KNIPSELS
HET CLUBBLAD VAN ATLETIEK VERENIGING GROENE STER

ZIJN FAN VAN A.V. GROENE STER

10% KORTING VOOR LEDEN
Haagdijk 251 Breda (076) 522 15 61
Korte Parallelweg 169 Dordrecht (078) 635 68 35
www.runnersworldbreda.nl www.runnersworlddordrecht.nl

BREDA

DORDRECHT

INHOUDSOPGAVE SEPTEMBER 2016
01

Inhoudsopgave

02

Informatieblad

03

Van het bestuur / Van de redactie / Wedstrijd- en evenementenkalender / Jurynieuwsbrief

05

Clubkleding / Nordic wandelen

06

Grote clubactie / Van het trainersfront

08

De Borgh -club- spaaractie / Trainingstijden m.i.v. oktober

09

Verjaardagen / Mutaties

11-16

Tentenkamp 2016

1

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
8,45
8,45
9,00
10,60
14,30
14,30
10,60
10,60
8,45
2,70

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 april
Klatjes + Mini's:
VR 17:00 - 18:00 uur
ABC-pupillen:
VR 17:00 - 18:00 uur
CD-junioren:
WO 18:30 - 19:30 uur
VR 18.30 - 19.30 uur
AB-junioren en Senioren
WO vanaf 19:30 uur
VR vanaf 19:30 uur
ZO 10:30 - 12:00 uur
Recreanten:
DI 20:00 - 21:30 uur
Lopers:
MA 19:30 - 21:00 uur
DI 20:00 - 21:00 uur
WO 09:00 - 10:30 uur
WO 19:30 - 21:00 uur
DO 19:30 - 21:00 uur
VR 19:30 - 21:00 uur
ZA vanaf 09:00 uur

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

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

CLUBBLAD REDACTIE:
Hester Alofsen
Liesbeth van Oers

Kamillestaat 35
Korenbloem 23

0168-327997
0168-327100
06-48245868
076-5019811
0168-329594
0168-325858
06-51488097
0165-314518
0168-326430
06-36047270
0168-328301
0168-328301
06-10640841
06-12410727
0168-328268

Rekeningnummer algemeen; NL68 INGB 0003 2746 80
MEDIA INFO: www.avgroenester.nl
CLUBTENUE:

2

Jeanny van Kaam
Meer informatie: zie clubblad.

0168-326427

kopij
0168-330315
Verspreiding 0168-325899

VAN HET BESTUUR
De vakantie is weer voorbij, hoewel het weer nog even nazomert en het vakantiegevoel nog een beetje laat
voortduren. Alle groepen zijn weer begonnen met hun trainingen en iedereen kan nog snel wat onderdeeltjes
trainen voor de clubkampioenschappen eind september.
Ook als bestuur hebben we lekker genoten van de vakantie en maken we nu weer een frisse start. Dat betekent
natuurlijk niet dat er helemaal niets is gebeurd tijdens de vakantieperiode.
We hebben gelukkig iemand gevonden die de organisatie van de avondvierdaagse van Ruud en Anke van
Leeuwen wil overnemen, zodat zij na vele jaren met een gerust hart de boel kunnen overdragen. Ruud en Anke
bedankt voor de vele jaren dat jullie het evenement hebben verzorgd!!
Net als vorig jaar hebben we weer meegedaan aan het midzomerfestival om onze vereniging te promoten, wellicht
heb je de stand in het dorp ook nog even bezocht en een sprintje getrokken. Een flinke smet op het festival was dat
tijdens de demonstatie van het polshoog een van de atletes naast de mat viel en naar het ziekenhuis moest.
Naar omstandigheden gaat het goed met haar en hopelijk knapt ze snel weer op.
We hebben de laatste ZSM (avondwedstrijd) ook weer achter de rug en als je nog interesse hebt om aan te sluiten
bij Nordic Wandelen op de dinsdagmiddag dan kan dit, want ook zij zijn weer begonnen.
Je zou het niet zeggen aan het weer, maar dan gaan we toch zoetjes aan richting het winterseizoen. Eerst nog
even de clubkampioenschappen op zondag 25 september en dan gaan we op 1 oktober al weer naar binnen.
Vervolgens komt dan ook weer het cross seizoen eraan voor de liefhebbers.
Al met al gaan we weer lekker door met sporten.
Namens het bestuur,
Dorien van Someren

VAN DE REDACTIE
Kopij voor de volgende Knipsels, kan uiterlijk ZONDAG 16 oktober worden aangeleverd via
knipsels@avgroenester.nl

WEDSTRIJD- & EVENEMENTENKALENDER
Datum
25-09-2016
20-11-2016
11-12-2016
31-12-2016
07-01-2017
08-01-2017
22-01-2017
12-02-2017

Evenement
Clubkampioenschappen
Cross
Cross
Oliebollenloop
Nieuwjaarsreceptie
Pagnevaartcross
Cross
Cross

Categorie
Alle categorieën

Alle categorieën

Locatie
De Knip - Zevenbergen
Thor - Roosendaal
Spado - Bergen op Zoom
De Knip - Zevenbergen
De Knip - Zevenbergen
Bosschenhoofd
Achilles Etten-Leur
DJA - Zundert

JURYNIEUWSBRIEF
De nieuwste jurynieuwsbrief kunt u op internet bekijken via; bit.ly/2cp1Epy
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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

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

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!

Artikel

Prijs

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
Heren/Dames en Dames ladyfit S t/m XXL
Kinderen maat 3 t/m 11**
kinderen maat 12 t/m 15**

prijs clubtrui*
€ 20,00
€ 17,50
€ 18,00

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!

NORDIC WANDELEN
In het voorjaar is AV Groene Ster begonnen met een cursus Nordic wandelen en hieruit is een enthousiaste groep
wandelaars ontstaan die iedere week actief zijn. Uiteraard kunnen er nog veel meer wandelaars bij en daarom
starten we op 20 september a.s. met een nieuwe opstapgroep. De cursus bestaat uit 6 lessen van 1 uur op
dinsdag om 14.00 uur op de atletiekbaan. Nordic wandelen is een sportieve vorm van wandelen waarbij je ook
gebruikt maakt van je armen met behulp van Nordic wandelstokken. Het is een gezonde manier van bewegen. Je
hebt meer balans doordat je steun krijgt door het gebruik van de stokken en hierdoor worden de onderrug, knieën
en enkels minder belast. Omdat je de kracht in armen, rug en benen combineert loop je lichter en sneller.
Het is niet moeilijk en door het gebruik van de stokken kun je het ook op oudere leeftijd goed volhouden.
Heeft u interesse? Neem dan contact op met de heer C. Schuijt, 0168-329523.
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GROTE CLUBACTIE
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.

VAN HET TRAINERSFRONT
Eindelijk ben ik weer aan de beurt. Natuurlijk mag ik tussendoor ook wel wat schrijven voor het clubblad, maar dat
komt er gewoon niet van. Er zijn vaak genoeg leuke dingetjes die we meemaken tijdens een training. En dan wordt
er al snel geroepen: “ik ben benieuwd naar het stukje in het clubblad”. Maar ook de recreanten zelf mogen
natuurlijk naar de pen (het toetsenbord) grijpen. En dat doen ze ook heel af en toe 
Maar het is tegenwoordig makkelijker, sneller en actueler om even snel iets op facebook of in de groepsapp te
zetten. Jammer, want het clubblad lees ik altijd nog graag, maar zo wordt het voor de clubbladcommissie steeds
lastiger om voldoende kopij bij elkaar te schrapen. Op 30 augustus kon ik geen training geven en toen heeft Kees
Otten het groepje recreanten training gegeven. Natuurlijk moest er een fotootje worden gemaakt en moest het
worden gedeeld met iedereen.
Vanavond mag ik weer training geven. En vooraf krijg ik via de groepsapp dan al te horen: “ik ben op vakantie, ik
zit lekker op Texel…”, “ik ben er niet hoor, ik zit op de camping …”, “het wordt wel erg warm vanavond, ik weet nog
niet …..”. Dus vanavond halen we de waterspullen maar eens tevoorschijn, dan kunnen de fanatiekelingen onder
ons even afkoelen onder de sproeier. Misschien maakt de schaatsclub en de loopgroep van Frank Valentijn er ook
nog gebruik van.
Binnen de recreantengroep zijn we ook heel begaan met elkaars wel en wee. Zo heeft onze Jaap het afgelopen
jaar heel wat vervelende dingetjes meegemaakt op zijn werk en hij kampt nu ook nog eens met wat
gezondheidsproblemen. We hopen allemaal dat hij zich er doorheen weet te knokken. Gelukkig hoeft hij niet meer
met de hogedrukspuit te werken, dat is dan weer een geluk bij een ongeluk. Tot gauw Japio!
Het is leuk dat wij als recreanten lekker bezig zijn met sporten, maar zeker het sociale gebeuren binnen de groep is
minstens zo belangrijk. Lekker trainen, zweten, kletsen en na afloop steevast een bakje koffie of thee in de kantine.
Vanavond ga ik maar weer eens peilen of we dit jaar met de recreanten meedoen met de clubkampioenschappen
of dat we ons allemaal nuttig komen maken als jury, in de materiaalploeg, in de kantine of op het secretariaat
tijdens de clubkampioenschappen, want ook daar zijn alle handjes meer dan welkom. En de recreanten zijn
traditiegetrouw wel te porren om klaar te staan voor anderen binnen onze vereniging, mits ze niet op vakantie zijn
natuurlijk ………
Ryan Smits
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De volgende die een stukje mag schrijven is Bert Tielen.

schouder
Blessure
Een snelle en accurate behandeling,
zonder wachttijden!
Voorkinderen en volwassenen

Torenveld Fysiogroep
Locatie Zevenbergen:

Locatie Klundert:

PMC Torenveld
Witte Arend 2a
0168-324580

PMC Torenveld
Kerkweg 39
0168-324580
Openingstijden:

Maandag t/mwoensdag
Donderdag?
Vrijdag

6.00 u - 23.00 u
6.00 u - 19.30 u
8.00 u - 19.30 u

Email: pmc.torenveld@xs4all.nl
www.pmctorenveld.nl
www.bijzonderhandig.nl

Nieuw bij de 3 Musketiers:

BBQ+

Meer dan zomaar barbecueën!
Kies zelf uw complete BBQ+ arrangement
met of zonder bowlen.

SUPER BBQ + BOWLEN
all-in arrangement + 6 consumpties

40,- p.p.

SUPER BBQ

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

22,50p.p.

verkrijgbaar bij

www.de3musketiers.nl
Hazeldonksezandweg 28b

4762 AL Zevenbergen

0168 370 545

info@de3musketiers.nl

POVER SCHOENEN & SPORT

Noordhaven 86, Zevenbergen, 0168-324404

DE BORGH -CLUB- SPAARACTIE
De Borgh -club- Spaaractie die t/m 30 juni 2016 liep, heeft voor de club € 69,93 opgeleverd. Niet zo veel als
voorgaande jaren, maar toch weer een leuk extraatje!
e
Ook dit jaar gaat De Borgh van start met De Borgh -club- Spaaractie en dat al weer voor het 4 jaar! De actie loopt
t/m 30 juni 2017 en dus liggen er genoeg kansen om weer een leuk bedrag voor de vereniging te sparen.
Dus wanneer u bij de Borgh afrekent en het bedrag is hoger dan € 25,00 vergeet dan niet te zeggen dat u met de
club spaaractie meedoet voor Atletiek Vereniging Groene Ster!
Wij bedanken De Borgh in ieder geval voor deze leuke actie waardoor veel verenigingen hun clubkas kunnen
spekken!

TRAININGSTIJDEN M.I.V. OKTOBER
Klatjes + Mini's:
ABC-pupillen:
CD-junioren:
B-junioren:
A-junioren + Sen.:
AB-junioren + Sen.
Recreanten:
Lopers:
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Vrijdag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag
Vrijdag
Woensdag
Dinsdag
Ma,Wo,Do,Vr
Dinsdag
Woensdag
Zaterdag

17:00 - 18:00 uur - De Borgh
17:00 - 18:00 uur - De Borgh
18:30 - 19:30 uur - De Knip, Vrijdag 18:00 - 19:00 uur - De Borgh
19:00 - 20:30 uur - De Borgh
20:30 - 22:00 uur - De Borgh, Zondag 10:30 - 12:00 uur - De Knip
19.30 - 21.00 uur - De Knip
20:00 - 21:30 uur - Droge Mark
19:30 - 21:00 uur - De Knip
20:00 - 21:00 uur - De Knip
09:00 - 10:30 uur - De Knip
vanaf 09:00 uur - De Knip

VERJAARDAGEN
OKTOBER

NOVEMBER

1 Derks, Jelle

2 Broos, Aiden

2 Plug, Laura

3 Kremers, Danielle

2 Surewaard, Jelmer

5 Tilborgh, Daisy van

4 Maas, Pascal

8 Coenraads, Julius

4 Hanemaaijer, Stan

9 Poelenije, Claire

6 Rindt, Angela

10 Farla, Daan

8 Helmons, Karin

10 Becht, Ron

8 Willemse, Rebecca

12 Horsten, Claudia van de

9 Glerum, Boy

12 Stroobant, Rico

9 Oosterhout, Nicole van

12 Heuvelink, Stein

9 Korteweg, Hans

14 Bakker, Gabie

11 Kokke, Joop

16 Otto, René

12 Moor, Toos de

20 Paulissen, Toon

13 Jansen, Elsa

20 Hendrikx, Anna

15 Derks, Karlijn

21 Valk, Nikki

17 Broekhoven, Liam

22 Gijzen, Suzette

19 Hagestein, Megan

22 Sprengers, Marjan

21 Wit, Rien de

23 Made, Frank van der

24 Kanters, Tonny

23 Man, Marijn de

29 Versteden, Wouter

24 Kremers, John

31 Burgers, Piet

29 Koopman, Adess

31 Pope, Jenny

29 Koopman, Merlijn

31 Hopmans, Stan

30 Spronk, Ferdi

MUTATIES
AANMELDINGEN
Milou Vos
Megan Hagestein
Danique van den Heuvel
Anne Marije Rek
Kees de Geus
Marjolein de Gast
Bert Matthijsen
Trudy Poots

Klatje
Mini Pupil
D-Junior
Loper
Loper
Loper
Loper
Overige

AFMELDINGEN
Sofie Kremers
Eli van Sliedregt
Gwyner Witkamp
Sid Huijsman
Bo Kruis
Laura de Wit
Stevin van der Meer
Bente de Jager

Klatje
Mini-Pupil
B-pupil
B-pupil
D-junior
Loper
Loper
Donateur

OVERIGE
Marcel van Rijswijk

geen wedstrijdlicentie
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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

TENTENKAMP 2016
Wist U dat: wij vrijdag 15 juli met de ABC-pupillen weer een geweldig tentenkamp hebben gehad op onze
atletiekbaan.
Wist U dat: er die avond wel 49 kinderen om 19.00 uur hun tentje hebben opgezet midden op het veld.
Wist U dat: al die kinderen daarna een geweldig waslijntoernooi hebben gedaan en daarna zijn blijven slapen op
het veld.
Wist U dat: er die avond ook heel veel ouders mee hebben geholpen met het waslijntoernooi.
Wist U dat: er zelfs zo veel aanmeldingen van ouders waren dat Anet nog mensen af heeft kunnen bellen.
Wist U dat: 1 moeder dat toch wel jammer vond, maar toen aanbod om mooie foto’s te komen maken.
Wist U dat: deze foto’s allemaal te zien zijn op onze Groene Ster site.
Wist U dat: wij hier als trainers/sters echt ontzettend blij mee waren, want het getuigd ervan dat we een actieve
groep met ouders binnen onze vereniging hebben.
Wist U dat: het bij het waslijntoernooi de bedoeling was om van de groep die naast je op de waslijn hing een spel
te winnen en dan een plaatsje op te schuiven op de waslijn.
Wist U dat: je dat met bijvoorbeeld spelletjes als autoband trekken, speerwerpen, Olympische ringen werpen,
Winkelwagentjes gooien, discusrollen en hoepelen kon doen.
Wist U dat: we daar gezellig een paar uur mee bezig zijn geweest.
Wist U dat: we na het spel nog een poosje heerlijk buiten hebben gespeeld, want het was die avond heerlijk weer.
Wist U dat: Rico een hele goed verhalenverteller is, want hij vertelde een heel spannend verhaal over een
experiment waarbij mensen dagen lang niet mochten slapen en hierdoor hele gekke dingen gingen doen.
Wist U dat: het later op de avond(nacht) leek of sommige kinderen dit experiment wilden nabootsen, dus ook niet
van plan waren om te gaan slapen
Wist U dat: het heel spannend is als dan uiteindelijk de lantaarnpalen uitgaan en heel het veld donker wordt.
Wist U dat: langzaamaan toch steeds meer kinderen wel hun tentje in gingen.
Wist U dat: sommige kinderen wel tot ongeveer half 4 in de nacht wakker zijn geweest.
Wist U dat: de trainer(sters) weer heerlijk in de EHBO ruimte hebben geslapen.
Wist U dat: we in de ochtend lekker met z’n allen ontbeten hebben.
Wist U dat: Iedereen daarna zijn tentje weer opgeruimd heeft en om 10.00 uur weer naar huis is gegaan.
Wist U dat: alle trainers(sters) echt terugkijken op een geweldig tentenkamp.
Wist U dat: wij 1 geweldig ding van dit tentenkamp nog even uitgebreid willen vertellen. Dit omdat het voor ons als
trainers(sters) echt geweldig is om te weten dat sommige kinderen zo uit kijken naar het tentenkamp en daar thuis
al hele voorbereidingen voor maken.
Wist U dat: er namelijk een A pupil is die thuis al een hele voorbereidingsdoos had gemaakt om van het
tentenkamp een groot feest te maken.
Wist U dat: er in deze doos een compleet uitgewerkt stappenplan en tijdsplan zat om het feest te organiseren.
Wist U dat: er zelfs werkbeschrijvingen in zaten, waarop de beveiligers van het feest precies konden lezen wat ze
moesten doen.
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Wist U dat: er tickets in zaten, die uitgedeeld konden worden aan alle kinderen die in die bewuste tent naar het
feest mochten komen.
Wist U dat: wij als trainers(sters) dit plan dus wel hebben ontdekt, omdat 1 van de andere kinderen het uitgewerkte
plan vond en het aan ons liet zien.
Wist U dat: wij dit uitgewerkte plan echt GEWELDIG vonden en ervan genoten hebben, want we zien het als een
heel groot compliment dat sommige kinderen dus al dagen van te voren met het tentenkamp bezig zijn en er dus
heel veel zin in hebben.
Wist U dat: wij dit uitgewerkte plan hier zeker willen publiceren, zodat ook u kunt meegenieten van de heerlijke
ideeën van onze pupillen.

Toegangsbewijs voor het feest!

Taakomschrijving voor de bewakers!
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PRACHTIG UITGEWERKT STAPPENPLAN
OM VAN HET TENTENKAMP
EEN GROOT FEEST TE MAKEN!
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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.
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Nieuw bij Orbit4all Moerdijk:
Textielbedrukking
Vraag naar onze mogelijkheden

Campagneweg 14E 4761 RM Zevenbergen
0168 - 330 151 • info@orbit4allmoerdijk.nl
www.orbit4allmoerdijk.nl

drukken • printen • plotten • afwerken

alles

"OUWBEDRIJF 6ROLIJK "6:EVENBERGEN

"OUWBEDRIJF 6ROLIJKISGESPECIALISEERDINDETURN KEYREALISATIEVANDEGELIJKEENDUURZAME
BEDRIJFSGEBOUWEN $E FOCUS IS GERICHT OP SNELHEID EN KOSTENBEHEERSING 6ROLIJK DENKT
MEE OVER HET ONTWERP EN DE MATERIAALKEUZE OM ZEKER TE ZIJN DAT DE KARAKTERISTIEKEN VAN
HET BEDRIJFSPAND EXACT AANSLUITEN OP HET PROlEL VAN DE OPDRACHTGEVER /NGEACHT OF DIE
AFKOMSTIG IS UIT DE INDUSTRIE DIENSTVERLENING OF DE AGRARISCHE SECTOR
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!ANNEMERSBEDRIJF 6ROLIJK "6:EVENBERGEN

!ANNEMERSBEDRIJF 6ROLIJK IS SPECIALIST IN NIEUWBOUW EN RENOVATIE VAN WOONHUIZEN
APPARTEMENTEN $OOR ACTIEF MEE TE DENKEN OVER ONTWERP EN MATERIAALGEBRUIK
VERHOOGT 6ROLIJK DE FUNCTIONALITEIT EN DE BELEVINGSWAARDE VAN HET GEBOUW !AN
DE HAND VAN EEN GESTRUCTUREERDE PLANNING ÏN UITVOERING KRIJGT DE OPDRACHTGEVER
DE ZEKERHEID VAN EEN PROBLEEMLOOS VERLOOP VAN HET BOUWPROCES (ET IS DEZE
GOUDOMRANDE GARANTIE DIE KENMERKEND IS VOOR !ANNEMERSBEDRIJF 6ROLIJK
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