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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: 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:            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

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, 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

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

Rekeningnummer algemeen; NL68 INGB 0003 2746 80



 

VAN HET BESTUUR 

VAN DE REDACTIE 

 
Het buitenseizoen is weer begonnen en de eerste mooie lentedagen hebben we al weer gehad. Voordat iedereen 
weer naar buiten ging hebben we in maart nog de indoor-clubkampioenschappen in Klundert gehad, voor de 
meesten een mooie afsluiting van het wedstrijd-winterseizoen. De dag erna, 23 maart, was er weer de jaarlijkse 
ALV. Een uitgebreid verslag hiervan vindt u verderop in dit clubblad.  
 
Ook in maart, een week eerder dan normaal in verband met Pasen, was er weer het jeugdkamp. Ondanks dat de 
weersomstandigheden, vooral op zondag, wat minder waren dan we de laatste jaren gewend zijn was het weer 
een bijzonder geslaagd jeugdkamp. En regen of niet de diverse groepen gingen steeds opnieuw enthousiast weer 
het bos in voor een volgend leuk spel! Ook opvallend is dat het aantal deelnemers de laatste jaren duidelijk weer in 
de lift zit. Niemand wil zo’n leuk kamp missen natuurlijk. En wie weet gaan er volgend jaar nog meer kinderen mee 
tijdens het 40-jarig jubileum van het AV Groene Ster Jeugdkamp. Er staan vast leuke kampverhalen in dit clubblad. 
 
Als u dit clubblad leest is de stemperiode van de Rabobank Clubkas Campagne verstreken, ik ben benieuwd of de 
actie voor onze vereniging weer net zo’n succes wordt als vorig jaar. 
 
Terwijl ik dit schrijf gaat ook een team van maar liefst 11 lopers van onze vereniging meedoen aan de Marathon 
van Rotterdam. Ik hoop dat ze allemaal zullen finishen, dat is toch een kroon op alle voorbereidingen die hieraan 
vooraf zijn gaan. 
 
In april barst het op onze accommodatie weer van de activiteiten. De 1e wedstrijd in een serie van 3, de 
Zevenbergse Snelle Meerkamp, hebben we op 8 april al gehad. We kunnen zeker van een succes spreken.                  
Het maximum aantal inschrijvingen was een paar dagen voor de wedstrijd al bereikt, en de nieuwe formule werkte 
prima. 
 
Dan organiseren we op 19 april de 1e Senioren-competitie en de dag erna al hebben de Moerdijkrunners en 
lopersgroep een testrun en een sponsorloop voor de Roparun op het programma staan. Twee dagen later,                      
op woensdag 22 april, is er de jaarlijkse voorronde schoolatletiek.  
 
Verder heeft de HIK-commissie besloten om het dit jaar over een andere boeg te gooien. In plaats van de HIK in 
november organiseren we op zaterdag 4 juli de MZM. Dit staat voor Moerdijkse Zomer Meerkamp en een 
wervingsposter hiervoor staat ook in dit clubblad afgedrukt. We gaan proberen deze nieuwe wedstrijd zoveel 
mogelijk te promoten, het wordt vast een leuk evenement. Voor een thema op deze dag hoefden we niet lang na te 
denken. Door de start van de Tour de France op 4 juli in Utrecht gaan wij voor; TOUR DE 7-BERGEN. 
 
U ziet, er wordt weer genoeg georganiseerd. En we gaan, en zijn ook al, zeker aan de slag om alle vrijwilligers van 
de belactie te betrekken in de diverse activiteiten. 
 
Kees Otten 
  
 

 
De kopij voor de eerstvolgende Knipsels kan uiterlijk ZONDAG 17 MEI worden aangeleverd via; 
knipsels@avgroenester.nl     
 
Hester Alofsen 
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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 

TE KOOP 

KWIJT 

ACTIE LEGE STATIEGELDFLESSEN 

 
Datum  Evenement Categorie Locatie 
19-04-2015  Competitie 1e/2e/3e divisie 1e ronde Senioren De Knip - Zevenbergen 
22-04-2015  Voorronde schoolatletiek Basisscholen De Knip - Zevenbergen 
14-05-2015  Dauwrennen 7.5, 10 en 15KM Lopers Den Hout 
20-05-2015  Avondwedstrijd  De Knip - Zevenbergen 
9 t/m 12-06  Avondvierdaagse  De Knip - Zevenbergen 
17-06-2015  Zevenbergse Snelle Meerkamp  DE Knip - Zevenbergen 
04-07-2015  Moerdijkse Zomer Meerkamp Pupillen & CD-Junioren De Knip - Zevenbergen 
02-09-2015  Zevenbergse Snelle Meerkamp  De Knip - Zevenbergen 
27-09-2015  Clubkampioenschappen outdoor Alle categorieën De Knip - Zevenbergen 
31-12-2015  Oliebollenloop Alle categorieën De Knip - Zevenbergen 

 
 

 
“oude tight” middel  maat 164 (Valt zeer klein uit!!)              € 7,50 
Singlet    maat S   (Normale maatvoering)              € 10,00 
 
Te bekijken of te passen bij:     
Johanna van der Linden, Kristallaan 9E te Zevenbergen, 0168 327414, johanna.linden@ziggo.nl  

 
 

 
Tijdens het kamp ben ik helaas twee broeken kwijtgeraakt (mijn zwarte training tight van Puma en mijn zwarte 
joggingbroek). Als iemand mijn broeken heeft gevonden (of per ongeluk heeft meegenomen) dan kunnen ze mij 
bereiken op: 06-39865754. 
Alvast heel erg bedankt! 
  
Xanne-li Broere 
  

 
De maand juni staat bij AV Groene Ster weer in het teken van het verzamelen van lege PLASTIC statiegeldflessen! 
Het is de bedoeling dat alle leden in die maand zo veel mogelijk lege statiegeldflessen meenemen naar de Knip. 
Daar worden ze verzameld en uiteindelijk bij Jumbo ingeleverd om zo een leuk bedrag voor onze vereniging bij 
elkaar te brengen! 

 
Vorig jaar heeft deze actie € 232,55 opgeleverd en 
dit bedrag werd toen met nog eens € 250,-- verhoogd door Richard van 
Eekelen van het bedrijf Able2, omdat hij het zo’n leuke actie vond. 
 
Inmiddels zijn er van deze opbrengst diverse materialen aangeschaft 
die volgend jaar gebruikt kunnen worden in de nieuwe pupillen 
competitie, zoals kleine hordes, fluitsperen en een speedladder. 
 
Doe dus allemaal weer mee en begin alvast thuis te verzamelen.                   
In de volgende Knipsels volgt 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

KIJK EN LAAT
U VERRASSEN!

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

www.bonmakelaardij.nl

Molenstraat 36
4761 CL Zevenbergen
0168-335855
info@bonmakelaardij.nl
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NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2015 
 
Datum:    23 maart 2015 
Aanwezig: 41 personen waaronder 3 bestuursleden t.w. Marjolein de Vos, Dorien van 

Someren en Kees Otten. 
Afwezig met kennisgeving: Ton Beije, Philly Brooijmans en Jan van Meer. 
 
Opening 
Marjolein de Vos opent om 20:30 uur de vergadering en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid. 
 
Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
Notulen jaarvergadering 2014 
Leo vraagt of de kascommissie ook contact moet houden met de stichting. Dit hoeft niet. 
Paul van Raamsdonk vraagt waarom kosten indoor zo hoog zijn. Bij de indoorwedstrijd die we in januari altijd 
organiseerden werd de opkomst te laag. Indoorwedstrijden zijn altijd duur i.v.m. zaalhuur, consumpties jury en             
ET-huur. Ook bij de HIK moest geld bij. Daarom nu alleen nog indoor clubkampioenschappen. 
 
Jaarverslag penningmeester 2014 
De penningmeester licht de cijfers toe. De lagere cijfers voor thuiswedstrijden worden veroorzaakt door de 
indoorwedstrijden door afwezigheid van eigen baromzet. Wel was er een goede baromzet bij de finale 
schoolatletiek, ARWB wedstrijd en avondvierdaagse. Ook de Rabobank actie, flessenactie, spaaractie van de 
Borgh en de grote Clubactie hebben voor extra inkomsten gezorgd. 
Dennis vraagt: er zit verschil tussen inkoop en begroting barexploitatie. Dorien geeft aan dat er kosten in 
aankleding van de kantine en aanschaf diverse artikelen zijn gaan zitten. Volgend jaar zal het door de 
penningmeester beter worden gespecificeerd. 
De contributie voor de 2e helft van 2014 moet nog worden geïnd. Oorzaak is het vele werk met het nieuwe 
administratiesysteem. Begin april zullen naar verwachting de rekeningen de deur uit gaan. 
 
Verslag kascommissie 
Mariette Kapitein leest het verslag van de kascommissie voor. De commissie heeft de boeken over 2014 
gecontroleerd en in orde bevonden. De kascommissie heeft een positieve algehele indruk van de penningmeester. 
De boeken zijn met een positief saldo van € 5782,- afgesloten. Wel geeft de kascommissie nog wat 
aandachtspunten aan; 
-2e helft 2014 contributie is nog niet geïnd, dit kan tot een cashflow probleem leiden. 
-er is  een 40% lagere subsidie in 2015. 
-er is een lager ledental van 10%. 
De penningmeester wordt door de kascommissie decharge verleend, evenals door de ALV. 
 
Vaststelling kascommissie 2015 
Mariette stopt met de kascontrole, Aad Poelenije biedt zich aan. 
 
Bestuursverkiezing 
Dorien en Kees zijn herkiesbaar en worden gekozen. Verder geen nieuwe aanmeldingen voor bestuursfunctie, 
wellicht 1 persoon in de toekomst. 
 
In stemming brengen 
Contributie 2015;  
In clubblad heeft het voorstel nieuwe contributie gestaan. Op de contributie is de indexering toegepast.                      
Nieuwe contributiebedragen worden goedgekeurd door de ALV. 
 
Pauze 
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Nieuwe structuur vereniging 
Marjolein vertelt dat de commissie nieuwe structuur vereniging nu een jaar bezig is en bijna klaar met hun werk. 
Verder is er een cursus geweest van de gemeente voor het werven van meer vrijwilligers. De vraagtekens en de 
belactie hebben een prima resultaat opgeleverd. Dennis geeft hierna een presentatie over de nieuwe structuur van 
de vereniging namens de werkgroep. Uit de presentatie blijkt wel dat er veel taken zijn die nu niet zijn ingevuld. 
Ook kwam men een aantal namen erg vaak tegen in de diverse functies. Door een overbelast bestuur ontbreekt 
het vaak aan visie en tijd en kan dit ook tot een continuïteitsrisico leiden. Nu komt het er op aan de vrijwilligers 
verkregen uit de belactie op de juiste plaatsen in te gaan zetten in deze nieuwe structuur. Het bestuur ziet daarbij 
graag nog de hulp van de werkgroep, ondanks dat dit niet in hun scope staat. Justin vraagt om hoeveel mensen 
het gaat in deze nieuwe structuur. Dennis schat zo’n 150 mensen/taken met zeer  wisselende uurbelasting, 
afhankelijk van de taak. Albert de Vos vraagt of er informatie is ingewonnen bij de AU of andere verenigingen. 
Dennis antwoord dat dit niet echt is gedaan, maar dat hij wel weet dat diverse verenigingen dezelfde weg inslaan. 
Dennis geeft aan dat de nieuwe structuur een vlakke organisatie is waarin niemand de baas is. Aad geeft aan dat 
wellicht speed-daten met al die vrijwilligers helpt om snel de mensen op de juiste plaats te krijgen. 
 
Huldiging 
Helaas was Ria Buinsters niet aanwezig, zij is gestopt met haar functies JUCO en secretariaat.   
Ook Wim van Leest was niet aanwezig voor zijn 25/jarig jubileum. 
Toon Paulissen is 25 jaar lid en wordt gehuldigd. 
Anet van Hooijdonk is 40 jaar lid, 30 jaar trainster en 15 jaar ledenadministratie en wordt daarom in het zonnetje 
gezet. Frits Verhoeven is ook 40 jaar lid en wordt gehuldigd. 
Daphne Kapitein en Elsa Smits zijn gestopt als trainster en ontvangen bloemen en een cadeaubon. 
De Groene Ster Loop commissie is gestopt en krijgen ook bloemen en een cadeaubon. 
Henk van Alphen is na vele jaren gestopt als starter en wordt daarvoor gehuldigd. 
De aanmoedigingsprijs, het vogelkooitje, gaat dit jaar naar Jos Verdaasdonk. Hij krijgt deze, omdat hij 80 jaar is 
geworden en nog steeds zijn rondjes meedraait. Ook bij de materiaalcommissie draagt hij zijn steentje bij. 
Opmerking van Jos: de leeftijd voor de lopers moet worden aangepast, want er staat vermeld dat deze mee 
kunnen doen vanaf 18 tot 80 jaar!  Maak er maar tot 100 van. 
 
Kampioenen: 
Justin wordt gehuldigd voor het behalen van diverse kampioenschappen en ook nog met het behalen van een 
Nederlands record. 
Dennis wordt gehuldigd voor zijn Nederlands kampioenschap outdoor Hoogspringen. Verder wordt nog opgemerkt 
dat Dennis volgend jaar bij het Europees Kampioenschap hoofdscheidsrechter bij het Hoogspringen zal zijn. 
Ruud wordt gehuldigd voor zijn Nederlandse titels bij het Polsstokhoogspringen. 
Teun wordt gehuldigd voor zijn Nederlandse titel op de Winter-Triathlon. 
 
Begroting 
Dorien geeft toelichting op de begroting 2015. Maarten vraagt of de punten van de kascommissie meegenomen 
gaan worden. Dorien antwoord bevestigend. Er komen diverse vragen over de inzage door onze leden en bestuur 
in de cijfers van de stichting. Marcel legt uit dat Dorien wel inzage krijgt en dat verder de stichting verantwoording 
aflegt bij de SWS (Stichting Waarborgfonds Sport). Zij beoordelen de boeken en geven aan de hand daarvan een 
positief of negatief advies. Dit is juridisch gezien voldoende, anders zouden ook leden van alle verenigingen waar 
de stichting contracten mee afsluit inzage kunnen eisen. 
 
Rondvraag 
Leo vraagt of de cursus verkeersregelaar i.p.v. per evenement niet per jaar gegeven kan worden. Dit schijnt te 
kunnen maar moet anders worden aangevraagd. Bestuur neemt dit mee. Mariette vraagt of er actie komt op de 
zorgpunten zoals aangegeven door de kascommissie. Antwoord is ja. 
Bert bedankt het bestuur voor zijn inzet van het afgelopen jaar. 
 
Sluiting 
Marjolein sluit de vergadering om 21:45 uur en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en nodigt iedereen uit nog 
een drankje te nemen. 
 
Namens het bestuur,  26 maart 2015. 
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UITSLAGEN ZEVENBERGSE SNELLE MEERKAMP 

MUTATIES 

 
 
 

 
AANMELDINGEN 

  
AFMELDINGEN 

 Jasper Gijzen Klatje 
 

Anne Freij C-pupil 
Niels van der Kloot D-junior 

 
Lotte van Loon C-pupil 

Renske Engelen D-junior 
 

Julian Geelen B-pupil 
Marit Nuis C-junior 

 
Niels Kreeft C-junior 

   
Laurena Laros B-junior 

   
Shannen Eikenbroek A-junior 

   
Rob Langeweg Senior 

OVERIG 
  

Ed de Roos Loper 
Alex Eradus Donateur 

 
Nelly van Sprundel Loper 

Bente de  Jager Donateur 
 

Colette van der Burgt Loper 
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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!



 

JEUGDKAMP 2015 
 
Het kamp was erg leuk en we hebben hele leuke spelletjes gedaan, 
Levend Stratego was erg grappig. Ik heb ongeveer 10 uurtjes 
geslapen in 2 nachten, dus dat valt nog mee.  
Ik wilde eigenlijk helemaal niet gaan slapen, maar was toch wel moe.  
Volgend jaar ga ik weer mee! 
 
Groetjes Cas Overzier 

 
 
 
 
 
Dit is de tweede keer dat ik meega met dit kamp en het was weer heel erg leuk.                   
Het bos was spannend en leuk, vooral de speurtocht. Jammer dat het regende zondag, 
ik was heel erg nat. Ik heb samen met Nina ook nog een heel klein konijntje 
vastgehouden, deze was erg lief.  
 
Groetjes Wout Overzier 

___________________________________________________________________________________________ 
 

Het was een kei leuk kamp! Het drugssmokkel spel was erg grappig. We zaten de hele 
tijd te dealen op de bergen.   
Op vrijdagavond werd ik door mijn ouders en broer naar het kampterrein gebracht.               
Ik mocht net als vorig jaar de trap op naar de slaapzaal. Hier lagen al heel veel 
matrassen met slaapzakken op de grond. Mijn matras lag al klaar. Omdat ik wat later 
was, zeiden mijn ouders dat ik maar gauw naar de kinderen moest gaan, dan zouden 
zij het bed wel opmaken….beter! Buiten aangekomen waren alle kinderen al aan het 
spelen. Ik begon met voetballen en schommelen. Daarna waren de spelletjes aan de 
beurt.  
In de nacht was het wat onrustig, er werd heel wat afgekletst. Ik viel rond 3.30 uur in 
slaap. De volgende morgen aan het ontbijt. Lekker boterhammen met hagelslag.                  
De hele dag bezig met spelletjes, voetballen en schommelen. Met de lunch kregen we 
pannenkoeken. En als diner aardappels, worteltjes, doperwten en kip.  
 

In de avond kreeg iedereen twee glow sticks om de armen. We gingen levend Stratego spelen midden in de nacht. 
Zonder dat we het wisten, hadden de ouders een foto van hun kind opgestuurd. Je kwam jezelf tegen op een van 
de speelkaarten van het levend Stratego, dat was echt geinig.  
 
Zondagmorgen was het echt een natte kliederboel. Alles moest worden ingepakt 

en dat duurde natuurlijk wel even.                 
Dan even nog je bord pakken, lekker 
ontbijten, de rest inpakken. Uiteraard 
gingen we met z’n allen weer spelletjes 
spelen. Tijd voor de lunch: weer lekker 
boterhammen met hagelslag.                   
Hierna was het weer speeltijd en 
toen…kwamen mijn ouders en broer 
mij weer halen. Dankzij het weer zijn 
bijna al mijn kleren nat geworden, maar 
het was echt een tof kamp!!! 

 
Groetjes, Wouter Versteden 
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JEUGDKAMP LOON OP ZAND 2015 A-PUPILLEN 
 
Op vrijdag 27 maart  was het zo ver! Het jaarlijkse Jeugdkamp voor de C-pup t/m C-jun in Loon op Zand. 
Trainers Maaike & ik waren al vroeg op het Kamphuis en hadden er ontzettend veel zin in!  
Nadat alle A-pupillen waren gearriveerd, hun bedje hadden opgemaakt en afscheid hadden genomen van papa 
en/of mama, kon het kamp echt beginnen! Maar eerst nog even lekker spelen in de speeltuin, voetballen met de 
oudere junioren en trainers en even knuffelen met de konijntjes.  
 
Vrijdagavond: Op vrijdagavond stond er een drugssmokkelspel in het bos op het programma. Er werden 2 teams 
gemaakt, een team met geldbiljetten, het andere team met de drugs. Beide teams moesten bij elkaar proberen te 
‘jatten’ zonder getikt te worden. Na een aantal rondes gespeeld te hebben werden er ‘politieagenten’ aan het spel 
toegevoegd. (Tikkers met een fel oranje hesje). Nu moesten de teams niet bij elkaar ‘jatten’ maar met elkaar 
‘dealen’ zonder ‘betrapt’ te worden door de politie. Er waren 3 soorten drugs; GHB-pillen met een straatwaarde van 
€100,-  XTC-pillen met een straatwaarde van €200,-  en Cocaïne met een straatwaarde van €500,-. Het was leuk 
dat er tijdens de uitleg kinderen waren die dachten dat het echte drugs was, natuurlijk waren het maar snoepjes en 
poedersuiker, haha!   Het was een heel geslaagd spel in het donkere bos!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na het drugssmokkelspel gingen we even zitten in de kantine om 
wat te drinken en wat te snoepen. Daarna werden er groepjes 
gemaakt. Lucas had namelijk zelf een quiz voorbereid voor het 
kamp! De groepjes kregen een antwoordblad en de quiz met 
presentator Lucas kon beginnen. Er kwamen vragen voorbij als; 
Wie is de wereldkampioen op de 100m? Welke kleuren hebben de 
Olympische ringen? Uit welk land komt Usain Bolt? Op welke 
datum is het schrikkeldag? Moet dit weekend de klok voor- of 
achteruit? Het was een Quiz van 21 vragen. Super leuk gedaan 
hoor Lucas! Na de quiz was het samen snel nakijken en de uitslag 
werd bekend gemaakt in de slaapzaal. De winnaars kregen een 
lekker prijsje, net als Lucas. Goed gedaan! Daarna was het lang erg 
gezellig in de slaapzaal…  
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Zaterdagochtend: Goedemorgen! Na een erg kort nachtje werden de A-pupillen al vroeg gewekt. Voor het ontbijt 
gingen we mini-bootcamp doen! Er moest eerst een parcours afgelegd worden in het speelbos en vervolgens 
kregen ze van mij allerlei verschillende oefeningen, inclusief opdrukken en burpees. Ze hadden een goede 
warming-up gehad voor de rest van de dag! Na het ontbijt wilden we met de A-pupillen naar de zandvlakte, maar 
die bleek toch verder lopen dan gedacht en dus besloten we na een half uur lopen te stoppen en te spelen op een 
zandveldje in het bos. Er werd gevoetbald, geklommen in de bomen en er werden zelfs ‘kunstwerken’ gemaakt van 
takjes en dennenappels. 

 

De kinderen konden lekker hun gang gaan, helaas hadden 
we op de terugweg een flinke regenbui! Terug op het 
kamphuis dus snel droge kleren aan en lekker naar de 
kantine om pannenkoeken te eten!  
 
Zaterdagmiddag: Na de lunch was het tijd voor het  
‘algemeen programma,’ een programma voor alle 
categorieën die elk jaar door andere trainers wordt 
georganiseerd. Dit jaar was het de beurt aan de BC-
pupillentrainers Anet, Marian, Lisanne & Stein. Het algemeen programma was een reis rond de wereld.                             
Er werden verschillende groepjes gemaakt die verschillende landen (spelletjes) moesten bezoeken.                               
Na een spelletje (waarbij ze munten konden verdienen en/of verliezen) moesten ze weer terug naar Schiphol                 
(BC-pup trainers) om een nieuw vliegticket te kopen en weer opnieuw naar een land mochten om munten te 
verdienen. Na de spelrondes werden er in de kantine nog een tiental vragen gesteld aan de verschillende groepjes 
om zo nog ‘last-minute’ extra munten te verdienen. Het team met de meeste munten wint. Het was een leuk 
algemeen programma! Na het algemeen programma tijd om lekker te eten; heerlijke gebakken aardappeltjes, 
kipfilet, salade en als toetje nog een ijsje! 
 
Zaterdagavond: Na het diner was het tijd om Levend Stratego, in het donker in het bos, te spelen. De camouflage 
kleding mocht uit de tassen! De uitleg werd gedaan in de slaapzaal, waarbij ik één voor één de spelkaarten liet 
zien. De papa’s en mama’s hadden (stiekem) een foto naar mij opgestuurd waarvan ik een Levend Stratego had 

gemaakt. Bedankt papa’s en mama’s, jullie hadden 
de gezichten van de kinderen moeten zien, haha! Het 
was ontzettend grappig!   Na de uitleg werden er 2 
teams gevormd die op beide armen een glowstick 
kregen geplakt en camouflageschmink op hun 
gezicht kregen. Zo zag je in het donker 2 
verschillende kleuren lichtjes lopen, zodat je niet per 
ongeluk een teamgenootje tikt! Ook de pion (vlag) 
van beide partijen werd beplakt met glowsticks. Het 
was een gaaf gezicht al die lampjes in het bos! 
Helaas was het ene team wat beter in het vinden van 
de vlag dan het andere team. Maar toch was het, 
ondanks de regen ’s avonds, een heel geslaagd spel! 
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Na het Levend Stratego spel zijn we nog even in de kantine wat gaan drinken en snoepen, maar toen was het toch 
echt tijd om naar de slaapzalen te gaan. Daar werden alle glowsticks van de jassen afgehaald en werden nog een 
paar nieuwe glowsticks gepakt. De lampen op de slaapzaal gingen uit en zo ontstond er een grote ‘lichtshow’ op de 
slaapzaal, dat was heel leuk om te zien! De meeste kinderen lagen deze avond eerder op bed dan de avond 
ervoor, maar omdat de klok deze nacht ook nog eens een uur vooruit ging was het weer een heel kort nachtje…  
 

Zondagochtend: Goedemorgen! Het kamp is alweer 
bijna voorbij. Eerst even opfrissen en aankleden, dan de 
slaapzakken en dekbedden oprollen en tassen inpakken. 
Ook werd er tussendoor heel veel gedanst in de 
slaapzaal op Snollebollekes – Snollebolleke. Voor het 
ontbijt deden we zelfs een warming-up, buiten in de 
regen, voordat we gingen ontbijten in kantine. Na het 
ontbijt gingen we naar het speelbos. Daar gingen we 
eerst een potje volleyballen met strandballen. Vervolgens 
werden er touwtjes met spekjes aan het volleybalnet 
gebonden. Tijd voor spekhappen! Er werden tweetallen 
gevormd waarvan nummer 1 geblinddoekt werd en spek 
moest happen. Nummer 2 gaf aan nummer 1 de 
instructies. Een prima activiteit op zondagochtend die niet 
veel energie van ze vraagt en vooral ook erg grappig is! 
Wat hebben we gelachen hè!   
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Zondagmiddag: Na de lunch zijn we nog een keer terug gegaan naar het bos om het drugssmokkelspel te spelen. 
Dit was denk ik toch wel het meest uitdagende en interessante spel dat de A-pupillen gespeeld hebben op het 
kamp, want ze wilden het dolgraag nog een keer spelen! Het had het afgelopen weekend heel veel geregend, 
waardoor er veel blubber lag in het bos. Op de heenweg naar ons bosgebied voor het drugssmokkelspel verloor 
Jelle dan ook zijn schoen in de blubber.. vervolgens wat later tijdens het spel Zeferino ook!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het was weer een GE-WEL-DIG weekend, ondanks de wind, kou en regen!  
Bedankt voor jullie deelname aan het kamp & jullie enthousiasme, inzet en gezelligheid!   
Via deze weg wil ik ook nog even de keukenploeg bedanken voor de heerlijke boterhammen, pannenkoeken, 
gebakken aardappeltjes, kipfilet, salade enz. dat voor ons klaargemaakt werd en voor het verzorgen van 
snoepjes/koekjes en drinken voor onze pupillen! Het was heerlijk! BEDANKT!   
 
Alle foto’s en filmpjes van het jeugdkamp zijn te vinden op www.avgroenester.nl !  
Sportieve groetjes, Angela van Haaften (Trainster A-pupillen) 
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VAN HET TRAINERSFRONT 

Hardlopen doe je omdat je wilt afvallen, om aan je algehele conditie te werken, of gewoon omdat je het leuk 
vindt. Maar er blijken talloze redenen te zijn om regelmatig te gaan joggen of rennen. Hardlopen levert 
allerlei positieve consequenties op voor je lichaam, je geest en je leven. Zo helpt hardlopen bijvoorbeeld 
ook om beter te slapen, meer te onthouden en langer jong te blijven. Hieronder zijn 10 redenen opgesomd 
waarom hardlopen goed voor je is. Alles bij elkaar een fantastische motivatie om je hardloopschoenen uit 
de kast te pakken en in beweging te komen! 

1. Afvallen door hardlopen 

Als je wilt afvallen is hardlopen uitermate effectief. Met hardlopen verbrand je meer dan 700 calorieën per uur. 
Wanneer je wilt afvallen door hardlopen moet je vooral goed op je hartslag letten. Wanneer je hartslag namelijk 
verhoogd is, maar niet te hoog dan gaat je lichaam over op de ideale vetverbranding. 

2. Hardlopen voor geluk 

Intensieve lichamelijke activiteit zoals hardlopen zorgt voor de aanmaak van endorfine; ook wel het gelukshormoon 
genoemd. Dat wil niet zeggen dat hardlopen automatisch zorgt voor geluk - daar is meer voor nodig - maar het 
draagt zeer zeker bij aan een gelukkig gevoel. Daarnaast zorgt hardlopen voor een kleinere kans op depressies en 
angststoornissen en het helpt je om je beter te wapenen tegen stress. Volgens wetenschappers heeft hardlopen 
een verslavende werking. Je lichaam gaat verlangen naar de endorfine, serotonine en dopamine die vrijkomen 
tijdens het lopen. In dit geval is het een positieve verslaving. Het zorgt ervoor dat het hardlopen een plezierige 
activiteit wordt. 

3. Rennen voor de gezelligheid en voldoening 

Hardlopen kan ook heel gezellig zijn wanneer je het met anderen doet. Tegelijkertijd kan het je een goed gevoel 
geven wanneer je je rondje gelopen hebt. Met hardlopen zet je een heel tastbare prestatie neer, waar je trots op 
kunt zijn. Wanneer je alleen loopt ervaar je misschien minder gezelligheid, maar dan is hardlopen misschien wel de 
uitgelezen activiteit om tot jezelf te komen. En als je bijvoorbeeld door het bos of in de duinen loopt, geeft het je de 
kans om te genieten van de natuur. 

4. Hardlopen: goed voor het hart 

Hardlopen is goed voor je hart. Regelmatig rennen of joggen zorgt voor een lagere bloeddruk, een lagere hartslag 
(ook in rust), een lager cholesterol en minder kans op diabetes. Er wordt nogal eens beweerd dat hardlopen juist 
slecht voor je is, omdat het de kans op een hartaanval vergroot. Onderzoek toont inderdaad aan dat de kans op 
een hartaanval groter is tijdens het lopen. Echter is dit verschil zo klein dat het bijna verwaarloosd is. 

5. Rennen voor een betere ademhaling 

Met hardlopen train je ook je longen. Door regelmatig te rennen neemt je longcapaciteit toe, waardoor je dieper in 
kunt ademen. Dit zorgt voor een efficiëntere ademhaling, wat er onder andere toe leidt dat je minder snel moe 
wordt. 

6. Joggen of rennen voor een betere conditie 

Hardlopen zorgt ook voor een betere algehele conditie. Je hart, longen en spieren raken beter ingesteld op 
langdurige inspanning. Die conditie komt je niet alleen van pas bij hardlopen en andere sporten; ook andere 
activiteiten kun je langer volhouden. Dat komt heel goed uit wanneer je fysiek zware arbeid moet verrichten. 

7. Hardlopen voor de aanmaak van serotonine 

Hardlopen zorgt voor extra aanmaak van serotonine in je lijf. Dat is een neurotransmitter (een stof die signalen 
overdraagt tussen zenuwcellen) die veel positieve effecten teweeg brengt. Onder andere: Meer zelfvertrouwen, 
een betere diepere slaap, een hogere productiviteit, een betere stemming, een hogere seksuele activiteit en meer 
zin in seks. 
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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

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



 

GROENE STER GOES ALPE D’HUZES 

8. Hardlopen verkleint de kans op artritis 

Van hardlopen wordt vaak beweerd dat het een belasting is voor je enkels, knieën en andere gewrichten. Dat klopt, 
maar tegelijkertijd zorgt het voor een kleinere kans op artritis (gewrichtsontstekingen). Dat blijkt uit onderzoek uit 
2013, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Medicine & Science in Sports & Exercise. 

9. Rennen goed voor je denkvermogen 

Hardlopen zorgt voor de aanmaak van nieuwe hersencellen in de hippocampus. Daarmee heeft hardlopen een 
positieve uitwerking op je geheugen en het vermogen om te leren. Ook scoren hardlopers gemiddeld beter op 
verstandelijke tests. Daarbij is het wel belangrijk dat je in beweging blijft. Als je stopt met hardlopen verdwijnen na 
enkele maanden de voordelen ten opzichte van niet-lopers. 

10. Hardlopen gaat veroudering tegen 

Regelmatig rennen of joggen vertraagt ook het verouderingsproces. Vanaf je 30e worden je botten brozer.                    
Met hardlopen zorg je dat dit proces langzamer verloopt en blijven je botten langer gezond. Ook je spieren worden 
door hardlopen minder snel afgebroken als je ouder wordt. 
 
Bovenstaande informatie kwam ik tegen op de site sportinfonu.nl  
Verder is hardlopen een sport waar je niet afhankelijk bent van anderen. Als je even een half uurtje of uurtje tijd 
over hebt, schiet je je schoenen aan, loopt een rondje en bent zo weer terug. 
 
Ook is lopen op de baan gezellig, je ziet je loopmaatjes weer en kunt tijdens het lopen gezellig de toestand van de 
wereld doorspreken en je hebt na afloop (meestal) een heerlijk gevoel dat je goed bezig bent geweest. 
 
Ik zie jullie deze of volgende week graag weer op de baan! 
 
Ton 
 
   De volgende die een stukje mag schrijven is Ruud Jacobs. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wanneer:  Zaterdag 23 mei 2015  
Tijdstip:  14.00 uur 
Wat:   Sponsorloop en meer... 
Waarom:   KWF / Alpe d’Huzes  
Voor wie:  Voor alle Klatjes, Mini's en Pupillen is er de sponsorloop.  
Aanmoedigen:   Dat kan door iedereen..... 
  
Meer informatie bij de Pupillentrainers, via je mail of de posters op De Knip. 
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SOLDATENKAMP BC-PUPILLEN 
 
Ja hoor, het is eindelijk zo ver. 
Vrijdag 27 maart gingen we weer met z’n allen op kamp in Loon op Zand, en dat met z’n allen dat was dit jaar 
zeker het geval, want van onze BC-pupillen groep gingen er wel 35 kinderen mee op kamp, sommigen kwamen 
maar voor 1 dagje, maar dat maakt niet uit, ze zijn er toch bij. Een paar weken voor het kamp waren Marian, Stein, 
Lisanne en ik al bij elkaar geweest, want het programma moest toch gemaakt worden. Brainstormen over een 
thema was zo gebeurd, want we kwamen al snel tot de conclusie dat we een soort soldaten/survival kamp wilden 
gaan doen. Spelletjes en opdrachten in dit thema werden verzonnen, spullen werden bij elkaar gezocht, en 
langzaamaan kwam het kampweekend dus dichterbij. 
 
Vrijdagmiddag/avond waren Marian, Lisanne en ik al op tijd op het kamphuis, hebben daar alle spullen uitgeladen 
en zijn meteen maar het bos ingegaan om een speurtocht uit te zetten. Nu al, zie ik jullie denken. Ja dat moesten 
we nu al wel doen, want vanavond hebben we daar waarschijnlijk geen tijd meer voor. De speurtocht was bijna 
uitgezet, toen we werden gebeld dat de pizza’s waren bezorgd, want het is inmiddels al jaren traditie dat we voor 
het kamp met de trainers en keukenploeg samen eten. Jaren achter elkaar gingen de trainers dan naar                        
Mac Donalds, maar sinds vorige jaar hebben we de pizza ingevoerd, enne dat is toch wel een goed plan. 
 
De pizza’s waren nog maar net op, toen de eerste kinderen al arriveerden. De meeste kinderen hadden samen al 
afgesproken wie bij wie wilden slapen en dus werden er meteen een aantal bedden bezet gehouden. Ruimte 
genoeg, want omdat we dit jaar met zo’n grote groep zijn, hebben we wel 3 slaapzalen tot onze beschikking. 

Langzaamaan druppelde iedereen zo 
het kamphuis binnen, werden samen 
met papa en mama nog de mooie 
speeltuinen bewonderd, werden de 
jonge konijntjes even geknuffeld en 
kregen papa en mama nog een 
afscheidsknuffel, want die moesten 
immers weer naar huis. Wij zijn daarna 
met onze BC-pupillen groep even de 
eetzaal ingegaan, hebben wat afspraken 
gemaakt die dit weekend gaan gelden, 

en daarna moest iedereen een warme jas aandoen en een zaklamp meenemen, als je die bij je had, want we 
gingen het bos in. Aan de rand van het bos hing  al een eerste aanwijzing van Soldaat van Breukelen. Gaandeweg 
in de speurtocht kwamen we er achter dat deze soldaat met zijn eigen bataljon in de Loonse en Drunense Duinen  
op oefening was, toen hij zijn bataljon was kwijtgeraakt. Dat kwam doordat hij ineens een harde knal had gehoord, 
in de bosjes was weggedoken en zich heel stil had gehouden. Toen de rook weer wat was opgetrokken en hij weer 
tevoorschijn kwam, was hij helemaal alleen in het bos en was hij ook nog eens de weg kwijt. Hij was toch maar 
gaan lopen in het bos, maar was nu zijn schuilplaats kwijt geraakt en daarom vroeg hij aan ons of wij die wilden 
zoeken. Dat hebben wij natuurlijk gedaan en aan het eind van deze speurtocht hebben we inderdaad een 
schuilplaats gevonden met daarin een aantal echte legerspullen, zoals een helm, een veldfles, een shirt, en nog 
een paar dingen. Die hebben we maar meegenomen naar het kamphuis, want die zullen we vast wel nodig 
hebben. De meeste kinderen vonden de speurtocht helemaal geweldig, spannend in het donker in het bos en dan 
alleen maar het licht van je zaklamp, Een paar kinderen vonden het toch wel erg spannend, maar nadat we aan 
hen hadden verklapt, dat wij die papieren eerder die middag hadden opgehangen, was die angst zo weer 
verdwenen. 
 
Terug op het kamphuis hebben we lekker wat gedronken, wat lekkers gegeten, kreeg iedereen een 
soldatenpaspoort uitgereikt en hebben we nog een potje levend bingo gedaan. Een leuk spel waarbij van elk 
groepje 1 kind zo snel mogelijk een voorwerp wat genoemd werd moest zoeken. Eigenlijk hadden we voor die 
avond nog een paar spelletjes gepland staan, maar gezien de tijd hebben we die maar niet meer gedaan en zijn 
we pyjama’s aan gaan doen en ons langzaamaan klaar gaan maken om te gaan slapen. Slapen, wat is dat? 
Slapen, dat doe je toch niet op kamp? Slapen dat komt niet in het kamp woordenboek voor? Nou jongens en 
meisjes, op een gegeven moment toch wel hoor. Dus na een hoop gezelligheid, geklets en gelachen te hebben, 
moesten we toch even streng zijn, en is iedereen toch lekker in slaap gevallen. 
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Zaterdagochtend: Al vroeg waren de eerste kinderen weer wakker en dan duurt het niet lang voordat de hele 
slaapzaal wakker is. Maar goed, dan zijn we toch in ieder geval op tijd voor het ontbijt. Om half 9 hebben we 
samen met de andere groepen heerlijk ontbeten en daarbij zijn er heel wat bruin/witte boterhammen naar binnen 
gegaan. Ja, bruin/witte, want vooral de kinderen die voor de eerste keer op kamp waren, waren verbaasd dat de 
ene kant een witte boterham en de andere kant een bruine boterham was. Echte kampboterhammen dus. Aan het 
einde van het ontbijt arriveerden de kinderen die voor 1 dagje zouden komen en dus was de hele groep van 35 
kinderen compleet. Na weer even lekker in de speeltuin gespeeld te hebben, of de konijntjes geknuffeld te hebben, 
kreeg iedereen een “soldaten bandana” en zijn we met z’n allen het bos weer in gegaan. Na een stukje wandelen 
vonden we een prachtig stuk bos, waar we heel goed ons spel konden spelen, en dus hebben we de groep in 3 
groepen gedeeld en heeft iedere groep door middel van camouflage netten, zijn eigen legerbasis gebouwd. In die 
legeerbasis kreeg iedere groep een aantal smokkelmaterialen, in de vorm van geld, pillen en drugspoeder en na 
het startsein was het de bedoeling dat de ene groep bij de andere groep ging proberen om zoveel mogelijk 
smokkelwaar weg te halen, zonder getikt te worden. Dit werd door de “soldaten” heel fanatiek gedaan, er werd heel 
wat af gerend, verdedigd en sommige jongens maakten het niets uit als ze dan achter een tak bleven hangen, er 
moest verdedigd worden. Tussendoor hebben we weer even een drink en eetpauze gehouden en na het spel wat 
korter nog een keer gespeeld te hebben, was het leger van Stein het beste leger, want die hadden de meeste 
materialen gesmokkeld. 
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Terug op het kamphuis werden we verrast door heerlijke tomatensoep en pannenkoeken, en daar hebben we 
heerlijk van zitten smullen. 
 
In de middag is het eigenlijk wel traditie dat we een algemeen programma doen, dat wil zeggen met alle groepen 
die op kamp zijn samen, en daarom dus dit jaar ook. We hebben een reis rondom de wereld gemaakt, waarbij de 
reisgezelschappen met hun geld een ticket naar een land moesten kopen. Dan gingen ze op reis/op zoek naar dat 
land, en in dat land moest er dan een spel uitgevoerd worden, waar weer geld mee te verdienen was, of waar bij 
een mindere prestatie geld ingeleverd moest worden. Op deze manier waren er dure en goedkope landen, maar 
ook landen waar je veel of minder kon verdienen. Het zag er deze middag even naar uit dat het zou gaan regenen, 
maar gelukkig was dat niet het geval en hebben we het spel heerlijk buiten kunnen doen. Toen bijna alle 
reisgezelschappen, alle landen wel hadden bezocht, was er nog een vragenronde in de eetzaal en hierbij konden 
de gezelschappen voor elk goed antwoord nog meer geld verdienen. Daarna was het algemeen programma 
afgelopen, mocht iedereen weer lekker gaan spelen, in afwachting van natuurlijk de heerlijke avondmaaltijd.                   
De organisatoren van het algemeen programma moesten natuurlijk wel eerst het geld van de gezelschappen nog 
tellen, want er moest vanavond natuurlijk nog wel een uitslag bekend gemaakt worden. Wat we niet mogen 
vergeten is dat we deze middag nog hulp hebben gekregen van een aantal AB-junioren die speciaal naar het 
kamphuis waren gekomen om ons te helpen, nog bedankt hiervoor! 
 
Tijd om te eten, en dus hebben we weer heerlijk zitten smullen van de gebakken aardappeltjes, sla, erwtjes en 
worteltje, een heerlijk mals kipfiletje en als afsluiter natuurlijk een ijsje. Heerlijk hoor. 
 
Na het eten was het eigenlijk de bedoeling dat we buiten een Legersloopspel zouden gaan doen, hiervoor hadden 
de AB-junioren die ‘s-middags waren komen helpen al alle vragen opgehangen, maar jammer genoeg was het 
inmiddels behoorlijk gaan regenen en vielen de vragen zo naar beneden. Tja, wat dan! De vragen er maar af halen 
en binnen ophangen. Dat kan ook hoor. Dus dat hebben we ook gedaan, iedereen moest 15 vragen 
beantwoorden, en dat deden onze soldaten echt met heel veel enthousiasme en energie. Leuk hoor. Daarna nog 
lekker weer wat drinken en wat lekkers, en deze keer een keuze. Diegenen die nog niet echt moe waren, dus 
stoere soldaten waren, mochten als ze wilden nog mee naar het bos voor een legerwandeling. Diegenen die niet 
wilden mochten alvast naar de slaapzaal en hun pyjama aan gaan doen. Natuurlijk hadden we nog een fijn groepje 
stoere soldaten en we zijn dus nog een flinke wandeling in het donker gaan maken, waarbij we van Lisanne nog 
hebben geleerd hoe we moeten marcheren als een echt bataljon. Terug van de wandeling zijn ook deze stoere 
soldaten naar de slaapzaal gegaan om daar nog wat te dollen en te kletsen, en te passen hoeveel dames er 1 bed 
kunnen, want wist u dat je in 2 bedden best met 6 meisjes een hele nacht kunt slapen? Wonder boven wonder 
duurde het deze avond niet zo heel lang voordat iedereen heerlijk in dromenland was. Waar zou dat toch aan 
liggen? 
 

Zondagochtend: We mochten vanochtend uitslapen, want het ontbijt zou 
pas om 9.00 uur zijn, en dat was maar goed ook, want rond half 9 hebben 
we nog een hoop kinderen moeten wakker maken, anders zouden we niet 
op tijd aan het ontbijt hebben gezeten. Jammer genoeg was het weer 
vandaag heel anders als gisteren en was het nu al een beetje aan het 
regenen. In de hoop dat het zou stoppen met regenen, zijn we na het 
ontbijt eerst maar onze tassen in gaan pakken en de slaapzaal wat 
opgeruimd, maar jammer genoeg werd het niet echt droog. Stein en 
Lisanne hadden inmiddels een soort Stormbaan in de speeltuin uitgezet, 
maar die viel jammer genoeg door de regen letterlijk en figuurlijk een 
beetje in het water. Maar goed, we hebben ons toch nog wel prima 
vermaakt in de speeltuin, want de kabelbaan, klimrekken, draaimolens en 
dergelijke zijn natuurlijk ook wel heel tof om mee te spelen. Tussen de 
middag weer tijd voor een heerlijke boterham, en na een bedankje aan de 
keukenploeg hadden we nog iets anders te doen. Lisanne en Maaike 
waren namelijk voor de eerste keer als leiding mee op kamp, en dus 
moesten ze nog ontgroend worden. Na vorig jaar Stein en Wesley met 
pannenkoeken ontgroend te hebben hadden we voor Lisanne en Maaike 
iets anders in petto.   
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De dames werden 
namelijk eerst met 
toiletpapier helemaal 
ingewikkeld tot een 
mummie, totdat ze 
helemaal niets meer 
zagen. Daarna mochten 
een paar kinderen een ei 
op hun hoofd stuk slaan. 
Nou, dat was natuurlijk 
lachen, gieren, brullen 
geblazen, zeker omdat 
Lisanne en Maaike niet 
in de gaten hadden wat 
er ging gebeuren, en na 
een paar kapotte eieren 
zagen ze er natuurlijk 
niet meer heel fraai uit. 
Maakt niet uit, dat is 
ontgroenen!! 
 
 

 
Na het eten wilden we eigenlijk weer een spel gaan doen, maar dat was door de regen jammer genoeg niet echt 
mogelijk, daarom zijn we nog wel naar het bos gegaan om te zoeken of de hut die we vorig jaar hadden gebouwd 
er nog was, en jawel hoor, hij was er nog steeds. De houten blokken die we er vorig haar hadden ingezet, hadden 
nu zelfs kussentjes gekregen, want door het mos op deze blokken leken het net kussentjes. In het bos hebben we 
nog een poosje gespeeld en toen zijn we weer terug gegaan naar het kamphuis, waar de eerste ouders al weer 
arriveerden. 
 
We hebben met heel onze groep nog even een paar mooie foto’s gemaakt, iedereen kreeg een mooi 
soldatendiploma mee naar huis en de kinderen hebben van ons de complimenten gekregen dat ze heel het 
weekend zo enthousiast en fanatiek hebben meegedaan en dat ze onderling ook zo aardig en verdraagzaam voor 
elkaar waren. 
 
Ik kan met recht zeggen dat wij (Marian, Stein, Lisanne en Anet) het dit weekend weer ontzettend goed naar onze 
zin hebben gehad, net als alle jongens en meisjes denk ik , dus daarom voor alle papa’s en mama’s van  
Julius - Stan - Geert - Lennard - Gijs - Tijn - Rick - Jur - Luna - Anne - Yara - Tara - Meike - Aiden - Rein - Merijn - 
Tim - Daan - Tom - Werner - Wout -  Finn -  Rick -  Juul -  Kaatje -  Lynn - Saar - Marit - Kim - Lieke - Nina - Adess - 
Merlijn – Lisa – Britt en Merijn 
BEDANKT VOOR HET LENEN VAN JULLIE KINDEREN DIT WEEKEND!! 
Wij hebben van ze genoten!! 
 
Groetjes, Anet 
 
P.s. Op onze site staan nog talloze foto’s van 
het kamp. 
Leuk om samen even te bekijken! 
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VERJAARDAGEN 

PLASTIC TASJES 

 
 

 
APRIL 

  
MEI 

     1 Nina Haarlem 
 

3 Renate Kemner 
2 Bas van Rijswijk 

 
3 Andy Kremers 

3 Amber Verdaasdonk 
 

4 Melanie Lips 
4 Fred Lodder 

 
5 Wim Verhoeven 

4 Aad Poelenije 
 

5 Finn Ruttchen 
4 Feyza Serdar 

 
5 Stevin van der Meer 

5 Milo van der Zanden 
 

7 Merijn van den Berg 
5 Frank Valentijn 

 
9 Meike Valk 

5 Frans Verhoeven 
 

10 Maaike Brouwer 
6 Karin van Geel - Veldt 

 
11 Denise van de Kerkhof 

8 Joost Barel 
 

11 Mieke Thijsse 
10 Lisanne van Hooydonk 

 
12 Rudy Nieuwkerk 

10 Charlotte van Rijswijk 
 

16 Anneke Franken 
11 Marcel van Rijswijk 

 
17 Lieke Cramer 

11 Bente van Geel 
 

18 Wouter van As 
12 Pien Ardon 

 
19 Richel Gruijters 

12 Nina Keukelaar 
 

20 Esther Bon 
13 Bas Noordermeer 

 
20 Miranda van Sliedregt 

13 Lisa Holling 
 

21 Philly Brooymans 
15 Arend de Boer 

 
22 Veerle Maris 

16 Peter van den Wijngaart 
 

23 Geoffrey Westhoff 
16 Miranda Kallenberg 

 
24 Ziyal Xaviera van der Vossen 

17 Britt van Vlimmeren 
 

26 Saar Martens 
17 Rick van Vlimmeren 

 
27 Jeanny van Kaam 

18 Merijn van Tetering 
 

28 Manon Vermeulen 
20 Kaatje Coenraads 

 
29 Wout Overzier 

20 Lynn Coenraads 
 

30 Niels van der Kloot 
23 Richard van Eekelen 

 
31 Tamar van der Linden 

23 Thea Verhoef - van Kaam 
   24 Nick Langeweg 
   24 Frans Kremer 
   24 Michelle du Frenne 
   25 Ben Cornel 
   25 Joep de Kinkelder 
    

 
 
 
 

 
Voor het bezorgen van Knipsels is behoefte aan lege plastic tasjes. Wanneer u deze over heeft kunt u ze 
meenemen naar De Knip en aan de trainer/trainster geven. Ze worden verzameld in het materiaalhok en Anet van 
Hooydonk zal er vervolgens voor zorgen dat ze bij Liesbeth van Oers terecht komen. 
Alvast bedankt voor uw hulp! 
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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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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! 
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