groene Ster en lezers van het clubblad die graag een keer willen 
meedenken en actief hun mening willen geven; Laat weten of er behoefte en interesse is voor 
bovenstaande cursussen. Deze zou ik bij voldoende animo kunnen plannen in het najaar of begin 2014. 
 
Ria Buinsters / Juco 
0168-467060, Buinsters@gmail.com 
 

 
De vakantieperiode is weer achter de rug. Ik hoop dat de vakantie voor iedereen naar volle tevredenheid 
is verlopen. Aan het weer heeft het in ieder geval niet gelegen, want of je nu in Nederland verbleef of in 
het buitenland, het was overal goed vakantieweer. 
Een aantal wandelaars hebben in deze periode een 4-daagse gelopen. Sommige leden zelfs twee                 
4-daagsen en wel in Nijmegen, Alkmaar of Apeldoorn. Allemaal hebben ze zonder problemen deze 
sportieve prestatie kunnen volbrengen. Dit kan je alleen maar volbrengen als je goed getraind en met de 
nodige kilometers achter de rug aan de start komt. 
En daarom zijn we weer gestart met een nieuw seizoen. De eerste tochten op zondagmorgen of op 
dinsdagavond zijn alweer achter de rug. Ook de eerste uittocht, bij een andere vereniging in de 
omgeving, is alweer gelopen. Ik hoop dat we weer met veel leden aan deze tochten kunnen deelnemen, 
zodat we weer goed getraind aan een volgend wandelfestijn kunnen deelnemen. 
Corrie, Martine en ik zijn alweer bezig met de voorbereidingen voor het volgende stuk van het 
Grenslandpad. We hebben nog ongeveer 100 km te gaan voordat we in Thorn, het eindpunt, zijn.                     
Ik denk dat we dit jaar nog een gedeelte lopen van 3 dagen en dan volgend jaar nog een gedeelte van             
1 dag ter afsluiting. 
 
Arie de Wit  
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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” 

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



 
PASTA PARTY 

 
Atletiek Vereniging Groene Ster  

organiseert  aan de vooravond van de  Groene Ster Loop  
een pasta party! 

 

 
 

Iedereen is van harte welkom om te genieten  
van de diverse pasta gerechten  

die gemaakt worden door een professionele kok! 
 
Datum:  ZATERDAG 14 SEPTEMBER A.S.  
Aanvang:  18.00 UUR 
 
Kosten:   Volwassenen € 15,00 per persoon 

kinderen tot 12 jaar € 7,50 per persoon. 
 (Dit is inclusief:  Onbeperkt Pastabuffet, salade en toppings en 1 consumptie) 

 
 

 
 
 

Om deze avond tot een succes te maken 
verzoeken wij u om vóór 7 september in te schrijven 

door een e-mail te sturen naar johnnybakker@gmail.com 
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DE VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN 
 
DE EERSTE DAG 
 
Hoi, 
Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Jolanda Santegoeds en ik ben 
nu al een aantal jaren lid van de wandelvereniging. Ik woon in 
Stampersgat met mijn man en twee kinderen. Dit jaar had ik de eer om 
met de club mee te gaan naar de Nijmeegse vierdaagse als 
verzorgster. Ik heb hem zelf ook een keer gelopen samen met mijn 

vader en zus. We liepen toen de 40 km.  Dus ik weet hoe het voelt om de vierdaagse van Nijmegen te 
lopen. Toen ik hoorde dat ik dit jaar mee mocht als verzorgster was ik echt reuze blij.  De eerste dag 
gingen Hans en ik al zeer vroeg op pad in het luxe taxibusje van Goverde. Al voordat de winkel open 
was liet de eigenaar ons binnen, zodat wij onze voorraad konden aanvullen. Ons winkelkarretje was 
gevuld met  heerlijke watermeloenen, komkommers, tomaten en mandarijntjes. En nog een bonbonnetje 
gekocht als dank voor de bewoners die hun oprit ter beschikking stelden op de eerste dag. Op de route 
van de wandelaars hebben Hans en ik alles gereed gezet. Water koken voor de koffie of bouillon en het 
fruit in stukjes snijden. Nadat we klaar waren konden de eerste wandelaars zich melden voor verzorging. 
Het was even wachten, maar al gauw kwamen de eerste wandelaars de oprit opgewandeld. Wat was het 
fijn om ze allemaal te voorzien van een natje en droogje, zodat de wandelaars even heerlijk konden 
zitten en uitrusten. En ik mocht hen ondertussen verwennen met heerlijk fruit en frisse frisdrank. En als 
laatste nog even snel hun flesje water vullen met fris koud water, want wat was het warm die dag. 
Helaas is een van onze wandelaars ons die dag voorbij gelopen. Maar gelukkig kwam dat de volgende 
dag weer goed. Zodra de laatste wandelaar vertrokken was genoot ik nog even langs de kant van de 
vierdaagse wandelaars. Wat een gezellige sfeer en enthousiasme. Ik vond het geweldig om dit te doen 
en ik hoop dat ik volgend jaar weer mee mag als vrijwillige verzorgster. 
 
 
DE TWEEDE DAG 
 
De dag van Wijchen. 
Na een goede nachtrust zijn we weer op pad gegaan voor de 2de dag van de 4-daagse. Ik ben nu 
gewend aan het veldbedje van Hans. Mijn luchtbed was lek geraakt op de eerste dag, maar gelukkig had 
Hans nog een veldbedje over. Het slapen op een veldbed is mij beter bevallen dan het slapen op een 
luchtbed, dus voor de volgende 4-daagse schaf ik ook een veldbed aan. 
Het was weer heerlijk wandelweer, het was wel warm maar het was goed te doen. 
’s-Morgens kon je gelijk in een shirtje en korte broek op pad en je hoefde ook geen regenkleding mee te 
sjouwen. Dit is nu mijn 8ste 4 daagse en ik denk dat dit de eerste was die we helemaal zonder een spat 
regen hebben kunnen lopen. Na een paar uur lopen komen we langs een camping bij Alverna.                      
We weten dat daar onze buren staan te wachten met een heerlijke bak koffie. Na de koffie lopen we 
door naar Wijchen. Daar in het centrum is het altijd druk en gezellig. 
Omdat daar alle afstanden bij elkaar komen is het daar op het parcours ook druk en is het even rustig 
aan doorschuifelen. Na het centrum worden de straten weer breder en kan iedereen weer z’n eigen 
tempo gaan lopen. Dan op naar Beuningen. Net voor Beuningen staan Hans en Jolanda met onze 
rustpost. Rond het middaguur zijn we daar gearriveerd, dus hebben we daar een ruime rustpauze 
genomen. Toch wel lekker dat we even op een stoel kunnen zitten met een kom soep, koffie, iets fris en 
een stuk fruit. Je hebt dan ook weer gelijk informatie over de andere lopers van Groene Ster; zijn die en 
die al voorbij, hoe ging het met die en die enz. Met nog een paar snoepjes voor onderweg zijn we weer 
op pad gegaan voor het laatste stuk. Na Weurt kom je dan al snel de komborden van Nijmegen tegen. 
Maar dan is het nog wel een uurtje lopen voor je aan de finish bent. 
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En vooral dat stuk langs de Waalkade loopt erg slecht. Er liggen daar kinderkopjes en als sluitstuk de 
“klim “bij de Waalbrug. Maar als je die dan achter de rug hebt dan kom je in het feestgedruis terecht, het 
is vandaag roze woensdag, en dan gaat het weer vanzelf en ben je de kinderkopjes weer snel vergeten. 
Rond half 4 waren we binnen en dan de controlekaart voor de volgende dag weer ophalen. Dit is de dag 
van Groesbeek met de 7 heuvelenweg. Dan nog langs “meneer Dijkstra “voor een heerlijk koele Trappist 
en dan naar de school, onze verblijfplaats, voor een lekkere douche en de warme maaltijd. 
 
Arie de Wit  
 
 
DE DERDE DAG 
 
Aan mij is gevraagd om iets over de 4-daagse te schrijven en wel over de derde dag. Op deze dag 
beginnen we een stukje door de stad te lopen voordat we richting Malden gaan. Verderop richting Mook 
en de 30km-lopers  over de Wolfsberg richting Groesbeek. Het is de dag van de Zevenheuvelenweg en 
door velen wordt het omschreven als de mooiste dag van de 4daagse. Nou voor mij niet. Ik had er 
moeite mee totdat we op de helft ervan even naar de kant gingen. 10 minuten op je rug en de voetjes 
omhoog tegen een hek aan. Echt heerlijk was dat en daarna kon ik weer de hele 4daagse aan haha.. 
Heb me laten vertellen dat in Groesbeek voor alle afstanden de werkelijke Zevenheuvelenweg begint 
richting het plaatsje Berg en Dal en daarna naar de finish in Nijmegen. Verder zijn de leuke en prettige 
momenten onderweg het enthousiasme onder de mensen en daar tussendoor werden we op een 
spontane manier en met veel hilariteit voorzien van water. Veel water. Overal stond er wel iemand met 
een tuinslang / sproeiers / bakken met water waar je je petje of handdoek er in kon dopen of je flesje 
vullen. Uiteindelijk kwamen we aan de finish en even gauw een koud biertje voordat we werden 
opgehaald. Heb het nu voor de tweede keer gelopen en ik weet niet of ik in de toekomst weer de 
4daagse ga lopen. Alhoewel het wandelen op zich echt een prettige bezigheid is.. We zien wel. Ik wil 
iedereen dan ook een leuke en gezonde zomer toe wensen en hopelijk tot gauw! 
 
Groetjes Fred Tomasila 
 
 
 
 
 
 
 
DE VIERDE DAG 
 
Na een stevig ontbijt zijn we weer gestart voor de laatste dag (mijn wandel vriend Jack en ik). We 
moesten lopen, want de bus was vol, vol goede moed naar de wedren gelopen waar we onze Fred ook 
nog zagen. Het lopen ging prima, we zijn beide ervaren lopers, we hebben genoten van de tocht, op zijn 
tijd gerust en goed gegeten en gedronken. Na de afmelding zijn we naar het karel keizer plein gelopen 
om onze partners op te zoeken. We hadden daar afgesproken, maar hadden daar wel een eng moment. 
We kwamen namelijk vast te zitten en de mensen bleven maar komen en het was erg warm. Na een 
tijdje heeft de politie alles geregeld en waren we blij dat we weer verder konden. Ik heb een fijne 4-
daagse gehad, heerlijk rustig gelopen maar de derde dag met de 7 heuvels was zwaar vond ik en Jack 
had toen een blaar. Op naar het volgende jaar!  
 
 Rianne Witkamp 
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SPONSOR AAN HET WOORD 

 
In deze rubriek interviewen we de eigenaar van een bedrijf dat onze vereniging sponsort. Hierdoor leren 
we het bedrijf dat onze vereniging een warm hart toedraagt beter kennen. Dit keer is het de beurt aan 
Runnersworld Breda en wij hebben hiervoor contact gehad met de eigenaar Berry Snoeren. 
 
Waar staat Runnersworld Breda voor? 
Runnersworld Breda staat voor de nummer 1 hardloopspeciaalzaak in Breda.  
 
Hoe kwam je op het idee een eigen Runnersworld te starten? 
Al jaren ben ik fanatiek hardloper en ik heb altijd de droom gehad een eigen zaak te runnen.                            
Met Runnersworld Breda kwam voor mij dan ook een droom uit. 
 
Wanneer ben je begonnen? 
De vorige eigenaar Jos Koniuszek was al enige tijd op zoek naar een geschikte kandidaat om zijn zaak 
over te nemen. Na 1 jaar in loondienst gewerkt te hebben om voor beiden te kijken of ik het leuk vond en 
of Jos ook mij geschikt vond was het begin 2011 zover. We hebben eerst nog 2 jaar als vof gedraaid, 
maar sinds 1 januari 2013 ben ik de trotse volledige eigenaar. 
 
Wat zijn de toekomstplannen? 
De toekomstplannen voor Runnersworld Breda zie ik zeer zonnig tegemoet: ik wil natuurlijk met omzet 
groeien, maar belangrijker vind ik dat we ons nog verder gaan specialiseren en onderscheiden.                             
Al ons personeel is opgeleid waardoor iedereen verstand van zaken heeft zowel op trainingsgebied als 
op fysio. Iedereen is zelf natuurlijk ook fanatiek loper, zeer gevarieerd van sprinter tot ultraloper.                      
Deze mix brengt een brede kennis met zich mee. Daarnaast ben ik druk bezig om reizen te organiseren 
voor verschillende afstanden, ook trailclinics en bedrijven begeleiden zijn zaken wat ik meer wil doen. 
Uiteraard wil ik ook de samenwerking met de verschillende verenigingen verder uitbouwen. 
 
Wat voor band heb je met AV Groene Ster? 
De samenwerking met AV Groene Ster is voortgekomen uit Runnersworld Dordrecht die helaas onder 
een andere naam is verder gegaan. Echter heb ik een prettige ervaring met de vereniging en wil ik zeker 
de samenwerking versterken in de toekomst. 
 
Welke sport beoefen je zelf? 
Als eigenaar van de winkel moet je wel iets met hardlopen hebben. Zelf ben ik ooit op de korte afstand 
begonnen en loop ik nu veel ultra wedstrijden. Mijn doel is om volgend jaar mee te doen aan een 
extreem lange ultraloop over 246 km genaamd de Sparthatlon in Griekenland. Om hier te mogen starten 
moet ik eerst 14 september tijdens het NK 100 km. in Winschoten onder de 10,5 uur finishen.                     
Mensen die mij willen volgen kunnen dit doen op http://www.dewegnaarsparta.nl/185515816 
 
Met sportieve groet,  
Berry 
 
Namens de sponsorcommissie, willen wij Berry bedanken  
voor zijn tijd en zijn bijdrage aan onze vereniging! 
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PIETERPAD – 2E DEEL 
 
Maandag 10 juni beginnen Rianne en ik aan het tweede boekje van het Pieterpad. 
Vandaag maar 16 km. van Vorde naar Zelhem, is dat wel de moeite? 
Het wordt een tocht met “zachte” ondergronden: zand – bos – gras, dus het loopt moeizaam. Het weer is 
aangenaam we kunnen gebruik maken van de bankjes en boomstronken. We maken wat foto’s maar 
heel indrukwekkend is het niet, eigenlijk best een saai stuk. Misschien zijn we wel teveel verwend we 
hebben al heel veel mooie natuur gezien en een boom blijft een boom. 
De B en B ziet er goed uit. Zelhem heeft een leuk centrum waar we onze buiken rond eten voor maar 12 
euro 50 met een gratis kopje koffie van de uitbater. 
De tweede dag traject Zelhem- Braamt is afwisselender. Het weer is prima, vandaag geen bos maar wel 
weer zand en veel door het gras, We ontmoeten soms andere pieterpadters, maar het zijn er ondanks 
het zomerseizoen nog steeds niet veel. Sommigen lopen helemaal alleen, tentje op de rug dat moet je 
toch ook maar willen en durven. Het zoeken naar onze volgende B en B baart ons wat zorg.                              
De weg begint met huisnr. 1a- 1b-1c en we moeten 13 hebben, waar zijn al die huizen? Het komt altijd 
weer goed ineens is daar 11 en dus ook 13 een boerderij!!! Het ruikt er naar koeien, een geliefd plekje, 
want ze hebben begin juni al 100 gasten gehad. 
Ze hebben een leuke hond die met een kip stoeit. Ik dacht echt dat hij de kop eraf zou bijten, maar het 
baasje was er helemaal gerust op dat het geen kwaad kon. We mogen fietsen lenen om in Zeddam  2km 
verderop te gaan eten, goed voor de kuitspieren want ook weer 2 km terug.  
De derde dag staan we vroeg op, het zal warm worden en het is 24km Braamt-Millingen aan de Rijn 
zonder veel koffiestops. Het landschap is glooiend dus soms ook klimmen in het bos en dat is dan 
oppassen geblazen met die boomwortels. Rianne heeft meestal de routebeschrijving in de hand, maar 
vandaag ben ik vol goede voornemens om ook eens de route te leiden….sla ik een blz. over waardoor 
de beschrijving niet meer klopt met wat we zien!!  Veel 
spanning want het Bergherbos is heel uitgestrekt en 
lopen we nu van noord naar zuid of misschien zoals 
eerder toevallig ook in een bos van zuid naar noord? 
Gelukkig komt het allemaal weer goed. 
Het is goed lezen – kijken en opletten anders loop je 
extra kilometers. 
We lopen een stukje door Duitsland geeft onze mobiel 
aan en dat blijkt ook op een terras op de ene helft 
nodigen ze ons uit voor een verse kop koffie en op de 
andere helft voor eine tassche caffee. 
Het stuk langs de Rijn is zwaar-lang-druk-winderig.     
En het stuk naar het voetveer in een recreatiegebied 
is ook een gebed zonder einde. Al met al zijn we heel 
blij dat we met het veer naar de overkant kunnen.           
Na 10 min. zien we Wim die ons weer op komt halen. 
 
Motto deze tocht: Er is geen beter leven dan een goed 
leven!! 
 
Volgende keer Millingen aan de Rijn – Groesbeek, 
maar eerst  nog 100km in de 4 daagse van Alkmaar 
en Rianne nog eens 120 km in de 4 daagse van 
Nijmegen. 
 
Lia de Groot. 
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BEGINNERSCURSUS RECREATIEF HARDLOPEN 

GROENE STER LOOP ZEVENBERGEN 

 
De zomervakantie is weer voorbij, de extra kilo’s mogen er af en het is tijd voor wat sportiefs! Daarom 
organiseren we weer een beginnerscursus voor recreatieve hardlopers. De cursus is geschikt voor 
mannen en vrouwen vanaf 18 jaar. 

Tijdens deze drie maanden durende cursus wordt u onder begeleiding van een hardlooptrainer geleerd 
om op een verantwoorde manier uw conditie op te bouwen en hard te lopen. De cursus wordt afgesloten 
met een testloop van 5 kilometer. Heeft u interesse, dan bent u op dinsdagavond 3 september a.s. om 
19:00 uur van harte welkom in ons clubgebouw. Deze eerste avond wordt er uitleg gegeven over zaken 
die bij blessurevrij hardlopen belangrijk zijn, zoals schoenen, kleding en het opbouwen van de conditie. 
Ook mensen die al lid zijn (geweest) van de lopersgroep, maar die vanwege een blessure, 
zwangerschap o.i.d. een tijd uit de roulatie zijn geweest en die weer opnieuw willen beginnen met lopen 
worden uitgenodigd om mee te doen. De training wordt gedurende de cursus iedere dinsdagavond 
gegeven van 19:00 tot ongeveer 20:00 uur en op donderdagavond van 20.30 tot 21.30 uur. Voor 
diegene die niet op een van deze dagen kan komen trainen proberen we een andere oplossing te 
vinden. Na drie maanden zal iedereen in ieder geval zonder problemen een half uur aan één stuk 
kunnen hardlopen en dat ieder op zijn/haar tempo.  
De kosten bedragen slechts 40 Euro voor de gehele cursus. U kunt zich van tevoren aanmelden door 
een e-mail te sturen naar loperscomm@avgroenester.nl  
 
 

 
Zondag 15 september 2013 wordt weer de Groene Ster Loop Zevenbergen georganiseerd. 
De wegwedstrijd gaat over 5, 10 en 15 kilometer. Start voor alle afstanden is 13.30 uur vanaf De Knip, 
waarna het parcours vervolgd wordt door Zevenbergen en finish weer op De Knip. Inschrijven kan vanaf 
11.00 uur op De Knip, kosten voor leden is € 3,50. 
Voor de jeugd is er een baanwedstrijd van 500 meter, start 13.00 uur en 1000 meter, start 13.10 uur. 
Deze loop wordt niet meer via de scholen ingeschreven, maar vanaf 11.00 uur kan de jeugd zich op                 
De Knip inschrijven, kosten € 1,50. 
ALLE AFSTANDEN, OOK DE JEUGDLOOP, KUNNEN WORDEN VOORINGESCHREVEN VIA 
AVGROENESTER.NL  vóór  13 september 2013. 
Dit jaar zal er tevens in samenwerking met het Markland College een scholierenloop worden 
georganiseerd voor de leerlingen uit Mavo 3 en 4 en Havo 4. Deze loop start om 12.30 uur en zal gaan 
over een afstand van 3 kilometer, bestaande uit 2 rondjes op de baan, dan een parcours buitenom, 
vervolgens weer 2 rondjes op de baan met finish. Ook leerlingen uit andere klassen en onderwijzers 
mogen deelnemen aan deze loop. Zij kunnen zich via de heer C. van Dorst van het Markland College 
opgeven. 
U begrijpt dat er voor deze organisatie een heleboel vrijwilligers nodig zijn en wij vragen dan ook 
iedereen die zou kunnen helpen contact op te nemen met Ria Buinsters (Juco) bereikbaar via 
buinsters@gmail.com of  Liesbeth van Oers (commissie) bereikbaar via liesbeth_vanoers@hotmail.com 
of 06-19584044 of 0168-325899. 
 
Graag tot 15 september 2013! 
 
Commissie Groene Ster Loop Zevenbergen. 
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ZONDAGMORGEN TOCHTEN 
 

  Datum nr. Route afstand Begeleider 
08 september 57 De Druif 15 Rian 
15 september 51 Maria Hoeve 14 Arie 
22 september 55 Afgebrande Hoef 15 Martine 
29 september 36 Rust-Roest 12 Arie 
06 oktober   autotocht   Arie 
13 oktober 61 Niervaart 15 Martine 
20 oktober 50 Langeweg 14 Erna 
27 oktober 64 Roville 15 Thea 
03 november   autotocht   Martine 
10 november 35 Groene woud 12 Marcel 
17 november 37 Moye Keene 12 Arie 
24 november 57 De Druif 15 Arie 
1 december 55 Afgebrande Hoef 15 Lia 
08 december   autotocht   Arie 
15 december 50 Langeweg 14 Martine 

     DINSDAGAVOND TOCHTEN 
 

  Datum nr. Route afstand Begeleider 
10 september 13 De Kok 8   
17 september 11 Afgebrande Hoef 8 Martine 
24 september 10 De Biggelaer 6   
01 oktober 1 Pelikaan 5 Martine 
08 oktober 7 Dikke Dijk 5   
15 oktober 10 De Biggelaer 6 Martine 
22 oktober 6 Industrieweg 5 Martine 

 
UITTOCHTEN 

  
zondag 8 september wandeltocht het Wandelstokje, Atletiekvereniging Standdaarbuiten 1990 

 
voetbalkantine SVC, Dokter Poelstraat 4, Standdaarbuiten 

 
30 en 20 km start: 8.00-9.00 

 
15 en 10 km start: 9.00-11.00 

 
5 km start:             9.00-12.00 

  zaterdag 28 september Outdoor Travel Grenswandeltocht 

 
Thorhonk, Sportpark Vierhoeven, Nispenseweg 5, Roosendaal 

 
40 en 30 km start: 8.00-9.00 

 
25 en 20 km start: 8.00-11.00 

 
14 km start:           9.00-13.00 

  zondag 20 oktober West Brabantse loopdag, wsv Wiego 

 
kantine atletiekvereniging Sprint, Burgemeester de Manlaan 98, Breda 

 
25 km start:           9.00-12.00 

 
20 en 15 km start: 9.00-13.00 

 
10 en 5 km start:   9.00-14.00 

 
 
 
 
 
 

 



 

HET WANDELSCHOENTJE 

zondag 27 oktober herfsttocht wandelclub Walking Activities 

 
De Schakel, Kerkstraat 104, 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 

  zondag 10 november herfsttocht De Pin, wsv Mito en Non Plus Ultra 

 
eetcafé de Pin, Schouwenbaan 4, Wouwse Plantage 

 
25 km start:         9.00-11.00 

 
15 km start:         9.00-12.00 

 
10 en 5 km start: 9.00-13.00 

  zaterdag 23 november St. Nicolaastocht, Wsv De Wandelende Krabben 

 
Voestalpine Polynorm Van Niftrik BV, 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 

  zondag 1 december Winterserie, wsv Waalwijk '82 

 
buurthuis de Wierd, St. Crispijnstraat 83, Waalwijk 

 
30 en 25 km start: 9.00-10.30 

 
20 en 15 km start: 9.00-11.30 

 
10 en 5 km start:   9.00-13.30 

 
 
 
 

 
Zo de vakantie zit er weer op, maar wellicht is de zomer nog niet voorbij. Het is in ieder geval prachtig 
weer geweest. Het is wel weer even wennen, terug in het normale ritme. Ik vergat bijna om op tijd de 
wandelagenda in te leveren voor het clubblad.  
De wandeltochten zijn al weer begonnen, en zoals ik jullie al via een mail heb laten weten is Elly niet 
meer in de gelegenheid om op dinsdag de tochten te begeleiden. In ieder geval bedankt Elly voor de 
keren dat je de tocht op je hebt genomen. Op de nieuwe wandelagenda zien jullie dat er niet bij elke 
dinsdag een begeleider staat, maar iedereen kan natuurlijk gewoon komen lopen. En het kan best zijn 
dat ik toch aanwezig zal zijn. Ook de agenda voor de uittochten is weer gevarieerd gevuld met tochten in 
de buurt. Voor ieder wat wils hoop ik. 
Na de vakantieperiode hebben zich drie nieuwe leden aangemeld, welkom dames bij de club. Ik wens 
jullie veel gezellige, gezonde en afwisselende kilometers toe. Speciaal voor jullie een uitleg wat het 
wandelschoentje is: als je leest in het clubblad dat het wandelschoentje aan jou is doorgegeven,                   
dan schrijf je voor het volgende clubblad een stukje. Dit mag over alles gaan, natuurlijk zijn leuke 
wandelverhalen goed, maar ook andere dingen die je wilt vermelden kan je opschrijven. Bijvoorbeeld 
hoe leuk je vakantie was, of hoe blij je bent dat je een nieuwe baan hebt gevonden. Aan het eind van je 
stukje vermeld je de naam van 1 van de andere wandelaars en je hebt je taak volbracht als je het stukje 
hebt doorgemaild naar het clubblad. 
Voor nu is dit mijn bijdrage voor het wandelschoentje, graag tot ziens allemaal tijdens een tocht, en ik 
geen het wandelschoentje door aan Corrie de Wit. 
 
Groeten Martine  
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ZOMER OP DE KNIP 

 
Allemaal weer heelhuids en uitgerust terug van vakantie?  
Dat is mooi, dus weer genoeg energie voor de clubkampioenschappen. De recreanten hebben als pure 
bikkels de hele zomer doorgetraind om te kunnen vlammen op 29 september. Regen, wind, hitte; niets 
heeft ze weerhouden om elke dinsdag weer richting Knip te gaan.  
 
Waar het aan ligt?  

• Is het de trainster? Angela; super gemotiveerd om ieder op eigen niveau toch te laten presteren.  
• Het bakkie na afloop aan de bar? Evaluatie; onmisbaar na een pittig potje hockey. 
• Sociale controle; een dutje op de bank en de buuf sleept je eraf om mee te gaan trainen, want 

beloofd is beloofd. 
• Zit er wat in het drinkwater? Huppelwater? 
• Of gewoon omdat we onder elkaar een lekker maf cluppie hebben dat lekker uit z’n dak kan gaan 

op de training? 

Voor een impressie van de een zomeravondtraining…. 
 
Gezellig is het in elk geval! Binnenkort staat ons recreantenuitje op het programma dat dit jaar door 
Pascal en Marco wordt georganiseerd……veel geheimzinnigheid…..we zijn heel benieuwd!!!!!! 
 
Natuurlijk is iedereen van harte welkom om met ons mee te trainen, want hoe meer zielen….  
Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de clubkampioenschappen; atleten en ouders, veel succes!! 
 
Groetjes, 
Monique Otten 
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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

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

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!

Leverancier aan
hovenier & particulier

Voor de sfeer rondom uw woning

Bezoekadres:
Achterdijk 3
4761 RB Zevenbergen
Telefoon: 0168-712596
www.tuinenterraszevenbergen.nl
info@tuinenterraszevenbergen.nl

M. Heeren: 06-54985679



 
VAN HET TRAINERSFRONT 

 
Sporten overdag, ja ook dat kan bij Groene Ster. Iedere 
woensdagmorgen vanaf negen uur totdat de training 
klaar is, meestal zo rond kwart over tien. 
 
Met een enthousiaste groep loopsters en lopers gaan 
we van start voor de warming-up. Waarna de training 
wordt doorgenomen. Ieder voert deze training op eigen 
niveau uit. Ook de cooling-down wordt niet vergeten. 
 
Er is tijdens de training ook ruimte voor mensen die 
terug komen van een blessure of die met de 

opstapgroep zijn begonnen. Ook speciale wensen, zoals extra snelheidstraining of volgens een schema 
voor een bepaald doel is mogelijk.  
 
Ondanks de vaste kern wisselt het aantal deelnemers nog al eens. Vakanties en feestdagen, maar ook 
werk en extra vrije schooldagen zijn van invloed op de bezetting. De laatste maanden varieert het aantal 
tussen de tien en twintig deelnemers. 
 
In de zomermaanden wordt de baan ook door het Markland college gebruikt. In goede harmonie lopen 
wij tussen de leerlingen door onze rondjes. Soms worden de lopers door de jeugd bewonderd na 
gekeken. Ook gebeurd het dat leerlingen aansluiten bij de lopers en om zo hun cijfer voor gymnastiek te 
verhogen. 
 
Een paar keer per jaar moeten we buiten de baan trainen omdat de scholen uit Zevenbergen of Moerdijk 
hun sportdag op de Knip houden. Voor de scholen is de woensdag daarvoor een prima dag. Wij trainen 
dan rond het sportpark, zodat we toch onze spullen kwijt kunnen en een toilet bij de hand hebben. 
 
Met ons zijn er op woensdag ook altijd de vrijwilligers die 
de baan in opperste conditie houden en kleine 
reparaties uitvoeren. Vol bewondering en respect kijken 
we naar deze mensen die bijvoorbeeld al het onkruid 
tussen de tegels uithalen. En niet alleen het zichtwerk, 
nee het hele complex wordt onder handen genomen. 
Kijk maar eens tussen de tegels bij de binnenbaan, alles 
is weg. Of kijk eens hoe schoon de kogelstoot zone er 
bij ligt. 
 
Na afloop drinken we gezamenlijk nog koffie of thee in 
het clubhuis. Niet iedereen kan hier gebruik van maken, 
omdat sommigen de kinderen bij de oppas moeten 
halen of op tijd thuis moeten zijn voor de kinderen die uit 
school komen. Ook zijn erbij die nog moeten gaan werken. Het kan ook gebeuren dat er kinderen mee 
komen die dan worden bezig gehouden tijdens de training.  
 
Heb je zin om eens mee te doen, kom gerust langs, vanaf kwart voor negen ben ik op de baan.                        
Heb je speciale wensen of een verzoek laat het me weten. 
 
Jaap Wagemakers 
    De volgende die een stukje mag schrijven is John Bakker. 
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FANATIEKE BC-PUPILLEN (EN OUDERS) TIJDENS COMPETITIE 

 
B-pupil Cas Overzier:  
Hallo, ik ben Cas Overzier ik ben 8 jaar.  
                                                                                                                                                                                             
Ik ben zaterdag 11 mei naar Breda geweest voor een competitiewedstrijd. Ze hebben bij 
Atletiekvereniging Sprint een rood en groene baan. We deden hoogspringen en sprinten en bal werpen, 
verspringen, geen 400 meter helaas. Ik werd 5e van de 22 jongens die meededen als B-pupil. Ik heb 
zeker 3 records  gehaald, voor verspringen 3.46 meter en voor bal gooien 20,20 meter en hoogspringen 
haalde ik  1.10 meter en de hoogspringmat is daar hoger. Het was wel heel erg slecht weer, maar er 
kwam ook nog een zonnetje. Het was heel gezellig samen met de jongens.  
Zaterdag 15 juni is de tweede Competitiewedstrijd, daar ga ik zeker naar toe. 
 
Groetjes, Cas 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B-pupil Liam van Broekhoven:  
Hallo, 
We zijn zaterdag (11mei) naar Breda geweest, naar atletiekvereniging Sprint. Cas en Nigel en ik waren 
er ook namens Groene Ster. We hebben het allemaal prima gedaan en ook erg veel plezier gehad!                  
Ik heb ook nog 3 keer een PR gehaald!  
                                            
sprint 6,88 (40 meter) 
hoog 1,10m 
ver 3,34m 
bal 17,38m 
  
Het weer was eerste erg koud maar daarna was het een stuk warmer, zodat het niet alleen voor ons, 
maar ook voor het publiek erg leuk werd om te kijken. 
  
Groetjes, Liam van Broekhoven 

 
Cas & Liam allebei over de 1.10m gesprongen!  Nieuw PR!! 
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C-pupil Amber Verdaasdonk:  
 
Het  regende  heel  hard  en we  hebben eerst gesprint en ik  was tweede.  
Toen ging  ik verspringen en toen heb ik bal gegooid  en daarna deed ik hoogspringen. 
Ik vond het heel leuk.  
 
Amber Verdaasdonk.    
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yvonne Benjamins, moeder van C-pupil Bas van den Broek: 
 
ARWB Pupillen competitie vanaf de zijlijn!  
 
Zaterdag, 11 mei, ’t is natuurlijk veel te vroeg voor een zaterdagochtend, maar de pupillen hebben hun 
competitie in Breda. Dus om kwart voor 9 staan we paraat bij De Knip. We zijn goed voorbereid: vrijdag’s 
nog alle weerberichten gevolgd, buienradar stand-by op de smartphone en voldoende paraplu’s bij ons 
om het hele veld te overdekken, we kunnen vertrekken richting Breda! Het is gelukkig droog als we 
aankomen wel fris, maar dat mag de pret niet drukken en de sfeer zit er meteen al goed in.   
 
Het is leuk om ook eens op een andere manier met de ouders kennis te maken dan vluchtig in een 
kleedkamer of vrijdags voor of na de training een praatje maken. Gezamenlijk moedigen we alle 
kinderen om het hardst aan bij de 40 meter. Dus ook op de tribune wordt het best gezellig en is het goed 
uit te houden met kopjes thee. Maar juist op het moment dat de wolken hun overtollig water beginnen te 
lozen, heeft Angela dringend behoefte aan bijstand op het veld. In je eentje 4 groepen pupillen op de 
juiste tijd op de juiste plek krijgen is wat lastig, dus als ouder spring je dan natuurlijk bij. Weer of geen 
weer, paraplu of geen paraplu (want die lagen natuurlijk allemaal nog in de auto). En zo sta je in de 
stromende regen bij het ver- en hoogspringen passen uit te zetten en te zorgen dat je kind op tijd bij 
zijn/haar onderdeel is. De kinderen doen allemaal hun uiterste best om zo goed mogelijk hun onderdelen 
te doen en er worden her en der zelfs PR-etjes neergezet. Hartstikke knap hoor, die bikkeltjes die 
helemaal doorweekt en koud zijn en toch zo hun best doen. Gelukkig klaart het wel weer een beetje op 
en daar genieten we dan meteen van (zie foto).   
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GROTE CLUBACTIE 

Jammer dat er zo weinig kinderen meededen, maar daar zal de planning in de vakantie ook wel aan 
meegeholpen hebben. Daardoor kon niet meegedaan worden aan de afsluitende estafette, maar eerlijk 
gezegd waren we daar na al die nattigheid en kou niet al te verdrietig over. Al met al een natte, 
vermoeiende, maar heel gezellige dag bij AV Sprint in Breda. Hopelijk gaan we volgende keer met nog 
meer kinderen richting Steenbergen en wordt het langs de lijn nog veel gezelliger!  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Met zo’n clubje fanatieke pupillen en papa’s en mama’s kun je als trainster heel trots zijn!   
Er zijn mooie prestaties geleverd en nieuwe PR’s behaald! 
 
Bedankt BC-pupillen en alle papa’s en mama’s! 
 
Alle foto’s van de pupillencompetitie kun je vinden op 
www.avgroenester.nl.  
 
Sportieve groet, 
Angela van Haaften   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Zaterdag 14 september start de Grote Clubactie. Omdat het ieder jaar een groot succes is en onze 
vereniging altijd financiële steun kan gebruiken hebben we besloten om ook dit jaar weer mee te doen! 
Na de trainingen op vrijdag 13 september zullen wij alle jeugdleden 5 loten meegeven. Wij denken dat 
dit aantal makkelijk kan worden doorverkocht aan familie, vrienden, kennissen, buren etc.,                   
maar u mag de loten natuurlijk ook zelf houden. De kosten voor 1 lot zijn € 3,00 en hiervan is maar liefst 
€ 2,40 voor AV Groene Ster! De week erna zullen wij na de trainingen weer aanwezig zijn, zodat u of uw 
kind het verschuldigde bedrag van € 15,00 aan ons kunt geven. U ontvangt van tevoren nog een e-mail 
waarin alle informatie staat, maar als u nu al vragen heeft kunt u terecht bij Sandra Leenheer of Hester 
Alofsen. 
We hebben in totaal 500 loten besteld. De loten die overblijven,   nadat ze aan de jeugd zijn uitgedeeld, 
zullen wij aanbieden aan de overige leden. Mocht u daar niet op willen wachten, stuur dan een e-mail 
naar aha.alofsen@ziggo.nl en dan reserveren wij de loten voor u. 
  

 
Namens AV Groene Ster alvast bedankt voor de moeite!  
 
Sandra en Hester 
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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



 
FACEBOOK 

 
Jane Zwaan was aan de beurt om een stukje te schrijven voor de ABC-Pupillen, maar ze gaat onze club 
helaas verlaten. 
  
De  volgende die een stukje mag schrijven is  Lucas van den Berg 
 
 
 
 
Naam: Laurena Laros 
Leeftijd: 14 
Categorie: C-junioren 
Favoriete onderdeel: Sprinten !! 
 
Dit vind ik leuk aan AV Groene Ster: 
Nou, het zijn gewoon top trainers/trainsters en het is altijd super gezellig ! De trainingen, maar ook de 
wedstrijden en uitjes. 
Atletiek is altijd al mn favo sport geweest ! Love it . 
 
De volgende die een stukje mag schrijven is: Jelmer Surewaard 
 
 
 
 
Naam: Wesley Timmerman 
Leeftijd: 16 
Categorie: B junioren ( denk ik ) 
Favoriete onderdeel: ik heb niet echt een favoriet onderdeel, ik vind alles wel leuk, maar als ik echt zou 
moeten kiezen zou het denk ik hoogspringen zijn. 
Dit vind ik leuk aan AV Groene Ster: Het is gewoon een gezellige club, iedereen gaat leuk met elkaar 
om en er word niet een probleem van gemaakt als je een keertje niet komt of bv niet een wedstrijd wint. 
Dit kan misschien beter of anders: er hoeft niks te veranderen het is goed zo. 
Wat ik verder nog met jullie wil delen: Ik ben begonnen met training geven en als de kinderen weer 
naar binnen gaan, ga ik de groep van Daphne en Simone training geven samen met Bert.  
 
De volgende die een stukje mag schrijven is Wouter van As 
 
 
 
 
Het schrijven van dit stukje (op verzoek van Roel Vissers) heb ik zo lang voor me uit geschoven, dat ik 
me langzamerhand niet meer op de Knip durf te vertonen.  
 
Mijn lichtend voorbeeld bij de Groene Ster is Jos Verdaasdonk. Dat is mijn doel: doorgaan met lopen.                
In tegenstelling tot Jos heb ik de laatste tijd vele avonden en ook woensdagmorgens vaak verstek laten 
gaan. Dat is uiteraard in de eerste plaats een kwestie van prioritering.  
 
Een mogelijk excuus is mijn werk. We zijn 21 jaar geleden in Zevenbergen terecht gekomen omdat mijn 
man Carel in Dordrecht ging werken en we een kleine plaats met goede verbindingen in de buurt van 
zijn werkplek zochten. Ik werkte toen in Eindhoven en doe dat tot op de dag van vandaag nog steeds.  
 
Naar de baan komen lukt dus vaak niet, ondanks opmerkingen van andere Groene Ster-forenzen.                  
De zaterdagmiddag sla ik echter zelden over. Het is al vaker in dit blad vermeld: elke zaterdagmiddag 
om 15.15 uur vertrekt een groepje mensen vanaf station Zevenbergen met de auto naar het Liesbos.  
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VERJAARDAGEN 

Daar staat om 15.30 uur de delegatie uit Prinsenbeek (Jos Verdaasdonk) en Oudenbosch (Jan Tax, 
geen Groene Ster-lid) al klaar. Het volgende uur rent dit groepje dwars door het bos, over zandpaadjes 
en ruiterpaden, langs of door de plassen. Loslopende honden worden daarbij handig ontweken. 
Eenmaal terug bij de auto's is daar soms nog een kop koffie of een palmpje als er iemand weer een jaar 
ouder geworden is. Dat smaakt nooit zo lekker als aan het eind van de zaterdagmiddag, daar onder de 
bomen! 
Roel en ik hadden het laatst over de verschillende groepjes die er binnen een vereniging als de onze 
bestaan. Het Liesbosgroepje is daar een voorbeeld van. Maar er bestaat ook een Staatsloterijclubje, een 
Motorclubje en nog vele andere. Soms lijkt het van buitenaf of dat besloten groepjes zijn, niet open voor 
anderen. Misschien is dat ook de reden, dat er bij het Liesbosclubje weinig nieuwe aanwas is. We zijn 
echter een open, vriendelijk subgroepje, dus iedereen is welkom. 
 
Met vriendelijke groet en tot in het Liesbos of op de baan, 
Mieke Thijsse 
 
De volgende die een stukje mag schrijven is Elma Ripmeester.  
 

 
 SEPTEMBER 

  
OKTOBER 

3 Mireille Sünnen 
 

1 Jelle Derks 
4 Lotte Maris 

 
1 Betty Happel 

5 Jos Martens 
 

2 Jelmer Surewaard 
5 Joke van Sliedregt 

 
2 Jennie Schoonmade 

5 Maarten Kremers 
 

2 Laura Plug 
7 Sascha Schellekens 

 
3 Arie de Wit 

9 Lode Verboom 
 

4 Pascal Maas 
10 Jan van de Noort 

 
6 Karin de Groot 

10 Lia de Groot 
 

6 Ilona Cornel 
12 Angelique Kuypers 

 
6 Angela Rindt 

14 Ger van Sliedregt 
 

7 Edwin Boer 
16 Milot Stallen 

 
8 Jos Stolk 

17 Dorien van Someren 
 

8 Rebecca Willemse 
17 Peter Overzier 

 
8 Fred Tomasila 

17 Maurice Cramer 
 

9 Hans Korteweg 
19 Ronald van der Stroom 

 
9 Boy Glerum 

20 Roby Ekelmans 
 

10 Lotte van Loon 
20 Gerda Verpoorte 

 
11 Joop Kokke 

21 Joep Drummen 
 

12 Toos de Moor 
21 George Schramkowski 

 
13 Elsa Smits 

23 Anne Braspenning 
 

14 Kees Emden 
23 Lonneke de Groot 

 
15 Karlijn Derks 

23 Wim van Leest 
 

15 Jayda de Deugd 
24 Armand Polak 

 
16 Elma Ripmeester 

25 Sjef Glerum 
 

16 Jort van Aken 
26 Teun Sweere 

 
17 Liam van Broekhoven 

27 Mark Strootman 
 

19 Jolanda de Wit 
27 Dani op den Kamp 

 
19 Giel Broere 

29 Lex Verhoeven 
 

20 Jolanda Mathijssen 

   
24 Rianne Witkamp 

   
24 Tonny Kanters - Ooyen 

   
27 Joke Broeders 

   
28 Milou Glerum 

   
29 Wouter Versteden 

   
31 Jenny Pope 

 

 

 
31 Piet Burgers 
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SPORTPAS SGZ 

 
 
Meer inkomsten genereren voor uw sportvereniging terwijl u zelf fit blijft?   
SGZ Sport & Wellness biedt voor leden van AV Groene Ster de Sportpas! 
  
Wat is de sportpas? 
De sportpas is een pas voor leden van uw sportvereniging. U kunt voor een gereduceerd tarief 5x per 
maand gebruik maken van onze faciliteiten bij SGZ Sport & Wellness.   
  
De tarieven:  
-       1 jaar Fitness sportpas voor € 22,50 per maand. 
-       1 Jaar All-in sportpas voor € 27,50 per maand. 
  
Fitness:  fitness, groepslessen en squash/ricochet. 
All-in:  fitness, groepslessen, vrij zwemmen, aquasport, wellness toegang (18+) en squash/ricochet. 
  
Wat levert dit voor uw sportvereniging op? 
Naast dat u zelf in topconditie blijft, ontvangt uw sportvereniging 10% van het maandelijkse bedrag dat u 
betaalt voor uw sportpas.  
  
Een voorbeeld: u heeft een 1 jaar Fitness sportpas voor € 22,50 per maand, dit betekent voor de 
sportvereniging per maand € 2,25 (10% van € 22,50). Dat is op jaarbasis € 27,-. Stelt u voor dat u met 
15 leden een 1 jaar Fitness sportpas heeft, dan betekent dit op jaarbasis voor de club maar liefst € 405,-!  
 Een WIN-WIN situatie!  
  
Het is eventueel ook mogelijk om een sportpas voor een half jaar i.p.v. 1  jaar te nemen. 
-       Half jaar Fitness sportpas voor € 30,- per maand. 
-       Half jaar All-in sportpas voor € 32,50 per maand. 
Echter krijgt AV Groene Ster dan maar 5% van het maandelijkse bedrag i.p.v. 10%. 
  
LET OP: De sportpas is voor 5x per maand, dit maakt het lid ook in 1 maand op.  
Het is niet mogelijk om het aantal keer op te sparen en in 1 maand bijvoorbeeld 10x te komen sporten. 
Mocht het lid last hebben van een blessure / ziekte enz. dan kan er uiteraard in overleg een uitzondering 
gemaakt worden. 
  
Manier van inschrijven: 
U kunt zich aanmelden bij Sandra Leenheer, bestuurslid van AV Groene Ster via mail 
sandra.leenheer@live.nl Vervolgens vult u de door haar verstrekte sportpas in. 
  
Met deze ingevulde sportpas kunt u zich melden bij de balie van SGZ wanneer u komt sporten.  
De inschrijfprocedure zal dan verder afgehandeld worden bij SGZ.  
  
Voor verdere vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met Angela van Haaften,  
trainster BC-pupillen en Recreanten binnen AV Groene Ster en werkzaam bij SGZ.  
angela@sgz7bergen.nl   0168 - 330888 
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Galgenweg 62     4761 KN  Zevenbergen     
06-57330399                  www.re-active.nl

Re-Active biedt u:
•  Fysiotherapie (ook aan huis) 
•  Arbeidsfysiotherapie
•  Sportfysiotherapie  
•  Medische Trainings Therapie 
•  Kinesiotaping
•  Rugscholing
•  Therapiezwemmen
•  Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie
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MUTATIES 

 
 

 

 
AANMELDINGEN 

  
AFMELDINGEN 

 
     Anniek van Broekhoven Klatje 

 
Robin Stiefel B-pupil 

Tom Strootman Mini-pupil 
 

Davy Stiefel B-pupil 
Marit de Groot Mini-pupil 

 
Sarah de Geus B-pupil 

Stein van Kuijk Lopers 
 

Lieke van Eekelen A-pupil 
Arno Clarijs Lopers 

 
Joey Dingenouts D-junior 

Frans Kremers Lopers 
 

Bart Timmermans B-junior 
Maartje Bons Lopers 

 
Youri Valentijn A-junior 

Anny van der Made Lopers 
 

Mark de Peijper Senior 
Lucie de Bever Lopers 

 
Peter Buurstede Lopers 

Ans van den Bemt Lopers 
 

Marielle van Dokkum Lopers 
Carlo Buhrer Lopers 

 
Linda Ouweneel Wandel 

Rien de Wit Lopers 
   Ed de Roos Lopers 
   Femke van Veen Lopers 
 

MUTATIES 
 Jessica Noordhoek Lopers 

   Ilse Schneijderberg Lopers 
 

Frits Verhoeven Donateur 
Marja Spronk Lopers 

   Joost Barel Lopers 
   Helma Broeders Wandel 
   Elsje Berkhout Wandel 
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Klinkt als een onmogelijke klus? Niet voor all-round grafisch bedrijf Orbit4all Moerdijk. Gewoon een 
kwestie van inzicht en de juiste tools voorhanden hebben. Daarmee zijn onze mogelijkheden 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




	Atletiek Vereniging Groene Ster
	organiseert  aan de vooravond van de  Groene Ster Loop
	een pasta party!
	Iedereen is van harte welkom om te genieten
	van de diverse pasta gerechten
	die gemaakt worden door een professionele kok!
	Om deze avond tot een succes te maken
	verzoeken wij u om vóór 7 september in te schrijven
	Vandaag maar 16 km. van Vorde naar Zelhem, is dat wel de moeite?

