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??NAAM??. CLUBBI,AD
ver§chiint ca. 10 x per iaar
1993 nr. 1

. ,Jl

1k maa* tszrOprichtingsdatum:
Sportparl«:

BenkrËkeningnummer:
Girorekenlng:
§ecretarls:

Ledenadministratie /
Redactie clubblad:

Lange Wagenotraat 28, Gilze
Postbus 't37, 5126 ZJ Gitze

437110
Frans §eerts
Molenschot§ediik 2, s12s NT Gitze
teleÍoon: (0ï615) 5642
tilÍilliarn Akkermans
Pastoor van Difl«plein ï'1, 5"t26 HD Gitze
teleÍoqni (01615) §801

vo0Hrrv§oHD;

Voor u ligt de eerste uitgave van ons nieuwe clusblad.
De laatste maandsn is door een aantal mensen hard gewerkt om dit van de grond
te kriigen. Als basis heeÍt gediend de door de ieugdcommiÉsÍe ln hët leven
geroepen "KoppeF", 

r,Mëde op Initia?let van iuist de ieugdcommiesie wr6 men van oordeel dat sr een
voor de gehste vereniging bestemd clubblad zou moëten verschijnën.,'Door hët
wervën van advertëerdër§ i§ hët gclukt een zodanige begroting aan het heatuur
voor te leggen dat men bereid was het eventuele tekort te deklten.
De omslas van de eerste uitgave ls nog gekopieerd, doch zodra de nieuwë naëlm
van on§ clubblad belcend is, zal ook deze evenals het achterblad In zijn deÍinitieve
vorm worden gedrukt. l
Verderop in Oit blad lreÍ ie een prijsvraag aan in verbani!"inet het,bedd5rken van d*
nleuwe naam voor ons clubblad. Door het bestuur zal'een keuze worden gemaakt
uit de inzending*n en de winnaar zal worden beloond met eèn leuke priis, die
beschÍkhaar is gesteld door:

T}E SUPPOHTËHSCLUB

De 'redactie' is in handen van William Akkermans. Voor degenen die miJ nog nieÍ
kennen: Enkele laren geleden heb ilr deel uitgemaakt van het veteranen-elftal,
Gilze 6, waarin kanlers als Louis van Trier, Toon Ëlepstraten, Ce*s de Bruyn, .}ss
van Gils, John Swinkals en nog vele anderen ook'hun energié'gratis ter beschËk-
king hebhen g*st*ld.
Een tweetal J*ren hab ik deel uitgemaakt van het bestuur ën thans vcrzorg ilq fie
ledenadministr*tï* en de adminigtratie van de rektame-commissie.
Naast een &arrt&$ vertrouwde rubrÍeken, zoals veriaardagen sn mededeltngen zult*r:
er egn aac??*i ttiauwe vvorden geÏfiroduceerdn zo*ls bijv. "15 vragen aan:..,..." 7

"Langs de liin h9....," én
t'DE KOFSTOOT ''

Elk lid zal in staat wcrden gesteld lret reilen an zeil*n ,Í3í"r r)ëlee uereniging aan de
kaak te st*llen. F€*t rnag zeër kritisch eijn maar uiteraa:rd oolr positieÍ.
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(ven olg vooÍTríoord)
ln principe worden de Inzendingen op anonleme basis geplaat§t en zal d* rï&&rïl
door mi! niet worden priisgegeven zonder toëstemming van de lnze*der. Sw*rEgeota
za§ ik mi! het recht vocrbehouden inzendtrngen të welgeren indien dese nm*r r*:lin
nrening përsonen op een onbehoorlíike manisr bekritiser*n"
Helema*l ínteressant wordt het als leden gaan reagerën *p irtg*zc*den ecpy. tlit
zal de a?tentËewaarde van ons hlad alle*n maar vergroten.
Over§gens ben ik met etrke copy hlil" U kunt deze depaner*n in #e hus Ëre #e E-q*ntBne

{naast d* flipperkast} oÍ aÍgeven bil mii thuie, Pastoor ue* *iikpÈein 1ï, Gllee.

WIJ FEL.I§IÏFREN IN JANUAR}
Ad vd Ouweland en Bas Vermeulen
Jan Faes, Jurgen Fae§, Arno van Hiiswllk en DenEls l/lrittGveGn
Bart Lambregts
Patrick van Bezouw
Jan Broers, Femco Fuchten, Plm Laarhoven, Johan van Zon
Martiin Aarts
Jandaap van Dorst en Karin §mulders
Jurgen Gerrits en ilelwin van Hoek
Cees de Bruyn t
Bart CornefiCsen ]t
Arian Boogers
Jeroen van Veen
Jan Bierens
Jurgen Arts en MaÍtiln Hoovers
Edwin Aarts en Mark Aarte

wrJ. FEUC|ïEHEN rN FEBFUARI:

t

4
v
s
10
12
ï3
ï5
19
2A
24
25
26
27
§ï

.-t -l,\

ï
2
5
6
7
I
10
1'!
12
13
14
1S
16
17
19
2A
22
25
27

Ton van Dun )11 .k
Mike Lauréyssen i

MaaÍtën van Hoelr
Daan van 0s
Jan Severilns
Joris van Beysterveldt en Mëndy van Di§seldorp
Koen Oprins
Tom Cornelissen
§omé Oprlns
Patrick Blnk
Rob van Hoelq Biörn van den Hout en Jeroen Kluyt
Jac Clemens en \ltíout Klaassen
Johnny van de Braak en Jan van Diilc
Flans Huyben, Nlels Oomen en John Htrbbers
tsen ltoppenbrouwers
Jos van Engelen en Corné Voermans
.§oyce van de Ouweland
Heimen Gerrits, Gorné van Gils.en $tephan van Zon
Maartcn Cornelissen

ls
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$írd vËfi\trËLKo$dËN:* Flon Yan Piilen, Burg. van Poppelstraat 6s, als ru§tend lid én (maar dat deedhlj at ë$ise riitt) ats jeugdteider/trainer;* Dave Graafvn*ms, Kruithoorn ï'1, tor varsterking vën de F3-pupillen;* Roland Gi*notten, Pastoor van Limbergenptàn 16, oie dts aktiEf senior-lid
ziin d*buut meekte bii Gitze-5* Marion van Emgelen, FloÍstad 31, als laatste aanl«oop vocr meisjes BCz.wii wensen hun veel speelgenot ën ëan §portieve en vrlendschappeliike tiid toebinnen onue vereniging!

Onlangs is bii u de contributie automatisch van uw ret(enlng aÍgeschreven voor de2e periode van het huidige selzoen" lndien u nog geen machtiging hebt verstrekt,hebt u een accëptgiroïarmulier ontvangen. lndien u oeze nog nïet habt betaald......wacht daar niet te lang me6. uw vereÀiging heeÍt dit getd hïru nodig. Graag zien
y,i.-ute betating vóór ï februari ÍSgg tegeíroét.
lndien naar uw mening een onjuig bearag in reltening is gebracht oÍ zelfs geheetten onrechte, neem dan contact op mét oe ledenadmlnistratie. lndlen u hetnameliJk op zlin beloop laat, betekent dlt voor ons evsntueel onnodlg extra werk snbif u nog mësr irritatie.
wilt u ook automatisch gaan betalen? GeeÍ dat dan even door zodat wif u eenmachtiging kunnen laten ondertekenen, Het bespaart de vereniging extra l(osten ende ledenadministratie veel werk.

:":"': hli heeft zifncopy te laat ingeleverd, maar welltcht staat de volgende keer zijntekst in ons clubblad,,...

PRUSVnAAG NAAM CLUBBTAS

!o1ls meëgedeëld in het voorwoord wordt er een prlFvraag ultgemhreven voor debedenk(er)(ster) van de meest originele naam voor one nleuwe clubblad.
De winnaar zal worden beloond mét een leuka prii§.
vul onderstaande-_lon in en stop hem in oe coËy-'rue ln de kantlne.
LET oP: tot uitertiik 31 januari a.s. kun ja rrem inleverenl!
>>>>>>>>>>>>F>'>>ts>>>>>>>>> D)>)t}>>>>>>)>>!,>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Naam

Adres: , :
ïeleloon:

Oe naam die ik heb bedacht, luidt:

(deze bon uitknippen en inteverenldeponëren in copy-hus)
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COMPËïïïIEPnOGEAFtIMA JEU§D: 23 JANUAnI r/M íSfEBEUAS§

ïEAMI tlAïUi{: 1IIiE§§THIJD; TtrtD:.

A-2

A-'l

B-1

c-í

c-2

Meisjes

D-1

E-1

23 jan
3O ian
S6 ïehr
13 Íebr

23 fan
30 ian
0§ febr
'13 febr

23 jan
30 jan
06 Íebr
Í3 Íebr

23 jan
30 jan
06 febr
ï§ Íebr

23lan
30 ian
06 fëbr
t3 Íebr

23 jan
3S ian
06 Íebr
1S Íebr

23 jan
3O ian
O6 febr
13 febr

?3 ian
§S ian
0§ febr
13 Íebr

Gilze ï
Viola'l
\,lf§c "!

Glfee 'l

w§c 2
Gilze 2

Audacia 1

Gllze I
Gílee 1

Viola ï

Hemelaer Í
Gilze 1

Gloria UC 1

Jong Brabant ï

Gtlze 2
1Ií.§.§.4
Gilee 2
Gílze 2

Nevelo 2
Gilze 2
§§T 2
s.v.G. 2

ï3-30u
1tl.30u
14"30u
13.30u

14.3Ou
13.30u

ï4,3Ou
13.30u
13.30u
't4.30u

13.O0u
12.00u
13.O0u
ï3.00u

09.30u
13.O0u
ï2.00u
'l2.OOu

08.45u
ï0.45u
1O.30u (vrsch)
09.'t5u

10.00u
09."15u
10.30u {vrseh}
ï0.00u

Jong Brabant 1 -
Gilze ï -
Gilze ï -
fi§o1 -

Gilie 2
Desk 3
Gilze 2 {VHIJ}
Gilze 2

Gllze ï
Beerse Boys'l
Uno AnÍmo 'l
Gilze"l

Gilze í
Zigo 1

Gilze 1

Gilze 1

s.§.c" r55 - 2
Gilze 2
\tYere Di 3
RKDVC 3

Gilze 1 (VRIJ)
§.V. Capelle 1

Gilee 1 {VRIJ}

Itrillem ll - 1

Gilze ï
Gilze 1

0irschot V. 't

Gilae 2
w.§.c. 3
Gilze 2
Gilze 2

§.C. Elshout "t 't4.3§u

23 jan Berkdlik 1,

30 ian Gilee Í rynlJ)
0Ë tehr GÍlze Í (vHlJ)
í3 Íebr Gilze'l

Gilze 1 08.30u

Blauw Wit'8'l "11.45u

Gilze ï 08.30u

s.§.c.'55 - 1 09.30u

Gilze 1

HKïVV 1

SET 1

Gilze 1

ï
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{vervolg campetitiëprogramma ieugd/senioren},

il*ÏUT$: WEË§ïHIJD:ïE4rlu

H-*{

F--ï

Sï i*n

2S Jam
tr* ian
S* tehr
ls gëbr

*ë iatt
3& ian
&S Íebr
ïS febr

23 ian
SO ian
CI§ ïehr
'13 Íehr

13 jan
30 jan
0s Íebr
ï3 Í§br

Gilze $
Gilze 3

§.v.G. 3

Taxandria'l
Gilze 1

Gilze"l
Gudok I

Gilze 2

Gilze 2

GIIze 3
G.S.Ë.lÀI. 4
H.Hi.B. 2
Taxandria 3

18.0Su
1S,S*u

"1G.0*u

10.00t-r
1ï.0§u
0§.S0u {vrseËt}
"Íï.S0u

"t I.SSU

11""1$u

11.00u
ï 1.S*u
1O.3Su (vreeh)
ï 1.O$u

§.§.'t Zand M7
Sns Vise 4
Gilue S {vfrlJ}
Gitae 3

Gilze I
Broekhoven ï
fi.w.8.
Gilze ï

Gilze 2 {VfrlJ}
Hilvarla 4
Gilee 2 {IíHIJ)
Sarto *

Viola 3
Gilze 3
Gilee 3
Gilze 3

F-3

l-Ëï Spl *§e tilden dle bii cle wedsuiiden staan vermeld, zijn ingevàr vaft *#rÍ
tft uiswedstrijden aFnvangstiiden en bij uitwedstriiden vertrqhtiidesr "*{vrsch} = vriend§chaPPeliik.

A4 iart GiEee 1 -
GiÍze *
§.v.Y. ?
§tïoers* Boys 4
Gilze 5
u.v.v. r
Gilze Dames

§Èaanned*nk
frood Wit A
Gilze 3
Ëilze 4
H.A. S
Gilze S
HÉeronymus

Chaarn
Beek lfooruit 3
Gilee 3
Gilze 4
Slf,D.§. 5
GiÍze 6
Ghaam

Gilze ï
Gilze 2
Beek Vooruit 3
w.§.s.2
Gilze 5
Zundert §
§ilze Dames

ï4.30u
ïï.30u
ïd.30u
10.00u
12.00u
1S.00u
ï0.00u

14.§0u
14.3Ou
12.0Gu
ï2.0Su
'l0.OSu

1S.00u
12.00u

ffa*#píe*g affrpd *tleÍr de programmd slmededetingen die in het weekbi*d w*rd*sr
g*pu#lia**rd, Ër kunnen narfieliirt altiid wÍjzigingen i$ §Í aanvullingeí, ËË fs*f
pr*grarwm* zijn!

-s-
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HrËuw§ vAN p§ §ufPoHïEn§ËLUE

Graag wlllen wii ons even aan u voorstellen, Ín dit nisuwe clubhlad van V.V" Gilze.
Maar eerst willen lrrli iedereen bedanken, die ziln rnedewerking verlaent san Sit
cluhblad. ttVii hopen dat het een lang leven àil r{in baschor*n &n dat het veel óÍl
goed getezen zal worden. Terug naar de §.C,V.V. Gilze, opgericht Gp ï6-9-199't. Het
ledenaantal bedraagt op dit moment 8dt. Hët bëstuur wordt gevcrmd door Henl« van
Gestel {vooreitter}, Martijn Roovers (secretaris}, Jo Broers-van Gecri {pennlngmee*-
ter), John Aarts (lid) eniJan Boomaars {tid}. De opeet +Íï geclacht* tlan de
S.G.V.V" Gílze is orn de gehele vereniging te'steunem ën bij te staan waar mogelijic,
Ëen overzicht van onre aktiviteiten willen wij graag vermelden.
Kaarten in de ltantine (igfigreB oÍ ril«ken) in een gezellige sÍser. Be bi$g.qtfliqqgg
voor alle pupitlen van de V.V. Gilze (een'groot succee!). Een binso.gygnd voor de
leden van de supportersclub. Een Baartig bíi iubilea, ziekte, blessure of andsre
gelegenheden. Helpen bif vervoer bii uitwedstrfidën van Gilze 'l als dat nodig is,
want de supporters§chaÍë is groot bii deze wedstrijden. De ltampioenen of
pertodewinnaars geven wij een tfactatie. en als wij het tifdtg weten, proberen urlj
aanwezig te ziin bii de beslissende wedstrijd. Hulp bieden wli waar het maar kan en
de V.V. Gilze steunen wil zo ver dat mogelijlt is.
Onze klapper yvordt ongetwiiÍëld het bezoek van de vo§rl.halcljntc. meï Se geqlae:
ders, "Gerrie ,eB Arnold .ltííiLrËIL. in samenwerking met Voetbal lnternational op
zaterdag 24 april ï993. Daarvan hoort u nog meer, 48 jeugdleden komen,aan hun
trekken, dat is zeker!
Oaarnaast proberen wii een goeds samenwerking na te streven me't de verschillen-
de commÍssies en het dagelijks bestuur van de V.V. GIlze.
zo proberen wii dë wgrqtËbtgldaktië'tÉeer cp poten te zsttGn" eeil erfenls van de
Handbalvereniging. Met uw steun moet deue Gilzeraktie slagen. S{èt vóót ca.rna!íËrl
ziet u ons verschljnen bii u aan de deur,
En zoals u al gelezen hebl, wil zlin er voor de g*lrele voetbalveri:niging" Gnze
supportersclub mag nog gëru§t groelen, firaar wii zijr; toch trots í:p Gí"rs ledenaan-
tal. Vt/ilt u ons helpen? Ons secretariaat is: Martiin Hoovers, Heuvelstraat 11, Gilae"
De contributle bedraagt f 20,00 per voetbalseiesen, Graag tot ziens en ten slotte:
de beste $rensen en een gezond en sportief ,1993 !!!!

LANGS.PE LlJNllhl...,...,J!e F.?,.,.

Op zaterdag 15 tanuari f.l. trad F2 in aÍin vertrouwde opstelting aan tegen Ons Vios"
§llen was geïvaarschuwd, iv€rig iaar haalde men bij cle bezoekers èen moeizaarn
geliikspel (3-3). Blijkbaar hadden de technisch directeuren, ,Harry Sllnger (Albert
Faes red.) en ziin assistent (Jurgen Arts) "Yogho Yogho" of iets dergeliiks toese-
zegd \fiànt als een stel uitgehongarde daelpuntmakers 'vloog' men keer op ke*r
naar het doel van de tegenpartii. Het bleef ook niet lang S-0, stsrl{ër nog Se
ruststand was 8-0, door doelpunten van Jeroen \Ílfauters {4x}, ffioel Akkerrnans,
Barry v.d. Or"rweland (2x) en Bob v.d. Ouweland. De keepeí van ds *erste helÍt, J*s
Vermeulen, boezemde blilkbaar zoveel angrt in bii de tegenpartii d:rt rnen slecht*
2x gevaarliik voor het doel kwam. Na de rust werd Jos vgrvaftgën docr Jeroen an
het lukte hem orn enkele ballen op forrnidabele wiixe tegen té hsuden. Als een
ware Stanley Menao kwam hii soms uit,het doel. EcÍrt*r, rraar dat fteett Menzo CIc§r

wel eens, één do*lpunt van Ons Vio*, gins via de hak van Jerc**;r in hst dae§. §ns
Vios scoorde zelÍ cok nog eenmaal maar Gilze, §p ëesr lager pltie, bepaalde via Jas
Yermeulen en Guido l-apré de etndstand op 10-2. Jemmer dat in d* slotfase Oa*my

\-



{uervolg "Langs de Ltin bii..." F-2}
ffapers, öp ëëí] prima *teekpass-ie van Niels Oorfien, bij zijn schot op het doel ds
telle wind niet rneer meerekende. Be traditionele strafschoppen na ds w*dstrird
werden henut'&oor Jëroen, Nietrs en Roel en',omdöt Ons Vias op dit ond*ndeel
slectrts eenmltal de hnl achter "M6r!z§" kon leggen, werd het aldus een Íorrnida*ele
ovenvinning voar dlï tearn.
Ha aflaop ha#. de vscruitter var: d* §upporter*club, Henl« van Gest*|, nog een
bijzondere atter:tie (tasje/tiniaal/ecneumptiebon) voor deze iongens omdat ee uorig
jaar géen enkelq wed*trijd hadden uerloren en zich dus eigenlijk kaínpi*efi
rnaclrle-n. nsemËn. Leuk, da? e#'n sirpporterscluh ook nu $reer aan deze iangere
speler§ denkt.....,.maar wetlicttt zag hij in ziin drornen hisr het nieuwe talent var: ds
selectie 2003 ?????
CIok de jeugdcomrnissie ha§ vanwsse hët 'kampioenschap' ëen verrassÍng vocr de
spelers, een §onsumptiË en ëën frietie. Na de buikies rond en vol te hebbëfi
gegeten ging men voldaan en g!.anle§?ar naar huis.

Ëv§N EMENïË§ K&LE!ËQEB:
datum: alsivilsitl !iiÍ!:.
25 ian. : Vergadering lèiders/trainers 20.30u
2S ian. : Kaarten bii E.V.V.'§8 - Hijen 20.OOu
1 Íebr.: Bestuursvergadering 20.00u
I Íebr.: Vergadering ieqgde*mmissie 20.O0u

12 Íebr.: Kaartavond lokeren/rikken 20.O0u
19 fehr.: Carnavalsbal pupillsÍ! en junioren 18.00u *)

Garnavalsbal À-j*nisren + senioren 20.30u *i
*) tijden onder vesrbehcud

Sr#a*i"qmtiej
jeugdcie.
supp.club
bestuur
ieugdcie.
supp.eluh
ak!,gie.
akt.cie.

"l§ vraggn aan...-..'-qen sqJïior-lid:

ï. Hoe oud bent u?
* 25 iaar

2- Welke werkzaaruheden hebt u buiten het voetbal?
* ik studeer nog, te weteft M.B.A. en op 'tS en 19 ianuari leg ik daarvcor e e rï
examen af.... Mijn voorlopleiding was eigenlijk L.ï.S. en M.T.$., doch vansíë-
ge miin gezondheidspro*lemen {voetblessure} ben ik genoodzàakt "om4e-
§cholen".

3. Wetke hobby's naast het voetbal?
* I(aarlerl,en bowlen {voor zover dat nog l«n}

4, Wat ziln uw.favÉriete t.v. programma's?
* comsdy-series {bv. cheers}; de Vlaamsche Pot; Had van Fortuin Ë.d,

§. Van wé[k,soorI eten houdt u het rneest?
* gevm;re hollandse Fot en vissticks; in elk geval géén 'buitenlands' eten
want.'ige wit nie wà vur troep ze daor ammol in doen.,."

6. Van welke soort muaiek houdt u?
* pop-muziek

7. YrÍie vindt u de meest vervelende persoon op deze aardbol?
* Saddam tlusseln

8. Hoe bent u bij de V.V. Gilze terechtgekomen?
* daar ben iE in gegrceid, van longs al aan
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9. fi:ï erlr' :peeJr ., ", 
f§frïï::JJ:sen aan""')

' alle Ie elftafieT (*hrjye A-1), bide 5 en in 1986: Girze ï (de hoordnnachr]Welke functies heeft u Oinnenïnue vëreniging?* leicler Gilze B
Bent u tevreden §irer het funcgoneren van onze vereniging en wat rou uevgntueel anders willen zien?* Ja hoor, het gaat-prima zo, nsem bijv. de regering kantinediensten, petje afdat het op die manier ook kan!
Van wetke club rlg3st Gitze bent u supporter?
-1-arry fin hart ei nieren; en ií in de regio: ilAC en rÀíurem $.llllordt Gilze 1 kampÍoen?* JË, zeker nu zG een períodetiter op zak hebben. Het is een gagde eenheidEn de laatstet hoe is urar naam?* Toine Beenhakkers

10.

4{I t^

12.

13.

14.

\-

\-

í5. llvilt u nog ergen§ op terugksmen?* Nee

Hoe oud ben ja?
* 10 jaar
Op wetke schoot zit ie en in wetke klas/groep?* H. Hart, groep 6
ln wellt team speel je?
* E-l
Welke hobby,s heb ie naast het voetbal?
.1Jïdg (3e priJs rouinooi ï? januari) en vissen
Wat ziin iouw Íavoriete t.v. piograrnma,s?
*. Goede Tijden slechte fi;rien.ln de ,rBat is rond,nVan welt< soort eten houdi;i| fret **"rti
;Jit;'.r-§ soon muziek hou iii? 

- '

* House-muziek
ttyle poetst iouw voëtba,§§hoenen?* ons "mam,,
Wie is de teukste thuis hij juilie?
] on* konijn (snuitie)

!V.1ar9rt heb ie voor het voetbailen getr(ozsn?
.1jk rri-ld dat gewoon de leukste sporr
Ïi" =riT iouw grote voorbeerdën van de bekende yoethailers?
*_ Dennis Bergkamp en Mareo $an Basten
Van wetke cluh naast Gilae ben je supporter?* Àjax
Worden jullie kampioen?

1N* dit jaar Riet, vorig jaar zijn we wet kampioen ge$rorcrsn
En de laatste: hoe is jouw naamt* Mark Machielsen
wilie nog iets anders zeggen oÍ ergens op teru§ komen?* I'Iee

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

L

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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DE K§F§TOOT

HÍer dus de eerste inzending, eerlíjkheid gebiedt daarbíj te vertellen dat de hewuste
par§o*n §§§Ëgg§ is iets op papier te zetten:

" Het st$ört mii dat ruders.v*n bijv" F-pupillen onvolledÍg op de hoogte ziln van ile
alsttviteiten/d*ta binnen de vereniging. Voorop gesteld, iX 

-nerr 
uitermate tevredcn

over hetgeëfi.mËrï *!§ernaal al georganiseerd heeft of nog wiË organiseren. Bijvo*r-
beaíd het l*atste zaalvcethaltcurnooi. De aanwezige leden lrregen een copy*i"fl§ln*
uitgereikt, w*aruit men lton opmaken dat men welltom was a$ het tournaoi i* ct*
sp*rthal. De nÍet aanweeigen hebben het moeten vernËrnen r'!a elub.§*nooties ot
uit het weekhlad. Mijn mening is dat elk lid door een oÍganisatie op,*e hc*gte
mcet worden gebracht,van aktiviteiten met ëen duidelijke Ën perssontijke medede-
ling. Za ock met de kerstloop op het .§portpark. Ik ben er *iet bij aanwezig se-vreest, docft ik heb veínoffien dat de belangstelling zeër matig wae" DÍt zaf zeÉer
eii* aoraaak hehhen in de uiterst povsre publiciteit die hieraan is hesteed.
Overigens denl( ik dat het uitgeven van een clubblad zeer gaed dit manc o zal
opvullen.
Maar nogmaals, deze kritiek is opbouwend hedöeld, dus laat de organisatoren vëfi
aktÍviteiten dcorgaan met hun bedoelingen want op uo'n manier rweàr je een ecf:t*
vereniging""

Zo, de kogel is dosr de kerk.......... En nu maar afwëchten wie de vclgende ie. Zaals
reeds gemeld, reageren op eën inzending kan oak! Als u het met de strekking v*n
bovenstaande tekst niet eens bent, Iaat het ons dan even weteEr.

l.Ir,q. A I'JVlt-Rcis-
irclvit:sl:tiro lrccíi
gcg,r^ancleeni ric
r.:.i:;rntie dir,r -!i

i:r-:,.:irt. \,';ln ltr,'r'l
verw(.r, tct ilir:ht
!' :l !:' r i'; t trl irt,gn -

tuur, riili atn liul -

t.uut;iil... l.rkLt:r r»
rie r,riie Íl;ltuur.

artdorpje,
tad,

mer er.
l.{ce u ook rvilt
rciz.en: nret tft:in.
vlictr;tuigr htls of
r:igt:n. au.to, [..et

; 
op rlit vignet.

CATI,{NTIE VOOR EI]N PRIMA VÀKANÏ'IL ggÀDltrSg1n1q

lV§HEÈrs-HESSEÏ,S Sissctlop de lbtptsin ?A
51?8 nÀ Gilr§
Í',èdàdarÉ
rd. or6t5 - 319§
Fax ot6Ís , gtszaEI$Ë1,§§Àu
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Technisch Bureau anTc^s 6,0,

Electrotechnische
en san itai re i nstal laties

n

nieuwbouw
en onderhoud

Raadhuisstraat 1 - 5126 CK Gilze - Postbus 10 - 5126Z:G Gilze
Telefoon (01615) 1456. - Telefax (0161 5) 5442

lid van de

I

I

utiliteit en industrie

Unie van elektrotechnische
ondernemers

Vereniging van
Nederlandse
lnstallatiebedrijven
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De Rabobank is een betrokken bank

Een bank die weet wat er speelt in de omge-

ving. Als er gesport wordt

in de buurt, dan weten

we niet alleen wat er speelt,

maar ook wie er speelt en

wie tegen wie.

We zijn van mening

dat sport een heel belangrijk

deel van de samenleving uitmaakt. Sterker nog,

we zouden ons een wereld zonder sport niet

voor kunnen stellen. Daarom ondersteunen

we als Rabobank met alle plezier sportieve

activiteiten in de omgeving.

Niet alleen met

financiële middelen, maar ook

als het gaat om het orga-

niseren van evenementen,

geven we graag advies.

Loop eens binnen bij

de Rabobank, dan merkt u gauw genoeg hoe

betrokken we zijn. BAhOhAn[ El

Rabobank. Aangenaam.

-,t-

Er is ccn
bank die vccl

aan sport cloet.
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