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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 

VAN DE REDACTIE 

 
Beste leden, 
 
Na de voor onze vereniging drukke maand september is de maand oktober een betrekkelijk rustige maand.                     
Toch gebeurt er nog van alles binnen onze vereniging! 
 
Allereerst was er natuurlijk het seniorenkamp van 17 t/m 19 oktober, niet alleen voor senioren zoals de naam doet 
vermoeden maar ook voor de AB-junioren en masters. De bestemming was zoals altijd geheim en deze keer werd 
het Renesse en strandweer hadden ze! Het was een zonovergoten weekend met natuurlijk heel veel activiteiten op 
het strand, een barbecue en nog veel meer. Maar wellicht leest u daar verderop in dit clubblad meer over.                
Wat me erg opviel is dat er dit keer maar liefst 15 atleten voor het eerst mee gingen op dit kamp, want vaak zijn dit 
er maar een stuk of 4. Het is dus een evenement dat bij onze atleten in de smaak valt en ik hoop dan ook dat                         
aan het einde van het kamp een paar atleten zich hebben gemeld die het volgende kamp willen organiseren, zoals 
tot nu toe meestal het geval is  . 
 
Dan is er ook nog een overleg geweest van het bestuur met de Werkgroep nieuwe structuur vereniging.                           
De werkgroep zit prima op het geplande tijdspad en de structuur staat, op details na, op papier. Zij zullen nu meer 
gaan kijken waar huidige commissieleden en bestuursleden in deze nieuwe structuur het best passen, waar nog 
open plaatsen zijn en wat nog meer oplossingen zijn voor invulling van de nieuwe structuur. Wordt vervolgd! 
 
Naast al deze positieve berichten moet ik helaas ook mededelen dat Ria Buinsters per 1 januari haar taken voor 
onze vereniging gaat beëindigen. Wij vinden dit erg jammer, maar hebben er alle begrip voor. Nadat haar kinderen 
ergens anders gingen sporten bleef ze voor onze vereniging o.a. de Juco, clubbladbezorging, postadres 
secretariaat e.d. doen. Namens het bestuur wil ik haar dan ook bedanken voor haar inzet en haar en de kinderen 
veel plezier wensen bij Spado. 
 
Dan is er terwijl ik dit schrijf zojuist de 1e cross van de crosscompetie 2014/2015 geweest. Meer dan 30 Groene 
Sterren hebben meegedaan aan deze cross bij Diomedon in Steenbergen. Hierbij werden maar liefst 6 
podiumplaatsen gehaald, allemaal bij de pupillen. 1e plaatsen waren er voor Geert Kanters en Luna François bij de 
C-pupillen en Nigel Groen bij de A-pupillen. Gefeliciteerd en al onze deelnemers aan deze cross zijn natuurlijk 
kanjers! 
 
Verder is er op 8 november weer de HIK. Misschien is deze wedstrijd al geweest als u dit leest. De afgelopen 
maand hebben we hiervoor 2 maal vergaderd waarbij ook flink wat AB-junioren aanwezig waren. Samen hebben 
we een leuk thema en spelletjes verzonnen en we hopen dat het voor de kinderen weer een leuke dag wordt. 
 
Dan is er deze maand nog de sinterklaasmiddag op 28 november! 
 
Namens het bestuur; Kees Otten 
 
 

 
De kopij voor de eerstvolgende Knipsels, kan uiterlijk ZONDAG 7 DECEMBER worden aangeleverd via; 
knipsels@avgroenester.nl     
 
Hester 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



 

CLUBKLEDING 

CLUBTRUIEN 

 
 
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 

MEDEDELING 

 
Datum  Evenement Categorie Locatie 
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 

 
 

 
Herfst voor lopers. 
 
De grote lopen zijn weer achter de rug en iedereen heeft zijn doel geprobeerd te halen voor dit jaar.                                 
De Groene Ster loop, de Zeeland marathon of welk doel je ook had, ik hoop dat iedereen het gehaald heeft. 
Nu het weer vroeg donker is en de bladeren de wegen glad en smerig maken, prijzen we ons heel gelukkig met 
zo’n fijne mooie baan. Ondanks het zachte herfstweer gaat er in deze tijd niets boven een training op de baan.                
Nu we een beetje gas terug nemen kunnen we hier volop van genieten. Geen verkeer of donkere wegen, maar met 
meerdere trainingsmaatjes op de baan je conditie deze maanden op peil houden. Samen praten over de nieuwe 
doelen voor 2015. 
 
Na de oliebollen gaan we meestal weer beginnen aan de nieuwe uitdagingen. Leggen we de lat hoger, moet die 
afstand sneller dan in 2014 of lekker blijven lopen en alles heel houden, ieder zijn eigen wensen.                                   
Deze mogelijkheid biedt AV Groene Ster met deze verlichte baan. 
 
Een mooie uitdaging om te starten en om de conditie weer naar zomerstand te brengen is de oliebollenloop. 
Woensdag 31 december staat hij weer op het programma. 
De start is om 11:00 uur op de baan. De regels zijn simpel, er wordt tot 12:00 uur gelopen maximaal een uur dus.                     
In dat uur loop je zoveel rondjes als je zelf wilt. Er is een grote ronde van ruim twee kilometer die via de baan naar 
buiten gaat. Steeds kom je weer op de baan terug. De kinderen die mee lopen blijven op de baan en kunnen ook 
zoveel rondjes lopen als ze willen. En iedereen is van harte welkom, dus ook gezinsleden, vrienden, familie of 
kennissen kunnen deze dag genieten van onze baan en de rest van de schitterende accommodatie. 
 
En wie de komende weken nog wil trainen voor deze loop; op maandagavond, dinsdagavond, woensdagmorgen, 
donderdagavond en zaterdagmorgen staan de trainers voor je klaar. Dit is natuurlijk alleen voor leden en 
gebruikers van de flexkaart. 
 
Wij kijken uit naar jullie komst! 
 
Jaap Wagemakers, trainer woensdagmorgen groep. 

 
De volgende die een stukje mag schrijven is John Bakker.  

                                                                            

In overleg met het bestuur en de andere trainers/trainsters hebben wij besloten om de groep van de klatjes en 
mini’s niet groter te laten worden dan 25 atleetjes. Dit in verband met de ruimte en de veiligheid van de groep.     
Als wij straks (per 1 april 2015) weer naar buiten gaan, wordt opnieuw bekeken of de groep groter kan worden. 
Momenteel zit ik al aan de 25 kinderen, dus ik zal een wachtlijst maken. Als een kind zich afmeldt zal ik vervolgens 
de nr. 1 op de lijst bellen. Ik hoop dat u hiervoor begrip heeft. 
 
Jeannie Tielen 
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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
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WANDELVREUGDE 

WANDELAGENDA 

 
Omdat de afdeling wandel opgeheven wordt, is dit dus de laatste keer dat ik een stukje zal schrijven voor de 
rubriek Wandelvreugde. Als men een periode afsluit, is men geneigd om terug te kijken. 
Toen ik lid werd van de vereniging was er nog een grote groep wandelaars. We gingen toen nog met 20 – 25 leden 
naar de 4 daagse van Nijmegen. Ter vergelijking; dit jaar waren we met 6 leden in Nijmegen. 
Wij, Martine, Jolanda en ik zijn lid geworden omdat we de 4 daagse wilden lopen. Later is Corrie ook nog lid 
geworden. Je hoeft niet per se lid te zijn van een vereniging om deel te kunnen nemen aan de 4 daagse, maar het 
was wel een stimulans om mee te doen met de trainingstochten en tijdens het lopen kreeg je advies van de 
ervaren lopers en ook werd er onderdak geregeld en verzorging onderweg. 
 
Een paar jaar geleden moesten we al stoppen met het zelf organiseren van wandeltochten. Dat waren de 
Voorjaarstocht, de Westhoektocht en de Najaarstocht. Door het teruglopend aantal leden, de onderbezetting van 
de wandelcommissie en het vele werk wat er aan het organiseren van een tocht is, hebben we moeten besluiten 
om te stoppen met die tochten. In de maand mei werd er een “bedevaartstocht” gelopen naar Zegge. Uit de vele 
verhalen heb ik begrepen dat dit altijd een succes was. Men ging dan in de nacht te voet naar Zegge, woonde daar 
de vroege mis bij en dan weer te voet terug naar de Knip in Zevenbergen waar een heerlijk ontbijt klaarstond. 
 
Maar er staan de volgende 2 maanden nog volop activiteiten op het programma. 
De zondagmorgentochten, nog 2 autotochten, de uittochten en de “afscheidsavond” in november. 
En ik denk dat we elkaar best nog wel zullen ontmoeten op een tocht van een vereniging in de omgeving! 
 
Arie de Wit. 
 

 
ZONDAGMORGEN TOCHTEN 

  Datum nr. Route afstand Begeleider 
16 november 37 Moye Keene 12 Martine 
23 november   geen tocht, uittocht     
30 november 55 Afgebrande Hoef 15 Arie 
07 december   autotocht   Martine 
14 december 34 Pootweg 12 Arie 
21 december 32 Bloemendaal 12 Martine 
28 december   geen tocht     

 
UITTOCHTEN 

 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 

  zaterdag 6 december Winterserie Z.W.H., wsv De Blaar 

 
sportpark vv Steenbergen, Seringenlaan 1 Steenbergen 

 
25 km start                     08.00-09.30 

 
20, 15, 10 en 5 km start 08.00-12.00 

  zaterdag 20 december 13e Olympus Kersttocht, wsv Olympus '69 

 
tenniscentrum Melanen, Langstraat 5, Halsteren 

 
25 en 20 km start       09.00-10.00 

 
15, 10 en 5 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



 

SENIORENKAMP 
 
 
Het ABC van het AB- Junioren en Senioren (master) kamp. 
 
A is van Aanvang op vrijdag om 19:30 voor een super gezellig kamp. 

B is van Bert Tielen die ons op pad stuurde met een spelletje paspoorten vinden. 

C is van Creatief, want dat moet je zijn om zo’n kamp te organiseren. 

D is van Duinen die we iedere dag moesten beklimmen. 

E is van Eb, want het water was wel heel diep na 10mtr in de zee en koud. 

F is van Feestje, want dat maakten wij er elke avond van. 

G is van Graven heel diep in het zand, maar in die kuil daar past geen Duitser in. 

H is van Huisjes waar we het hele weekend in sliepen. 

I is van Inspanning voor de spiertjes die we nog steeds voelen. 

J is van Justin die mazzel heeft dat hij altijd in een winnend groepje zit. 

K is van Kwalleballen wat eigenlijk stoeien is voor volwassenen. 

L is van Lekker BBQ-en wat we gedaan hebben in de zitkuil. 

M is van Muziek die live gespeeld werd door Rico met z’n gitaar. 

N is van Nachten, want die waren erg kort…….. . 

O is van Ontgroening voor de nieuwelingen op het kamp. 

P is van Plezier, want dat hebben we met z’n allen. 

Q is van Quiz dat voor een avondvullend programma zorgde. 

R is van Rennen om punten te scoren voor je team tijdens het douane spel. 

S is van Strand vlakbij Renesse, dat is waar het kamp gehouden werd. 

T is van Teun, Thijs en Sandra die het kamp organiseerden. 

U is van Uithoudingsvermogen dat je moet hebben om een trap 10x te bestijgen. 

V is van Verstoppertje wat we dit jaar weer speelden, blijft leuk. 

W is van Weer, want dat was het hele weekend lekker. 

X is van X deze letter zat er tijdens het levend woordspel ook niet in. 

Y is van Yahtzee wat op kamp Mex-en heet en gespeeld wordt met 2 dobbelstenen ipv 5. 

Z is van Zand wat wij, nu wij thuis zijn, overal nog vinden waar het niet hoort. 

 
Bedankt iedereen voor een gezellig kamp en tot volgende keer! 
 
Eric van den Berg 
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Een van de leukste onderdelen van de training vind ik altijd de verjaardag.    
De jarige job mag in de kring gaan zitten en er komt een heel repertoire aan 
verjaardagliedjes voorbij en aansluitend mag de jarige job trakteren.                   
Voor veel kleuters is dit erg leuk, maar ook spannend en die gezichtjes zijn op 
dat moment goud waard. Prachtig! 
  
We hebben heel veel kindjes, dus bijna iedere week is er wel een jarige met 
een traktatie. Het valt mij op dat dit vaak een snoepje of chips is. Door het 
tijdstip van de training is het voor de kindjes lastig om te wachten met het 
opeten hiervan. Het is ook zo leuk als er getrakteerd wordt, maar met als 
gevolg dat er daarna niet meer gegeten wordt.  

  
Ik ben absoluut niet zo’n ouder van wie de kinderen geen snoep krijgen, maar ik wil toch graag voorstellen om bij 
de traktatie (die overigens niet verplicht is!) te kiezen voor een (redelijk) gezond alternatief. Een doosje rozijntjes is 
bijvoorbeeld een eenvoudig en gezond  alternatief en zijn bovendien ook zeer geschikt voor kindjes met allergieën. 
  
Annuska de Wijs (mama van Kathleen Beljaars) 
namens de (hulp)trainers 
 
 
 
 
 
De Grote Clubactie is wat organisatie betreft weer achter de rug. Alle 450 loten zijn met name door de jeugd 
verkocht en dat heeft het mooie bedrag van € 1078,- opgeleverd. Hier is AV Groene Ster natuurlijk enorm blij mee, 
dus we willen daarom iedereen die zich hiervoor heeft ingezet bedanken! De trekking van de Grote Clubactie 2014 
vindt plaats op 27 november en de uitslag kunt u dan vinden op www.clubactie.nl 
 
Sandra Leenheer, Saskia van Rijswijk en Hester Alofsen. 
 

HIEP HIEP HOERA! 

GROTE CLUBACTIE 
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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



 
 
 
 
 

 
NOVEMBER 

  
DECEMBER 

     2 Koen van Leent 
 

1 Thomas Pistorius 
2 Meike Erlings 

 
2 Shetana Willemse 

3 Danielle Kremers - Damen 
 

2 Janne de Jager 
5 Marijn de Man 

 
3 Julia Roubos 

8 Julius Coenraads 
 

3 Leo van Dijk 
9 Xanne Li Broere 

 
3 Monique Otten 

9 Claire Poelenije 
 

5 Vanessa van Heijst 
10 Daan Farla 

 
6 Richard Geelen 

10 Ron Becht 
 

7 Marian Farla 
12 Rico Stroobant 

 
7 Amber Alofsen 

12 Claudia van de Horsten vd Noort 
 

8 Willem Nieuwland 
12 Karin van Alphen 

 
8 Carla Francois - van t Hof 

14 Gabie Bakker 
 

9 Wouter van Verseveld 
20 Toon Paulissen 

 
11 Esther Cramer 

21 Nikki Valk 
 

12 Sjak van Oers 
22 Rien Nieuwkerk 

 
12 Leo Stok 

22 Marjan Sprengers 
 

14 Lisa van Wassenaar 
26 Marijn de Man 

 
14 Frank Braams 

23 Frank van der Made 
 

15 Raymond Schoonen 
23 Rina van den Berg 

 
16 Stein van Kuik 

24 Ria Buinsters 
 

16 Marthe van Loon 
24 John Kremers 

 
16 Sienna Wevers 

25 Ria Kooistra 
 

17 Stefano Eversdijk 
29 Johannie Bastiaansen 

 
17 Jan Franken 

29 Adess Koopman 
 

18 Eryk Visser 
29 Merlijn Koopman 

 
19 Kim Holling 

30 Ferdi Spronk 
 

22 Laura de Wit 
30 Miriam Jacobs 

 
22 Fleur Braaksma 

   
22 Marian Roest 

   
23 Sem van de Berkt 

   
23 Ivo Karbaat 

   
24 Leonard Wennekers 

   
24 Bert Mathijssen 

 

  
25 Sid Huysman 

   
26 Thomas Hooyer 

   
26 Ryan Smits 

   
28 Rick van Rijswijk 

   
29 Mariette Kapitein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERJAARDAGEN 
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A. ARDON,

Zuidhaven 95, Zevenbergen
Tel. 0168-323403

www.keurslager.nl

keurslager

VVeerrssttaanndd  VVaann  LLeekkkkeerr  VVlleeeess

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 

 

 



 
 
 
 
AANMELDINGEN 

  
AFMELDINGEN 

 Maaike van Hassent Klatje 
 

Chris Verhoef Mini-Pupil 
Jesse Duppen Klatje 

 
Jesper van Dam A-pupil 

Eli van Sliedregt Klatje 
 

Roy Penson A-pupil 
Adess Koopman B-pupil 

 
Pien Ardon A-pupil 

Merlijn Koopman B-pupil 
 

Thomas de Lange A-pupil 
Rick van Vlimmeren B-pupil 

 
Jos Aardoom D-junior 

Vanessa van Heijst Loper 
 

Miriam Nelemans Loper 
Manon Vermeulen Loper 

 
Jasper Joosse Loper 

Karin Helmonds Loper 
 

Els Cornel Loper 
Ivo Snijders Flexkaart 

 
Kees de Geus Loper 

Eliza de Wit Flexkaart 
 

Bud Zwamborn Loper 

   
Hans van Oosten Overige 

   Ricardo Buinsters Donateur 

     OVERIGE 
    Laura van Haaften Gastlid 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUTATIES 

KLEURPLAAT SINTERKLAAS 
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