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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:
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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
Marian Roest
Elsa Smits
Ryan Smits
Bert Tielen
Jeannie Tielen
Wesley Timmerman
Frank Valentijn
Tijs Vermeulen
Marjolein de Vos
Jaap Wagemakers

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

06-21699876
0168-327997
0168-327100
06-48245868
076-5019811
0168-329594
0168-329594
06-31537205
0168-325858
0165-314518
06-12849285
0168-326430
0168-328301
0168-328301
06-10640841
06-12410727
0168-404990
06-22291292
0168-328268

VAN HET BESTUUR
Het is september en dus zitten de schoolvakanties er weer op. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft
gehad en goed is uitgerust, want er komt een drukke periode aan.
Het eerste weekend is er van alles te doen op de markt van Zevenbergen. Ook sportverenigingen krijgen de kans
zich daar te laten zien en AV Groene Ster zal zich presenteren met een hoogspringmat, kogels en een
snelheidsmeter. Dit laatste geeft iedereen de kans om zich te vergelijken met de sprintkoningin van Nederland
‘Dafne Schippers’.
Op zondag moet de organisatie het helaas zonder de mannen masters doen. Zij hebben zich wederom weten te
plaatsen voor de finale van de competitie. Via deze weg alvast heel veel succes mannen!
De jeugdcommissie is ook weer druk in de weer geweest met het organiseren van allerlei
activiteiten. Zo gaan de CD-junioren die zich hebben opgegeven zondag 14 september iets leuks
doen. Op de uitnodiging stond een uitdagend klimparcours met een paar koeien!
Daar
zullen dus wel weer heel wat mooie verhalen van komen.

De ABC-pupillen slapen vrijdagavond 19 september allemaal een nachtje op de Knip in
een tent. Het is te hopen dat de spoken op en om het terrein zich dan een avondje rustig
houden.
De grootste activiteit van deze maand is natuurlijk de Groene Ster Loop. De organisatie is al volop bezig deze loop
weer tot een succes te maken. Hier en daar kunnen ze nog wel wat helpende handen gebruiken begreep ik.
Maar nog liever zien ze een hele grote deelname van Groene Ster leden! Dus kom zondag 21 september lekker
naar de Knip en doe een rondje mee. Meer informatie is natuurlijk altijd op onze website te vinden.
Alsof er nog niet genoeg te doen is deze maand sluiten we natuurlijk ook dit jaar weer traditioneel af met de
clubkampioenschappen. Op zondag 28 september kunnen de baanatleten door middel van een meerkamp eens
kijken wie dit jaar de beste is. En ook de lopers krijgen de kans zich onderling met elkaar te meten of kunnen
meedoen om gewoon een lekker rondje te lopen.
Als september er dan op zit komt het gure weer van de herfst weer om de hoek kijken. Voor de jeugdgroepen
betekent dit dat zij lekker binnen gaan trainen. Voor lopers is het lopen op de verlichte baan vooral een veilige
manier om toch lekker kilometers te maken. Het is op dit moment nog niet helemaal duidelijk of dit najaar de
opstapgroep weer van start gaat na het uiteenvallen van de loperscommissie, maar we gaan wel kijken hoe we de
looptrainers kunnen ondersteunen, zodat ook de beginnende lopers weer bij ons terecht kunnen.
Namens het bestuur,
Marjolein de Vos

VAN DE REDACTIE
De kopij voor de eerstvolgende Knipsels, kan uiterlijk ZONDAG 28 SEPTEMBER worden aangeleverd via;
knipsels@avgroenester.nl
Hester Alofsen
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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.

WEDSTRIJD- & EVENEMENTENKALENDER
Datum
14-09-2014
19/20-09-14
21-09-2014
28-09-2014
17 t/m 19-10
08-11-2014
28-11-2014
31-12-2014
22-04-2015

Evenement
CD-Junioren uitje
Tentenkamp
Groene Ster Loop
Clubkampioenschappen outdoor
Kamp
Herfst Indoor Kampioenschappen
Sinterklaasmiddag
Oliebollenloop
Voorronde schoolatletiek

Categorie
CD-Junioren
AB-Pupillen
Alle categorieën
Alle categorieën
AB-Junioren, Senioren, Masters

ABC-Pupillen & CD-Junioren
Klatjes / Mini’s / BC-Pupillen
Alle categorieën
Basisscholen

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

WANDELVREUGDE
Als “Knipsels“ weer in de bus valt, zijn we alweer van start gegaan met de zondagmorgentochten,
de dinsdagavondtochten en met de uittochten. De eerstvolgende uittochten zijn achtereenvolgend in Woensdrecht,
Dordrecht en Dongen, dus weer in diverse hoeken van de regio. Tochten met verschillende omgevingen en
omstandigheden. De vakantieperiode is weer achter de rug, dus genoeg redenen om de eventuele overtollige
kilootjes eraf te lopen en de conditie weer op te bouwen. Onze deelnemers aan de 4daagse van Nijmegen zijn er
weer in geslaagd om deze uit te lopen. Voor sommigen met het nodige pleister – en tapewerk en pijnstillers, maar
dat hoort er nu eenmaal bij. Ik zou zeggen; op naar de volgende medaille of het volgende nummertje in 2015.
De persoonlijke ervaringen of belevenissen, van enkele van onze deelnemers, staan in deze uitgave van
“Knipsels“ vermeld. We hopen er weer een mooi wandelseizoen van te maken met veel deelnemers! Vooral met de
uittochten in een bosrijke omgeving nu de herfstperiode weer voor de deur staat.
Arie de Wit
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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

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

ACTIE LEGE STATIEGELDFLESSEN GROOT SUCCES!
De maand juni stond bij AV Groene Ster in het teken van het verzamelen van lege statiegeldflessen om daarmee
een leuk bedrag voor de vereniging bij elkaar te sparen.
Alle leden werden verzocht om zo veel mogelijk lege flessen mee te nemen naar de training en voor de jeugd zat
er ook een wedstrijd element aan verbonden. Op vrijdag 4 juli werd de uitslag bekend gemaakt. Iedereen heeft
enorm zijn best gedaan, maar de BC-pupillen staken met hun 415 flessen met kop en schouders boven de andere
categorieën uit en daarom werden zij beloond met een leuk prijsje. In totaal is er € 232,55 verdiend voor de club en
dit bedrag werd met nog eens € 250,-- verhoogd door Richard van Eekelen van het bedrijf Able2, omdat hij het zo’n
leuke actie vond. De flessen werden diezelfde avond nog ingeleverd bij supermarkt Jumbo en hiermee kunnen we
terugkijken op een geslaagde actie die volgend jaar zeker herhaald zal worden!
Sandra, Saskia en Hester.
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OP NAAR IERLAND!
Sommigen van jullie zullen het al wel weten, anderen weer niet, maar mijn zonen en ik gaan de Groene Ster
verlaten of hebben dat inmiddels al gedaan. Dit hebben we niet gedaan omdat we het slecht naar ons zin hadden
of zoiets, in tegendeel. We hadden het juist prima naar ons zin, alleen hebben we het in Nederland wel een beetje
gezien. Daarom hebben mijn vrouw en ik in 2013 besloten naar Ierland te gaan emigreren.
Een nadeel van mijn hobby, marathon lopen, is dat je tijdens de lange duurlopen veel tijd hebt om na te denken.
Tijdens mijn training voor de Marathon van Rotterdam 2013 kwam ik er achter dat het werk wat ik deed, ik had een
IT bedrijf, eigenlijk niet meer was wat ik wilde. Voor iemand als ik een onaanvaardbare situatie, ik ben altijd van
mening geweest dat je je dromen moet leven en dat je niet je leven moet dromen. En dan gaat het beginnen, je
gaat nadenken wat je dan eigenlijk wel wilt. Dat ik met de IT ging stoppen, dat stond al wel vast. Het eerste plan
was een hardloopwinkel te beginnen, maar dat had ik al snel laten varen, op zich leuk zo’n winkel maar ik loop toch
liever zelf. Na nog wat weken gemaald te hebben was ik er voor
mijzelf wel uit, nu mijn vrouw nog zien te overtuigen. Op een avond
zou ik een 10km training gaan doen en floepte er zo uit: “Zeg schat,
wat dacht je van een Bed and Breakfast in Donegal (Noord West
Ierland)” ……. daar moest ze even over nadenken maar toen ik 50
minuten later weer binnen stapte vond ze het ook een goed plan.
Het Bed and Breakfast in Donegal is het niet geworden, maar wel
een Hotel/Pub/Restaurant in Louisburgh, Co Mayo, Ierland.
Het is de bedoeling dat we vanuit hier leuke dingen gaan
organiseren, denk hierbij aan trail running, mountain biken, duiken,
surfen etc. etc. ’s-Avonds een goed diner, duim in de mond en naar
bed. We zijn op het moment druk met het ontwikkelen van de
website, www.westviewhotel.ie Als alles loopt zoals het moet zullen
we in augustus de deuren open draaien!

Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de korte maar fijne tijd die ik, maar zeker ook mijn jongens,
op de club heb gehad. Bert Tielen wil ik er speciaal nog even uit halen, want wat heb ik in anderhalf jaar veel van
die man geleerd. Ik heb dan af en toe wel eens gedacht op de woensdag training ….. volgens mij spoort die man
niet helemaal, maar elke wedstrijd die ik het laatste jaar gelopen heb resulteerde in een PR. Mede door Bert heb ik
het afgelopen jaar ruim een half uur op mijn marathon en 10 minuten op mijn halve marathon tijd gewonnen.
Bert, ik neem mijn hoed voor je af!
Groetjes en misschien tot ziens,
Michel, Arend en Ben van der Klei

MUTATIES
AANMELDINGEN
Geert Kanters
Natasja Beije
Adje Tolenaars
Guido Kauffeld
Ingrid Groffen
Jacqueline de Backer
Peter Stam
Marlie de Wit
Paul Geerts
Marijn de Man
Zwanita Sterrenburg
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C-pupil
Loper
Loper
Loper
Loper
Loper
Loper
Loper
Loper
Loper
Loper

AFMELDINGEN
Lente van Wensen
Philippe van Gils
Nina Mos
Sjoerd de Lange
Madelief Biemans
Jerome Withagen
Anneke van den Bemt
Fred Tomasila
Talin Ketenkayha
Kim van de Berg

B-pupil
A-pupil
A-pupil
D-junior
C-junior
C-junior
Wandelaar
Wandelaar
Loper
Loper

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

GROENE STER LOOP ZEVENBERGEN 21-09-2014
Het is bijna weer zover. De Groene Ster Loop Zevenbergen staat weer voor de deur. Evenals de laatste jaren het
geval was, is de start en finish op ons mooie sportcomplex aan de Knip. Het parkoers is bijna gelijk aan dat van
vorig jaar. Dit jaar laten we het fietspad langs de provinciale weg links van ons liggen. We lopen het laatste
gedeelte van de ronde over het voetpad dat ligt tussen de waterloop De Knip en de provinciale weg. Dit voetpad
komt uit op de Galgenweg vlak voor de atletiekbaan. De ronde wordt hierdoor iets korter. Om de 10 kilometer exact
uit te laten komen, lopen we bij de start een extra ronde op de baan. Na het verlaten van het sportpark gaan we
links af de Galgenweg op. Hierna ziet het parkoers er dan als volgt uit:
- Willem-Alexanderlaan
- Zeestraat
- Doctor Ariënslaan
- fietspad Suikerpad tot Kristalllaan
- fietspad langs Kristallaan (tot Tholos)
- Weegbreestraat
- Pinksterbloemstraat
- Papaverstraat
- fietspad langs Westrand, vanaf Akkerwindestraat tot ongeveer 150 meter voor de Provinciale weg
- oversteek naar voetpad langs De Knip en dit wordt gevolgd tot aan de Galgenweg
- Galgenweg tot aan atletiekbaan, waarna finish op atletiekbaan
Op 21 september a.s. kun je 5,5 kilometer, 10 kilometer of 14,5 kilometer lopen. Dit betekent 1, 2 of 3 ronden door
Zevenbergen.
Als commissie valt het ons op dat de laatste jaren het aantal deelnemers van onze eigen vereniging steeds minder
wordt. Vorig jaar kwamen we maar op ongeveer 25 leden van AV Groene Ster. Als we kijken naar het aantal leden
in de categorieën B-junioren, A-junioren, Senioren, Lopers en Recreanten moet het toch mogelijk zijn om met veel
meer eigen leden deel te nemen aan deze loop. Wat zou het mooi zijn als we net als een aantal jaren terug tussen
de 80 en 100 eigen leden over het parkoers zien lopen en dus aan onze eigen activiteit zien deelnemen. Per slot
van rekening organiseren wij deze wedstrijd natuurlijk zeker ook voor onze eigen leden. Inschrijven kan heel
eenvoudig via de site van AV Groene Ster. Bij ´Wedstrijden´ en vervolgens ‘Groene Ster Loop’ is een button
geplaatst voor de inschrijving. Verder zal op de atletiekbaan weer het gebruikelijke inschrijfformulier worden
opgehangen.
Wij hopen alle Groene Ster leden zondag 21 september a.s. aan de start te zien van onze loop. De start is om
13.30 uur. Mocht je nu echt geen zin in het lopen van een wedstrijd hebben, dan kunnen wij voor het organiseren
van de wedstrijd ook altijd nog hulp gebruiken. Meld je dan aan bij een van de volgende personen:
Phily Brooijmans, tel.nr. 06-17017490 of Ben Cornel, tel.nr. 06-20528900.
Voorafgaand aan de wedstrijd van 13.30 uur is er om 13.00 uur een prestatieloop voor de jeugd tot en met 12 jaar.
Ook hier zien wij natuurlijk minimaal onze eigen Groene Sterretjes aan deelnemen. Tot slot is er om 12.30 uur een
prestatieloop voor leerlingen van het Marklandcollege. Dit onderdeel organiseren wij samen met leerkrachten van
genoemde school.
Al met al staat er weer veel te gebeuren op 21 september. Stel ons niet teleur en loop mee in onze eigen wedstrijd!
Commissie Groene Ster Loop Zevenbergen;
Jan Surewaard
Phily Brooijmans
André van Hooijdonk
Ben Cornel
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DE BORGH -CLUB- SPAARACTIE
De Borgh -club- spaaractie die t/m 30 juni 2014 liep, heeft voor een aardig extraatje voor de club gezorgd!
Velen van jullie hebben gedurende de actieperiode daar geluncht, gedineerd of geborreld en hebben bij het
afrekenen aangegeven dat de Borgh de 5% van het bestedingsbedrag voor AV Groene Ster moest noteren.
Dit heeft het mooie bedrag van € 426,81 opgeleverd!!!
Wij zijn De Borgh daarom enorm dankbaar voor deze leuke actie waardoor veel verenigingen hun clubkas kunnen
spekken.
Nog leuker is het feit dat ze vanaf 1 september 2014 weer starten met deze actie! De actie loopt t/m 30 juni 2015
en dus liggen er genoeg kansen om weer een leuk bedrag voor de vereniging te sparen. Dus wanneer u bij de
Borgh afrekent en het bedrag is hoger dan € 25,00 vergeet dan niet te zeggen dat u met de club spaaractie
meedoet voor Atletiek Vereniging Groene Ster. Via Knipsels houden wij u op de hoogte van de tussenstand.
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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

VIERDAAGSE NIJMEGEN

1e dag
Maandag is er weer ingescheept bij de Montesorieschool aan de Berg en Dalseweg, de regelaar Harrie uit Limburg
heeft het hier aardig voor elkaar. Het eten, de overnachting, de verzorging het is er allemaal. Na een goede
e
nachtrust zijn we deze eerste dag begonnen (voor de 8 keer) met de 40 km. Temperatuur is goed, gewoon op tijd
eten en drinken! Wij hadden een late start dus om 6 uur was het dringen aan de lijn, met een beetje geduld konden
wij tegen half zeven starten.
Over de Waal gingen we richting Lent, Bemmel, Elst, Valburg, Oosterhout (hier was tot vorig jaar onze rustplaats
met de bus olv Hans, jammer dat men vindt dat dit niet meer nodig is, nu hebben we hier in de omgeving onze
eerste "rust" gehouden). We hebben er nu een dikke 25 kilometer opzitten dus richting de eindstreep voor deze
dag. Vanuit Oosterhout weer richting Lent en dan over de Waal naar het Nijmegense. Dag 1 zit erop rond de klok
van 13.30. Samen met mijn wandelmaat Greame onder het genot van enkele ordinaire bieren (kouwe kletsen) op
de wedren de dag doorgenomen. Nu te voet terug naar de school, waarbij we onderweg nog enkele heerlijke
Belgische bieren tot ons genomen hebben. Nu door naar de school, douchen, eten en op naar de stamkroeg voor
een Belse pint! Wat is het leven mooi. Zo rond de klok van 11 uur te kooi, op naar dag 2!
Jan Ooijen

2e dag
Dit is mijn verslag van de tweede dag van de 4daagse, ik had er deze keer voor gekozen om op en neer te reizen,
dus ik ging ‘s-morgens naar Etten-Leur, zette daar de auto weg en ging met de trein naar Nijmegen. Je hoeft dan
niet over te stappen en na een dik uur ben je er, een stukje lopen naar de wedren en dan in de rij dit duurde wel
erg lang. Op woensdag was ik pas na 8 uur weg, maar het is geen wedstrijd dus tijd zat. Ook liep ik dit keer alleen,
nou ja alleen, er liepen nog 46.000 duizend mensen mee, maar niet met een vriend of vriendin en ik vond het
prima. Je maakt zo veel contact onderweg, iedereen praat met elkaar zeker als je gaat rusten en het is ook wel
eens fijn om gewoon niets te zeggen en te genieten van wat je allemaal ziet
onderweg. ‘s-Middags werd het erg warm en bij een rustpost lag de eerste al op
de grond en werd met natte doeken weer bij gebracht. Op woensdag is het altijd
roze woensdag in Nijmegen. Dit begint al op de Walkade, die is vind ik altijd erg
lang en vervelende stenen om op te lopen. Als je verder in het centrum komt
dan wordt het pas echt leuk met al die verklede Dames en vooral Heren. Je ziet
de leukste en pikantste mensen voorbij komen. Zelf ben ik dan al best moe,
maar je krijgt gewoon weer energie van al dat leuks wat voorbij komt. Het werd
ook erg warm ’s-middags, dus was ik blij dat het einde in zicht was. Nog even
afmelden en op de wedren wat drinken en weer naar het station. Deze keer had
ik geluk, de trein had vertraging dus ik kon zo instappen en was weer om 17.00
uur in Etten-leur.
Rianne Witkamp

14

3e dag
Vandaag dus de 7 heuvelen route en de temperatuur zou vandaag al boven de 25 graden uit kunnen komen.
De 7 heuvelenweg is in het laatste gedeelte van de route dus zo’n beetje op het heetst van de dag. Ik was vrij snel
door de start en op weg naar Malden, daar had ik mijn eerste stop geplant. Onze buren staan daar langs de kant
van de weg. We hadden afgesproken op een bepaald kruispunt en jawel hoor het klopte precies. Even een stoel
om op te zitten, een lekkere bak koffie en een paar boterhammen, dat zijn de dingen die je nodig hebt om weer aan
het volgende stuk van de route te beginnen. Nog even overlegd waar ik de buren vanmiddag weer zou kunnen
treffen en dan weer op weg naar Mook. De temperatuur begon al behoorlijk op te lopen maar het was nog goed te
doen. In Mook goed opletten dat ik de juiste richting neem, dus de 30km, anders ga je met de 40 en 50 km mee
richting Plasmolen en ik vind 30km eigenlijk wel genoeg. Na Mook ga je richting Groesbeek. Dat is een lange
rechte en voortdurend stijgende weg, maar wel heerlijk onder de bomen dus lekker uit de zon. Rond 12 uur was ik
in Groesbeek, maar voordat ik de drukte van de 40 en 50km weer in ga, eerst nog even wat eten in de schaduw
van de bomen, want na Groesbeek komt de 7 heuvelenweg en daar is niet veel beschutting tegen de zon.
Tussen Groesbeek en Berg en Dal is er nog een verzorgingspunt van de KNBLO. Daar ben ik nog even langs
gegaan, maar die post stond op een open veld in de brandende zon dus het was niet aantrekkelijk om daar lang te
verblijven. Dan op naar Berg en Dal voor het laatste stuk naar Nijmegen. Op ongeveer 4km voor het einde trof ik
de buren weer langs de kant van de weg. Weer even zitten, wat drinken en een stuk fruit gegeten. Dan op naar de
Wedren voor het afmelden en het ophalen van de knipkaart voor de volgende en tevens laatste dag.
Op de Wedren werd bekend gemaakt dat de 30km op vrijdag een half uur vroeger, dus vanaf 07.00 uur, mocht
starten in verband met de hoge temperatuur die men op vrijdag verwachtte. Hans van Oosten was op deze dag
nog bij de school, onze verblijfplaats, langs gekomen. Hij was met de motor al vroeg in Bredeweg aanwezig,
al voordat de lopers zouden passeren. Nadat de lopers voorbij waren is hij nog naar de school in Nijmegen
gekomen. Op deze dag heeft hij dus nog even de sfeer van de 4daagse geproefd.
Arie de Wit

4e dag
Mij is gevraagd als debutant om over de laatste dag van de 4daagse te schrijven. Omdat het een warme dag zou
worden start de 40km een kwartier en de 30km een half uurtje eerder dan de andere dagen. Zoals de andere
dagen niet veel geslapen, dus om 3.00 uur liepen bijna alle dames op ons slaapzaaltje zich al voor te bereiden.
Ik was die avond ervoor goed ingetaped, ja die dag ervoor een paar kleine blaartjes opgelopen, rond 4.00 uur naar
de verzorging en ook deze morgen werden mijn voeten gezwachteld. Helaas was ik niet blessure vrij (overbelaste
pezen in mijn voeten en daardoor door verkeerd lopen ook mijn knieën) aan de 4daagse begonnen. Dus tape,
diclofenac en paracetamol hebben mij erdoor heen gesleept. Op tijd mijn schoenen aan om te wennen, want ze
zaten nu wel erg strak en ik kon me niet voorstellen dat ik hier 40km mee moest lopen. Maar ik werd opgepept met
‘’zodra je in Mook bent wordt je op handen gedragen’’ waarop ik zei kan ik dan mijn schoenen uitdoen (haha).
Om 10 voor 6 op de fiets naar de Wedren en 10 over 6 voor de laatste keer worden gescand en wat een
happening iedere morgen zoveel mensen die je toejuichen. Kreeg al heel snel last van brandende grote tenen en
zei tegen een medewandelaar volgens mij zijn vannacht mijn voeten gegroeid, maar die snapte het niet zo.
Ik heb ook voor het goede doel gelopen voor CF Cystic Fibrosis ofwel taaislijmziekte voor Sofia kinderziekenhuis.
Ook heb ik een aantal keer gebruik gemaakt van het Rode Kruis, dus op die dag weer proberen of ze mijn knieën
opnieuw konden tapen, die dag hadden ze daar gelukkig wel tijd voor had al een paar keer niet z`n beste ervaring
met het Rode Kruis. Dat gedaan toen ging het weer een stuk beter en het werd warmer en warmer, gelukkig bood
het publiek water en sproeiers aan en dan al die kinderen die langs de weg stonden om een snoepje-koekje of fruit
noem het maar op of gewoon een high five wilden. GEWELDIG. Ik zelf had nog niet zoveel meegekregen van het
vliegtuig ongeluk dus eindelijk kwam Mook in zicht en dacht ik YES het gaat beginnen. Maar wat viel dat tegen is
dat al dacht ik nog wordt ik hier op handen gedragen!!! tot ik een matrixbord zag staan met de mededeling geen
muziek bij het inhalen vanwege het vliegtuig ongeluk en tuurlijk alle respect hiervoor, maar wat waren dat zware
kilometers. Eindelijk zag ik mijn familie staan (8 plus kleindochtertje) en die hadden heel veel gladiolen. Te zwaar
om mee te nemen dus bij hen achter gelaten en toen dat laatste stukje werd ik ineens overvallen door de
vermoeidheid. Ik dacht nog dit zal me niet gebeuren om voor de finish in te storten, maar gelukkig de eindstreep
gehaald, afgemeld, kruisje in ontvangst genomen en zo snel mogelijk op de fiets naar die school waar we
verbleven. Gedoucht, gegeten en toen met Arie weer naar huis gereden. Wat voelde ik me ellendig van de
vermoeidheid. Thuis aangekomen op de bank geploft en op tijd gaan slapen. Wat een ervaring en voordat ik aan
dit evenement begon dacht ik (en meerderen met mij) dat ik vanwege de blessure het niet zou gaan redden, maar
ik heb het toch maar mooi gedaan en wie weet misschien volgend jaar weer!
Groetjes, Helma
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GROTE CLUBACTIE
Zaterdag 13 september start de Grote Clubactie! Omdat het ieder jaar een groot succes is en onze vereniging altijd
financiële steun kan gebruiken doen we ook dit jaar gewoon weer mee!
Na de trainingen op vrijdag 12 september zullen wij alle jeugdleden 5 loten meegeven. Dit aantal kan namelijk
makkelijk worden doorverkocht aan familie, vrienden, kennissen, buren etc., maar u mag de loten natuurlijk ook
zelf houden. De kosten voor 1 lot zijn € 3,00 en hiervan is maar liefst € 2,40 voor AV Groene Ster! De week
erna zullen wij na de trainingen weer aanwezig zijn, zodat het verschuldigde bedrag van € 15,00 aan ons kan
worden gegeven. U ontvangt van tevoren nog een e-mail waarin alle informatie staat, maar als u nu al vragen of
opmerkingen heeft kunt u terecht bij Sandra, Saskia of Hester.
We hebben in totaal 450 loten besteld. De loten die overblijven nadat ze aan de jeugd zijn uitgedeeld, zullen wij
aanbieden aan de overige leden. Mocht u daar niet op willen wachten, stuur dan een e-mail naar
aha.alofsen@ziggo.nl en dan reserveren wij de loten voor u.
Namens AV Groene Ster alvast bedankt voor de moeite!
Sandra Leenheer, Saskia van Rijswijk en Hester Alofsen

UITSLAG AVONDWEDSTRIJD 27 AUGUSTUS
800m - alle categorieën
nr

838
839
841
840
842
844

voornaam

achternaam

vereniging

categorie

plaats

tijd

Ronald
Richard
Milot
Wim
Veerle
Karlijn

Cockx
van Eekelen
Stallen
van Leest
Maris
Derks

DJA
Groene Ster
Groene Ster
Groene Ster
Groene Ster
Groene Ster

Man
M40
BJM
M55
BJM
BJM

1
2
3
4
5
6

2.09.68
2.25.83
2.35.26
2.49.61
2.57.64
3.07.18

categorie

plaats

tijd

M45
M35
M50
0
BJJ
Man
V45
BJJ
M60
M55

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10.24.80
10.38.02
11.32.68
11.39.38
12.02.03
12.26.22
12.34.89
12.44.95
13.46.31
14.07.73

vereniging

categorie

plaats

tijd

Groene Ster
Groene Ster
Gr.Ster/DJA
Groene Ster

Masters
Mannen
Vrouwen
BJM

1
2
3
4

1.43.63
1.51.45
2.07.67
2.19.36

3000m - alle categorieën
nr

706
846
589
591
837
850
845
852
851
849

voornaam

achternaam

vereniging

Frank
Chris
John
Rien
Rik
Wouter
Petra
Wouter
Toon
John

van der Made
de Smit
Marijnissen
van Vossen
Derks
Jacobs
Bruijs
van As
Paulissen
Kremers

Groene Ster
RKHAV
Sprint
Spado
Groene Ster
Groene Ster
Spado
Groene Ster
Groene Ster
Groene Ster

4x200m - alle categorieën
nr

843
848
853
847
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voornaam

Justin, Eric
Rik, Wesley
Marjolein, Jolanda
Maaike, Lisanne

Dennis, Ryan
Wouter, Richard
Karin vd Broek, Amber
Karlijn, Veerle

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

WANDELAGENDA
ZONDAGMORGEN TOCHTEN
Datum
nr. Route
14 september
57 De Druif
21 september
geen tocht, uittocht
28 september
36 Rust Roest
05 oktober
autotocht
12 oktober
61 Niervaart
19 oktober
geen tocht, uittocht
26 oktober
geen tocht, uittocht

DINSDAGAVOND TOCHTEN
Datum
nr. Route
09 september
13 De Kok
18 september
11 Afgebrande Hoef
23 september
10 De Biggelaer
30 september
1 Pelikaan
07 oktober
7 Dikke dijk
14 oktober
3 Caldic
21 oktober
6 Industrieweg
28 oktober
1 Pelikaan

afstand Begeleider
15
Arie
12
15

afstand
8
8
6
5
5
5
5
5

Martine
Martine
Arie

Begeleider
Martine
Martine
Martine
Martine
Martine

UITTOCHTEN
zaterdag 13 september Schapenkoppentocht, Willen Is Kunnen
Het Polderwiel, Dudok-erf 85, Dordrecht
35 km start
8.30-10.00
25 km start
8.30-11.00
20 en 15 km start 8.30-12.00
10 en 5 km start 8.30-14.00
zondag 21 september

Herfsttocht,wsv W.I.K.
café de Viersprong, Kanaalstraat 10, Dongen
20 en 15 km start 10.00-12.00
10 en 5 km start 10.00-13.00

zondag 19 oktober

West Brabantse loopdag, Wiego
kantine AV Sprint, Burgermeester de Manlaan 98, Breda
25 km start
9.00-12.00
20 en 15 km start 9.00-13.00
10 en 5 km start 9.00-14.00

zondag 26 oktober

Herfsttocht Wandelclub Walking Activities
De Schakel, Kerkstraat 104, Gilze
40 km start
8.00-09.30
30 km start
8.00-10.00
20 km start
8.30-12.30
15, 10 en 7 km start 8.30-13.00
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VERJAARDAGEN
SEPTEMBER
3
3
4
5
5
5
5
7
8
9
10
10
10
14
15
16
17
17
17
17
18
20
20
20
21
21
23
23
23
23
23
24
25
26
28
28
29
30

Anne Freij
Mireille Sünnen
Lotte Maris
Manon Spronk
Joke van Sliedregt
Maarten Kremers
Jos Martens
Sascha Schellekens
Bram van Beek
Lode Verboom
Mark van Venrooij
Lia de Groot
Jan van Noort
Ger van Sliedregt
Zoe François
Milot Stallen
Maurice Cramer
Dorien van Someren
Ilse Schneijderberg
Peter Overzier
Herman Ardon
Roby Ekelmans
Sjoerd de Lange
Gerda Verpoorte
George Schramkowski
Joep Drummen
Lonneke de Groot
Femke van Veen
Hanny Eradus
Wim van Leest
Anne Braspenning
Armand Polak
Sjef Glerum
Teun Sweere
Anouk Bruijnzeels
Peter Stam
Lex Verhoeven
Ruben Evers

OKTOBER
1
2
2
2
3
4
4
6
6
6
7
8
8
9
9
10
11
12
13
14
15
17
19
21
24
24
28
29
31
31
31

Jelle Derks
Jennie Schoonmade
Jelmer Surewaard
Laura Plug
Arie de Wit
Pascal Maas
Corinne Stuijts
Angela Rindt
Ilona Cornel
Karin de Groot
Edwin Boer
Rebecca Willemse
Jos Stolk
Hans Korteweg
Boy Glerum
Lotte van Loon
Joop Kokke
Toos de Moor
Elsa Smits
Cees Emden
Karlijn Derks
Liam Broekhoven
Jolanda de Wit
Rien de Wit
Rianne Witkamp
Tonny Kanters
Milou Glerum
Wouter Versteden
Jenny Pope
Piet Burgers
Stan Hopmans
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VAN HET TRAINERSFRONT
De eerstvolgende die een stukje mag schrijven is Jeannie Tielen.

CLUB VAN 100
Word ook lid van de Club van 100 en geef u nu op via
clubvan100@avgroenester.nl
In ruil voor uw lidmaatschap a € 100,- per jaar, ontvangt u;
- een eervolle naamsvermelding op het Club van 100 bord in de kantine!
- een vermelding op de site van AV Groene Ster!
- eeuwige dank vanuit de vereniging!
Dankzij uw bijdrage kan AV Groene Ster dingen realiseren die anders niet
mogelijk zouden zijn.
En is €100,- net iets te veel?
Word dan met iemand samen lid!
Met het hele gezin, met je loopmaatje of met vrienden/vriendinnen uit jouw
categorie!
Zo worden de kosten aanzienlijk lager, maar blijft de steun net zo groot!
Namens AV Groene Ster alvast bedankt voor uw aanmelding!
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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
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KLEURPLAAT TENTENKAMP
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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

