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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: NL26 INGB 0002 6876 16 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:
Klatjes
Mini-pupillen
ABC-pupillen
CD-junioren
AB-junioren
Senioren / Masters
Recreanten
Lopers
Gastleden
Donateurs

Euro per maand
8,35
8,35
8,90
10,50
14,15
14,15
10,50
10,50
8,35
2,65

Start-licentie

7,50
13,25
13,25
21,25
21,25

Voorzitter
Penningm.
Secretaris
Lid
Lid
Lid
Lid

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.
KANTINECOMMISSIE:
Dorien van Someren
Raymond van Rijswijk

0168- 404934
0165-322421

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.

JURYCOMMISSIE (JUCO) :
Vacant

RESERVEREN KANTINE / VERGADERRUIMTE / ACCOMODATIE
via De Stichting, Dennis François: reserveren@avgroenester.nl

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

TRAININGSTIJDEN m.i.v. 1 april
Klatjes + Mini's:
VR 17:00 - 18:00 uur
ABC-pupillen:
VR 17:00 - 18:00 uur
CD-junioren:
WO 18:30 - 19:30 uur
VR 18.30 - 19.30 uur
AB-junioren en Senioren
WO vanaf 19:30 uur
VR vanaf 19:30 uur
ZO 10:30 - 12:00 uur
Recreanten:
DI 20:00 - 21:30 uur
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

TRAINERS:
John Bakker
Dennis François
Justin François
Angela van Haaften
Anet van Hooydonk
Koen Jacobs
Ruud Jacobs
Ton Kapitein
Marian Roest
Ryan Smits
Bert Tielen
Jeannie Tielen
Wesley Timmerman
Frank Valentijn
Tijs Vermeulen
Marjolein de Vos
Jaap Wagemakers

Lopers
06-21699876
Senioren
0168-327997
Senioren
0168-327100
A-pupillen
06-48245868
BC-pupillen
076-5019811
D-junioren
0168-329594
AB-junioren + Senioren
0168-329594
Lopers
0168-325858
BC-pupillen
0165-314518
Recreanten
0168-326430
A-pupillen, AB-junioren + Senioren 0168-328301
Klatjes + Mini’s
0168-328301
D-junioren
06-10640841
Lopers
06-12410727
C-junioren
0168-404990
C-junioren
06-22291292
Lopers overdag
0168-328268

CLUBBLAD REDACTIE:
Hester Alofsen
Liesbeth van Oers

Kamillestaat 35
Korenbloem 23

Rekeningnummer algemeen; NL68 INGB 0003 2746 80
MEDIA INFO: www.avgroenester.nl
CLUBTENUE:
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Jeanny van Kaam
Meer informatie: zie clubblad.

0168-326427

kopij
0168-330315
Verspreiding 0168-325899

VAN HET BESTUUR
Het is al weer maart. Carnaval is achter de rug en dat betekent dat de dagen langer worden en het zonnetje weer
wat warmer wordt. Zondag 8 maart is daar al volop van genoten door de deelnemers aan de clubcross op de Knip.
Zelfs de prijsuitreiking hebben we lekker buiten kunnen doen.
Daarmee is het cross seizoen helemaal afgerond. Want eind februari is ook het regio crosscircuit in Etten-leur
afgesloten. De jeugd van AV Groene Ster heeft daarbij flink wat medailles geoogst. Daar zijn we natuurlijk heel erg
trots op! Bij de CD-junioren hebben we drie top 10 noteringen behaald, maar het zijn voornamelijk de pupillen die
zich hebben laten zien met maar liefst vijftien atleten in de top 10 van hun categorie. Luna François, Geert Kanters
en Nigel Groen hebben zelfs een 1e plaats behaald en zijn daarmee de beste van de regio! Gefeliciteerd met jullie
prestatie.
Een blik op de toekomst laat een heleboel activiteiten zien. De clubkampioenschappen indoor zijn op 22 maart in
de Niervaert in Klundert, de ALV op 23 maart op de Knip en de jeugd is welkom in Loon op Zand voor het
jeugdkamp op 27 maart. Daarmee worden er voor en door onze leden flink de handen uit de mouwen gestoken en
daar kunnen we altijd hulp bij gebruiken natuurlijk. Stond er in de vorige editie nog een raadselachtige
aankondiging met een vraagteken. Nu kunnen we terugkijken op een geslaagde wervingsactie. Vele leden zijn
telefonisch benaderd met de vraag of ze iets voor onze vereniging zouden kunnen en willen betekenen.
Daar hebben we verrassend veel positieve reacties op gekregen. Enkele vaste krachten binnen de vereniging
hebben we bij deze actie overigens bewust niet gebeld, maar die zijn persoonlijk benaderd door de werkgroep of
dat staat nog op de planning. Nu is het zaak om alle wensen te bundelen en te kijken hoe we daar in de nabije
toekomst gebruik van kunnen maken. Meer informatie over deze actie en de ambities voor de toekomst zullen op
23 maart tijdens de ALV toegelicht worden.
Gelukkig is er voor onze leden ook buiten de eigen vereniging weer van alles te doen nu het zomerseizoen er aan
komt. Zo starten voor de baanatleten in april de competitiewedstrijden weer en is er voor de lopers het
West-Brabant loopcircuit. Wij kijken in ieder geval weer uit naar deze drukke periode in het jaar en hopen dat
iedereen er uit kan halen wat er in zit!
Marjolein de Vos

VAN DE REDACTIE
De kopij voor de eerstvolgende Knipsels kan uiterlijk ZONDAG 12 APRIL worden aangeleverd via;
knipsels@avgroenester.nl
Hester Alofsen

MUTATIES
AANMELDINGEN
Fee van Beek
Aiden Broos
Britt van Vlimmeren
Merijn van Tetering
Nicole van Oosterhout

Klatje
C-pupil
B-pupil
B-pupil
Loper
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schouder
Blessure
Een snelle en accurate behandeling,
zonder wachttijden!
Voorkinderen en volwassenen

Torenveld Fysiogroep
Locatie Zevenbergen:

Locatie Klundert:

PMC Torenveld
Witte Arend 2a
0168-324580

PMC Torenveld
Kerkweg 39
0168-324580
Openingstijden:

Maandag t/mwoensdag
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:

BBQ+

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

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

22,50p.p.

verkrijgbaar bij

www.de3musketiers.nl
Hazeldonksezandweg 28b

4762 AL Zevenbergen

0168 370 545

info@de3musketiers.nl

POVER SCHOENEN & SPORT

Noordhaven 86, Zevenbergen, 0168-324404

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
AV Groene Ster doet weer mee met de Rabobank Clubkas Campagne!
Dit bericht is alleen relevant als je een Rabobank-rekening hebt EN lid bent van
de Rabobank

Wie kan er stemmen?
Leden van de bank ontvangen voor de stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen.
Van donderdag 2 april t/m dinsdag 14 april 2015 kunnen zij via een stemsite hun stem uitbrengen op AV Groene
Ster. Ieder lid van de Rabobank ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging
mogen worden uitgebracht. Let op: alleen leden van Rabobank West-Brabant Noord mogen stemmen. Als u klant
bent, bent u niet automatisch lid.
Wat kunnen clubleden van AV Groene Ster doen om zo veel mogelijk te steunen?
Als clublid kunt u in uw eigen omgeving bij familie, vrienden en kennissen informeren of zij lid zijn van Rabobank
West-Brabant Noord en vragen of zij op onze vereniging willen stemmen!
Vorig jaar was de eerste editie van de Rabo Clubkas Campagne en dat heeft voor ons geresulteerd in een
waanzinnig bedrag van € 1019,79. Laten we met z'n allen proberen om het bedrag van 2014 te overtreffen!
Sandra Leenheer
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SPONSORBONUS REGIOTAXI / TAXI VOS
Bestelt u regelmatig een taxi? Of kent u iemand die daar gebruik van maakt?
Dan heeft Regiotaxi een interessant voorstel, waar ook AV Groene Ster van kan profiteren!
Bij Regiotaxi ontvangt u maar liefst 35% korting op het wettelijke metertarief.
U kunt, naast hun gegarandeerd lage prijzen, vanzelfsprekend ook rekenen op service, comfort en veiligheid.
En er zijn meer aantrekkelijke redenen om Regiotaxi te bellen:
Taxiritten op groen gas
Geeft u om schonere lucht en een beter milieu?
Laat u vervoeren door Regiotaxi, de regionale koploper in duurzaam taxivervoer!
Hun wagenpark voldoet aan de Euro 5-dieselnorm. Om een extra steentje aan een gezondere leefomgeving bij te
dragen, stappen zij op groen gas over. Binnenkort gaan de eerste zes voertuigen de weg op. Medio 2018 rijden al
hun ruim 40 vervoersmiddelen op groen gas. Hun einddoel is een CO2-uitstoot van 0% door hun auto’s en bussen
op waterstof te laten rijden!
Lagere vervoerskosten
Besluit u zich voor het milieu in te zetten en voor hun duurzame taxivervoer te kiezen?
Dan profiteert niet alleen u, maar ook AV Groene Ster van vele voordelen!
Uw voordelen op een rij;
- duurzame, milieuvriendelijke taxiritten.
-

stipt, veilig en comfortabel vervoer.

-

gratis Regiotaxi klantenpas (maximaal 1 pas per persoon).

-

35% korting op wettelijk metertarief (voor de pashouder op vertoon van pas).

Voordelen voor AV Groene Ster;
- € 0,50 per in gebruik genomen klantenpas.
-

5% sponsorbonus over besteed jaarbedrag (geldt voor taxi- en touringcarvervoer).

Heeft u interesse in de gratis Regiotaxi klantenpas?
Of kent u iemand die de gratis Regiotaxi klantenpas wilt hebben en die daarmee ook AV Groene Ster zou
willen steunen?
Stuur dan de volgende gegevens naar Hester Alofsen via sponsorcommissie@avgroenester.nl en zij zorgt
ervoor dat u uw pas zo snel mogelijk krijgt!
Naam:
V/M:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Geboortedatum:
e-mail:

Doe dit snel, zodat AV Groene Ster zo veel mogelijk sponsorbonus bij elkaar verdient!
Namens de sponsorcommissie,
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.

CLUBTRUIEN
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
Heren/Dames en Dames ladyfit S t/m XXL
Kinderen maat 110 t/m 134**
kinderen maat 146 t/m 170**

prijs clubtrui*
€ 18,50
€ 16,50
€ 17,00

meerprijs voornaam op achterzijde
€ 1,00
€ 1,00
€ 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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Maandaanbie
een Stormax ding: Bij aankoop van
- kast gratis*
plaatsing!

KlusHulp

nde
pen
kl ussen he l
g:
wij je gr a a
ij d e vol ge

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.

WEDSTRIJD- & EVENEMENTENKALENDER
Datum
22-03-2015
23-03-2015
27 t/m 29-03
08-04-2015
19-04-2015
22-04-2015
20-05-2015
9 t/m 12-06
17-06-2015
02-09-2015
27-09-2015
31-12-2015

Evenement
Clubkampioenschappen indoor
Algemene Leden Vergadering
Jeugdkamp
ZSM
(100m, hoog, ver, kogel,
e e e
e
Competitie 1 /2 /3 divisie 1 ronde
Voorronde schoolatletiek
Avondwedstrijd
(100m, 200mH,
Avondvierdaagse
ZSM
(100m, hoog, ver, kogel,
ZSM
(100m, hoog, ver, kogel,
Clubkampioenschappen outdoor
Oliebollenloop

Categorie
Alle categorieën
Alle leden

Locatie
De Niervaert / Klundert
De Knip - Zevenbergen
Loon op Zand
discus) + 800m
De Knip - Zevenbergen
Senioren
De Knip - Zevenbergen
Basisscholen
De Knip - Zevenbergen
5km, hoog, ver, speer, polshoog) De Knip - Zevenbergen
De Knip - Zevenbergen
De Knip - Zevenbergen
discus) + 2km
De Knip - Zevenbergen
discus) + Engelse mijl
De Knip - Zevenbergen
Alle categorieën
De Knip - Zevenbergen
Alle categorieën

VAN HET TRAINERSFRONT
Het winterseizoen van de atletiek zit er inmiddels weer op. Na de cross in Steenbergen, Bergen op Zoom,
Oudenbosch, Roosendaal en Etten-Leur, zit de clubcross er nu ook weer op. Voor de ene atleet zijn dit de leukste
wedstrijden die er zijn, vies worden en een klein beetje afzien. Na afloop een warme chocomelk en dan ben je al
weer snel opgewarmd.
Nu het winterseizoen erop zit maken we een aanloop naar de competitie. Maar voordat we hiermee beginnen
hebben we eerst nog de Clubkampioenschappen indoor die worden gehouden op 22 maart.
De clubkampioenschappen indoor is een onderlinge wedstrijd waarbij een meerkamp wordt gedaan. Hierbij staan
de onderdelen kogelstoten, 40m. sprint, hoogspringen en 600m. op het programma. Inschrijven hiervoor kan via
inschrijven@avgroenester.nl (wedstrijd, naam en categorie) tot en met 15 maart.
Naast de clubkampioenschappen indoor op 22 maart, staat een week later (27, 28 en 29 maart) het jeugdkamp
weer voor de deur. Veel van onze atleten leven een jaar uit naar dit kamp omdat het jeugdkamp ieder jaar weer
een feest is! Voor een aantal is dit het eerste jaar dat ze mee gaan, dit kan soms spannend zijn. Daartegen is het
voor een aantal C-junioren alweer hun laatste jaar dat ze mee mogen. De trainers zijn al druk bezig met het maken
van programma’s voor de groepen om jullie een jeugdkamp te geven dat jullie nooit meer gaan vergeten.
Dit jaar gaan er maar liefste 87 kinderen mee op het jeugdkamp, dit is 82,75% van onze jeugd!
Na het jeugdkamp mogen we meteen aan de bak om ons voor te bereiden op de 1e competitie wedstrijd.
Deze wordt gehouden op 18 april. We hebben vier teams ingeschreven, omdat wij het altijd heel leuk vinden als er
veel junioren meedoen. Dit betekent dat de D-junioren jongens, de D-junioren meisjes, de C-junioren jongens en
de C-junioren meisjes hun eigen team hebben. Bij de junioren moeten we de verschillende onderdelen die er zijn
verdelen. Daarbij mag iedere atleet 3 onderdelen doen. Inschrijven hiervoor doe je bij je trainers en ook de
teamsamenstelling gaat in overleg met hen!
Veel plezier met de leuke dagen die voor jullie gepland staan!
Koen Jacobs
Trainer D-Junioren
De volgende die een stukje mag schrijven is Ton Kapitein.
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AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2015

Aan alle leden/ouders van leden,
De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van AV Groene Ster zal worden gehouden op Maandag 23 maart a.s.,
aanvang 20.30 uur in de kantine van ons clubgebouw aan De Knip te Zevenbergen.
AGENDA
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen jaarvergadering 2014
4. Jaarverslag penningmeester 2014
5. Verslag kascommissie
6. Vaststelling kascommissie 2015
7. Bestuursverkiezing
8. In stemming brengen:

a. Contributie 2015

PAUZE
9. Nieuwe structuur vereniging
10. Huldiging
11. Begroting 2015
12. Rondvraag
13. Sluiting
n.b. punt 7; aftredend en herkiesbaar zijn Dorien van Someren en Kees Otten.
Wil jij ook meepraten en beslissen, kom dan het bestuur versterken!
(kandidaten kunnen gesteund door minstens 5 stemgerechtigden zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering
melden bij het bestuur)
Namens het bestuur van AV Groene Ster,
Dorien van Someren,
Penningmeester.
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NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2014
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Woninginrichting
Al meer dan 140 jaar het adres voor:
- Gordijnen en tapijten
- Vinyl en marmoleum
- Laminaat en pvc stroken
- Seniorenmeubelen
- Bedden en bedtextiel

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

KIJK EN LAAT
U VERRASSEN!

KIJK EN LAAT U VERRASSEN!
VERKOOPT!
Molenstraat 36
4761 CL Zevenbergen
0168-335855

U kiest voor kwaliteit, vakmanschap, design én
groots voordeel!
Bij Grando Keukens & Bad gaan kwaliteit, vakmanschap en betaalbaar design altijd hand in
hand. Met een ruime keuze uit vier verschillende keukencollecties én een zeer ruim aanbod in
vele modellen badkamers, vindt u bij Grando gegarandeerd de keuken en badkamer van uw
dromen. Daarbij kunt u altijd rekenen op deskundig advies op maat van de ondernemer zelf.
Bezoek nu onze nieuwe showroom en profiteer bovendien van bijzondere aanbiedingen en
acties.

info@bonmakelaardij.nl
Grando
Keukens & Bad Zevenbergen
www.bonmakelaardij.nl

Blokweg 7A, 4761 RA Zevenbergen, tel: 0168-373700,
Betaalbaar Keukendesign

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

MAG IK U VOORSTELLEN
Ik heb het deze winter al vaker geschreven:
* Wat een geweldige deelname hadden we dit seizoen aan de ARWB crossjes
* Wat een sportieve kinderen hadden we aan de start staan.
* Wat een berg medailles hebben we mee naar huis genomen.
* Wat een hoop trotse kinderen we nu binnen de vereniging hebben.
* en wat een trotse trainsters we dus ook hebben.
Daarom wil ik U graag onze sportieve bikkels van het crossseizoen 2014 - 2015 voorstellen!

ANNIEK VAN BROEKHOVEN
r

Anniek deed voor de allereerste keer mee met de
crossjes. Soms was ze een beetje zenuwachtig,
omdat ze niet zo goed wist hoe ze moest lopen,
maar dat kwam elke cross weer goed.
Anniek heeft 4 crossen meegedaan, en haalde een
3e plaats. Wel met evenveel punten als nummer 2,
maar omdat Anniek 1 keertje minder had gewonnen
kreeg zij uiteindelijk een prachtige 3e plaats

SARA DEN HOLLANDER
Wat heeft dit Mini-pupil meisje lopen genieten en wat
Genoten wij van haar, want wat een kanjer is ze.
Ze ziet er in haar mooie Groene Ster tenue steeds
prachtig uit en omdat ze zo goed haar best heeft
gedaan, mocht ze de medaille voor de 4e plaats
mee naar huis nemen.
Daar mag je trots op zijn hoor Sara!

RUBEN EVERS
Ruben dacht, wat is zo'n cross, wat moet je allemaal
doen. Maar na 4 crossen meegedaan te hebben,
schrikt hij niet meer terug van een paar meter
meer of minder lopen.
Ruben heeft steeds heel erg goed zijn best gedaan,
en uiteindelijk werd dit beloond met een medaille
voor de 6e plaats.
Ruben daar mag je super trots op zijn hoor, dat zijn
wij ook op jouw!
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STAN HANEMAAIJER
Samen met zijn vriend Ruben heeft ook Stan aan
4 van de 5 crossjes meegedaan.
Stan heeft laten zien dat hij een echte sportieve
jongen is, en dat hij een echte doorzetter is.
Lekker met zijn Groene Ster trui aan, en zijn muts
lekker op zijn hoofd, heeft Stan steeds heel goed
zijn best gedaan en ging hij niet alleen met een
vaantje naar huis, maar mocht hij ook de medaille
voor de 7e plaats meenemen.
Papa kan alvast wel aan een prijzenkast beginnen.

LUNA FRANCOIS
Luna was al een beetje onze ervaren loopster, want
vorig jaar had ze als Mini-pupil ook al een
paar keer meegedaan. Dat liet ze wel zien, want van
de 5 crossjes die Luna heeft meegedaan, heeft ze
er wel 3 gewonnen, wat waren wij dus trots op haar.
Uiteindelijk mocht Luna dus ook de medaille voor
de 1e plaats mee naar huis nemen, en jeetje wat
mag ze daar trots op zijn.

JULIA ROUBOS
Julia deed dit jaar voor het eerst mee, want zo lang
zit ze nog niet op atletiek, maar wat deed ze het
goed.
Julia deed aan 5 crossjes mee en omdat ze iedere
keer zo goed haar best deed, werd ze in het eindklassement 4e en mocht ze dus een mooie
medaille mee naar huis en natuurlijk de volgende
dag mee naar school nemen.

TARA VAN TILBORGH
Ook Tara was een kanjer 1e klas, ze deed aan alle
5 de crossjes mee, en was bijna niet te stoppen.
Met een 4e, 5e en 6e plaats als beste werd Tara
6e in het eindklassement, en daarmee weten we
dat ze dus een uitstekende hardloopster is.
Blijf gewoon zo goed je best doen Tara!
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GEERT KANTERS
Onze overduidelijke WINNAAR!!
5 crossen meedoen, en 5 keer met vlag en wimpel
winnen, dat is wat Geert liet zien.
Geert vliegt als het ware door het bos, het ziet
eruit alsof het heel gemakkelijk gaat, maar hij
vecht er echt wel voor.
Was dus geen verrassing dat Geert de medaille voor
de 1e plaats mee naar huis mocht nemen, want
Geert, je was de gewoon de allerbeste van de
C-pupillen jongens en wij waren daar als trainsters
heel erg trots op.
TIJN VAN OERS
Onze Tijn. 4 keer heeft hij meegedaan, zette dan
elke keer bij de start zijn hardloop motor aan en
bleef dan lekker in zijn eigen tempo doorlopen totdat
hij steeds op een geweldige plaats over de
finish kwam.
Tijn wij hebben van je genoten, van het zien hoe
jij je best bleef doen, en van het plezier dat je
had tijdens het lopen.
Tijn had alleen bij de einduitslag een beetje pech,
want hij had net zo veel punten als nummer 10,
maar die was een keertje voor Tijn geëindigd en
daardoor werd hij 10e en Tijn 11e.
Helaas dus net geen medaille voor Tijn…..
SID HUYSMAN
Het was het allereerste winterseizoen voor Sid en
daarin heeft hij heel erg goed zijn best gedaan.
Sid heeft aan 3 crossen meegedaan, en heeft
zich daarin helemaal gegeven.
Hij werd een keertje 6e, 10e en 14e en dat leverde
hem uiteindelijk een 12e plaats op.
Sid heeft zijn vaantje dus ook dubbel en dwars
verdiend. Heel goed gedaan hoor Sid!
STAN HOPMANS
Stan heeft dit jaar ook voor het eerst meegedaan,
en heeft de 3 crossen die hij heeft gelopen, heel
erg goed zijn best gedaan.
Hij was echt super bezig, want met een 8e, 9e en 13e
plaats liet hij steeds nog heel wat jongens achter
zich, goed hoor Stan!
Stan behaalde uiteindelijk de 13e plaats in het totaal
klassement.
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WERNER NEELEN
Werner, onze sportieve B-pupil, die dit jaar ook
voor de allereerste keer mee deed.
Maar als je dan al meteen er met de 8e medaille
vandoor kan gaan, dan vind ik dat je ontzettend
goed je best hebt gedaan Werner.
Daar mag je echt heel erg trots op zijn.
Dat zijn wij ook op jou!

TOM KAMMAN
Tom was al een beetje ervaren, want na vorig jaar
een derde plaats te hebben gepakt, heeft hij dat dit
jaar gewoon weer gedaan.
Dat heeft hij natuurlijk wel gedaan door weer heel
hard te lopen, want als je gewoon 3 keer 2e kan
worden, dan moet je wel hard kunnen lopen.
Heel goed gedaan Tom!

MERLIJN EN ADESS KOOPMAN
Onze sportiefste B-pupillen meisje, want dat zijn
Adess en Merlijn hoor. Ook voor hen was dit hun
eerste seizoen, en meteen hebben ze gewoon aan
alle wedstrijden meegedaan.
Soms was het volgen de dames wel wat te koud,
maar als ze eenmaal aan de start stonden, gingen ze
er helemaal voor en deden ontzettend goed hun
best. Merlijn werd uiteindelijk 13e en Adess 14e
Wij zijn trots op jullie dames!

MERIJN VAN DEN BERG
Merijn, die kan grapjes maken en hard lopen
tegelijk, dat heeft hij deze crossjes wel laten zien.
Merijn heeft ze gewoon alle 5 mee gedaan, had
hierbij steeds plezier en dat het hardlopen hem
wel gemakkelijk af ging, zagen we allemaal omdat
hij met de medaille van de 5e plaats naar huis mocht
gaan. Merijn, dat heb je heel erg goed gedaan!
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DAAN FARLA
Zonder twijfel is Daan dit jaar de allergrootste
bikkel van allemaal!
Wat doe je namelijk als je net na de start je schoen
verliest? Niets gewoon doorlopen, want dat heeft
onze Daan gedaan. Hierbij heeft hij laten zien hoe
stoer hij is, want op je sokken door de modder en
takken heen, is vast geen pretje.
Daan haalde uiteindelijk met zijn 5 crossjes de 7e
plaats binnen.

RICK VAN VLIMMEREN
Rick was ook nog maar net lid toen hij deze winter
voor het eerst mee ging doen, maar hij heeft
meteen bewezen dat hij een prima crosser is.
Het maakt Rick niet uit, of het nu modder of een
mooi droog paadje is, Rick blijft gewoon heel goed
zijn best doen en door deze goed prestatie, kwam
hij toch maar mooi op een 13e plaats.
Rick, ik vind dat je heel erg goed je best hebt gedaan!

TIM BIJVOET
Tim weet ook wat crossen is, hij heeft dat deze
winter wel laten zien.
Tijdens de 3 crossen die hij mee heeft gelopen,
ging hij er helemaal voor en was bijna niet te
stuiten.
Tim ik vind dat je prima je best hebt gedaan.
Met een 11e plaats denk ik dat je heel erg trots
mag zijn.

Groetjes, Anet
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Fysiotherapie- en trainingscentrum

FYSIOWAVE
Fysiotherapie

Preventieve Fitness

Fysiotherapie
Manuele therapie
Lymfedrainage
Sportfysiotherapie
Massagetherapie
Podotherapie
Psychotherapie

Fitness
Pilates
Zwemles
Baby zwemmen
Peuter zwemmen
Aquarobic
Trimzwemmen

Zwembad

Aquajoggen
55+ zwemmen
Aquabalance
Zwangerzwemmen
Snorkelen
Zwemmen is leuk
Therapiezwemmen

4761WG

Zevenbergen

Elke zaterdag en zondag
lopend buffet

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

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

WWW.FYSIOWAVE.NL
Veldkers 2

Chinees Indisch
Restaurant

0168-325543

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

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

Wilt u ook adverteren in ons clubblad?
Vraag naar onze voordelige tarieven via knipsels@avgroenester.nl

Boek bij

Al 40 ja ar!
ee n be grip in ze ve nberg en

Reisbureau
Pelikaan Reizen
en AV Groene Ster
ontvangt €14,50

24U KOPEN
OP ONZE WEBSHOP!

UW AMBACHTELIJKE SIERADEN SPECIALIST
ME T EIGEN ATELIER

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

Volg ons...

Reisbureau Pelikaan Reizen
Haveneind 2, Zevenbergen
T. 088 - 735 45 55
E. zevenbergen@pelikaanreizen.nl

BEL ACTIE NIEUWE VRIJWILLIGERS GROOT SUCCES!
Veel verschillende taken, grote en kleine, kunnen opgevuld worden door mensen die hier vrijwillig toe bereid zijn.
Al een langere periode putten we uit een kleine groep vrijwilligers en er komen veel taken op dezelfde schouders
terecht. Daarom zijn we een aantal maanden geleden met het bestuur een actie gestart.
Na een goede voorbereiding, bestaande uit:
- een cursus via de gemeente.
- een ludieke actie bedenken om aandacht te trekken.
- alle taken in kaart brengen van groot tot klein.
was de maand februari de maand waarin de voorbereiding tot resultaat moest gaan leiden.
Eerst hebben alle trainers een
aantal weken een shirt met een
vraagteken gedragen.
Hartelijk dank aan alle trainers voor
het nieuwsgierig maken van onze
leden en ouders van onze leden.

Vervolgens hebben we op dinsdag 24 februari en donderdag 26
februari met een top belteam alle leden gebeld. Anet van Hooydonk,
Angela van Haaften, Jenny Pope, Daphne Kapitein, Richel Gruijters,
Sandra Leenheer, Bas van Rijswijk en Marcel van Rijswijk hebben
bijna alle leden weten te bereiken. Op een aantal na die niet thuis
waren of waarbij het niet uitkwam.
En het resultaat......... FANTASTISCH!!!! Van de 137 personen hebben er 100 positief gereageerd en aangegeven
iets te willen doen voor de vereniging! Ze gaven een heel directe taak door of we konden ze voor alles wel bellen
of voor iets dat 1x per jaar georganiseerd wordt. Geweldig!
Het vervolg is nu dat we gaan inventariseren wie op welke taak het beste tot zijn/haar recht komt. Iedereen die zich
heeft aangemeld als nieuwe vrijwilliger krijgt dan ook zeker een vervolg aan het gesprek.
En denk je nu bij het lezen van dit bericht: ik ben helemaal niet gebeld, maar wil wel heel graag iets betekenen
voor onze vereniging, aarzel dan niet en neem contact op met het bestuur. De drempel is echt heel laag, want er
zijn zoveel taakjes en het is gewoon erg leuk om iets voor de vereniging te betekenen.
De huidige vrijwilligers zijn niet benaderd met deze bel actie, omdat we ons geconcentreerd hebben op nieuwe
vrijwilligers. Samen met de huidige vrijwilligers hebben we nu een groot bestand om taken te gaan verdelen.
Belteam, hartstikke bedankt! Vooral door jullie is deze actie zo geslaagd!
met sportieve groet,
Sandra Leenheer
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DEELNAME A-PUPILLEN ARWB CROSS SEIZOEN 2014-2015
Het ARWB Cross seizoen 2014-2015 zit er helaas al weer op en wat deden er dit seizoen veel pupillen mee van
AV Groene Ster! Dat is voorgaande jaren wel eens ander geweest.. Dit maakte het voor ons pupillentrainers nog
leuker om naar de crossjes te gaan!
Ook dit jaar konden de pupillen weer aan 5 crossjes deelnemen en werden ze bij deelname aan minimaal 3
crossjes opgenomen in het eindklassement. De pupillen die in het eindklassement in de top 10 waren geëindigd
kregen ook nog eens een mooie medaille.
In het ARWB Cross eindklassement 2014-2015 staan maar liefst 26 pupillen vermeld van AV Groene Ster
(mini’s t/m A-pup) en van die 26 fanatieke pupillen zijn er 15 bij de top 10 geëindigd en gingen dus met een
medaille naar huis! Wat een geweldige prestatie van deze pupillen van AV Groene Ster!
Van die 26 pupillen zijn er 7 A-pupillen in het eindklassement opgenomen...
Max op den Kamp – 1e jaars A-pupil
Max heeft dit cross seizoen aan 3 ARWB crossjes deelgenomen.
Hij heeft zelf een stukje geschreven over zijn laatste cross bij ARV Achilles:
‘’Angela vroeg of ik een stukje wilde schrijven over de cross bij ARV Achilles, 22
febr. Ik ging er samen met mijn zusje en moeder naar toe. Ik had er veel zin in
want toen ik wakker werd scheen de zon gelukkig al. Toen we er aankwamen was
het erg druk. We hoorden in de verte de muziek al. We moesten nog best een eind
lopen voor we er waren. Ik moest daar een beetje om zuchten maar volgens
mama was dat al een goede warming-up. 
We moesten alleen wel erg lang wachten voordat wij aan de beurt waren… en
toen we aan de beurt waren stonden we allemaal klaar om te beginnen maar toen
deed het startpistool het niet! Dus moesten we nog even wachten… eindelijk
konden we vertrekken! Ik had moeite in het begin om weg te rennen, iedereen liep
in de weg. We moesten 2 grote rondes rennen. Voor mij viel het me op dat er een
jongetje in een Feyenoord tenue liep en telkens in de plassen stampte! Ik voelde
de spetters in mijn gezicht… dus die ben ik snel voorbij gerend! Uiteindelijk in de
laatste bocht heb ik een sprint ingezet! Ik weet alleen niet hoeveel ik geworden
ben. We konden helaas niet op de prijsuitreiking wachten omdat het uitgelopen
was en ik s ’middags opgehaald werd om naar de voetbal te gaan.’’
e

e

Max werd op deze cross 20 en heeft ook een 20 plaats in het eindklassement veroverd. Goed gedaan Max!

Liam van Broekhoven – 2e jaars A-pupil
Ook Liam heeft dit cross seizoen aan 3 ARWB crossjes deelgenomen.
Hij begon helaas niet goed aan zijn indoorseizoen omdat hij te kampen
had met een liesblessure. Hier heeft hij veel last van gehad en heeft
daarom ook niet aan alle crossjes deelgenomen. Op zijn eerste cross in
november werd hij 24e. De tweede cross in December heeft hij
overgeslagen vanwege zijn blessure en dat was een hele verstandige
keuze! Hij werd op de andere 2 crossjes namelijk 11e en 13e en bleef
toen ook zijn teamgenootje Lucas van den Berg voor.
Liam werd 19e in het eindklassement. Klasse hoor Liam!
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Lucas van den Berg – 2e jaars A-pupil
Lucas heeft aan alle 5 de crossjes deelgenomen! En hij weet;
‘’meedoen is belangrijker dan winnen.’’ Hij heeft op elke cross
alles gegeven! Maar ondanks dat Max en Liam dit cross
seizoen wel eens voor Lucas zijn geëindigd is Lucas in het
eindklassement voor Max en Liam geëindigd! Dit komt omdat
de 3 beste prestaties tellen, en Lucas heeft er aan 5
meegedaan! 
Lucas heeft de 17e plaats behaald in het eindklassement!
Gefeliciteerd Lucas!
e

Jelle François – 1 jaar s A-pupil
Jelle heeft aan 4 crossjes deelgenomen, maar helaas zijn er
maar 3 tijden opgenomen in het eindklassement, omdat hij op de
2e cross zijn enkel verzwikte en uit de cross moest stappen.
Gelukkig was het niets ernstigs en heeft hij de andere 2 crossjes
super gelopen!
Jelle heeft de 14e plaats veroverd in het eindklassement.
Goed gedaan hoor Jelle, dat belooft een top 10 plaats hoor
volgend seizoen als jij een 2e jaars A-pupil bent! 
Koen van Leent – 2e jaars A-pupil
Ook bikkel Koen heeft aan alle 5 de crossjes deelgenomen! Koen
liet dit cross seizoen zien wat voor goede loper hij is. Hij startte
meestal een beetje in het midden en kroop dan gaandeweg de
cross steeds verder naar voren en zette op het einde altijd nog
een eindsprintje in! Koen stond gedurende het cross seizoen 3e in
het eindklassement. Hij kon de 2e plaats veroveren als hij op de
4e en 5e cross 1e zou worden. Op de 4e cross lukte het hem om
e
zijn concurrent Jelle van THOR (die de 2 plaats had in het
eindklassement) voor te blijven. Op de laatste cross lukte het
Koen echter niet om hem voor te blijven en finishte Jelle voor hem. Koen baalde er van, want hij ging echt voor die
2e plaats!
Koen werd 3e in het eindklassement en ging met een mooie medaille naar huis.
Koen, je hebt het onwijs goed gedaan, je mag heel trots op jezelf zijn!
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Nigel Groen – 2e jaars A-pupil
Nigel heeft aan 3 crossjes deelgenomen dit cross seizoen. Ook hij heeft dit
winterseizoen last gehad van een blessure. Hij had last van hielspoor en
heeft daardoor uit voorzorg de 4e cross niet meegelopen. Ook Nigel heeft
zelf een stukje geschreven over zijn cross seizoen:
‘’Ik ben Nigel Groen en 11 jaar. Dit seizoen heb ik weer mee gedaan aan de
boscrossen. Dit vind ik een heel leuk onderdeel van de atletiek om te doen.
Je rent lekker door de modder. In Bergen op Zoom vind ik de leukste en
mooiste cross. Daar heb je veel grote heuvels om op te rennen.
Ik doe elk jaar mee met de boscross. Maar dit jaar is het me gelukt om
eerste te worden!!! Hier ben ik heel blij mee! Dit komt ook door de leuke en
goede trainingen die we krijgen van Bert en Angela.
Ik hoop dat ik nog heel lang kan mee doen.’’
Nigel is op de 3 crossjes maar liefst 3x 1e geworden en heeft daardoor ook
de 1e plaats in het eindklassement behaald en kan zich ARWB Cross
Kampioen 2014-2015 noemen! Een hele knappe prestatie Nigel, wij zijn
trots op jou!
Nigel kwam zondagochtend op de 5e cross terug van wintersport (om 05:45
uur) en liep daarom niet mee met de 5e cross. Maar hij kwam wel naar
Etten-Leur om zijn teamgenootjes Koen, Jelle, Lucas, Max, Liam & Renske
aan te moedigen en natuurlijk zijn medaille op te halen op de prijsuitreiking.
Renske van Rossum – A-pupil 1e jaars
Renske, het enige A-pupil meisje van AV Groene Ster in het
eindklassement! Ook Renske heeft aan alle 5 de crossjes deelgenomen.
Een echt talentje wat lopen betreft hoor, want als 1e jaars A-pupil werd ze
5x 4e en liet ze een heleboel A-pupillen (31 A-pupillen meiden) achter
zich!
Renske behaalde dan ook de 4e plaats in het eindklassement, maar wie
weet volgend seizoen wel een podium plaats als 2e jaars A-pupil!
We gaan er voor Renske! Goed gedaan meissie! 
Het was een fantastisch cross seizoen! We hebben het goed getroffen
met het weer en er zijn onwijs goede prestaties neergezet! Ook bij de
andere pupillen en junioren van AV Groene Ster.
Ik ben hartstikke trots op jullie! Bedankt voor jullie enthousiasme en
deelname! Ook alle papa’s en mama’s bedankt!
Alle foto’s kunnen jullie terugvinden op de website van AV Groene Ster.

Afgelopen zondag waren de Clubkampioenschappen Cross, hieraan deden 8 A-pupillen mee! Natuurlijk deed ik
zelf, als trainster van jullie, ook mee! De uitslagen hiervan vinden jullie elders in het clubblad.
Ook vinden jullie nog foto-impressie van het cross seizoen 2014-2015 in dit clubblad.
Op naar de Clubkampioenschappen Indoor en het Jeugdkamp!
Sportieve groetjes,
Angela van Haaften (Cross coördinator 2014-2015 / Trainster A-pupillen)
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FOTO IMPRESSIE A-PUPILLEN ARWB CROSS SEIZOEN 2014-2015
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Klatjes jongens (500m)
1 Jasper
Gijzen
2 Luc
Bijvoet
3 Stijn
Kamman
4 Jules
Witkamp
5 Tieme
Blom

0:03:01
0:03:03
0:03:10
0:03:12
0:03:50

Klatjes meisjes (500m)
1 Zoe
François
2 Kathleen
Beljaars

0:03:11
0:03:26

Mini’s jongenS (1km)
1 Ruben
Evers
2 Stan
Hanemaaijer

0:06:34
0:06:45

Mini’s meisjes (1km)
1 Anniek
van Broekhoven
2 Sara
den Hollander

0:05:06
0:05:14

C-pupillen jongens (1km)
1 Geert
Kanters
2 Lennart
v.d. Kloot
3 Gijs
Noordermeer
4 Tijn
van Oers
5 Jacko
Hendrikx

0:04:24
0:04:46
0:05:28
0:05:51
0:06:16

C-pupillen meisjes (1km)
1 Luna
Francois

0:04:59

B-pupillen jongens (1km)
1 Tom
Kamman
2 Merijn
v.d. Berg
3 Merijn
van Tetering
4 Wout
Overzier
5 Rick
van Vlimmeren
6 Tim
Bijvoet

0:04:22
0:04:35
0:04:50
0:05:12
0:05:13
dns

B-pupillen meisjes (1km)
1 Britt
van Vlimmeren

0:05:23

A pup jongens (1km)
1 Nigel
Groen
2 Cas
Overzier
3 Jelle
François
4 Liam
van Broekhoven
5 Lucas
vd Berg
6 Bas
Noordermeer

0:03:59
0:04:07
0:04:12
0:04:19
0:04:34
0:04:43

A pup meisjes (1km)
1 Laura
Plug
2 Denise
v.d. Kerkhof

0:05:05
0:05:32

D jun jongens (1km)
1 Jelle
Derks

0:04:52
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UITSLAGEN CLUBCROSS
08-03-2015

D jun meisjes (1km)
1 Ymke
Timmermans

0:04:03

C jun jongens (2km)
1 Rik
Derks
2 Davey
v.d. List

0:08:16
0:09:45

C jongens meisjes (1km)
1 Veerle
Maris
2 Anouk
Bruijnzeels
3 Lisa
Holling

0:04:10
0:04:26
0:04:38

B jun jongens (4km)
1 Samet
Yigit

0:18:40

B jun meisjes (2km)
1 Amber
Alofsen
2 Karlijn
Derks
3 Lisanne
van Hooydonk
4 Xanne-Li
Broere
5 Kim
Holling
Mannen (5km)
1 Teun
2 Wouter
3 Pascal
4 Rob

Sweere
Jacobs
van Dokkum
Farla

0:09:47
0:09:58
0:10:00
0:10:06
0:11:57

0:18:52
0:22:31
0:24:27
0:27:00

Mannen 35+ (5km)
1 Frank
v.d. Made
2 Justin
François
3 Raoul
Kanters
4 Fred
Lodder
5 Ton
Buurstede

0:19:22
0:23:49
0:24:04
0:25:32
0:28:18

Mannen 50+ (4km)
1 Arjen
Goedemondt
2 Ruud
Jacobs
3 Joep
Drummen
4 Albert
Vos

0:16:26
0:20:50
0:22:42
0:24:41

Mannen 65+ (3km)
1 Evert
Roffel
2 Piet
Jacobs

0:18:20
0:21:21

Vrouwen (2km)
1 Angela

0:09:25

van Haaften

Vrouwen 35+ (2km)
1 Hester
Alofsen
2 Natasja
Poelenije

0:12:15
0:17:17

Vrouwen 50+ (2km)
1 Phily
Brooijmans
2 Carla
Smits
3 Marianne
Jacobs

0:09:34
0:11:17
0:11:45
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VERJAARDAGEN
MAART
3
3
5
5
5
5
7
7
9
9
10
13
14
14
15
15
16
18
18
20
20
20
22
22
22
23
23
24
24
26
27
27
27
29
31
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John Bakker
Bente de Jager
Kathleen Beljaars
Arjen Goedemondt
Lucas van den Berg
Daniel Tolenaars
Willy Wevers
Maaike van Hassent
Kees van Heeren
Werner Neelen
Frits Verhoeven
Jur van Sliedregt
Elisa Freij
Samet Yigit
Pierre Gulden
Rob Farla
Saskia van Rijswijk
Marianne Jacobs
Vera van As
Annuska Fontein
Koen Jacobs
Laura van Haaften
Johan Matthee
Justin Francois
Ruud van Leeuwen
Jos Boeters
Mart Meijer
Maartje Aarts
Yara Fioole
Jolanda Maris
Daphne Kapitein
Ed de Roos
Anne Willem Maris
Ymke Timmermans
Jesse Duppen

APRIL
1
2
3
4
4
4
5
5
5
6
8
10
10
11
11
11
12
12
13
13
15
16
16
17
17
18
20
20
22
23
23
24
24
24
25
25

Nina Haarlem
Bas van Rijswijk
Amber Verdaasdonk
Fred Lodder
Aad Poelenije
Feyza Serdar
Frank Valentijn
Frans Verhoeven
Milo van der Zanden
Karin van Geel - Veldt
Joost Barel
Lisanne van Hooydonk
Charlotte van Rijswijk
Bente van Geel
Marcel van Rijswijk
Shannen Eikenbroek
Pien Ardon
Nina Keukelaar
Bas Noordermeer
Lisa Holling
Arend de Boer
Peter van den Wijngaart
Miranda Kallenberg
Britt van Vlimmeren
Rick van Vlimmeren
Merijn van Tetering
Kaatje Coenraads
Lynn Coenraads
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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
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!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
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