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DE VOORZËÍ:3e'SEIZOEN'-GANG, NUMMER 3: DECEMBER 1995.

Ë

Oprichtingsdatum:
Sportpark:
Postadres:
Telefoon:
Bankrekening:
Secretariaat:
Ledenadministratie:
Penningmeester:
Redactie "de Voorzet":

7 ma*rt l92l
Lange Wagenstraat 52 te Gilze
Postbus 137,5126 Z,J Gilze
0161,-451993

Rabobank 1166.09.559

Cees Kock, Versterstraat 6, 5126 BT Gilze (0161-452069)

Arno Aarts, Van Heinsbergstraat 42, 5126 HN Gilze (0161-451169)

Jerry Aarts, Van Brederodestraat 6, 5126 HZ Gilze (01(r1-452538)

William Akkermans, Past. van Dijkplein 11,, 5126 HD Gilze (0161-455801)

In dit nwnmer onder andere:

* Sponsorpuzzel

+ Eetcafé "D'n Brooy" stelt zich voor

* Nieuws van de jeugdcommissie

+ Pupillenkamp 1996

* In gesprek met...........

* Column: Jean de Koninck

* De ervaringen van een consul

* Kerstgedachte Íí

* Nieuws van de Supportersclub

* Verenigingsklassement

I

I

LIDMAATSCHAP:

Aantal leden per 7 december 1995: 405

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de ledenadministratie

Opzeggen van hct lidmaatschap dient uiterlijk te geschieden vóór 31 mei van ieder jaar. de iaarcontributie
moet in twee termijnen worden betaald fiuli & januari). Ook bij opzegging gedurendc het seizoen, bliift de
jaarcontributie verschuldigd. Bij opzegging van het lidmaatschap moet de ledenkaart wordcn ingcleverd.

INZENDEN KOPIJ:
Indien u een artikeltje wilt schrijven voor "de Voorzet" of een zoekertje wilt plaatsen, dan kunt u dit
inlevercn bij:

Kopij voor dc volgende "Voorzet" dient uiterlijk op I {ebruai 196 te zijn ingelcverd!

tloofdsponsor:

DRANKENHANDEL
J,A. VAN ENSOHOT B.V

GILZË.
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GESPECIALISEERD IN

ffiir',Hïu,r, CLUBKLE
486I AACHAAIU
Tel./fax: 0l6l-491 613

DING

Nu, voor de training
bii Ad Eras in Chaam.......

Voetbalbroekjes
Voetbalshirtjes.
Trainingspakken
Voetbalschoenen..........

Í 7,50
f 12,50
2oo/o korting
f Ts,oolf 100,00/Í 125,00

llr, ililt A. Hessels
Oranjestraat 1 13
Gilze
8 016L-45 1254

il llt llr- !iltl Iilil

TAXI=GILZÉ
r Taxi - Groepsvervoer - Zieken - Rolstoelvervoer



Naam:
Adres:
Woonplaats:
Gcboortcdalurn:

OPEN KAART

Martiin Fuchtcn
Nicurvstraat 67
Oilz.c

24 mci 1973
autonrontcur van Audi cn VW
L.T.S.ivakoplcicling automontcu r
NCC

rve knallcn er tcgcn aan
voetbal
gccn
sinds 19Ul
lcidcr/traincr Cl2

gccll
Louis van Gaal
.Iari Litmancn
Aja,x
Ajax
ia
ook
Pub 2(XX)

Rock-muzick
"Spccd"
Van Kootcn cn Dc Bic
gccn voorkcur
gccn voorkcur
frites
oordccl laat ik aan anclcrcn ovcr
misschicn af en toc l"e hot
Frank Riikaard
miin outlcrs, die ziin cr immcrs al
mccr op prestatics lctten, gecn vricndics-politick
tc ingewikkcld voor dc jcugd
gcnoog voor dc jcugd, te wcinig 'n,orlr dc scr"riorcn
Auto (VW) cn ficts
tlc miine
Spanjc
Amsterdam
Studio Sport
ik slaap ol' ik rvcrk
n()g gccn hchocltc airn
gccn
in ccn Ickkcr rvarm land woncn
ncc
ook nict
onccrlijkc mcnscn
.lohan CruyfÍ'
dccl voor dc verlichting van hct vocthalvcld

3

In hct dagcliiks lcvcn:
( )plciding:
(ietrourvd:
Li j Í.sprcuk/lcvcnsnrotto:
Hobby's:
Huisdicr:
Lid van V.V. Gilzc:
Status:
Vorigc club(s):
Bcstc traincr:
(Sport)idool:
Favorictc club:
Mooistc tcnuc:
Rokcn:
Drinkcn:
StamcaÍé:
Favorictc muzick:
Laatsts film:
Bcstc actcurs:
Politickc partii:
Bcstc politicus:
Licvclings kost:
Bcstc cigenschap:
Slcchtstc cigcnschap:
Wic zou jc graag ontmoctcn:
Wic nodig jc niet uit op jo verjaardag:
Wa[ moct cr andcrs bij V.V. Gilzc:
Mcning ovcr cluhhlad:
Aktivitcitcn binncn clc V.V. Gilzc:
Vcrvocrmiclclcl:
Mooistc auto:
Vakantic-oord:
Wcrcldstad:
Tclevisic-prt)gramnra:
Lcktuur:
Romantick:
Mooistc vrouw:
Idcaal/hartcwcns:
(iclovig:
Bijgclovig:
Hckcl aan:
Bcwondcring voor:
Wat doc jc mct 1 miliocn gulclcn:



Café-Zalen 't Centrum biedt U vele mogelijkheden in één van onze
sfeervol ingerichte zalen tegen zéér aantrekkelijke prijzen.
Iíij bieden ruimte woor gezelschappen wanaf 20
f)ersonen voor de optimale verzorging van:

- bruiloften
- recepties
- personeelsfeesten
- vergaderingen
- uitvaarten
- club'uitjes' , etc.

grote en kleine zaal
ruime gratis parkeergelegenheid (ca. 90 plaatsen)
gezellig terras
sfeervol café
geen zaalhuur

Steenakkerplein 2
Gilze, tel. 0161-451368

Voor nieuwe en gebruikte auto's

A.P.K. keuringen

Onderhoud en reparatie

Schade herstel

ffiudl
BOVAG
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!|il'l;i;rkl .l,rl ir,l i.rrl ','r'i iCrir , ,i1. r ..r i
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rl r' i:jr ;n..1 t..,.i , ;ili,r(r i,...1:,, i.r,1r't' .,1'

,r1r.'11 lil; tC {ii.ilCrr tí..[ liC fL-'rl;1.1i:' r';]l!'rlr \ .,;

,.1r{ . \\'ii \.l'CnsCIl .lcs vL r'i r!:( í_i:} ,!1 pi .i,1, .1: .

rlii ir,,; : 1, i t

it,iiiil:r;r .' i.l:, :"-..,r'rs

IN GffiSBP§ffiP{ P,{ËT
[.c11 ,;r 1rra, I lr,'.'i lrl! " crt] í r;i.,r I rllor ili:.. t:l tluri
:itrlnlcncl sll[)l]1 ri-{r'r,Jrr \x'ci \!',rril Kilcl.. [-.il: ni,lr.r

iiir .llirrrrl;rnq nitqcn()i'!l ílllc ilit- l.n thrr,,rvcr.lslr r.j-

tlr"n vtttt (iilzc t hczncht f11 11()5l sl cctl' Ïicz;r,;kt.
Aiic r,:tli.'it {)!.i1 aL'rj! nr;.1 \\'rr11;1 r:i i:"r,.\1,.!'r..i.. lil;_.,!,tr,l
Slrn-lcl; ntc! /'iiit r"-y,111r,.' \!ilii, r. {'i}n{ i};; i)1, l)i:Í:ï :i"i-

2t; in ti, 1l,rlj' ,.irr I ir,,,n,.r,,,,, '. ',, ,, Irrr

:rcÍ)tcnlh{r lr}r)l al'rr krttidr :rlr.]r'.r;l;,li 1r;rr.ltilri
llL:zc z;rak lris(onrl mallr liclsi i2{) i;r;,r". Lr.n1l1y
irrlrlrliln slcrn{ hii ;n tncl {lii r.iil:,i}t-c},i. inr:r.ri l ,lii
lti(:l ;i(| 11r,1[i;i '11i ili] 1'r;;'rí]t,,|{i irri,:íi 11. , 1.}i}i.. 'i!. ]t
nicmunel kan orrlrl;lan r.iic \\"olrÍ r)nltn{'c[.;r (,1

qcrrroc,.!riiiklii:iti rlir fir:r ir(ln r:ii{;ri}1. ii.ijn irri,,_
\';ln{cn {.tri ( itlrlrtr [i( ]ttili tttlu !il1 j: iL_'f Vlt ti ])t iii air.
urlcn ;)l .strcl rlc' intlruk rirr{ .ir nri i \,\'1rql{ i;1;;1 r6,. I
'ttitqrltitu,{" !tr-l-rl. \\iouI iiir: in ;ll:iirrrÍ'!i ir:',ai /.i
j,;;rr rr'1,'ilt Íriir' ,/{)lt itfI Irclrt ilr,'i.:t]i. i:, .r'i rt. ]-,, .

tl1kl,,-rrr i.i.i ,i,. 'r'L' íi,ii.rr' 1,i;i.i,..ft\t irr.ii ii. r,,,,li
L.'l'ri irrtr-'llrt í'rti:it ::riri nil,lt' ;11.r \\'()rt r{i:,1i,t i:í?. 1i,

tlrli:'.,ttr ;l iÍl.r!;,\l irru', ;rri { ii1,,,.' - Hll i r,lrÍ ;rr i. : [r:

nli,"kl;iq Irr'i !r rllrirqc{rrluhi. tr {,,'cít ,.lit zr.in ,r,..i,lli-
ke liikc r-iln:,.' i r:!!!iord') Nrc. nic( Ll:itl. \\rrru! li;;rl
gclrrk: Ítr\('' [r1"'\ ((]-l) lrr;rr-'itt 1!1; 1rill;,:,.,;1."i. '(ic
kllitl iiorrr',,'n: (lh1 '*cl :ritn L1;1 ,.i,.Jlr.rl,,rn!:,u
llonrl-roc{lr.ri is". irldus \\/riut. hÍ;r;r:' ./ir i.r 1-. ii,r j:

(rc!1 l.a.'ar^ !:r.:t !.t()t(l ;!ilcftlilli!tl. \*r/r,lii i.. [1: Í:r',-i. r
cil ri!iiïilr'11 (iili,-'lr:r,tr {l,t 1\/()()iti .,,ri}ili /!t'i ;:,( lri)ri!-
tc op lrclz,:llrir,' ;ti.llts. "X-lr1li hij .1.í r.r*r'1.;;1!:.; 1,r;r1

tt'ttu:,rtll llin li,:r, r,ln tl,,: irtr',r'1'ylil..i,.' \,i){lf\1,,,rr,ir'\.ir.'rl

cllI hi! ()lr /(]11([;!iintii.lri;rg r-";r;,r tir r,-r..,tir.:rr1,j1.,p r ;r1

íiil,tLr lkon hliir;i] t-tititr.r. [)ri: ilri6r n;l;ir hll (iii-
7('!'-.'i)i,il[];lÍ'k l--(:i:ln in li).i(i. Ëï,.:t is i'rxrr,ri ,i,
sti i"rr ïo:rti l:t't lr'ld. irct llr:rtrÍ.1r. r:li.i i'r,i..r:ir,:,..n I'ri
lr;lii-iurliik niL'I r!1 il," liult-qtc ri;;,ri.,. Jrr,t sïrr-l ru;il
hutil ttrl;rl rlir' ;xcn lriiiil lrr,"!,"';, [.];11 \1,'ti:i r,ri1,

li(trl,.tr \\,(,'í ll, h.lri ')()ii tc llrrliii.r: i.ii,-rl i:,. t ir:r1 ti:lj
hli n,r,,i1 rli t;1,."(,.:rrhr:id krcrr: ri'il r;'.;s,;r; ,,',:.,-

irallcr';. l\ioiirl qi:., nitl::rlrl. h*l i-: ;lir i li,. i ;-.r r;tl
\\'i)ílr. /,.tllri!' cil :rt iriir.t rr rr.'ils \ir'riui .l ,,1,.'i,, ;;

;rkticl hr; ,Jc 1i'tr,i,i. ['lr'r, kri',-{ ri.]r ,i;i,.'r'. rtii.
irrvlrlitk: u.'il<. r'r- r-r'l: in rl;r{ hrX ilirlhli ir' rit rr)
TalcÍ.(lilu r,,ii:,. I ir:llr;rs t,ltnlri Wottl .if {ii}i jt 1i

i.1t.',,. 1'qr1'tlr;1]. lror,r]r,.:li:ríri!( Ír rri,l(ll)ia!11yi.'i'. '1;,,;.

"r iri,r;iirlt i. hr:l dic lclcrrrstcliing , clic hcnr tlc
:,t.il tri r/;!ir,iiílltilil Ir)r irt.L.i Í r:Jtgclcvcr(1. Zo,11 Ílocdc
-.';trr)oi{ :' .;rr1,,';1q11rriiÍL:lrl rr{.lk ccn Zecr g{,}Cdcl

.rr trlr;rllcr"z:iiu gui'.'rrrrii.'n (<lenlicrr rve). In zijn
r rl)1 :!tt;!1ii ,'iin ric sul)ï){}i lcr: l lrit nit ,;iilI}{ickcr
rirr ilr hc( lrL:rliit r':u: ,riin srtrrl'or'{,;rstiid. "Eir rvorclt
,1{,-i',\t',ili,'11t i. r ;tíí.cÍ)utiit .l,}it \ i'ri1.':{fl'. "littc dat
.;;rr, .lr ili j.ir'r-i, k;url r,llr lrr. i ,,,_lrl is. ue ct ik nict,
il. ', :itii"l ntcl i1)iin lliiitirn i(i'Íi r,litst (lc lril)u-
;r i i':r,iÍ sll;rI lrr:,-.! rr;rt rlr,sirrrntliuhcid hii clkaar.

;L '; r, \\r111i1 qil,lti ()tlk,.,rl l11L_.rr (iilzcnlrrcn
ii ir [iitii i.clrtrijr!(]n rlun \ r(](]{1.r. ( )Jr rlc vriiirrr

r'';lr'ï!rililr ir,:rilirnt! riIlr cr:n cclllr.: :irpilr,rícr trilg
,rr:{ll1'rcn. hcrl{ !r4 e r:il hci:l lrcldr:r irn{rvortrcl. Ecn
r i lrl; sttitl-.rtricl" is icutirrrr-1. rlic {cÍrcn dc up's cn
.1,','.',r', i';in ilc r-'Ilrh kull l., l,rrlrl clc rlou,n's). I)c
r-,,rllri(!r'tcr r.lic irllccn rr,,il ;i;:1i,.,n "\\'c irrc thi; cham-

Ii,rrir:," u.i.in \'(lor Woir{ niii rlc cch(c. Wirl is cr
\',.r'ir;i(lcrcl in heI i'octlrirl. I lii zict .,cr,iul(lcrillscn

irr rpciu'iizc. nrccr lirkltk. ool< tloor cnkclc ailu-
i];ii'sirige n vitn d(r sJlclrr'ltrl.i ir hct r,octhal nou
;r;r:iir:,:lii,ciijker r1rr.rortli,n "xk hcn v()()rslitn(lcr van
iit:i i l,. l,trlr1lcl, tni:.:r-lrii'n ii.;i rliir.lcr\l'clsc Icrrn.
n'!i:.ri ].1i. 1"Ct{ \\'(}l ik irL:,-ll''1". irltlus \\'trul. ()ok is
ir,rl i1:ei \t'rlirrril. rlrn;t!' ii;);rrirr{r,rl litirilk( \\/ouI
it.i,'r'r'! i-rc/\t'íríuI "lIci ntr,,. I slirig ttilan. dit zic ik
!:È1i" ( iil;rc I rrrocsl lanr:. hccl lalril sclcclcn in
,",- i j.r rrrl tt{r lrL sli,{rnit1u.r:ri'L'rir{ ri.id sp(:lcn ()11l pr()-
;]l{t:irir . ï t:lCil riic'l "l[ ,rí',il i Í'];c itieCr \1,Clcn". Er
\,, 1.'i,r !:1"!\(tnirt'!1 f Ít \litl it-lti,l;lt.r(l niiítr (;ilZ{t. hc( iS

,.l,'rr ll'.:::l ,:iriri. ',11s 
!:t {i.r1r lnk nru cc!r kccr ol'

iirir, ,t.,nilitl *r:rli:r'rt'r-l] (Í,{'r r\ Ilcl tlonkcr \:()(.}r gc

l!rlli:, lrrtrt1"..Zcnil11 l,lrrk t.ilil,!Í cÍn spclcr yiln Iocn
,.:n nil lr lorí [c vu,ill,'n ils',.1r. :: Ttrn A:tr{s tcor
:]lt!.: ilr.'cilrlriocllr;iil'l \;lu uLl{'L.t'cn is rlirt Pascal
i ilr,ntr'rnllrnri ltu, \i,r{}ltl hi:n li}í}n " inzct rn s[)()r-
ll\ !íf i1 '"'i.l Lrir i;1it r.l;rlrriril i)l'). Ecn cnkL:lc kce r
{1}i}( \\'()ilt hii \\iiilcrn íí kiilicn^ :rlltocit'cl u. \1)()r
hcrn niks ho'r'cn .L:rr iir:iislr.i.jr-l vrn (iilzc girill. Er
i. r:i.lrlct tr:n l;lt:in prtrlrlr'uurpir: ÍICrit/cn. WoltI
:ri.r.i!ilL n:c{;,llltrr:ll rlt;rls1:r,!itk (i;r{ air (iilzc I

*:nt. lrii nÍt irlËx)r!t) 2 à.tr r'oqlrrrlil's tc nctncn.
l\rl;:,rr c,:i. tii'l.llís{c tijrl rs tlezr'lrlsnr',r;rk rruun-

:;r,,, iÍirk o\'frtirilí ír'hcrrrlL.rr ,'\i:; hr:l zo r-loorqa;rl
rtr".i irii i!lrl irii riiir.linrirliiii \,.-'ri tc lans mcI ecn
iii: , ;tt] rltlcn cn moul tic ;iisl)ririlli u,trrdcn hijte -

"{ .'lri. \\"n,"r{ ,.,,'ct'i .:iqr.nli.il niL.l ol hii rvcl zot,ci:l
\.ri'rl irnLl vau \,(icthíil !i{_'clt I{c!rtlrrratig kriigt hij tc
ï::;r-i.-n li;l{ hi.i nr.irrr -l kiuttÍL n li,:nl..jrrisl; u,ií cri
71r.;r!:Í 1 \/or)r spr'lÍ(.{i'lkrnnir ricnkl hil e cn rlikkc
", ritltlttlrlir t u i.; ur: r.lt: n h.; lr' lt. r'.ieli t'r,r ;rst r- llcnd als
tl;lirtr.'r^'io,ri i1. r.lii 1n'11111 (i! !t;iiit'tik lfg!ri'11 ()p cell
,l,rl:ri,' r'tnil;íir.:. ;l;t;lr [-.,..í i::l '.:i lrlllrnr]rilkc vin(lt
i,ii k,r;:r,-'r,r;rrirulr;ri:. ul1 riirr i;rzi,.n:, hii hc,( huicliqc
i iif,,r ue i g,r,,'rl iil. lJc hirl,lri's \':lir \\'()ut lar.c-
i;ir íitt,ii1"ir,'i1.t: .i. i!t'i i ií ltii,l,,n. in.l:tr rr()k Iui-
:1i('Í'{-r'1 {rír i'i;ri:r^it lrii hci nr:rrrnckoor l(X)l . 7-o nt
r.rit ,!:,i't :ip,'cl1 hii t'1,-ktrgrrisrh r)ÍsCl. Duji l:r, ccht

- 
" 
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Clr

uloe
Wsor go ie undcrs ntltlr foel

Raadhuisstraat 13
Gilze, 01 61 -452074

"EetcaÍé D'n Brooy"
Chaamseweg 21
5126 NE Gilze

Tel.: 0161-451548
* Yoor Uy lunch of diner!

Ruime keuze in vlees- of visgercchten.

* Elke twec mr-nden wisselend kcuzemenu voor.;í 32,50 P.P. (drie gangen)

+ Dinerbonncn verkrijgbaar v-a. f 25,O0

* NIEITW VOOR GTLZE EN OMGEVING *

.GLASGRILLEN'

* Minimaal 24 uur yan tevoren te rcserveren-

* Prijs: Í 39,50 incl. Aperiticf (l glas kir)" Menu op aatrvraag.

* Bij besteding van / 32,50 P.P. ontvangt U bij ons een stempcl,
bij inlevering van een volle kaart (ll stempcls) ontvangt U eca dinerbon t-w.v. Í 25,00

* D'n brooy ook voor uw feestjes tot max- 4O Personcn-

+ Yoor reserveringcn of meer informatie b€lt U 016l - 4 5 1548

Rob en Susan van Ginneken.



(vcrvolg in gcsprck mct.....)

Dan clc supportcrsclub. Dit is ccn zccr gocd
initiaticf gcblckcn. Ongcvccr 160 lctlcn. "Da is

toch hartstikkc mooi voor ccn voetbalvcrcniging
als Gilzc, volgcns mij zijn dc spclcrs cr ook blii
mcc, zckcr nou zc ons zo hard nodig hebbcn".
Wout is ccn aktief lid van dezc club cn hielp o.a.
mcl hct aanlcggcn van dc vcrharding rontl hct
vcld. Kornt hij daar op ccn wintcrmorgcn bii <lc

kantine aan, zo rond half ticn, kriigt hii daar te
horcn: "Gc hcbt pcch Wout, cle kofÍic is op".
"N{)u", zci Wout, "r-lan bcn ik cr rvccr cens mcg
wcg, kol'lic is toch ut minstc wè gc unnc mcns
kunt gevcn". Wout dccd wat hil had gczegd en
kwam pas 's-middags wccr tcrug. "Waar-dc gii
kwaad vanmorgcn?r'. "Wclncc, ik bcn gewoon
thuis ccn bakskc gaan drinkcn". Wii mcnscn van
dc supportcrsvcrcniging houden van gezellighcicl.
Ecn voorbccld: [{ct schildcrcn van dic bctonpalcn
dic roncl hct vcld slaan, docn rvii nooit allccn,
d.w.z.. óí,n paaltic pakkcn rvc mct twccön onder-
handcn, dan kun ic tcnminstc mct clkaar buurtcn.
Í[cL tal u cluidcliik zijn dat wc hier mct icmand
sprakcn clic ccn echt voctbal-licÍ'hcbbcr is en
bovcnal clc V.V. (iilzc ccn warrn hart tocdraagt.
Tot slot: Wout hccÍt nog volop vartrouwcn op ccn
gocdc afloop van do compctitic voor Gilzc 1. En
mocht hct nict z.o z)in, ook ccn volgend scizocn
staat Wout pal achtcr hct tcam van Gilzc 1! Ecn
cchtc supportcr dus.

.los van Dongen.

EEN GEDICHT....
... er tussen bliiven...
Er Í"usscn bliivcn,
dat is niel. allccn vcrlangcn,
ccn wcns om nict allccn te rakcn,
om nog tc mogcn blifvcn clcclncmcn
aan hct levcn,
om gczicn tc rvrlrdcn als ecn
mcns van waardc cn bctckenis.

SPONSOR STELT ZICH VOOR.-...
Dczc kccr haddcn wc ccn aÍ.spraak mct Roh van
fiinnckcn, shirtsponsrtr van hct Cl1-juniorcntcam
cn hct F4-pupillcntcam. Samcn mct ziin vr()uw
Susan is Rob cigcnaar van EetcaÍé d'n llrooy, ccn
bcgrip in Gilzc. Maar dat hcrcik jc nict zoÍnaar.
Zoicts moct jc gcw(x)n in hct blocd ziltcn cn dat
hccft Rob nict van vrccmdcn. Zijn vadcr cn moc-
der hcbbcn altiid ccn cafó -uchacl in Tcrhcijdcn
zodal hcL horcca-lcvcn Rob nrct dc paplcpcl is
ingcgcvcn. Voordat zii zich vcstigdcn aan dc Clra-
amscwcg, haddcn Rob cn Susan clk ccn vastc
dicnstbctrckking. Susan rvas rvcrkzaan-r ir.r dc vcr-
zorging tcrwijl Rob 12.iaar lang hcdrijtslcidcr is

gcrvccst van 2 chaufi.eur-rcstauranls nahii dc grcn-
sovcrgang Mccr/Hazclclonk. Mct namc lricr hccft
Rob hct vak gclccrd cn ccn bclangriikc biidragc
gclcvcrd dc trvcc rcstaurants vcrdcr uit tc bou-
rvcn. Anderzijds ontstond gclijkcrtiid hct gcvocl
van "zt)icts kan ik cigcnlijk ook vour mczclÍ'hcgin-
ncn". Na ccrst 3,-5 jaar aan dc Van Wasscnhcrg-
straat tc hcbben gcrvooncl cn daarna ()ngcvccr cen
jaar in ccn caravan op hct bocrcncrl bii ,lan van
Hock, blecf ecn cigcn zaak tlc ucmocdcrcn bczig
houdcn. Rob cn Susan hchbcn mct namc dic tiid
in clc caravan als ccn helc lcukc pcriodc crvaren.
.luist tocn vonden ze hct ontzcttcnd prcttig om
'buitcn' tc rvoncn. Hocrvcl zc tocrl al hct oog
haddcn latcn vallcn op "Ca[ó cl'n Bruoy", hlcck bij
navraag clat cigcnaar .lan Broovmans dil cafó nict
wildc vcrkopcn. Voor enkclc vastc klantcn schonk
.lan nog rvcl ccns ccn glaasjc, rnaar dic mocsten
dan wcl achtcrom konrcn, dc voordcur blccÍ.op
slot. Rob cn Susan kckcn dus maar wccr vcrdcr
cn mcn bcsloot toch nraar tc gaan bourvcn aan
de Van Hcrckstraat. Ol.sclroon zc hct daar prima
naar dc zin haddcn, rvoondcn zc daitr slcchts 1,5

iaar. Door hct ovcrliidcn van .lan cn nict vccl
latcr ziin vrouw, klam "d'n Brooy" alsnog tc
kclop. Rob had gccn sccondc hcdcnktiitl rrodig cn
bcsloot in 1993 orn "d'n Broov" ovcr [c ncmcn van
tlc kindcren Brooymans. Ecn groncligc 'n,crhou-
rving rvas hard noclig om cr ccn lcuk caÍ'ó maar
ook gczondc bcdrijÍ,svocring van lc makcn. Zo
kcndc hct cafó nict ccns ccn vasto barwatcrailn-
sluiting cn ook dc toilcttcn tvcrdcn doorgcspoeld
met ecn paraat staandc cmlncr u,atcr. Nu adcurt
hct cctcafó ecn haast naluurlijkc sl.ccr uit cn is
loutcr aan de kcukcn cn toilcttcngrocp tc zicn
hoc grondig hct caÍ'ó screnovccrd is. Vcranl-woor-
deliik voor hct bcreidcn van dc gcrcchtcn is Su-
san. Hocwcl totaal gccn oplcicling had zij al wat
crvaring opgebourvd in dc ccrdcrgcnocmdc rcs-
taurants waar Rob bcdrilÍ,slcidcr rvas. Tcrugkii-
kend op dc periodc sinds clc opcning in 1993 cn
nu, is dc mcnukaart bclangriik uitgcbrcid. Zo is
hct wissclend kcuzcmcnu ad .f 32,.50 ccn rcgcl-
rccht succcs, maar cr is voor clk tva( rvils. Kind-
vricndclijk zoals "d'n Broov" is, hccft mcn voor dc
klcinc gastcn ccn apart kindcrmcnu ol'ccn kcuzc
uit 12 soortcn pannckockcn! "D'n Brooy" organi

a

Er tusscn bliiven
kan ook ccn uitnodiging zijn:
sluit .ic nicl" af,
stoot anclcrcn nict zomaar lveg,
tracht nict allccn mct jcz.clÍ bcz.ig tc zl1n,
probccr ccn gcintcressccrd mcns te bliiven,
zic gocclc dingcn in dc mcnscn om ie hccn.

Zo vaak blijkt dat
rvic gccft, ook ontvangt

a

i"-)
Í

Marius van dcn Bcrg
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(vervolg "Sponsor stelt zich voor")

seert in de winterperiodc ook thema-avonden
zoals mossclavonden, in november een Ameri-
kaans weckcnd en in ianuari een Mexicaans week-
end. Meer informatie hierover treft u hiernaast
aan. En hebt u al eens met een gezclschap willen
glas-grillen? Ook dat kan bij "D'n Brooy". Een
heel lcuke ervaring, avondvullend cn nog lekker
ook! Op basis van de huidige beschikbare ruimte
kunt u voor een gezelschap vanaf 25 personen het
hele café afhuren voor een diner en aansluitende
feestavond.
Ingegeven door het feit dat de zaak lekker draait,
worden de nieuwste verbouwplannen begin vol-
gend jaar gerealiscerd. De bestaande serre wordt
vernieuwd door een grote glaswand, die in de
zomerperiode geopend kan worden. daarnaast
wordt er een ruimte (aan de dorpzijde) aange-
bouwd zodat het café met zo'n 6 tafels kan wor-
den uitgebreid. De parkeerruimte moet daardoor
worden verlegd, cen gelukkige bijkomstigheid is

dat men dan tevens aan dc wens van de klanten
tegemoet kan komen om het voor de kinderen
wat veiliger te maken. De entree komt dan ook
aan die zijde, zodat de kincleren heel veilig naar
de buiten opgestelde speeltoestellen kunnen ren-
nen. Maar niet alleen vcrbouwen staat op de rol.
ook de aanleg van een kinclerboerclerij zal in de
nabije toekomst worden gerealiseerd. En in de
winter, als het een paar dagen stevig wil vriezen,
kun je bij "d'n Brooy" lekker gaan schaatsen. Op
een zelf aangelegde baan is het dan heerlijk toe-
ven. Misschien wordt het dit jaar wel weer net zo
gezellig als in de winter van 1993 toen er dagen
waren dat er zo'n vicr tot vijfhonderd personen
aldaar de schaatsen onderbonden. Zoals u uit het
bovenstaande kunt lezcn hebben wc hier te maken
met 2 geweldig enthousiaste mensen die nog veel
ambities hebben. Maar dat kunnen zii natuurlijk
niet alleen. Men heeft inmiddels al zo'n 9 oproep-
krachten én een (voor een beperkt aantal uren)
vaste kracht die Rob en Susan bijstaan. Misschien
hebt u, voor zover u nog niet eerder een bezoek
hebt gebracht aan dit eetcafé, zin gekregen om
eens lekkcr, in een ongedwongen sfeer, uit eten te
gaan. Dan kunnen wij u "D'n Brooy" van harte
aanbevelen. Voor heel weinig geld kunt u daar
lekkcr eten, de kinderen voelen zich er thuis, daar
zijn wij zeker van. En mocht u toevallig uw geld
hebbcn vergeten, ook dat is geen problecm meer,
want sinds kort kunt u mel een bankpas elektro-
nisch betalcn, wij bedoclen hct hier in de volks-
mond bekende begrip "pinncn". Hcbt u plannen
om te gaan? U bent altiid welkom , bijvoorbeeld
op 2e kerstdag kunt u er à la carte etcn, mits niet
volgeboekt. Wij wensen u bif cen bezoek aan "d'n
Brooy" bij voorbaat ccn lcuk verblijf en ziin ervan
ovcrtuigd dat u na alloop zult zeggen: "wij gaan
beslist nog cens terug!".

HET CONSUI.AAT
Zcker niet vaak zult u in cnig clubblad ccn artikel
over bovengenoemd ondcrrvcrp aantreffen. Toch
heeft elke spclcr(stcr) en hcbben velcn daarom-
heen er af cn toe, direct o[ indircct mee te ma-
kcn. Want leest u verder over een rcgenachtige en
vriirvel zor,loze zondag. Giste rcn, zaterdag, wer-
den reeds enkele velclen in dc regio onbespeel-
baar bevonden. Wel is het afgelopen nacht even
opgeklaard. Dus nog even telctekst geraadpleegd
ondcr pagina 603. Zowel de KNVB als de afd.
Noord-Brabant besluiten niet tot afgelasting over
te gaan. Dit betekcnt "werk aan de winkel" voor
consuls en medewerkers. Zo ook bij V.V. Gilze.
Want de weergoden blijven dreigen. Bij het eerste
ochtendgloren reeds, begeeft zich de eerste ver-
enigingsofficial naar het sportpark. Nauweliiks
daar aangekomen, rinkelt dc telefoon en daarmee
is dan meteen het "spitsuur" ingeluid. Gevraagd
wordt of de wedstriiden in Gilze al dan niet door-
gaan. "Nog niet bekend", wordt van deze zijde
geantwoord. "Maar consul komt zo, consul komt
zo, heel even geduld, consul komt zo" En inder-
daad, spoedig is het zovcr dat deze, gewapend
met schop en adressenboek op het toneel ver-
schijnt. Het is nu half negen gervordcn en om tien
uur ziin de eerste wedstrijden vastgesteld. Het
begint wat tc druppelen maar klcine hoeveelheden
rvater kunnen de veldcn nog rvel verdragen. "Om
tien uur spelen" wordt daarom besloten, mits
scheidsrechter dit straks verantrvoord vinclt. On-
dertussen krijgt de consul een kopje koffie aange-
boden. Maar er kondigen zich toch rveer regenvla-
gen aan, dan weer wat meer, dan wecr wat min-
der. Kan dit wel goed gaan? Tegen het middaguur
ziin ook rvedstrijden vastgesteld en hct is inmid-
dels dicht bii half tien. Een volgend besluit kan nu
niet lang meer uitblijven. Nog steeds spitsuur aan
de telefoon. En dan; dc rvedstrijden van half
twaalf en twaalf uur moetcn hclaas worden a[ge-
last. De risico's van vergeefse reizen, beschadigde
grasmat e.d. ziin te groot gcworden. Inmiddels is

wel de clubscheidsrechter op het appèl versche-
nen. alsook dc tegenpartii voor de wedstrijd van
tien uur. Nadat nog wat droog zand is uitge-
strooid in dc doelmonden en in de hoop op een
beetje medcwerking van dc wecrgoden, besluit de
arbiter om tien uur te laten aftrappen in een
druilerige rcgen. En gelukkig blijkt het speelvcld
zich redelijk goed te houdcn. Dit tot geruststelling
van de toeziende consul. Dczc mag (volgens richt-
lijnen van de KNVB) ón wil thans gecn invloed
meer uitoefenen op het laten spclen van dcze
wedstrijd. In dit stadium kan hii hooguit nog een
adviserende rol vcrwllen en dit allecn indien de
scheidsrechter hicrom vraagt. Rcst dan de wed-
strijd(en) van half dric. Tcrwiil dc spelcrs van het
vroege morgenuur hun doorrveektc plunje voor
clroge kleding gaan verwisselcn, moet genclemde
weclstrijd nu dc volle aandaclrt kriigen. In principe
is elke bezoekendc vereniging cn scheidsrechter

il

William Akkermans



ZIJIYELHAI\DEL
FIRMA VANHOEK

AALSTRAAT 32
5126 CP GILZE
Tel. 0161-451908

lltt)

)

-->

1---a- -

flafrÍ:rria lklm d'r in
Nieuwstraat 126
5126 CH GTLZE
tel. 0161-455570

1 i)

at



vcrplicht, vooraf hct liidstip van vcrtrck door te
gcvcn aan tlc plaalsclilkc consul. Volgcns <Ic

laatstc wccrsvoorspcllingcn zoudcn in clc namicl-
dag cnkclc kortstondigc opklaringcn mogclijk ziin.
Dc lucht blijkt cvcnrvcl nog altijtl graurv cn griis.
Ol'toch, ccn ogcnblik doortlrcckt cen zonncstraal
hct Lot nu toc gcskrlcn rvolkcnclck cn is hct cvcn
droog. Op hct hooÍdtcrrcin wcrd clczc dag nog
nict gcspcclcl. Hct 'gcdrag' van hct vcld ondcr
clivcrsc omstandighcclcn is uitcraarcl bckcnd.
Daarom rvordt dc knoop ckrorgchakt; tcgcnspelcrs
cn schcidsrcchters kunncn aÍrcizcn naar (iilz.c.

Ook dc 'gastlrcrcn' kunnen zich nu cch[ gaan
instcllcn op dc rnatch. Als schcidsrcclÍLcr en gas-

tcn arrivcrcn is hct bijna droog. En op cn klcin
buitjc na zal dit gclukkig ook zo bliivcn. Hicrmcc
zit dc taak van dc consul cr dit wcckcinde wccr
op. Dc wcdstrild kan vcrdcr zondcr (tcrrcin)pro-
blcmcn rvordcn uitgcspccld. Zc wordt gcwonnen,
cindigt gcliik ol' gaat vcrkrrcn . ()nz.c zorg bctreft
alwccr hct volgcndc wcckcnd. Dan zijn cr wcdcr-
orn clivcrsc mogcliikhcdcn. Mogelijk kan dan 's-
morgcns vrocg cn in dc latc namiddag juist nict
gcspccltl worclon. Door slecl'rts óón wcdstrijtl pcr
vcld tc docn spclcn kan soms ook ovcrbclasting
rvorden voorkumcn. Wc bliivcn echlcr mct z'n
allcn hopcn clat «lc wccrgodcn nict rvcdcrom
spclbrckcr zullcn zijn. Of hccli misschicn óén dcr
partijcn vccl hlcssurclccd? Maar dat is dan ccn
problccm voor dic vcrcniging zcl[. Wat mii bc-
trcft; allcn vecl voctbalplczicr cn ook prcttigc
[ccstdagcn ltrcgcrvcnsl.

Toon van dc Hout,
consul.

IK GEEF DE PEN DOOR AAN ......-.
Zclals bckcn«l rvorclt cr rvcinig kopij voor "de
Voorzct" aangclcvcrtl. Hocwcl bcst bcgrilpcliik is

dat tcgcliik ook iammcr. Dc rcdactic wil cchtcr
blijvcnd stirnulcrcn dat cr rvcl kopij wordt ontvan-
gcn.

Om hicrl"oc een aanzcl te gcvcn worclt dc
rubrick "ik gccf tlc pcn door aan...." ecn
vast ondcrdccl van ons clubblad. De
drciging dat u <lic pcn gaat ontvangen is
ovcrigcns nict zo vrcsclijk groot. Mocht
hct u wcl gcbcuren, cr is vast wcl iets
binncn dc V.V. (iilzc waamvcr u ecn
kort artikcl kunt en wilt schrilvcn. In elk
gcval ontvangt u als dank ccn door dc
PNEM E,ncrgicbc<lriivcn bcschikbaar
gcstcldc pcn, ecn PNE,M-pcn tlus!
Ovcrigcns hocli u nooit tc wachtcn op dc
pcn. Als u "gocsting" hcbt om tc schrij-
vcn, ga gcrust uw gang.

Als ccrstc wordt dc pcn opgcnomcn
door .lan Bckkcrs.
Ik zal mi.i evcn voorstcllcn: .Ian Bckkers,
ltl jaar cn studcnt aan dc MEA().

Dit seizclcn bcn ik van dc A-icugd naar dc scnio-
rcn ÍIcgaan.
lk bcn prirna opgcvangcn do«rr clc spclcrs dic al

langcr bij clc sclcctic hoorclcn. Als nicurvc spclcr
in de- sclcctio zul jc jczclÍ rnoctcn buviizcn. Maar
iedcrccn lvcct clat (onclanks rnijn komst) hct mct
()ilz.e 1cn 2 rricL zo gocd gaal. Hct zou.iatnnrcr
ziin als wc volgcnd jaar dcgradcrcrr, .iuisl als V.V.
Gilz.c 75 iaar bcstaat. Hicrbij rocp ik allc suppor-
tcrs op om clc trvccdc rccks van (iilz.c gocd tc
ondcrstcuncn. Wii clocn cr ccn sclrcpic hovcnop
cn wc hopcn dat u dal. ook doct. Ik hcn crvan
ovcrtuigtl dat clan de rcsullatcn zullcn komcn.
Aan wic ik tlic pcn ga doorgcvcn? Oh ja, clcgcnc
dic ook rvcl iets ovcr hct rvcl cn wcc van clc V.V.
Gilzc rvil sclrriivcn is vast cn zckcr (iuust tluybcn

KERSTGEDACI-ITE ......
Nog cvcn cn cr is wccr ccn jaar voorbii, ccn jaar
dat zckcr voor onzc vcrcniging nict bepaalcl ccn
jaar is waarop lvc mct vccl plczicr kunncn Lcrug-
kiikcn Nict mindcr dan -5 hccl nauw bii onzc
vcreniging hctrokkcn pcrsoncn zijn ons ontvallcn.
Charlcs Bacten, Jos van Wanrooy, Toon van
Enschot, Bcn Pankras en Wout Kock hcbbcn ccn
grotc lccgte achtr:rgclatcn. Maar hct levcn gaat
door cn ook dat van onzc vcrcnigirrg. Wij ziin cr
ook van overtuigcl <la| dcz.c mcnscn hct allcen
maar fijn zoudcn vindcn als rvii er mct nog mecr
enl"housiasmc tcgcn aan zuudcn gaan. Nou, hcus
dat valt nict mcc, maar zckcr als ccn soorl ccrbs-
toon zullcn wii vcrdcr gaan op hct punt waar hun
mocstcn stoppcn. En daar hcbbcn wij u allcn voor
noclig. Want nog maar al te vaak zic jc clat zclÍ.s

dc l,lleinste dingcn, door stccds rvccr dczcllde
mensen word[ geclaan. Stcctls wccr val jc ook
tcrug op dic vriiwilligers. Als dat zo tkrorgaat,
korrrt cr ccn momcnt dat ook die menscn zeggcÍri
"vraag maar ecns ccn kccr icmand andcrs". Ecn
vercniging kan allccn cen vcrcniging zijn als allc
lcdcn zich inzctten. En iuist door dic gczarncnlii-
ke inzct kriig .ic een bantl, ccn slccr dic ic vccl
voldocning gecÍ't. .lc wcet pas wat jc rnist, als je jc
ooit lrcbt ingez.cL voor jc vcrcniging. Maar velcn
onder ons vindcn hct tlc normaals(c zaak dat allcs
gercgcld is. Ze mocstcn ccns wcten wat daarvoor
allcrnaal moct rvordcn gcdaan cn nogmaals, als
iedcrccn zich z-ou inzcttcn, dan gccf je inhoud aan
het gczcgcle "vclc handcn maken licht rvcrkl". En
wcos crvan ovcrtuigd dat bckcnd is dat nict icdcr-
ccn cr cvcnvecl tijd in kan stckcn en dat de cen
'dit' on de ander 'dat' wccr bctcr kan.

I
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(vcrvolg "Kcrstgcclachte")

Zo z,lin er personele bezel.tingsproblemcn voor
* de bar- en kcukendienstcn in onzc kantine;
* jeugdleiders;
* seniorenleidcrs;
* commissicleden;
* bestuursleden.

Wat zou het toch mooi zijn als wii 1996, ons jubi-
leumjaar, tot doel stellen, de vereniging "een
vercniging" te laten ziin.
"Met ztn allen, vrtor ons allen", dat moet het
motto zijn. ó

De V.V. Gilze wil, als hiervoor belangstelling
bestaat, cursussen organiseren op het gebied van
kadervorming, jeugclleiders, jeugdtrainers. Niet
alleen de vereniging wordt er dan beter van, ook
uzelf. Meerdere leden hebben al gemerkt dat de
opgedane ervaring, het omgaan met mensen, van
grote betekenis is geweest (en nog is) voor je
eigen leven, je eigen werkkring. De boodschap

. mag duidelijk zijn: wij zijn er graag voor u, maar' u moet er ook voor ons zijn. Hebt u interesse om
ons te helpen, meldt u aan bij een van onze be-
stuursleden en in overleg kunnen wij dan urv
toekomst binnen de V.V. Gilze uitstippelen. Mo-
oier kan het toch eigenlijk niet? Voor de komen-
de dagen wensen wij u, uw familie, vrienden en
bekenden een heel fi.in kerstfeest, een prima jaar-
wisseling en voor 1996 een goed jaarl

William Akkermans.

SCHIMMELS IN DE KLEEDKAMER
Terug in de kleedkamer na een zware wedstrijd,
trekken veel sporters meteen hun sportschoenen
uit. Hun voetcn doen pijn.... Ze hebben last van
rode, piinlijke kloofies tussen de tenen en/of van
geligc, brokkelige nagels die wat dikker zijn dan
normaal en die bekend staan als kalknagels.
Herkent u deze klachten? Dan zult u -net als de
meeste sporters- vast denken dat het een onge-
mak is, dat vanzelf weer overgaat. Helaas was dat
maar waar. Het zijn wel degelijk klachten die u
serieus moet nemen. In het meest gunstige geval
blilft de infectie tot één plaars of één nagel be-
perkt -meestal de grote teen- maar vaak verspr-
eidt de kwaal zich naar meer tenen of meer plaat-
sen op uw lichaam. Wat de meeste mensen niet
weten, is dat schimmels vaak de oorzaak zijn van
dc infectie en dc aangetaste nagels. "schimmels,
hoe kan dat nu? Ik was mijn voeten toch elke
dag?" Een begrijpelijke reactie, maar misschien zit
daar nu juist het problcem. Vecl ze cp vindt een
schimmel juist heerlijk, om nog maar niet te spre-
ken van slecht afgedroogdc ruimtcn tussen de
tenen of brocierige, kncllcnde schoenen.
Iets andcrs wat u misschien niet gedacht had, is
dat ecn schimmelinfectie aan de voetcn behoorlijk

bcsmettclijk is. Niet alleen voor uzel[, zoals ge-
zegd, maar ook voor andcrcn. Vandaar dat u er
vcrstandig aan doct nieL op blote vocten door de
klcedkamer te lopen. Ondcr de douchc kunt u het
beste slippers dragen. En sportschoencn van
iemand lenen? Liever nietl
Als u ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een
schimmelinfectie kriigt, hoe komt u daar dan weer
vanaf? Alleen door een bezoekje aan uw drogist,
apotheek of huisarts. Want nogmaals, het gaat
echt niet vanzelf over, Tegcnwoordig ziin cr ge-
neesmiddelen die u snel en gemakkelijk van uw
problemen aÍhelpen. Voor de huis is het meestal
afdoende om een tijdje een spcciale crème en
poeder (bv. Dermacure) te gebruiken die u bij de
drogist o[ apotheek kunt kriigen. De nagels ver-
gen een wat grondigere aanpak, omtlat de infectie
daarin veel dieper zit. Het is dan het beste om de
schimmel van binnenuit aan te pakken, dus met
een middel clat u moet innemen. U kunt hiervoor
terecht bij uw huisarts. Vroeger duurde een be-
han<Ieling van teennagels vaak rvel 6 tot L2 maan-
den (!!) Met de komst van nieuwe middelen werd
dat al iets beter: deze mocsten gedurende 12
weken elke dag geslikt worden. Een tiidje geleden
is echter ontdekt dat het nog gemakkelijker kan.
Er is een anti-schimmelmitldel dat u nog maar 1

week per maand hoeft in te nemen. Na 3 maan-
den bent u dan zelfs van de meest diepgewortelde
schimmelin[ecties af.
Een geruststelling tot slot. Direct na de behande-
ling zult u misschien teleurgesteld ziin. Het kan
namelijk zijn dat uw nagcl er nog niet hclemaal
mooi uitziet. Dit komt omdat er ti.id voor nodig is
voordat de aangetaste en gele rlelcn van de nagel
helemaal uitgegroeid zijn. Na enig gedulcl groeit
er echter wecr een gezonde nagcl die u geen last
meer bezorgt.
(bron: club van clubartsen en consulenten/okt.
lees)

VERENIGINGSKI.ASSEMENT
(Bijgewerkt tlm 26 novembcr 1995)
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SPONSORPUZEL:
Ditmaal opnieuw ecn andere soort puzzcl. Blader
"de Voorzet" nog maar ecns door en kijk goed
naar cle advertenties. Als je de juiste advertentie
herkent, ben ie in staat de vraag op iuiste wijze te
beantwoorden. Vul de gevraagde letter in het
daarbij behorende vakje (zie puzzelblad op de
hiernaast gelegen pagina), zodat er een klein
zinnetje kunt lezen. Succes, de juiste inzenders
maken wederom kans op 10 Gilzer-flippo's. De
oplossing moet echter wel op tijd binnen zijn!
Uiterlijk 15 januari 1996 kun je je oplossing op
een brie§e in een gesloten envelop deponeren in
de Aktie-Bal in de kantine, of afgeven pij Nieuws-
traat 82 of Pastoor van Dijkplein 11. Vergeet niet
je naam, adres en je leeftijd te noteren.
De juiste oplossing van de vorige puzzel was

"Gilze". Onder de (slechts 5!) inzenders, is de
winnaar bepaald, te weten: Frank Cornelissen,
Fazantendrift 38, Gilze, die op korte termijn 10-

Gilzer-Flippo's in ontvangst kan nemen. Proficiat!

A.B.C.-R/fuAD WEER VAN START
Vol goede moed zijn we weer van start gegaan
met de A.B.C. raad, Even het geheugen wat op-
frissen:
Wat is de A.B.C. raad : Een groep mcisjes en
jongens in de junior leeftijd van 13 tot en met 18
jaar.
Wat gaat de A.B.C. raad doen: Bedenken en
mede organiseren van aktiviteiten en een eigen
rubriek verzorgen en de voorzet. Meedenken en
praten over zaken binnen de v.v. Gilze die hun
aangaan en waar eventueel verbetering of veran-
dering in zou moeten komen. De A.B.C. raad
komt een keer in de vier tot zes weken bij elkaar
in het secretariaat waar ze dan zelfstandig maar
onder begeleiding vcrgaderen. De eerste vergade-
ring is alweer geweest en heeft als belangrijkste
rcsultaat een taakverdeling binnen de A.B.C.
raad. Graag willen wij deze junioren, die bereid
zijn wat extra's te docn voor de v.v. Gilze, aan u
voorstellen. Hier komen ze:

Rignald Kock, Mart Pruijssers, Tommy Michiel-
sen, Timmy van de Veer, Kiske Hapers, Johnny
van de Braak, Ronny van de Braak, Bram de
Bruyn, Geijs Pijpers, Anka van Bezouw, Rick van
Engelen, Arjan Marijnissen, Johan van Enschot.

Tonio Wouters
Mart Machielsen

Wii hopen dat u, ouders en overigc lgtlen van de
v.v. Gilze, deze jeugcllcdcn zult steurÉn als dat
nodig is' 

De jcugdcommissie,

PUPILLENKAMP 1996
Bii het verschiinen van dczc voorzet hecft cle

wcrkgroep pupillen kamp cr al rvcer twec verga-
deringen op zittcn. Dus de organisatie draait op
volle toeren om er net zo'n gezellig en leuk
kamp van te maken als dit .iaar. Wij rekenen ook
nu weer op deelname van biina alle pupillen
zodat we waarschijnliik de 10-5 deelnemers van dit
jaar gaan overtreffen. De inschrijl'formulieren
worden voor 14 januari versprei<lt door de leiders
en moeten weer ingeleverd ziin voor 11- februari
1996. Het inschrijfgeld bllft f 20.00 per pupil en
moet voldaan worden bij inlevering van het in-
schrijfformulier. Meer hierover op het inschrijffor-
mulier.
Het kamp gaat plaatsvinden op 17-18 en 19 mei
1996. Evenals voorgaande jaren is er voorafgaan-
de aan het kamp een ouderavond. Op deze avond
krijgt u uitleg over het reilen en zeilen gedurende
de kampdagen en kunt u uw vragen afvuren op de
organisatie. Deze avond is gepland op 22 april
1996 aanvang20.30 uur in de kantine. U begrijpt
dat er voor de begeleiding van al deze kinderen
een grote groep begeleiders nodig is. Wij gaan uit
van totaal 25 begeleiders. Hebt u interesse om
hier aan mee te werken, u zult er geen spijt van
hebben, geef dit dan door aan .Iohn Graafmans
tel. 455991. De medewerkers van dit jaar worden
door John persoonliik benaderd. Tot slot willen
we doorgeven wie wat doet in de werkgroep en

waar u dus met eventuele suggesties, welke altijd
welkom zijn, terecht kunt:
- Eten en drinken: Hcnk van Gestel, tel. 455549
- Slapen,spellen en aktiviteilen;

Gerard Gijsbrechts, tel. 452032
John Graafmans, tel. 455991
Tonio Wouters, tel. 452431

Frank van Hoek, tel. 451908
- Secretariaat: Cees Kock, tel. 452069
- Financiën en P.R.: Mart Machielsen455295

Namens de rverkgroep pupillenkamp ecn gezond
1996.

VERVANGENDE AKTIVITEITEN
C)uders let op !l!1.
Bij algehele afgelasting van het voetbal program-
ma op zaterdag, organiseert de jeugdcommissie

van de v.v. Gilz.e evenals het afgelopen seizoen
een vervangcnde aktiviteit.
Dit kan zijn een spel, een quiz, een spellen circuit
o[ an<]ere leuke bezighccle n.

We gaan dit doen van 10.00 uur tot 12.00 uur en
hierbij zijn welkom allc pupillcn. Dus ouders, zorg
dat zc erbii zijn. Let wel,
last.
Hoe komt u dit te weten?
> = Kijk op teletckst pag. 603 (Afdcling Noord
Brabant)
Of bel na 8.30 uur naar de kantine.

allecn als alles is a[se-

.1
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Speel mee in de sponsorloterij

en win bi a
a

Radio - TV 4a /aÍn/,o
Kerkstraat 39 Gllze

e 0161 - 45 17 75

radio* TV* audio* video* CD-i
\ilassen* drogen* koelen* vri ezen
strij ken* koffi ezetten* elÍrrl.....

pels & joosten bv

VOOR AI UW BEGIAZIIVGEII,

Als het goed en snel moet !!!!

lmporteur en groothandel
van alle soorten vlakglas.
Fabriek voor Spouwglas.
Glasslijperij.
Groothandel in
beglazingsmateriaal en kitten.

Dorpenbaan 1, 5121 DE Rijen
Postbus 51, 5120 AB Rijen
TeleÍoon 0161-22730s
TeleÍax 0161-225804

,I



PRESTATIEDWANG.....
een gebed van een voetbaliongctje
(gebed van 'n pupil)

O lievc heer,
wat gaan ze weer tekeer!
Hoor langs de lijn dat gegil
en ik ben nog maar E-pupil

O lieve heer,
al was het maar één keer
dat ze stil konden zijn
want dón was voetbal pas fijn.

0 lieve heer,
ik ren heen en weer
moet aanvallen en meteen weer terug
maar ik ben nog niet zo vlug.

O lieve heer,
maar er is nog meer!!!
van 'over de hele' en '2e paal'
een 'dieptepass' en'lange haal'
ook 'moet de beuk erin' en 'leg ze plat'
Nou, het is me wat...

O lieve heer,
waar liet ik het toch weer????
krijg met de leidcr vast problemen
verloor een lijsde met systemen
2-4-4 en 3-3-4
gelukkig, hier is dat rot papier.

O lieve heer,
wat ging de leider zaterdag te keer!
was op mij heel erg kwaad
cn zei, dat het zo niet langer gaat
stond te vaak 'buitenspel'
maar heus.... dat leer ik wel!

O lieve heer,
wat ik met 6 jaar al niet leer!!!
'stoppen','draaien','kappen'
en ook niet 'happen'
moet het spel gaan 'maken'
'diep gaan' en 'bewaken'!

O lieve heer,
nu gaat m'n pa tekeer.
loopt steeds maar in het rond
en houdt geen ogenblik zijn mond.
o wee! als ik nict oplet
kan ik vanavond vroeg naar bed.

O lieve hcer,
daar krijg ik me cen snecr!
Su[[erd, kijk toch uit je ogen
dat hacl niet gemogen
nou, dat heb ik gcweten
kreeg thuis van ma geen eten!!

OP ZOEK NAAR ???
Waar ziin ze nu rvccr naar op zoek, dc jeugdcom-
missie van de v.v. Gilze.
Wcl, om het voetbal technisch niveau van onze
jeugdspelerties al in ccn vrocg stadium op ocn
hoger peil te brengen is hct de bedoeling om met
ingang van het nieuwe seizoen op de woensdag-
middag extra trainingen te gaan verzorgen. Dit
zullen dan rvaarschiinliik trainingen ziin gericht op
de basis technieken van het voetbal.
Om dit te kunnen realiscrcn zijn natuurliik een
aantal trainers nodig.
We zijn dus op zoek naar mcnsen die op dc woe-
nsdagmiddag geen anclere vcrplichtingen hebben
en die in onderlinge samenrverking deze trainin-
gen op zich willen nemen.
Z\ zullen hierin gesteund worden tloor onze
technisch jeugd-
coördinator.
Heeft u intcresse of wilt u graag meer infbrmatie
hebben, bel even naar John Michielsen Lel.452-
789.
Wij hopen echt om met ingang van het seizoen
1996-1997 dit op te kunncn starten.

De jeugdcommissie.

JEUGD ZAALVOETBAL.TOU R NOOI
Op donderdag 28 en vriidag 29 clccember 1995
houden we weer het .jaarlijkse zaalvoctbal-tour-
nooi voor onze .leugdleden in sporthal 'Achter de
Tuintjes".
Het programma ziet er als volgt uit :

Dondcrdag 28 december 1995
* D-Pupillen: 09.00 - 11.56 u.
* A-.Iunioren
en B-Junioren: 12.15 - 15.05 u.
* C-Junioren: 15.15 - 17.45 u.

Vrijdag 29 dccember 1995
* E-Pupillen: 09.00 - 11.30 u.
* Meisjes: 12.00 - 14.20 u.
* F-Pupillen: 14.45 - 17.40 u.

Denk eraan, dat jc jc sportschoenen meebrengt
met zuivere zolen (beslist gcen 

^varte 
zolenl).

Verdcr moet je zclf ccn kortc broek, een shirt en
kousen mecbrengen en natuurliik niet te vergeten
je douche-spullcn.

TAFEL.VO ETBAL.TO U R NOOI
We organiseren dit scizocn op 4 januari 1996
weer een ta[el-voctbal-tournooi in dc kantine.
Verdere gcgevens volgcn nog.

1?



H oofd p rljzen: Extro príjzen: Prijs gewonnen?

Overíge prijzen:

GROÍE CLUBACÍ'E

1c prlJs: fl. 100.000,- belastlngvrij: 4028841

2c priJs: fl. 25.000,- belastlngvrij: 7783454

tc príJs: fl. 7.500,- belastlngvriJ: 3945169

4è prlis: Vtieg-retourticket voor twee peísonen,
bestemming naar keuze in
de Verenigde Staten: 1789774

5. t/m
IOG prlrs: Twee persoons vtiegreis naar ïenerife,

weekverbtijf hatfpension in ïen Bet
I'laravilta (mei of juni 1996):
0612307 0627848 3ó01680
3456125 4001233 4001675

11 t/m
26c prlrs: Weekend- of midweekverbtijf

in een 6-persoons bungatow van
Gran Dorado: 0133851
0675069 1128903 1739946
1783907 2839403 2845029
2893735 2940053 3051275
3401236 3495063 3940169
3940518 4012058 4012308

,,@

,,o

Trekkingslijst'95

Extra prljs:De Grote Ctubactie Jaarprijs
ft. 18.000,- EXTRA: 3006174

27 Tweepersoons vtiegreizen naar Londen, inctu-
sief treinretour van Gatwick naar Londen centÍum
en een hotelovernachting + ontbijt:

Ats u de gelukkige winnaar van een H00tDPRIJS of
een EIÍRA PRIJS bent, neemt u dan telefonisch
contact op met uw regiocommissie of met het kantoor
van de Stichting Grote Ctubactie in Íitburg,
tetefoon: (013) 463 53 70.

Vut het lot in, wanneer u een van de GcldpriJzcn op
de Elndcufer3 hebt gewonnen.
StuuÍ uw winnrnd lot in een gesloten en votdoende
gefrankeerde (at of niet aangetekènde) envetoppe naar:

Natlonih Stlchtííg GÍot. [[ube€tl.
Po3tbur 90100 5000 !A Tltburg
U ontvengt ne 4 weken de dooÍ u gewonnen pÍijs.

0123169
06789 I I
1728847
2789459
:13 94053
3950180
1067237

0278152
1249503
1883946
2 83 9058
34577 40
40005 18
40679t2

0516280 06t2r[7
1283453 1627386
2384958 ' 2440518
2890141 2940164
346rr79 3905669
4028396 4051675
406 78ó8 W

Getdprijzen van:

ft, 25,- op atle loten met eindcljfers: . . ...05
ft. 100,- op atle toten met eindciifers: ....894
ft. 500,- op atle loten met eindcljfers: ,..2405
ft. 750,- op atle loten met eindcijfers: ..83901
fi.5000,- op alle toten met elndcijfers! .051673

Ile Érote Eluhaclie helpl vercnigingen

s?APENS

UW ECHTE BAKKER

SPAPENS
RAADHUISSTTLfu{T 30

GILZE
Tel. 451517

c

Wij maken van elke broodmaaltiid-een feestmaaltijd

,:r.'



team:
,A1: 16

BI:23
Cl: I27
C2:127
D1: 188r

D2:199
D3: 106

El:79
E2 125
E3: 53

l

Ea: M4)
E5:87 

]

Fl: 79 
]

F2:82
F3:35 I

Fa:1g 1

I

M1: 59 
i

M2:1181

GROTE CLUB AKTIE
Dit seizoen hebben we met de Afdeling Jeugd van
dc V.V. GILZE in totaal 1.685 loten verkocht van
de Grote Club Aktie. Vorig seizoen waren er dit
1.411 !!l Dus we hebben alweer meer loten ver-
kocht. Dit is cen compliment waard aan alle lo-
ten-verkopers (klein en groot), welke hiervoor
gezorgd hcbben !!!
Hier volgt een compleet overzicht van diegenen,
die per team het meeste aantal loten hebben
verkocht:

doelman is niet tocgestaan. Hockschoppen wor-
dcn genomen als zogcnaamde "halvc corners" op
een door de spelleidcr te bepalcn punt halverwe-
ge de hoekvlag cn de dichtstbijzilnde doelpaal.
Alle overtredingen worden bcstraft met een indi-
recte vrije schop, waarbii cle tegcnstanders cen
minimale afstand van 5 meter dienen aan te hou-
den. De inworpen worden op normale wijze geno-
men met dien verstande dat een verkeerde inworp
moet worden overgenomen. Ten slot.te, het toe-
passen van de spelregels ligt in de hand van de
spelleider. Hii of zij kan maar een bedoeling
hebben en dat is:

DE JONGENS EN MEISJES ZOVEEL MOGE.
LI.'K TE LATEN VOETBALLEN !!!!

BINGO.MIDDAG VOOR PUPILLEN.
Op zaterdag 23 december 1995 organiseert de
Supportersclub van de V.V. GILZE een Bingo-
middag voor alle Pupillen, aanvang 13.30 u. en
deze middag zal duren tot 17.00 u. Ncem allemaal
een stift en/of balpen mee, waarmce ie dan de
nummers kunt wegkruisen.

WIE MAAKT DE LEUKSTE OF
ORIGINEELSTE
KERST./NIEI'WJAARSWENS ?
De Supportersclub vraagt aan alle Pupillen of zij
een Kerst-/Nieuwjaarsrvens rvillen maken. Het
maakt niet uit o[ deze geknipt en geplakt is of
getekend of geverfd. Dat maakt geen verschil.
Graag inleveren voor 16 dccember 1995 bii je
team-leider. Je kunt hiermec ccn priis winnen. De
priis-uitreiking docn rve tijdcns de Bingo-middag
op 23 december 1995.

wtsT u DAT........
- Er nog steeds teams ziin. die bii een competitie-

wedstrijd o[ bii een vriendschappeliike wedstrijd
góén wit wedstriidrapport inleveren, zodat we
niet eens op de hoogte zijn van de uitslag van
een wedstrijd !!!

- Er ook nog vaak teams ziin, waarvan we nog
niet weten, welke reiskosten we tot december
moeten gaan uitkeren aan cle ouders, die voor
onze teams gereden hebben mct hun auto naar
de uitrvedstrijden !l!

- Sommige tcams al hun gegevens wél heel goed
en trouw elke week aan dc .leugdcommissie
doorgeven.

- Het dus ook op die manier kan.
- Ons team Gilze 1 Meis.ies vanaf november 1995

als elftal speelt en wel in dc Rcgio Rayon
Noord-Oost Brabant.

- Zii hiervoor zelfs af-en-toc nog vcrdcr rveg
moetcn dan Noord-Brabant (Tiel ligt ook op
hun routc).

- De Najaarsreeks zonder proble men m.b.t. afge-
lastingen is verlopen cn dat er toch wcer wat
Kampioencn tc huldigen warcn.

Soeler:
Raymond Bink 6

Jeroen vd Heijning 7
Tim Jansen 27
Rignald Kock 2l
Nick Arts 29

Roel Akkermans 37
Adriaan Hector 1,6

Danny Hapers 22

Luuk Akkermans 34
Bart Kennes 11

Marvin Antens 47
Martijn Hoefmans 25

Bas Vermeulen 15

Ruud Gillis 26

Yannick v.Gorkum L1.

Roy Sprangers 20

Joice Arts 20

Marjon Michielsen 31

semÀpeler:
1,1

1,6

9,7
q7

ll,7
13,2

6,6

9,8

17,8

J,5
20,5

9,4

9,8

9,1

5,0

6,2
4,5

11,8

:
aaz
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=aÉ
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=)
Fl]
tr{z

I
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&
14
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Totaal: 1691 !l

TER INFORMATIE:
Spelregels bij 7-tallen voetbal.
Een compleet team in het veld bestaat uit: een
doelman en zes veldspelers. Het minimum aantal
is 5.

Wissels zijn onbeperkt toegestaan, er mag doorge-
wisseld worden.
De speeltijd is afhankelijk van de klasse :

Klasse F: 2 x 20 min.
Klasse E: 2 x 25 min.
Klasse D/E: 2 x 25 min.
Klasse D: 2 x 30 min.
Het spel begint of wordt hervat in het midden van
het veld. De tegenpartij moet een afstand van 5
meter in acht nemen. De buitenspelregel is niet
van tocpassing. Slechts bij hoge uitzondering kan
een strafschop worden gegeven. Deze wordt vanaf
8 mcter van het doel genomen. Indien pupillen
hun handen gebruiken ter bescherming geen
strafschop toekennen. Indien een werkelijke doel-
kans door een opzettel[ike overtreding wordt
ontnomen, dient een strafschop te worden toege-
kend. Achterballen mogen door de doelman in
het spel worden gebracht door middel van werpen
of uit dc handen trappen. Het hinderen van de

.1 c



FOTO HEFA Snelseruice

Tilburgsebaan 2a 5126 PH Gilze

Het juiste adres voor:

* Uw kleinbeeld kleurenfilm binnen 2 uur
afgedrukt en met GRATIS film

* Copiëren zwart / wit

* plastificeren van uw kostbare papieren

Tel: 01 61 - 453922

\íAN DELFT SPORT B.\í
GESPECIALTSEERD IN:

odidod+í'

Doelstraat 14

5101 PA Dongen

ïalefoon 0162 - 312733

I
UIPMENT

voor leden van v.v. Gilze geldt een korting van 10% ll

§

Il,

c



e
OPEL

OPEL DEALER
* voor deskundige reparatie
* voor snelle service
* voor al uw autoschades

aangesloten bij Schade-Garant
(eigen plaatwerkerij - spuiterij)

* voor carrosserie - verbouwing
* voor LPG-inbouwstation
* voor al uw onderdelen en accessoires
* voor een goede gebruikte wagen

AUTOBEDRI,!F

Lange Wagenstraat 19, 5126 BA GILZE
Telefoon 01 61 - 45 13 03 - Fax 0161 - 45 3277

Uw Fondue- Gourmet-, Barbeque
en Vleeswarenspecial ist

Slagerij

GOOF van LOON

Nieuwstraat 10
Gilze

tel. 0161 - 451289
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PIZZERIA-GRILLROOM
tel. 0161 - 452651

PIZZA & SHOARMA
BESTELLEN??

PYRAMIDE BELLEN!!

VAN ENSCHOT
DRANKENSUPER v.o.F.

Ve rhuur v &n tafels, s t o ele n, han gtafels, tapinstallatie s

G root assortiment geschenkverpakkingen,
bestellingen worden thuisbezorgd

Korte Wagenstraal2l, Gilze, tel. 0161-452432
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STANDENLIJSTEN
(Jeugd)
(Bijgew. tlm 25 nov.95)

Gilze A[-junioren:
l. Zigo ll-27
2. Beerse Boys ll-27
3. Longa 2 ll-21
4. SSC ll-25
5. Uno Animo 1L-25

6. Oisterwijk ll-22
7. Velocitas 11-13

8. Hilvaria 11-8

9. Gloria UC ll-7
10. Gilze 1l-5
11. SC 't Zand L1-4
12. Auclacia 11-3

Gilze 81-junioren:
1. SV Capelle 10-28

2. SC't Zand 10-23

3. Velocitas 10-15

4. Gilze 10-12

5. V/SC 2 t0-6
6. DESK 2 70-4

Gilze Dl-Pupillen:
(KAMPTOEN)
1. Gilze 10:28
2. Hilvaria 10-21

3. Longa 10-19

4. Sarto 2 10-10

5. VOAB 2 t0-9
6. Zouavia 10-1

(iilze E5-Pupillen:
1. Viola 3 9-22

2. Sarto 11 9-22

3. NOAD 4 10-20

4. Gloria UC 3 10-9

5. GSBW 8 10-7

6. Gilze 5 10-4

66-19
48-18
7,'7 _)''

21.-41

20-37
18-73

NIEUWS VAN DE
SUPPORTERSCLUB
Pupillenbingo voor alle Pupil-
len van de V.V. Gilze op
zaterdag 23 december, aan-
vang 13.30 tot 17.00u.

.Iij komt toch ook, breng wel
een stift of balpen meel Een
vrolijk gezicht is verplicht op
deze middag. Dezr^ middag is
voor jullic gratis, voor snoep
en wat drinken en wat prijsjes,
daar zorgen wij voor. Steek

wel wat dingcn in ie broekzak,
want onze bingo-molen-draai-
er kan overal om vragen. Veel
geluk op deze middag cn veel
plezier toegewenst door de
jeugdcommissie en de sup-
portersclub.

De groei van de supporters-
club blijtt doorgaan. 0p dit
moment van schriiven hebben
wii 16ír leden, ja je leest dat
gocd. Veel hè, maar wii hoe-
ven nog geen ledenstop toe te
passen. Dus waarom zou u
gecn licl rvorden van deze
club'/ Voor twee tientjes per
voetbalseizoen bent u lid en
uw bijdrage wordt weer be-
steed aan de gehele V.V.
Gilze. Pupillenbingo, materi-
aal, opknappen tribunc, trak-
tatics bij kampioenschappen,
donatie ieugdkamp, clonatie
lichtinstallatic V.V. Gilze, enz,
en7..

Clubparaplu's ziin er nog een
paar tc koop. Zc kosten sle-
chrs J 1.5,00.

Tcn slottc wenscn wii cenieder
Prettigc fccstdagen en een
goed cn gczond 1996 toc!!!!!

62-4
48-23
44-33
20-32
26-39
r0-79

Gilze D2-Pupillen:
(KAMPIOEN)
1. Gilze 2 lll-21

*2. Sarto 3 10-21

3. VOAB 3 10-18

4. GSBW 2 10-15

5. Ons Vios 2 10-15

6. Zigo 3 10-0

Gilze D3-Pupillen:
L. Gloria UC 2 8-21
2. SC 't Zand 4 8-19

3. VOAB 4 8-9
4. Viola 2 8-9
5" Gilze 3 8-l

Gilze E1-Pupillen:
L. Sarto 10-20
2. VOAB 10-19

3. GSBW 10-18

4. Willem II 10-16

5. SC 't Zand 10-10

6. Gilze 10-4

Gilze C1-junioren:
1. RKC 2 10-30
2. RWB t0-22
3. Gilze 10-17

4. NEO 10-9

5. SC 't Zand 2 l0-9
6. RKDVC 2 1O-I

Gilze C2-,iunioren
1. Hilvaria 2 8-22
2. VOAB 5 8-13
3. SC 't Zand 4 8-72
4. GSBW 2 8-7

5. Gilze 2 8-4

Gilze Meisjes 1:
(KAMPIOEN)
1. Gilze 7-21
2. DSE 6-15
3. VVR 7-t3
4. Zundert 6-10
5. Ulicoten 6-1
6. Internos 2 7-7
7. Gloria UC 1-3

8. Bavcl 6-0

Gilze lVleisjes 2:

1. NOAD 6-18
2. Beerse Boys 6-15
3. VOAB 6-t2
4. WSJ 6-9
5. Gilze 2 6-6
6. Viola 6-3
7. Ulicoten 2 6-0

64-t5
52-t4
31-15
46-24

32-12
36-16
21-33
r7-38
2t-40
t7-49
t1.-52
7-47

63-t6
63-20
50-35
40-31
t5-67
t2-74

46-25
34-23
M-25
27-42
26-24
20-58

46-8
25-14
3l-28
16-27
4-45

35-22
35-24
39-24
24-21
26-32
8-38

M-8
37-tt
33-22
22-29
)1_)O

8-59

37-9
38-30
27-28
37-38
t5-49

Gilze E2-Pupillen:
1. Viola 10-30

2. Sarto 3 10-24

3. Gilze 2 10-13

4. VOAB 2 10-8

5. Gloria UC l0-7
6. SC't Zand 3 10-5

59-13
55-20
22-19
26-49
24-38
t9-66

80-4
50-14
34-18
35-20
27-37

5-39
rr-46
4-74

40-t3
34-27
24-26
22-49
24-29

Gilze E3-Pupillen:
l.. Sarto 6 8-22
2. GSBW 4 8-15
3. Gilze 3 8-9
4. SC 't Zand 6 8-5
5. Hilvaria 3 8-5

Gilze E4-Pupillen:
1. Blauw Wit 2. 10-27

2. Sarto 8 10-27

3. GSBW 6 10-15

4. Gilze 4 l0-9
5. SC't Zand 8 10-6

6. Ons Vios 2 10-6

95-10
70-20
31-38
24-11
25-68
28-96

108-3

13-22
61-18
39-t7
18-60
6-69
4-t26

Bestuur Supportersclub
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Technisch Bureau Sfz,angets 6,0,

Raadhuisstraat 1 - 5126 CK Gilze - Postbus 10 - 5126 ZG Gilze
TeleÍoon (0161) 451456 - TeleÍax (01611 455442

Electrotechnische en sanitaire installaties
in

utiliteit en industrie
nieuwbouw en onderhoud
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Bel voor meer informotie:
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Bouwbedriif Vermeulen Gilze - Ríien b.v
Euro loon I ó Riien Tel. 0161 - 227772 Fox 0 161 - 230320
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rra verzeke ri n gsadviesb u rea u
roelands

verzekeringen / hypotheken / pensioenen

Tel: 0161 45 ï7 20

Fax: 0161 45 10 09

Belangrijke zaken bespreek ie met vakmensen
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nva ï.'

KEURSIAGER

Voor gourmet, fondue of steengril schotels naar:

IGURSLAGER
GUUS DE JONG

Nieuwstraat 63, Gilze,
tel. 0161-451263
Íax.0161-453280

Yclstard uan
hkkervlees

Ih

o

ands
Wirken Makelaardij in onroerende goederen en Roelands Hypotheekadviseurs

Tel: 013 508 20 47

Tel: 0161 45 37 00

Een nieuwe naam in zekerheid
*{l:t
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GEZANIENLUKE
KASTÉLEINS
CAFETARIAHOUDERS
* Cafe-bar
* Cafe en zalen
* Restaurant-Sporthal
* Cafe- Restau ran t-Zalen
* Caie-Zalen-Snackbar
* Bar-Discotheek
* Hotel-Restaurant
* Bar
* Cafe-Bar
o Eetcafe
* Snack-Bar
* Bar

,rDe Pomp"
,rtt Centrum''
,,Achter de Tuinties"
,,De Hooikar"
,,Den Heuvel"
,rC'est La"
,rDe Kronen"
,,Pub 2000"
,,De Tip"
,rDen Brooy"
,r't Centrum"
,, Baloe "

) I
Voetbalschoenen

q',ffi

Van Meer Schoenen
LFderwaren - Sport,-

Nieuwstraat 98
GILZEtel" 451706
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Jean de Iörincl«
Geclurende cen lange tild ben ik lid geweest van
ecn muzickkapel. Ruim 10 jaar heb ik met veel
plczier de sousafoon bespceld. We begonnen als
een vrienclcnclubje dat het wel leuk vond om met
carnaval met muziek een caÍé binnen te komen
struinen. Zeker in het bcgin vond de kastelein het
dan rvel leuk als we het café weer uitgingen, want
ons gejammer was in de eerste jaren van ons
bestaan niet om aan te horen. (Weten"we achteraf
nu ook zelf!) Allengs begonnen we echter de
"blaastechniek" behoorlijk onder de knie te krij-
gen. Sommigen van ons "hoefden" zelfs een hele
avond niet! Vanaf en bepaald moment begonnen
de wekelijkse repetitieavonden zowaar resultaat
op te leveren. Het resulteerde in een tweede prijs
op een carnavalskapellenfestival in Breda. Onze
roem was geboren. Vanaf dat moment stroomden
de "open sollicitaties" bij ons binnen. Koper- en
rietblazers, grote trom rammers, deksel klappers,
ze stonden allen in de rij om lid van onze club te
worden. De kleine vriendenclub werd (niet altijd
in onderling overleg overigens) biina haast weke-
lijks uitgcbreid met weer een nieuw lid. De leider
(of lijder?) van de band, want zo noemde we ons
inmiddels, was alle roem een bcetje naar het
hoofd gestegen. Ja, akkoord, op elk festival waar
we aan mee deden behaalden we meestal de
eerste prijs, maar cle lol, de gezelligheid van het
eerste uur was er steeds minder bij. Vond ik dan.
Op een donderdagavond kondigde de "lijder" van
de band aan dat hij een repctitor had gecontrac-
teerd. Dat deed voor mij de deur dicht. Het be-
gon mij nu teveel op een harmonie te lijken. Niet
dat ik daar iets tegen heb, begriip me gocd, maar
als ik in een harmonie hacl willen spelen was ik er
wel lid van gervorden. Nee, ik vond juist dat im-
proviserende, lekker ongedwongen muziek maken
zo leuk om te docn. Ondcr leiding van een repeti-
tor muzicknootjes vanaf een partituur blazen was
niet aan mij besteed. Ik gaf dus te kennen dat ik
mijn sousafoon aan <Je wilgcn ging hangen. Het
ach en \.vee was niet van de lucht, maar ik hield
miin poot strak. Overigcns niet na met de hand
op mijn hart beloold te hebben dat als ze me eens
nodig hadden er best af en toe een beroep op me
geclaan mocht worden. Zo gaat dat...... Toch? Er
gingen maanden ovcr heen voor ik weer iets van
de bancl hoorde. Het was rond Sinterklaas. De
band moest als Zrvarte Pictcn Band optreden in
een winkelcentrum in Eindhoven. Voor de /1000,-
die daarvoor werd betaald moest ook nog een
Sinterklaas wordcn mecgebracht. Nou, dat blcek
allemaal geregeld. In het café waar de band thuis
was rverd gcschminkt, verklced en behoorlijk
gelachen. De band was voor de gelcgenheid uitge-
breid met een aantal - voor mii onbekende -

muzikantcn cn ook Sinte rklaas kcndc ik nict. Na
ccn busrit van ocn uur kwamen r.vc in Eindhoven
aan cn werden ontvangen door dc voorzitter van
de rvinkeliersvereniging. Een uit dc kluiten gewas-
sen slager, blozcnd als Hollantls Welvaren. Of we
e[[c een stukske kondc bloazc, zoda'ij kon 'ore of
we onze priis wel woard rvaore. We bliezen een
paar Sinterklaasliedjes. De slager was tevreden en
we kregen groen licht om het winkclcentrum in te
trekken. Aldus geschiedde. De muzick schalde
door de overdekte ruimte en uit alle hoeken en
gaten kwamen kinderen aangerend die de Zwarte
Pieten Band wel van dichtbij wildcn zien. Sinter-
klaas liep in ons midden en nvaaide minzaam van
links naar rechts en knikte vriendeliik naar gillen-
de, roepende en huilende kindercn. Midden in
het winkelcentrum stond een stoel. Een oude
leren stoel, versierd met zilveren en gouden Kers-
tslingers. Naast de stoel stond - na later bleek -de
secretaris van de winkeliersvereniging die al van
verre stond te wenken dat we ziin kant uit moes-
ten komen. Het bleek «Je bedoeling dat Sinter-
klaas op de stoel moest plaatsnemen en kleurpla-
ten in ontvangst mocst nemen van alle kindertjes
die tussen 11.00 uur en 16.00 uur in het winkel-
centrum zouden komen. Van 11.00 tot 16.00 uur!
Sinterklaas sputterde wat tegen maar de secretaris
was niet op andere gcdachten te brcngen. "Con-
tract is contract" zei hij "en... deze tijden staan
ook in de krant"!.
Hct werd een lange zit. Kind na kind kwam, gaf
tekening, zong ccn liecljc, zegde cen gedichtje,
werd door moeder (soms vadcr) met geweld naar
voren geduwd, Sintcrklaas liet het allemaal gela-
ten aan zich voorbij gaan. Alles sukkeldc zo voort
totdat, ik stond net in ecn etalage te turen, er een
enorm tumult los brak in de buurt van Sinterklaas.
lkzag nog net hoe een klcin blond mciske van
Sint's schoot werd gerukt cn hoe ecn paraplu op
de mijter van Sint neerdaalde. De sccrctaris van
de winkeliersvereniging zagwit als cen kriitje en
rende achter een ouderpaar aan dat scheltlend
met kind en grote passen het winkelccntrum
uitbeende. De "lijder" van de band stond ook wat
beteuterd te kiiken. "Wat is er gebeurd?", vroeg
ik. "Nou", zei de band"liidcr",
" Sinterklaas vroeg de naam van clat meisic" "En?",
zei ik. "Ze zei tlat ze Cincly hcctte". "????Nou
en??" "Nou en toen zei Sintcrklaas dat hii in Am-
sterdam een huis kende dat zo hectte". De /
1.000,-- heeft de band nooit mcer ontvangen.

NIEI.íWE SCHEIDSRECHTEH
Wist u dat Frans Aarts het certificaat voor club-
schcidsrechters heeft behaald? En dat hij voor-
hcen in het 'z-warL' hec[t gclloten? Wii ziin met
z'n allen benieuwd hoc ziin nicurvc tcnue eruit zal
zicn! Frans proÍiciat..... en gebruik de kaarten pas
als hct echt nodig isll!

De "waarncmer" van V.V. Gilze
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Rabobank

Baarle-Nassau en omstreken
Kantoor Gi[ze
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