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INFORMATIEBLAD VAN  AV GROENE STER

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

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     8,25  
Mini-pupillen     8,25
ABC-pupillen    8,80    7,50
CD-junioren  10,35  13,25
AB-junioren  13,95  13,25
Senioren / Masters  13,95  21,25
Recreanten  10,35 
Lopers   10,35  21,25
Wandelaars    6,20
Gastleden       8,25  
Donateurs    2,60

Opgericht dd. 19 augustus 1970

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. 

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

De contributie is per maand, maar wordt per half jaar geïnd. 
Bij aanmelding is ieder lid Euro 15,00 inschrijfgeld verschuldigd, 
zijnde kosten voor het lidmaatschap van de Atletiekunie. 

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

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

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

KANTINECOMMISSIE:
Dorien van Someren                                                                                       0168- 404934
Raymond van Rijswijk            0165-322421

MEDIA INFO:  www.avgroenester.nl

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

CLUBTENUE:     Jeanny van Kaam           0168-326427
     Meer informatie:  zie clubblad.

WEDSTRIJDORGANISATIECOMMISSIE (W.O.C.):
Ryan Smits  Materiaal            0168-326430
Dorien v. Someren  Thuiswedstrijden           0168-404934
Bert Tielen  Hoofdtrainer           0168-328301
Ruud Jacobs  Trainer            0168-329594

JEUGDCOMMISSIE:
Angela van Haaften, Anet van Hooydonk, Kees Otten.

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



 

VAN HET BESTUUR 

WEDSTRIJD- & EVENEMENTENKALENDER 

VAN DE REDACTIE 

Het jaar 2013 ligt inmiddels achter ons. En via deze weg wensen wij al onze leden een sportief en gezond 2014. 
En misschien kunt u in uw lijstje ‘goede voornemens’ nog even aan ons denken, want net als vele andere 
verenigingen kampen ook wij hier en daar met een vrijwilligerstekort. Alleen al in het bestuur komen we eigenlijk 
handen te kort. Ik noteer bewust ‘hier en daar’, want gelukkig kunnen wij nog altijd rekenen op een aantal mensen 
die zich erg enthousiast inzetten voor onze vereniging.  
Een korte terugblik op de maand december waarin de glühweinavond voor de lopers op het programma stond,               
de evaluatie van de kantinewerkzaamheden en de traditionele oliebollenloop. Ik ben zelf niet bij de glühweinavond 
geweest, maar een snelle blik op de baan liet wel een gezellige sfeer zien. Kerstmannen en sneeuwpoppen 
stonden aan de kant om de lopers tijdens de korte training aan te moedigen om er alles uit te halen. En de foto’s 
van de evaluatie van de kantinecommissie zagen er ook erg gezellig uit!  
Tot slot hebben we het jaar traditioneel afgesloten met een oliebollenloop. Omdat het op een doordeweekse dag 
viel was niet iedereen in de gelegenheid erbij te zijn, maar het was wel weer een gezellige drukte.  
Niet heel lang daarna, maar al wel in januari 2014 volgde de nieuwjaarsreceptie. Deze is in samenwerking met de 
toerwielerclub georganiseerd waardoor de kantine gezellig vol stond.  
Wat 2014 ons allemaal gaat brengen is natuurlijk altijd weer spannend. Het bestuur gaat proberen er weer een 
mooi jaar van te maken. Al heel snel hebben we de talentenjacht binnen onze vereniging weer op de planning 
staan. Zaterdag 25 januari vindt Groene Ster’s Got Talent plaats. De eerste acts zijn al in elkaar gezet en het 
belooft net als vorig jaar weer een gezellige Groene Ster avond te worden. Meer informatie is vast nog in dit 
clubblad te vinden, maar anders zeker op onze website.  
Tot slot hopen wij iedereen in 2014 weer in goede gezondheid bij alle activiteiten te zien! 
 
Marjolein de Vos 
 

 
Voor iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar en hopelijk klimmen er dit jaar veel leden in de pen voor 
Knipsels.  De kopij voor de eerstvolgende uitgave kan uiterlijk ZONDAG 2 februari worden aangeleverd.  
 
Hester Alofsen. 
 
 

 
Datum  Evenement Categorie Locatie 
25-01-2014  Groene Ster’s Got Talent Alle categorieën De Knip - Zevenbergen 
16-03-2014  Clubcross Alle categorieën De Knip - Zevenbergen 
23-03-2014  Clubkampioenschappen indoor Alle categorieën De Niervaert - Klundert 
09-04-2014  Bliksem 5 kamp Alle categorieën De Knip - Zevenbergen 
16-04-2014  Voorronde schoolatletiek Basisscholen De Knip - Zevenbergen 
17-05-2014  Finale schoolatletiek Basisscholen De Knip - Zevenbergen 
10 t/m 13-06  Avondvierdaagse  De Knip - Zevenbergen 
25-06-2014  Avondwedstrijd Vanaf D-junioren De Knip - Zevenbergen 
27-08-2014  Avondwedstrijd (800m-3000m)  De Knip - Zevenbergen 
21-09-2014  Groene Ster Loop Alle categorieën De Knip - Zevenbergen 
28-09-2014  Clubkampioenschappen outdoor Alle categorieën De Knip - Zevenbergen 
17 t/m 19-10  Kamp AB-Junioren en Senioren ????????? 
08-11-2014  Herfst Indoor Kampioenschappen ABC-Pupillen & CD-Junioren De Niervaert - Klundert 
31-12-2014  Oliebollenloop Alle categorieën De Knip - Zevenbergen 
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A. ARDON,

Zuidhaven 95, Zevenbergen
Tel. 0168-323403

www.keurslager.nl

keurslager

VVeerrssttaanndd  VVaann  LLeekkkkeerr  VVlleeeess45,- p.p.45,-45,-

BOWLEN +
3-GANGEN-KEUZE-MENU

+ 6 CONSUMPTIES

DE 3 MUSKETIERS
BOWLING

ARRANGEMENT 

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

Meer info en reserveren via www.de3musketiers.nl

45,-

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

Hazeldonksezandweg 28b  
4762 AL  Zevenbergen 0168 - 370 545

Lies
blessure

Een snelle en accurate behandeling,
zonder wachttijden!

Lopers voor lopers

Torenveld Fysio groep

Email: pmc.torenveld@xs4all.nl
www.pmctorenveld.nl

Locatie Klundert: 
PMC Torenveld

Kerkweg 39
0168-324580

Locatie Zevenbergen:
PMC Torenveld
Witte Arend 2a
0168-324580

Maandag t/m woensdag 
Donderdag
Vrijdag

6.00 u - 23.00 u
6.00 u - 19.30 u
8.00 u - 19.30 u

Openingstijden:



 

DE BORGH -CLUB- SPAARACTIE 

NIEUWE PRIJZEN CLUBKLEDING 
 
Helaas zijn we genoodzaakt om een aantal prijzen te verhogen. In onderstaand overzicht vindt u de juiste prijzen. 
 
Artikel Prijs 

 
Artikel Prijs 

Top € 27,00    Tight kort – Dames/meisjes € 24,00  

Singlet € 27,00 
 

Tight middel – Dames/meisjes € 24,00 
Shirt € 36,00 

 
Tight middel – Heren/jongens € 24,00 

Trainingspak € 45,00 
 

Vlinderbroekje € 27,00 
 

  
Short (los vallend) € 23,00 

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

 
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! 
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THEMADAG JURY ATLETIEKUNIE 

GROTE CLUBAVOND 

Op 1 februari 2014 organiseert de Atletiekunie weer een themadag jury in Lunteren. Deze dag wordt 
georganiseerd om ervaringen uit te wisselen, maar ook om met juryleden op een praktische manier diverse 
wedstrijdgerelateerde onderwerpen uit te diepen. 

 
Denk hierbij aan onderwerpen als: 
- Hoe om te gaan met boze ouders/trainers als een poging wordt 
afgekeurd (jurylid: zichtbaar onzichtbaar). 
 
- Welk bedrag er minimaal per onderdeel gevraagd moet worden bij 
een instuif om de wedstrijd te kunnen draaien (financiën). 
 
- Waarom de windrichting een belangrijke factor is bij de 
baaninrichting (baanploeg, goed voorbereid). 
 
Herkenbare onderwerpen voor iedere wedstrijdvrijwilliger.  
Naast het volgen van drie interessante workshoprondes krijgen alle 
aanwezigen ook een exemplaar van het boekje 'reglementenkennis 
editie 17'. 
Inschrijven is mogelijk tot 20 januari 2014, via www.atletiekunie.nl.  
Op deze website zijn ook alle overige workshops en informatie  terug 
te vinden.  
 

 
 

 
Op 10 december j.l.  heeft de 2e editie van de Grote Clubavond plaatsgevonden. Sandra en Eric namen op deze 
avond de symbolische cheque met de opbrengst voor AV Groene Ster in ontvangst. Onder alle aanwezigen werd 
ook de ‘Verdubbelaar’ verloot, maar helaas waren wij niet de gelukkige. Na afloop van de uitreiking was er de 
mogelijkheid om onder het genot van een hapje en een drankje ervaringen uit te wisselen met andere 
verenigingen. Eric en Sandra bedankt dat jullie hiervoor tijd hebben willen vrij maken, want niet geschoten is altijd 
mis. Wie weet vallen wij volgend jaar wel in de prijzen! 
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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



 

SANTARUN ZEVENBERGEN 

WANDELVREUGDE 

Op zaterdag 21 december werd er voor het eerst een Santarun georganiseerd door de Rotaryclub van 
Zevenbergen en omstreken. De deelnemers, ik was er een van, waren verkleed als kerstman. Op zich was dit al 
een belevenis, ruim 500 Kerstmannen en -vrouwen. De weergoden waren ons gunstig gestemd, althans tijdens de 
loop, bij de warming up kwam de regen met bakken uit de hemel vallen. Het Kerstmannenpak kreeg je na het 
betalen van het inschrijfgeld. Voor de start werd er een warming up gegeven door de Does Fitness. 
Opperspreekstalmeester Henk de Ridder begeleidde de run van het begin tot het einde. 
 

 
De start en finish waren op de Markt, we werden weggeschoten door de burgemeester. De tocht van ruim 3 
kilometer ging eerst langs Living in the Box, langs de 7 Schakels, rond en door het centrum en langs de oude en 
nieuwe Bosselaar. De kruispunten werden perfect afgezet door vrijwillige verkeersregelaars. Er was geen 
wedstrijdelement aan verbonden, je kon hardlopen, joggen of gewoon wandelen. Sommigen wandelden zelfs met 
de hond. Na afloop kregen we een herdenkingsmedaille uitgereikt. De opbrengst van ca. 5000 euro is voor een 
goed doel, namelijk de Zonnebloem afdeling Zevenbergen. Veel leden van de Groene Ster hebben we niet gezien, 
wellicht een suggestie voor volgend jaar? 
 
Leo van Dijk 
 

Ja, dit is weer het eerste stukje voor wandelvreugde van 2014. Ik wil dan ook iedereen een gelukkig en een gezond 
jaar toewensen. Een jaar met veel wandelkilometers met mooie routes in een mooie omgeving. Iedereen is in deze 
tijd van het jaar bezig met het maken van goede voornemens of plannen. Dat zou kunnen zijn: het weer deelnemen 
aan een 4 daagse of voor de eerste keer mee doen met een dergelijk evenement, het afronden van het Pieterpad 
of het Grenslandpad, het (wat meer) deelnemen aan de zondagmorgen- en uittochten.  
De eerste tochten van 2014 zitten er al weer op als dit blad verschijnt, het zijn nu nog veelal wintertochten met de 
wat kortere afstanden. Maar zo richting het voorjaar worden de afstanden groter. De inschrijving voor de 4 daagse 
van Nijmegen start ook alweer begin februari. Eind januari begin ik met de voorbereidingen voor de overnachtingen 
en het vervoer. Ik hoop dan ook wat meer informatie te hebben over de kosten e.d. 
 
Arie de Wit 
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HET PIETERPAD 
 
We zouden maandag 30 september, dinsdag 1 en woensdag 2 oktober gaan lopen. De start was in Milligen aan de 
Rijn. Het was een prachtige omgeving, maar met mij ging het niet lekker. Ik had keelpijn en ik werd steeds zieker 
en heb ook weinig van de omgeving gezien. Bij Groesbeek moesten we een flinke klim  maken, dit lukte bijna niet 
en Lia heeft toen mijn rugzak gedragen en zo zijn we boven gekomen. Nadat we bij de B en B waren aangekomen 
ben ik meteen naar bed gegaan in de hoop dat het de andere dag beter zou gaan, maar dat was helaas niet zo.             
Ik heb ‘s-morgens om 6 uur al Wim, mijn man, gebeld en hij was al om 9 uur in Groesbeek om ons op te halen. 
Thuis meteen het bed in en na een week was ik weer fit. 
 
We wagen een tweede poging en wel van 6 tot 9 december. Deze keer gaat het goed. De mannen brengen ons 
weer weg. We starten weer in Groesbeek, maar eerst nog even met de mannen koffie drinken. Onderweg hadden 
we veel regen en natte sneeuw, maar als we eenmaal aan het lopen zijn valt het mee. Na een tijdje gelopen te 
hebben zijn we in het st jansbos het is er soms wit van de sneeuw, nat en erg drassig van de regen. We moeten 
goed opletten waar we lopen en het is veel klimmen en dalen maar erg mooi. We vinden rond lunchtijd een bankje, 
eten even een hapje en daarna de struiken weer in. Toen hadden we een probleem, want er was een stuk bos 
afgesloten. Ze zijn met werkzaamheden bezig, ze zijn een aantal vijvers aan het opknappen, maar voor ons een 
probleem. We besluiten naar een weg te lopen en volgens mij moesten we links af, maar Lia had er geen goed 
gevoel over. Er reden alleen maar auto’s dus we konden het niet vragen. Omdat we niets meer aan de beschrijving 
hadden wisten we het niet meer, maar we besloten toch maar om te keren we kwamen weer bekende dingen 
tegen. Zo ook het wandelteken en een café om koffie te drinken en we zijn beiden opgelucht. Nu is het nog 5km 
naar Gennep. We hebben onze tijd nodig om voor het donker bij de B en B te komen. Het lukt en we worden 
hartelijk ontvangen en het is er heerlijk warm. 
Om 6 uur gaan we Gennep in voor een hapje te eten. Wat een leuke plaats, heel veel winkels en we belanden bij 
een pizzeria en hebben er heerlijk gegeten. Bij de B en B was het erg warm dus hebben we niet zo goed geslapen 
want we konden de warmte niet zelf regelen (maar beter te warm dan te koud). Na een heerlijk ontbijt zijn we weer 
vertrokken, we gaan weer door de mooie winkelstraat en lopen zo Gennep uit. We belanden weer in het bos met 
heel veel blad, het klimt en het daalt en we moeten een spiegel glad talud naar boven en naar beneden nemen, 
maar we doen erg voorzichtig. We komen nu 2 wandelaars tegen en ze attenderen ons op een heel mooi gebied 
met schotse hooglanders, we moeten eerst nog een hekje door. Het gebied heet Quin en bestaat uit heuvels, 
heide, meren en zandvlaktes met bomen. Prachtig om te zien, koeien zien we niet veel wel een klei kalfje. Verder 
onderweg zien we nog drie jonge mannen  ook pieterpatters. Het pad wordt erg modderig en glad maar er is koffie 
in zicht. Een mevrouw langs de route heeft koffie met appeltaart, heerlijk. Ze verteld meteen wat over de omgeving 
erg leuk, maar we moeten weer verder we moeten ook nog met een pontje de Maas over en lopen dan weer even 
in Brabant. De modder wordt er niet minder op. Uiteindelijk komen we aan in Vierlingsbeek. Er is niets te beleven 
en we kunnen er nog geen koffie kopen. We zijn eigenlijk nog te vroeg voor onze B en B en we vragen aan wat 
bewoners of er echt niets is en jawel op ongeveer 1 km verder zou er iets zijn. Het wordt natter en natter en jawel 
we zien licht aan de horizon. We kunnen er koffie drinken en nu onze B en B nog vinden. Lia besluit om het te 
vragen en wat blijkt we zitten er vlakbij op ongeveer 50 meter er vandaan. Dit was even boffen en om 4 uur zijn we 
er. We hebben een grote blokhut tot onze beschikking die er heel erg gezellig uit ziet en de kachel brand en buiten 
branden de kaarsjes. We voelen ons erg welkom. Om 22.30 uur is het weer bedtijd, want de andere dag wordt een 
pittige dag van 21km dus hebben we ons ontbijt maar op 8 uur besteld. 
De Man van de B en B helpt ons even op weg om weer op de route te komen. We passeren leuke 
bezienswaardigheden, vooral kerkjes, kapelletjes en monumenten en uiteindelijk komen we in een prachtig 
natuurgebied Boschhuizerbergen. Geweldig mooi veel jeneverbesstruiken en zandheuvels en er moeten volgens 
ons ook dieren lopen want er zijn veel klaphekjes. Soms is het verwarrend door de onduidelijke paden of we goed 
zitten. De geijsterheide is prachtig. Weer heel veel bos met veel modderpaden en beekjes. Als we nog 10km 
moeten gaan bel ik Wim dat ze kunnen vertrekken uit Zevenbergen. We voelen een beetje een tijdsdruk, want het 
blijft maar duren en dan denk ik ook nog dat we ergens anders heen moeten en lopen we om  (eigenwijs ). We 
hebben 20km gelopen en geen koffie pauze wel even op een bankje gezeten om wat te eten. We gaan het voelen 
en zijn blij als we in Swolgen zijn en onze mannen zijn er ook al. Onze planning was toch weer goed, we nemen 
een kop koffie en gaan weer naar huis. We wachten nu tot het voorjaar en hopen van de zomer op de Sint 
Pietersberg bij Maastricht te zijn. 
 
Lia de Groot en Rianne Witkamp 
 

10 



 

ECHTE SPORTVRIENDEN 
 

Op 3 december bereikte ik de leeftijd van zestig jaar. 

De oude Grieken noemden 60 de leeftijd van de filosoof - de mens die zoekt naar de 
diepste betekenis van de dingen en de fundamentele waarden.  

De filosoof begint bij zichzelf. Hij kent zichzelf in zijn betrekkelijkheid én 
onvergankelijkheid. Hij relativeert zonder cynisme. 

Zelfkennis is het uitgangspunt van de filosoof. Hij is mild en vergoelijkt niet. Hij 
onderscheidt en veroordeelt niet. Zo zeeft hij het kaf van het koren. Als hij raad geeft, 
wekt hij waarachtigheid, zodat de ander zichzelf het antwoord hoort geven. Zijn laatste 

woord is zwijgen. 

Aangezien ik een dagje uit ging, had ik mij afgemeld voor de training. Na koffie met een likeurtje en daarna een 
wijntje zat ik even uit te rusten op de bank, van plan om bijtijds naar bed te gaan, omdat ik de andere dag al heel 
vroeg afspraken had in Amsterdam. Zo rond half tien werd het wat rumoeriger op straat. Opeens ging de bel, werd 
de voordeur opengedaan en er stroomde een golf van 15 recreanten door de voor- en achterdeur. Het was gedaan 
met de rust. Eerst werd ik 15 x gefeliciteerd en volgde er een cadeau en een aantal kaarten. Toen was er, zoals 
gebruikelijk na de recreanten, koffie met gebak en koek. Daarna was het tijd voor een drankje, dat was voor de een 
een biertje, voor de ander een glaasje wijn of een glaasje fris. Er waren ook voldoende hapjes. Uiteraard is er volop 
gezongen en zijn er foto’s gemaakt. Na een uurtje of anderhalf maakten de eersten aanstalten om naar huis en 
onder de douche te gaan. Het was nog lang onrustig op straat. Het was een mooie afsluiting van mijn  diamanten 
verjaardag. 

Met dank aan mijn mederecreanten en natuurlijk onze trainster Angela. 
 
Leo van Dijk  
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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

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 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!

verkrijgbaar bij

POVER SCHOENEN  &  SPORT
Noordhaven 86, Zevenbergen, 0168-324404



 

EVALUATIEMIDDAG KANTINECOMMISSIE 
 
Op zaterdag 14 december 2013 heeft de kantinecommissie haar jaarlijkse evaluatiemiddag gehad, gesponsord 
vanuit het "fooienpotje". Alle bardienstmedewerkers waren uitgenodigd om onder het genot van een hapje en 
drankje (wat ze zelf moesten klaarmaken) het jaar 2013 te evalueren. Na ontvangst met koffie en thee werden 
eerst de nieuwe regeltjes besproken n.a.v. de nieuwe horeca wet per 1-1-2014 en vervolgens de nieuwe 
consumptiekaart gepresenteerd en uitgelegd door Ryan. Angela Rindt neemt per 1-1-2014 afscheid van de 
kantinecommissie, maar blijft nog wel trouw haar bardiensten draaien. Haar plaats wordt ingenomen door 
Raymond van Rijswijk dus de commissie kan gewoon doordraaien in 2014.  

 
Na het "officiële" stuk is een deel van 
de groep aan het kokerellen 
geslagen en de andere groep heeft 
de kerstsfeer in de kantine 
aangebracht. Lekker bijkletsen en 
ondertussen maken vele handen licht 
werk. Daarna aan tafel om de 
bereidde lekkernijen te eten waarna 
we rond 15.00 uur de middag 
afgesloten hebben. Gemotiveerd 
gaan we weer 2014 in om jullie 
allemaal weer te ontvangen in onze 
gezellige kantine. 
 
Namens de kantinecommissie 
Dorien van Someren 
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VAN HET TRAINERSFRONT 
 
En dan is het weer mijn beurt om een stukje te schrijven voor in het clubblad. 
Allereerst begin ik natuurlijk met jullie allen een sportief maar vooral gezond en gelukkig 2014 toe te wensen.  
Deze eerste weken van het jaar zie ik dat heel veel mensen het goede voornemen hebben om meer te gaan 
sporten dit jaar. De eerste trainingen van het nieuwe jaar zijn traditiegetrouw extra druk bezet. Maar na enkele 
weken zie je dit weer minder worden tot het normale niveau. Nu heb ik toch niet te klagen over de drukte op de 
maandagavond trainingen. Met een gemiddeld aantal van 50 mensen op deze training is deze avond meer dan 
goed bezocht. 
Ik krijg wel eens vragen over dit grote aantal, of dat dit niet te veel is. Ik zie echter meer voordelen dan nadelen aan 
dit grote aantal. Je merkt dat (bijna) iedereen wel een of meerder loopmaatje(s) heeft die hetzelfde looptempo 
loopt. En wat is er gezelliger dan tijdens het lopen met je maatjes de toestand van de wereld door te spreken. 
Velen vinden dit uur nog te kort en blijven dan na afloop ook bij de poort nog een tijdje doorkletsen of gaan gezellig 
in de kantine samen nog een bakje koffie drinken. 
Het nadeel van een grote groep is dat je beperkt bent met het geven van de trainingen. 
De oudere garde weet dat ik het soms leuk vind om een training te geven in spelvorm. 
Dan wordt de groep opgesplitst in kleinere groepen en wordt er door middel van opdrachten een training gegeven 
in spelvorm. Omdat iedereen wil winnen wordt er op deze manier vaak fanatiek getraind.  
Ook met de warming up moet ik rekening houden met de grootte van de groep, maar ook met de diversiteit in 
leeftijd en snelheid. Ik heb daar in de loop der jaren geprobeerd een warming up voor te ontwikkelen die met 
bovenstaande rekening houdt en die niet te belastend is, maar die toch zorgt voor het opwarmen en soepel maken 
van spieren en gewrichten. 
Ook wil ik zo aan het begin van het jaar even stil staan en mijn dank uitspreken voor de inzet van de vele 
vrijwilligers van Groene Ster in het algemeen maar ook, omdat ik daar nauwer bij betrokken ben, bij de vrijwilligers 
t.b.v. de lopersgroepen. Allereerst natuurlijk het bestuur die niet alleen moet zorgen dat de lopers en de trainers het 
naar hun zin hebben, maar die ook moeten zorgen dat wij kunnen blijven lopen, dus dat aan het eind van het jaar 
het financiële plaatje rondkomt. Het is daarom ook erg jammer dat de vereniging het niet voor elkaar krijgt om een 
compleet bestuur bij elkaar te krijgen. Zoals jullie hebben kunnen lezen zitten we nu al bijna een jaar zonder 
voorzitter en secretaris. Dat dit niet goed is voor de vereniging mag duidelijk zijn. 
Tijdens de komende jaarvergadering zal hiervoor ongetwijfeld opnieuw een oproep aan alle leden gedaan worden 
om zitting te nemen in het bestuur. Dus al je zin en tijd hebt om het beleid van onze vereniging te bepalen, geef je 
op voor een bestuursfunctie. 
De andere groep vrijwilligers die zich inzet voor de lopersgroep zijn de mensen die na afloop van de training de 
kantine beheren. Zij zorgen ervoor dat wij na de training onder het genot van een drankje nog even gezellig na 
kunnen kletsen. Ook zijn wij veel dank verschuldigd aan de mannen van het onderhoud. Wij lopen altijd op een 
keurig onderhouden baan, maar weinigen staan er bij stil dat dit veel onderhoud vergt. Ik denk alleen al aan het 
snoeiwerk, het afsteken van de graskanten, het onderhouden van de bloemperken en het technisch onderhoud van 
het clubgebouw. Maar ook zeker niet te vergeten het sneeuwvrij houden van de baan in de winter, zodat wij na een 
sneeuwbui op een mooie geveegde baan onze rondjes kunnen lopen. 
Een persoonlijk dankwoordje wil ik toch richten tot Jos. Ik noem hem thuis wel eens mijn assistent trainer.                    
Omdat als ik om 19.15 op de baan kom hij het alarm er af heeft gehaald, de verlichting aan heeft gedaan en de 
pilons al heeft klaar gezet. 
Als laatste wil ik mijn collega’s van de loperscommissie bedanken voor hun inzet van de afgelopen jaren voor het 
organiseren van alles wat bij de lopersgroep komt kijken zoals: de opstapgroepen, overleg met het bestuur, het 
kanjerklassement, de glühwein en andere avonden. Helaas stopt deze commissie er mee, maar ik hoop dat we in 
overleg met het bestuur hier een oplossing voor kunnen vinden. 
Tot slot: Wij als looptrainers gaan weer ons uiterste best doen om jullie te begeleiden in jullie doelstellingen.                   
Of dat dit nu een hele marathon wordt of voor de eerste keer van je leven een 5 kilometer, of zo maar een keer per 
week gezellig en sportief bezig te zijn 
 
Groeten, 
Ton 
 
    De volgende die een stukje mag schrijven is Jenny Pope. 
 

14 



 

KERSTTRAINING KLATJES EN MINI-PUPILLEN 
 
De kerstspullen kunnen weer van zolder! Het wordt alweer vroeg donker en het wordt al weer wat kouder. Het is 
kerst en de training van de klatjes en mini-pupillen stond bij ons in het thema van kerstmis. En wat hoort er 
natuurlijk bij kerstmis?... een kerstboom natuurlijk. In estafette vorm gingen wij kerstbomen versieren, maar er zijn 
natuurlijk helemaal geen kerstbomen in de gymzaal, dus moesten de andere kinderen een groepslid versieren.  
Het zag er heel leuk uit en vooral het eindresultaat was ook heel grappig. En als de kerstboom staat weet de 
kerstman natuurlijk waar hij moet zijn. Alleen er was een probleem, want hij was zijn rendieren voor zijn arrenslee 
kwijt. Gelukkig hebben wij hele sterke kinderen die de slee voorttrokken. Wat nog best heel snel ging, zelfs toen de 
trainers er op gingen zitten. Verder hadden we nog een spel met kerstmutsen wat ook heel grappig was. Iedereen 
moest met een kerstmuts op naar een pion rennen en die op een van de pionnen zetten, daarna kwam het laatste 
kindje die alle kerstmutsen weer moest meenemen.  
Nadat alles weer was opgeruimd en we in een grote kring zaten mocht iedereen zijn eigen kerstkaart zoeken en 
kreeg iedereen een lekker kerstkranskoekje. Kortom het was een hele leuke en sportieve kersttraining. 
Namens al onze klatjes en mini-pupillen wensen wij U nog de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar! 
 
Jeannie, Annuska en Lisanne.  
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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



 

MUTATIES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AANMELDINGEN 

  
AFMELDINGEN 

 Meike Erlings Lopers 
 

Sarah Storm Lopers 
Jasper Joosse Lopers 

 
Jolanda Mathijssen Lopers 

Natasja Poelenije Lopers 
 

Jos Martens Lopers 
Karin Broere Lopers 

 
Kevser Satir B-pupil 

Ben van der Klei Klatjes 
 

Sem Melissen C-pupil 
Milan van Ham Klatjes 

   Roy Penson B-pupil 
   Jos Broeders Wandel 
   

     
     OVERIG 

    Eveline Poelenije Gastlid 
   Jan van de Noort Geen wedstrijdlicentie 
   Raymond Schoonen Wel wedstrijdlicentie 
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WANDELAGENDA 

 
ZONDAGMORGEN TOCHTEN 

  Datum nr. Route afstand Begeleider 
19 januari 50 Langeweg 12 Arie 
26 januari 36 Rust Roest 14 Arie 
02 februari 33 Klundert 12 Erna 
09 februari   autotocht   Martine 
16 februari 34 Pootweg 12 Arie 
23 februari 35 Groenewoud 12 Arie 
02 maart   autotocht   Arie 
09 maart 32 Bloemendaal 12 Martine 
16 maart 37 Moye Keene 12 Arie 
23 maart 39 Molenweg 12 Martine 
30 maart 55 Afgebrande hoef 15 Arie 

     
     DINSDAGAVOND TOCHTEN 

  Er zijn momenteel geen tochten op dinsdag. 
  We gaan weer lopen op dinsdag nadat de zomertijd is ingegaan. 

  
 
UITTOCHTEN 

 zaterdag 25 januari Winterwandeling WSC Vosmeer 

 
de Vossenberg, Bou Kooijmanstraat 1, Oud Vossemeer 

 
25km start 9.00-10.30 

 
15km start 9.00-11.00 

 
10km start 9.00-13.00 

 
5km start 10.00-13.00 

  zondag 2 februari Wvs Waalwijk, Winterserie 

 
Buurthuis Zanddonk, Willaertpark 2a, Waalwijk 

 
30 en 25km start 9.00-10.30 

 
20 en 15km start 9.00-11.30 

 
10 en 5km start   9.00-13.30 

  zaterdag 22 februari Zuurkooltocht Dordrecht 

 
kantine kv Sporting Delta, Gravensingel 118, Dordrecht 

 
35km start 9.00-10.00 

 
25km start 9.00-11.00 

 
15km start 9.00-12.00 

 
10km start 9.00-13.00 

 
6km start   9.00-14.00 

  zaterdag 8 maart Rondje Halderberge, AVO '83 

 
Sportpark Albano, A.V.O. '83, Albanoweg 5, Oudenbosch 

 
40 en 25km start 8.00-10.00 

 
15 en 10km start 9.00-12.00 

  zaterdag 22 maart Kees Knappers boswandeltochten A.R.S.V. Thor 

 
camping de Posthorn, Pierestraat 16, Rucphen 

 
40 en 30km start       8.00-09.00 

 
25, 20 en 15km start 8.00-11.00 

 
10 en 6km start         8.30-11.00 
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VERJAARDAGEN 
 

 
JANUARI 

  
FEBRUARI 

1 Ahmed Ismail 
 

1 Kim van den Berg 
1 Ron Broere 

 
1 Tijs Vermeulen 

2 Miriam van de Wiel 
 

1 Sanne Koetsier 
2 Rob Langeweg 

 
1 Joris Groeneveld 

3 Marit de Groot 
 

3 Lente van Wensen 
3 Bert Tielen 

 
5 Noortje van Dam 

3 Davey van der List 
 

5 Gert-Jan van der Lugt 
7 Laurena Laros 

 
7 Yara Lousberg 

8 Jos Verdaasdonk 
 

8 Mirre van Wensen 
9 Shem van Oers 

 
8 Henk Kanters 

10 Helma Broeders 
 

8 Miriam Nelemans 
10 Rein Becht 

 
10 Furkan Satir 

10 Sanne Leijten 
 

11 Dennis Francois 
10 Wim Francois 

 
11 Marco de Jong 

11 Agnes Kraaijeveld 
 

12 Tom Kamman 
12 Henk van Alphen 

 
13 Albert de Vos 

13 Tiny Vos 
 

13 Saskia van den Ouden 
14 Colette van der Burgt 

 
15 An van Slobbe - de Jong 

18 Niels Lousberg 
 

15 Maurice van de Noort 
19 Kitty Thiele 

 
16 Anny van der Made - van Turnhout 

19 Julian Elean 
 

20 Marja Spronk 
20 Fre Borggreve 

 
21 Juul Ardon 

22 Lia Broeders 
 

22 Nigel Groen 
23 Marjolein de Vos 

 
22 Ineke Heikes 

28 Simone Timmers 
 

22 Nicky van Rijswijk 
29 Edwin Otten 

 
23 Joost Surewaard 

31 Thoma Karuryan Swanan Than 
 

23 Ton Kapitein 

   
23 Jan Surewaard 

   
24 Simone Kapitein 

   
25 Annelies Biemans 

   
25 Natasja Poelenije 

   
26 Eric Wetzels 

   
26 Liesbeth van Oers 

 

  
27 Carlo Buhrer Tavanier 

   
27 Klaas Smit 

   
28 Ricardo Buinsters 
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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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KLEURPLAAT GROENE STER’S GOT TALENT 
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