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Rik van Engelen '

Stach AaÍts
Hens'l(laàssen
Helwin Clemene en Huub Clemens
Ran Clemsrsr GGít-Jan Wllemse en Litian Kanters
Ceee van Bgotnr, §tephan yan Dongen en Esther Heesels
Jolran teet
Jan Broem (Bnde), Peul van Hoek en Richard van ïrler
Dlclr Bo*e.en,PetaF yen de Ouweland :

Gerrlt G{ebrechtc, DlÍt
Wout Bops
Toine Beenhalhers en

tolp en tlanneke uan.pulfenbroek
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iongste (nog niet speelgerechtigde) tirt met zifn USr faar!*,,.i 
r,,, irJiÍflÈíÍ , ter versterl*ing van de Ë-pupillen;,

Ëi,ir ''Henlq vi{n de'rustende' voorzitter .yan de supportersclub;

VUij wensen hun veel (speellgenot en eeri
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binnen onze vereniging!
sportieve en vriendschappelijlte tijd toe
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>>> Worstebrootlaktie.... wie had dit durven dromen; wij hebben leden die optimis-
tisch ziin, maar dit slaat alles. Op de eerste plaats moeten wij onze excuses nog
aanbieden; aan veel Gilzenaren moeten wii dit doen. Want ónze bedoeting was
geheel Gilze te bezoeken, maar de grote berg worstebrood (op een paar na AOqqlt;
was nog te klein voor rte Gilzenaren. ln het begin dachten wij nog, hoe forffi-we
daar doorheen. lIt/ii hebben ook veel geleerd van onze eerste worstebroodaktie. Wij
hebben veel work gehad aan de voorbereiding: is dit goed ?.... is dat goed ?... Bti
de {oud) handbalbestuursleden hebben wij inÍormatie ingewonnen en zonder
problemen hielpen:iJ ons spontaan. Overat kregen wij te rroien ctat wif goed bezig
uraren. Onze gedachten waren om veel leden de straat op de sturen. fààn wi;
(slechts) 22 leden hadden en de moed ons in de schoenen was gezald, wisten wii
nog niet dat ze zo goed waron in het verkopen van woÍstebrood. proÍiciat mede-
werkers. Volgend iaar willen lrll op vrijctag vroeger beginnen; daarom vragen wij nu
al aan de mensen van onze club die vriidag màssaat mee te hetpen. en wi; wàren
zo druk bezig dat wij de dorpsgrenzen overschreden hebben. De mensen uit dit
gebietl clanken wif, dat zij voor onze club toch spontaan ons yvorstebrood kochten.
verder danl«en wli bakker AD en zifn vrouw JOLANDA voor de enorme gash/rqheid
en het vertrouwen in onze club. Wij kwamen blj hun niets te l«ort, a[een worste-
brood, maar dat wist u al. Graag tol volgend jaar en AD SPAPENS, we[«om als
nieuw lid bil onze club. liíii hebben de men§en die meegeholpen hebben natuurlijk
persoonlijl« bedankt, maar vla ons clubblad, de Voorzèt, wiilen wij clit nogmaais
doen. l/Uii kunnen dit niet nalaten, hun steun was gewelctig. Het apptàus dat ópging
toen onze penningmeester het eindsaldo noemcle gold vóor hun en hun rnedever-
kopers zelÍ. En dit hadden ziJ allen verdiend, hun inzet was en is voor ons nog
moeillik onder woorden te brengen. Dus gewoon op z'n Gils: Bedankt mensen!

>>" WU Íeliciteren F2 met de door hun behaalde 2e priis in de Gilzer Carnavalsop.
tocht!!

Bestuur S.C. V.V. Gilze

cAn savAI§oPTo§ tf T Lggs:
oF londre 3l lrànrl !. nrn nr F€ rm dt rm rr o$clt ilr s mfr! ït
gotmr rholruoíilt [r or ltrttr dfrl ïl. fd fi hool rut [r otrirÍ tt.rt',
ome fotlgenr habDoít gonotan, rbGtrt ues on 2 delren ten §F[t, mlar mËt eoil 2e
pr{a uaren w[ tevraÍlst. wli danlren Arurdlss Vermgslsn en lirna u.d. Ouweland
voor hun hulp, maar ook V.V. Gllzo, Jan Boomaars en John Graatnans voor. het
beschlkbaaÍ §tellen van shirB. Uiteraard oolr Bouwbedriií Vermeuten voor het
materiaal, Mlss Kopak (Han Hapers) vooÍ de bailen en chocolademetk onderweg
én de §upportersclub in persoon van Henk van Gestel die met een snoepje ktaar
stond; Na verreltening van de kosten hielden wij van de inleg en geldpriis een leuk
bedrag over dat wii hebben toevertrouwd aan,de leiders van Gilze F2, die dit naar
eigen inzicht kunnën besieden voor dit onversdaanbare team!

*Z

De scheidsrechters.



FOTO HEFA Snelservice

Kerkstraat 1O7 51 26 GB GILZE Tel: O1615 - 3922

Uw kleinbeeld kleurenÍilm
binnen 2 uur afgedrukt II
En een GRATIS Íilm

's-woendags ge§loten

) I

*qorardso
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e(rr()|e§

Voetbalschoenen Sportschoenen
ook voor alle voetbalkleding en accessoires

Van Meer Schoenen Nieuwstraat gB
Lederwaren - Sport *;_tel. ï 706 *** GII-ZE

J



GEZAMEhILIJKE
KASTELEINS EN
CAFETARIAHOUDERS

,rDe Pomp"
,r'i Gentrum"
,rtt'Centtrum"
,rAchter de Tuintjes"
,rDe Hooikar"
,rDen l{euvel"
,rG'est La"
,rDe Kronen"
,rPub 2OOO"
,rDe Tip"

* 
Café-Bar* 
Café en zalen* 
Snack-bar* 
Restaurant-Sporïhal

'í Café-Restaurant-Zalen* 
Caté-Zalen-Snackbar* 
Bar-Discotheek

'( Hotel-Restaurant* 
Bar* 
Café-Bar

verzekeri ngsadviesbu rea u
roelands

Steenakkerplein 12
Gilze
tel. 01615 - 1720

Als vakmanschap u aanspreekt...

r verzekeringen
r hypotheek
r financiering

Wij kunnen u verzekeren van "maatwerk"

OnaÍhankelijk proÍessionele adviseurs voor
verzekeringen, Íinancieringen, hypotheken en
pensioenen. *q*
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it ,.'Op zondàg ? maaÍt bezocht ik. de van onze.dames legen GE§TA uitGalder.'Onze dames, met van agerij GooÍ van Loonn begonnen in dev§lgefi de basisopstelling :
:".rr.'

,t.
Ania Qofiàt

Naïcy K+nlerg Mgnique,van ,Engeten
Pascale Lavoou

.Esther ltessets

8-esqryg:- Christet Hessels
Ggblesseerctizi.glr: Nancy de la chambre en Margo de votder":., :.:

keepster van GE§TA te ver§chalken, hoewet de bal een mooie curve maakte over
en langs de muur.
Jammer dat de moe-gestreden Christel een enkele maal te laat terugkwam ï'raar-
dosr ze buitenspel stond en dus de count0r§ om zeep hielp,
Het bleer dan ook 0-l en enigszins telewgesldd tron odr deze'verstagggvër, wggf
naar huis.

,t.-l r-r l.
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op zaterdag I mei wordt voor het 3e jaar op rij onze sport en speldag gehouden.
Aan deze dag mogen alle jedgdleden van ab y.v. Gilze mee doen. Er zuilen ca. I
oaÍeningen gedaan moeten worden. Al deze oeÍeningen kunndn door kleine
aanpassingen gespBeld worden door zowel onze allerkleinste (F-puppilen) ats
door de grootste.(A-iunioren) leden van Gilze. Wetke spefieties er piediàs gedaan
moeten worden, hliift een verrassing, maar zeker is nàt wei dat er verschillende
voelbalspelleties bij zullen zijn. Verder zal ook de conditie en snetheid van onze
leden getest worden. Alle deelnemers worden om 13.15uur op het veld verwacht,
zodat orn 13'30uur gestart kan worden. Alle leeÍtijden lopen en sporten door elkaar
heen. Bij mooi ïYeer (droog) is het het beste om sportschoenen aan te doen. Op
het eind van deze dag, om * 16.45uur zal er voor do winnaars van de verschillen-
de groepen een priisje aanwezig zijn. Als er nog mensen zi!n, die een leuk spe!
vreten, dat zowel door een 6-jarige als een I8.iarige gespeetd kan worden, kunnen
dit dan op onderstaand adres doorgeven. Ook als ièmancl bereid is om op deae
dag te helpen als 'scheidsrechter', graag even doorgeven. Hoe meer mensen om te
helpen, hoe makkelijker het wordt voor àe anderen. Alle aanbiedingen voor hulp en
ideeèn'voor spelleties kunt u doorgeven aan Gerrit Gijsbrechts, Nieuwstraat 16g,
t*leïoon 2032.

HET-}|YEÏFN WAANP:* Wist u dat het lidmaatschap van onze V.V. Gilze ook Íinanciële voordeten
biedt? Op vertoon van uw ledenkaart kunt u de wedstrilden van Gilze 1

"gratis en voor niets'i bezoeken;
" Op 1 mei Í993 zal worden gestreden om de penalty-bokaal; meer inÍormatie

volgt via de volgende uitgave van de Voorzet;

CJU.§- de voetbalclinic van Voetbal-lnternational met Gerrie Arnold Miihren naar
Gilze" Het is bedoeld voor de B en C spelers van de V.V. Gilze, zij kunnen zich
opgeven bii hun elftalleiders. Als irj nog wat voetbaltechniek witt bijteren, geef je
dan op. ï,Vant deze dag mag je als speler van V.V. Gilze niet missen. Overàl waar

'dere voetbalhappening geweest is, is niets dan lot over de gehroeders Miihren.
Voetballes-, Sport en Spel, deze drie uren staan er bol van, dus geniet mee. §nel
opgeven is meedoen, want bij het aantal van 48 deelnemers moeten Ïvti stoppen, -
dal ziin de regels van Voetbal lnternational. Wi! vragen aan de deelnEmers op tijd
aanwezig te zijn op het sportparl( én in het tenue van V.V. Gilze natuurtiik yvant daar
gebeurt het per slot van rekening. Nodig je Íamilie, vriendén, buren en kennissen
uit om te komen kiiken op deze dag. Laal het lekker Crutq zijn op het Gitzer
Sportpark
Het gehele programma wordt via een proÍessioneel uitziend draaiboek afgewerkt.
U kunt de volgende onderdelen aantretÍen:
* snelheidsmeting en penaltyschieten;
* boardingvoetbal;
* instructie aÍwerken en techniek;
* instructie positiespel.

-b-
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Na dit spektakel volgt er nog een vostbalwedstrljd, tusson de supporteÍclubs van V.V.
Gilze sn de vrlenden van E.V.V.'58 uit Bijen. Ook hierbil is publiek van harte welkom,
om nu:de supportsÍ.s eëÍls te steunen, wti wensen iullie alva§t oen pÍettige en
leerzame dag toe. Voetballende leden van onz6 supportorsclub die op 24 april a.s.
{aanvang * 14,O0uurl kunnen zich opgeven bii Martijn fioover§, Heuvelstraat 11. Do
afspraak met de vrienden van E.V.V.'58 ierdat wij geen selectiespelers mee latsn
doen, die zijn namëlijk toch te snel vooÍ ds meeste voetballers. Heb ie nog voetbal-
schognen, doe ms€, het ls voor de gezelligheid sn; hot gaat niet om sen gouden koe,
Gezelligheid pn sportiviteit staan bovenaan.

ir l:

Bestuur S.C. V.V. Gilze.

§.Q M P.ETIïIËEFQ§,RAM MA JEU GE ?g maEailm 3 ap ril . I I 93 :

TEAM: D*ïUM: WFQ§ïBUDI rfJD:

A-1

A-2

8-1

c-1

c-2

Meisjes

D-1

, , :ii,.

E-1

2O maart
27 maart
3 april

'' 20 maart'
27 nnaart
3 aPril

' 2O maart
27 maart
3 april

:al

2O maart
27 maart

,.,3 april

2O maart
27 maan,
3 april

Gilze I
R.W.B.
Gilze 1

tBAÍtO i,,.,.{,. '"

" lW.§:C.
Gilze 2. ,.:,.

J" Gilzë' ! I

' Gi12e" 1.",,,''

Nevelo
i .ii"r'lr n

"'Were Di
,.Gilza, I
, Gifze :l

WaspÍk
Gilzs 1

Hilvaria

Gihe 2
Gille 2

:j" Deék
il'l .* .- I i

. ;, ,Taxandria

Sarto
- Gilze 1

; ,ri .i'\ 
:"i 'r.::.1i ',",,,i ,,.- , :*..

- Gilze I

14.30u
13. ï 5u
14.30u

14.00u
13.30u
14.30u

14.30u
14.3Ou
13.30u

'., .!',

12,15u
13.00u,{vrsch}
13.00u

13.OSu
12.O0u

'' §'§'B'w'
- .0irschot V.

.,-l

Gilaa 2 (vrril ,,,
Gilzs,2

' rWo§.c.

!O maart ,, VoorlondË '4 tegen 4',Uflg,Animo {ult}

3 april .", , Gilzt. ,, j. ..... - ,,Nernelaer

2o maart , ,V,gorronde '{. tegen 4' Audacia {uit}. 27 maart.:., Gihe L ir i.' , r,.., Be.rkdijk., .

3,april ,,Gihe 1 ívrijl r ,.,," ",,i ::i, .:,,
'.' :,.,., - 'j.i i,,i r':at .ir,..,.; ,':.,::)\j

,, 20 maart iVoorronde ï4 tegen 4" (uitl
27 maaft "rGilze..l , ., ,. . " 1 Willem ll
3 april R.K.T.V.V - Gilze I

\

. ,09.00u
, ,!0.45u

I 1.45u

09.OSu
O9"30u

O9.O0r.r
10.45u
1O.OGu

1:,

?-
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É-2

E-3

F-1

F-2

F-3

2O maart
27 maart
3 april

2O maart
27 maart
3 april

2O maart
27 maart
3 april

20 maart
27 maart
3 april

2O maart
27 maart
3 aprit

Gilze 2 {vrij}
Nevelo
Gilze 2

Gilze g {vrij}
Gilze 3
Gilae 3

Gilze 1 ívriil
Taxiindria
Gilze

Gilze 2 ívrijl
Gilze 2 (vnjl
Gilza 2

Gilze 3 (vrUl
Gilzs 3
G.§.8.W.

Gilze 2
w.§,c.

§.C. 't Zand
Ons Vios

§ilze 1

Broekhoven

Hilvaria

Viola
GilzE 3

09.45u
1O.OOu

10.00u
1O.OOu

10.45u
ï1.00u

1 1.00u

11.OOu
10.3Ou

I

LET OP: rDe tijden dia bij de wedstrijden staan vermeld, zijn ingeval van een
thuiswedstrijden aanvan gstiidel en bij uitwed strijden vertrektiid en "+(vrschl = vriendschaPPelijk.
*Raadpleeg alt'rjd even de programrla's/mededelingen dis in het week-
blad worden gepublieeerd. Er kunnEn namelijk altijd wijzigingen-,in of
aanwijziglngen gp het pÍogramma zijnl

VERZEKERINSi BIJ VEHVOËR NAAH UITWEDSTR'JDEN

1. Hoeveel klnderen ,nag ë€n personen-auto achterin meenemsn ?

Antw.: Volgens da wst mogen er, aÍhankelljk vrn het type auto, 2 of 3
kinderen achterin vervoerd worden.

2. ls een auto-inzittenden-verzekering voor dit veÍvoer verplicht ?
Àntw.: Dit is niet verplicht, maar Ís wel aan té ràden.
- Als er schade ontstaat, dan moet men deze verhalen op de schuldige t s g G n -
partii.
- Als men IgH schuld heeft, kunnen de personen, die als lid bij de KNVB of de
afdelingen geregistreerd staan an voor wie contributie wordt betaald aanspraak
maken op de collEctieve ongevallenverzekering. Ëchter niet-leden vallen rliet
onder deze verzekering.

3. Wanneer is de collectieve ongevallenverzekering van kracht ?
Antw.: Tijdens alle ctubactiviteiten; atte activiteiten, die het algemeen belangS
v&n de vereniging dlenen. Voorbeelden : ïgainingen; Wedstrdden; Toeschouwer
bU wedstriiden van eigan vereniging, óók bij uitwedstrijden; Bezoek &ön
vergaderingën; Tijdens het reizen naar de bovengeno€mde activiteiten, in
clubverband of individueel, rechtstreeks via de kortste wèg en zonder onderbre-
king.

-g-
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UwANVR-Reis-
adviesburo heeft
gegarandeerd de
vakantie die u
zoekt. Van heel
ver weg tot dicht
bij huis.Vol avon-
tuur, rijk aan kul-
tuur,of... lekker in
de vrije natuur.

e,

mer r.
Hoe u ook wilt
reizen: met trein,
vliegtuig bus of
eigen auto. Let
op dit vignet.

GARANTIE VOOR EEN PRIMA VAKANTIE. pfl5ADVIES1URO

rvr E E t-ï s-ïi E ssE LS iiiïi,iffJ"**'"'
RETSBUREAU T€1. 01615 - gi93

Fax 01615 - 3192

EBGLJ\ruEBEtrItr8EJF

VEtrEMEL,ELHmd

Tel. 01615 - 1295

Nieuwstraat 73 G ilVIRI"TIULT
*q-
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OPEENDAG
DRINfrIEGEEN

BIERMEER,
MAARDBINfrIE

GROISCH.

d6&
9ö&"r

Gespecialiseerd in Wijnen en bieren
Ook verhuur tapinstallaties

Let op onze
aanbiedingen !!

Korte Wagenstraal 21, Gilze
teleÍoon 01615 - 2432

I

Voor een modieus kapsel ga ie naar:

krysalon

Naalden
Steenakkerplein 7, Gilze
telefoon 0ï 615 - 5191

t

-lo*

VAIíMANSCIIAP IS MEE§IEBSCIIAP
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4. Wat is vgrzgkgrd ? 
(vervols iníormatic vcr:ekeringcnl

Antw.: A. f 10.000,00 bi, overlijden door een ongeval;
B. f 4O.00O,00 maximaal bij blijvende invaliditeit door een ongevat ;
C. f 50,00 maximaal per week bij t'rjdelfike arbeidsongeschiktheid ;
D1. f 200,00 kosten geneeskundige behandeling ;
D2. f 750,00 kosten tandheelkundige behandeling.

Voor D1 en D2 tezamen echter maximaal f 7SO,OO.
Voor DI en D2 geldt, dat éérst via de Ziekenfonds of via andere verzekeringen,

voorzieningen of regelingen vergoeding gevraagd zal worden vóór deze Cottectie-
ve Ongevallenverzekering aangesproken zal worden.

Meldingsformulieren moeten binnen 3 x 24 uur na het ongeval, vottedig ingevutd en
getekend opgestuurd worden.

=L

COMPETITIEPROGRAMMASENI0REN; 21 en 28 maart 1993:

21 maart

28 maart

Gilze 1

Gilze 2
Gilze 3
Gilze 4 (vrijl
Gilze 5 (vrij}
Sarto 9

S.C.'t Zand

Gilze 1 (vrij)
R.K.D.V.C. 2
Jeka 6
Gilze 4 (vrij)
Gilze 5
Gilze 6 (vrijl

Sarto 1

Sarto 2
Sarto 4

Gilze 6

Gilze 2
Gilze 3

12.00u
12.00u
12.00u

(vrsch)
(vrsch)
(vrsch)

Gilze dames 1O.00u

11.00u (vrsch)

11.30u
12.00u

Molenschot 2 12.00u

Gilze dames (vrij)

Raadpleeg alt'rjd even de programma's/mededelingen die in het weekblad
worden gepubliceerd. Er kunnen namel'rjk altijd wijzigingen in of aanwijziging e n

sp het programma zijn!

ELFTALINDELING NIEUWE SEIZOEN:
ln de volgende "Voorzet" zullen wï u hierover nader informeren! (dus
wanneer een F-puppil overgaat naar de E enzovoorts)

VRAAG EN AANBOD:
U kunt via ons clubblad zaken die u (2e hands) te koop aanbiedt of juist wil kopen
aanmelden voor publicatie. Denk maar eens aan voetbalschoenen, shirts e.d. maar het
mag ook geheel iets anders zijn. U zegt het maar, wij plaatsen het kant en ktaar!

-,r-
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GILZE 5 DANKT AUTOBEDRIJF WETERINGS:
Na een matige seizoenstart van het door het bestuur van de v.v. GILZE als kampi-
oenselÍtal ingeschatte Gilze 5, zijn de resuttaten afgelopen weken drastisch verbeterd.
Niet minder dan 9 punten werden uit de laatste vijf wedstrijden gehaald waardoor het
elftal actief meestrijdt voor het kampioenschap van de vieràe periode in afdeling 415.
Het is overigens opvallend dat deze ommekeer niets te maken heeft met verande-
ringen in het technische- of tactische concept van Gilze S, maar meer met een
veertien-tal nieuwe geheime wapens waarover dit elftal sedert een aantal weken
beschikt, namelijk 14 nieuwe tenue's. Sinds autobedrijf Weterings namelijk heeft
besloten de sponsoring van Gilze 5 op zich te nemen, heeft dit elftal niet meer
verloren. Sterker nog, het is zelfs zo dat als Gilze 5 noodgedwongen in andere shirts
moet spelen, zoals laatst nog, men prompt weer vertiest. Gelukkig was zojuist
bedoelde wedstriid nog een uit de vorige periode zodat de periodàtitel nog !n zicht
brijft.
Omdat het gehele team nu als zeer professioneel ogend elftat elke zondag op het vetd
zal verschijnen, willen spelers, trainers en begeleiders van Gitze 5 Autobedrijf Wete-
rings harteluk danken voor het schenken van de prachtige tenue's en hopen tenslotte
dat dhr. Weterings zijn beloÍte na kan komen. Deze neeit namel'rjk verktaard dat bij het
behalen van het kampioenschap van Gilze 5, hrj het gehele elÍtal een nieuwe Opel
Calibra Turbo zal schenken.

AKTIVITEITENKALEN DER :
datum: $d: aktiviteit:
26 maart 2o.00u laatste kaartavond/prijsuitreiking
5 april 2O.O0u bestuursvergadering
19 april 20.00u vergadering
2O april 19.30u vergadering
24 april 1O.OOu voetbalctinic (Gerrie en Arnold Miihren)
24 april 14.00u wedstrijd: V.V. Gilze-E.V.V. (supporters)
25 april voetbaltournooi Gitze 5 en Gilze 6
3O aprit Koninginnedag Sportpark

Het is altijd jammer als een tid zijn lidmaatschap opzegt, maar het is goed te weten
voor elk lid wat hij in zo'n gevat moet doen. Overigens gaan wij ervan uit dat je beseft -
dat je een team-sport beoefent, zodat een afmetding tijdlns de tompetitie
vervelende gevolgen kan hebben voor het betreffende elftal/team. Eenmaal per jaar,
uiterlijk voor 31 mei kan het tidmaatschap worden beeindigd, door een schriftelijke
afmelding bij de ledenadministratie. De jaar-contributie, die in twee
termijnen van elk een halfjaar via een acceptgiro of automatische incasso bij u wordt
aangebodëÍI, ben ie altijd voor een heeljaar verschuldigd, dus ook bij een tussentijdseafmelding. Afmeldingen bij de leider altéén is dus niet votdoende. Het is echter
fatsoenlijk om ook de teider van je opzegging op de hoogte te stelten.

KOPIJ "de VOORZET":
lndien u kopij hebt voor de votgende uitgave van "de Voorzet", verzoeken wij u dieuiterlijk 3 april a.s. in te leveren (bijv. in de bus in de kantinelt
Vanwege het grote aanbod voor plaatsing kopij, zoekt u tevergeefs naar de"15 vragen aan.....". Wij vragen hiervooruw blgrip!

organisatie:
supportersclub
bestuur
jeugd-cie.
aktiviteiten-cie.
supportersclub
supportersclub
senioren-cie.
oranjecomité
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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. BahODAn[ trl

Er is'ecn
bank dic veel

aan sPort doet.

Rabobank. Aangenaam.
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