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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

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

CLUBTENUE:

2

kopij
0168-330315
Verspreiding 0168-325899

Jeanny van Kaam
Meer informatie: zie clubblad.

Kristallaan 7a

0168-404934

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

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

WEDSTRIJDSECRETARIAAT:
Thuiswedstrijden
Dorien van Someren

0168-404934

WEDSTRIJDORGANISATIECOMMISSIE (W.O.C.):
Ryan Smits
Materiaal
Dorien v. Someren
Thuiswedstrijden
Bert Tielen
Hoofdtrainer
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
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
Zo direct na een zeer succesvol verlopen finale van het schoolatletiek toernooi begin ik mijn stukje hier maar gelijk
mee. Zoals de voorzitter van het schoolatletiek bestuur Toon van Osta al tijdens de prijsuitreiking zeer treffend
verwoordde was de door AV Groene Ster georganiseerde finale één van de betere in de 34-jarige geschiedenis
van het schoolatletiek toernooi. Ook BN De Stem heeft op maandagmorgen bijna paginagroot uitgepakt met een
uitgebreid verslag en veel complimenten voor AV Groene Ster!
Alle ingrediënten voor een mooie finale waren dan ook aanwezig; het weer was uitstekend, de aanwezige scholen
vormden een kleurig geheel en er was een gevarieerd programma voor de kinderen. Maar het belangrijkste was
natuurlijke de inzet van de grote groep vrijwilligers op deze dag, want om het gehele programma goed en volgens
schema te laten verlopen moest er aardig wat werk verzet worden door iedereen.

In de voorbereiding had Dennis al een goed doordacht tijdschema gemaakt, mede daardoor verliep tot en met de
prijsuitreiking alles vlot en op tijd. Ook de barcommissie en de materiaalcommissie hadden hun zaakjes prima voor
elkaar, ze hadden onder andere een verkooppunt in een tent beneden opgezet. Het ijs was daar die dag niet aan
te slepen! De microfonisten Fred en Ton waren goed voorbereid en hadden bijvoorbeeld achtergrond informatie
over de scholen tijdens de vlaggenparade. Tijdens de finale heeft Mariette weer heel veel mooie actiefoto’s
gemaakt en Jaap heeft van alle scholen groepsfoto’s gemaakt en gezorgd dat ze allemaal deze prachtige foto op
A4-formaat ’s middags al mee konden nemen. Ook de warming-up verzorgd door Angela zag er erg leuk uit met
300 meedansende kinderen!
Ook alle andere juryleden, ET-ers, wedstrijdsecretariaat,
starter, parkeerwachter, EHBO, scheidsrechter, Ria voor de
zoektocht naar nog meer juryleden en Marjolein voor het
begeleiden van de wethouder, allemaal bedankt voor jullie
bijdrage aan een mooie en gezellige wedstrijd. Speciaal wil ik
nog de groep junioren noemen die ook enthousiast hebben
geholpen op deze dag!
Dan heb ik bewust de startcommissaris nog niet genoemd.
Dat was Bert en hij had zich goed ingeleefd in het feit dat de
meeste deelnemers geen atletiek ervaring hebben. Ik heb
gehoord dat hij, om te voorkomen dat de kinderen na de
finish zouden omkeren en door het ‘oog’ van de elektronische
tijdwaarneming zouden lopen, het volgende zei; let op! We werken vandaag met elektronische tijdwaarneming, als
e
je de 1 keer door het oog loopt meet hij je tijd maar als je terugloopt door het oog krijg je een schok! Leuk
verzonnen en het heeft uitstekend gewerkt, niemand liep terug! Daarom Iedereen die heeft geholpen; bedankt!
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Wat gebeurde er afgelopen periode nog meer;
Eind april werden we toch wel verrast door het resultaat dat we hebben gehaald bij de Rabobank Clubkas
Campagne. Namens de Rabobank kwam mevrouw Vermeulen het bestuur een cheque overhandigen van ruim
duizend euro! Het bestuur wil dan ook iedereen bedanken die zijn stem heeft uitgebracht op AV Groene Ster!
Verder vond in de week voorafgaand aan de schoolatletiek finale de 1-5 km testloop plaats. Op maandagavond 12
mei hadden zich zo’n 40 lopers verzameld om hun snelheid te testen. Het inschrijfgeld was minimaal 5 euro en was
bestemd voor de Moerdijkrunners/Roparun. Een bijdrage van zo’n 200 euro voor een goed doel dus, uitstekend!
Wat gaat ons de maand juni nog brengen? Allereerst natuurlijk weer de jaarlijkse avondvierdaagse van 10 t/m 13
juni, je kunt je nog steeds opgeven bij Ruud van Leeuwen; e-mail: r.c.a.van.leeuwen@hetnet.nl.
Dan aansluitend aan de avondvierdaagse barst het oranjefeest los, op vrijdagavond 13 juni is iedereen welkom om
in de kantine op een groot scherm naar Spanje-Nederland te komen kijken. Oranje outfit is niet verplicht, maar wel
gewenst! Ik heb gehoord dat er een speciaal uit-vak voor de rood-geel uitgedoste fans komt. Aanvang van de
wedstrijd is 21:00 uur maar de kantine opent natuurlijk al eerder zijn deuren voor de fans.
Op 25 juni is er weer een dubbel programma op de Knip, ’s middags een leuke middag voor de mini’s en de klatjes
en ’s avonds is er een avondwedstrijd voor atleten vanaf de CD-junioren.
Verder organiseren we op 28 juni de ARWB kampioenschappen voor de pupillen. Ik doe hiervoor een dringend
beroep op iedereen om te komen helpen met jureren. Vorig jaar hadden we al een wedstrijd bijna afgelast door een
tekort aan juryleden en dat willen we toch graag voorkomen.
Ook zag ik al posters verschijnen op de Knip voor de flessenactie, heel de maand juni kunt u statiegeldflessen
inleveren op de Knip. Maar verderop in het clubblad staat hierover vast meer vermeld.
Namens het bestuur; Kees Otten

VAN DE REDACTIE
De kopij voor de laatste Knipsels die vóór de zomervakantie verschijnt, kan uiterlijk ZONDAG 29 JUNI worden
aangeleverd via; knipsels@avgroenester.nl
Hester Alofsen.

CLUBKLEDING
Wanneer je aan competitiewedstrijden meedoet, dan is het verplicht het clubtenue te dragen. Het zit niet alleen
comfortabel, maar het is tevens een goede uitstraling van de club en dat is ook erg belangrijk. Zeker het
trainingspak, gesponsord door Able2, is heerlijk om voor en na een wedstrijd lekker warm te blijven! Voor de
clubkleding en al uw vragen hierover kunt u terecht bij Jeanny van Kaam, 0168-326427.
Artikel

Prijs

Artikel

Top

€ 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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Prijs

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

WEDSTRIJD- & EVENEMENTENKALENDER
Datum
29-05-2014
10 t/m 13-06
13-06-2014
25-06-2014
25-06-2014
27/28-06-14
28-06-14
15 t/m 18 juli
27-08-2014
21-09-2014
28-09-2014
17 t/m 19-10
08-11-2014
28-11-2014
31-12-2014

Evenement
Dauwrennen – 7,5, 10 en 15km
Avondvierdaagse
WK voetbalwedstrijd Spanje – NL
Uitje Mini’s en Klatjes
Avondwedstrijd
Tentenkamp
ARWB kampioenschappen
Vierdaagse van Nijmegen
Avondwedstrijd (800m-3000m)
Groene Ster Loop
Clubkampioenschappen outdoor
Kamp
Herfst Indoor Kampioenschappen
Sinterklaasmiddag
Oliebollenloop

Categorie
Lopers
Vanaf C-Junioren
Mini’s en Klatjes
Vanaf CD-junioren
AB-Pupillen
Pupillen
Wandelaars
Alle categorieën
Alle categorieën
AB-Junioren en Senioren
ABC-Pupillen & CD-Junioren
Klatjes / Mini’s / BC-Pupillen
Alle categorieën

Locatie
Den Hout
De Knip - Zevenbergen
De Knip - Zevenbergen
?????????
De Knip - Zevenbergen
De Knip – Zevenbergen
DE Knip - Zevenbergen
Nijmegen
De Knip - Zevenbergen
De Knip - Zevenbergen
De Knip - Zevenbergen
?????????
De Niervaert - Klundert
De Knip - Zevenbergen
De Knip - Zevenbergen

DE BORGH -CLUB- SPAARACTIE
Denkt u nog aan deze actie?
Van al uw bestedingen vanaf € 25,00 reserveert de Borgh 5%
over het totaalbedrag voor onze vereniging.
De actieperiode loopt t/m 30-06-2014.
Het enige dat u hoeft te doen, is bij het afrekenen te vermelden
dat u meedoet voor Atletiek Vereniging Groene Ster. Meer
niet! Kleine moeite voor u, maar een enorme financiële boost
voor onze club!
De Borgh spaart alle bedragen op
en in juli 2014 krijgen we het bedrag bijgeschreven!
Laten we met z’n allen voor een zo
hoog mogelijke opbrengst gaan!
Alvast een gezellige middag of avond bij de Borgh!

TE KOOP
Trainingsbroek maat 164, € 10,--
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Hester Alofsen, 0168-330315.

VAN HET TRAINERSFRONT
Zo ik ben weer eens aan de beurt om een stukje te typen voor het clubblad. De laatste tijd is er weer van alles
gebeurd, zo hebben we alweer een tijdje het jeugdkamp achter de rug waar ik dit jaar voor het eerst bij de
C-junioren mee ben geweest. Jenny is vanaf het jeugdkamp gestopt met het training geven waardoor ik naar de
C’s ben doorgeschoven en Wesley mijn plaats naast Koen heeft ingenomen. Super leuk, omdat ik dan nu toch
eindelijk eens van Koen af ben! Dit kamp zag er dus wel wat anders uit, de D’s met Wesley en de C’s met Jenny
voor een mooie afsluiting, met mij voor een goed begin en ja dan hebben we natuurlijk nog Marjolein voor eigenlijk
alles. Een leuke ploeg en we hebben er volgens mij weer een super mooi kamp van gemaakt.
e

e

Ondertussen zijn de buitentrainingen weer in volle gang, de 1 competitie wedstrijd zit er alweer op en de 2 is al
snel. Wat ik erg leuk vind is dat er zowel op woensdag als op vrijdag altijd weer veel atleten op de baan zijn om
fanatiek te trainen. En nee dit gaat natuurlijk niet zonder gezelligheid, want de sfeer is ook uitstekend, wat ik zeker
net zo belangrijk vind als het trainen. Dat er een goede sfeer is bleek afgelopen zaterdag wel weer toen er op de
Knip de finale van het schoolatletiek plaats vond. Veel atleten verschenen die dag om bij alles te helpen en zo blijkt
maar weer dat ze niet alleen voor zichzelf komen.
e

Nou en wat hebben we dan nog in het vooruitzicht? Natuurlijk de 2 competitie wedstrijd en de zomervakantie!
Velen zullen heel de zomer door trainen en 2 of 3 weekjes op vakantie zijn, ik ben er helaas heel de zomer niet bij
en zal van alles missen. Het zal sommigen al wel opgevallen zijn dat ik er af en toe 1 of 2 weekjes niet ben en
Marjolein er alleen voor staat. Ik ben regelmatig met school of stage/werk in de Ardennen of Frankrijk om daar wat
te kajakken, klimmen, raften etc. Zo ben ik ook van de zomer 2 maanden onder de pannen in de Franse Alpen.
Een heel mooi leven, maar af en toe lastig te combineren met de vaste dingen hier zoals het training geven.
Daarom ben ik ook erg blij dat Marjolein de trainingen 9 van de 10 keer gewoon kan doordraaien.
Ik ga weer achter de computer vandaan, wat niks voor mij is, en van het lekkere weer genieten.
Groetjes, Tijs
De volgende die een stukje mag schrijven is Marjolein de Vos.

UITNODIGING VOOR ALLE LEDEN VANAF C-JUNIOREN
WK wedstrijd Spanje - Nederland op 13 juni 2014
Om 21.00 uur zal Oranje z'n eerste wedstrijd spelen in Brazilië.
Tegen Spanje moeten we onze eerste groepspunten binnen
slepen!!!
Wil je deze wedstrijd kijken met de gezelligheid van andere
mensen? Kom dan naar ons clubhuis! Vanaf 20.30 uur is de
kantine geopend! Wij hebben de kantine leuk aangekleed in het
oranje dus het zou leuk zijn als jullie ook in het oranje gekleed
komen! Dan gaan we er met zijn allen een mooi oranje-feestje
van maken.
We houden ook een poule dus denk alvast na over de tussen- en eindstand.
Inleg €1,00 en wie wint (of meerdere) krijgt de pot!
Uiteraard is jullie partner ook van harte welkom, mocht hij/zij geen lid zijn van
AV Groene Ster.
Tot dan!
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OPBRENGST RABOBANK CLUB ACTIE
Op woensdag 16 april werd ik gebeld door Betsie Vermeulen van de Rabobank over de eindstand van de
Rabobank club actie. Er waren vele Rabobank leden die op onze vereniging hadden gestemd en dat leverde een
super bedrag op. Dit bedrag hield ze nog geheim en wilde ze middels een symbolische cheque komen
overhandigen op onze accommodatie.
Samen met Kees Otten en Marjolein de Vos stond ik op vrijdag 18 april, inmiddels toch best nerveus en
speculerend over het bedrag, op de komst van Betsie te wachten.
Toen Betsie om 20.00 uur ons park op kwam lopen, staakten andere atleten de training omdat ook zij nieuwsgierig
waren. Met z'n allen bij elkaar op het balkon maakte Betsie de opbrengst bekend........(trommel gerof....)

€ 1019,87
WAUWWWWWWWWW wat een fantastische opbrengst! We hebben 1 van de hoogste bedragen die uitgereikt
werden door de Rabobank.

Nadien hebben Dennis François en ik nog wat gedronken en nagepraat met Betsie
over deze nieuwe actie van de Rabobank en ze zijn van plan om het volgend jaar te
herhalen! Dat betekent dat er ook dan weer kansen liggen voor een hoge
opbrengst. Je moet lid zijn van de Rabobank om te kunnen stemmen, maar daar
zal ik later in het jaar op terug komen. Want lid worden van de Rabobank is gratis
en met nog meer stemmen, kan het bedrag alleen maar oplopen!
Iedereen die op onze club gestemd heeft, HARTELIJK DANK!
Met sportieve groet,
Sandra Leenheer
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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

ACTIE LEGE STATIGELDFLESSEN
De maand juni staat bij AV Groene Ster in het teken van het verzamelen van lege
statiegeldflessen!
Het is de bedoeling dat alle leden zo veel mogelijk lege statiegeldflessen
meenemen naar de Knip. Daar worden ze verzameld en aan het einde van de
actie gesorteerd en bij de diverse supermarkten ingeleverd. Hierdoor hopen we
een leuk bedrag voor onze vereniging bij elkaar te brengen!
In het materiaalhok komen 5 zakken te staan met daarop de naam van de
volgende categorieën;
Klatjes/Mini’s, C-Pupillen, B-Pupillen, A-Pupillen en Overige leden

De flessen die door de klatjes/mini’s
en ABC-pupillen worden ingeleverd,
worden per categorie verzameld.
Iedere vrijdag in de maand juni kunnen
zij vóór de training de flessen inleveren
bij hun trainer of trainster.

Zij houden vervolgens de score bij, zodat de kinderen precies weten welke
categorie aan kop loopt. Op vrijdag 4 juli wordt namelijk de categorie met de
meeste flessen bekend gemaakt en die kinderen zullen beloond worden met een
leuk prijsje!
Alle overige leden kunnen hun flessen deponeren in de voor hen bestemde zak
tijdens de trainingsuren.
Jullie doen toch allemaal mee?!

LEGE STATIEGELDFLESSEN ACTIE
Klatjes
&
Mini’s
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CPupillen

BPupillen

APupillen

Overige
Leden

VRIJWILLIGERS BEDANKT
De voorronde van het schoolatletiek toernooi is weer prima verlopen, het weer was uitstekend en de wedstrijd
verliep soepel. Ik wil dan ook iedereen die deze middag heeft geholpen, op wat voor manier dan ook, bedanken
voor hun hulp!
Kees Otten

11

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

Nieuw bij de 3 Musketiers:

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

SUPER BBQ + BOWLEN
all-in arrangement + 6 consumpties

40,- p.p.

SUPER BBQ

Ve r s t a n d Va n

BBQ+

Le

k ke r V e e s
l

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

22,50p.p.

A. ARDON,
keurslager

www.de3musketiers.nl
Hazeldonksezandweg 28b

4762 AL Zevenbergen

0168 370 545

info@de3musketiers.nl

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

WANDELVREUGDE
Momenteel zitten er nogal wat leden van de wandelafdeling in de lappenmand. Thea is nog herstellende van een
ingrijpende operatie. Erna heeft een gescheurde spier opgelopen na een val. Jolanda heeft een gebroken
middenvoetsbeentje na een misstap tijdens het traplopen. Corrie heeft na de hernia wel weer een paar tochtjes
gelopen van ongeveer 15km., maar dat is voorlopig nog wel haar maximale afstand, dus voor haar dit jaar geen
4 daagse. Ik wens iedereen een spoedig herstel en ik hoop dat we iedereen weer snel op de zondagmorgen
tochten mogen begroeten.
Dit jaar gaan er weinig leden naar de 4 daagse van Nijmegen, 6 in totaal. Dat is te weinig om zelf een eigen
rustpost in te richten. Diegenen die wel gaan zullen de rustpost missen, want het was altijd een punt waar je naar
toe kon lopen. Je werd dan voorzien van koffie, thee, fris of fruit en je had altijd een stoel om even uit te rusten.
Als het nodig was, dan was er altijd Hans van Oosten voor de EHBO zowel onderweg als ’s-avonds bij onze
overnachtingplaats. Maar we hopen dat er volgend jaar meer belangstelling is en dat we onze leden weer aan
kunnen bieden datgene wat ze al jaren gewend zijn. Omdat de 4 daagse tot nu toe niet vermeld stond op de
wedstrijd- en evenementen kalender in Knipsels; de 4 daagse van Nijmegen is van 15 t/m 18 juli. De inschrijving en
ste
loting zijn inmiddels achter de rug en gelukkig mag onze debutante Helma Broeders haar 1 4 daagse gaan lopen.
Tijdens de uittochten zijn onze 4 daagse gangers al volop bezig met het volbrengen van de vereiste afstanden,
de 40 of 30 km. Dus ik heb er het volste vertrouwen in dat het allemaal goed gaat komen in Nijmegen.
Ook gaan er op 14 juni, voor zover ik nu weet, een 3 tal leden meelopen met de sponsortocht Rotterdam –
Klundert. Een sponsortocht ten bate van de CF stichting, CF wordt ook wel taaislijmziekte genoemd. Dus zoals je
ziet, genoeg redenen om te trainen en getraind te blijven.
Arie de Wit

HET WANDELSCHOENTJE
Mensen die sporten zijn veel buiten en daar is natuurlijk van alles te beleven. Het zijn vaak momentopnamen
waar je maar even bij stilstaat om vervolgens weer je eigen weg te vervolgen Soms beleef je echter iets heel
ingrijpends! Op een zomerse dag in juli 2013 kreeg ik zin om “even” te gaan zwemmen. Ik ging naar een zwemplas
om lekker zorgeloos te gaan genieten. Ik hoefde op niemand te letten, want ik was alleen gegaan. Heel voorzichtig
ging ik door, want het water was nog aan de koele kant en begon met zwemmen.
Nadat ik een paar zwemslagen had gemaakt leek het of ik iets hoorde. Ik keek voor alle zekerheid om me heen
maar zag niets bijzonders. Het was niet druk. Alleen een paar kinderen een eindje verderop. Voor alle zekerheid
zwom ik toch maar in de richting van die kinderen. Daar aan gekomen zag ik een jongetje die probeerde “ iets”
omhoog te halen. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Ik keek wat hij aan het doen was. En toen opeens…. haalde
hij een kind omhoog! Dit kind zag lijkwit en reageerde totaal niet. Ik heb het kind van hem overgenomen, ben gaan
rennen naar de kant van de plas, het water uit en ondertussen heb ik om hulp geschreeuwd.
Op mijn geschreeuw kwam een jong meisje af die me te hulp schoot. Samen hebben we het kind aan de kant
gelegd. Het meisje ging hulp halen. Ik was even helemaal alleen met een “levenloos” kind. Ik ben gaan reanimeren
en toen….. tot mijn grote vreugde kwam het kind weer tot leven! Het leek alsof er een elektrische schok door hem
heen kwam. Hij begon te bewegen, te huilen en te braken. Daarna kwam er hulp van alle kanten en is het kind
meegenomen ter observatie.
Gelukkig is het allemaal goed afgelopen, maar zoiets vergeet je niet gemakkelijk. Ik wil graag het wandelschoentje
doorgeven aan Lia de Groot. Die wandelt regelmatig een gedeelte van het Pieterpad en heeft hier vast wel iets
over te vertellen.
Erna Henkelman
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VERSLAG PIETERPAD
Woensdag 9 april vertrekken we om 7 uur om weer een stukje van het Pieterpad te gaan lopen.
We beginnen in Swolgen om na 21km in Venlo aan te komen. Het is ongeveer 2 uur rijden en dat vroege tijdstip
houdt wel in dat we nog nergens voor koffie terecht kunnen. We moeten weer even wennen aan de tactiek.
Goed lezen, goed naar de tekens kijken.
Je loopt zo een eind verkeerd, het belletje gaat nl. pas rinkelen als we niet vinden waar we naar zoeken,
in dit geval de Bosweg. Dus terug en dan sta je na een half uur weer bij het beginpunt.
We worden wederom verwend met een prachtige natuur, heerlijk weer, zingende vogels, geurende bloesem en
plezier in de tocht. We hebben voor de verandering bos, maar deze keer met veel water "Het schuitwater"
waardoor we over houten vlonderbruggen moeten lopen. Ook in het bos lopen we even mis en later op de dag
twijfelen we nogmaals. Ja ja lezen is ook een kunst! We zien veel kapelletjes, we zitten tenslotte in Limburg…..
We steken de Maas over met een pontje a 0,20 eurocent p.p. De tocht gaat verder langs akkers-zandpaden en
weilanden. In Grubbenvorst drinken we een heerlijke kop koffie en nemen een ijsje, wat kan een mens het goed
hebben...... Even later weer wat minder, dan doen we er een kwartier over om uit te vogelen wat nu precies de
bedoeling is. Omschrijving: Je neemt een nauwelijks waarneembaar pad.. ja ja dwars door een weiland dus.
Uiteindelijk komen we in Venlo bij de B en B. Het was een pittige tocht. Wanneer we in een Italiaans specialiteiten
eethuis een hapje gaan eten zijn we bijna tafelgenoot van Adriaan van Dis. Bij ons bekend, maar het bedienend
personeel had nog nooit van hem gehoord en hem dus niet herkend (fijn voor hem!)
Donderdag 10 april 8 uur ontbijt en op naar Swalmen, het startpunt is het station een vrij modern gebouw ik had
gedacht aan zoiets als Maastricht. Tussen Venlo en Tegelen klopt het boekje helemaal niet meer. Er is een nieuwe
autoweg A74 aangelegd en we worden omgeleid. Dus alleen op de tekens lopen, dat is opletten. We ervaren het
als frustrerend, omdat we niet bij kunnen houden hoeveel we lopen, daarbij is het een stuk met weinig afwisseling
Heel veel boskilometers en zandpaden. We ontmoeten vandaag 5 Pieterpadders, gisteren niemand. We lopen op
de grens met Duitsland. De weilanden en de akkers zijn Nederlands, de bossen Duits. In Swalmen loopt een
riviertje de Swalm met veel stroming, een heel levendig watertje. Wat heet toeval? De mevr. van de B en B had
verteld dat ze aan het pad zat, maar dat we niet tot aan het einde moesten lopen. Dat was gunstig want na 25km
met 3 kleine stops is het pittig genoeg. Ergens op het pad zeg ik tegen Rianne ik ga hier eens even kijken of deze
buurt misschien bomennamen heeft, want we moesten zijn in de Elsenbroek. Nee.. ik zag alleen ïn de Strump"
maar ja Limburgs ???? Blijkt dat ik precies bij de B en B stond, maar.... we zijn doorgelopen en een uur later
stonden we weer op dat zelfde punt na veel vragen en een lange omzwerving. Voldaan rusten we wat en zoeken
een eetgelegenheid deze keer een frietje vlak bij. Gelukkig maar, want ik zit er helemaal doorheen en ben niet
meer vooruit te branden van vermoeidheid en spierpijn. Is weer eens duidelijk dat ook het Pieterpad een training
vereist en niet zomaar eens 12km op een zondagmorgen. Op naar Montfort. Het is heerlijk weer, het zonnetje
schijnt voorzichtig en het voelt goed. Na 7,5km drinken we koffie met een Limburgse vlaai. We passeren de Roer
een mooie kronkelrivier, maar hier wel heel smal. Rianne bestelt "de taxi" en als we te horen krijgen dat ze er al
zijn, lopen wij nog te ploeteren in het bos. Rond 17.00 uur zijn we al weer thuis, de terugreis ging heel voorspoedig.
Over 2 maanden gaan we voor de laatste 3 dagen op pad.
Rianne Witkamp en Lia de Groot
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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

WANDELAGENDA
ZONDAGMORGEN TOCHTEN
Datum
nr. Route
18 mei
40
Rode Vaart
25 mei
51
Maria Hoeve
01 juni
autotocht
08 juni
pinksteren geen tocht
15 juni
vaderdag geen tocht
22 juni
50
Langeweg
30 juni
56
Oudenbosch
06 juli
autotocht
13 juli
53
Koksweg
20 juli
32
Bloemendaal
27 juli
vakantie geen tocht
DINSDAGAVOND TOCHTEN
Datum nr.
Route
20 mei
19
Nolleke Sas
27 mei
21
Klundersteweg
03 jun
22
Naturisten
10 juni
28
Pootweg
17 juni
16
Markdijk
24 juni
26
Molenweg
01 juli
22
Naturisten
08 juli
21
Klundersteweg
15 juli
28
Pootweg
22 juli
19
Nolleke Sas
29 juli
vakantie geen tocht
UITTOCHTEN
zondag 25 mei

afstand Begeleider
12
Arie
14
Lia
Arie

14
15
14
12

afstand
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Thea
Martine
Martine
Arie
Martine

Begeleider
Martine
Martine
Martine
Martine
Martine

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

zaterdag 7 juni

Pinkster 2 daagse, wsv De Wandelende Krabben.
O.L.V. Ter Duinen, O.L.V. Ter Duinenlaan 199, Ossendrecht.
42, 36 en 30km start 07.00-10.00
24 en 18km start
07.00-11.00
12 en 6km start
07.00-12.00

zondag 22 juni

Bossenwandeltocht, wsv Wiego
café-zaal Heuvelzicht, Heuvelstraat 144
40 en 30km start 08.00-09.00
20km start
08.00-10.00

zaterdag 5 juli

Zevendorpentocht, wsc Vosmeer
dorpshuis de Vossenkuil, Bou Kooijmanstraat 4822, Oud Vossemeer
40km start
07.00-09.00
30km start
07.00-10.00
20km start
08.00-11.00
15km start
09.00-13.00
10 en 5km start 09.00-14.00
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ZIE ZE VLIEGEN OP 8 JUNI
Olympisch polshoogkampioen Renaud Lavillenie, Olympisch verspringkampioen Greg Rutherford en WK zilveren
medaillewinnaar verspringen Ignisious Gaisah. Grote namen, prachtige atleten die op 8 juni hun vliegkunsten laten
zien tijdens de AA Drink FBK Games in Hengelo. Maar ook Nederlands beste sprinter Churandy Martina en de
Europees kampioen hoogspringen <23 Douwe Amels zijn er dan bij. Met recht internationale topatletiek dus in het
FBK-Stadion. Voor deze editie staan 20 onderdelen geprogrammeerd, inclusief een gehandicaptensprint.
De verspringwedstrijd begint om 14.45 uur, het hoofdprogramma om 16.30 uur.
Verenigingsleden kunnen ook dit jaar weer met korting naar dit geweldige evenement. Een staanplaats kost slechts
€ 7,50 en zitplaatsen gaan van € 17,50 tot € 20. Bestellen van kaarten kan via deze link:
https://shop.ticketscript.com/channel/web2/start-order/rid/NFXCV9SX/language/nl
Het wachtwoord is vereniging.
Dus Beleef Topatletiek! op zondag 8 juni tijdens de AA Drink FBK-Games in Hengelo.

MUTATIES
AANMELDINGEN
Luc Bijvoet
Tim Bijvoet
Kim Lokers
Ziyal Xaviera van der Vossen
Anouk Bruijnzeels

Klatje
C-pupil
C-pupil
D-junior
C-junior

AFMELDINGEN
Elma Ripmeester
Bud Zwamborn
Richel Gruijters
Kris Hopmans
Frans Heikes
Ineke Heikes

Loper
Loper
B-junior
Klatje
Wandel
Wandel
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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

VERJAARDAGEN
JUNI
1
2
3
3
5
5
6
6
9
9
11
11
11
14
15
16
16
16
17
17
17
19
20
21
22
25
25
26
26
27
28
29
29
30
30

Thomas de Lange
Wislet de Hair
Marcel Henkelman
Arna Versteden
Valentijn van Dijk
Margot van der Ven
Jessica Schouwenaars
Bas van de Broek
Martin van Heeren
Evert Roffel
Joost Knook
Marjolein Grashoff
Antoinet Surewaard
Hester Alofsen
Rob Keijer
Wouter Jacobs
Alex Eradus
Kay François
Jaap Wagemakers
Isa Becht
Anet van Hooydonk
Kevin Meijers
Ad van Alphen
Jessica den Hollander
Julian Geelen
Andre van Hooijdonk
Hubear Nijenhuis
Nicki Webb - Pope
Seline de Neef
Jurgen Holling
Thijs van Wassenaar
Arno Clarijs
Els Cornel
Tarik Bugra Kul
Paul Nuijten

JULI
2
3
3
4
4
5
7
8
8
8
8
9
11
11
11
12
13
13
13
14
15
16
17
17
17
18
19
19
20
22
22
23
23
25
26
28
28
29
29
31
31
31

Anouk Bruijnzeels
Jeannie Tielen
Kees Otten
Tara van Tilborgh
Theo Holla
Anneke v.d. Bemt
Anke van Leeuwen
Jan Wevers
Carla Smits
Gijs Noordermeer
Anneke van Dijk
Anneke Broos
Piet Jacobs
Nathalie Witkamp
Ria Smits
Elly Stange - van Broekhoven
Nerena Langeweg
Liesbeth de Rot
Lieke Brouwer
Ton Beije
Ton Buurstede
Lenneke Derks
Colin Meijers
Jesper van Dam
Jelle François
Cas Overzier
Tom Strootman
Gijs van der Meer
Thea Tielen
Zeferino Rijgersberg
Jos Aardoom
Corrie de Wit
Arend van der Klei
Rik Derks
Wouter Verdaas
Anniek van Broekhoven
Irene van Tetering - van Slobbe
Sandra van Beers
Milan van Ham
Jan Ooijen
Paul van Raamsdonk
Jules Witkamp
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KLEURPLAAT AVONDVIERDAAGSE
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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

