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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
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

Kristallaan 7a

0168-404934

Bouwensland 18
J.J.Vorrinckstr.23
Melisblok 38

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

TRAINERS:
John Bakker
Dennis François
Justin François
Angela van Haaften
Anet van Hooydonk
Ruud Jacobs
Ton Kapitein
Stein van Kuik
Marian Roest
Ryan Smits
Bert Tielen
Jeannie Tielen
Wesley Timmerman
Frank Valentijn
Jaap Wagemakers

MEDIA INFO: www.avgroenester.nl

Rekeningnummer algemeen; NL68 INGB 0003 2746 80

CLUBTENUE:
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Jeanny van Kaam
Meer informatie: zie clubblad.

0168-326427

CLUBBLAD REDACTIE:
Hester Alofsen
Liesbeth van Oers

Lopers
Senioren
Senioren
A-pupillen + D-junioren
BC-pupillen
AB-junioren + Senioren
Lopers
C-junioren
BC-pupillen
Recreanten
ABC-junioren + Senioren
Klatjes + Mini’s
D-junioren
Lopers
Lopers overdag

Kamillestaat 35
Korenbloem 23

06-21699876
0168-327997
0168-327100
06-48245868
076-5019811
0168-329594
0168-325858
06-51488097
0165-314518
0168-326430
0168-328301
0168-328301
06-10640841
06-12410727
0168-328268

kopij
0168-330315
Verspreiding 0168-325899

VAN HET BESTUUR
Afgelopen maand zijn de zaaltrainingen weer begonnen, vrijwel alle categorieën bestaan uit een flinke groep
atleten of atleetjes. Ongetwijfeld hebben de trainers weer leuke, nieuwe en verrassende trainingen opgezet voor
komend seizoen. Maar ik moet er toch even een training uitpikken; ik zag dat de A-junioren en senioren op een
vrijdagavond in de Borgh een echte lasergame-training hadden. Het licht in de zaal ging uit en de jacht was
geopend! Leuk idee hoor.
Verder was er op 1 november de 1e cross van de A.R.W.B.-cross competitie. Deze werd georganiseerd door
Diomedon uit Steenbergen. AV Groene Ster was daar met zo’n 35 atleten en atleetjes flink vertegenwoordigd.
Allemaal hebben ze daar prima gelopen en zelfs 3 keer de 1e plaats en diverse 2e en 3e plaatsen behaald!
Ook bij de diverse afstanden tijdens de Marathon van Etten-Leur op 26 oktober hebben meerdere van onze atleten
meegedaan. Over het algemeen was men zeer tevreden over hun behaalde prestaties.
Deze maand staat er niet zo heel veel op het programma; op 22 november is de 2e cross van de A.R.W.B.-cross
competitie in Standdaarbuiten georganiseerd door AVS ’90.
Namens het bestuur;
Kees Otten

VAN DE REDACTIE
De kopij voor de eerstvolgende Knipsels kan uiterlijk ZONDAG 6 DECEMBER worden aangeleverd via;
knipsels@avgroenester.nl

WEDSTRIJD- & EVENEMENTENKALENDER
Datum
22-11-2015
31-12-2015
31-05 t/m 03-06 ‘16

Evenement
2e ARWB cross
Oliebollenloop
Avondvierdaagse

Categorie
Alle categorieën
Iedereen

Locatie
AVS’90 Standdaarbuiten
De Knip - Zevenbergen
De Knip - Zevenbergen

VAN HET TRAINERSFRONT
Helaas geen stukje voor deze rubriek ontvangen. De volgende die het mag proberen is Frank Valentijn.

JURYNIEUWSBRIEF
De nieuwste jurynieuwsbrief kunt u op internet bekijken via;
http://nieuwsbrief.atletiekunie.rfxweb.nl/Default.ashx?id=e5fdf941-c534-4d17-ae32-cdce636b633d
Makkelijker is het om uzelf via https://www.atletiekunie.nl/jury-en-officials in te schrijven voor de nieuwsbrief.
U ontvangt de jurynieuwsbrief dan voortaan automatisch via e-mail.
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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

verkrijgbaar bij

POVER SCHOENEN & SPORT

Noordhaven 86, Zevenbergen, 0168-324404

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.

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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DE BORGH -CLUB- SPAARACTIE 3.0
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KLEURPLAAT HARDLOPEN
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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

GROTE CLUBACTIE
De Grote Clubactie is zo goed als afgerond en heeft zo’n € 1290, - voor de club opgeleverd. Helaas kregen we op
het laatste moment van een aantal kinderen toch weer loten retour, die wij helaas niet meer konden verkopen.
Iedereen wordt toch ruim van te voren op de hoogte gebracht van de actie en men
heeft de mogelijkheid om aan te geven als men geen of minder loten wilt afnemen.
Volgend jaar dus goed de informatie lezen en op tijd reageren, zodat wij niet voor
verrassingen komen te staan. De club loopt namelijk een hoop geld mis als niet alle
loten worden verkocht en dat is zonde.
Voor dit jaar in ieder geval iedereen weer bedankt voor jullie inzet!
Hester Alofsen

JOHN BAKKER STOPT ALS TRAINER
Beste sportvrienden,
De meesten onder jullie zullen het al wel gehoord hebben, ik heb besloten om te stoppen met training geven aan
de lopersgroep. Reden hiervan is dat ik al een tijdje met tegenzin naar de training ga. Als de drive en de motivatie
weg is dan moet je op een gegeven moment een beslissing voor jezelf nemen. Ik heb aangegeven tot het einde
van dit jaar door te gaan, zodat er nog tijd is om de openstaande vacature met een nieuwe trainer in te vullen.
Ik heb bij AV Groene Ster mooie en ook minder mooie momenten gehad, zowel op sportief als op ander vlak.
Ik wil nog wel een aantal mensen bedanken en dat is Aad Poelenije die mij in 2002 vertelde dat ik bij Groene Ster
een nog betere loper zou worden ha ha nogmaals bedankt Aad! Uiteindelijk bleef ik hangen en kom ik bij de
volgende persoon die ik wil bedanken namelijk hoofdtrainer Bert Tielen die mij een beter loper heeft gemaakt en
die als geen ander iemand kan motiveren en beter maken.
Ja, ik was lekker bezig die tijd en prompt werd ik uitgenodigd door Bert om mee te doen aan de Roparun in 2003.
Dit zal ik nooit meer vergeten, wat een mooi avontuur was dat! Een hardloopevenement voor het goede doel waar
ik daarna een aantal jaren mee doorgegaan ben. Heb door dit alles heel veel nieuwe mensen leren kennen en hier
ook vrienden aan overgehouden.
Bert heeft mij ook gevraagd om de cursus te volgen TLG 3 (trainer loopgroepen nivo3). Ik heb dit gedaan en het
ging niet vanzelf, maar uiteindelijk heb ik het papiertje gehaald en heb ik sinds die tijd een lopersgroep getraind en
dat heb ik met veel plezier gedaan. (daar was niet iedereen blij mee destijds, werd namelijk als een strenge trainer
gezien…..)
Zo dit is misschien ook een mooie gelegenheid om jullie te vragen of je het trainersvak ambieert. Zo ja en je hebt
wat tijd over in de week laat het dan weten, want vanaf januari 2016 is er op donderdagavond van 19:30 - 20:30
een plek vrij voor een enthousiaste trainer!
Zo dit was zo'n beetje mijn verhaal, ik zou zeggen het gaat jullie allemaal goed, blijf lekker sporten en we zullen
elkaar zeker nog zien!
Sportgroeten, John Bakker
hardlooptrainer
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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!

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

Molenstraat 36
4761 CL Zevenbergen
0168-335855
info@bonmakelaardij.nl

www.bonmakelaardij.nl

Grando Keukens & Bad Zevenbergen
Blokweg 7A, 4761 RA Zevenbergen, tel: 0168-373700,
Betaalbaar Keukendesign

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.

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

VERNIEUWING BINNEN AV GROENE STER
Met ruim 300 leden is AV Groene Ster een actieve vereniging in Zevenbergen. We zijn trots op de sportieve
prestaties van elk lid afzonderlijk.
Net als veel andere verenigingen zien we echter ook dat de wensen van onze leden veranderen. Tijd is schaars,
de keuzevrijheid in vormen van vrijetijdsbesteding is enorm en lidmaatschap is niet langer een
vanzelfsprekendheid voor het beoefenen van een sport.
Leden en vrijwilligers binnen onze organisatie hebben elkaar daarom uitgedaagd om te vernieuwen en een
organisatie 2.0 neer te zetten die basis biedt voor heel veel jaren sportplezier in de vereniging.
In de komende maanden zullen leden en vrijwilligers worden gevraagd om zich open uit te spreken over hun
ambities en wensen waarbij geen enkel ‘heilig’ huisje zal worden afgeschermd.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat we de druk op de vrijwilligersorganisatie proberen te verminderen.
In een belactie in 2015 kwam een enorme bereidwilligheid van leden naar voren om te helpen. Er zijn dus veel
handen aanwezig in de vereniging, maar hoe bereiken we die handen om daadwerkelijk in actie te komen en hoe
zetten we die handen zo efficiënt mogelijk in?
Een kleine groep van mensen binnen de vereniging zijn nu een reis begonnen naar een organisatie 2.0 die we nu
nog niet helder kunnen definiëren maar die in iedere geval rust op een gezamenlijk streven naar plezier in sport.
We hopen vurig dat leden en niet-leden aan zullen sluiten bij deze reis door actief mee te denken en te handelen.
Praat mee, denk mee en handel mee via email of tijdens onze bijeenkomsten die we binnenkort zullen organiseren.
Samen willen we een nieuwe start maken en de wensen en behoeften van onze leden in vervulling laten gaan.
e-mail: info@avgroenester.nl

MUTATIES
AANMELDINGEN
Lauren Vriethoff
Djaron Vonk
Lykke van de Vegte
Kyara Ooijen
Jos Aardoom

AFMELDINGEN
Klatje
Mini-Pupil
C-Pupil
C-Junior
C-Junior

Wout Overzier
Milo van der Zanden
Thomas Hooyer
Miranda van Sliedregt
Mick van Sliedregt

A-Pupil
C-Junior
Senior
Loper
Loper
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WIJ ZIJN VAN START!
Ja hoor, zondag 1 november zijn we weer gestart met het crossseizoen 2015-2016. En hoe!
Onder een stralend zonnetje stonden we met wel 33 enthousiaste kinderen en natuurlijk de papa’s en mama’s aan
e
de start van de 1 ARWB cross die georganiseerd werd door Diomedon uit Steenbergen, in Moerstraten.
Heerlijk weer was het, eigenlijk nog echt geen winterweer, maar dat maakte de cross alleen nog maar leuker, want
niemand vond het vervelend om lekker buiten te zijn.
De CD-junioren waren die dag al eerder vertrokken en hadden hun wedstrijd er al bijna op zitten toen we met de
pupillen in Moerstraten aankwamen.
De afgelopen jaren zagen we vaak dat de deelname bij de pupillen vaak nog wel redelijk was, maar het aantal
deelnemers bij de CD-junioren liet nog wel eens te wensen over, maar ook dat was vandaag zeker niet het geval,
want er deden wel 9 CD-junioren mee, waarvan er bij deze eerste cross toch al 4 bij de eerste 10 geëindigd zijn.
Deze mooie klasseringen gingen bij de pupillen door hoor, want de mini-pupillen waren de eersten die na de
CD-junioren mochten lopen. Er deden 3 mini-pupillen van ons mee, Kay en Kathleen als echte mini-pupil en omdat
Luc ook zo graag mee wilde doen, heeft hij ondanks dat hij een jaartje jonger is ook lekker meegelopen.
En wat hebben onze 3 kanjers goed hun best gedaan, echt geweldig.
Op de laatste 100 meter kwam Kay als 1e het bos uit, maar helaas werd hij in die laatste 100 meter toch nog
ingehaald en werd hij dus prachtig 2e. Luc werd 5e, waar hij echt super, super trots op mag zijn. En Kathleen, die
van AV Groene Ster als enige meisje meedeed, haalde de 3e plaats binnen. Kathleen, wat heb jij goed je best
gedaan, super!
Na de mini-pupillen, gingen de C-pupillen van start. De meeste van deze deelnemertjes hebben vorig jaar ook al
mee gedaan, dus wisten al een beetje wat ze konden verwachten. Kevin was nieuw en haalde een mooie 9e plaats,
geweldig Kevin, goed je best gedaan joh!
Stan, deed ook super zijn best en wist beslag te leggen op de 11e plaats, wat echt heel goed is.
Ook hier deed maar 1 meisje van AV Groene Ster mee, maar onze Anniek doet niet onder voor de jongens hoor.
Ze heeft een prachtige race gelopen en kwam als 3e meisje over de finish, dat belooft dus nog wat voor de rest van
het seizoen.
Daarna was het de beurt aan de B-pupillen, de al iets grotere bikkels dus. En bikkels zijn ze hoor, waren er vorig
jaar nog een aantal kinderen die sportief mee deden, maar een beetje achteraan liepen, dat was dus vandaag
helemaal niet het geval, want we hebben samen geweldige plaatsen behaald. Wat voor de punten die we deze
winter kunnen verdienen natuurlijk alleen maar goed is.
3 meisjes stonden er aan de start, Tara, Luna en Julia. Ze gingen heel snel van start en hadden meteen al een
e
e
e
goede positie, die ze alle drie hebben kunnen vasthouden, want als Luna als 1 , Julia als 4 en Tara als 6 over de
streep komt, kun je toch als trainster alleen maar super, super trots zijn!!
De jongens lieten Marian, Lisanne en Anet als trainster ook zo blinken hoor, want onze 5 bikkels liepen zo goed,
dat ze ons allemaal stuk voor stuk hebben verbaasd. Bij de start was het nog even afwachten hoe het zou gaan,
want een aantal jongens vertrokken op een plekje wat we niet van hen hadden verwacht, maar toen ze eenmaal
het bos uitkwamen, konden we trots zijn.
Geert liep met een mooie voorsprong weer op kop en won de wedstrijd, geweldig dus. Een paar plaatsjes verder
kwam Jur, die daarmee een heel mooi debuut had, met vlak op zijn hielen Stan op de 16e, Sid op de 17e en Tijn op
de 18e plaats. Jongens wat hebben jullie gelopen zeg, hartstikke goed.
Zoals ik al zei, waren Marian, Lisanne en ik, super, super trots op jullie.
Wat is het dan toch leuk om van deze enthousiaste kinderen trainster te mogen zijn.
Onze A-pupillen waren als laatste aan de beurt en ik kan toch ook wel namens Angela zeggen dat ook onze
A-pupillen zich goed van voren hebben laten zien, want met een 6e plaats voor Renske, een 10e voor Lisa, een 11e
voor Marthe, een 15e voor Laura, en een 20ste voor Britt zijn wij zeer en zeer tevreden.
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De jongens A-pupillen deden niet onder voor de meisjes hoor, want als we voor Max de 7e plaats binnen haalden,
voor Jelle de 9e, voor Werner de 13e, voor Tim de 15e en voor Rick de 20ste (zouden Rick en Britt een tweeling zijn,
met beide een 20ste plaats? Ja dus) is ook Angela als trainster vast dik tevreden.
Over 2 weken is de volgende cross weer, deze keer in Standdaarbuiten. Ik zal jullie weer op de hoogte houden,
maar als het succes van deze 1e cross zich voortzet, wordt dit weer een heel leuk en medaillevol seizoen voor AV
Groene Ster. We doen ons best!
Groetjes, Anet
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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.

VERJAARDAGEN
NOVEMBER

DECEMBER

2 Koen van Leent

1 Thomas Pistorius

2 Aiden Broos

2 Shetana Willemse

3 Danielle Kremers - Damen

2 Janne de Jager

5 Daisy van Tilborgh

3 Monique Otten

5 Marijn de Korte

3 Julia Roubos

8 Julius Coenraads

3 Leo van Dijk

9 Claire Poelenije

5 Vanessa van Heijst

10 Daan Farla

6 Richard Geelen

10 Ron Becht

7 Amber Alofsen

12 Rico Stroobant

7 Marian Farla

12 Claudia van de Horsten vd Noort

8 Carla François - van t Hof

14 Gabie Bakker

8 Willem Nieuwland

20 Toon Paulissen

9 Wouter van Verseveld

21 Nikki Valk

11 Esther Cramer

22 Marjan Sprengers

12 Sjak van Oers

23 Frank van der Made

12 Leo Stok

24 John Kremers

14 Lisa van Wassenaar

25 Ria Kooistra

14 Frank Braams

29 Adess Koopman

15 Raymond Schoonen

29 Merlijn Koopman

16 Stein van Kuik

30 Ferdi Spronk

16 Marthe van Loon

30 Miriam Jacobs

17 Jan Franken
17 Stefano Eversdijk
19 Kim Holling
22 Renske Engelen
22 Fleur Braaksma
22 Marian Roest
22 Laura de Wit
24 Leonard Wennekers
24 Bert Mathijssen
25 Sid Huysman
26 Ryan Smits
28 Djaron Vonk
28 Rick van Rijswijk
29 Mariette Kapitein
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KLEURPLAAT SINTERKLAAS
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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

#AMPAGNEWEG  \  2- :EVENBERGEN \ 4     \ INFO BBVROLIJKNL

!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
#AMPAGNEWEG  \  2- :EVENBERGEN \ 4     \ INFO BBVROLIJKNL

