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INFORMATIEBLAD VAN  AV GROENE STER

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

LEDENADMINISTRATIE:  Aanmelden en opzeggen schriftelijk bij: 
Anet van Hooydonk, Klompenmakerstraat 5, 4871 EM  Etten-Leur 
of via ledenadm@avgroenester.nl
Per 1/2 jaarlijkse acceptgiro. Over te maken naar: 
Rekening: 2687616 t.n.v.  contr.rek.  AV Groene Ster
Betaling binnen 30 dagen. Voor iedere aanmaning worden
administratiekosten in rekening gebracht. 
Automatische overschrijving (per kwartaal) is mogelijk. 
Startlicenties worden in januari geïnd.

CONTRIBUTIES:            Euro per maand           Start-licentie
Klatjes     8,25  
Mini-pupillen     8,25
ABC-pupillen    8,80    7,50
CD-junioren  10,35  13,25
AB-junioren  13,95  13,25
Senioren / Masters  13,95  21,25
Recreanten  10,35 
Lopers   10,35  21,25
Wandelaars    6,20
Gastleden       8,25  
Donateurs    2,60

Opgericht dd. 19 augustus 1970

JURYCOMMISSIE (JUCO) :  
Ria Buinsters                                                   0168-467060

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

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

BESTUUR:
Vacant    Voorzitter    
Dorien van Someren Penningm.   Kristallaan 7a           0168-404934
Vacant   Secretaris     
Sandra Leenheer  Lid     Perwijs 23          0168-323308
Ruud van Leeuwen  Lid     Bouwensland 18          0168-324253
Kees Otten  Lid     J.J.Vorrinckstr.23             078-6410638
Marjolein de Vos  Lid     Melisblok 38          06-22291292

WEDSTRIJDSECRETARIAAT:
Thuiswedstrijden  Dorien van Someren                            0168-404934

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

MEDIA INFO:  www.avgroenester.nl

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

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

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

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

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

TRAINERS:
John Bakker  Lopers            06-21699876
Dennis François  Senioren            0168-327997
Justin François  Senioren            0168-327100
Angela van Haaften  A-pupillen                              06-48245868 
Anet van Hooydonk  BC-pupillen            076-5019811
Koen Jacobs  D-junioren           0168-329594
Ruud Jacobs  AB-junioren + Senioren          0168-329594
Ton Kapitein  Lopers            0168-325858
Marian Roest  BC-pupillen            0165-314518
Ryan Smits  Recreanten           0168-326430
Bert Tielen  A-pupillen, B-junioren + Senioren    0168-328301
Jeannie Tielen  Klatjes + Mini’s           0168-328301
Wesley Timmerman  D-junioren           06-10640841
Frank Valentijn  Lopers            06-12410727
Tijs Vermeulen  C-junioren           0168-404990
Marjolein de Vos  C-junioren           06-22291292
Jaap Wagemakers  Lopers overdag           0168-328268

TRAININGSTIJDEN m.i.v. 1 oktober
Klatjes + Mini's:   VR    17:00 - 18:00 uur - De Borgh 
ABC-pupillen:  VR    17:00 - 18:00 uur - De Borgh  
CD-junioren:  WO  18:30 - 19:30 uur - De Knip
   VR    18:00 - 19:00 uur - De Borgh
B-junioren:  VR    19:00 - 20:00 uur - De Borgh
A-junioren + Senioren: VR    21:00 - 22:30 uur - De Borgh
   ZO    10:30 - 12:00 uur
AB-junioren + Senioren WO  19.30 - 21.00 uur - De Knip
Recreanten:  DI      20:00 - 21:30 uur - Droge Mark  
Lopers:   MA   19:30 - 21:00 uur  
   DI      20:00 - 21:00 uur
   WO   09:00 - 10:30 uur 
   WO   19:30 - 21:00 uur
   DO    19:30 - 21:00 uur
   VR     19:30 - 21:00 uur 
   ZA     vanaf 09:00 uur 
Wandelaars:  DI vanaf 19:00 uur,  ZO vanaf 09:00 uur



 
VAN HET BESTUUR 

WEDSTRIJDLICENTIE 2015 

 
Beste Leden, 
 
De maand september is altijd een drukke maand voor de vereniging.  
Zo was er op 14 september j.l. het CD-Junioren uitje. Met 23 kids uit deze categorie zijn ze gaan klimmen en 
tokkelen door een koeienstal. Dat gaf hilarische momenten! Daarna op de Knip lekker frietjes met een snack 
gegeten. Wat hebben ze het naar hun zin gehad en de begeleiders ook! 
 
19-20 september: Pupillen tentenkamp. 45 kinderen kwamen met tenten en slaapzakken een nachtje logeren op 
onze baan. Het was heerlijk weer en er werd levend ganzenbord gespeeld. Hartelijk dank aan alle ouders die 
geholpen hebben.  
 
21 september: de Groene ster loop met een behoorlijk aantal deelnemers. De dag begon om 12.30 uur met de 
Markland loop. 345 kinderen van het Markland College liepen allen in een groen shirt een parcours van bijna 3km.                     
Deze begon met een rondje op de baan en dat gaf toch een mooi gezicht. Een echte groene golf! Daarna de 
kinderen voor de 500 en 1000 meter en om 13.30 uur werd het startschot gelost voor de prestatieloop over 5.5, 10 
en 14,5 km. Alle startschoten werden overigens gelost door onze burgemeester. Ook hij vond het een leuke dag 
met een goede organisatie. Hij nam het woord voor de start en bedankte alle vrijwilligers die achter de schermen 
zo hard aan een evenement als dit werken. Al met al waren er zo'n 500 lopers actief op onze mooie 
accommodatie. 
 
28 september: de jaarlijkse clubkampioenschappen outdoor.  
Bijzonder dit jaar was dat leden van atletiekvereniging Achilles uit Etten-Leur ook hun clubkampioenschappen 
hielden op onze baan, omdat hun eigen complex i.v.m. renovatie niet beschikbaar is. Het verliep allemaal prima en 
het was dan ook gezellig druk op de Knip. In totaal waren er zo'n 200 atleten en ouders bezig met hun onderdelen. 
De zon scheen volop en het programma zat goed in elkaar. Heel veel dank voor de vele vrijwilligers, want met zo'n 
grote groep waren er heel wat handjes nodig! De afsluitende chinees met ongeveer 75 mensen was weer erg 
gezellig. 
 
Dan is hiermee het buitenseizoen alweer ten einde en begint 1 oktober de binnen training weer. Kijk op het 
informatieblad voorin deze Knipsels voor de juiste tijden. 
 
17, 18 en 19 oktober staat het senioren kamp voor de deur. Dat zal ongetwijfeld weer een geweldig weekend 
worden voor alle AB junioren, senioren en masters. Waar ze naartoe gaan, blijft een verrassing! 
 
Wat staat er de komende tijd op het programma: 
8 november HIK (verder in het clubblad meer info) 
28 november Sinterklaasmiddag (oehhh spannend, zal de Sint komen?) 
AB-Junioren uitje (is in volle voorbereiding, datum volgt spoedig) 
 
Al met al weer leuke dingen die georganiseerd worden door de evenementen commissie onder leiding van Kees 
Otten. Bedankt Kees voor iedere keer weer een gevarieerd programma! 
 
We wensen iedereen een mooi binnenseizoen en de lopers een mooie winter buiten op de baan! 
 
Namens het bestuur, Sandra Leenheer. 
  

 
Wanneer u voor het jaar 2015 geen wedstrijdlicentie meer wilt, dient u dit voor 1 november a.s. door te geven aan 
Anet van Hooydonk. 
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schouder 
Blessure 

 

Een snelle en accurate behandeling, 

zonder wachttijden! 

Voor kinderen en volwassenen 

 

Torenveld Fysiogroep 

Locatie Zevenbergen: 

PMC Torenveld 

Witte Arend 2a  

0168-324580 

Locatie  Klundert: 

PMC Torenveld 

Kerkweg 39  

0168-324580 

Openingstijden: 

 Maandag t/m woensdag   

Donderdag  
Vrijdag 

6.00 u - 23.00 u  

6.00 u - 19.30 u  

8.00 u - 19.30 u 

 

 

 

Email: pmc.torenveld@xs4all.nl 

www.pmctorenveld.nl 

www.bijzonderhandig.nl 

 

 

A. ARDON,

Zuidhaven 95, Zevenbergen
Tel. 0168-323403

www.keurslager.nl

keurslager

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

BOWLEN +
3-GANGEN-KEUZE-MENU

+ 6 CONSUMPTIES

DE 3 MUSKETIERS
BOWLING

ARRANGEMENT 

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

Meer info en reserveren via www.de3musketiers.nl

45,-

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

Hazeldonksezandweg 28b  
4762 AL  Zevenbergen 0168 - 370 545



 

CLUBKLEDING 

VAN DE REDACTIE 

CLUBTRUIEN 

De kopij voor de eerstvolgende Knipsels, kan uiterlijk ZONDAG 2 NOVEMBER worden aangeleverd via; 
knipsels@avgroenester.nl     
 
Hester Alofsen 
 

 
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. 
 
 

 
Heeft u ze weer gezien tijdens de clubkampioenschappen outdoor? Die leuke clubtruien met je voornaam op de 
rug? Deze truien kunt u zelf direct bestellen bij Hewsprint in Zevenbergen. 

 
Zodra zij een aantal bestellingen hebben ontvangen, wordt de order 
uitgevoerd en kunt u de trui tegen contante betaling bij hen ophalen.  
 
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! 
 

De trui is er in de volgende maatvoering en met de volgende mogelijkheden! 
 
Maat        prijs clubtrui*   meerprijs voornaam op achterzijde 
Heren/Dames en Dames ladyfit S t/m XXL  € 18,50   € 1,00 
Kinderen maat 110 t/m 134**   € 16,50   € 1,00 
kinderen maat 146 t/m 170**    € 17,00   € 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! 
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WEDSTRIJD- & EVENEMENTENKALENDER 

VAN HET TRAINERSFRONT 

 
Datum  Evenement Categorie Locatie 
16-10-2014  Vergadering – 19.30 uur Wandel De Knip - Zevenbergen 
17 t/m 19-10  Kamp AB-Junioren, Senioren, Masters ????????? 
08-11-2014  Herfst Indoor Kampioenschappen ABC-Pupillen & CD-Junioren De Niervaert - Klundert 
28-11-2014  Sinterklaasmiddag Klatjes / Mini’s / BC-Pupillen De Knip - Zevenbergen 
31-12-2014  Oliebollenloop Alle categorieën De Knip - Zevenbergen 
03-01-2014  Nieuwjaarsreceptie vanaf 16.00 uur Alle leden De Knip - Zevenbergen 
22-04-2015  Voorronde schoolatletiek Basisscholen De Knip - Zevenbergen 

 
 

 
Wat gaat de tijd toch snel! Zo verheug je je weer op het buitenseizoen en zo ga je alweer naar binnen. Rijden we 
weer linksom naar de Borgh i.p.v. rechtsom naar de Knip. 
Vanaf  april hebben we niet te klagen gehad over het weer. Eén keertje hebben we moeten stoppen omdat het 
begon te onweren. Een beetje regen is niet erg, ik zeg altijd tegen de kinderen: ”wij zijn niet van suiker”. 
 
De groep van de klatjes en de mini’s groeit nog steeds gestaag. Wij hebben op dit moment zo’n 33 atleetjes, 
waarvan er rond de 30 elke vrijdag gezellig komen trainen. Voor ons een hele grote groep. Gelukkig krijg ik hulp 
van Lisanne, die nu assistent jeugdtrainster is, en Annuska, een moeder die elke week haar hulp aanbied. 
Daardoor kunnen we de groep splitsen, zodat we ieder een kleiner groepje hebben en de kinderen meer bezig zijn. 
Stil staan en lang wachten is niet leuk, vooral op die leeftijd niet. 
 
Ook de andere groepen zijn groot. Als u vrijdags op de Knip komt kijken ziet u zo’n 80 kinderen aan het sporten. 
Heel het veld is bezet van hoogspringmat tot verspringbak. Op het middenveld krioelt het van de kinderen. Heel 
gezellig allemaal. 
 
Nu gaan we dus weer met z’n allen naar binnen. Ieder in een eigen zaal in de Borgh.  
De groepen zijn dan ook enigszins  veranderd. De oudsten van elke groep gaan over naar de volgende categorie. 
Voor onze groep betekent dat dat er 14 kinderen naar de groep van Anet gaan. We zullen ze wel erg missen. 
Sommigen van hen zijn al vanaf hun 4de verjaardag lid van AV Groene Ster. 
We trainen allemaal op hetzelfde uur om het voor de ouders zo gemakkelijk mogelijk te maken. Als men nog meer 
kinderen op atletiek heeft zitten hoeft men ze  maar een  keer  te  brengen en een keer te halen. Toen de klatjes en 
de mini’s nog in de Droge Mark trainden was dit steeds een probleem. Op hetzelfde uur moest je je kind ophalen in 
de Droge Mark en je andere kind in de Borgh. Nu is dit probleem dus opgelost. 
Voor sommige trainsters was het ook moeilijk om eerder dan 5 uur aanwezig te zijn i.v.m school of werk.                         
Dus allemaal van 5 tot 6 uur. 
Maar de binnen trainingen staan weer voor de deur. Het programma is gemaakt, weer heel anders dan buiten.                     
Zo passeren het klimrek, de touwen of de ringen de revue. Banken, matten en al het materiaal wat aanwezig is 
wordt gebruikt. Natuurlijk allemaal met het accent op de atletiek. 
We hebben er zin in! 
 
Jeannie Tielen 
 
P.S.  Vorige week heeft er een trainerswisseling plaatsgevonden. 
Daphne en Elsa hebben aangegeven te stoppen met training geven. Namens alle trainers, meiden bedankt voor 
jullie inzet! Dit gat wat ze achterlaten moest natuurlijk opgevuld worden. 
Het volgende is gebeurd: Angela en Bert gaan de groep overnemen van Daphne en Elsa.  
                      Lisanne schuift op en komt in de plaats van Angela. 
     Maaike Brouwer gaat mij nu assisteren. 
 
Succes iedereen met je nieuwe groep!  
 
 
    De Volgende die een stukje mag schrijven is Jaap Wagemakers.  
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GROENE STER LOOP ZEVENBERGEN – VRIJWILLIGERS BEDANKT! 

 
De Groene Ster Loop Zevenbergen zit er weer op. Op weer een mooie 3e zondag in september liepen weer diverse 
lopers de afstand van 5.5, 10 of 14.5 kilometer. Jammer dat er voor deze afstanden minder lopers waren dan vorig 
jaar. Ook de wens om tussen de 80 en 100 Groene Sterleden aan de start te hebben is niet gelukt. Naast deze 
wedstrijd- en prestatieloop hadden we ook de loop voor de jeugd. Jammer genoeg was ook hier sprake van een 
klein deelnemersveld. 
 
Voor het 2e jaar was om 12.30 uur de start van de Marklandloop. Liepen hier vorig jaar nog 230 leerlingen mee, nu 
was het aantal ongeveer 340 leerlingen. Het was een mooi gezicht het ‘groene lint’ over de baan en de ronde 
buiten de baan te zien lopen.  

 
Of er nu uiteindelijk meer of minder lopers zijn, voor de werkzaamheden die aan het organiseren verbonden zijn 
maakt dit niet uit. Het parkoers moet op de vele kruispunten worden afgezet met op deze kruispunten 
verkeersregelaars of juryleden om te zorgen dat de lopers onbekommerd hun ronde(n) kunnen lopen. Op de baan 
moet gezorgd worden dat start en finish goed gaan. Leuk is het als de microfonist de naam van de loper noemt als 
die over de finish gaat. Voor de lopers is het belangrijk dat zij later in de uitslagenlijst hun gelopen tijd terug kunnen 
vinden. Een goede aankomstregistratie is dan wel noodzakelijk. Voor er gestart kan worden zijn er ‘hulpkrachten’ 
nodig die de inschrijvingen regelen en weer anderen die deze inschrijvingen in de computer zetten. Verder heb je 
vrijwilligers nodig die tijdens de loop de lopers voorzien van drinken en sponzen. Naast al dit geregel voor ons als 
commissie, zijn er weer anderen die ervoor zorgen dat in de kantine een ieder die dat wil een drankje kan kopen. 
Verder zorgt de onderhoudsploeg ervoor dat alle bezoekers van onze sportaccommodatie een prachtig 
onderhouden complex aantreffen. Al met al, zeker niet alle specifieke werkzaamheden zijn opgesomd, heb je op 
zo’n 3e zondag van september zeker 60 medewerkers nodig om alles in goede banen te leiden. Dank dan ook aan 
allen die het mogelijk hebben gemaakt om weer een mooie Groene Ster Loop Zevenbergen te houden. Wij hopen 
volgend jaar weer op jullie te mogen rekenen. 
 
Commissie Groene Ster Loop Zevenbergen, 
Jan Surewaard, Phily Brooijmans, André van Hooijdonk en Ben Cornel. 
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Fysiotherapie- en trainingscentrum 
 

FYSIOWAVE 
 

Fysiotherapie Preventieve Fitness Zwembad 

 Aquajoggen 

 55+ zwemmen 

 Aquabalance 

 Zwangerzwemmen 

 Snorkelen 

 Zwemmen is leuk 

 Therapiezwemmen 

 

 Fitness 

 Pilates 

 Zwemles 

 Baby zwemmen 

 Peuter zwemmen 

 Aquarobic 

 Trimzwemmen 

 Fysiotherapie 

 Manuele therapie 

 Lymfedrainage 

 Sportfysiotherapie 

 Massagetherapie 

 Podotherapie 

 Psychotherapie 

 

 WWW.FYSIOWAVE.NL 

 

Veldkers 2    4761WG    Zevenbergen    0168-325543 

Chinees Indisch 
Restaurant

Zandberg 81, 4761 TW Zevenbergen
tel. 0168-327373, www.foeho.nl 

Openingstijden:
Maandag gesloten (feestdagen uitgezonderd)
Dinsdag t/m Vrijdag van 16.00 tot 21.30 uur
Zaterdag, Zondag en feestdagen van 12.00 tot 22.00 uur

Elke zaterdag en zondag
lopend buffet

Dinercafé   |   Feesten   |   Vergaderingen   |   Bu� etten   |   High Tea

Markt 8   |   Zevenbergen   |   T 0168-323620
www.vanderhoo .nl

Aandacht voor gast, eten,
              drinken en ambiance 
     dat is onze “HOOFTZAAK” 

Verkoop
en taxaties 
Van woningen 
en bedrijfspanden

Verhuur en 
aankoop Van
woningen en 
bedrijfspanden

Makelaars van goede huizen

www.hoogdalem-makelaardij.nl
noordhaven 120 - 4761 dd  Zevenbergen 0168 - 37 15 73



 
JUCO GEZOCHT 

WANDELVREUGDE 

 
Iedere wedstrijd bij AV Groene Ster zijn er veel dezelfde mensen die jury zijn of in de kantine het werk verzetten. 
We zijn ontzettend dankbaar met deze "kartrekkers". Ze behoren tot het meubilair van de Knip om het maar 
oneerbiedig te zeggen. Gelukkig dat er ook vaak door ouders helpende handen geboden worden, want anders zou 
een wedstrijd niet door kunnen gaan. Daar zijn we iedereen dankbaar voor! 
 
Ik zelf als juco heb een nevenfunctie achter de schermen dit jaar, want als er activiteiten zijn op de club, ben ik 
iedere keer bezet met sporten van mijn kinderen bij een andere vereniging. Maar het zoeken naar juryleden doe ik 
standaard middels de e-mail. Maar jaren zo doorgaan is niet ideaal, persoonlijk contact met de leden als juco is 
handiger. 
 
Omdat we dringend nieuwe juryleden nodig hebben om voor verjonging te zorgen binnen de vaste vrijwilligers,  
ben ik een Jury cursus aan het organiseren. Deze cursus kan op de Knip gegeven worden, maar dan heb ik 
voldoende geïnteresseerden nodig die deze cursus willen volgen. Lijkt dit je wat, geef je dan alvast bij mij op via             
e-mail. De voorlopige planning is dat de jurycursus algemeen 60 in november/december gehouden wordt en de 
starterscursus in februari/maart. 
 
Ik heb de juco altijd met veel plezier gedaan (en doe dat nog steeds), maar het wordt voor mij te veel om het vanaf 
afstand te blijven doen. Daarom mijn dringende vraag of iemand bij AV Groene Ster mijn taak kan en wil 
overnemen. Het is een kwestie van juryleden benaderen voordat de wedstrijd plaats vindt en iedereen een 
bevestiging sturen waar hij/zij ingedeeld is.  
Denk je: nou dat lijkt me wel leuk, maar wil je er meer over weten, aarzel dan niet en bel me! 
 
Ik hoop echt dat er spontaan iemand opstaat om juco te worden, want Groene Ster zonder juco geeft een probleem 
en het zou toch mooi zijn dat dit zomaar opgelost kan worden met uw hulp. 
 
Groetjes, 
Ria Buinsters (juco), 0168-467060 
 

 
Er lijkt nog maar geen eind te komen aan het mooie weer. Fijn wandelweer, want een wandelaar houdt niet zo van 
regen. In het zonnetje loopt het veel lekkerder. Je ziet meer van de omgeving, want als het regent dan kijk je toch 
naar beneden zodat je gezicht droog blijft. Ondanks dat het fijn wandelweer is geweest was de animo voor de 
uittochten minimaal. En ik weet ook wel dat het niet altijd gelegen komt om te wandelen, ook ik loop hier tegenaan. 
We beginnen nu aan ons laatste kwartaal, het zou fijn zijn als er in deze periode wat meer wandelaars zich 
aanmelden voor de tochten of meelopen met de reguliere tochten. Het zijn de laatste momenten om met elkaar op 
pad te gaan! 
 
Vanwege het stoppen van de wandelvereniging is er een extra vergadering, de wandelleden hebben hier allemaal 
een mail over gekregen. Hierbij nogmaals de datum van deze vergadering: donderdag 16 oktober om 19.30 uur 
in de kantine aan de Knip. 
 
Het laatste half jaar loopt de rubriek Het Wandelschoentje in Knipsels niet meer zo snel. Het blijft regelmatig stil 
staan bij een lid die geen stukje heeft ingestuurd naar het clubblad. Omdat we nu in de laatste periode zijn 
aangekomen hebben Arie en ik in onze commissievergadering besloten om Het Wandelschoentje te laten 
vervallen. We hebben in het afgelopen clubblad nog 4 mooie verhalen kunnen lezen over de Nijmeegse 4-daagse, 
ingestuurd door wandelaars. Je proeft de sfeer van de 4-daagse gewoon in hun verhaal. Als iemand graag een 
stukje in wil zenden kan dit natuurlijk altijd. 
Ik zou zeggen tot ziens tijdens één van de tochten en trek massaal die wandelschoenen aan!!! 
 
Groeten, Martine 
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WANDELAGENDA 

 
 

ZONDAGMORGEN TOCHTEN 
  

     Datum nr. Route afstand Begeleider 
12 oktober 61 Niervaert 15 Arie 
19 oktober   geen tocht, uittocht     
26 oktober   geen tocht, uittocht     
02 november   geen tocht, uittocht     
09 november   autotocht   Arie 
16 november 37 Moye Keene 12 Martine 
23 november   geen tocht, uittocht     
30 november 55 Afgebrande Hoef 15 Arie 

     
     DINSDAGAVOND TOCHTEN 

  
     Datum nr. Route afstand Begeleider 
14 oktober 3 Caldic 5   
21 oktober 6 Industrieweg 5 Martine 
28 oktober 1 Pelikaan 5 Martine 

 
 

UITTOCHTEN 
 

zondag 19 oktober West Brabantse loopdag, Wiego 

 
kantine av Sprint, Burgermeester de Manlaan 98, Breda 

 
25 km start           09.00-12.00 

 
20 en 15 km start 09.00-13.00 

 
10 en 5 km start   09.00-14.00 

  zondag 26 oktober Herfsttocht Wandelclub Walking Activities 

 
De Schakel, Kerkstraat 104, Gilze 

 
40 km start               08.00-9.30 

 
30 km start               08.00-10.00 

 
20 km start               08.30-12.30 

 
15, 10 en 7 km start 08.30-13.00 

  zondag 2 november Winterserie, wsv Waalwijk '82 

 
buurthuis Zanddonk, Willaertpark 2a, Waalwijk 

 
30 en 25 km start 09.00-10.30 

 
20 en 15 km start 09.00-11.30 

 
10 en 5 km start   09.00-13.30 

  zondag 23 november Snertwandeling de Losse Feeter 

 
De Wipakker, Wipakker 6, Etten-Leur 

 
30 km start 09.00-10.00 

 
20 km start 09.30-11.00 

 
15 km start 09.30 

 
10 km start 10.00-12.00 
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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

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

Wilt u 
ook adverteren 

in ons 
clubblad?

Vraag naar 
onze

voordelige tarieven
via

knipsels@avgroenester.nl

VAN LOON JUWELIERS
Nieuwe Kerkstraat 6, 4761CP Zevenbergen

Tel:0168-335199 Fax:0168-370280
e-mail: info@vanloonjuweliers.nl

www.vanloonjuweliers.nl
Kijk ook eens 

in onze webshop!

verkrijgbaar bij

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

GESLAAGD! 

 

ZWEMMEN**PATAT**WEDSTRIJD**SPELLETJES** 
 

Hallo CD-Junioren en Pupillen, dit stukje is speciaal voor jullie! 
Binnenkort kunnen jullie weer een geweldige dag beleven, want omdat iedereen het vorig jaar weer erg 
leuk vond organiseren we ook dit jaar weer de HIK (Herfst Indoor Kampioenschappen).  
Een wedstrijd waarin je niet alleen 
atletieknummers hebt, maar ook kunt 
zwemmen, lekker eten en spelletjes kunt 
doen!  
 
Wanneer? 
Op zaterdag 8 november,  
dus dat schiet al lekker op! 
 
Het thema is dit jaar winter wonderland en 
iedereen mag verkleed naar deze dag 
komen. Dus niet alleen de deelnemers,  
maar ook de begeleiders, de juryleden, de 
ouders en iedereen die ik vergeet.  
Diegenen die het leukst zijn verkleed kunnen ook nog te gekke prijzen winnen! 

 
 
 
Ben je nog niet ingeschreven voor de HIK? 
Stel het dan niet langer uit!  
Je kunt je opgeven via onze website: www.avgroenester.nl   
Hier vind je alle informatie over aanvangstijden, inschrijfgeld e.d. 
 
Tot ziens op 8 november! 
 

 
Namens de HIK commissie; Kees Otten 
 
 
 
 

 
 

HIK**HIK**HIK**HIK**HIK**HIK**HIK**HIK**HIK**HIK 
 

 
Tijdens de clubkampioenschappen outdoor heeft Edwin Otten zijn functie 91 (chef ET) behaald.  
Edwin, van harte gefeliciteerd en we hopen dat we vaak een beroep op je mogen doen! 
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MUTATIES 

SPONSOR AAN HET WOORD 

 
 
AANMELDINGEN 

  
AFMELDINGEN 

  Stan Hanemaaijer Klatje 
 

Lotte Maris A-pupil 
 Mees Visser Klatje 

 
Lieke Brouwer D-junior 

 Nova Ruttchen Klatje 
 

Furkan Satir D-junior 
 Julia Roubos Mini-Pupil 

 
Eva Kessel D-junior 

 Lennard van der Kloot Mini-Pupil 
 

Amber Stam C-junior  
 Sid Huysman Mini-Pupil 

 
Joost Surewaard B-junior 

 Werner Neelen C-pupil 
 

Cobie Ooijen Wandel 
 Erijk Visser A-pupil 

    Joep de Kindelder D-junior 
    Niels Kreeft D-junior 
    Xanne-Li Broere C-junior 
    Richel Gruijters  B-junior 
    Marjolijne Mostert Loper 
 

OVERIG 
  Andre Rijnders Loper 

 
John Bakker geen wedstrijdlicentie per 2015   

Femke Schulten Loper 
 

Sandra Leenheer geen wedstrijdlicentie per 2015   
 
 
 

 
In deze rubriek geven we een bedrijf dat onze vereniging sponsort de kans om hun werkzaamheden nader toe te 
lichten, waardoor we dit bedrijf beter leren kennen. Dit keer is het de beurt aan Grando Keukens & Bad uit 
Zevenbergen. 

Waar staat Grando Keukens & Bad voor? Wie op zoek is naar betaalbaar keuken en/of bad design, geheel 
volgens de laatste trends en nieuwste apparatuur, is bij Grando in Zevenbergen aan het goede adres. Wij hebben 
een enorm assortiment op het gebied van keukens, badkamers, woonkamervloeren en accessoires. Uiteraard 
nemen onze adviseurs uitgebreid de tijd om naar u te luisteren en worden uw wensen vertaald in een 3D tekening 
en persoonlijk advies op maat. Uw nieuwe aankoop van keuken, badkamer en/of tegelvloer wordt vakkundig door 
onze monteurs geplaatst. 
 
Wanneer is Grando Zevenbergen begonnen?  Grando Keukens en Bad is alweer meer dan 7 jaar in 
Zevenbergen gevestigd tot volle tevredenheid van inmiddels vele klanten. De showroom is een megastore van 
2000m² met 40 keuken en 20 badkamer opstellingen. 
  
Zijn er bijzonderheden? 
In het pand zijn ook “de Woonstudio” en “Kookstudio Cucina Francesca” gevestigd. De Woonstudio verkoopt 
parketvloeren, laminaat, PVC vloeren, kleinmeubelen en woonaccessoires. Bij de met 5 sterren bekroonde 
Kookstudio Cucina Francesca worden overdag en ’s avonds kookcursussen en workshops gegeven.  Deze unieke 
samenwerking biedt de klant een compleet aanbod op het gebied van “wonen en koken”. 
 

Welke sport beoefenen jullie zelf? 
Als vrije tijd invulling beoefenen wij zelf volleybal en fietsen. En uiteraard gaat er veel 
tijd zitten in het runnen van de zaak.   
 
Namens de sponsorcommissie, willen wij Jack Lambregts en Nel Koenraadt bedanken 
voor hun tijd en hun bijdrage aan onze vereniging! 
 
 
Bezoek Grando Keukens & Bad aan de Blokweg 7A te Zevenbergen.   
Ook voor een afspraak bij u thuis kunt u bij hen terecht! 

                                              Kijk op www.grando.nl/zevenbergen voor meer informatie. 
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Grando Keukens & Bad Zevenbergen
Blokweg 7A, 4761 RA Zevenbergen, tel: 0168-373700, www.grando.nl

Betaalbaar Keukendesign 

U  kiest voor kwaliteit, vakmanschap, design én 
groots voordeel!

Bij Grando Keukens & Bad gaan kwaliteit, vakmanschap en betaalbaar design altijd hand in 
hand. Met een ruime keuze uit vier verschillende keukencollecties én een zeer ruim aanbod in 
vele modellen badkamers, vindt u bij Grando gegarandeerd de keuken en badkamer van uw 
dromen. Daarbij kunt u altijd rekenen op deskundig advies op maat van de ondernemer zelf. 

Bezoek nu onze nieuwe showroom en profi teer bovendien van bijzondere aanbiedingen en 
acties.

KIJK EN LAAT U VERRASSEN!

Woninginrichting

Al meer dan 140 jaar het adres voor:

- Gordijnen en tapijten 

- Vinyl en marmoleum

- Laminaat en pvc stroken

- Seniorenmeubelen

- Bedden en bedtextiel

Molenstraat 48, 4761 CL Zevenbergen,
Tel. 0168-324313, Fax 0168-324558

VERKOOPT!
Molenstraat 36

4761 CL Zevenbergen

0168-335855

info@bonmakelaardij.nl

www.bonmakelaardij.nl

KIJK EN LAAT
U VERRASSEN!

Grando Keukens & Bad
Blokweg 7A, 
4761 RA Zevenbergen, 
0168-373700, www.grando.nl



 
TENTENKAMP 

Vrijdag 19 september was het weer zo ver! Tentenkamp voor de C-B en A-pupillen, een activiteit die we elk jaar 
weer terug laten komen en dat altijd een heel groot succes is. 
Die vrijdag waren de weersvooruitzichten ons heel goed gezind en dus werden er om 19.00 uur een 15 tal tentjes 
opgezet, variërend van een tent voor 2 personen, tot een tent waar je wel met 6 of 7 personen in kon. 
Iedereen zocht een plekje bij zijn of haar vriendin in de tent en de gezelligheid barstte toen al los. 
 
Toen alle tentjes stonden zijn we samen met de ouders en C-junioren die die avond zouden helpen in de kantine 
wat gaan drinken en heeft Anet uitgelegd wat we zouden gaan doen en werden de groepjes gemaakt.                   
Angela en Anet hadden namelijk eerder op de avond een heel groot Levend Ganzenbord op de baan uitgezet.  
Een Ganzenbord dat bestond uit 63 nummerganzen en bij elke gans was een opdracht.  
Deze opdracht kon bestaan uit een eenvoudige vraag, maar bij de meeste ganzen moesten de kinderen een spel 
doen. Natuurlijk was ook de gevangenis aanwezig, waarbij de kinderen droog brood, in dit geval een droog koekje, 
moesten eten. Ook de gans in de put, waarbij een aantal minuten gewacht moest worden, kwam in het spel voor. 
Er waren ook nog Turboganzen, waarbij de groepjes ineens 5 of 8 plaatsen vooruit mochten gaan, dat schoot 
natuurlijk lekker op. 
 
Vol enthousiasme zijn de kinderen aan het spel begonnen, en dat het goed in de smaak viel, bleek wel, want we 
hebben tot 22.00 uur het spel gespeeld. De meeste groepjes hadden toen het Ganzenbord wel rond gespeeld en 
de meeste opdrachten dus wel gedaan. Daarna zijn we lekker wat gaan drinken met een zakje chips erbij en 
wilden we eigenlijk nog een soort mini-disco doen, maar de kinderen gingen veel liever meteen terug naar de 
tentjes. Ook prima, wel begrijpelijk hoor, want zo vaak komt het natuurlijk niet voor dat je op de atletiekbaan mag 
blijven slapen. Terug bij de tentjes werden er gezellige moppen verteld, met de zaklampen gespeeld, bij elkaar in 
de tent gekropen, in het donker rond de baan gerend en ging een enkeling toch alvast maar zijn pyjama aan doen. 
Die pyjama aan doen was een goed voornemen, maar van slapen gaan hadden de meeste kinderen nog niet 
gehoord hoor. 
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Zo hebben ze een hele poos nog mogen spelen, maar rond 12 uur hebben we toen toch de lichtmasten maar uit 
gedaan en werd het helemaal donker op de baan. Een aantal kinderen zijn toen lekker hun tentje ingekropen en 
zijn gaan slapen, maar een aantal ook niet hoor. Die dachten denk ik: tentenkamp en slapen, mooi niet! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nou, ja dat kunnen we dan ook wel weer begrijpen, maar zo rond half 3 – 3 uur vonden we het als begeleiding toch 
wel welletjes en moesten we tegen sommige tentjes toch wel even heel streng zijn. Een paar uurtjes later, dit jaar 
gelukkig pas rond 7.00 uur, werden de eerste kinderen weer wakker en kropen op een zeer mistige atletiekbaan 
hun tentje weer uit. 
 

Langzaamaan werd iedereen wakker en gingen 
ze meteen weer gezellig spelen op de baan. 
Lisanne en Maaike hebben rond half 9 het ontbijt 
klaar gemaakt en konden we heerlijk aan de 
boterhammen en melk en chocomelk. Daarna 
hebben we de prijsuitreiking van het Ganzenbord 
nog gedaan en moest iedereen toch zijn 
spulletjes een beetje op gaan ruimen, want om 
10.00 uur zouden de ouders weer komen om de 
tentjes op te ruimen. 
 
Zo snel als de tentjes stonden waren ze om 
10.00 uur eigenlijk ook weer opgeruimd en kon 
iedereen weer lekker naar huis om uit te rusten. 
Ik weet uit betrouwbare bronnen dat niet alleen 

sommige kinderen maar ook de trainsters ‘s-middags nog wel een lekker dutje hebben gedaan. Helemaal niet erg, 
want we weten zeker dat de 45 kinderen die die nacht zijn blijven slapen een geweldige avond en nacht hebben 
gehad!  

18 



 

CD-JUNIOREN UITJE 

 
Tot slot wil ik de ouders en de C-junioren die ons 
‘s-avonds met de spelletjes hebben geholpen nog 
heel erg bedanken, want zonder jullie hulp 
hadden we de avond niet tot zo’n succes kunnen 
maken. De meeste ouders hebben dat wel met 
plezier gedaan, denk ik, want sommigen riepen al 
“tot volgend jaar hoor” en dat horen we natuurlijk 
graag als vereniging! 
 
Iedereen dus bedankt voor het slagen van het 
tentenkamp. Tot volgend jaar! 
 
Groetjes, Anet 
Namens de Jeugdcommissie 

 
 
 
 
 

 
Op 14 september zijn we met de CD-junioren naar boerderij ’t Dommeltje in Boxtel geweest. Hier kan je in de stal 
klimmen boven de koeien en aan het einde ga je via een tokkelbaan de wei in. In 1,5 uur mag je zo vaak als je wilt 
en het was echt superleuk om te doen! Er zijn hele leuke foto’s gemaakt en op het laatst ook gave groepsfoto’s. 
Hierna gingen we weer met zijn allen terug naar De Knip en hebben daar lekker friet gegeten en gekletst.                   
Toen was deze hele leuke en gezellige dag helaas alweer voorbij…. 
 
Trainers en jeugdcommissie bedankt voor de organisatie, het was echt supergaaf! 
 
Amber Alofsen 
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Galgenweg 62     4761 KN  Zevenbergen     
06-57330399                  www.re-active.nl

Re-Active biedt u:
•  Fysiotherapie (ook aan huis) 
•  Arbeidsfysiotherapie
•  Sportfysiotherapie  
•  Medische Trainings Therapie 
•  Kinesiotaping
•  Rugscholing
•  Therapiezwemmen
•  Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie



 

VERJAARDAGEN 
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OKTOBER 

  
NOVEMBER 

1 Betty Happel 
 

2 Koen van Leent 
1 Jelle Derks 

 
2 Meike Erlings 

2 Jelmer Surewaard 
 

3 Danielle Kremers - Damen 
2 Jennie Schoonmade 

 
5 Marijn de Korte 

2 Laura Plug 
 

8 Julius Coenraads 
3 Arie de Wit 

 
9 Claire Poelenije 

4 Pascal Maas 
 

10 Daan Farla 
4 Corinne Stuijts 

 
10 Ron Becht 

6 Ilona Cornel 
 

12 Rico Stroobant 
6 Angela Rindt 

 
12 Claudia van de Horsten vd Noort 

6 Karin de Groot 
 

12 Karin van Alphen 
7 Edwin Boer 

 
14 Gabie Bakker 

8 Rebecca Willemse 
 

20 Toon Paulissen 
8 Jos Stolk 

 
21 Nikki Valk 

9 Hans Korteweg 
 

22 Rien Nieuwkerk 
9 Boy Glerum 

 
22 Marjan Sprengers 

10 Lotte van Loon 
 

23 Frank van der Made 
11 Joop Kokke 

 
23 Rina van den Berg 

12 Toos de Moor 
 

24 Ria Buinsters 
13 Elsa Smits 

 
24 John Kremers 

14 Kees Emden 
 

25 Ria Kooistra 
15 Karlijn Derks 

 
29 Johannie Bastiaansen 

17 Liam van Broekhoven 
 

30 Ferdi Spronk 
19 Jolanda de Wit 

 
30 Miriam Jacobs 

21 Rien de Wit 
   24 Tonny Kanters - Ooyen 
   24 Rianne Witkamp 
   28 Milou Glerum 
   29 Wouter Versteden 
   31 Stan Hopmans 
   31 Jenny Pope 
   31 Piet Burgers 
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