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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
8,25
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
De contributie is per maand, maar wordt per half jaar geïnd.
Bij aanmelding is ieder lid Euro 15,00 inschrijfgeld verschuldigd,
zijnde kosten voor het lidmaatschap van de Atletiekunie.
RESERVEREN KANTINE / VERGADERRUIMTE / ACCOMODATIE
via De Stichting, Dennis François: reserveren@avgroenester.nl
TRAININGSTIJDEN m.i.v. 1 april
Klatjes + Mini's:
VR
ABC-pupillen:
VR
CD-junioren:
WO
VR
AB-junioren en Senioren
WO
VR
ZO
Recreanten:
DI
Lopers:
MA
DI
WO
WO
DO
VR
ZA
Wandelaars:
DI
ZO
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kopij
0168-330315
Verspreiding 0168-325899

Jeanny van Kaam
Meer informatie: zie clubblad.

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
Ruud Jacobs
Trainer

0168-326430
0168-404934
0168-328301
0168-329594

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

0168- 404934
0165-322421

SPONSORCOMMISSIE / CLUB VAN 100:
Hester Aofsen, Alex Eradus, Sandra Leenheer.

MEDIA INFO: www.avgroenester.nl

CLUBTENUE:

Kristallaan 7a

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

17:00 - 18:00 uur
17:00 - 18:00 uur
18:30 - 19:30 uur
18.30 - 19.30 uur
vanaf 19:30 uur
vanaf 19:30 uur
10:30 - 12:00 uur
20:00 - 21:30 uur
19:30 - 21:00 uur
20:00 - 21:00 uur
09:00 - 10:30 uur
19:30 - 21:00 uur
19:30 - 21:00 uur
19:30 - 21:00 uur
vanaf 09:00 uur
vanaf 19:00 uur
vanaf 09:00 uur

CLUBBLAD REDACTIE:
Hester Alofsen
Kamillestaat 35
Liesbeth van Oers
Korenbloem 23

Voorzitter
Penningm.
Secretaris
Lid
Lid
Lid
Lid

0168-326427

TRAINERS:
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

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

06-21699876
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
Op de valreep!! Goed dat Hester ons af en toe een reminder stuurt. Vanwege alle drukke activiteiten is dit er even
bij ingeschoten. Er valt momenteel ook niet zoveel te melden. We zijn druk bezig met de voorbereiding van de ALV
en de wedstrijden die binnenkort weer gaan beginnen. Een van onze grotere evenementen wordt natuurlijk de
finale schoolatletiek en dat willen we goed laten verlopen en dus pakken we de voorbereiding serieus aan.
Kan je helpen op zaterdag 17 mei? Meld je dan even aan bij Ria Buinsters onze JUCO.
Ik zou zeggen voor de laatste nieuwtjes, kom naar de ALV!!
Wat staat er op het programma voor maart/april:
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 Kundert.
Vrijdag 4 april start van het jeugdkamp.
Woensdagavond 9 april Bliksem 5-kamp.
Woensdag 16 april schoolatletiek.
Volgende keer zal het stukje van het bestuur wat uitgebreider zijn.
Namens het bestuur, Dorien van Someren.

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

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.

VAN DE REDACTIE
Als het goed is heeft nu bijna iedereen een Knipsels met de nieuwe voorzijde in de bus gekregen. Alle sportieve
modellen hebben gelukkig toestemming gegeven voor het plaatsen van deze foto’s. En natuurlijk wil ik Mariette
bedanken dat we iedere keer weer gebruik mogen maken van de prachtige foto’s die zij maakt. Helemaal super!
De kopij voor de volgende Knipsels kan uiterlijk ZONDAG 13 april worden aangeleverd via
knipsels@avgroenester.nl
Hester Alofsen.
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schouder
Blessure
Een snelle en accurate behandeling,
zonder wachttijden!
Voor kinderen en volwassenen

Torenveld Fysiogroep
Locatie Zevenbergen:

Locatie Klundert:

PMC Torenveld
Witte Arend 2a
0168-324580

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

BOWLEN +
3-GANGEN-KEUZE-MENU
+ 6 CONSUMPTIES

45,-

45,-

Ve r s t a n d Va n

DE 3 MUSKETIERS
BOWLING
ARRANGEMENT

Le

p.p.

k ke r V e e s
l

A. ARDON,
keurslager

Zuidhaven 95, Zevenbergen
Tel. 0168-323403
www.keurslager.nl

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

Meer info en reserveren via www.de3musketiers.nl
Hazeldonksezandweg
Hazeldonksezandweg 28b 4762 AL28b
Zevenbergen 0168 370 545 info@de3musketiers.nl
0168 - 370 545
4762 AL Zevenbergen

WEDSTRIJD- & EVENEMENTENKALENDER
Datum
17-03-2014
17-03-2014
23-03-2014
4 t/m 6 april
09-04-2014
16-04-2014
17-05-2014
10 t/m 13-06
25-06-2014
27-08-2014
21-09-2014
28-09-2014
17 t/m 19-10
08-11-2014
31-12-2014

Evenement
Start loperscursus opstartgroep
Algemene Leden Vergadering
Clubkampioenschappen indoor
Jeugdkamp
Bliksem 5 kamp
Voorronde schoolatletiek
Finale schoolatletiek
Avondvierdaagse
Avondwedstrijd
Avondwedstrijd (800m-3000m)
Groene Ster Loop
Clubkampioenschappen outdoor
Kamp
Herfst Indoor Kampioenschappen
Oliebollenloop

Categorie
Lopers
Alle leden
Alle categorieën
Pupillen, CD-Junioren
Alle categorieën
Basisscholen
Basisscholen
Vanaf D-junioren
Alle categorieën
Alle categorieën
AB-Junioren en Senioren
ABC-Pupillen & CD-Junioren
Alle categorieën

Locatie
De Knip - Zevenbergen
De Knip - Zevenbergen
De Niervaert - Klundert
Loon op Zand
De Knip - Zevenbergen
De Knip - Zevenbergen
De Knip - Zevenbergen
De Knip - Zevenbergen
De Knip - Zevenbergen
De Knip - Zevenbergen
De Knip - Zevenbergen
De Knip - Zevenbergen
?????????
De Niervaert - Klundert
De Knip - Zevenbergen

DE BORGH -CLUB- SPAARACTIE
Beste leden,
De Borgh club spaaractie loopt alweer een half jaar en..........
het loopt heel goed voor onze club!
Er is een nieuwe tussenstand; € 338,50 hebben we met z'n
allen al bij elkaar gespaard!
Laten we nog een leuke eindsprint maken, want de actie loopt
tot 30-06-2014. Die € 500,00 moet haalbaar zijn toch??
Dus...ga lekker genieten bij De Borgh en vergeet niet te melden
dat je spaart voor ATLETIEK VERENIGING GROENE
STER. En als je thuis komt na een gezellige avond en je bent
toch vergeten te melden dat je meespaart voor onze club, ga
dan binnen 3 dagen met de bon terug naar De Borgh en laat
het alsnog bijschrijven!
Ik houd jullie via Knipsels op de hoogte van de volgende
tussenstand, maar wil je daar niet op wachten en de
tussenstand direct weten, dan moet je op Facebook de pagina
van De Borgh liken. Dan houden zij je ook op de hoogte!
Tot de volgende update!
Groetjes,
Sandra Leenheer

GEKNAKTE STERRETJES
Binnen de vereniging zitten er, voor zover bekend, momenteel 2 leden behoorlijk in de lappenmand. Zowel Wim
Verhoeven als Marcel de Jager zijn onlangs geopereerd en het zal enige tijd duren om hiervan weer te herstellen.
Beide heren willen we daarom veel sterkte wensen en we hopen ze spoedig weer op en/of rond de baan te zien!

5

NIEUWE CLUBTRUI
In Knipsels van februari heeft u al kunnen lezen over de nieuwe clubtrui, maar helaas stond hier een klein foutje in.
Dus hierbij nogmaals, maar dit keer met de juiste maten en bijbehorende prijzen.
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
Heren/Dames en Dames ladyfit S t/m XXL
Kinderen maat 110 t/m 134**
kinderen maat 146 t/m 170**

prijs clubtrui*
€ 18,50
€ 16,50
€ 17,00

meerprijs voornaam op achterzijde
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00

* Prijzen zijn inclusief 21% BTW en 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!

WANDELVREUGDE
Rondje Halderberge
Zaterdag 8 maart, hebben we met 8 leden van Groene Ster deel genomen aan de wandeltocht “Rondje
Halderberge“. Vier leden op de 25km en vier leden op de 15km. Dat het mooi weer zou gaan worden was goed te
merken aan het aantal deelnemers, op de 40 en 25 km waren er al ongeveer 350 deelnemers.
De organiserende vereniging was A.V.O. 83 uit Oudenbosch.
Het vertrekpunt was sportpark Albano, vandaar uit richting Bosbad Hoeven en door het Pagnevaartbos naar
Bosschenhoofd. De rijksweg over en dan richting Rucphen waar we in de Pierestraat onze eerste rust en
controlepost hadden. Na de rust een rondje van 9 km, door de Rucphense bossen en heide, kwamen we weer bij
de Pierestraat voor de tweede rust. Na deze rust weer terug naar Bosschenhoofd en van daar uit weer terug naar
sportpark Albano. Een mooie tocht en een goede training voor een 4daagse.
Want de trainingsopbouw voor de 4daagse is ook al weer begonnen, toch zeker voor de 40 en 50km lopers.
Dat er weer veel belangstelling is voor de 4daagse van Nijmegen blijkt wel uit het aantal inschrijvingen tot nu toe.
De eerste inschrijftermijn is afgesloten met ongeveer 31.000 inschrijvingen. Inmiddels is de tweede termijn weer
open en staat de teller nu al op 45.000. Dus het draait weer op een loting uit, want het maximale aantal
inschrijvingen is vastgesteld op 46.000. Dus we zullen met z’n allen duimen voor onze debutante, Helma Broeders,
dat ze ingeloot wordt. De volgende uittocht die op ons programma staat is de Kees Knappers boswandeltocht.
Een tocht over de Rucphense heide en door de bossen, veelal over zandpaden. Dus een mooie maar pittige tocht!
Arie de Wit
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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

Wilt u
ook adverteren
in ons
clubblad?

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

Vraag naar
onze
voordelige tarieven
via
knipsels@avgroenester.nl

verkrijgbaar bij

POVER SCHOENEN & SPORT

Noordhaven 86, Zevenbergen, 0168-324404

Boek bij

Reisbureau
Pelikaan Reizen
en AV Groene Ster
ontvangt €14,50

Reisbureau Pelikaan Reizen
Haveneind 2, Zevenbergen
T. 088 - 735 45 55
E. zevenbergen@pelikaanreizen.nl

Atletiek Vereniging Groene Ster zorgt voor een sportieve afsluiting van de nationale
sportweek. Op Koningsdag organiseren we op onze accommodatie een 7-kamp.
Wij nodigen iedereen uit Zevenbergen en omgeving dan ook uit om mee te doen!
Iedereen die 12 jaar of ouder is mag meedoen en er zijn geen inschrijfkosten!
Je kunt je als team van 4 tot 6 personen inschrijven in de volgende categorieën;
Mannen, Vrouwen of Gemengd.
Let op! In een gemengd team moeten minimaal 2 vrouwen meedoen!

Hoe meld je je aan?
Vanaf 19 april via de site van Atletiek Vereniging Groene Ster,
dit is www.avgroenester.nl
Inschrijven kan ook tot een half uur voor aanvang op onze accommodatie zelf.

Wanneer en waar?
De 7-kamp begint op Koningsdag om 13:00 uur en duurt tot ongeveer 15:00 uur.
De locatie is de atletiekaccommodatie van AV Groene Ster,
de Knip 1, 4761GV Zevenbergen.
Ga jij ook de uitdaging aan? Meld je dan aan en tot ziens op Koningsdag!
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OUDERS TRAINEN MEE MET KLATJES EN MINI’S
De ouders van de klatjes en mini’s trainden een keertje mee!
Vorige week (7 februari) hing er bij de training van de klatjes een mini’s een briefje op de deur: volgende week
mogen de papa’s en mama’s meetrainen. Onze Gijs vond dat aanvankelijk maar een beetje onzin, maar
vrijdagmorgen had hij het besloten: mam je mag toch wel mee vanavond. Tja, wat verwacht je dan?
Nou dit: een hele volle sportzaal!! Een vlugge telling leerde me dat we met zo’n 45 mensen waren, waarvan de
krappe helft papa’s en mama’s in hun sportieve outfit. En vooral dat laatste was maar goed ook: want niks kijken
naar de kids, meedoen!!
Jeannie vertelde ons dat ze normaal gesproken een open les voor vriendjes en vriendinnetjes organiseert, maar er
blijven regelmatig ouders tijdens een les kijken en dat is niet de bedoeling. Kinderen moeten vrij kunnen sporten
samen met hun trainers. Vandaar een open les voor ouders, dan kun je toch een keertje meekijken, of, zoals ik al
zei: meedoen!
Er stond al veel materiaal opgesteld, dus de warming up werd een tikspelletje met “veilige zones” op banken en
matten. Dat is nog best pittig met opeens van die grote papa’s en mama’s die ook aan het rennen gaan!
Eenmaal warm lag er binnen een paar tellen opeens een compleet circuit voor 4 groepen opgesteld. Begeleid door
Jeannie, Annuska en Lisanne gingen we driftig aan de slag met de verschillende onderdelen. Rennen over banken,
springen op matten, tijgeren op je rug (!!) etc. en dan weer een sprintje terug naar de andere kant van de zaal.
De kids houden het tempo heel hoog en de papa’s en mama’s beginnen de vestjes en truien uit te trekken en
verdacht rode konen te krijgen. En smokkelen is er dus echt niet bij als je bij Jeannie en haar assistentes traint!
Dachten we nog even rustig af te sluiten kwamen we als papa’s en mama’s van een koude kermis thuis.
De kids mochten eerst de papa’s en vervolgens de mama’s toejuichen terwijl ze in wedstrijdverband het parcours
nog eens dunnetjes mochten overdoen. Wat kunnen de papa’s hard over de banken stampen en wat zijn mama’s
gehaaid in het tactisch inhalen!!
Dank je wel Jeannie, Annuska en Lisanne voor het inkijkje in jullie ontzettend leuke trainingen voor onze kids.
Het was inspannend en vermoeiend, leuk en gezellig en ik heb nog meer respect gekregen voor de inzet bij het
trainen met onze kids!
Nina Noordermeer
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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

JEUGDKAMP 2014
Hoi Atleet,
Het Jeugdkamp van 2014 komt er weer aan!
Dit jaar zullen de deuren van kampeerboerderij Land van Kleef weer voor jullie openstaan. De trainers zijn al druk
bezig met het maken van de programma’s voor de groepen, om jullie een jeugdkamp te geven dat jullie nooit meer
vergeten. Anders dan andere jaren wordt het algemeen programma verzorgt door de B-Junioren. Zij gaan zelf
uiteraard niet meer mee op jeugdkamp, maar weten wel waar een leuk algemeen programma aan moet voldoen.
Nu is een leuk programma niks zonder een leuke groep atleten. Daarom doen wij ons best om het jeugdkamp
onder de aandacht te brengen, zodat er zoveel mogelijk kinderen mee gaan!
Jullie zullen dit jaar gemerkt hebben dat je jezelf in kan schrijven via de website www.avgroenester.nl/jeugdkamp,
dit natuurlijk om het inschrijven nog sneller en makkelijker te maken! Schrijf je dus nog snel in, want het inschrijven
kan maar tot 15 maart. Vergeet niet om te betalen, want pas dan ben je definitief ingeschreven.
Jullie zijn welkom op vrijdag 4 april 2014 tussen 18.30-19.00 uur op kampeerboerderij Land van Kleef. Op zondag
6 april, tussen 15.00 en 15.30 uur mogen jullie weer worden opgehaald!
Tot op kamp!
Koen Jacobs
Trainer D-Junioren

VAN LOPERS COMPANY TERUG NAAR RUNNERSWORLD
Na twee jaar met Lopers Company te hebben samengewerkt gaan we terug naar onze vertrouwde basis:
Runnersworld.
Voor de enthousiaste beginner en voor de gedreven professional is Runnersworld de 'place to be'! Beginnen met
hardlopen start bij Runnersworld Dordrecht. Al bijna 12 jaar vertrekpunt voor een goede conditie.
Je blijft in het vertrouwde gezelschap van Jurgen Holling en zijn team. Zij adviseren je deskundig bij de aanschaf
van de voor jou beste loopschoenen, de meeste comfortabele hardloopkleding en nog veel meer!
Om onze naam een feestelijk tintje te geven krijg je met onderstaande bon van 2 t/m 27 april 20% kassakorting op
1 artikel naar keuze.
Tot ziens bij de loopzaak van de Drechtsteden!

Runnersworld Dordrecht (LIKE ons)

www.runnersworlddordrecht.nl info@runnersworlddordrecht.nl
@rwdordrecht
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze ingevulde waardebon krijg je 20% kassakorting op 1 artikel naar keuze.
(niet i.c.m. andere kortingen / acties)
Geldig van 2 t/m 27 april 2014
Naam: ……………………………………..
E-mail: …………………………………….
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TRAININGEN KLATJES EN MINI-PUPILLEN
Ouder en kind training
Omdat er altijd veel ouders bij de training willen blijven kijken, maar we dat eigenlijk niet heel handig vinden,
hebben we speciaal een ouder en kind training georganiseerd, waarbij de ouders mee mochten doen met hun
kinderen. Er deden veel vaders en moeders mee en het was wat ons betreft een geslaagde training!
We hadden een parcours uitgezet en de groep werd in groepjes verdeeld. Ieder groepje ging eerst een onderdeel
doen en daarna de andere. Op het eind nog een keer alles achterelkaar en daarna nog een wedstrijdje tussen de
vaders wie er het snelst was en daarna met de moeders. Het was een hele sportieve training voor zowel de
kinderen als de ouders. Maar of de ouders de volgende dag nog steeds zo blij waren dat weten we niet. Misschien
dat sommige ouders toch wel wat last van spierpijn hebben gehad..
Olympische winterspelen
Het was 21 februari een iets andere training als normaal, in plaats van kogelstoten, hoogspringen of sprinten waren
we nu aan het langlaufen, schaatsen, bobsleeën en roddelen. De Olympische winterspelen waren weer aan de
gang en ook bij ons op de training. Na het spelletje Chinese muur werden de schaatsen aangetrokken en ging de
andere groep een wedstrijdje roddelen. Bij het rodelen zat er een kind op de mat die werd voortgetrokken door
twee andere teamgenootjes. Het ging er fanatiek aan toe en was heel spannend wie er ging winnen.
Daarna gingen we langlaufen met twee stokken slalommend langs de paaltjes en de andere groep bobsleeën,
een kind zat op de mat en twee trokken hem voort, ook dit ging erg snel en was best vermoeiend. Als eindspel nog
een wedstrijdje welke groep de meeste kegels om kon gooien en toen zat de training er alweer op.
Carnavalstraining
Piraten, prinsessen, politieagenten, Mega Mindy’s en nog veel meer waren er op de training tijdens Carnaval.
Iedereen was verkleed en had zin in Carnaval. Eerst even een warming-up om nog eens lekker in de sfeer te
komen, deze keer een dansje op het liedje cowboys en indianen. En daarna nog verschillende oefeningen met een
ballon. Aan het eind van de training hebben we nog even de polonaise gelopen en toen zat de training er helaas
alweer op.
Groetjes, Lisanne van Hooydonk.

VAN HET TRAINERSFRONT
Op de valreep nog een stukje schrijven voor het clubblad. Het is dan ook mijn beurt om wat over het
trainersgebeuren te schrijven. Voor de mensen die het niet weten, ik geef de B-junioren training. Het is een leuke
groep die fanatiek traint en van veel babbelen houdt. Dit is niet erg als er tegelijkertijd maar gewerkt wordt.
Daar komen ze toch voor. Door de trainingen zo gevarieerd mogelijk aan te bieden probeer ik het zo aantrekkelijk
mogelijk te houden. Helaas hebben we op vrijdag in de zaal maar een uur, wat veel te kort is. Tijdens het buiten
seizoen hebben we gelukkig meer tijd. Dit is overigens al weer over drie weken.
In april is er weer een jeugdkamp en dit wordt net als voorgaande jaren vast weer een groot succes. Ook omdat
een aantal B-junioren meehelpt met het organiseren van het gezamenlijk programma op zaterdag. Als kampleider
ga ik regelmatig kijken wat de groepen aan het doen zijn en of ze het naar hun zin hebben. De trainers zijn druk
bezig een programma te maken, zodat het een leuk kamp gaat worden. Sommige trainers gaan zelfs vooraf de
locaties bekijken om te zien wat het terrein aan mogelijkheden biedt. Omdat Jenny gaat stoppen met training
geven heeft de TC besloten om op het kamp de trainers mee te laten gaan met de groep die ze in het
buitenseizoen training gaan geven. Zo gaat Tijs naar de C-junioren en komt Wesley bij de A-pupillen. Jenny gaat
uiteraard dit jaar gewoon nog mee op kamp. Op deze manier kunnen de nieuwe trainers van de groepen en de
atleten een band opbouwen, wat handig is voor het komende baanseizoen. De keukenploeg verzorgt de maaltijden
tijdens het kampweekend en ik kan u vertellen dat dat een dagtaak is. Deze ploeg bestaat uit Kees en Monique
Otten, Jan en Anita Surewaard, Marianne en Ruud Jacobs. Het is hard werken maar ook beregezellig. De trainers
doen wat het programma betreft op vrijdagavond vaak een beroep op mensen uit de keuken. Er blijven van de
keukenploeg altijd drie mensen op de locatie voor het geval er iets voordoet. Ik hoop dat de weergoden ons dit jaar
weer goed gezind zijn, dan wordt het een mooi kamp, ik heb er zin in!
Groetjes, Ruud Jacobs.
De volgende die een stukje mag schrijven is Bert Tielen.
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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

WANDELAGENDA
ZONDAGMORGEN TOCHTEN
Datum
nr. Route
23 maart
39 Molenweg
30 maart
55 Afgebrande hoef
06 april
38 Krukweg
13 april
autotocht
20 april
geen tocht, Pasen.
27 april
47 Noordhoek
04 mei
autotocht
11 mei
moederdag, geen tocht
18 mei
40 Rode Vaart
25 mei
51 Maria Hoeve
DINSDAGAVOND TOCHTEN
Datum
nr. Route
01 april
7 Dikke dijk
08 april
6 Industrieweg
15 april
4 Pelikaan
22 april
10 De Biggelaer
29 april
13 De Kok
06 mei
11 Afgebrande Hoef
13 mei
16 Markdijk
20 mei
19 Nolleke Sas
27 mei
21 Klundertseweg
UITTOCHTEN
zaterdag 22 maart

afstand
12
15
12

Begeleider
Martine
Arie
Marcel
Arie

13

Martine
Martine

12
14

Arie
Lia

afstand
5
5
4
6
8
8
9
10
10

Begeleider
Martine
Martine
Martine
Martine
Martine

Kees Knappers boswandeltochten A.R.S.V. Thor
camping de Posthorn, Pierestraat 16, Rucphen
40 en 30km
start 08.00-09.00
25, 20 en 15km start 08.00-11.00
10 en 6km
start 08.30-11.00

zondag 6 april

ATV Scorpio, april wandeltocht
clubgebouw atv Scorpio, Wilhelminakanaal Zuid 78, Oosterhout
25km
start 08.00-10.00
15 en 10km start 08.30-11.00

zaterdag 26 april

Mars Rondom Roosendaal, A.R.S.V. Thor afd. wandel.
Thorhonk, sportpark Vierhoeven, Nispenseweg 5, Roosendaal
50 en 40km start 07.00-08.00
30km
start 07.00-09.00
20, 10 en 6km start 07.00-11.00

zaterdag 3 mei

Lentetocht, wsv W.I.K., kantine Atledo sportpark, Hertog Jan straat 41, Dongen
50km
start 07.00-08.00
40 en 30km start 07.30-09.00
20km
start 08.00-10.00

zondag 25 mei

Vincent van Goghwandeltochten, Losse Feeter, De Wipakker, Wipakker 6, Etten-Leur.
40km
start 07.00-09.30
30km
start 08.00-10.00
24km
start 08.00-11.00
15 en 10km start 09.00-14.00
5km
start 10.00-14.00
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VERJAARDAGEN
MAART
3
3
5
5
5
5
7
8
9
10
13
14
14
15
15
16
17
18
18
19
20
20
20
22
22
22
22
23
23
24
24
24
26
27
27
27
29

John Bakker
Bente de Jager
Kathleen Beljaars
Arjen Goedemondt
Daniel Tolenaars
Lucas van den Berg
Willy Wevers
Norma Buys
Kees van Heeren
Frits Verhoeven
Jur van Sliedregt
Elisa Freij
Samet Yigit
Pierre Gulden
Rob Farla
Saskia van Rijswijk
Robert Smit
Marianne Jacobs
Vera van As
Elsje Berkhout / Boerman
Annuska Fontein
Koen Jacobs
Laura van Haaften
Johan Matthee
Justin François
Erna Henkelman - Steyn
Ruud van Leeuwen
Jos Boeters
Mart Meijer
Yara Fioole
Maartje Aarts
Talin Ketenkahya
Jolanda Maris
Ed de Roos
Daphne Kapitein
Anne Willem Maris
Ymke Timmermans

APRIL
1
2
3
4
4
4
5
5
5
6
7
8
10
10
11
11
11
12
12
13
13
13
15
16
16
20
20
21
22
23
23
24
24
24
25
26

Nina Haarlem
Bas van Rijswijk
Amber Verdaasdonk
Fred Lodder
Aad Poelenije
Feyza Serdar
Milo van der Zanden
Frank Valentijn
Frans Verhoeven
Karin van Geel - Veldt
Ben van der Klei
Joost Barel
Lisanne van Hooydonk
Charlotte van Rijswijk
Marcel van Rijswijk
Bente van Geel
Shannen Eikenbroek
Nina Keukelaar
Pien Ardon
Lisa Holling
Martine Maat - de Wit
Bas Noordermeer
Arend de Boer
Peter van den Wijngaart
Miranda Kallenberg
Kaatje Coenraads
Lynn Coenraads
Roy Penson
Nelly van Sprundel
Thea Verhoef - van Kaam
Richard van Eekelen
Nick Langeweg
Michelle du Frenne
Frans Kremer
Ben Cornel
Jos Broeders
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MUTATIES
AANMELDINGEN
Zoe François
Elisa Freij
Kris Hopmans
Stan Hopmans
Anne Freij
Jur van Sliedregt
Faye Bruijnzeels
Rudy Nieuwkerk
Mark van Venrooij
Karin van Alphen
Andre van Slooten

Klatje
Klatje
Klatje
Mini-Pupil
Mini-Pupil
Mini-Pupil
B-pupil
C-junior
C-junior
Lopers
Gastlid

AFMELDINGEN
Sylvester van Houwelingen
Sandra Freij
Walfred Bol
Johanna van der Linden

C-pupil
Lopers
Wandel
Overigen

OVERIG
Fre Borggreve

Donateur

DIE TROTSE TRAINSTERS!!
In het vorige clubblad hebben jullie al kunnen lezen hoe trots wij als trainster van de pupillen soms kunnen zijn.
Nou, op zondag 23 februari waren wij dat ook weer hoor, want het was die zondag waarop de laatste ARWB cross
werd gelopen in Zundert en na afloop was er de prijsuitreiking van het gehele crossseizoen.
Andere jaren waren wij altijd al heel trots als we als Groene Ster een 2 tal medailles mee naar huis mochten
nemen, maar dit jaar hebben we een ontzettend goede en enthousiaste groep kinderen gehad, die steeds
meededen aan de crossjes. Bij de prijsuitreiking was er bijna bij elke categorie wel een prijs voor een Groene Ster
atleetje, dus daar waren wij weer supertrots op! Bij de pupillen namen we namelijk 9 medailles mee naar huis, en
de CD-junioren brachten er ook nog 4 mee, dus met een totaal van 13 medailles kunnen we dit jaar echt een
topjaar noemen. Natuurlijk wil ik jullie laten weten, wie die geweldige atleten waren, dus hierbij de prestaties.
Mini pupillen jongens:
5e plaats Gijs Noordermeer
e
6 plaats Arend van der Klei
C pupillen meisjes:
8e plaats Lieke Cramer
C pupillen jongens:
3e plaats Tom Kamman
e
8 plaats Julian Geelen
e
9 plaats Merijn van den Berg
B pupillen jongens
e
15 plaats Bas Noordermeer
B pupillen meisjes:
4e plaats Renske van Rossum
e
14 plaats Laura Plug.
A pupillen meisjes:
e
13 plaats Janne de Jager
A pupillen jongens:
2e plaats Nigel Groen
e
8 plaats Koen van Leent
e
18 plaats Liam van Broekhoven
e
30 plaats Lucas van den Berg

Jullie allemaal gefeliciteerd met deze geweldige prestatie hoor jongens en meisjes!
Groetjes van Anet, namens alle pupillentrainsters.
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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
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"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

#AMPAGNEWEG  \  2- :EVENBERGEN \ 4     \ INFO BBVROLIJKNL

!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
#AMPAGNEWEG  \  2- :EVENBERGEN \ 4     \ INFO BBVROLIJKNL

