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INFORMATIEBLAD VAN AV GROENE STER

Opgericht dd. 19 augustus 1970

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

BESTUUR:
Vacant
Dorien van Someren
Vacant
Sandra Leenheer
Ruud van Leeuwen
Kees Otten
Marjolein de Vos

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
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 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
MEDIA INFO: www.avgroenester.nl
CLUBBLAD REDACTIE:
Hester Alofsen
Kamillestaat 35
Liesbeth van Oers
Korenbloem 23
CLUBTENUE:
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kopij
0168-330315
Verspreiding 0168-325899

Jeanny van Kaam
Meer informatie: zie clubblad.

0168-326427

Voorzitter
Penningm.
Secretaris
Lid
Lid
Lid
Lid

Kristallaan 7a

0168-404934

Perwijs 23
Bouwensland 18
J.J.Vorrinckstr.23
Melisblok 38

0168-323308
0168-324253
078-6410638
06-22291292

WEDSTRIJDSECRETARIAAT:
Thuiswedstrijden
Dorien van Someren

0168-404934

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

0168-326430
0168-404934
0168-328301

JEUGDCOMMISSIE:
Angela van Haaften, Anet van Hooydonk, Marjolein de Vos.
WANDELCOMMISSIE:
Martine Maat
Arie de Wit

Klundertseweg 27
Koningin Emmastraat 4, Fijnaart

0168-327372
0168-464533

JURYCOMMISSIE (JUCO) :
Ria Buinsters

0168-467060

KANTINECOMMISSIE:
Dorien van Someren
Angela Rindt

0168- 404934
0168-328306

LOPERSCOMMISSIE:
John Bakker, Ton Kapitein, Peter Overzier, Claire Poelenije, Jaap Wagemakers.
SPONSORCOMMISSIE / CLUB VAN 100:
Hester Aofsen, Alex Eradus, Sandra Leenheer.
TRAINERS:
Demi Bakker
John Bakker
Dennis François
Justin François
Angela van Haaften
Anet van Hooydonk
Koen Jacobs
Ruud Jacobs
Daphne Kapitein
Ton Kapitein
Jenny Pope
Marian Roest
Elsa Smits
Bert Tielen
Jeannie Tielen
Frank Valentijn
Tijs Vermeulen
Marjolein de Vos
Jaap Wagemakers

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

06-29022163
06-21699876
0168-327997
0168-327100
0168-329717
076-5019811
0168-329594
0168-329594
06-31537205
0168-325858
0168-407544
0165-314518
06-12849285
0168-328301
0168-328301
06-12410727
0168-404990
06-22291292
0168-328268

VAN HET BESTUUR
Direct na de clubkampioenschappen nog even een stukje schrijven kan er nog wel even bij, mijn handen zijn in
ieder geval niet stijf en dat kan ik niet van mijn hele lijf zeggen! Maar het was in ieder geval een super leuke dag;
veel deelnemers, toeschouwers, juryleden en andere helpende handjes. Ook de zon was de hele dag aanwezig en
dat lijkt de laatste jaren een goede gewoonte te worden op de laatste zondag van september.
Het is dan wel niet in de juiste volgorde maar ik ga toch maar even verder met de clubkampioenschappen.
Het middagprogramma was, zoals ik in het vorige clubblad al meldde, geheel gewijzigd ten opzichte van
voorgaande jaren. Ouders kregen de gelegenheid om met hun kinderen samen een aantal onderdelen af te
werken. Voor ouders en kinderen is dit natuurlijk veel leuker, maar het vergt natuurlijk wel veranderingen in het
tijdschema, de uitslagenverwerking en de verandering van categorie indeling naar groepsindeling. Zonder iemand
over te willen slaan die hieraan heeft bijgedragen wil ik toch wel Dennis als bedenker en uitvoerder, Dorien als
planner en uitslagverwerker en Ryan die het verwerkingsprogramma herschreef en zorgde dat de uitslagen op de
prestatiekaarten konden worden geprint, genoemd hebben. Dankzij hen en al die andere helpende handjes was dit
nieuwe programma een succes. Ook waren er meer deelnemers dan vorig jaar wat ook mede is veroorzaakt door
het idee van de groepjes ouders/kinderen. Ik denk dat iedereen veel plezier heeft beleefd tijdens de
clubkampioenschappen en daar gaat toch uiteindelijk allemaal om. Ik ga hier natuurlijk niet alle uitslagen en
dergelijke vermelden daarvoor verwijs ik iedereen graag naar de website. De clubkampioenschappen werden dit
jaar niet met een Barbecue maar met een chinees buffet afgesloten. Een grote groep bleef gezellig eten en
nakletsen. Als er iemand is die deze dag minstens met gemengde gevoelens heeft ervaren dan is het Sandra
Leenheer. Na een goede start van haar meerkamp ging het bij hoogspringen goed mis en liep een gescheurde
meniscus op. Sandra sterkte en ik hoop dat je snel weer op de been bent.
Genoeg over 29 september, er gebeurde afgelopen maand nog veel meer. Ik begin dan met het CD-junioren uitje
op 29 augustus. Marjolein had de organisatie op zich genomen en ging met vrijwel alle CD-junioren naar Ski-dome.
Het is natuurlijk geweldig dat onze vereniging 3 trainers heeft die ook ski- en snowboardles kunnen geven!
Samen met Tijs en Koen heeft Marjolein de kinderen die nog geen ervaring in de sneeuw hadden, les gegeven op
de ski’s of snowboard. En onze CD’s bleken snelle leerlingen, aan het einde van de middag zoefden ze al aardig
naar beneden! Als afsluiting hebben ze op de Knip nog lekker frites gegeten.
De volgende dag kon ik alweer op pad en ditmaal met de recreanten. Ze waren er vrijwel allemaal en daar heeft
echt niemand spijt van gehad. Het werd een super dag met super weer, een super leuk programma en een super
leuke barbecue, georganiseerd door een super(maf) duo Marco en Pascal. Verderop in het clubblad vast meer
over deze recreantendag. Namens alle recreanten; Marco en Pascal bedankt!
Ook gezien deze maand; de nieuwe opstapgroep. Een enthousiaste groep die allemaal op weg gaan naar hun
doel; de 5 km loop en dat onder vakkundige begeleiding van hun looptrainer.
Op 5 september was de wijnproeverij avond voor club van 100 leden, sponsoren en iedereen die zich ook had
ingeschreven. Het was een heerlijk avondje op het balkon en door de temperatuur en de heerlijke wijn leek het wel
of ik in Zuid-Frankrijk was! Verderop in het clubblad nog meer over deze avond.
Op zondag 15 september was er weer de Groene Ster Loop, voor het eerst gecombineerd met de Marklandloop.
Liesbeth zal hierover verderop in het clubblad ongetwijfeld meer vermelden, maar ik vond het een geweldig leuk
gezicht om meer dan 200 kinderen allemaal in een groen shirt over de baan te zien rennen. Ik zou zeggen
CHAPEAU voor de Groene Ster Loop commissie. Helaas kon de pastaparty door gebrek aan deelname de avond
voor de loop niet doorgaan.
e
Wat staat er de komende tijd zoal op het programma; In het 1 weekend van oktober gaan de AB-junioren en
senioren/masters op kamp. Alles is geheim behalve het thema; Australië. Niet verwonderlijk, omdat enkele
organisatoren daar het afgelopen jaar geweest zijn. Ik wens ze veel plezier met veel lol, afzien en niet al teveel
slaapuren toe!
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Dan iets verder weg nog maar toch, schrijf je op tijd in; HIK op 9 november en het thema is; OP DE CAMPING.
e
Een leuke dag voor alle pupillen en CD-junioren. Ook nog in november het AB-uitje op de 17 en de
sinterklaasmiddag op 29 november. Voor wie het zich afvraagt, komt er een vervolg op de succesvolle Groene
Ster’s Got Talent, het antwoord is; Natuurlijk komt die er! Op 25 januari dus het duurt nog wel even. Tijd genoeg
dus voor iedereen om een leuke act te verzinnen, succes ermee!
Naast de acties van de Borgh en SGZ wil ik iedereen nog wijzen op de Grote Clubactie. Steun de club en koop een
lot, meer mag ook natuurlijk. Van de 3 euro gaat 2,40 euro naar de club!
Ik eindig mijn stukje met de constatering dat we, helaas, nog steeds op zoek zijn naar versterking voor het bestuur
zie hiervoor ook de oproep verderop in het clubblad.
Kees Otten

VAN DE REDACTIE
De rubriek Facebook loopt nog steeds niet helemaal lekker. De stukjes komen moeizaam of helemaal niet binnen,
terwijl het juist zo leuk is om elkaar op deze manier wat beter te leren kennen. Het hoeft echt geen heel verhaal te
worden, een klein stukje is al voldoende. Mocht je in het clubblad lezen dat jij de volgende keer aan de beurt bent
en je denkt echt niets op papier te kunnen zetten, laat het dan even weten, zodat ik alsnog iemand anders kan
vragen. De kopij voor de volgende Knipsels kan uiterlijk ZONDAG 10 november worden aangeleverd.
Hester Alofsen.

WEDSTRIJD- & EVENEMENTENKALENDER
Datum
09-11-2013
17-11-2013
29-11-2013
31-12-2013
25-01-2014

Evenement
HIK
AB-junioren uitje
Sinterklaasmiddag
Oliebollenloop
Groene Ster’s Got Talent

Categorie
ABC-pupillen & CD-junioren
AB-junioren
Klatjes, Mini’s en BC-pupillen
Alle categorieën
Alle categorieën

Locatie
De Niervaert - Klundert
????
De Knip - Zevenbergen
De Knip - Zevenbergen
De Knip - Zevenbergen

CLUBKLEDING
Wanneer je aan competitiewedstrijden meedoet, 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, 0168-326427.
Artikel

Prijs

Artikel

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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Prijs

BESTUURSLEDEN GEZOCHT
Binnen het bestuur zijn nog steeds een aantal vacatures. Zo zijn we o.a. op zoek naar een voorzitter en een
secretaris. Wilt u meer betrokken zijn bij de vereniging waar uw kind het zo naar haar of zijn zin heeft? Of omdat u
er zelf zo lekker sport? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact op met 1 van de bestuursleden. Onze namen en
telefoonnummers vindt u op het informatieblad voorin deze Knipsels. Wij kunnen u exact vertellen wat de functie
inhoudt en hoeveel tijd het u ongeveer zal kosten. We horen u graag!
Het bestuur

AVONDVIERDAAGSE
Volgend jaar is de avondvierdaagse van dinsdag 10 t/m vrijdag 13 juni. Graag een berichtje van iedereen die ons
wilt helpen bij de oversteekplaatsen, een verkeersdiploma is hiervoor niet nodig.
Opgeven bij Ruud van Leeuwen, Bouwensland 18, Zevenbergen. 0168-324253 of 06-55113847

DE BORGH -CLUB- SPAARACTIE

Denkt u nog aan deze actie?
Van al uw bestedingen vanaf € 25,00
reserveert de Borgh 5% over het
totaalbedrag voor onze vereniging.
De actieperiode loopt 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!
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!
Alvast een gezellige middag of avond
bij de Borgh!

5

Galgenweg 62
06-57330399

Re-Active biedt u:
•
•
•
•
•
•
•
•

4761 KN Zevenbergen
www.re-active.nl

Fysiotherapie (ook aan huis)
Arbeidsfysiotherapie
Sportfysiotherapie
Medische Trainings Therapie
Kinesiotaping
Rugscholing
Therapiezwemmen
Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

LEDEN SPONSORCOMMISSIE GEZOCHT
AV Groene Ster heeft gelukkig diverse sponsoren, want zij zijn erg belangrijk voor onze vereniging. Zij steunen ons
financieel, in ruil voor publiciteit, doordat wij hun logo op onze internetsite en op de televisieschermen in de kantine
weergeven, een advertentie in Knipsels of een reclamebord langs de baan plaatsen. Bovendien organiseren wij
1 keer per jaar iets leuks om hen extra te bedanken, zoals de onlangs gehouden wijnproeverij.
Sponsoren bieden zich zelden vrijwillig aan en daarom is het noodzakelijk dat een sponsorcommissie bedrijven
benadert met de vraag of ze iets voor AV Groene Ster willen en kunnen betekenen en wij voor hen.
De sponsorcommissie bestaat momenteel uit 3 leden, te weten Alex Eradus, Sandra Leenheer en Hester Alofsen,
maar we kunnen echt wel wat versterking gebruiken. Vind jij het leuk om samen met 1 van ons bedrijven te
benaderen? Of heb je misschien zelfs zakelijke contacten die voor ons interessant kunnen zijn? Neem gerust
contact op met 1 van ons voor meer informatie. De tijd die je erin moet steken valt echt reuze mee!
De sponsorcommissie

GROENE STER LOOP
Zondag 15 september j.l. werd weer de Groene Ster Loop georganiseerd. Het aantal vrijwilligers, waaronder
bouwploeg, verkeersregelaars, drankpostbemanning, inschrijving, kantinebezetting, tijdregistratie en nog vele
anderen, totaal 85 mensen op de lijst en nog een aantal ter plaatse beschikbare mensen. Alle dank voor de JUCO,
Ria Buinsters en natuurlijk alle dank voor alle mensen die er die dag waren.
DUIDELIJK EEN SUCCES!
De loop werd georganiseerd in samenwerking met het Markland College. Alle klassen van Mavo 3 en 4 en Havo 4
moesten voor een PTA punt 3000 meter lopen. Het aantal kinderen wat hiervoor in aanmerking kwam was 260.
Van dat aantal is 226 gefinisht, aangevuld met een aantal leerlingen van andere klassen en onderwijzers.
DUIDELIJK EEN SUCCES!
De wedstrijd over 5000 kilometer voor de AB-junioren heeft weer een parcoursrecord (Felix Warndorff in 17.21
min.) opgeleverd en ook de wedstrijd bij de dames over 10000 meter leverde een parcoursrecord (Naima Bosman
in 37.33 min.) op.
DUIDELIJK EEN SUCCES!
Het aantal deelnemers aan de wedstrijd en de prestatieloop was dit jaar 256. Het is wel jammer dat er niet veel
lopers van Groene Ster bij waren. We moeten gaan proberen om dat aantal volgend jaar omhoog te krijgen.
We zullen hiervoor in overleg gaan met de Loperscommissie en de trainers.
MOET VOLGEND JAAR EEN SUCCES GAAN WORDEN!
Commissie Groene Ster Loop

GROTE CLUBACTIE
De Grote Clubactie is inmiddels van start gegaan en we hebben op voorhand 500 loten
besteld voor onze vereniging. Aan bijna alle jeugdleden hebben we 5 loten gegeven met
het doel deze te verkopen of desnoods zelf te houden. Van veel kinderen hebben we het
verschuldigde bedrag al weer mogen ontvangen, maar mochten er nog kinderen zijn die
het geld niet hebben ingeleverd, dan hierbij het verzoek om dat z.s.m. te doen. Het restant
van de loten hebben we verkocht aan de overige leden door deze na de training hiervoor te benaderen. Terwijl ik
dit stukje schrijf zijn er nog enkele loten over, dus mocht je ons gemist hebben, geef even een belletje! Van iedere
€ 3,- dat een lot kost, gaat er maar liefst € 2,40 naar AV Groene Ster en dat geld kunnen we goed gebruiken!
Als alle loten verkocht zijn levert dat dus het mooie bedrag van €1200,- op. We willen daarom iedereen bedanken
voor het kopen en verkopen van de loten! De prijsuitslag vindt u overigens vanaf 28 november op www.clubactie.nl
en wie weet bent u de winnaar van 1 van de vele mooie prijzen!
Sandra Leenheer en Hester Alofsen
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Woninginrichting
Al meer dan 140 jaar het adres voor:
- Gordijnen en tapijten
- Vinyl en marmoleum
- Laminaat en pvc stroken
- Seniorenmeubelen
- Bedden en bedtextiel

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

KIJK EN LAAT
U VERRASSEN!

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

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

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

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

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

RECREANTENUITJE ZONDAG 1 SEPTEMBER
Eindelijk was het zo ver, we hebben er lang op moeten wachten, maar….dan heb je ook wat!!
Het onafscheidelijk duo Marco en Pascal waren vrijwillig aangewezen om het recreantenuitje te organiseren.
We werden zondagochtend om kwart over elf op De Knip verwacht.
De 16 deelnemers werden over de auto’s verdeeld, daarna vertrokken we naar Oisterwijk.
In het restaurant van Piet Plezier kregen we eerst
een speech van Marco. Wat een spreker is die
man. Toen moesten we onder het genot van een
kopje koffie en een versnapering naar keuze even
op Kees en Monique wachten. Hoe Kees het voor
elkaar kreeg weten we nog niet, maar Kees zat
eerder aan de Brabantse Broeder dan de overige
deelnemers die wel besteld hadden. Zo gaat dat,
brutale mensen hebben de halve wereld.
Na de koffie hadden we de keuze uit Midgetgolf,
Jeu de Boules, Snookergolf of Rollerbal. Er
werden teams gevormd en gekozen, U raadt het
al, kiezen is voor sommige mensen altijd moeilijk.
Uiteindelijk werd er gekozen voor midgetgolf.
Waarom heet het eigenlijk midgetgolf en geen
minigolf?
Het was eigenlijk wel een moeilijk parcours. Gelukkig
bij meer dan 7 slagen moest je stoppen. Er waren ook
sporters bij die een hole in one maakten! Hadden die
recreanten al stiekem geoefend of waren het
geoefende golfers? Bij sommige slagen ontstonden
soms risicovolle situaties. Spelers gingen door het lint
en sloegen maar raak zonder acht te nemen voor de
medespelers of omstanders. Dat alles alleen maar om
te winnen!
Na ruim een uur zat het midgetgolf er op, tijd voor een
drankje. Werd Kees weer als eerste bediend.
Tijdens de pauze werden de uitslagen bekend
gemaakt. Jeanny en Kees hadden gewonnen, apetrots
natuurlijk. Totdat de prijs bekend gemaakt werd. De
prijs was: het organiseren van het volgende
recreantenuitje. Je ziet, er is toch nog gerechtigheid!
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De volgende activiteit was het fietsen op een Piet Plezier. Dit is een fiets waar je met zijn vieren op kunt
zitten/liggen. Het duurde even voor we in aanmerking kwamen voor de vier Pieten Plezier. De ene na de andere
fiets kwam binnen met gebreken. De ene remde niet, bij de andere was de ketting afgelopen, de volgende kon je
alleen rechtuit mee rijden en ga zo maar door. Voor dit soort fietsen bestaat er zeker geen APK of dergelijke.
Na een halfuurtje konden we op de pedalen. We kregen ook nog een route mee, waarbij we de keuze hadden uit
een tocht van 13 kilometer of een van 17 kilometer. Na een kwartiertje moesten we al een stop maken omdat de
krachten ongelijk verdeeld waren. Dat wil zeggen niet op elke fiets even veel mannen en vrouwen.  Na wat
gekibbel vervolgden wij onze tocht. De fietstocht was ronduit schitterend.

Een zeer wisselend landschap, dan bossen dan heide en veel
vennen. We kregen ook de gelegenheid om alvast een huisje uit
te kiezen ingeval we de staatsloterij winnen.
Onderweg deelde Marco net als tijdens een ouderwets schoolreisje regelmatig snoep uit. Toen we langs een
boscafeetje fietsten begon de bemanning van de fietsen te muiten. Er moest en zou gestopt worden voor een
drankje, waarvan akte. U raad al wie er als eerste bediend werd. Weer op de pedalen. Nu gingen we over
bospaden met behoorlijk hellinkjes. Dat was flink doortrappen. Bij terugkomst de fietsen weer ingeleverd en nog
even een groepsfoto laten maken.
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Bij Pascal (Feestzaal het Kaashuis) was alles al in gereedheid
gebracht om te gaan barbecueën.
De disco was al geopend!! Na een welkomstdrankje en uitleg
waar de koelkast zich bevond werd de barbecue aangestoken en
konden we beginnen. Voor de vegetariërs was er stokbrood stond
er in de uitnodiging. Voor de vegetariërs (of de sporters die ook
groenten wilden hebben) waren er biologisch geteelde courgettes,
tomaten en komkommers, eigen teelt. De porties waren ruim en er
was keuze genoeg voor iedereen. De koelkast wist iedereen na de
eerste keer uitleg goed te vinden. Ook onze oud trainer Frits was
uitgenodigd en gekomen. Beter een goede buur dan een verre
vriend!!

Er was genoeg gelegenheid om even met Frits en
natuurlijk de overige mederecreanten bij te praten.
Tegen de tijd dat het ging schemeren brandde de
houtkachel al op volle kracht. De kachel gaf niet alleen de nodige warmte maar ook heel veel sfeer. Tegen 22:00
uur gingen de eerste genodigden weer huiswaarts. De laatste ging rond 01:00uur naar huis. Het was nog lang
onrustig op straat!!

Wij willen Marco en Pascal nog even hartelijk bedanken voor hun inzet en gastvrijheid. De heren weten wel wat
een feestje bouwen is. We kunnen terugkijken op een erg geslaagde dag, die in 2014 zeker voor herhaling vatbaar
is!
Mocht je nu op dinsdagavond op de bank zitten en denken, dat lijkt mij ook wel wat de recreanten, meld je dan op
dinsdagavond om 20:00 uur sharp bij de Droge Mark! Wacht niet te lang want…VOL = VOL!
Namens de recreanten,
Leo van Dijk (met een beetje hulp van Angela van Haaften )
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Wilt u ook adverteren
in ons clubblad?

Vraag naar onze
voordelige tarieven
via
knipsels@avgroenester.nl

POVER SCHOENEN & SPORT
NIEUWE COLLECTIE WANDELSCHOENEN

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

Lowa, Meindle, Salamon,
New Balance, Gri-Sport, Asics
Voor de sfeer rondom uw woning
Leverancier aan
hovenier & particulier

M. Heeren: 06-54985679

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

UITLATEN

ACCU’S

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

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

Gediplomeerd Pedicure
Lid Provoet

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

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

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

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

Kijk ook eens
in onze webshop!

www.vanloonjuweliers.nl

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

VAN HET TRAINERSFRONT
Beste lopers en natuurlijk ook atleten,
Op de valreep nog een stukje van mij, jullie weten wel die trainer van de donderdag. En inmiddels ook van de
opstappers. Ja, dit jaar heb ik Ton gevraagd of hij het goed vind dat ik de opstapgroep voor mijn rekening nam.
Hij vond dat een goed idee, zeker ook daar hij dan zelf ook wat aan zijn eigen training kon gaan doen. En voor mij
kwam er een nieuwe uitdaging! Op 19 maart begon mijn eerste groep opstappers met zo’n 25 enthousiaste
aankomende hardlopers. In het begin heeft Ton mij wat wegwijs gemaakt, maar daarna heb ik de trainingen met
veel plezier en voldoening gedaan. Zeker als je ziet dat aan het einde van zo’n hardloopcursus iedereen de
magische 5km uitloopt op zijn of haar manier.
e
Ben inmiddels ook met de 2 opstapgroep begonnen, waar de opkomst een stuk minder is, maar deze opstappers
zullen ook op een verantwoorde wijze de cursus voltooien.
Persoonlijk best een turbulent jaar achter de rug in de prive sfeer, want ik ben namelijk na 21 jaar huwelijk
gescheiden. Op sportief gebied doe ik mijn rondjes in de weekenden en heb ik een leuke loop gedaan met mijn
dochter Gabie bij de Hoevense polderloop.
En als klap op de vuurpijl dit jaar de Strongmanrun in Hellendoorn gedaan met mijn dochter, Nick en Angela.
Wat een leuk evenement was dat! Nou verder heb ik deze keer niets meer te melden.
Vriendelijke sportgroetjes,
John Bakker

De volgende die een stukje mag schrijven is Justin François.

HET WANDELSCHOENTJE
Hoi wandelmaatjes,
Mij is door Martine gevraagd voor de rubriek “het wandelschoentje” wat op te schrijven. Nu ben ik niet zo’n
schrijver, maar toch zal ik proberen wat op papier te krijgen. Dit is nu de tweede keer dat ik voor het
wandelschoentje een stukje schrijf. De eerste keer was toen ik pas lid was van de wandelclub, in 2009. Sinds die
tijd heb ik al heel wat gewandeld. Onder andere bijna elke zondagmorgen bij de club, veel uittochten bij andere
verenigingen of samen op pad met Arie. Drie keer samen Nijmegen gelopen, ook drie keer een 4 daagse in
Valkenburg. Eén keer in Doetinchem en één keer in het Drentse Diever. Dan slapen we lekker in een hotelletje en
nu Arie met pensioen is gaan we dat vaker doen. En dan ook nog het Grenslandpad, waarvan we in oktober weer
een gedeelte van drie dagen gaan lopen. In de jaren dat ik lid ben heb ik er bijna 4000km op zitten. Nu ga ik
stoppen en wens ik iedereen een fijn wandel seizoen toe. Het wandelschoentje geef ik door aan ons nieuwe lid
Helma Broeders.
Groetjes van Corrie de Wit

WANDELVREUGDE
Al weer aan de beurt om ‘wandelvreugde’ te schrijven. Vanuit de commissie is er niet veel nieuws te melden.
We kunnen natuurlijk nog steeds versterking gebruiken. Het is nu een erg kleine commissie geworden. Dus mocht
je toch wel zin hebben om ons te komen versterken….. we horen het graag. Gelukkig zijn er voldoende leden die
ook de tocht op zondag willen begeleiden, zodat ook Arie en ik in de gelegenheid zijn om op zondag een uittocht te
lopen. Volgend jaar gaan we het weer op deze manier doen, zoals jullie al vernomen hadden via de notulen van
onze ledenvergadering. Als je aan de beurt bent zie je dat op de wandelagenda staan en ik zal degene die het aan
gaat ook nog een lijst mailen met de namen en de data. Maar dit overzicht volgt later. Eerst zal ik nog moeten
uitzoeken waar we in 2014 naar toe gaan met de uittochten.
De maand oktober is de laatste maand dat we op dinsdagavond lopen. De afstanden worden al korter, nu het ook
korter licht is buiten. Maar zoals elk jaar zullen er ook dit jaar vast weer fanatiekelingen zijn die toch met elkaar
gaan wandelen in de winterperiode. Er staan weer een aantal leuke uittochten op de agenda, en op
zondagochtend kunnen we ook gezellige kilometers maken met elkaar. Er is een leuke ‘harde kern’ die vaak
aanwezig is op zondag. Graag tot ziens allemaal bij één van de wandeltochten!
Groeten, Martine
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WANDELAGENDA
ZONDAGMORGEN TOCHTEN
Datum
nr. Route
13 oktober
61 Niervaart
20 oktober
50 Langeweg
27 oktober
64 Roville
03 november
autotocht
10 november
35 Groene woud
17 november
37 Moye Keene
24 november
57 De Druif
01 december
55 Afgebrande Hoef
08 december
autotocht
15 december
50 Langeweg
22 december
34 Pootweg
29 december
geen tocht
DINSDAGAVOND TOCHTEN
Datum
nr. Route
08 oktober
7
Dikke Dijk
15 oktober
10 De Biggelaer
22 oktober
6
Industrieweg
UITTOCHTEN
zondag 20 oktober

afstand
15
14
15
12
12
15
15
14
12

afstand
5
6
5

Begeleider
Erna
Arie
Thea
Martine
Marcel
Arie
Arie
Lia
Arie
Martine
Arie

Begeleider
Martine
Martine

West Brabantse loopdag, wsv Wiego
kantine atletiekver. Sprint, Burgermeester de Manlaan 98, Breda
25 km start:
09.00-12.00
20 en 15 km start: 09.00-13.00
10 en 5 km start: 09.00-14.00

zondag 27 oktober

herfsttocht wandelclub Walking Activities, De Schakel, Kerkstraat 104, Gilze
40 km start:
08.00-09.30
30 km start:
08.00-10.00
20 km start:
08.30-12.30
15, 10 en 7 km start: 08.30-13.00

zondag 10 november

herfsttocht De Pin, wsv Mito en Non Plus Ultra
eetcafé de Pin, Schouwenbaan 4, Wouwse Plantage
25 km start:
09.00-11.00
15 km start:
09.00-12.00
10 en 5 km start: 09.00-13.00

zaterdag 23 november

St. Nicolaastocht, Wsv De Wandelende Krabben
Voestalpine Polynorm Van Niftrik BV, Bosweg 2, Putte Grens
30 en 24 km start: 08.00-10.00
18 km start:
08.00-12.00
12 en 6 km start: 08.00-14.00

zondag 1 december

Winterserie, wsv Waalwijk '82, buurthuis de Wierd, St. Crispijnstraat 83, Waalwijk
30 en 25 km start: 09.00-10.30
20 en 15 km start: 09.00-11.30
10 en 5 km start: 09.00-13.30

zaterdag 21 december

Olympus Kersttocht, wsv Olympus '69
tenniscentrum de Melanen, Langstraat 5 Halsteren
25 en 20 km start:
09.00-10.30
15, 10 en 5 km start: 10.00-12.00
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FACEBOOK
Hallo ik ben Lucas van den Berg.
Ik ben 9 jaar en Ik ben b-pupil. het leukste onderdeel vind ik lange afstand. anderen onderdelen vind ik ook leuk.
de leukste wedstrijd vind ik de cross. het leukste op de training vind ik het circuit.
De hik vind ik ook heel leuk. Ik ben al 3 en een half jaar lid.
Op kamp is het super leuk. Vooral toen ik c-pupil was.
Toen was het 1 april op kamp.

De volgende die een stukje mag schrijven is:
Pien Ardon

Naam: Jelmer surewaard
Leeftijd: 14 jaar oud
Categorie: C-junior
Favoriete onderdeel: speerwerpen
Dit vind ik leuk aan AV Groene Ster: De trainers en de leden die zelf meedoen aan de club. Elke training is altijd
wel gezellig.
Dit kan misschien beter of anders: meer atleten werven
Wat ik verder nog met jullie wil delen: dat AV Groene Ster de beste atletiek vereniging is van het noordelijk
halfrond.

De volgende die een stukje mag schrijven is: Andy Kremers

Naam: Wouter van As
Leeftijd: 16
Categorie: B-Junioren
Favoriete onderdeel: Lange afstand ( hardlopen). Eind juni heb ik nog meegelopen met de 10 km in Roosendaal.
(44 minuten)
Dit vind ik leuk aan AV Groene Ster: Het is een erg gezellige vereniging, waarbinnen iedereen veel voor elkaar
overheeft.
Dit kan misschien beter of anders: Wat mij betreft hoeft er helemaal niets te veranderen.
Ik vind het binnen de vereniging ontzettend gezellig. Ondanks dat atletiek een vrij individuele sport is, heerst er
toch een echte groepssfeer bij ons!

De volgende die een stukje mag schrijven is: Milot Stallen

Helaas geen stukje ontvangen uit de categorie Lopers / Recreanten

De volgende die het mag proberen is Eveline Poelenije.
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Fysiotherapie- en trainingscentrum

Chinees Indisch
Restaurant

FYSIOWAVE
Fysiotherapie

Fysiotherapie
Manuele therapie
Lymfedrainage
Sportfysiotherapie
Massagetherapie
Podotherapie
Psychotherapie

Preventieve Fitness

Fitness
Pilates
Zwemles
Baby zwemmen
Peuter zwemmen
Aquarobic
Trimzwemmen

Zwembad

Aquajoggen
55+ zwemmen
Aquabalance
Zwangerzwemmen
Snorkelen
Zwemmen is leuk
Therapiezwemmen

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

WWW.FYSIOWAVE.NL
Veldkers 2

4761WG

Zevenbergen

Elke zaterdag en zondag
lopend buffet

0168-325543

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

Makelaars van goede huizen

Verkoop

en taxaties
Van woningen

en bedrijfspanden

Verhuur en

aankoop Van
woningen en

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

Zevenbergen

0168 - 37 15 73

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

HET NUT VAN GOEDE LOOPKLEDING
Hoewel de gemiddelde winter in Nederland die naam niet echt mag dragen, kan het gemeen koud en nat zijn.
Wisselvallig is het altijd wel. We adviseren je je goed te kleden voordat je naar buiten stapt voor een training.
We geven je graag een aantal kledingtips.
De eerste laag
Technisch ondergoed is de basis: thermo-ondergoed. Het materiaal van dit ondergoed is opgebouwd uit
synthetische vezels, die het transpiratievocht opzuigen van de huid. Omdat het holle vezels zijn, wordt het
transpiratievocht doorgegeven naar de volgende laag (shirt/loopbroek). Dit ondergoed heeft dus een
‘doorgeeffunctie’. Je krijgt het vooral koud omdat transpiratievocht op de huid afkoelt. Doordat dit vocht nu naar
buiten wordt getransporteerd, blijf je droger en dus op de juiste temperatuur.
De tweede laag
De tweede laag is de laag die over het ondergoed gedragen wordt. Dit shirt mag echter niet van katoen zijn.
Katoen heeft weliswaar de goede eigenschap vocht op te nemen, maar de slechte eigenschap het vocht vast te
houden. Als het shirt verzadigd raakt, koel je alsnog heel snel af. Het shirt moet dus ook van een vochtdoorvoerend
materiaal zijn.
De derde laag
De derde laag is nodig om wind en regen te stoppen. Deze laag moet dus eigenlijk water- en winddicht zijn. Helaas
zijn deze jacks nog niet uitgevonden. Er wordt vaak geschreven over Gore-Tex, een materiaal dat waterdicht en
goed ventilerend zou zijn. In de praktijk blijkt echter dat we met de hoge luchtvochtigheid in ons land en de hoge
warmteproductie tijdens het lopen, niet veel aan dit materiaal hebben. Voor wandelaars (minder warmteproductie)
en wintersporters (koudere en drogere lucht) is Gore-Tex veel meer geschikt.
Het meest ideale loopjack moet winddicht, waterafstotend en goed
ventilerend zijn: de Softshell jacks. Wat ons betreft hebben deze jacks
de toekomst. Bijkomend voordeel van deze jacks is dat de tweede
kledinglaag niet meer nodig is. Een technisch ondershirt in combinatie
met
dit
jack
geeft
uitstekende
bescherming
in
alle
weersomstandigheden. Reflectie dat verwerkt is in de kleding komt de
veiligheid ten goede.

Benen
Ondanks dat de benen zich wat makkelijker warm houden dan het bovenlijf, moeten ook de benen beschermd
worden tegen regen en kou. Hiervoor hebben we de runningtight. Bij deze broek geldt hetzelfde als bij het thermoondergoed, namelijk het afvoeren van vocht naar de buitenlaag van de tight. Voor de echte koulijders hebben we
de wintertight. Dit is een aan de binnenkant gebrushte tight die voor extra warmte zorgt. Is het echt bar en boos
weer, dan kun je over deze tight nog een windbroek dragen die ook is gemaakt van functioneel materiaal.
Ten slotte
Samengevat is het dus ideaal om te werken met
een laagjessysteem: de eerste laag houdt je warm
en droog, de tweede laag zorgt voor opname van
lichaamsvocht en voor extra warmte en de derde
houdt regen en wind zo veel mogelijk tegen.
Het team van Lopers Company Dordrecht wenst je
heel veel loopplezier!

17

WIJNPROEVERIJ
Op donderdagavond 5 september j.l. heeft de sponsorcommissie een wijnproeverij georganiseerd voor de
sponsoren en de leden van de Club van 100. Deze mensen verdienen het om in het zonnetje gezet te worden,
omdat ze de vereniging een extra financieel steuntje in de rug geven. Tevens waren de overige leden uitgenodigd
die tegen het geringe bedrag van € 5,- per persoon ook hierbij aanwezig konden zijn. Alex Eradus heette iedereen
van harte welkom en maakte meteen van de gelegenheid gebruik om aan de leden van de Club van 100 te
vertellen dat er dit jaar van hun bijdrage een tent zal worden aangeschaft. Deze tent kan door alle categorieën mee
worden genomen naar de competitiewedstrijden. Het is namelijk niet altijd goed weer en zo hebben ze voortaan
een eigen plek om te zitten en de tassen op te slaan.
De wijnproeverij werd overigens kosteloos georganiseerd door onze sponsor Slijterij Nelis en hij had voor ieder wat
wils meegenomen om te proeven. Het was die dag overigens schitterend weer, zodat we met zijn allen lekker op
het terras konden genieten van de heerlijke wijnen en van de hapjes die Sandra en Hester hadden klaar gemaakt.
Na afloop van de wijnproeverij was het mogelijk om de wijnen die geserveerd waren te kopen en hier werd
dankbaar gebruik van gemaakt. Zo werd het voor iedereen een geslaagde avond!
De sponsorcommissie

CLUB VAN 100
Wilt u ook lid worden van de Club van 100? Om op die manier extra financiële steun aan de vereniging te geven?
Dat kan! Voor €100, - per jaar krijgt u een naamsvermelding op het grote Club van 100-bord in onze kantine en op
de website. Het geld van de Club van 100 wordt ieder jaar nuttig besteed, zoals de aanschaf van het erepodium,
het spandoek op de achterzijde van het clubgebouw en natuurlijk dit jaar de tent om mee te nemen naar de
competitiewedstrijden! Omdat wij beseffen dat € 100,- veel geld is, is het natuurlijk ook mogelijk om met iemand
samen of met een groepje lid te worden. Stuur vandaag nog een mail naar: clubvan100@avgroenester.nl en u
ontvangt van ons het aanmeldingsformulier.
Club van 100 commissie
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VERJAARDAGEN

1
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2
2
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16
17
19
19
20
21
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24
24
27
28
29
31
31
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OKTOBER
Betty Happel
Jelle Derks
Jelmer Surewaard
Jennie Schoonmade
Laura Plug
Arie de Wit
Pascal Maas
Ilona Cornel
Angela Rindt
Karin de Groot
Edwin Boer
Fred Tomasila
Rebecca Willemse
Jos Stolk
Hans Korteweg
Boy Glerum
Lotte van Loon
Joop Kokke
Toos de Moor
Elsa Smits
Kees Emden
Karlijn Derks
Elma Ripmeester
Liam van Broekhoven
Jolanda de Wit
Giel Broere
Jolanda Mathijssen
Rien de Wit
Ramona van Kastel
Tonny Kanters - Ooyen
Rianne Witkamp
Joke Broeders
Milou Glerum
Wouter Versteden
Jenny Pope
Piet Burgers

2
3
5
5
8
8
9
10
10
12
12
12
14
20
22
22
23
23
24
25
26
29
30
30

NOVEMBER
Koen van Leent
Danielle Kremers - Damen
Marijn de Korte
Jack Derks
Amber Stam
Julius Coenraads
Claire Poelenije
Daan Farla
Ron Becht
Eva Kessel
Rico Strootbant
Claudia van de Horsten
Gabie Bakker
Toon Paulissen
Rien Nieuwkerk
Marjan Sprengers
Frank van der Made
Rina van den Berg
Ria Buinsters
Ria Kooistra
Nina Mos
Johannie Bastiaansen
Ferdi Spronk
Miriam Jacobs

MUTATIES
Aanmeldingen
Inge Strootman

Afmeldingen
Klatje

Rik Peeters

B-pupil

Sylvester van Houwelingen Mini-Pupil

Jane Zwaan

B-pupil

Finn Ruttchen

Mini-pupil

Jayda de Deugd

B-pupil

Nina Haarlem

Mini-Pupil

Job Kremers

B-pupil

Thomas de Lange

C-pupil

Jort van Aken

B-pupil

Nina Keukelaar

A-pupil

Pleun van der Made

A-pupil

Eva Kessel

D-junior

Paul Bezemer

A-pupil

Ilse Stam

A-pupil

Lucia Geelen

A-pupil

Niels Ooijen

A-junior

Wijnand van Dijk

Senior

Michiel Elzerman

Loper

Mutaties
Frits Verhoeven

Donateur

Henk Leijten

Loper

Michel van der Klei

Wel wedstrijdlicentie

Jack Derks

Loper

Rob Langeweg

Geen wedstrijdlicentie

Anton Strootman

Loper
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Nieuw bij de 3 Musketiers:

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

SUPER BBQ + BOWLEN
all-in arrangement + 6 consumpties

40,- p.p.

SUPER BBQ

Ve r s t a n d Va n

BBQ+

Le

k ke r V e e s
l

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

22,50p.p.

A. ARDON,
keurslager

www.de3musketiers.nl
Hazeldonksezandweg 28b

4762 AL Zevenbergen

0168 370 545

info@de3musketiers.nl

Zuidhaven 95, Zevenbergen
Tel. 0168-323403
www.keurslager.nl
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Klinkt als een onmogelijke klus? Niet voor all-round grafisch bedrijf Orbit4all Moerdijk. Gewoon een
kwestie van inzicht en de juiste tools voorhanden hebben. Daarmee zijn onze mogelijkheden grenzeloos en zetten we alles op alles. Letterlijk, want ‘kan niet, bestaat niet’.
Onze producten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

ZIJN FAN VAN GROENE STER
BREDA

drukken • printen • plotten • afwerken

Zet alles op alles

"OUWBEDRIJF 6ROLIJK "6:EVENBERGEN

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

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