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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:
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 

CLUBKLEDING 

Februari lijkt niet zo’n drukke maand en is dat ook niet qua wedstrijden. Maar achter de schermen zijn we al weer 
druk bezig met allerlei zaken. Het bestuur richt zich vooral op de voorbereiding van de aankomende ALV.                   
Dus in de weer met cijfers, agenda opstellen en het programma voor die avond rondbreien met alles wat daarbij 
komt kijken. Het lijkt erop dat we versterking voor het bestuur hebben gevonden dus dat is alvast een goed bericht.  
 
We zijn ook bezig met het kijken of we de structuur van de vereniging anders kunnen opzetten, maar dat is nog in 
ontwikkeling. Wellicht dat we een tipje van de sluier oplichten tijdens de ALV. Daarnaast is het WOC bezig met het 
wedstrijdprogramma voor het komende seizoen en zijn ook de voorbereidingen voor de finale schoolatletiek al 
gestart. Ook de andere commissies zullen binnenkort wel weer aan de slag gaan voor allerlei leuke activiteiten.               
 
De loperscommissie is gestopt met hun activiteiten en aangezien we nadenken over een andere structuur  binnen 
de vereniging laten we dat even zo. Eventuele activiteiten voor de lopersgroep worden voorlopig bij de commissie 
nevenactiviteiten ondergebracht en andere zaken zoals de opstapgroep en het kanjerklassement zullen gewoon 
door de trainers zelf worden opgepakt. 
 
25 januari stond Groene Ster’s Got Talent op het programma. Een erg leuke avond met allerlei onverwachte 
talenten. De een zoekt het in muziek, de ander in dansen en anderen zijn gewoon hilarisch. De jury had het er 
maar weer moeilijk mee, maar wat mij betreft hebben ze de juiste winnaars gekozen. Wat was het weer een leuke 
avond!!   
 
Wat staat er op het programma voor februari/maart: 
 

- Februari is nog een rustige maand, maar in maart starten weer de nodige activiteiten. 
- Maandag 10 maart om 20.30 uur is er een info avond voor de opstapgroep die op 17 maart van start gaat. 
- Zondag 16 maart de clubcross op de Knip 
- Maandag 17 maart ALV die begint om 20.00 uur 
- Zondag 23 maart de clubkampioenschappen indoor in de Niervaert te Klundert. 

 
Hopelijk zien we u in grote getalen tijdens de ALV op 17 maart! 
 
Namens het bestuur, 
Dorien van Someren  
 

 
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 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. 
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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



 

WEDSTRIJD- & EVENEMENTENKALENDER 

DE BORGH -CLUB- SPAARACTIE 

VAN DE REDACTIE 
 
De kopij voor de eerstvolgende uitgave kan uiterlijk ZONDAG 9 maart worden aangeleverd via 
knipsels@avgroenester.nl  
 
Hester Alofsen. 
 
 

 
Datum  Evenement Categorie Locatie 
10-03-2014  Informatieavond opstartgroep Lopers De Knip - Zevenbergen 
16-03-2014  Clubcross Alle categorieën De Knip - Zevenbergen 
17-03-2014  Start loperscursus opstartgroep Lopers De Knip - Zevenbergen 
17-03-2014  Algemene Leden Vergadering Alle leden 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 

 

 
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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ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

VAN HET TRAINERSFRONT 

JURY CURSUSSEN ZUNDERT 

 
Op 17 maart a.s. houden wij onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) in de kantine van het clubgebouw. 
Vanaf 20.00 uur blikken wij kort terug op afgelopen jaar. Daarna zullen we het vooral over de toekomst hebben van 
onze club. Het financiële jaarverslag is vanaf 2 weken voorgaand aan de ALV opvraagbaar bij de penningmeester 
via bestuur@avgroenester.nl 
Omdat wij het al geruime tijd zonder secretaris moeten doen, zijn er dit jaar geen jaarverslagen opvraagbaar.               
We zien u graag op de ALV! 
 
Met sportieve groet, 
Bestuur AV Groene Ster 

 
En jawel het is weer de beurt aan de C-Junioren trainster Jenny Pope. Jullie kennen haar wel, die ene die in een te 
kort rokje en te hoge hakken haar talent met haar vriendinnen liet zien tijdens Groene Ster’s Got Talent! Geen prijs 
van de jury, maar voor de tweede keer de publieksprijs gekregen. Daar doen we het voor en uiteraard ook om ons 
voor jullie voor schut te zetten en te laten lachen, want dat is wel gelukt toch, heren op de 1e rij? Een super leuke 
avond die geopend werd door de pupillen en vervolgd werd door de C-Junioren en ouder. Leuke en diverse acts 
van individueel tot een groepje van 5 personen. Een erg leuke avond waar degene die op het podium staan geen 
schaamte kennen en zich lekker laten gaan, want dat kan en wordt allemaal geaccepteerd bij Groene Ster!            
Dat maakt ons toch leuk! 
 
Vandaag (2 februari) was er nog een cross bij AV Sprint. Marjolein en ik gingen als trainsters mee voor de                          
CD-Junioren. De bikkels, Ymke, Lisa, Amber, Kim en Veerle deden bij ons mee. Een parcours met 2 gigantische 
boomstammen en onwijs veel blubber. De zon scheen goed, dus een prima dag voor deze cross. Alle dames 
hebben het super goed gedaan en kregen, op Lisa en Ymke na, een medaille (de medailles waren helaas op).     
Ook wel eens leuk om die te krijgen als je ergens aan meedoet. 
 
Jullie hebben onze junioren ook wel in groene truien zien lopen. Er zijn zo’n 20 atleten die deze trui inmiddels al 
hebben. Let goed op het stukje verderop in Knipsels, want ook jullie kunnen straks in deze mooie trui rondlopen! 
 
Jenny Pope    De volgende die een stukje mag schrijven is Ruud Jacobs 
 
 

Bij DJA in Zundert willen ze in maart een cursus jury Algemeen 60 (in de avonduren) en een cursus Scheidsrechter 
(in een weekend) organiseren. 
Wanneer u hiervoor interesse heeft kunt u een mail sturen naar anja_dekoning@hotmail.com  
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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



 
BEGINNERSCURSUS HARDLOPEN 

MOERDIJKRUNNERS OUWE DE VAORT DURRIN 
 

WANDELVREUGDE 

    
Eerst gaan we carnaval vieren maar daarna is het toch tijd om wat aan lichaamsbeweging te gaan doen! 
Daarom starten wij maandag 17 maart weer met 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 na 3 maanden afgesloten met een testloop van 5 kilometer. 
Heeft u interesse, dan bent u op maandagavond 10 maart om 20.30 uur van harte welkom bij de 
voorlichtingsavond in onze kantine Op deze avond wordt uitleg gegeven over de inhoud, kosten en trainingstijden 
van de cursus, maar ook over de zaken die bij blessurevrij hardlopen belangrijk zijn, zoals het aanschaffen van 
goede loopschoenen, het dragen van de juiste 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 weer opnieuw willen beginnen met lopen, worden uitgenodigd om mee te 
doen. Opgeven kan door een mail te sturen naar lopercomm@avgroenester.nl 
 

Zo, de kop is er weer van af, de eerste maand van het jaar is voorbijgevlogen. Er is al weer volop gewandeld. 
Zondagtochten, uittochten. En ook de groep wandelaars is stabiel aanwezig, dat is natuurlijk wel erg fijn.                        
Zoals jullie kunnen zien op de wandelagenda, elders in dit blad, staan ook de tochten voor dinsdagavond weer op 
de agenda. Het duurt nog even, maar dan gaan ook deze weer van start. Niet bij elke tocht staat de naam van een 
wandelbegeleider, maar bij de tochten waar mijn naam bij staat ben ik er zeker, bij de anderen misschien.                    
Maar ook al staat er geen begeleider bij vernoemd, dat betekent natuurlijk niet dat er niet gewandeld kan worden. 
Iedereen kan gewoon naar het vaste verzamelpunt komen om te gaan lopen. 
Lenneke heeft ons allen laten weten dat ze stopt met lopen, zij verzorgde de uitnodigingen voor de uittochten.      
Fred heeft dit al een aantal keer overgenomen. We zijn op zoek naar iemand die dit van hen wil overnemen, want 
beiden hebben aangegeven dit tijdelijk nog te willen doen. Dus als iemand er voor voelt om deze taak op zich te 
nemen, dan horen Arie of ik graag van je. 
De 4-daagse koorts gaat ook al weer opspelen bij sommigen, en het opbouwen van kilometers voor de Nijmeegse 
4-daagse kan ook weer van start gaan.  Inschrijven is intussen ook al weer mogelijk. En zo heeft iedereen wel zijn 
eigen doel om te lopen. Is het niet om te trainen, dan is het wel voor de gezelligheid! 
Tot ziens, tijdens één van de wandeltochten, en veel wandelplezier!! 
 
Groeten, Martine. 
 

Houtenkoppenrun en start lege flessenacties 
Op carnavalszondag houdt Stichting Moerdijkrunners in samenwerking met Stichting Markt Zevenbergen Bruist, 
Stichting Carnaval Zevenbergen en Runnersworld de houtenkoppen-run. Dit gebeurt natuurlijk onder het motto van 
carnavalesk Zevenbergen, "W'ouwe de vaort durrin". De opbrengst gaat geheel naar de Roparun waarbij de zorg 
voor kankerpatiënten het doel is. Er wordt om 13:00 uur begonnen met de Houtenkoppen Kids-Run. Kinderen tot 
en met 12 jaar kunnen een afstand lopen van 1,5 km. Hierna volgt de Houtenkoppen-Run van 5 km om half twee. 
Het leukste is natuurlijk om verkleed aan de Run deel te nemen. De origineelste winnen een prijs!  U kunt 
deelnemen aan deze Run door een startnummer te kopen. De startnummers zijn vanaf heden te  koop bij de 
verschillende horecagelegenheden in het centrum van Zeuvebultelaand en bij AV Groene Ster. De startnummers 
zijn tot vlak voor de Run op 2 maart te koop voor respectievelijk € 5,00 en € 7,50. Er is een omkleed gelegenheid. 
 
Start lege flessenacties 
Een vast onderdeel van de acties van Moerdijkrunners is het inzamelen van lege statiegeldflessen bij de 
supermarkten, maar natuurlijk staan de teamleden daar ook met de collectebus om uw bijdrage in ontvangst te 
mogen nemen en daarmee de doelen van Stichting Roparun te ondersteunen. Dit jaar zijn zij in de gelegenheid om 
deze acties uit te breiden naar  Etten-Leur (22-03) en Fijnaart (29-03), maar begonnen wordt op 8 en 15 februari in 
Zevenbergen en vervolgens in Klundert op de 22e. 
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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



 

NIEUWE CLUBTRUI 
 

U heeft ze vast al gezien, de nieuwe sweaters van de CD-junioren! Naar aanleiding van hun initiatief zijn er zoveel 
positieve reacties gekomen dat Jenny Pope verder onderzoek heeft gedaan om deze heerlijke sweater als clubtrui 
te lanceren! 
 
Het bestellen van deze trui gaat op een andere manier dan het aanschaffen van clubkleding. 
De trui is namelijk geheel op eigen initiatief en direct bij onze leverancier HewsPrint te bestellen en af te rekenen. 
Zodra HewsPrint een aantal bestellingen heeft ontvangen, wordt de order uitgevoerd. 
 
De trui is er in de volgende maatvoering en met de volgende mogelijkheden! 
  
Maat      prijs clubtrui*   meerprijs voornaam op achterzijde 
Heren/Dames S t/m XXL  € 18,50   € 1,00 
Dames ladyfit XS t/m XXL € 17,00   € 1,00 
kinderen maat 110 t/m 170**  € 16,50   € 1,00 
 
De prijzen zijn incl. 21% BTW 
  
* Inclusief bedrukking van clublogo op de borst en AV Groene Ster op de mouw!  
**De truien in de kindermaten zijn van iets andere kwaliteit dan de volwassen maten anders zijn ze niet in dezelfde 
kleur groen te leveren! 
  
De maten vallen groter uit dus houd hier rekening mee. De leverancier heeft geen pasmaten maar even passen bij 
iemand die de trui al heeft, geeft een goede indicatie van de maat die je nodig hebt.! 
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SPONSOR AAN HET WOORD 

HOE TROTS KUN JE ALS TRAINSTER ZIJN?? 

 
In deze rubriek interviewen we de eigenaar(s) 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 Re-Active. 
 
Waar staat Re-Active voor? 
Re-active is een vrij jonge fysiotherapiepraktijk, welke gevestigd is binnen het pand van SGZ te Zevenbergen. 
Naast reguliere fysiotherapie hebben wij ook de specialisaties sportfysiotherapie en bedrijfsfysiotherapie. 
Wij richten ons naast de behandelingen op de behandelbank ook vooral op actieve (sport-)revalidatie. Op de 
locatie waar wij werken hebben wij dan ook alle mogelijkheden om dit op allerlei niveau te doen. Hierbij kun je 
denken aan training in de uitgebreide fitnesszaal, oefenzalen, maar ook revalidatie in het zwembad.  
Hoe kwamen jullie op het idee een eigen praktijk te starten? 
Bij ons heeft altijd de ambitie gezeten om onze eigen weg en visie te kunnen volgen. Doordat wij een groot 
voorstander zijn van actieve revalidatie was de keuze om een locatie te zoeken binnen een sportcentrum snel 
gemaakt. Na diverse gesprekken in de regio is onze keuze gevallen op het sportcentrum SGZ, waar wij tot op 
heden een erg prettige samenwerken mee hebben.  
Wanneer zijn jullie begonnen? 
Wij zijn in augustus 2008 begonnen binnen het toenmalige pand van SGZ aan de Lindonk en sinds 1 april 2011 
zijn wij werkzaam vanuit het nieuwe pand aan de Galgenweg. 
Wat zijn de toekomstplannen? 
In de nabije toekomst ligt de nadruk voornamelijk op het uitbreiden van onze specialismen waardoor wij klanten 
nog beter kunnen ondersteunen in hun herstel en mogelijk ook andere klanten groepen kunnen begeleiden. 
Wat voor band hebben jullie met AV Groene Ster? 
Hans Kersbergen heeft vanaf zijn 8ste tot zijn 19de getraind bij AV Groene Ster. Daarnaast hebben wij door onze 
werklocatie een goed zicht op jullie nieuwe 
faciliteiten en alle activiteiten die hier plaats vinden. 
Hierdoor blijft er toch altijd een bepaalde 
interesse/betrokkenheid aanwezig. 
Welke sport beoefenen jullie zelf? 
Naast hardlopen, fitness en fietsen op dit moment 
niet zo veel, maar vanuit het verleden hebben wij 
wel ervaring met heel veel verschillende sporten. 
Is er nog iets nieuws te melden? 
Jeroen Heijnen heeft recent de cursus Claudicatio 
Intermittens afgerond, waardoor wij ook mensen 
met etalagebenen zo goed mogelijk kunnen 
begeleiden. 
 
Namens de sponsorcommissie, willen wij Hans en Jeroen bedanken voor hun tijd en hun bijdrage aan onze 
vereniging! 
  

  
Wat is dit voor titel zie ik jullie denken, maar deze titel is de laatste weken zeker van toepassing. 
Natuurlijk is het al jaren leuk om trainster van onze pupillen te zijn, anders deed ik het niet al zo lang, maar de 
laatste weken ben ik echt trots op onze groep. 
TROTS, allereerst omdat ze bijna allemaal elke week zo trouw naar de training komen. Natuurlijk is er wel eens 
iemand een keertje niet, maar bijna elke week is het volle bak, en staan er zo’n 30 kinderen op vrijdagavond in de 
sporthal. 
TROTS, omdat bijna elke training in goede harmonie verloopt, natuurlijk is er wel eens een klein akkefietje tussen 
een paar kinderen, dat kan ook haast niet anders in zo’n grote groep, maar gelukkig zijn de meeste kinderen 
elkaars beste vrienden, die het allemaal leuk vinden om naar de training te komen. 
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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



 

GROENE STER’S GOT TALENT 

TROTS, omdat er dit jaar zo veel kinderen mee doen aan de ARWB crossjes, dat is andere jaren wel eens anders 
geweest. Dit jaar zijn er echt heel veel enthousiaste kinderen, die iedere keer weer mee gaan naar de cross en 
daar ook nog hele goede prestaties neerzetten. Echt hoor, dit jaar lopen bijna al onze pupillen zich bij de eerste 10. 
Op het moment dat ik dit stukje schrijf hebben we 4 van de 5 crossen gehad, en ben ik trots om te kunnen vertellen 
dat Gijs Noordermeer op een 6e plaats staat, gevolgd door Arend van der Klei op de 7e. Bij de C-pupillen meisjes 
staat Lieke Cramer op de 10 plaats. Tom Kamman neemt een geweldige 3e plaats in en Merijn van de Berg en 
Julian Geelen zijn in deze categorie 9e en 10e. Ons B-pupil meisje Renske staat op een prachtige 4e plaats en 
Laura Plug staat 15e, maar dan wel in een veld van wel 33 deelnemers he! Onze B-pupillen jongens gaan ook 
geweldig, want Max op den Kamp en Jelle François mogen trots zijn op hun 14e en 16e plaats en vlak daarachter 
Bas Noordermeer op de 18e plaats mag dat zeker ook zijn, want in een veld van 38 deelnemers is dat heel goed. 
TROTS, was ik ook op zaterdag 25 januari, bij Groene Ster’s Got Talent. Wat was onze groep goed 
vertegenwoordigd. Van de 6 acts, waren er 5 van onze groep. Wat was ik afgelopen vrijdag op de training trots 
toen we de 1e plaats van Groene Ster’s Got Talent naar voren konden roepen, dat was Juul, die samen met haar 
zus Pien een liedje van Justin Bieber hadden gedaan. We konden de 2e plaats naar voren roepen, dat was Merijn, 
die samen met Lucas, Nick en Simon had gedaan. We konden de 3e plaats naar voren roepen, want Laura, Lotte, 
Lente en Marthe hadden een heel leuk lied van de lachsmurfen gedaan. En we konden zelfs de 4e en de 5e plaats 
naar voren roepen, want jeetje ook Bas had echt super zijn best gedaan, wat een lef heeft die jongen om zomaar in 
zijn eentje op het podium op zijn gitaar te spelen en dat terwijl hij nog niet eens zo lang gitaar speelt. Echt stoer 
van Bas. Lisa was onze mooie danspiet, in een schitterende jurk, deed ze een prachtige dans, waar iedereen, en 
zeker ik als jurylid heel erg van genoten heeft. 
Snappen jullie nu hoe trots je als trainster kunt zijn?! 
 
Groetjes,  Anet  
 
 

 
Op zaterdag 25 januari 2014 vond alweer de tweede editie van Groene Ster’s Got Talent plaats! (Eerste editie op 
24 november 2012) Wat een mooie, hilarische acts zijn er toch weer bedacht dit jaar!  
 
Om 19:00 uur was het de beurt aan de jeugd t/m de D-junioren. In deze categorie stonden 6 acts gepland. 
 
De B-pupillen meisjes Laura, Lotte, Marthe & Lente 
mochten het spits afbijten met hun act; ‘’De 
Smurfen.’’ Zij dansten en playbackten op een 
nummer van de Smurfen – Met ons kun je lachen! 
En met deze meiden kon je ècht lachen hoor, en 
wat zagen ze er ook mooi uit! Ze gooiden zelfs een 
paar (nep) eieren in het publiek!  
 

 
Na deze lachende smurfen was het de beurt aan Bas 
v/d Broek (B-pupil) om zijn talent te laten zien. En wat 
een talent heeft Bas! Hij liet het publiek horen hoe 
goed hij gitaar kon spelen. Hij leek wel een echte 
rockster met zijn hoedje, zonnebril, stropdas en 
geblokte overhemd! Heel stoer hoor Bas !!!  
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De 3e act was voor A-pupil Nina Mos. Zij had zelf een dansje gemaakt op het liedje Happy van Pharrell Williams. 
Tijdens haar vrolijke dansje struikelde ze nog eventjes, maar ze stond gewoon weer op en danste weer verder 
alsof er niets gebeurd was! Harstikke knap hoor Nina! 
 
De 4e act was ook voor een danseresje, namelijk Lisa van Wassenaar (C-pupil). Ze was een echt danspietje.                
Ze kreeg het publiek ook goed mee, want achterin stonden een aantal papa’s en mama’s vrolijk mee te dansen!  
 
Na de 2 dans acts was het tijd voor 2 BN’ers, zij kwamen 
helemaal uit Volendam naar Groene Ster’s Got Talent in 
Zevenbergen! Het waren Nick & Simon! Gespeeld door de 
broertjes Lucas (A-pupil) en Merijn v/d Berg (C-pupil). 
Maar ze leken wel op de ‘’echte’’ Nick & Simon hoor!                   
Zij playbackten het nummer Julia.  
 
En toen was het alweer tijd voor de laatste act bij de jeugd. 
Opgevoerd door de zusjes Pien & Juul Ardon (A- en C-
pupil). Zij deden een mooie danschoreografie op het 
nummer ‘’That Power’’ van Will.i.am ft. Justin Bieber. 
Ook hadden zij allebei hetzelfde roze glitter jurkje aan wat 
zorgde voor een extra effect! Leuk gedaan hoor dames! 
 

Na deze acts was het de harde taak aan onze vakjury 
om te bepalen wie ervandoor ging met de titel; 
‘’Winnaar Groene Ster’s Got Talent 2014!’’ 
De vakjury bestond dit jaar uit Anet van Hooydonk, 
Maarten Kremers en Fred Lodder. Fred lodder nam 
het woord namens de jury en mocht de winnende act 
bekend maken. Maar voordat Fred de winnende act 
bekend maakte kregen alle 11 deelnemers een mooie 
medaille en natuurlijk een heel groot applaus van het 
publiek!  

 
Dan de winnaars: 
Op de 3e plaats: De Smurfen 
Op de 2e plaats: Nick & Simon 
En op de 1e plaats: Pien & Juul Ardon! 
 
Pien en Juul mochten nog een keer optreden als winnaars van Groene Ster’s Got Talent 2014!  
 
Het gedeelte van de jeugd was voorbij.  
Om 21:00 uur begonnen we dan ook met de 
volwassenen vanaf de C-junioren. In deze 
categorie waren 8 acts. De 1e act van de avond, 
die het spits mocht afbijten bij de volwassenen, 
noemden zichzelf de C-chickies! 
Bestaande uit; Lisanne, Laurena, Milou, Amber en 
Kim (C-junioren). Zij dansten en playbackten op 
een hele leuke zelfgemaakte remix van 
verschillende nummers. Onder andere kwam 
‘’What does the fox say?’’ en Miley Cyrus met 
Wrecking Ball (inclusief bal, hamer en masker van 
Miley Cyrus) voorbij. Een hele originele act van 
deze gezellige C-junioren meiden!  
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De 2e act werd ook opgevoerd door 5 dames, ook wel bekend 
als het Senioren Damesteam; Daphne, Elsa, Simone, Marjolein 
& Jenny. Zij vormden samen de Spice Girls en playbackten en 
dansten op het nummer Wannabe! Ze leken op ‘’echte’’ 
Spicegirls door hun pruiken en mooie outfits. De meeste 
mannen keken aandachtig naar het optreden van deze 
dames… 
Na het optreden van de Spicegirls was het de beurt aan Rico 
Stroobant. Toch wel een van de meest verrassende acts van de 
avond. Rico zong een nummer van Ed Sheeran -  Wayfaring 
Stranger. Hierbij maakte hij gebruik van een loop-pedaal. (zoek 
het nummer van Ed Sheeran maar eens op op Youtube!)                  
Op deze manier bouwde Rico ook het nummer op. Echt 
ontzettend knap! Er staat een kort filmpje van zijn act op de 
Facebookpagina van AV Groene Ster! Een kijkje waard! 
 
De 4e act bestond uit twee broers, beter bekend als de Blues 
Brothers! Opgevoerd door C-junioren trainsters Marjolein & 
Jenny met Everybody needs somebody to love! ♪ ♫ ♪ 

 
Na de Blues Brothers was het de beurt aan 
Alex, Justin & Dennis, die hun act ‘’De 3 
fietsers’’ noemde. De mannen namen ons 
eigenlijk mee in een stukje Le Tour de France. 
Alex zat op de fiets zich in het zweet te werken 
terwijl Dennis en Justin met de meest gekke 
dingen Alex afleidde. Zo kwamen zij bijv. met 
een bidon water langs en vroegen ze hem om 
zijn handtekening onderweg. Kortom een act 
waar je bij had moeten zijn om Alex zijn 
invoelend vermogen en gezichtsuitdrukkingen te bewonderen. Een leuke en originele act van deze mannen!  
 

De 6e act was een act die zich op de avond zelf pas aanmeldde. Bas van 
Rijswijk ging live zingen! Hij begon met een stukje van Elvis, toen van Wolter 
Kroes en eindigde met Django Wagner. Een act waarbij het publiek ook 
gezellig meedeed! In het begin even wat problemen met de microfoon, maar 
dat werd gelukkig snel opgelost. Knap hoor Bas, zonder voorbereiding zo’n 
optreden weggeven!  
Na het muzikale optreden van Bas was het de beurt aan Tijs, Koen (Senioren) 
en Wesley (B-junior) die het interview met Koning Willem-Alexander 
naspeelden. Tijs was de interviewer, Koen Koning Willem-Alexander en 
Wesley Koningin Maxima (met pruik, jurk en de hoge hakken van een van de 
Spice Girls). Uiteraard was het niet het gewone interview dat uitgezonden was 
bij de NOS, maar de parodie Koning Willy van LuckyTV. Een leuke comedy 
act opgevoerd door deze 3 mannen. 
 
Toen waren we alweer aangebroken aan de laatste act van de avond. Deze 
werd opgevoerd door Marjolein. Ja, Marjolein deed maar liefst 3 acts deze 
avond! Ze deed Britney Spears met ‘’Hit me baby one more time!’’ Uiteraard in 
schooloutfit met rokje en twee staartjes. Dit playbackte ze heel goed! 
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Na deze 8 acts had de jury een lang juryoverleg nodig om de winnaar te kiezen. Ook is er in de categorie 
volwassenen vanaf de C-junioren een publieksprijs te verdelen! Iedereen uit het publiek mocht 1 stem uitbrengen 
op zijn of haar favoriete act van de avond.  
 
De publieksprijs van Groene Ster’s Got Talent 2014 ging naar: De Spicegirls! 
Zij kregen de meeste stemmen van het publiek én een grote schaal met een lekkere hapjes! 
Na deze bekendmaking kreeg Fred namens de jury weer het woord om de winnaar bekend te maken. 
 
De winnaars: 3e plaats: Bas van Rijswijk. 2e plaats: De C-Chickies en op de 1e plaats: Rico Stroobant! 

De Spicegirls en Rico mochten nog een keer optreden en Rico mag zichzelf de winnaar van Groene Ster’s Got 
Talent 2014 noemen! Gefeliciteerd! 

 
Er waren minder acts dan in de eerste editie in 
2012, maar dat maakte Groene Ster’s Got Talent 
2014 absoluut niet minder leuk! Wat waren er toch 
weer originele, creatieve en grappige acts bedacht 
dit jaar.  
Op naar de volgende editie volgend jaar! Je kunt 
alvast gaan brainstormen over een act voor 
volgend jaar!  
 
Sportieve groet namens de Groene Ster’s Got 
Talent Commissie, 
 
Angela van Haaften  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natuurlijk zijn er deze avond weer hele 
mooie foto’s gemaakt door Mariette 
Kapitein.  Kijk op www.atmariet.nl  
hoe u deze foto’s kunt bestellen! 
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schouder 
Blessure 

 

Een snelle en accurate behandeling, 

zonder wachttijden! 

Voor kinderen en volwassenen 

 

Torenveld Fysiogroep 

Locatie Zevenbergen: 

PMC Torenveld 

Witte Arend 2a  

0168-324580 

Locatie  Klundert: 

PMC Torenveld 

Kerkweg 39  

0168-324580 

Openingstijden: 

 Maandag t/m woensdag   

Donderdag  
Vrijdag 

6.00 u - 23.00 u  

6.00 u - 19.30 u  

8.00 u - 19.30 u 

 

 

 

Email: pmc.torenveld@xs4all.nl 

www.pmctorenveld.nl 

www.bijzonderhandig.nl 

 

 

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



 
WANDELAGENDA 

 
ZONDAGMORGEN TOCHTEN 

  Datum nr. Route afstand Begeleider 
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 
06 april 38 Krukweg 12 Marcel 
13 april   autotocht   Arie 
20 april   geen tocht, Pasen.     
27 april 47 Noordhoek 13 Martine 

     
     DINSDAGAVOND TOCHTEN 

  Datum nr. Route afstand Begeleider 
01 april 7 Dikke dijk 5 Martine 
08 april 6 Industrieweg 5   
15 april 4 Pelikaan 4 Martine 
22 april 10 De Biggelaer 6   
29 april 13 De Kok 8 Martine 

 
 
UITTOCHTEN 

 zaterdag 22 februari Zuurkooltocht Dordrecht 

 
kantine kv Sporting Delta, Gravensingel 118, Dordrecht 

 
35 km start 9.00-10.00 

 
25 km start 9.00-11.00 

 
15 km start 9.00-12.00 

 
10 km start 9.00-13.00 

 
  6 km start 9.00-14.00 

  zaterdag 8 maart Rondje Halderberge, AVO '83 

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

 
40 en 25 km start 8.00-10.00 

 
15 en 10 km start 9.00-12.00 

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

 
camping de Posthorn, Pierestraat 16, Rucphen 

 
40 en 30 km start       8.00-9.00 

 
25, 20 en 15 km start 8.00-11.00 

 
10 en 6 km start         8.30-11.00 

  zondag 6 april ATV Scorpio, april wandeltocht 

 
clubgebouw atv Scorpio, Wilhelminakanaal Zuid 78, Oosterhout 

 
25 km start           8.00-10.00 

 
15 en 10 km start 8.30-11.00 

  zaterdag 26 april Mars Rondom Roosendaal, A.R.S.V. Thor afd. wandel. 

 
Thorhonk, sportpark Vierhoeven, Nispenseweg 5, Roosendaal 

 
50 en 40 km start     7.00-8.00 

 
30 km start               7.00-9.00 

 
20, 10 en 6 km start 7.00-11.00 
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VERJAARDAGEN 

MUTATIES 

 
 

 
FEBRUARI 

  
MAART 

1 Kim van den Berg 
 

3 John Bakker 
1 Tijs Vermeulen 

 
3 Bente de Jager 

1 Sanne Koetsier 
 

5 Kathleen Beljaars 
1 Joris Groeneveld 

 
5 Arjen Goedemondt 

3 Lente van Wensen 
 

5 Daniel Tolenaars 
5 Noortje van Dam 

 
5 Lucas van den Berg 

5 Gert-Jan van der Lugt 
 

7 Willy Wevers 
7 Yara Lousberg 

 
8 Norma Buys 

8 Mirre van Wensen 
 

9 Kees van Heeren 
8 Henk Kanters 

 
10 Frits Verhoeven 

8 Miriam Nelemans 
 

14 Samet Yigit 
10 Furkan Satir 

 
15 Pierre Gulden 

11 Dennis François 
 

15 Rob Farla 
11 Marco de Jong 

 
16 Saskia van Rijswijk 

12 Tom Kamman 
 

17 Robert Smit 
13 Albert de Vos 

 
18 Marianne Jacobs 

15 An van Slobbe - de Jong 
 

18 Vera van As 
15 Maurice van de Noort 

 
19 Elsje Berkhout / Boerman 

16 Anny van der Made - van Turnhout 
 

20 Annuska Fontein 
20 Marja Spronk 

 
20 Koen Jacobs 

21 Juul Ardon 
 

20 Laura van Haaften 
22 Nigel Groen 

 
22 Johan Matthee 

22 Ineke Heikes 
 

22 Justin François 
22 Nicky van Rijswijk 

 
22 Erna Henkelman - Steyn 

23 Joost Surewaard 
 

22 Ruud van Leeuwen 
23 Ton Kapitein 

 
23 Jos Boeters 

23 Jan Surewaard 
 

23 Mart Meijer 
24 Simone Kapitein 

 
24 Yara Fioole 

25 Annelies Biemans 
 

24 Maartje Aarts 
25 Natasja Poelenije 

 
24 Talin Ketenkahya 

26 Liesbeth van Oers 
 

26 Jolanda Maris 
27 Carlo Buhrer Tavanier 

 
27 Ed de Roos 

27 Klaas Smit 
 

27 Daphne Kapitein 
28 Ricardo Buinsters 

 
27 Anne Willem Maris 

   
29 Ymke Timmermans 

 
 

 
AANMELDINGEN 

  
AFMELDINGEN 

 
     Kris Hopmans Klatje 

 
Martijn van Hooydonk B-junior 

Stan Hopmans Mini-  pupil 
 

Jolie van de Sanden Loper 
Philippe van Gils A-pupil 

 
Rene Hollemans Loper 

Sjoerd de Lange D-junior 
 

Eric Wetzels Loper 
Coby Ooijen Wandel 

 
Saskia van den Ouden Loper 

   
Michelle ter Horst Loper 

   
Lenneke Derks Wandel 

OVERIG 
    Jurgen Holling Donateur 
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