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TRAININGSTIJDEN m.i.v. 1 oktober
Klatjes + Mini's:   VR    17:00 - 18:00 uur - De Borgh 
ABC-pupillen:  VR    17:00 - 18:00 uur - De Borgh  
CD-junioren:  WO  18:30 - 19:30 uur - De Knip
   VR    18:00 - 19:00 uur - De Borgh
B-junioren:  VR    19:00 - 20:30 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 
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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.

Opgericht dd. 19 augustus 1970

BESTUUR:
Vacant    Voorzitter    
Dorien van Someren Penningm.   Kristallaan 7a           0168-404934
Vacant   Secretaris     
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    0168-325899

CLUBTENUE:     Jeanny van Kaam           0168-326427
     Meer informatie:  zie clubblad.

TRAINERS:
Dennis François  Senioren            0168-327997
Justin François  Senioren            0168-327100
Angela van Haaften  A-pupillen + D-junioren                      06-48245868 
Anet van Hooydonk  BC-pupillen            076-5019811
Ruud Jacobs  AB-junioren + Senioren          0168-329594
Ton Kapitein  Lopers            0168-325858
Stein van Kuik  C-junioren           06-51488097
Marian Roest  BC-pupillen            0165-314518
Ryan Smits  Recreanten           0168-326430
Bert Tielen  ABC-junioren + Senioren           0168-328301
Jeannie Tielen  Klatjes + Mini’s           0168-328301
Wesley Timmerman  D-junioren           06-10640841
Frank Valentijn  Lopers            06-12410727
Jaap Wagemakers  Lopers overdag           0168-328268

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

Rekeningnummer algemeen; NL68 INGB 0003 2746 80



 

VAN HET BESTUUR 
 
Ik begin mijn stukje met een trieste mededeling. Op 15 november is een lid van onze vereniging, Michelle du 
Frenne-Gulden, overleden aan de gevolgen van een ongeval. Zij was lid van de lopersgroep en zal daar zeker 
gemist worden. Wij wensen haar man Pierre en haar zoon Jochem heel veel sterkte met dit verlies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We naderen alweer het einde van 2015. Deze periode is over het algemeen redelijk rustig, niet al te veel 
activiteiten en vergaderingen. De werkgroep die zich bezig houdt met de verenigingsstructuur is wel lekker bezig 
geweest. Er zijn inmiddels 2 bijeenkomsten geweest waarvoor trainers en vrijwilligers zijn uitgenodigd, de 3e en 
laatste is op 7 december. In deze sessies wordt een inventarisatie gemaakt van alle taken/werkzaamheden die 
binnen onze vereniging gedaan worden. Dit zal het startpunt worden van waaruit de werkgroep verder gaat. Als het 
goed is zal er via allerlei kanalen, o.a. via het clubblad over de voortgang gecommuniceerd worden door de 
werkgroep. 
 
Terugblik op afgelopen maand: 
Op 27 november is Sinterklaas langs geweest met zijn Pieten en die heeft volgens mij leuke kadootjes 
meegebracht en natuurlijk volop pepernoten. Er waren een heleboel leuke tekeningen gemaakt en daar was 
Sinterklaas in ieder geval heel blij mee, hopelijk komt hij volgend jaar ook gewoon weer langs. 
  
Wat staat er op het programma voor december en januari? 
Op maandag 14 december staat er een glühweinavond voor de lopers gepland vanaf 19.30 uur.  
Op 31 december is er weer de oliebollenloop waar iedereen aan mee kan doen en die om 11.00 uur van start gaat. 
Iedereen die meedoet krijgt na afloop een oliebol en een warm drankje. 
Dan is het jaar alweer voorbij en gaan we van start met de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 9 januari 2015 om 
16.00 uur waarbij iedereen van harte welkom is. 
Op 10 januari 2016 de cross bij Achilles en op 24 januari de cross bij THOR. 
 
Ik wens iedereen alvast prettige feestdagen en een gezond en gelukkig nieuw jaar! 
 
Namens het bestuur, 
Dorien van Someren  
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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



 

WEDSTRIJD- & EVENEMENTENKALENDER 

VAN DE REDACTIE 
 
De kopij voor de eerste Knipsels van 2016 kan uiterlijk ZONDAG 3 JANUARI worden aangeleverd via 
knipsels@avgroenester.nl 
  
 
 

 
Datum  Evenement Categorie Locatie 
14-12-2015  Glühweinavond Lopers De Knip - Zevenbergen 
31-12-2015  Oliebollenloop Alle categorieën De Knip - Zevenbergen 
09-01-2016  Nieuwjaarsreceptie Alle leden De Knip - Zevenbergen 
10-01-2016  3e ARWB Cross  Achilles – Etten-Leur 
24-01-2016  4e ARWB Cross  Thor - Roosendaal 
21-02-2016  Laatste ARWB Cross  DJA - Zundert 
13-03-2016  Clubcross Alle categorieën De Knip - Zevenbergen 
20-03-2016  Clubkampioenschappen Indoor Alle categorieën De Niervaert - Klundert 
01 t/m 03-04-2016  Jeugkamp  Loon op Zand 
20-04-2016  Voorronde schoolatletiek  De Knip - Zevenbergen 
31-05 t/m 03-06 ‘16  Avondvierdaagse Iedereen De Knip - Zevenbergen 
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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. 
 
 
 
 
 
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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UITNODIGING GLÜHWEINAVOND LOPERS 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

 
 

Maandag 14 december om 19.30 uur  
 
Eerst een kleine kersttraining en daarna een gezellige 
avond met Glühwein!  
 
Dit is tevens de laatste (kerst)training van John! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op zaterdag 9 januari 2016 is onze nieuwjaarsreceptie in de kantine. 
Iedereen is bij deze uitgenodigd om te toasten op het nieuwe jaar!                  
Van klein tot groot en jong en oud zien we graag in de kantine om 
elkaar onder het genot van een hapje en drankje een goed jaar toe te 
wensen! 
 
Aanvang is 16.00 uur tot ongeveer 18.00 uur. 
 
Laten we het jaar gezellig beginnen  
met z´n allen! 
 
Namens het bestuur, 
 
Dorien van Someren 
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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



 

NIEUWE CONTRIBUTIEBEDRAGEN VANAF JANUARI 2016 

MUTATIES 

 
Zoals gebruikelijk wordt in het laatste clubblad van het jaar de contributie vanaf 1 januari van het daaropvolgende 
jaar vermeld. In deze tijd waar alles al steeds duurder wordt proberen we het sporten bij onze vereniging 
laagdrempelig te houden. Dat betekent dat we proberen de contributie altijd minimaal te laten stijgen, tenslotte zijn 
we geen bedrijf wat flink winst moet maken. Daarom verhogen we de contributies voor 2016 alleen met de 
indexering die de Atletiekunie ook toepast.  
 
Onderstaand zijn de nieuwe bedragen vermeld die vanaf 1 januari zullen gelden. Maar zoals gebruikelijk zal tijdens 
de ALV begin 2016 het definitieve besluit volgen. 
 
Dorien van Someren 
Penningmeester AV Groene Ster  
 
 Contributie per maand 
 t/m vanaf 
Categorie  31-12-2015 1-1-2016 
Klatjes € 8,35 € 8,45 
Mini’s € 8,35 € 8,45 
ABC Pupillen € 8,90 € 9,00 
CD Junioren € 10,50 € 10,60 
AB Junioren € 14,15 € 14,30 
Senioren € 14,15 € 14,30 
Lopers € 10,50 € 10,60 
Recreanten € 10,50 € 10,60 
Vrienden van Groene Ster € 2,65 € 2,70 
Gastleden € 8,35 € 8,45 
 
 
 

 
AANMELDINGEN 

  
AFMELDINGEN 

 
     Jojanneke van der Made C-pupil 

 
Ria Kooistra Loper 

Gert Huysman Recreant 
 

Richard Geelen Loper 
Anouk de Kovel Loper 

 
Marja Spronk Loper 

Hendrik Jan Hakkers Flexkaart 
 

Wilma Tuin Loper 
Betty Happel Flexkaart 

 
Micheline Heezen Loper 

Michael Happel Flexkaart 
 

Nathalie Witkamp Loper 

   
Joost Wevers Loper 

   
John Bakker Loper 

   
Matthias Huisman Loper 

   
Sandra Freij Loper 

   
Elisa Freij Mini-pupil 

   
Kim Lokers A-pupil 

  
 

Alex Eradus Donateur 
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4 MARATHONS IN 5 WEKEN IN OKTOBER 2015 
 
Als  lid van Groene Ster en daar gedeeltelijk mijn trainingen op de baan volbreng, wil ik graag mijn ervaringen van 
”4 Marathons in 5 weken”  met jullie delen om mede lopers te motiveren! Ik heb de Marathon van Amsterdam er uit 
gelicht omdat dit de derde was van 4 in 5 weken en vertel daar iets in het kort over, betreft mijn beleving en 
ervaring cq aanpak. 
 
Mijn  Marathon in Amsterdam was weer een hele toer en spektakel van natuurlijk 42.195 meter! Maar deze was 
bijzonder omdat deze in een reeks van 4 marathons (Beekse bergen Marathon - Kust Marathon – TCS Amsterdam 
Marathon- Brabant van Oers Marathon ) op rij in 5 weken moest worden gelopen. Dat het moest,  was door mij zelf 
als uitdaging opgelegd. TCS Amstedam marathon was de 3e marathon in de reeks van 4 op een rij. Zou het 
lukken?  Hoe hou ik mij op conditie tussen de marathons in!  En hoe met de voeding te spelen, er is namelijk geen 
schema voor. Ik had mij voorgenomen om ze alle 4 niet te snel te lopen dit om de energie over de 4 marathons uit 
te smeren, maar wel zo rond de 4 uur moest er bij allen geklokt gaan worden.  
 
Met de voeding heb ik tussendoor net gedaan zoals bij herstel na en van 1 marathon, dit betekende direct erna friet 
en een vette snack en veel vers fruit en goed drinken zoals alcohol vrij bier. Dan de dagen erna weer oppakken 
met eiwitverrijkte dranken met kwark en koolhydraten stapelen in de vorm van pasta en zalm en rood vlees bij de 
pasta’s. De combinaties van eten waren totaal onbelangrijk, als er maar werd aangevuld met veel eiwit. Er moest 
ook wel voldoende rust en nachtrust worden genomen, belangrijk! De trainingen tussen elke Marathon waren 
eender als de voorbereiding weer voor elke marathon, maar met een max. van 14km. op de woensdag voor de 
eerstvolgende marathon. Direct na elke marathon was het de volgende dag rustig loslopen op de atletiekbaan.             
Op de dinsdag rust en op de woensdag starten met 14km. Als er een week extra tussen zit dan het weekend ook 
nog een keer 14km. lopen. Na de woensdag voor de marathon rustig aan doen dit naar behoefte en gevoel.                    
Je mag altijd 7 of 8km. lopen, rustig lopen en niets forceren. Bij aanvang TCS Amsterdam marathon zat ik op de 
helft en dit is dus de 3e in de hoofdstad die ik ging lopen. Ja, bij de start schiet er van alles door je hoofd heen 
zoals, zal de kramp wegblijven heb ik genoeg gelletjes bij me en heb ik vandaag wel genoeg gegeten. Houden mijn 
benen het wel, want iedereen raad en praat het je uit je hoofd om 4 marathons achter elkaar te lopen. Maar 
gewoon doen, het is toch een fantastische sport dat hardlopen. En dan 4 keer achter elkaar genieten, top toch! 
 
Maar na de start al rennend uit het Olympisch stadion is het eigenlijk net zoals de voorgaande jaren in TCS 
Amsterdam marathon, het gaat lekker maar wel druk aan lopers op het parcours. Dus inhalen gaat moeilijk en ik 
leg mij daar bij neer, ik loop lekker met groepjes mee en zo nu en dan kan je toch nog versnellen. Op het 21 km 
punt sprongen de tranen in mijn ogen van emotie, omdat ik het toch maar alweer zover had volbracht. Nog maar 
een halve en de 3e marathon op rij van de 4 in 5 weken zit er alweer op. Eigenlijk jammer, TCS Amsterdam is een 
top marathon, omdat je tussen allerlei nationaliteiten loopt vanuit heel de wereld. Dus zo links en recht maak ik 
tijdens het lopen in de Marathon een praatje met lopers die van verre komen om hier te lopen. Das toch mooi, 
allemaal hetzelfde doel vanuit de gehele wereld! Met het Olympisch stadion weer proberen te halen en te genieten 
van de puur Hollandse omgeving. Wat een mooie sport is het toch. Daarom is het een van de redenen om vele 
marathons achter elkaar te lopen, het is top genieten. Ondanks dat het weer niet droog was hoorde je weinig 
mensen mopperen tijdens de run. Bij de 35km. werd het spannend, je zag veel Runners gaan wandelen. Dus niet 
te veel naar gekeken en een gelletje genomen en lekker doorgelopen op weg naar het Vondelpark. In het 
Vondelpark een paar opspelende spiertjes in de benen, maar geen kramp. Daarna kwam al spoedig het stadion in 
zicht met de finish in het Olympische stadion, tevreden met net iets over de 4 uur. Na een slok water keek ik alweer 
uit naar de week erop, dan weer een Marathon lopen in Etten-Leur. Dat is de  laatste van de 4 in 5 weken in 
Brabant, maar Amsterdam is genoteerd.  
 
P.S. Denk nu niet dat ik op de bank lig en er klaar mee ben, nee ik ben lekker blijven trainen na deze 4 dit omdat er 
elk weekend wel een Marathon op de loer ligt. Je weet nooit, dan ben je er klaar voor.  
 
Met vriendelijk groet, 
 
Marcel van Rijswijk, Marathon Loper sinds 2010 en tot nu toe 19 marathons uitgelopen.  
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VAN HET TRAINERSFRONT 
 
Zaterdag 7 november 2015. Voor de 20e keer de nationale looptrainersdag. Niet zoals de laatste jaren het geval 
was bij de universiteit van Nijmegen maar op het Nationaal sportplaza Papendal. Dit is alleen al een must om eens 
gezien te hebben. De accommodatie die hier  voor vele sporten is, is om van te dromen. 
 

En zie de beide foto’s hoezeer hier door 1060 trainers uit heel het land aan wordt gehecht om erbij te zijn.                     
’s-Morgens vroeg echt in de rij om binnen te kunnen komen alsof het een popconcert betrof. 
 

 
Natuurlijk is het ook een dag van 
gezelligheid en weerzien maar ook een 
van nieuwe zaken zien, beluisteren en 
ondervinden. Ton Kaptein  en John 
Bakker hebben de honneurs voor 
Groene Ster weer waargenomen en 
hopelijk neemt Leo het stokje van John 
ook in dit opzicht over. Op deze dag 
worden de trainers dus “bijgeschoold” en 
op de hoogte gebracht van nieuwe 
inzichten in trainingstechnieken en -
inzichten door wetenschappers, 
toptrainers en topatleten.  
 
 

 
Dit kan d.m.v. theoriesessies en praktijkworkshops. Dat niet alles direct voor onze praktijktrainingen relevant is 
behoeft geen nadere toelichting maar op de hoogte blijven is zeker een must. Ook ondergetekende heeft enkele 
workshops gegeven met de titel: “De warming up als smaakmaker voor de training”                                                                                       
Dit omdat de warming-up bij nogal wat verenigingen een ondergeschoven kindje is en te vaak direct met een te 
intensieve kern wordt begonnen. Met blessureleed als gevolg. Het werd met dank ontvangen.  Al met al weer een 
geslaagde dag voor ons als trainer. 
 
Bert Tielen 
 
    De volgende die een stukje mag schrijven is Jaap Wagemakers. 
 
 
 
 

11 



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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SINTERKLAAS 2015 
 

 
Het is een paar weken voor de verjaardag van Sinterklaas! Anet heeft op de training briefjes bij zich, want zij heeft 
een brief gekregen van Sinterklaas. In die brief staat dat hij als hij binnenkort in Nederland komt wel weer een 
keertje bij ons op de Knip langs wilde komen, net als vorig jaar. Anet heeft daarom de datum maar op een briefje 
geschreven, zodat iedereen het alvast op de kalender kan schrijven. 
 

Vrijdag 27 november was het dan zover. We gingen niet om 17.00 uur 
trainen, want in plaats daarvan waren we om 16.00 uur al op de Knip, want 
dat stond immers in de brief. 
Alle Klatjes, mini-pupillen en BC- pupillen mochten komen van Sinterklaas, 
en dus waren er om 16.00 uur toch zo’n 45 kinderen op de Knip te vinden. 
De ene nog mooier aangekleed dan de andere, de ene als Zwarte Piet 
verkleed, maar Kay was zelfs als Sinterklaas verkleed, compleet met baard. 
 
 
 
Een aantal kinderen 
hadden al een mooie 
tekening voor 
Sinterklaas gemaakt, 
anderen gingen dat 
snel nog even doen, 
want de knutseltafel 
was al snel  vol met 
knutselende 
kinderen.  
 
 

 
 

 
 
Toen iedereen binnen was, hebben we lekker 
wat te drinken gekregen, en zijn we gaan 
oefenen met sinterklaasliedjes zingen, want 
Sinterklaas moet natuurlijk wel goed kunnen 
horen dat we in de kantine zijn, en niet in de 
Sporthal. Ons zingen werkte goed, want niet 
lang daarna kwam er een auto het veld op 
rijden en jawel hoor! Daarin zat Sinterklaas 
met wel 3 Zwarte Pieten. 
 
 
 
 
 

 
Sinterklaas kwam naar  binnen,  de zwarte pieten strooiden pepernoten, en na een praatje met een paar kinderen, 
nam Sinterklaas plaats op zijn speciaal versierde stoel. 
Alle kinderen mochten in kleine groepjes bij de Sint komen. Sinterklaas las dan in zijn grote boek en warempel kon 
hij van alle kinderen wel iets vinden.  
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Van sommige kinderen wist hij bijvoorbeeld dat ze Juf Jeannie altijd zo goed helpen, of dat ze de oudste van de 
groep zijn. Of hij wist bijvoorbeeld dat ze deze zomer aan de Finalewedstrijd hadden meegedaan, of aan de cross. 
Van een aantal kinderen had Zwarte piet zelfs gezien dat ze met de cross eerste waren geworden. Zwarte Piet had 
dus veel informatie doorgegeven. 
 
Tussendoor moest Sinterklaas niet alleen op de kinderen letten, maar ook op 1 Zwarte Piet die er bij was, dit was 
toch wel een beetje de stoutste piet, want die gooide met pepernoten en deed nog meer stoute dingen, waarvoor 
hij uiteindelijk ook even in de hoek moest gaan staan van Sinterklaas. 
 

Gelukkig wisten de twee andere pieten dat Sinterklaas in de auto kadootjes 
had liggen, dus die gingen de kadootjes halen en nadat we 2 mooie rijen 
hadden gemaakt van jongens, kregen eerst de jongens een kadootje, en 
daarna de meisjes.. 

Toen was het samen aftellen geblazen, en mochten de kadootjes geopend worden. De jongens kregen een 
klittenband dartbord, en de meisjes een mooi knutselpakket. 
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Voor Sinterklaas was het inmiddels tijd om verder te 
gaan, want hij moest toch nog even naar de Sporthal, 
want daar moest Zwarte Piet nog wat lekkers in de 
schoenen van de A-pupillen en CD-junioren stoppen, dus 
hebben we met z’n allen Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten 
weer uitgezwaaid, maar niet nadat we natuurlijk hebben 
gevraagd of hij volgend jaar weer langs wil komen. 
 
Van deze gezellige middag kun je op onze site talloze 
mooie foto’s terug vinden. 
 
Groetjes Anet 
Namens de jeugdcommissie en trainers 
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GROTE CLUBACTIE 

DE BORGH -CLUB- SPAARACTIE 

 
De uitslag is inmiddels bekend! Kijk op www.clubactie.nl of u prijs heeft! 
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http://www.clubactie.nl/


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!



 

VERJAARDAGEN 
 
 

 
DECEMBER 

  
JANUARI 

     1 Thomas Pistorius 
 

1 Ron Broere 
2 Janne de Jager 

 
2 Miriam van de Wiel 

2 Shetana Willemse 
 

3 Davey van der List 
3 Monique Otten 

 
3 Bert Tielen 

3 Julia Roubos 
 

8 Jos Verdaasdonk 
3 Leo van Dijk 

 
9 Shem van Oers 

5 Vanessa van Heijst 
 

10 Wim Francois 
7 Marian Farla 

 
10 Rein Becht 

7 Amber Alofsen 
 

12 Henk van Alphen 
8 Willem Nieuwland 

 
15 Andre van Slooten 

8 Carla Francois - van t Hof 
 

18 Niels Lousberg 
9 Wouter van Verseveld 

 
19 Kitty Thiele 

11 Esther Cramer 
 

20 Fre Borggreve 
12 Leo Stok 

 
22 Tim Bijvoet 

12 Sjak van Oers 
 

23 Marjolein de Vos 
14 Frank Braams 

 
28 Simone Timmers 

14 Lisa van Wassenaar 
 

29 Edwin Otten 
15 Raymond Schoonen 

   16 Stein van Kuik 
   16 Marthe van Loon 
   17 Jan Franken 
   17 Stefano Eversdijk 
 

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