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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 
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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.

Opgericht dd. 19 augustus 1970

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

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.

JURYCOMMISSIE (JUCO) :  
Vacant                                                   

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

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    0168-325899CLUBTENUE:     Jeanny van Kaam           0168-326427

     Meer informatie:  zie clubblad.

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, AB-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

CONTRIBUTIES:            Euro per maand           Start-licentie
Klatjes     8,35  
Mini-pupillen     8,35
ABC-pupillen    8,90    7,50
CD-junioren  10,50  13,25
AB-junioren  14,15  13,25
Senioren / Masters  14,15  21,25
Recreanten  10,50 
Lopers   10,50  21,25
Gastleden       8,35  
Donateurs    2,65



 

VAN HET BESTUUR 

VAN DE REDACTIE 

 
De 1e maand van 2015 is alweer bijna voorbij en dat betekent voor ons als bestuur dat we in de voorbereiding 
zitten van de ALV die in maart plaatsvindt. Dus druk bezig met de cijfertjes, de jaarverslagen, jubilea etc..                     
De stukken zijn 2 weken voor de ALV opvraagbaar bij het bestuur. 
 
Daarnaast hebben we ook nog project ?. Vraagt u zich af waarom onze trainers met een vraagteken rondlopen? 
Nou nog even wachten, alles wordt binnenkort duidelijk. 
 
Deze tijd van het jaar staat vooral nog in het teken van het crossseizoen en het zal u niet ontgaan zijn dat onze 
kleine atleetjes het prima doen. De laatste cross is 22 februari bij Achilles en waarschijnlijk gaan er dan een leuk 
aantal medailles mee terug naar Zevenbergen. 
De maand maart staat dan in het teken van onze eigen clubcross en clubkampioenschappen indoor en wordt 
afgesloten met het jeugdkamp. Op 1 april gaan we dan weer met z’n allen naar buiten. 
 
Het WOC is inmiddels ook al bij elkaar geweest om voor het seizoen een leuk wedstrijdprogramma te bedenken, 
de 1e aanzet is gemaakt en na afstemming binnen de regio kunnen we binnenkort het programma definitief maken 
en de informatie in het clubblad plaatsen. 
 
De nevenactiviteiten commissie gaat samen met de jeugdcommissie ook weer aan het activiteitenplan werken, 
zodat er weer een leuke activiteit voor iedere groep op het programma staat in 2015. De 1e activiteit is inmiddels al 
geweest namelijk de Groene Ster’s Got Talent op 17 januari j.l. en dat was weer een succes. Ik blijf me altijd weer 
verbazen over de “verborgen” talenten binnen onze vereniging. Denk je dat je alles gezien hebt, maar altijd zijn er 
dan weer kinderen of volwassenen die met een geweldige act op het podium staan. Klasse hoor!! 
 
Wat staat er op het programma voor maart? 
 
2 maart - Info avond nieuwe opstapgroep in de kantine op de Knip (20.30 uur tot 21.30 uur)  
 
8 maart - Clubcross op de Knip (rond 10.00 uur start van 1e categorie) 
 
22 maart - Clubkampioenschappen indoor in de Niervaert te Klundert (12.00 uur klatjes en pupillen en vanaf 14.00 
uur junioren, senioren en recreanten). 
 
23 maart - ALV in de kantine op de Knip vanaf 20.30 uur 
 
27 t/m 29 maart - Jeugdkamp in Loon op Zand (meld je op tijd aan !!) 
 
Namens het bestuur, 
Dorien van Someren  
 

 
De kopij voor de eerstvolgende Knipsels kan uiterlijk ZONDAG 8 MAART worden aangeleverd via; 
knipsels@avgroenester.nl     
 
Hester Alofsen 
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ij de volgende 

klussen helpen 

wij je  graag:

ijij

klussen helpen 
ij

klussen helpen 
ijij

klussen helpen 
ij

klussen helpen 

wij je  graag:wij je  graag:
KlusHulp

Formido Zevenbergen
Touwslagerij 22

Tel.: 0168-33 13 80

Formido Oudenbosch
Bosschendijk 203

Tel.: 0165-32 44 77

*Vraag naar de voorwaarden in de bouwmarkt.

Maandaanbieding: Bij aankoop van een Stormax- kast gratis* plaatsing!



 

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. 
 
 
 
 

 
De leuke groene clubtruien met je voornaam op de rug 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 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

JEUGDKAMP 2015 

 
Datum  Evenement Categorie Locatie 
22-02-2015  5e ARWB cross  Achilles – Etten-Leur 
02-03-2015  Informatieavond opstapgroep Lopers De Knip - Zevenbergen 
08-03-2015  Clubcross Alle categorieën De Knip - Zevenbergen 
13-03-2015  GEEN TRAINING AB-Junioren & Senioren De Borgh - Zevenbergen 
22-03-2015  Clubkampioenschappen indoor Alle categorieën De Niervaert / Klundert 
23-03-2015  Algemene Leden Vergadering Alle leden De Knip - Zevenbergen 
27 t/m 29-03  Jeugdkamp  Loon op Zand 
22-04-2015  Voorronde schoolatletiek Basisscholen De Knip - Zevenbergen 

 
 
 

 
Op maandagavond 23 maart bent u vanaf 20.30 uur van harte welkom op de Algemene Leden Vergadering die 
gehouden wordt in de kantine van ons clubgebouw. Noteer deze datum alvast in uw agenda! 
 
 
 

 

 
Hallo ABC-pupillen en CD-junioren, 
 
Het Jeugdkamp van 2015 komt er aan! Ook dit jaar weer op kampeerboerderij Land van Kleef.  De trainers  
willen weer een erg leuk jeugdkamp organiseren en zijn al druk bezig met het maken van de programma’s. 

 
Nu is een leuk programma niks zonder een leuke groep atleten.  
Daarom doen wij ons best om het jeugdkamp onder de aandacht  
te brengen zodat er zoveel mogelijk kinderen mee gaan!  
 
Jullie, of je ouders, hebben al een e-mail ontvangen waarin staat hoe  
je je in kunt schrijven.  
 
Dit kan namelijk weer via de website www.avgroenester.nl/jeugdkamp.     
Schrijf je dus nog snel in, want het inschrijven kan maar tot  
6 maart. Vergeet niet om te betalen, want dan ben je  
pas definitief ingeschreven. 
Jullie zijn welkom op vrijdag 27 maart tussen 18.30-19.00 uur  
op kampeerboerderij Land van Kleef.  
Op zondag 29 maart tussen 15.00 en 15.30 uur mogen jullie  
weer worden opgehaald! Tot op het kamp!  
 
Namens de kamp-commissie; Kees Otten 
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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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GROENE STER’S GOT TALENT 

VAN HET TRAINERSFRONT 

 
Hallo allemaal,  

Op 17 januari was het voor de 3e keer Groene 
Ster’s Got Talent. Er waren 3 jury's. 
Er waren bij de jeugd 9 acts. 
De winnaars waren Luna en Tara met klaar voor 
de start, van kinderen voor kinderen. Ik werd 4de 
want iedereen buiten de eerste 3 plaatsen werd 
4de. 
Ik deed Pharrel Williams na, met het liedje happy. 
Het was heel leuk en gezellig en volgend jaar doe 
ik weer mee. Daarna was het tijd voor de ouderen. 

Groetjes Lucas van den Berg 😃😃😃😃😃😃 

 
 

 

De vorige keer dat ik een stuk moest schrijven heb ik het gehad over de buitentrainingen tijdens de winterperiode 
voor de baan- wedstrijdatleten. Strekking van het verhaal was toen; tijdens de winter leg je de basis voor een goed 
zomerseizoen. Je basisconditie breng je omhoog (of hou je op peil), je lichaam blijft in het trainingsritme, de kans 
op blessures in het zomerseizoen worden verkleind. Daarnaast zijn er natuurlijk nog tal van redenen op te noemen 
om te blijven trainen. 
Door mijn trainingsverslaving ben ik zelf bijna altijd op woensdagavond op de baan te vinden, maar wat schept mijn 
verbazing deze winterperiode; het is veel drukker geworden! De “jeugd” heeft de weg naar de baan ook in de 
winter gevonden. Er zijn avonden waarbij trainer Bert soms achter zijn oren moet krabben hoe hij deze groep 
atleten in zijn zelf bedachte circuit moet passen. Maar ook dit is elke keer weer geen probleem. Dat er van elke 
trainingsgroep (lopers lang - midden - kort) zoveel atleten aanwezig zijn dat de cirkel bij de warming-up bijna groter 
is dan het hoogspring segment. Ik zeg: héérlijk trainen met zoveel atleten op de baan! 
 
Niks is mooier dan met een grote groep trainen op woensdagavond. (dit geldt natuurlijk voor elke avond!)                   
Er is altijd wel iemand waarmee je samen hetzelfde tempo kunt lopen, je gevoel / ervaringen kunt delen over de 
voortgang. Vooral de momenten dat er niet gelopen hoeft te worden zijn veel ontspannender, het is gewoon 
gezellig. Voor mij persoonlijk is het fijn als ik geprikkeld wordt om nog een stapje harder te moeten lopen om de 
“jeugd” bij te houden, en ik moet eerlijk toegeven; op de training is dat niet zo gemakkelijk meer…. Damm, ik word 
echt ouder… Dit wordt mij dan ook herhaaldelijk medegedeeld! 
 
Ik hoop dat de inzet van alle atleten komende zomer beloond gaat worden. Dat er persoonlijke records gebroken 
gaan worden, waardoor er nog meer motivatie zal komen om volgende winterperiode wederom op de baan te 
staan. Vroeger werd mij verteld; eerst 3 jaar investeren en dan oogsten. Doorzettingsvermogen en discipline zijn 
dan wel een prioriteit, maar waar een wil is, is een weg naar resultaat. Voor iedereen op zijn eigen niveau! 
Voor diegene die nu aanwezig zijn: Supergoed, zorgen jullie wel dat het druk blijft!? 
Voor diegene die nu (nog) niet komen: zorgen jullie dat het nog drukker wordt?! 
 
Tot de volgende training, 
Justin François 
 
PS: het was net een heerlijke zondagmiddag training op de baan, helaas (nog) wel alleen.  
 
    De volgende die een stukje mag schrijven is Koen Jacobs. 
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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 

 

 

verkrijgbaar bij

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

14 t/m 17 februari 
geopend vanaf 15.00 uur.
A la carte dineren mogelijk.

Hazeldonksezandweg 28b  4762 AL Zevenbergen  T 0168 3705 45  
www.de3musketiers.nl

CARNAVAL BIJ

r e s t a u r a n t  |  b o w l i n g  |  f e e s t z a a l

Tijdens carnaval serveren wij o.a. 
de volgende gerechten:
Erwtensoep/Tomatensoep € 5.25

Biefstuk met frites en salade € 16.50

Schnitzel met frites en salade € 12.50

Saté met frites en salade € 12.50

Kip Piri Piri  € 12.50



 

DANKBETUIGING 

BEGINNERSCURSUS HARDLOPEN 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens de familie van Meer, bedankt voor de belangstelling en steun 
die wij in deze moeilijke periode hebben mogen ontvangen van          
AV Groene Ster en De Moerdijkrunners. 
 
Jan van Meer 

 
 
 
 

 
 
We beginnen weer met een beginnerscursus voor recreatieve hardlopers.  Deze cursus is geschikt voor mannen 
en vrouwen vanaf 18 jaar. Tijdens een drie maanden durende cursus wordt u onder begeleiding van een 
hardlooptrainer geleerd om op een verantwoorde manier hard te lopen. Kosten € 40 euro voor de gehele cursus.        
Na deze 3 maanden kan men probleemloos 5 kilometer hardlopen en na afloop van deze 3 maanden kan men zelf 
blijven hardlopen of lid worden van de gezellige lopersgroep van AV Groene Ster.  
 
Heeft u interesse of kent u iemand die al een tijdje roept ook te willen starten met hardlopen, dan is dit het moment!  
Op maandagavond 2 maart is iedereen van harte welkom in onze kantine aan de Knip te Zevenbergen.                         
We beginnen om 20.30 uur en zo rond 21.30 uur is het afgelopen. Op deze avond wordt niet alleen uitleg gegeven 
over de cursus maar ook over de eventuele aanschaf van de juiste loopschoenen en /of kleding. 

 
Ook mensen die al lid zijn van de lopersgroep, maar die door 
een blessure, zwangerschap of andere omstandigheden een tijd 
niet meer hebben kunnen trainen kunnen op deze manier de 
draad weer oppakken!  
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
loperscomm@avgroenester.nl  
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VERJAARDAGEN 
 
 

 
FEBRUARI 

  
MAART 

     1 Tijs Vermeulen 
 

3 Bente de Jager 
1 Sanne Koetsier 

 
3 John Bakker 

1 Joris Groeneveld 
 

5 Arjen Goedemondt 
3 Lennart van der Kloot 

 
5 Lucas van den Berg 

5 Gert-Jan van der Lugt 
 

5 Kathleen Beljaars 
5 Noortje van Dam 

 
5 Daniel Tolenaars 

7 Saar Bontje 
 

7 Maaike van Hassent 
7 Yara Lousberg 

 
7 Willy Wevers 

8 Mirre van Wensen 
 

9 Werner Neelen 
8 Henk Kanters 

 
9 Kees van Heeren 

11 Dennis François 
 

10 Frits Verhoeven 
11 Marco de Jong 

 
13 Jur van Sliedregt 

12 Tom Kamman 
 

14 Elisa Freij 
13 Albert de Vos 

 
14 Samet Yigit 

15 An van Slobbe - de Jong 
 

15 Pierre Gulden 
15 Maurice van de Noort 

 
15 Rob Farla 

16 Anny van der Made - van Turnhout 
 

16 Saskia van Rijswijk 
20 Marja Spronk 

 
18 Marianne Jacobs 

21 Luc Bijvoet 
 

18 Vera van As 
21 Juul Ardon 

 
20 Annuska Fontein 

22 Nigel Groen 
 

20 Laura van Haaften 
22 Nicky van Rijswijk 

 
20 Koen Jacobs 

23 Jan Surewaard 
 

22 Johan Matthee 
23 Ton Kapitein 

 
22 Justin Francois 

24 Simone Kapitein 
 

22 Ruud van Leeuwen 
25 Natasja Poelenije 

 
23 Jos Boeters 

25 Annelies Biemans 
 

23 Mart Meijer 
26 Liesbeth van Oers 

 
24 Maartje Aarts 

26 Nova Rutchen 
 

24 Yara Fioole 
27 Klaas Smit 

 
26 Jolanda Maris 

   
27 Daphne Kapitein 

   
27 Ed de Roos 

   
27 Anne Willem Maris 

   
29 Ymke Timmermans 

 

  
31 Jesse Duppen 
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RABOBANK CLUBKASACTIE 
 
 
 
Dit bericht is alleen relevant als je een Rabobank-rekening hebt en volledig 
kosteloos een bijdrage wilt leveren aan de clubkas van AV Groene Ster! 
   
Beste leden en ouders/verzorgers, 
 
Vorig jaar was de eerste editie van de Rabo Clubkasactie. Dat heeft voor ons 
geresulteerd in een waanzinnig bedrag van €1019,79. Het enige dat hiervoor 
nodig was, was dat een lid van de Rabobank haar stem uitbracht op onze 
vereniging. 
Als u een Rabobank rekening heeft, bent u niet automatisch lid van de Rabobank. 
U moet zich hiervoor aanmelden. Dit is geheel gratis en er zitten geen 
verplichtingen aan. Ook kunnen er meerdere personen per gezin lid 
worden (uiteraard als ze zelf een RABO-rekening hebben). 
U krijgt 4x per jaar een gidsje thuis met leuke weetjes over de Rabobank en 
aanbiedingen voor leuke dagjes uit, MAAR.... het belangrijkste is dat u dan kunt 
meedoen met de Rabobank Clubkasactie en dat levert geld op voor onze 
vereniging! 
Daarom vraag ik u, als u nog geen lid bent van de Rabobank maar wel een 
rekening heeft, om u z.s.m. aan te melden als lid en wel uiterlijk op 28 februari 
2015. Dit doet u door in te loggen op de Rabobank site (waar u ook uw betalingen 
regelt). In de linker kolom staat: Lid worden. De rest spreekt voor zich.                    
U kunt dan in de actieperiode 02-04-2015 t/m 14-04-2015 uw stem uitbrengen op 
AV Groene Ster (hiervoor krijgt u een mail van de Rabobank met een stemcode). 
Vergeet het niet en doe het gelijk!  
Laten we met z'n allen proberen om het bedrag van 2014 te overtreffen! 
   
Met sportieve groet, 
Sandra Leenheer 
Sponsorcommissie AV Groene Ster  
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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” 

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

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!

Zuidhaven 57   4761 CS Zevenbergen   T 0168 - 324979   www.hartmann-juweliers.nl

24U KOPEN 
OP ONZE WEBSHOP!

Volg ons...

Al 40 jaar! 
een begrip in zevenbergen

UW AMBACHTELIJKE SIERADEN SPECIALIST
M E T  E I G E N  A T E L I E R

Wilt u ook adverteren in ons clubblad?

Vraag naar onze voordelige tarieven via knipsels@avgroenester.nl
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MUTATIES 

 
 
 
 
 

 
AANMELDINGEN   AFMELDINGEN  
Joas van Emden C-junior  Yfke Schellekens Klatje 
Matthias Huisman Loper  Eric Cramer D-junior 
Gerrie van Breugel Loper  Roby Ekelmans B-junior 
Tess van Breugel Loper  Sascha Schellekens Loper 

   George Schramkowski Loper 

   Robert Smit Loper 

     
     OVERIG     
Alex Eradus Donateur    
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KLEURPLAAT CARNAVAL 
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