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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     8,45  
Mini-pupillen     8,45
ABC-pupillen    9,00    7,50
CD-junioren  10,60  13,25
AB-junioren  14,30  13,25
Senioren / Masters  14,30  21,25
Recreanten  10,60 
Lopers   10,60  21,25
Gastleden       8,45  
Donateurs    2,70

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    0168-325899CLUBTENUE:     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

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 

WEDSTRIJD- & EVENEMENTENKALENDER 

VAN DE REDACTIE 

JURYNIEUWSBRIEF 

 
De vakantieperiode staat letterlijk voor de deur. In het midden van het land hebben ze zelfs al vakantie.                          
Het zomergevoel blijft echter nog een beetje achter door de weersomstandigheden van de laatste weken. Laten we 
hopen dat de zon zich gespaard heeft voor de schoolvakantie zelf!  

Afgelopen periode hebben de baanatleten hun competitie afgewerkt en via de trainers heb ik goede verhalen 
gehoord. Veel pupillen, junioren en senioren mogen weer trots zijn op wat ze als team hebben neergezet.                          
En daarmee tel ik niet alleen de prestaties, maar ook de gezelligheid mee! Over teamprestaties gesproken: Ook de 
opstapgroep heeft de afsluitende 5 kilometer gelopen. En ondanks dat iedereen een individuele prestatie heeft 
neergezet was de onderlinge sfeer goed en wist men elkaar flink te motiveren. Ook nu nog zien we deze groep 
regelmatig lopen op de baan. Leuk! Welkom bij de club.  

En HET atletiekevenement van de afgelopen weken was natuurlijk het EK in eigen land. In het stadion waar in 
1928 de olympische spelen plaatsvonden stonden nu opnieuw mondiale toppers aan de start. Het is leuk om via de 
verschillende social media kanalen te zien en te horen dat meerdere leden van AV Groene Ster zijn gaan kijken.          
Zelf ben ik op de slotdag nog even sfeer gaan proeven. En wat was dat fantastisch! Volle tribunes, enthousiaste 
bezoekers uit alle landen, volop Nederlandse atleten in actie en Nederlandse medailles!! Vandaag wat hees en een 
lichte ruis in mijn oren maar dat was goed voor de zilveren race van Sifan Hassan op de 1500 meter en de gouden 
race van de dames op de 4x100 meter. Meerdere malen heb ik atleten horen zeggen dat het publiek fantastisch 
was. Maar ook de atleten maakten er soms een show van. Fantastisch! Dat laten ze op televisie vaak niet zien.  

En laat ik niet vergeten dat ik onze eigen Topjury Dennis in actie heb gezien. Als scheidsrechter actief bij alle 
hoogspringwedstrijden tijdens dit EK. Het is leuk om ook de verhalen achter de schermen van hem te horen.  

Met al deze ervaringen achter de rug hoop ik dat we nog mogen genieten van een mooie sportzomer met de 
olympische spelen als hoogtepunt! Maar vergeet niet zelf ook nog af en toe naar de baan te gaan, want ondanks 
de schoolvakanties gaan de trainingen voor lopers, A-, B-, C-junioren en senioren gewoon door!  

Fijne vakantie!  

Namens het bestuur, 
Marjolein de Vos 

 

Kopij voor de eerste Knipsels na de zomervakantie, kan uiterlijk ZONDAG 11 september  worden aangeleverd via 
knipsels@avgroenester.nl   Iedereen alvast een fijne vakantie! 
 
Hester Alofsen 
 
 

 
Datum  Evenement Categorie Locatie 
03/04-09-2016  Nazomerfestival  Centrum - Zevenbergen 
 
 

De nieuwste jurynieuwsbrief kunt u op internet bekijken via; bit.ly/29psOj8 
De volgende jurynieuwsbrief verschijnt op 17 augustus 2016. 
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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



 

CLUBKLEDING 

VAN HET TRAINERSFRONT 

 
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 

  
Aanbieding!   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 Textieldrukkerij, Van Aerschotstraat 5, 4761 GE Zevenbergen, info@hewsprint.nl, 06-16795777. 
 
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! 
 
Maat        prijs clubtrui*   meerprijs voornaam op achterzijde 
Heren/Dames en Dames ladyfit S t/m XXL  € 20,00   € 1,00 
Kinderen maat 3 t/m 11**   € 17,50   € 1,00 
kinderen maat 12 t/m 15**    € 18,00   € 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! 
 
 

 
 
Helaas geen stukje ontvangen voor deze rubriek…………… 
De volgende die het mag proberen is Ryan Smits. 
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OPBRENGST ACTIE LEGE STATIEGELDFLESSEN 
 
De maand juni stond bij AV Groene Ster weer in het teken van het verzamelen van lege statiegeldflessen!                   
Omdat de actie wat moeizaam van start ging door de avondvierdaagse op de 1e vrijdag in juni, hebben we de actie 
met 1 week verlengd. Met name de jeugd heeft enorm hun best gedaan, waardoor we iedere vrijdag met een auto 
vol flessen naar de Jumbo konden rijden. Jumbo Zevenbergen was namelijk zo vriendelijk om alle flessen weer in 
te nemen en dat waren er best veel! Op 1 juli hebben we de uitslag na de training bekend gemaakt. De drie 
kinderen die de meeste flessen hebben ingeleverd werden hiervoor beloond met een cadeaubon van Intertoys. 
 
Nummer 3 was Pien François met 50 flessen. 
Op de 2e plaats is Jojanneke van der Made geëindigd met 57 flessen. 
En Tessa Vervloed en haar familie moeten heel wat gedronken hebben de afgelopen tijd, want zij heeft maar liefst 
79 flessen ingeleverd. 
 
In totaal waren het 699 flessen en hiervoor kregen we het mooie bedrag van € 175,-- uitgekeerd. 
AV Groene Ster is enorm blij dat alle kinderen zo goed hun best hebben gedaan en als klap op de vuurpijl heeft het 
bedrijf Design + Build uit Dordrecht het bedrag nog eens verdubbeld! Echt fantastisch, want de club kan dit geld 
heel goed gebruiken! Allemaal bedankt voor jullie inzet en misschien tot volgend jaar! 
 
Genevieve van Leent, Saskia van Rijswijk, Sandra Leenheer en Hester Alofsen. 
 
P.S. Zelfs op de dag van de bekendmaking werden er op de valreep nog flessen ingeleverd, waardoor het totaal 
uiteindelijk € 180,- is geworden!! 
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Deze actie werd mede mogelijk gemaakt door; 
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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!



 

2e COMPETITIE ATHLETIC CHAMPS 18 JUNI 
 
Zaterdag 18 juni stond de 2e competitiewedstrijd voor de pupillen op het programma. Deze keer ging de reis naar 
Roosendaal en we gingen met heel wat auto’s, want er deden wel 24 Groene Sterren mee. Deze Sterren waren 
over 3 teams verdeeld, een A-pupillen team met als trainer Rico, want Angela was helaas die ochtend ziek 
geworden,  een B-pupillen met Anet als begeleidster en een C-pupillen team, die onder de hoede van Lisanne was. 
Toen we eenmaal in Roosendaal waren, zag het weer er in het begin van de wedstrijd nog wel redelijk uit, maar 
gaande weg de ochtend kwam de regen met bakken uit de lucht en is het maar amper meer droog geweest.                 
Toch hebben (bijna) alle kinderen gewoon hun wedstrijd afgemaakt, wat maar eens laat zien wat een bikkels het 
zijn. Iedereen heeft ondanks de regen weer super hun best gedaan, er zijn toch nog wel persoonlijke records 
verbroken, maar jammer genoeg was de einduitslag niet genoeg om dit jaar naar de finalewedstrijd te mogen. 
Geeft helemaal niets hoor jongens en meisjes, ik ben toch al super trots op jullie. 
Toch wil ik graag de echte bikkels van de BC-pupillen aan jullie voorstellen, die toch maar mooi in de stromende 
regen gemotiveerd bleven om hun wedstrijd te doen. 
 

 
Elize Bogers deed vandaag voor de eerste keer aan een wedstrijd 
buiten Zevenbergen mee en wat was ze goed!  Elize was namelijk  
van alle Mini-pupillen meisjes degene die de allermeeste meters 
heeft gemaakt in 4 minuten tijd, namelijk 900 meter. Ook bij het 
Vortex werpen was ze 1e, bij de 40m horden was ze 2e en bij het 
verspringen en 40m was ze 3e. Dit alles leverde haar een geweldige 
2e plaats op. Super hoor Elize! 
 
   
 
 
 

 
 
Mica Veringmeier is fan van wedstrijden, zelfs op de training vraagt hij steeds weer 
wanneer we een wedstrijd hebben. Bij een wedstrijd is hij steeds lekker op dreef en 
dat liet hij vandaag ook weer zien, want hij verbeterde zijn persoonlijke records 
vandaag op wel 4 onderdelen. Spectaculair was de verbetering van 9 naar 13.00 
meter bij het Vortexwerpen. Heb je goed geoefend Mica! Prima gedaan. 

 
 
 
 
 
 
Sara den Hollander was vandaag niet helemaal fit, maar ondanks dat, 
deed ze super haar best. Ze presteerde op de meeste onderdelen 
ongeveer net als anders, sloeg omdat ze niet lekker was even 1 
onderdeel over, maar liet daarna weer zien wat voor super sportvrouw 
ze is, door toch nog de 4 minuten loop mee te doen en toch nog 825 
meter te lopen. Knap hoor! 

 
 
 
 
Tijn van Oers had een super dag, ondanks alle regen en kou, want 
hij verbeterde zichzelf vandaag wel op 4 onderdelen. Bij het 
Medicinbal werpen, wierp hij de bal vandaag wel 3.00 meter weg, 
terwijl hij de vorige keer niet verder dan 2.50 meter kwam, en met  
50 meter meer op de duurloop, was hij ook geweldig aan het lopen. 
Echt super Tijn! 
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Tara van Tilborgh is en blijft onze krachtpatster, want het lukte Tara vandaag wel 
om de Vortex speer 24.00 meter weg te gooien en dat is echt supergoed.                 
Ook verbeterde zij zichzelf op Medicinbal werpen, waar ze met een worp van 5.50 
echt niet onder doet voor de jongens.  Ondanks de regen toch 5 persoonlijke records, 
super hoor Tara! 
 
 
 
Stan Hopmans. Jammer genoeg 
deden we vandaag niet het 
onderdeel Hurkhoog, want dat is 
echt zijn specialiteit, maar 
desondanks haalde Stan toch 
vandaag 5 persoonlijke records.  
Hij verbeterde zichzelf zelfs met 
meer dan 2 meter bij het Vortex 
werpen, dus ik denk dat ook hij 

stiekem geoefend heeft! Goed gedaan hoor Stan. 
 
 

 
 
Ruben Evers. Toen het gelukkig nog droog was, liep Ruben een 
geweldige estafette, waarin hij echt superhard ging. Bij het 
verspringen ging het ook supergoed, want  vandaag kwam hij mooi 
over de 2 meter grens, met uiteindelijk een afstand van 2.05 meter. 
Goed hoor. Bij Vortex werpen had hij ook een persoonlijk record, 
dus zijn dag kon niet meer stuk. Uitstekend Ruben! 
 
 
 
 
 

 
 
Lennart van der Kloot.  5 persoonlijke records, hoppa en dat zomaar in 1 
wedstrijd, Lennart was dus goed op dreef. Bij de 4 minuten loop ging het iets 
minder, maar zeker bij het Vortexwerpen deed hij meteen afstand van 15.00 meter 
heel goed mee. Ook op de estafette was Lennart een zeer sterke schakel, die er 
voor zorgde dat wij toch bijna 2e werden van alle ploegen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kathleen Beljaars was vandaag voor het eerst op een echte grote wedstrijd en ze 
voelde zich daar prima thuis hoor. Kathleen deed heel erg goed haar onderdelen 
en dat ze een sterke dame is, liet ze zien bij het Medicinbal werpen, want daar 
werd ze toch maar mooi 4e met een afstand van 3.50 meter. Zo ook bij Vortex 
werpen, liet ze dit zien, want daar werd ze met een afstand van 7 meter 5e. Keurig 
hoor Kathleen! 
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Gijs Noordermeer is onze alroundman, want zowel op de 
werponderdelen, als op de loopnummers verbeterde hij zichzelf 
vandaag. 800 meter bij de 4 minuten loop was zo’n record , maar ook 
16.50 meter bij het Vortex werpen. Je ging ondanks de regen dus 
supergoed vandaag Gijs, wat moet dat worden met beter weer?  
Ik ben benieuwd…… 
 
 
 
 
 
 

 
 
Isa Becht begon haar wedstrijd met hele goede zin en met een hele mooie 
prestatie bij het Medicinbal werpen. Hier gooide ze namelijk 3.60 meter en 
daarmee werd ze toch mooi 3e bij de Mini-pupillen meisjes. Daarna kreeg ze toch 
veel last van de kou en regen en is ze na 3 onderdelen gestopt. Jammer, maar 
volgende keer beter Isa, dan kun je weer laten zien hoe sterk je bent.  
 
 
 

 
Rick van Rijswijk. De 4 minuten 
loop was voor Rick vandaag zijn 
grote succes nummer, want vorige keer kwam hij nog niet verder 
dan 775 meter, maar vandaag wist hij in dezelfde tijd, toch mooi 
825 meter af te leggen, hartstikke goed Rick. Op sprint en de 40 
meter horden liep hij nog een persoonlijk record, dus ik denk dat 
Rick een beetje houdt van regen, want dan gaat hij superhard. 
Goed hoor Rick! 
 
 
 
 

 
Bert Hoving was al ervaren op de wedstrijden, want dit was 
immers zijn 3e wedstrijd al. Dat kon je ook wel merken, want 
ondanks het slechte weer, haalde hij vandaag 4 persoonlijke 
records, wat echt super is. Ook in Bert schuilt een hele sterke 
jongen, want met een worp van 12.50 meter, was hij de allerbeste 
bij de Mini-pupillen jongens. Wat een kracht Bert, goed hoor! 
 
   
 
 

 
 
Geert Kanters. Tja Geert liet zich vandaag niet door de regen 
afleiden en wist toch maar mooi de onderdelen Verspringen, 
Vortexspeer werpen en de duurloop op zijn naam te schrijven. 
Vooral op de duurloop  was hij super bezig, want met een afstand 
van 1075 meter, deed niemand hem na. Geert wat heb je toch een 
talent jongen! 
 
 
 
 
 

 
 
Groetjes, Anet. 
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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.



 

MUTATIES 

KOM JIJ OOK KIJKEN ? 

 
AANMELDINGEN 

  
AFMELDINGEN 

 Hugo Vrolijk Mini-Pupil 
 

Nikai de Vree Klatje 
Lieve Vrolijk B-Pupil 

 
Djaron Vonk Mini-Pupil 

Patricia Witkamp Loper 
 

Kevin Meijers C-Pupil 
Jolanda Ettema Loper 

 
Werner Neelen A-Pupil 

Ellen Post Loper 
 

Joris Groeneveld A-Pupil 
Jackie van Eekelen Loper 

 
Colin Meijers A-Pupil 

Sandra Mulders Loper 
 

Koen van Leent A-Pupil 
Sylvana Eland Loper 

 
Marit Nuis C-Junior 

Winni Ghering Loper 
 

Mart Meijer C-Junior 
Claudia Hoogland Loper 

 
Davey van de List C-Junior 

Silvia Dekkers Loper 
 

Anne Keukelaar C-Junior 
Angela Karadis Loper 

 
Milou Glerum B-Junior 

Femke Bruggemans Loper 
 

Marjolein Verbraeken Loper 
Clairette Winnurst Nordic Walking 

 
Guido Kauffeld Loper 

Cobie van Tilborgh Nordic Walking 
   Lydia Edelmann Nordic Walking 
   Rob Hogelander Nordic Walking 
 

OVERIG 
 Cees Schuijt Nordic Walking 

 
Fleur Braaksma Donateur 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Op 3 en 4 september doet onze vereniging 
weer mee aan het nazomerfestival in het 
centrum van Zevenbergen.      
 
Op zaterdag vanaf 11:00 uur en op zondag 
vanaf 12:00 uur zijn we te vinden op het 
middentrace van de Noord- en Zuidhaven met 
onder andere demonstraties polsstok-
hoogspringen door diverse atleten. 
 
Graag tot dan! 
  
Kees Otten 
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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



 

VERJAARDAGEN 
 
 

 
JULI 

  
AUGUSTUS 

  
SEPTEMBER 

        1 Anouk de Kovel 
 

1 Luna François 
 

5 Maarten Kremers 
3 Kees Otten 

 
1 Davy van Sliedregt 

 
6 Kyara Ooijen 

3 Jeannie Tielen 
 

2 Ruud Jacobs 
 

9 Lode Verboom 
4 Rick Strootman 

 
2 Karin Broere 

 
10 Jan van de Noort 

4 Tara van Tilborgh 
 

3 Andre Rijnders 
 

11 Yannick Leentvaar 
7 Arne Vos 

 
3 Jacqueline Nijenhuis 

 
13 Ellen Post 

7 Anke van Leeuwen 
 

4 Tijn van Oers 
 

14 Ger van Sliedregt 
8 Jan Wevers 

 
5 Jan van Meer 

 
15 Zoe François 

8 Anneke van Dijk 
 

5 Pascal van Dokkum 
 

15 Niels Fens 
8 Carla Smits 

 
6 Elize Bogers 

 
16 Milot Stallen 

8 Gijs Noordermeer 
 

8 Lex Schampers 
 

17 Dorien van Someren 
9 Anneke Broos 

 
9 Max op den Kamp 

 
17 Peter Overzier 

10 Dion van Run 
 

9 Wesley Timmerman 
 

17 Maurice Cramer 
11 Piet Jacobs 

 
11 Angela van Haaften 

 
18 Herman Ardon 

13 Nerena Langeweg 
 

11 Patricia Witkamp 
 

21 Joep Drummen 
13 Liesbeth de Rot 

 
14 Jacko Hendrikx 

 
23 Wim van Leest 

14 Ton Beije 
 

16 Thieme Blom 
 

25 Sjef Glerum 
15 Ton Buurstede 

 
18 Lukas Fens 

 
26 Teun Sweere 

17 Jelle François 
 

20 Sara den Hollander 
 

28 Anouk Bruijnzeels 
18 Cas Overzier 

 
20 Renske van Rossum 

 
29 Lex Verhoeven 

19 Tom Strootman 
 

20 Marcel de Jager 
 

30 Ruben Evers 
19 Tim Farla 

 
21 Eveline Poelenije 

   22 Jos Aardoom 
 

21 Raoul Kanters 
   25 Rik Derks 

 
22 Sandra Leenheer 

   26 Wouter Verdaas 
 

23 Lars Semler 
   28 Anniek van Broekhoven 

 
24 Jaap Brust 

  

 

31 Paul van Raamsdonk 
 

24 Wouter van Hassent 
   31 Jules Witkamp 

 
25 Chantal Wagemakers 

   
   

26 Roel Vissers 
   

 

  
28 Raymond van Rijswijk 

   
   

30 Eric van den Berg 
   

   
31 Stef van Westerhuis 
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GROTE CLUBACTIE 

KLEURPLAAT VAKANTIE 

 
Zaterdag 1 oktober  start de Grote Clubactie. Omdat het ieder jaar een groot succes is en onze vereniging altijd 
financiële steun kan gebruiken doen we ook dit jaar gewoon weer mee! Na de training op vrijdag 30 september 
zullen wij alle jeugdleden 5 loten meegeven. Heeft u meerdere kinderen die lid zijn? Dan krijgt u 5 loten per gezin. 
Dit aantal kan makkelijk worden doorverkocht aan familie, vrienden, kennissen, buren etc., maar u mag de loten 
natuurlijk ook zelf houden. De kosten voor 1 lot zijn € 3,00 en hiervan is maar liefst € 2,40 voor AV Groene Ster! 
 
De week erna zullen wij na de training weer aanwezig zijn, zodat het 
verschuldigde bedrag van €15,00 aan ons kan worden gegeven.                     
U ontvangt van tevoren nog een e-mail waarin alle informatie staat, 
maar als u nu al vragen of opmerkingen heeft kunt u terecht bij Hester 
Alofsen via aha.alofsen@ziggo.nl of 0168-330315. Dus ook wanneer u 
geen loten wenst te ontvangen of meer dan 5 loten wilt……. 
 
We hebben in totaal 450 loten besteld. De loten die overblijven nadat ze 
aan de jeugd zijn uitgedeeld, zullen wij aanbieden aan de overige leden. 
 
Namens AV Groene Ster alvast bedankt voor de moeite! 
 
Sandra Leenheer, Saskia van Rijswijk, Genevieve van Leent en Hester Alofsen. 
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Campagneweg 14E 4761 RM Zevenbergen
0168 - 330 151 • info@orbit4allmoerdijk.nl

www.orbit4allmoerdijk.nl
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Nieuw bij Orbit4all Moerdijk:
Textielbedrukking

Vraag naar onze mogelijkheden




