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In dit nummgr .... o. o..
Hct.iuhilcumlccst nadcrt nu mct rassc schrcclcn. Op vccl plaatscn
rvordt dc laatstc hancl gclcgd aan dc voorhcrcidingcn clic mccr tijcl
en kracht in hcslagncmcn dan in bcginscl 'nvcrcl vcronclcrslcld. Maar
lve moctcn nict vcrgctcn dat hct voclballcn gowo()n doorgaat. Gilzc
I komt in clc bcslisscnclc Í'ase cn wc zijn allcn hcnicur.vcl oÍ'hct 3c

*klasscschap kan lv.rclcn hch.udcn. W.rclcn .nzc cl^mcs kampi.cn'/
Kunncn 'uvc rlc prohlcmcn hinncn onzc .iuniorcngrocp nog clc baas'l
Want hct was ccn g«rtc tclcurstclling ilat rvi.i onzc A-juniorcn
mocstcn tcrugtrckkcn uit dc competitic.
Maar er is mcer tc vermcldcn. ondcr anclcrc:

+ Voctballcn is een sport .....
pestcn is dat nicÍ!

+ Jeugdkamp 1996
* Nicrrrvs van dc Supportersclub
+ In gesprek mct ....
+ Sponsor stelt zich voor
+ Ik gecf de pen door aan....
* Column "Jean de Koninck"
* AktiviÍeiÍcnkalender
* Puzzelplczicr
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In Memoriam Cees van Bezouw
Op z<rnclag l7 maart is Cees van Bczouw ovcrlcclcn. Cccs is 67 iaar
gcworclcn cn was jarcnlang'hct'gczicht van dc kantinc van Gilzc.
In hart cn nicrcn rvas hii ccn cluhman . zct is hi.j hijvoorhccld Iciclcr
gcwcest cn cigcnli.ik zou hi.i clit scizocn als pupillcncoirrdini(or g.^n
optrcdcn. Dat hi.j .juist dic lunctic u,ilclc clocn is niet zo gck. r.vant
voor kindcrcn clcccl hij allcs. In clic'klcinc'dingcn kon hi.j groot
zi.in. Wij mogen. oÍ'is hct'moctcn'Cecs clankhaar z,i.in voor allcs
lvat hii v()or ()nzc vcrcniging hccÍ1 gcclaan. Maar voor ons is
moctcn nict nodig. hct is gcwoon vanzclÍ.sprckcncl . Cccs hccll.
achtcraÍ'gczien hcel hcrvust alschcicl gcnomcn van 'zi.jn, Gilzc. Op
zondag 10 maart.il. ging hij toch nog cvcn kiikcn naar clc thuis-
wcclstri.jcl van Gilzc tcgcn Bocimccr. Cecs. heclankt voor allcs.
Wi.j lvcnscn Jcannc. kinclercn cn klcinkinclercn veel stcrktc toe.

Goed om te weten:
+ Aanmclden lidmaatschap V.V. Gilze:

Bi.l Arno Aarts. Van Hcinsbcrgstraat 42. tcl.45ll69. Al'-
mclclcn clicnt uitcrli.jk tc gcschicclcn vírírr 3l mei. Bii almcl-
rJingcn naclicn. bliitl mcn clc .jaarcontrihutic van hct nicurye
seizoen vc rschulcligd !

+ Inleveren kopii voor dc volgcndc "Voorzet":
Uitcrliik I juni 1996. hii r.lc rcclactic ol'in clc ,'Coca-Cola-

Aklic-hal " in ons cluhgchourv.
+ Telcfironnummcr clubgcbouw: (()l6l) 451993



{§fl

$ïoffi
t#sryr go ie unders noor fo+l

Raadhuisstraat 13
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"EetcaÍé D'n Brooy"
Chaamseweg 21
5126 NE Gilze

Tel.: 0161-451548
. Voor Uw lunch of dincr!

Ruime teuze in vlccs- of visgcrechten-

* Elte tyec maanden wisseleud teuzcmenu voor f 32,5O p.p. (drie gangea)

+ Dinerbonn'" "*ïtl;l** 
crL,,,EN oMGEvrNc *

.GLASGR.ILLEN'

+ Minimaal 24 uur yatr teyoÍen te Íessrveren-

+ Prijs: Í 39,50 incl. Apcritief (l glas kir). Meuu op nnvraag-

* Bij besteditrg van Í 32,50 P.P- oatvangt U bij ons een stcmpcl,
bij inlevering van een volle kaart (l I stempcls) otrtvangt u een dinerbotr t-y.v. Í 2s,w

* D'n brooy oot voor uv fecstjes tot max. 40 personen-

+ Voor reserveringen of meer informatic bclt U 0161545l54g
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Rob en Susan van Ginneken



A-B-C RAAD laat van zich horen

Wcgens onorm srrcccs geprolongeerd!
De in I'ehruari gchoudcn llippo cn top shot
ruilhcurs is hccl gcslaagcl gc'uvcest. Hct aantal
bczockcrs hcclt alle vcrwachtingcn ovcr-
trol'lèn. Een nantal van hcn hcbben wc hi.jna
lclterli.ik. na hct cinclc van tlc bcu*s. huitcn
mocten zetten. Deze damcs l!! wistcn nict
van ophourlen e n hlcven rustig tloor ruilcn.
T«rcn horlrdcn we al van vcrschillcndc mcn-
scn rlat wc het nog maar ccns 'n kccrtie
mocstcn herhalen. We hchbcn hct daar in de

A-B-C raad vergadcring over gchad cn hc-
skrlcn dat te docn. Lct «rp clus:
Vri.idag 26 april 1996 is dc twccdc Flip-
po/Top-Sh«rt ruilbcurs. Aanvang 19.(X) uur
cn sluitingstiid 20.30 uur in rlc kantinc van
clc V.V. Gilzc.

De moppentrommel
lIclaas dczc kcer nog gccn inzcndcrs van
moppcn cn grappen. Dus de gilzer-llippo's
hli.fvcn in onze zak. lekkcr gocclkoop. Maar
dit is toch ccht niet de hcdocling. Icclcrecn
groot o[ klcin dus senior of pupil kan cn mag
ccn m()p. raadscl oÍ'grap insturcn. Dc lcuk-
stc 5 wclrden dan in de voorzct gcplaatst cn
heloond mct ccn gilzcr-llippo in de klcur
hlauw. Dus leden van dc V.V.Gilzc: aan «lc

gang en ltraí zc komen clc grappen en grol-
lcn.
Heb.ic cr ccn. schrilÍ'hcm op doe hem in cn
cnvelop en stop hcm in dc Coca-Cola bal
voorzien van je naam en dat hii bcstemcl is
voor clc

A-B-C raacl . Bii gcbrck aan inzcnclingcn
hebben we cr zclÍ maar cen paar uit clc sch«r-

cncncloos gchaalcl:

Gcsprek tusscn twee vricndcn:
Mi.jn vrouw ri.jdt als dc blikscm!!
Zo hard. hedocl jc?
Nee. Zc raakt gcregcld cen boom!!

De gevangenisdirektcur zegt dreigcnd te-
gen de gevangencn:
" Ik hcn bcstolcn!! Als ik cle claclcr vind.
vlicgt hi.i cr op staandc voel" uit!!"

Wat zou er gcheuren als ik uw linkcroor
aflsnccd ?" vrocg dc psvchok)og aan ccn
patiënt.
Dan zou ik nicts mccr kunncn horcn.
"En als ik ulv rcchtcro«rr aÍsncccl'/"
" Dan zou ik nicts mccr kunncn zicn."
Vcrhirirscl vrocg dc psycholoog: Í[oczlt?'l'!'!
"Omclat mi.ln hril cr clan al'zou vallcn."

Bii hct oversteken wcrd ecn slak onder dc
voct gclopcn door ccn schildpad. Tocn hij
op tlc ccrstc hulpaÍilcling bi.ikwrrm. 

"vcrdhcm gcvraagcl hoe hct ongcluk r.vas gcbcurcl ,

"Dat wcct ik ccht niet mccr". zci dc slak.
"Hct ging allcmaal zo sncl."

Op de kaart van een broodicszaak stond:
U kriigt van ons 25 guldcn als u een bro-
od.ic bcstcld dat wii niet kunncn lcvcrcn.
Ecn vr«ruw hcstclclc ccn broocljc oliÍ'ant-oor.
Kortc tiid latcr komt clc scrvccrstcr terug:"
Hicr hcht u 25 gulclcn. mcvr()uw. Wc kun-
ncn dat hroocl.ie nict lcvcrcn. "
Dat verhaasd mc nicts. zcgt cle vrouw.
"Waar zou u oliÍ'antcn-orcn vandaan moctcn
halcn. "

Dc orcn tvarcn nict hct prohlccnr. z.ci clc scr-
vccrstcr. Maar lvc zijn door clc grotc hrood-

.lcs hccn!!!!!

Wist u dat:
- dc kantinc hi.lna te klcin rvas hif dc llippo

ruil-hcurs. Er o«lk ouclcrs warcn cn mcn-
scn van buitcn dc vcrcniging.

- dat jc er dus op tijd hij moct zi.jn mct dc
volgcnclc ruilhcurs.

- cr vÍtn de sclcctic maar rvcinig spclcrs
aanrvczig waren cn r,vi.j lvctcn dat cr claar
toch ook Í1ink gcspartrcl 'nvordt.

- dc chips omzct dc laatstc maanclcn cnorm
gcstcgcn is.

- hct carnavalsbal voor clc pupillcn crg
gcslaagd is gclvccst.

- ook hier cle hclangstclling gocd tc noemcn
wíts.

De Voorz,et, april 1996 lrag.2
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vcÍschillcn(lc C spclcrs lopen tc halcn
omdat zij nict mccr mct hct jeugdkarnp

mcc nrogcn docn.
zij nog enkclc jarcn gctlulcl moctcn hchhcn
cn zc clan rrls hcgclcidcr aan hct karnp mcc
kunncn docn.
cr nu al cnkclc A-spclcrs zi jn clic dit docn
cn dc organisirtic claar crg hlii mcc is.
cr van clc organisalic nicmnncl in dc kirnti-
ne hoc[t tc slapcn. mits John nict snLrrkt.

cr gclukkig vccl vrifr,villigcrs ziin om tc
hclpen tijdcns clc kampclagcn.
hct plaatscn van clc nicu'rvc vcklvcrlichting
cn hct clraaicn van vclcl C cn aanlcg van
clc nicur,vc oclcnstrook bcgin mci staat tc
gchcuren.
hii rlc .jcugcl cr wccr r.livcrsc tcams vorlr r.lc

hooÍclprijs gaan in dc c«rmpctitic.
'ur,i.f hcn op de voct blijvcn volgcn cn hcn
vccl succcs toe wcnscn.

tlczc vrirgcnlifsl c.q. uitnocliging nict ontvirn-
gcn. vrilag cr dirn ccn ÍrÍrn Cccs Kock oÍ
Gcrrit Gijsbrcchts. Wc kunncn vcrclcr nog
rnclilcn rlat allcs. voor r.at rlc orgitnisatic
hctrclt. nÍrirr \\rcns vcrloopt cn \r,c vanaÍ'
hcdcn rcgclnratig ccn kiurrsic op zullcn stc-
kcn om clc 'uvccrgodcn tc vricncl tc hor,rdcn.

Wilnt. v(i()r ecn goccl cn gczcllig kamp hctr-
hcn r'vc toch rve I ccn bcct jc rcdclijk »,ccr
nociig.
'lot zovcr r-lc bcrichlgcving ovcr hct jcugLl-

kamp 1996 in dc Voorzct. rvi.i radcn u u,cl
Ítírn om hct rvcckhlacl Cilzc Rijcn tc bliivcn
volgcn. Mochtcn cr nog hijzonrlcrhcdcn le

mclden zijn. clan kunt u hct r-lairr in iczcn.

Wcrkgrocp Jcugclkamp V.V. Gilzc 199ír

VOETBALLEIY IS EEN
sPoRT,
PESTEN IS DAT
IYIET!
Hclairs komt pcstcn ook hinncn onzc vcrcni-
ging voor. Sommigcn kindcrcn vindcn clat

hlijkhaar le uk cn stocr als zc ccn teirmgcnoot
kunncn pcstcn oÍ' ze lls aan hct huilcn kriigcn
Misschicn z{)u het voor ccn stuk zif n opgc-
lost als hi.f ol zi.l ccns ce n kccr Í1ink tcrug
zou slaan. Mirar dan is cllrar rvccr dic clrci-
ging clat zc hcm oÍ haitr na dc training r.vcl

cve n opwachtcn. Wi( moct jc tcgcn zo'n
<lvcrmacht'J Daarom vindcn rvij hct bclang-
rijk u hicrovcr tc inÍirrmcrcn:

Allerecrst, ryat is pcstcn?
Dat kinclcrcn clkaar soms plage n is hccl gc-
woon. maar hii pcstcn is cr ccn slirchtoíÍcr
\\raírÍovcr anr-lcrc kinr.lcrcn r.lc hurrs spclcn.
Eón op clc achl kindcrcn vcrlclt clat hi.i/zii
rcgelmalig rvorclt gcpcst.
Hoe?
Openlijk pcstcn komt vccl voor: schcklcn
slaan. uitlachcn. gclr-i oÍ caclcaut.fcs ciscn.
bczitti ngcn vcrniclcn:
Minclcr opcnlijk pcstcn gchcurt ook: cloor
ccn kind ovcral huilcn tc sluitcn. nooit uit tc

nociigcn rroor Iccst.ics. nooit crgcn:i ílirn mcc
tc latcn cl«rcn.

*

Jeugdkamp V.V. Gilze
Nog ccn klcin maand.ic. clan is hct rvccr
z()vc r.

Hct sportpark r.vordt dan omgctovcrd in een
waar tcntcn kamp. cn allerlci spcliÍrihutcn.
etcnswaren cn snoepgocd wordcn aangcslecpt
om het onze pupillcn ecn aantal dagcn en

nachtcn naÍlr hun zin te maken. U snapt hct
natuurlijk al. Het .jcugdkamp 1996 nadcrt
met rassc schreclen. De gclcgcnhcid om in tc
schrijvcn is nu clcÍ'initieÍ'voorhi.i en wc zijn
cr toch wcl trots op dat hct aantal dcclncmcrs
r,vccr gestcgcn is. namcli.jk naar I l3 meis.ics
cn .jongens. Aan cle hancl van dit aantal lvor-
dcn nu de grocps indelingen gcmaakt cn hct
aantal hcgclciclcrs bcpaalcl. U hcgrijpt dat nu
nog inschrijven hclaas ccht nict mccr mogc-
liik is.
Dc oudcrs vzrn de dcclncmcrs hchhcn inmicl-
dcls ccn vragcnli.jst ontvangen cn lvorclen
vcrzocht om rlczc toch vooral ti.iclig wecr in
tc lcvercn.
'fcvens z.i.in z.c uitgcnodigd voor dc oudcr-
avond op 22 april 1996 in cle kantinc rvaar
we dan uitlcg gcvcn ovcr hct kamprvcckcnd
cn we zullcn prohcrcn al uw vragcn ( hetrcl-
Íende hct kamp ) tc bcant'uvoordcn. Hcclt u

I)c Vtnn.et, april 1996 trag ..7
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Nu, voor de training
bii Ad Eras in Chaam.......
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Waar'J
Pcstcn gchcurt ovcral: op straat. in ilc club.
thuis cn misschicn nog ."vcl hct mccst op
school.
lVic l
Jongcns pcslcn vakcr tlan mcis.ics:
[Ioc lang?
Als cr gccn hulp komt. kitn hct pcstcn hccl
lang clurcn, soms.jarcn achtcr clkaar:
Gcvolgen?
Pe stcn krtn -nu oÍ lirlcr- crge gcvolgcn hcb-
bcn.

I{oe wcct,ic dat er ryordt gcpcst?
Het is lang nict alti.jcl gcmakkeli.jk om crach-
tcr te komcn. rvclkc rol .jouw kind hccll als
hct om pcstcn gaat: is hct slachtollcr, pcstcr
oI zit het in dc middcngrocp die nvi.igt.
toeki.ikt oÍ meccloct'/
Jc kunt te wctcn komcn o[.le kind met pcstcn
te makcn hccÍï do«rr:
* gcwoon aan jc kind te vragen oÍ'cr in clc

omgcving wordt gcpest. Sommigen zullcn
gcwoon 'ia' zcggcn. Ze zi.in hli.i drÍ icmand
hct in dc gatcn hccÍt.
Andcrcn moct .lc uitgchrciclcr dc kans govcn
om hct tc vertcllcn:
* ki.ik hi.ivoorhcclcl samcn naítr cen TV-pro-
gramma ovcr pcstcnl
* laat bockcn slingcrcn clic ovcr pcslcn gaan:
{' vertcl ccn vcrhaal ovcr ccn ander kind dat
gcpest lvorclt.

Wat kunncn ouders docn?

als ic kintl rv«rrtlt gcpcst

ccn kccr ophouclt. hct is ccn gcwoonlc
gcrvordcn clic mocili.jk is al tc lcrcn:
houLl hct ondcr rvcrp hcsprcckbaar;

h. als ic kinr.l pcst

nccm anrlcrc oudcrs dic zcggcn dtrt jc kind
pcst scricus:
maak ic kind duiLlcliik drÍ.ic pcstcn abso-
luut atkcurl:
bcspreck hct pcstcn mct ic kinrl cn zock
naar manicrcn om hct pcstcn tc stoppcn;
sprcck mct .lc kind clc rcgels al rvaaraan
hct zich m«rct h«rudcn:

nccm contact op mct andcrc ouclcrs. lci-
dcrs oÍ'traincrs om gczamenlijk icts rran

hct pcstcn tc docn:
stcun .le kind om manicrcn tc zockcn om
prcttig mct anderc kindcrcn om tc gaan:
gccl'.ic kind zonodig cxtra aandacht;
houel in dc gatcn ol. hct pcstcn na vcrloop
van tiicl niet opnicur.v clc kop opstcckt.

InÍbrmatie voor- oudcrs:
Voor oudcrs cn opvocclcrs staan vccl mccr
tips cn achtcrgronclcn in clc hrochurc " Pcs-
tcn hoort cr nict hii": inlirrmatic cn aclvics
voor ouclcrs van kinclcrcn van 8 tot l5 .jaar.
Tc hcstcllcn door ./' I1.50 (incl. vcrzcncl- cn
administratickostcn) ovcr tc makcn op giro
2370075 van clc Stichting JWl/Opvocclingsin-
lormatie m.v.v. titcl cn hcstclnummcr 'N4'.
Wil .ic ook hct hiihchorcnrlc kinclcrhockjc
he hhcn. maak clan .[ 12.50 ovcr mct clc

hcstclnummcrs N4 cn N6.

ïr{ieuws van de
supportersclub

Op bezoek bij Jos Broeders, bewonel'
van Piusoord.....
William. Hcnk cn .los gingcn Jos Broctlcrs
ccns in hct zonnct.ie zctlcn. Jos hccÍt clc

voorkant van ()ns cluhhlatl "Dc Voorzcl"
prachtig gctckcncl . Jos van Dongen har-l clc

Iilto's gcmaakt cn aan Jos Brocclcrs gcgovcn.
E,n hct rcsultaat rvas schittcrcnd. mct Jos zi.jn

,.

it

necm.ic kind scricus cfi zeg clat samcn mct
andcrcn gcprohccrd zal wordcn om hct
pcstcn tc stoppcn;
praat erovcr met jc kincl cn vraag hcm/-
haar op te schri.jvcn wat hct hcell mccgc-
mitakt:
prohccr.lc kincl uit tc leggcn waarom
sommigc kindcre n pcste n:
sílmcn pratcn ovcr pcstcn kan ook giran
via ccn bock:
vcrtcl dat vollvasscncn vaak nict zicn clat
e r gcpcst rvorrlt cn er dus niks aan clocn o1

zc wctcn nict hoc hct op tc lossen;
bcnaclcr dc oudcrs. feugdlcidcr ot dc lcidcr
van hct grocpfc pestcrs om hct prohlccnr
lc hcsprckcn cn zonoclig in tc grifpcn;
r'vaarschuw jc kind r,lat hct pcstcn nict in

+

*
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Speel mee in de sponsorloterij
o
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Radio - TV 4a /aiolro
Kerkstraat 39 Grlze

e 0161 - 45 17 75

radio* TV* audio* video* CD-i
\ilassen* drogen* koelen* vriezen
strij ken* koffi ezetten* €Í12.....

pels & joosten hv

VOOB AI UW BEOLAZITIOETI.

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
Telefoon 0161-227305
Telefax 0161 - 225804



cigcn rvoordcn "mooi. ntooi hè". Zo 111111,,

nirtckcne n viln ccn stcl lirlo's. tlan moct .ic
ccn warc virkrnan zlin. Tckcncn is bij Jos
nummcÍ l. prachtig zi in tlc tckcningcn clic
rvii ilirar zilgcn. E,n dairrom ll,as Jos aan dc
hcurI om hcdlrnkics in ontvangst [c ncmcn.
Dc klok van dc V.V. Ciilzc. ccn schctshock
mcl penncn, hct spaarbccrtjc cn clc knip van
clc Supporlcrscluh V.V. Gilzc. Allcs vonrl
Jos mooi. hccl nrooi cn zi.jn grocpsgcnotcn
moc:hte n rlil ook zicn. E.cn lckkcrc pol kollic
nrc[ kockics stoncl klairr cloor Jos zclÍ klairr
gczcl r,oor zijn gastcn. In tlc agcnrla stond
vcrmcld dirt 'uvi.i op hczock kll,amcn. clus

allcs 'uvas kcurig voorbcrcicl . Jos rvif hopcn
dat li.i nog Iang mag gcnictcn van .i()uw
kadoot.ics. hct is jc van harte gcgund. En als
r.vii jou nog ccns noclig hcbhcn voor onzc
cluh. dan rvctcn rvi.j .jou tc vinclcn lvant zo'n
g«rcrlc tckcnanr is mocili.lk tc vindcn. En nog
hcdankt voor clc rondlcicling clic iii ons gal.
allcs zag cr kcurig uit. En tot zicns op hct
Íccs1 van dc vocthalvcrcniging Cilzcl

Afscheicl nenlen van Cees van Bezouw
Cccs r,vii allcn zullcn .jou misscn op ons
sportpark. r.vaar ii.j sitmcn mct Jcannc zo
vclcn urcn hcht doorgchracht. E,cn troost
voor Jcannc cn kintlcrcn rvas. clirt tiirlcns clit
aÍ'schcid zo vclcn van clc V.V. Gilzc írÍrnwc-
zig warcn. Cccs. in onzc gcdachtcn hliil ic
hil ons cn wii \\rcnscn Jcitnnc. kindcren.
klcinkindcrcn cn Í'amilic vccl stcrktc toc mc1
tlit grolc vcrlics.

Worstebl'oodaktie 1996 weel'
een succes!
Hct was wccr gczcllig. dc stcun clic r.vii on-
cle rwcg krcgcn van vclcn. Dankzi.j dc vclc
kopcrs is ook dit .jaar dc rvorslchrooclirklic
wccr cen succcs gcrvccsl . Ondanks clc zccr
gocclc vcrkoop troÍ'Í'cn u,ij nog vclc Gilzcna-
ren nict thuis. Was u op vakantic. oí'cvcn
hoodschappcn docn. volgcnrl iaar hopcn u,ii
u rvcl Lhuis tc trcl'lcn. Wif kunncn cr zckcr
van zijn dat rvi.j allc clcurcn van Cilzc hchhcn
gchacl , Ecn grotc gr()cp mcnscn stcunrlcn
dczc aktic. mct 32 pcrsoncn hehhcn rvij clczc
klus sncl gcklutrrd. Drrnk aan allc hclpcrs
votlr hun ste un aan dczc akl"ie : hun contract
is automatisch vcrlcngd naar I997. Mogcn
r.vi.i clan wccr ()p iullic slcun rckcncn cn wccr
gczcllig napralcn. na irÍloop van dc aktie in
hct cluhhuis van V.V. Gilzc. Want hcstc

Iczers. cr is gccn clruppcl hrandstoÍ'oÍ schoc-
ntcparirtic hctairld. Dus clrinkcn rvij clan
samcn ccn glirirsfc cn ccn hirpic hoort claarhii.
Ecn irtlcntic ntcc nÍlar huis. vorigc kcrcn ccn
zak u,orslchro«rcl. nu ccn hccrliikc taart als
clank voor dc hulp. Wif rlrrnkcn Acl cn Jolan-
cla Spapcns voor hun gocclc zorgcn cn lrct
vcrtroulvcn in onzc cluh. Dc vclc hrootlics.
krcntcnhrrod cn kockcn. hct tvas allcmaal
cvcn lekkcr cn ruim v«rldocnrlc ÍrÍrnwczig.
Dirnk ntrmcns ons allcmaal. GooÍ cn Annic
virn [-oon zorgrlcn lvccr dat rlc vclc hroorl.jcs
hclcgil rvcrdcn. Kcus cn irirnlal rvas granrli-
oos. ook iullic onzc hartcliikc dank. Dc
'nvinkclmanil.jcs mochtcn rvij le ncn van Fami-
lux Woutcrs. nlcnscn hcclankt. En onzc cx-
kruidcnicr had op zolclcr ook nog rvat mirncl-

.ics stairn cn ook tlic mochtcn rvi.j gchruikcn.
hcclankt hie rvoor. AIlcs hijccn kunncn rvii
lrols zcggen. clit was rvccr ccht op zijn Gils.
Zovccl stcun virn allc kantcn. clan kun .ie als
cluh tcnminstc tvcrkcn.
Craag tol volgcnd .iaar, dan komcn 'uvij rvccr
lirngs.

De veel te lange winterstop
Dat is niks hoor zovccl ',vckcn zondcr voct-
hal. gccn sportvclcl-hczock. gccn cluhhuis-
bczock. gccn vocthal op Stuclio Sport. Maar
gclukkig. rvii ziln wccr ÍrÍrn clc gang cn hch-
bcn nog ccn druk scizocn voor dc bocg.
vocthallcn icugdkamp. vocthirltournooi.
Íccstcn omclat dc V.V. Gibc 75.laar hcstaat.
wccr ccn vocthaltournooi cn rvccr ÍL'cstcn
«rmclat dc supporlcrsclub 5 iirar hcstaat. Nou.
nou lvat ccn clruktc. Ja. hct is nict allccn
vocthallcn \vat cr op hct sportpark gchcurcl .

En claar zif n rvi.l nu al maandcn mcc hczJg.
U komt toch ook lccstcn hè'/ Lccs clc kalcn-
dcr tlic u thuis hccÍi cn volg dc krantcn voor
hct nicu'rvs. En lccs "clc Voorzct" van A tot
Z. tlaar staat namcli.f k vccl in.
Cocd lczcn dirn hlijl ,ic «rp dc hooglc virn
allcsl!

Kaartseizoen ten einde
Hct kaartscizocn is tcn cinclc. soms vicl clc

opk<lntst rvat tcgcn, maar is ook zovccl tc
docn tcgcnrvoordig. mirnr gczcllig r.r,as hct cr
lvcl. Dc vclc lcukc rcactics hcvcstigcn r-lit.
nict icrlcrccn tcvrctlcn. mirar dirt is z«r moci-
liik om rlat tc vcru,czcnliikcn. Als rvi.i maar
nict horcn rlat rvi.l zuinig mct clc pri.izcn cn
hirp.jcs wirrcn. u,anl clirt is hcslist nict zo. dat

I)c Voory.et, april 1996
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rvctcn rvi.l zckcr. Dc kaartavonrlcn zi.in voor
()ns gcwoon gczclligc avondcn cn uw dcclna-
mc Íran r.lc krtcrif . daar hckosligcn .,r,ij rle zc
irvondcn mcc" Winst is cr nict hi.f op r-lczc

itvonclcn. clirt garrt ()p ÍrÍln clc priizcn cn clc

rrclc hapics. r.lit voor allc iluiclolijkhcicl cvcn
vcrmcldl Gririrg tot zie ns in oktohcr. dan
slartcn u,ii u,ccr ntct kaartcn.

Voetballers opgelet!
Op I I mci docn r,vi.j mec aan het tournooi
v()()r supp()rtcrscluhs hi.l Ncvelo in Oistcr-
wi.f k. En op 27 mci hehhcn wi.i ons cigcn
tournooi tiidcns dc jubilcuml'ccstcn van dc
V.V. Gilzc in hct kadcr van hct 75-jarig
hestaan. Allc lcden hchben al ccn uitnodiging
ontvangcn, cr zi.jn al aanmclclingcn binncn.
Dus als.jc mcc rvilt clocn. gccl'clan ic hrie Í'jc

cvcn aÍ.bi.j F-rans Aarts ol Mrtrti.jn f{oovcrs.
Nict vcrgctcn in tc vullcn cn iiÍ 1c gcvcnl
Bl karnpioen!
f)c supportcrscluh traklccrdc cn íclicitccrdc
clc Gilzcr B-1cugd mct hun kampiocnschirp.
Proíiciat .jongcns cn lcirlcrsl
Beterschap!
Allc zickcn cn gcl.rlcssccrclcn u,cnscn u,i.i virn
hitrtc bctcrschap!!

((

Viering 7S-jaar V.V. Gilze
op het sportpal'k te Gilze
Kiik gocd in hct r.vcckhlad cn dc Voorzct.
volg allcs <lmlrcnt tlczc vicring cn zorg da1 u
cr hij bcntl [{ct is voor icclcrccn ccn r.vccl<-

cnd clat hol staat virn vclc aklivitcitcn. Kom
nzrar het sportpark cn fccst mcc. clat is ons
nrotto. Er is nl vccl rvcrk vcrzct cn cr komt
nog ccn hoop 'uvcrk voor clc lcdcn rrirn clc

lccstcommissic. dat is zckcr. En als u nou
allcmanl komt. dan is rlal r.vcrk nict voor
nicts gci.vccsl . Allcs kunncn rvii nict vcr-
klappcn rvat cr gaat gchcurcn cn clc rcst kunt
u allcn lczcn in clc publicatics hicrovcr. Wii
sprckcn alvasl í'ón ding mct u aÍ'. tJ komt
gcw()on tijclcns rlit w,cckcnd. Wirnnccr is elit

tc clocn'/ Als u hct nog nict.,r,cct: 24. 25.26
cn 27 mci 199(r. Nolccr clczc clatum cn
mocht u crgcns Írírn mcc tvillcn docn. vcrgcct
ilan nict hct hricÍ1c in tc vutrlcn. Supporlcrs
staitn normaal buitcn clc lijncn. nu hccÍi u dc
kans om hinncn dc lijncn \l,at tc lirtcn zicn.
Graag t«rt zicns op clit .'vcckcncl cn rvirt zou
clc V.V. Gilzc krijgcn van elc supporlcrscluh
als kaclo '/'/ Nicur.vsgie rig'1 Nou dat is hct
hcstuur ookll Koml hc1 zicn op hct sport-
park. hct is mooi clat is zckcrl!
Iloutlot' cn t,rt kijk....

Bcstuur Supportcrsclub V.V. Gilzc.
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AD NAALDEN-trofee mee naar EVV
Kaartcrs uit Ri.jcn. proÍiciat! Op dczc avoncl
kon hijna niemancl uit Gilzc vcr.iaarclagcn.
zick o['vergctcn'/ Wii rvcten hct nicl. ol'rvas
hct tckort op clkaar?'/'l In icclcr gcval haddcn
wij gccn schiin van kans: 3(X) punten vcr-
schil was hct cinclrcsultaat!! Dus hccll clc

kaartlroÍcc maar cvcn in onzc kantinc gc-
staan. Want cle vrlrigc kccr warcn de kaarters
van EVV ook stcrkcr dan onze kaarlcrs.
lIelaas nicls aan tc cloen. als goedc vcrliczcr
z.cg.ic gcw()on: Proficiat mcnscn. Maar ook
op dcze avoncl was hct wcl gczcllig. mct vclc
lekkcrc sntcks dic aangcbodcn ware n tlo«rr
dc gcbrocdcrs Huybregls uit Ricl. onzc clank
hicrvoor. Frans had wccr gocd ingck«rcht hii
dc Kopak. mooic mandcn voor dc '"vinnaars.
En voor clc gclukkigcn hi.i dc lotcri.j wírs cr
ook ccn mancl cn vccl andcrc mooic pri.izcn.
In cle late uurties ging icdcr tcvrcdcn naar
huis en dat hct latcr wcrcl als normaal- dat
lag natuurli.ik aan hct vclc tclwcrk. John hc-
dankt namcns allc kaartcrs voor dc organisa-
tie en hct keurig bijhoudcn van clc rangli.jst.
Dc kantinccommissic hcdankt voor clc gast-
vri.lhcicl cn hun mcdcwerking. Dc vastc mc-
clclvcrkcr mct hulpen hcclankt voor dc hcdic-
ning, van ons nat.ic cn ()ns hap.ic. Vcrclcr
danken rvii allc kaarlcrs uit Gilzc cn Riicn.
voor hun clcclnamc. De Kopak Joan llapcrs.
Dc Familux Fam. Woutcrs, vo()r hun kortin-
gcn aan ons aangchoclcn. De vclc pri.lzcn-
schcnkers onzc dank. En dc íirma Huyhrcgts
vt'»or clc hccrli.jke snacks ()p onzc liratste
kaartavoncl.
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In gesprek met:
Het kon natuurlijk niet uitblijven dat Anneke
de Bruyn vroeg of laat in deze rubriek aan

het woord zou komen. Op zondagavond 4
Íèbruari gaat de bel op Oranjestraat 86. De
deur wordt opengedaan door Toon. "Kom
binnen we zitten nog efkes naar de sport tc
kijken." Ik zie Anneke zich al afvragen wat
dan wel de bedoeling is van mi.in komst.

"Aaneke ik wil jou vragen of ge mee wil
werken aan een artikeltje voor in FDe Voor-
zet" ?"

"Zou ik da wel kunnen Jos. mag ik daar nog
eens een week over denken?" "Zoals ge wilt
Anneke, maar voor alle duideliikheid ge

hoeft het niet zelf te schrijven." Toen was

het besluit snel genomen en de week bedenk-
tijd verviel. AIs vanzelfsprekend krvamen we
nog even terug op de sportgebeurtenissen
van deze dag. Anneke en Toon houden van
meer dan alleen voetbal. dat ook op deze

zondag voor de zoveelste keer was algelast.
Rintje Ritsma werd wereldkampiocn all
round op de schaats. een bijzonderc presta-
tie. Toch maakte de overwinning van Adri
vid Poel die deze dag wereldkampioen veld-
ri.jden werd, veel mcer indruk zowel bii
Toon als bij Anneke. Vooral Toon is een

echte lielhebber van de wielersport. hii
vindt het een ongekende prestatie. Op 36-
jarige lecttijd na 5 trveetle plaatsen toch nog
wereldkampioen worden is voor Toon om
niet over uitgepraat te raken. "Een voorbeeld
voor iedere sportman." aldus Toon. "Maar
gij kwam voor een afspraak, we zullen eens

op de kalender kijken. want wij hebben het
nog best druk, geloofde dè?" Na goed over-
leg spreken we af op zondag 25 februari na

Studio-sport. En zo is 't gekomen dat we na
nog wat gekeuvel over de sport van deze

zondag, beginnen aan ons gesprek. Anneke
stelt voor om aan "de hoge tafel" te gaan
zitten, "da buurt zeker zo gezellig." Van-
zelfsprekend neemt Toon ook deel aan het
gesprek tenslotte is ook hi.i een Gilze I sup-
porter. Toch is hii wat minder gedreven en

doet er graag wat luchtig over in tegenstel-
ling tot Anneke waarvoor voetbal een serieu-
ze zaak is. "Wat staat er allemaal op iouw
vragenlijstje, daar ben ik toch wel benieuwd
naar. hoe oud en zo natuurli.jk? Om daar

eens mee te beginnen. mijne Toon is 79 en

ik ben er 76. We ziin op 24 november 1948
getrouwd." Toon vult aan. "nie vur de kerk.

maar dur binnenin." Anneke vervolgt. "wc
hebben vier kindcrcn en acht kleinkindcren.
Van 1948 tot september '54 hebben rve in
Rucphen gewoond en daarna altijd op het-
zelfrle adres in Gilze. Zo nou wetcn de

mensen toch al heel wat van ons." "Toch
Anneke nou even naar mijn vragenlijst." En
zo vertelt Annekc dat het echte supporten
begonnen is in 1976. Dit was het jaar dat hun

zoon Peter voor het cerst in Gilze I spcel«le.

Maar ook voor dat jaar gingen beiden al

regelmatig naar voetbalwedstrijden kijken
van zowel de jeugd als Gilze 1. Toen Peter
nog maar een heel klein Pcterke was namen

ze hem al mee op de Íïets naar een beslis-
singsrvedstrijd van Gilze L tegen Hilvaria.
Bij rvinst zou Gilze promoveren. wat ook
gebeurde. Op de teruglveg zat Petcrkc in zi.in

kinderstoeltje vroli.jk tc roepen hup Varia
hup Varia. och het zci hcm vergeven. Ten-
slotte heeft hij er in de jaren daarna heel rvat
ingeknald voor Gilze. De kampioenslved-
strijd tegen Beerse Boys in '84 (2-0) was
voor Annekc echt onvergetelijk. "De eerste

goal werd gescoord door onze Peter en de

trveede door E,ric Clemens op aangeven van

Ad v/d Ourveland oÍ'wcl "De witte". Een
fantastische parti.i. ik zie Jac Brocrs nog
staan tc glimmen bi.i dic rvcdstri.jd. Hii haii
een dienhlad vol bier in zijn handen. een al

te enthousiaste supporter sloeg onder da

blad. de gevolgen kunde rvcl raden. Ik rvas

zo blii met de winst van Gilze dat ik Jac geld
gaf en zei. hier .iongen ga gauw cen nicurv
blad bier halen."

MARS, MILKY WAY
TWIX OF SNICKERS
SNACKSIZE MINI

Anneke neemt. zoals ieder van onze vcreni-
ging wel weet. steevast een volle zak snoep
mee naar iedere wedstrijd. Mcdedeelzaam als
Anneke is dcelt zij snoep uit aan medesup-
porters en natuurli.ik ook aan die van de

tegenpartij. "A-ls die zich tcnminste een
beetje gedragen." voegt Anneke hier resoluut
aan toc. Er moeten wat snoepkes overhli.jven
voor de spelers. Die wordcn door Anneke
niet vergcten. "Langc ti.jcl waren het nogal
hetc snoepkes en op den duur vonden de

spelers die niet meer lekkcr." aldus Anneke.
"Tocn ben ik overgestapt op zacht fruit en

daar ben ik de fout mee ingegaan. snapte?"
Spelregelkennis, daarvan geeÍ1 Anneke graag
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toe dat die maar zeer beperkt is. "Maar is da
eigenli.jk wel nodig? ik lcef gew()on mee met
de .jongens en dat is voor mi.j voldoendc."
Zoals al ecrder gczegd Toon bekijkt het
voetbal door cen andere hril als Annekc. Dc
"vaktaal " van mcnig supporter rvordt dclor
Toon nogal eens ccn keer op de korrcl geno-
men. "Gi[ nou onderhand is nu lange bal ."
schrecuwt een moecleloze supportcr. "WÍr
zeg,Je?" vraagt Toon "unnc lange bal, ik ken
alleen mar unne ronde." Ol de supporter die
het allemaal rvat positiever hekijkt", "ziet nou
giÍ1 ie nun goeie hal." "unne goeie bal? da's
toch nog steeds dczclÍUe." herinnert Toon
zi.jn omstanders. En zo probeert Toon de
spanning, die soms hoog oploopt. zekcr ook
hij Anncke, rvat weg te nemen. Als Gilze I
verliest heeÍl Anneke de rcst van de zondag
nodig om dit te verwerken. (Als de spelers
daar ook eens aan willen denken). Maar
gelukkig op maandag is dat rotgevocl ver-
dwenen en lecft zi.i weer toe naar «lc volgen-
de wedstri.icl. Natuurlijk ziin rvii er in geinte-
resseerd of Anneke zclf ooit gesport heelï.
En jazeker van haar 13-de tot haar 29-ste
heeft ze gekorÍhald en dccd ze bovendien aan
gymnastiek en dat alles bi.j de K.J.M. oÍwel
de katholieke jonge meisjes. De binnen en
buitenlandse politiek gaat tot op de dag van
vandaag totaal aan Anneke voorbij. Als
reden voert ze hiervoor aan, "da houdt mi.ine
Toon
allemaal wel hi.i en bovendien ge kunt het er
alleen mar slecht mee hebhen als ge wect
wat er allemaal gaande is." Nee, liever is
Anneke bezig met haar lielhebbcrijen zoals
bloemen verzorgen,handrverken. legpuzzels
en jokeren. "Om kaartspelen geeÍï onze pa
(Toon) trourvens geen Iïuit, hij zrgt kaartspe-
lers en dobbelaars zullen hct ri.jk der heme-
len niet binnengaan. Maar denk ik dan, zo'n
vaart zal het wel nie lopen." Naast de ge-
noemde hobby's vindt Anneke dansen op
gezellige dansmuziek helemaal het einde. Tot
'95 ging ze bijna wekeli.iks naar het gehuw-
denbal te Ulicotcn. Ze U<>f daar vcel lamilie-
lcden. "Een mooie tijd. die had ik niet graag
willen missen." Humor vindcn beide heel
belangrijk. "Ge hct dè gewoon nodig als
tegenhanger vur 't veule verdriet in onze
wereld. Wi.i vonden de revu's van Snip cn
Snap en zrker ook de films van dun Dikke
en dun Dunne geweldig. Ecn mens ga vcrlo-
ren als hii nie regelmatig kan lachen." Tt)r)n

vcrvolgt, Adam zegl l<tl Eva "hou jc nog
mc?" Eva, ".iazcker lievc schat. van wie an-
ders'/" Anncke die liel is van de supporters-
club hecíl vecl lvaardering
voor hct bestuur van dczc club. Er wclrdt
prima wcrk gelcvercl ckror deze mcnscn en
hct is bovcndien zccr gocd voor de vercni-
ging. wil Anneke langs dcze weg graag ecns
latcn horcn. Hct is wclzeker wcdcrzi.jds.
rvant ook de supprtrterscluh kan t«lts zi.jn op
dcze supporters. Bcide dragcn op hun cigcn
wiize hct Gilse voetbal ecn warm hart toe.
Tot slot nog ccn ovcrrvcging voor
Anneke. Zou hct misschien niet beter zijn
om toch weer over le gaan op dic hctc snoe-
pkcs /

Jos van Dongen

Hct is dezc kcer hct vijÍde clllal van clc V,V.
Gilzc dat zich aan voetbalminnend Gilzc
voorstelt. Hct team dat uitkomt in klasse 417
van het afdelingsvoethal rvorclt gcvormd
door:
Remco Fuchtcn:

> Onzc vaste en betrourvharc kracht op
hct middenvcld.

F-rans Sebregts:
) Een sjouwer cn in clc spits onbcrckcn-
baar.

Toine Wetcrings:
> Handcn cn voetcnvcrdediEcr.

Patrick Bink:
> Ecn opvallend. onopvallendc nuttige
spele r.

Patrick de Bruyn:
> Kopsterkc verdcdiger met uitschuiÍbare
hcncn.

Richarcl van Trier:
> Conciitionccl de allcrbcstc van Gilze

".....5. Di1 clankzii Cola-light.
Jurgcn Westenbcrg:

) Onvoorspclbarc spits, scoort op bc-
slissende momentcn.

Cocn van Hapcren:
> Vcrdcdiger mct een fantastische inzct.

De Voon.ct, april 1996 pag.8



GÉZAIYIENLUKE
KASTÉLÉINS
CAFETI\RIAHOUDERS
* Cafe-bar
*Cafe en zalen e

* Restaurant-Sporthal
* Cafe- Restaurant-Zal en
* Cafe-?alen-Snackbar
* Bar-Discotheek
* Hotel-Restaurant
* Bar
*Cafe-Bar
* Eetcafe
* Snack-Bar
* Bar

,rDe Pomp"
,rtt Centrumt t

,,Achter de Tuintjes"
,rDe Hooikar"
,rDen Heuvel"
,rC'est La"
,rDe Kronen"
,,Pub 2000"
,,De Tip"
,rDen Brooy"
,rtt Centrumt'
,, Baloe "

) I
Voetbalschoenen

vanaÍ Í 99,95 q,#f;ffi

LEDERWAREN

SPORÏ

vanaf Í 49,95

Nieuwstraat 98
GII_zE

ïÍAfiI fuIffiffiffi
SCHOENEN

H



Mark Hcrmans:
> Onzc hcrder cn draaiwondcr op hct
middenvelcl .

Rcmco Ccrrits:
> Spclcr die hct koppic erhi.l houclt.

John Gerrits:
> John houdt zich ele laatste ti.id 'uvat op

dc vlaktc.
Cornó Boomaars:

) Praat sncllcr dan hi.f duikt.
Hcin v/d Boogaart:

> Ecn op allc plriatsen inzrrbriie spcler.
Cornó Oprins:

> Routinicr en aanvocrder. Kan nog

zckcr ecn paar seizoenen mec.

Zoals u ziet een cliversitcit aan kwalitcitcn
het is ook niet voor nicts dat Cilze 5 r.ich
een sub-topper mag noemen. De gcmiddcldc
leclli.id van het tcam is 22,5 itrar. De Benja-
min is Coen van Hapcren met l9.iaar. Corne
Oprins is mct ziirt 33 jaar de man met dc

mcestc lcvenservaring. Garagehcdri.iI Wctc-
rings is shirtsponsor en tot vcr ovcr de Cil-
zer grens wordt deze naam uitgcdragcn.
Sportiviteit voert Gilzc 5 hoog in hct vaan-
clcl. toch mocst mcn ecn paar keer cloor de

scheids aan die goede bedoeling hcrinnerrl
worden met geel en ja. zclÍ.s rclod. De tcam

.s

PRENT VAI\I DE MAA\,{D

gccst is prirrir gctuigc clc rcis. rvelislvirar hct
vorig scizocn. naar E,ngclancl lvaar mcn dc

rvcclstrifr.l tusscn Chclsca cn Lccr.ls Unitccl hc-
zocht. Ook k'uvirm men ze ll'in actic tcgcn
[lngclse amatcurs. Naast r.lit hoogtcpunt
warcn cr ook clicptcpuntcn zoals h.v. clc

r.vcclstriiii in cn tcgcn Ulicotcn. Dezc r'vccl-

strijd mocst lijrlens dc Gilsc kcrmis lvorrlcn
aÍgcrvcrkt. Mct nog 20 minute n voor tlc bocg
hail Gilzc 5 ccn voorspr()ng van maar licÍ.st

l-4" Uitcindcli.f k ging clczc lvcrlstrild mct 6-4

vcrlorcn. Dc le iclcrs Toinc cn Cornc. ttdvisc-
rcn Gilsc vilctbalsupportcrs ecns u,at vakcr
naar tlc r.r,edstriidcn van Gilzc 5 tc kome n

kilkcn. Hocrvel zii hct nict garanclcrcn.
mcestitl zict n ccn lcvendigc cn vooral tlocl-
puntri.lkc rvcclstri.ld. Hicrbii lvillcn lvi.j u.

maar zckcr ook dc spclers van Gilzc 5 littcn
rvetcn clat ook clit scizocn nog zckcr een

hoogtcpunt zal kcnncn. Op I .iuli is Cornó
Oprins nl. 25 .iaar lici van dc V.V. Gilrt.
Ecn Íeit om nict «rnopgcmcrkt voorhi.i tc

latcn gaan. Tot slot vccl clank aan Toinc cn

Corne clie op cen spontanc cn plczicrige
manicr mecwcrktcn ()m ons r.vat naclcr kcnnis
tc latcn makcn mct Gilz.c 5. Wc wcnsen
jullic vccl succcs cn vocthalplczicr toc hij clc

nog rcstercnclc r,vcclstri.lclcn.

Jos van Dongcn

Lw

GIUE 1,',EN 5
HAI.EN \ilE HEÏ Of HAL€N VE HEr NiC ?

,,È
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OPEL

OPEL DEALER *

rt voor deskundige reparatie
* voor snelle service
* voor al uw autoschades

aangesloten bij Schade-Garant
(eigen plaatwerkerij - spuiterij)

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

ö
AUTOBEDRIJF

Lange Wagenstraat 19, 5126 BA GILZE
Telefoon 01 61 - 45 1 3 03 - Fax 0161 - 45 3277

Uw Fondue- Gourmet-, Barbeque
en Vleeswarenspecial ist

Slagerij

GOOF van LOON

Nieuwstraat 10
Gilze

tel. 0161 - 451289

T



Ik geef de pen door aan
Halkr. mi.jn naam is Ran Clcrncns. Ik
bcn 33 .iaar cn rvoncnclc tc Gilzc cn
opgcgrocid in cen ccht voctbalgcz.in.
Mijn vatlcr cn 4 hrocrs vocthallcn ol'
v«rcthaltle n allcmaal hi.l cle V.V. Gilze .

ZclÍ hcn ik al hijna 25 .jaar litl. dus
hcgonncn hi.i de .icugd.
Tocn hct zaalvoethal ziin int*cdc maak-
tc. hchhcn l,vc mct cen aantal vricndcn
"Hct Waaikc" «rpgcricht. Dit rvas ccn
zccl'succcsvol team waar vccl gctalcn-
tccrdc vocthirllcrs uit ziin voortgc-
bracht. Maar omdat rvi.i gccn jcugd«rp-

lciiling hadclcn zi.jn lve hicrmce moctcn
stoppen. Nu spcel ik zoals mijn pen-
voorgangcr. Silvcr Shadorv al zci al
wcer ccn liirlic in Gilzc 3. Ecn clltirl clat

uitkomt in dc ccrstc klassc van rlc rrlilc-
lingcn. clit mcclc dankzij Gilzc 4.

We staan er niet Í'lorissant voor. op clc vortr-
laatslc plaats. Maar dcsondanks clcnk ik en
gczien de afgclopen wedstriiclen. wc zckcr in
dc midclcnmoot mcc moclcn kunncn draaicn.
Vccl spclcrs misscn hct zclÍvcrtr()uwcn cn
hct tcam het winnersgeluk. Als wc clit wccr
tcrug kri.igen. zal dat de prcstaties zeker ten
gocdc komen. Gezien de jonge gemiddcldc
leelii.fd van de pl«reg. denk ik dat rvc nog
lang in dcze klasse moeten kunnen bli.ivcn
spclcn. Vcrcler hch ik vcrnomcn dat onzc
steun cn toeve rlaat onder cle lat. Tjitle Ploeg-
stra ons gaat vcrlate n. dit is niet alleen voor
Gilze 3 een groot ve rlics, maar voor hccl cle

club. Tlittc was voor vclcn een goedc vricnd.
«lie onclanks clat hii uit Fricsland kwam. zich
pcrlcct aanpaste . T.iittc tige tank. cn ik rviis-
kc jim it allcrbestc T.iittc cn Jankc. Dc pcn
gecf ik dit kcer door aan Gilzes best voctbal-
lentlc mama en wcl Lilian Facs-Kanters.

Vrijwillige rs gev raagd
voor ..... de kantine
Sportvricndcn. dc kantinccommissic is op
zock naar mcclcwcrk(st)crs voor het clraa-
icnclc houdcn vírn onzc kantinc. clit allcs
tcgcn ecn gcringe (symholische) vcrgoecling
Wij zockcn vri.jrvilligcrs voor:
* de dinsdag- cn donderclag-avoncl;
+ zatcrdagmorgcn;

* zatcrdagmidclrrg:
+ zonclagmrlrgcnl
+ zondagmiclclag.
Hct grootstc problccm is thans op ztlnclag-
middag, hi.i zorvcl 'Gilzc I thuis' als 'Gilzc I

uit'. Dc rvcrktiidcn op zondagmicldag zi.jn
van 13.(X)u tot ca. 1,3.30u. Hct is gczcllig
rvcrk cn ccht nict zo lirngl Wii hopcn clirt cr
rlcnscn zi.in dic ons uit clc no«rcl r.villcn he l-
pcn. Lukt dirL nict. dan ziln r.vif gcnoodzairkt
on.r hct anclcrs op tc losscn. mairr clat zal clc

vcrcniging vecl gclcl gaan kostcn cn clc vraag
is oÍ rvij dat als vcrcniging kunncn (oÍ'rvil-
lcn) ophrcngcn.
Dus mcnsen. hclp ons uit clc nood cn hcl
Frans Aarts om mccr inlirrmatic ol om u aan

tc mcklcn als vrifrvilligcr. U kunt Frans
he re ikcn: Kruithoorn 24. tclcÍironnummcr
455862. Inclicn Frans nicl bcrcikhaar oÍ'
aanrvczig is. kunt u ook conlact opncrncn
mct clc sccrctaris. Cccs Kock. Vcrstcrstraat
6. tclcÍoonnummcÍ 452069.

Sponsor stelt zich voor
Hart.jc Gils ol nict. clczc kccr lvarcn rvi.j tc
gast hi.j Calé-Rcstaurant '1. Ccntrum. Totdat
V.V. Gilzc ccn cigcn 'homc' had. bctckcndc
cafó 't Ccntrum voor clc lcclcn hct cluhhuis.
Vanuit clit caÍó r,vcrcl zclls dc thcc naar hcl
sportpark gcbrachl. Ovcr scrvice gcsprokcn!
Dit was allcmaal in dc ti.id van dc I'amilic
Facs. Dc huicligc cigcnaar. Pict maar natuur-
li.jk ook Mariannc clc Jong hcbhcn 'scrvicc'
ook hoog in hun vaandcl stiran.
In dcccmbcr l9116 nam mcn clil bcrlriiÍ'ove r
van rviilcn Hcnk Facs. Vrccmrl cigcnli.jk clat

mcn in Gilzc nccrstrcck. tcmccr Pict in Brc-
cla cn Mariannc is Zundcrt is gchorcn. Horc-
ca-zakcn gcnocg aan dic kant zou ic zcggcn.
Pict cn Mariannc hchhcn zich nict bc'uvust
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Café-Zalen 't Centrum biedt U vele mogetijkheden in één van onze
sfeervor ingerichte zaren tegen zéér aantrekkerijke prijzen.
Iíij bieden rmimte voor gezelschappen vanaf 20
frersonen voor de optimale verzorging van:

- bruiloften
- recepties
- personeelsfeesten
- vergaderingen
- uitvaarten
- cl-ub'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
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gcricht op Gilze maar hou hct maar op ccn
tocvalligc samcnloop van omstrrnclighcdcn!
CaÍé '1 Ccntrum stoncl in die tiid tc hoop cn
Pict en Mariannc zagcn hicrin gcnocg mogc-
lijkhcden onr hun amhitics vorm tc gcvcn.
Pict r.vilr"le ccn cigcn crrló-hcclrijI cn Mariannc
zocht naar mogeli.lkhcdcn om hirirr kookkun-
stcn tc toncn. Tot dic tijcl immcrs "uvcrktcn zc

allchci in 'uvcgrcstaurant Prince nvillc (van clc

Íirma Van cler Valk)" Pict als kclncr en Ma-
rianne als kok. Overigcns hacl Marianne al

intcrni(ionalc cr'",aring omclat zc als kok ook
al r,verkzaam was gc\,\iccst in Zwitserland.
ongcvccr 1,5 jaar.

Dcsondanks u,as hct 'uvcl crg wenncn. zo

crvaart Piet clc ovcrstrtp naar ecn cigcn he-
driif. Hi.i hatl gccn ervaring in ccn lcicling-
gcvcnde I'unctie cn mct zo'n eigen zaak
krvam cr toch rvcl het ccn cn anclcr hij kij-
ken. Toch hceÍl hi.l zich in de krop clcr.jarcn.
uiteraarcl mct sleun van ziin vrourv hicrin
verder lvetcn te bek'uvamcn cn hee[t zich ()0k

commcrciccl ontwikkcld.
Voordat Piet cn Marianne cle zaak van Hcnk
Faes overnilmcn. was cr al rvat verbour.vcl . In
1976 had mcn dc klcinc zaal aangehourvd cn
in 1978 cen kleine vcrbourving van de grote
zaal . In 199 I onclcrging allcs ecn gronclige
vcrhouwing. Wij hcrinncren ons nog wcl clat

als.jc voor ccn rcceptic «rl icts dcrgeliiks
naar de grote zaal ging. je alti.fd via het caÍó
mocst lopcn. Hicrin hracht mcn vcrandering
door een aparte gang te maken naar dc twee
zalcn en ook het caló kreeg mcer het karak-
ter van ccn "hruin caÍé". Thans biedcn dc
trvce zalen voor clivcrse gclcgenhcdcn ruimtc
aan 150 (grotc zaal) rcsp. (r5 (klcino zaal)
pcrsoncn. Uiteraard kunnen cr tijdens rccep-
tics c.d. vccl mecr pcrsoncn rvordcn 'bcdie -

ncl'. Naast hct cal'ó hcelt men ook een rcstau-
rant-gedcclte" U kunt er lvcliswaar niet a la
carte eten. voor kleincrc gczclschappen. ziin
dc mogelijkhedcn haast onkrcpcrkt. Voor cle

kcuken krijgt Marianne vaak clc hulp van ccn
oproepkracht. Was dat voorhcen nog S.icl
Theeuwcs. thans is dat Be rt Albers uit Hce-
sch. Over bcitlcn is mcn alti.id zcer tcvrcclcn
geweest. uitcraard hclangri.ik rvant cen gocde
'kcuken' is vaak hct visitekaartfe. Ook voor
het 'ohcren' zi.in oprocpkrachten onontbeer-
li.ik, maar cen rcgclmatige hczoeker zal
gcmcrkt hcbhcn dat dit vaak clczclÍcle krach-
tcn zi.in. en dus ook 'van wanten' wetcn. En
als Pict cn I\4ariannc ccns ccn kccr op vakitn-

tic rvillcn. kan mcn altiid tcrugvallcn op dc
ouders van Pict. Dic staan vaak klaar om hii
tc springcn cn om dc aÍ'stancl wat kleincr tc

make n. zi.in ook hun komcn wonen in Gilzc.
Bij Caló-Rcstaurant 't Ccntrum ziin z<'»'n 14

Buurtvcrenigingcn 'thuis'. dc dric 'vrouwcn-
honclcn'. maar ook dc Bil.lartcompctitic cn
dc Duivenclub zi.jn vaste bczockcrs. Ecn
gchccl nieuwc. vaste hczockcr. is clc Rotary-
cluh. Dit is ecn cluh van menscn. thans 3l
leclcn, waarin clk bcroep is vertcgenwoor-
cligcl. Mcn houdt in Caló-Rcstaurant 't Ccn-
trum rvckeli.iks (op maandag) lczingcn en

vcrgadcringen. Vooraf zorgt Mariannc voor
ccn clincr. ,Jat r.i.i gchcel ze ll. samcnstclt. Hct
is voor clc lcdcn ccn purc vcrrassing r.vat men
op hct hordjc kri.lgt!
Sinds dit scizocn is Caló-Rcstanrant 't Ccn-
trum shirtsponsor van Gilzc 4, maar mcn
sponsort ook ccn zaalvoctbaltcam.
Al mct al voclcn Pict cn Marianne zich
hctrokken bi.l hct Gilzcr Gemccnschapslevcn
cn hicrmcc mogcn wi.i als V.V. Gilzc uitcr-
mrtte bli.l zi.jn.
Rcst ons nog ccn advics: hcht u iets tc vic-
rcn, groot of klcin. hct maakt nict uit. u bcnt
van hartc wclkom bij Caló-Rcstaurant 't
Ccntrum. In[ormccr ccns geheel vrijhlijvcnd
naar dc mogeli.lkhctlcn. U zult vcrhaascl
staan !

Jean de Koninck

" Ski-box-cultuur"
Ook rvii warcn dit.iaar wccr ccn van clc

gelukkigcn clic mochtcn procvcn aan hct
r,vclclacligc slccrtje van ccn lvintersportvaknn-
tie. Jc vindt immcrs dat jc erbij hoort en niet
tocgccll aan dat '7.olle' gcdoc mct carnaval.
met allc rcspcct ovcrigens! Dc vakantie bc-
gint al met ecn strakke planning met ccn
hclangrijk bcspreekpunt: hoc laat zullcn rvc
ve rtrckkcn cn wclkc auto."vcg zullcn r.vc ri.f -

dcn.
Je hcspreckt zoicts uitcraarcl allccn mct men-
scn van hetzclldc "nivo". mct anderc woor-
dcn. menscn dic ook naar clc lvintcrsport
gaan! Maar jc bent gek als jc ecn gocdc raacl

opvolgt. op da1 "nivo" hcn jc eigcnrvijs, toon

.ic initiaticI en nccm jc jc eigcn hcslissing. Je

kicst uite raard nict clczclíclc rvcg als ic buur-
man ol .ie kcnnis. Op clat "nivo" rvcct.jc het

i1
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Voor gourmet, Íondue oÍ steengril schotels naar:

!{EURSLAGER
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Nieuwstraat 63, Gilze,
tel. 0161-451263
Íax. 0161-453280 }(
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CaÍetaria

PUMUCKI
Raadhuisstraat 17, 5126 CK Gilze
tel. 01 61 - 452779



immcrs bctcr en is clc wcg cn het tijclstip clat
jil hcpaalt dc enigc iuistc! Maar gocd. cen-
maal op wcg, mcrk jc clat mecrde rc vakantic-
gílngers clczcllr"lc lvcg hchbcn gckozcn. Jc

slaat jczcll op clc borst. jc voclt.je ccn mct.ie
mcdcweggchruikcrs. hif oÍ zif is immcrs nct
zo vcrstanclig als f if omilat gckozcn is voor
clczclÍdc wcg cn tijdstip. Hcl gaat lckker
-snel, zckcr op dc "Dcutsctic Autobahn".
Maar in dc vertc zie jc al rcmlichten nadcrcn
cn vo()r.ic het rvcct zit jc in een "stau". In
het bcgin ircccptce r .ic zoicts hccl gclatcn. jc

voe lt je clc perÍcctc vakanticgangcr en nu kan
icdcreen zÍen dat ook lii op lvintcrsport-va-
kantie gaat. Stom eigcnliik. want rvic hcrkcnt
je hicr nu? Nee. gclukkig maar. dat je al ccn
aantal lvckcn in .lc eigen straat mct dc ski-
box op cle auto al hcbt rondgercclen. Want
hoewcl .ic zo'n ski-hox niet echt nodig hcbt.
nu weten .je burcn tcnminste r.lat ook jii op
wintersport bent. Ncc. onclerweg zic jc lvel.
clat hoe groter dc auto, hoc mecr bilgagc cr
wordt meegcnomcn. E,igcntilk tel je mct zo'n
klcine 4-dcurs nict mce. Icderccn is cr ovcr
vcrhaasd dat jc allcs mcc kunt ncmcn, en clat

zonder ski-box! Toch haclclcn wi.j nog ruimte
ovcr cn namcn wc zclÍs nog te vecl klcding
mee. Allcen .lammcr clat wif nict dic kick
hchhen crvaren om roncl te riidcn mct zo'n
ski-hox. al ol'nict gcvulcl mct bagagc. Dan
immers hoor.ic er hclcmaal bij. Misschicn
hct volgcndc .iaar dan maar? Desnoocls maar
gevuld mct rvorstcbroocl ! Dan is in clk gcval
het bcstuur van clc supporterscluh tcvrcden.
rvant dic vinclcn hct maar niks clat fuist dc
vakantievicrcncle lcden cr niet zi.in mct zo'n
worstehroodaktie !

Wijsheden van
de weerman

April:
In april helderc maneschi.in zal ,Jc hloescm
schadeli.ik zi.in. Verschall april vccl mooic
dagen clan plecgt mci de last te dragcn. Ecn
natte april dan hchhen de boeren hun wil.
Sint Joris ( 23 april ) rvarm en schoon heeÍl
ruw en nat wccr tot loon.
Palm zondag hcl en klaar brcngt een vrucht-
haar .iaar. Zingt de vink in de vrocge mor-
genstoncl lvis en zckcr rcgcn dic zi.j vcr-

konclt. Is in april clc grasgroci 1aat. clcs te

hcler hc1 in mci mct dc blticmen gaat.

Mci:
IIct kan vriczcn in mci tot clc i.ishciligcn zijn
voorhii. Als cincl mci clc cikcn hlocicn zal
rlaar ccn vct jaar uit grocicn. Ecn pinksterrc-
gcn gccll zclclcn rcgcn. Is mci nat. ecn clroge

.iuni volgt zijn pad. Als hct donclert in mci
valt er dikwi.lls hagcl bi.j. Ecn bi.lcnnvcrm in
mci is ccn gocd tckcn voor in clc r,vci. Is cr
daur,v in april cn mci. maakt hct lvccr u in
augustus cn scptcmber bli.i .

Hct is ecn wcnk. rcctls lang vcr.jaard; Hct
vricst cven vaak in mci als in maart.

,

/-

Jubileumfeest
V.V. Gilze
Hct .juhileumÍ'ccst van dc 75-jarigc V.V.
Gilzc naclcrt mct rassc schrcdcn.
Wat kan u cn mag u vcrr.r,achtcn?
Allcrccrst wannccr: Hoc'uvcl clc V.V. Gilzc
Í.eitcliik op 7 maart .il. 75 .laar is gcr.vorclcn.
vindt dc vicring plaats rondom het Pinkstcr-
wcckcinclc:

24 mei: Feestavond voor de jeugd
[Iicrovcr ziln allc .jcugcllcde n al mct ccn hricl
gcïnlormccrcl . Mct namc Cocir-Cola is na-
cl rukkcl i lk aanr.vczi g. Dezc iutrilcumsponso r
hcclt crvoor gczorgd clat clk licl kan rckcncn
op cnkclc consumptics.

:
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Wirken Makelaardij in onroerende goederen en Roelands Hypotheekadviseurs

Tel: 013 508 20 47

Tel: 0161 45 37 00

Een nÍeuwe naam in zekerheid
*t}::

a

nva ï.'"

r,e verzekeri n gsadviesbu reau
roelands

verzekeringen / hypotheken / pensioenen

Tel: 0161 45 17 20

Fax: 0161 45 10 09

Belangrijke zaken bespreek je met vakmensen

;:lll:..
nva ï.'"

\íAN DELFT SPORT BJu

GESPECTALISEERD IN:

odidod a!.-'

Doelstraat 14

5101 PA Dongen

Telefoon 0162 - 312733 UIPMENT
Voor leden van v.V. Gilze geldt een korting van 10% ll
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" Mini-play-back-sholv "

Dc avoncl zal rvorrlcn vcrclccld in lceltijils-
grocpcn. Dc spits wortlt algchctcn r.loor clc

F- cn E-jeugil. Zij vicren lccst van ltt.(X)-
19.30u met een "mini play-hack-show"
tcrwi.jl in c1c pauzc dc clorvn "Ronald McDo-
nalcl" zal optredcn. Zcs icugdlcclcn ol'clu<l's
rvortlcn in ile gclcgcnhcid gcstekl ecn gooi tc
rlocn nirirr dc lc priis.

Disco
Nadat de jongste .ieugd is vertrokken. zullcn
tlc D- cn C- en Meisjes 2-.jcugd clc 1ecsttcnt
vullen. Er is gezorgd voor een heuse disco
cn cle opwarmcr wordt verzorgd door rlc
clown "Ronald McDonalcl". De disco bcgint
dus om 19.30u en duurt tot 21.00u.

Disco/vlcsclhanpen
Om 21.00u hcgint het spcktakel voor dc

oudste .ieugd. te wetcn dc A. B en Meis.jcs 1-
junioren. Eventucel mct partncr zi.in zi.i

welkom voor ecn clisco/lceslavond met als
rodc draacl een rccordpoging vlcgelhangen.
Icdereen mag hieraan declnemen en degenc
die langcr dan 1 minuut hliiÍ1 hangen. krijgt
cen lot clat kans maakt op een hctcluchlhal-
lonvaart. Niet alleen dc winnaar is dus be-
langri.jk, allc deelnemers maken kans op deze
unicke pri.js.

25 mei: Audax-Pupillentournooi
Voor de E- en F-pupillen worilt een pupillen-
tournocli gcorganiseerd met als deelnemcnde
verenigingen: Sarto, Chaam. Molenschot.
RAC. Riel. VOAB en uitcraard V.V. Gilze.
Voor de winnaar staat de Audax-beker te
wachten!
Tijdens clit tournooi zal oucl-doelman Hans v.
Breukelen een keeperstraining verzorgen.
DaaÍnaast wordt het pupillentournooi onder-
hrokcn voor het nemen van pcnalty's op ccn
bekende doelman uit cle PTT-telccompetitie.
Wie dat is. worclt pas op hct laatstc momcnt
bckend gemaakt!

25 mei: Receptie
Een 75-.jarigc jubilaris waardig mag ecn
rcceptic zcer zekcr nict ontbreken. In de

Iccsttcnt rvorcle n allc gcnocligclen ontvangcn
cn ongctr,vi.iÍ'clcl zullcn vecl vcrcnigingcn uit
clc rcgio actc de prcsóncc gevcn. Maar ook
tle lcclcn. inlvoners en anclerc vcrenigingen
cn instcllingcn uit Gilzc zullen niet ontbrc-
kcn. Hct zal ccn gczellige hi.jcenkomst wor-
cle n! Dc reccptic hcgint om 16.(X)u cn duurt
tot uitcrli.jk I il.00u.

Presentatie .l ubileurnboek
Ti.idcns dc rcccplic zal hct iuhilcumhock
rvorclcn ge prcscnlccrd. Ilicrvoor hchbe n de

lcrlcn zich vooraÍ kunncn inschriiven cn zii
nit hct Í.ccst'uvcckcnd r.r,ordcn vcrsprcid. Hct

luhilcumhock worrlt zondcr kostcn aangcbo-
clcn. meclc mogcli.f k gcmaakt door ccn bi.idra-
gc van zo'n 30 juhilcumspt)ns()rs. Hct bock
is voornamcli.ik gcschrcvcn ckror William
Akkcrmans. maar hij hccÍ1 hicrbii dc onmis-
harc stcun gckregcn van o.a. Bcrt van Bc-
zouw en Bcrt Willcmcn. Onmiskcnhaar ccn
naslagrvcrk clat vclc lcclcn zal bocicn.

25 mei: Quiz-avond
's-Avoncls om 20.00u begint cen Quiz-avoncl
voor ().Ír. buurtvcrcnigingcn cn ccn tcam van
hct Gcmeentchuis cn rvorclt gcprcscntccrd
door "mister-Lingo" Francois Boulangó.
Inzet vo«rr het rvinncndc tcam. clat uit vicr
personcn hestaal, is ccn hallonvaart. uitcr-
aard ondcr vorlrlaardc clat dc hallon. gclct
op de r.vcersomstandigheclcn. ook daaclwerkc-
lijk kan opsti.igcn op zonclag 26 mei.

Ingebruikname nieuwe veldverlichting
Mcdio 1994 rvcrcl cloor hcl hesÍuur hcslotcn
om tc participcrcn in cle Nationalc sponsorlo-
tcrij mct als doelstclling ecn lbncls lc crcörcn
voor dc aanschal van ccn nicuwc velclvcr-
lichting. Met vcel trots nccmt de vcrcniging
clit iaar een uitgchrciclc nicuwc vcrlichting in
gebruik. te wcten ecn u,cdstri.idvcrlichting
voor hct B-vcld. ccn nieu'uvc trainingsvclcl-
verlichling cn ecn nieuwc verlichting voor
een ocÍ'cnsÍ.rook. Voclr een optimaal gchruik
van dc trccommoclatic rvas hct nodig dc vcl-
den opnieurv in tc richtcn cn te 'draaicn'. Dit
alles hecÍ1 gclcid tot ccn Íirrse invcstering dat
dus voor ccn groot gcdccltc rvordt gcÍ'inan-
cicrd uit dc opbrcngst van dc Sponsorlolcri.j .

VanaÍ'hct begin van dc aktic spcclclcn ongc-
vccr 500 personen mce en gchlekcn is dat de

hinding mct dc vcrcniging groot is. gcluige
hct aantal in mci 1996. tc wctcn 450 clcclne-
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vccr 500 personen mce cn gchlckcn is dat dc
hinding met de vcreniging groot is. gctuige
het aantal in mci 1996. lc weten 450 cleclnc-
mcrs.
Om die betrokkenhcicl tc hcloncn wordt door
clc notaris Mr. Peeters op dc avond ecn cxtra
pri.is hckenclgcmaakt, tc wctcn cen auclio-
installatic t.w.v. .f 900.00. beschikhaar
gcstcld door Radio-TV Guus Brocclcrs.

26 mei: Sterkste man/vrouw van Gilze
Ecn uniek cvencmcnt voor Gilzc. "'En niet
allcen voor de leden van de V.V. Gilze. Allc
inwoners van Gilze komen hiervoor in aan-
mcrkingl naast de eeuwige roem maakt een

van de deelncmcrs. ongeacht dc cindklasse-
ring. ecn kans op ecn plaats in een hetclucht-
hallon. Schroom om aan te melden hoell
mcn niet te hchhen want dc henaming is
danwel 'sterkste' maar ook bchendighcid zal
ccn grotc rol spelcn, Winst zal de ccuwige
roem geven. maar dcelncmcn is nict minder
hclangrijk. Dc wcclstrijd zal plaatsvinclen op
zonrlag 26 mei a.s. (le Pinkste rdag) en kcnt
vo«rr zowel man als vrouw ccn 7-tal onder-
clclen:

dczc hallonncn mogcn rcscrvcrcn. Zo zalhcl
rvinncnclc tcam van dc Quiz-av«rncl hicrin
m()gcn plattsncmcn. mairr zo ook ecn van clc

clcclncmcrs ti.lclcns dc rccord-poging vlcgcl-
hangcn voor A. B cn Mcis.ics-juniorcn.
Hctzclfclc gclclt vorir ce n van dc dcclncmcrs
aan r.lc striicl om dc stcrkstc man cn vr()uw
van Gilzc.
Daarnaast mtrkcn allc hczockcrs r.lic ccn krt
kopcn ook kans mcc tc varen. Nict minclcr
clan 3 plaatscn ziin hicrvoor bcschikhaar.
Ovcrigcns zijn rlc ballonvaartcn altijd onclcr
voorbchoucl van hct Ieit clat clc hctcluchthal-
lonncn nict rvordcn gchinclcrd door lvccrsom-
standighcclcn.

Dc V.V. Gilr.c r.al in clat gcval voor altcrna-
ticvc prijzcn zorgcn.
In gcval van gocclc omstandighcdcn zullcn clc

balkrnncn tusscn 1,9"(X)u cn 20.(X)u opsti.jgcn.

27 mei: Voetbaltournooi voor
Supportersclub's
Dit is hct laatste ondcrclccl van het juhilcum-
lvcckcnd. En ecn bclangriik onclcrdeel rvant
de V.V. Gilze zctt nict dc uitstraling kunnen
hchbcn clic hct nu hccÍ1 zondcr cle onvoor-
rvaarclcli.lkc stcun van clc cigcn Supportcrs-
club. Naast uiteraard het cigen tcam van dc
Supportersclub V.V. Gilze. namcn hicraan
r.lccl cle supportcrsclubs van V.V. Helvoirt.
EVV. Ncvelo. Willem II. Molcnschot. Ko-
pak Hapcrs cn ?'!'''l??'!'!lt

Al met al ccn wcekend dat bol staat van de

aktivitciten en crvoor moet zorgen dat allc
ledcn. sponsors en andcre betrokkcncn kun-
nen tcrugki.ikcn op een gcslaagcl .luhilcum-
Í'ccst.

Hcren:
l. Cewicht rollcn
2. Meclicinbal werpen
3. Fust siouwen
4. Kruiwagcn-race
5. Vlegcl hangen
6. Baksteen helÍ'en
7. Boomstam sjourvcn

Dames:
l. Gewicht rollen
2. Mcdicinhal werpcn
3. Fust sjouwen
4. Kruiwagen-race
5. Vlegcl hangen
6. Pop g«roien

7. Home-trrtiner-racc

Dc ecrste 5 onclerclelen zijn dus voor man/v-
rourv gelijk. dc laatste twec zi.jn verschillcnd.
om nict dc nadruk te willcn leggen op 'kra-
cht'.

26 meiz lletelucht ballonfestival
Dit 'l'estival' is mcde mogclijk door hct
beschikhaarstellen van de halkrnncn door clc

volgende bcdri.jven:
+ GROLSCH Bierhrourveri.i;
* ABAB-Accountants:
+ RABOBANK:
* KONICA FOTO/FILM;
* PNEM ENERGIEBEDRIJVEN:
En dit is niet alleen ki.jken, maÍrr ook een
mogeli.fkhcid om "in te stappcn". V.V. Gilze
heell in totaal ccn 9-tal plaatsen in ccn van
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TO(IRIVOOIEIY 1996:
voor komt icclcreen in azrnmcrking dic zich
op lva[ voor manicr dan ook. voor onzc
vcrcniging inzct. Dc iury hcstaal uit Jac
Brocrs (vcrcnigingsmitn 1995), Aimó Cruys-
hcrgs cn William Akkcrmans. Jurylcclcn zijn
uitgeslotcn van dcclnamc.

I

team: tournooi:
B I Bavcl
C/D meis.ics DVO '60

C/D mcis.ies Nucncn
C/D mcis.ics WDS
C/D meis.ies GSBW
Cl Be Rcacly
C I Birvcl
CZ Sarto
DI Vccrse Boys
DZ Sarto
D3 Sarto
D3 BVC'54
El Bavel
EZ Bavcl
E3 Bavel
E4 Bavel
E5 Sarto
E5 BVC'54
FI VOAB
F2 DVO'60
F3 DVO',60
F4 Maclesc Boys

datum:
l2 mci
2ti april
4 mci
ll mci
24 mcí
1l mci
Iti mei
1§ mci
ll mci
ll mci
1l mei
5 mei
l1 mci
ll mei
l1 mci
l1 mci
l1 mci
5 mei
l1 mei
5 mei ??

5 mci
ll mci

) ) )t

))

OPEN DAG
V.V. GILZE

(16 MEI «.s.)

Het programma voor 1996 luidt als volgt:
+ het alom gcwaardeerdc mixed-tournooi

mct als inzet dc "Jos van Wanrooy Wis-
selbekcr"

* aansluitend ccn harhecue mct sató cn
brood

* een wervelcntl optreden van de Humani-
mals

* cen springkussen voor cle kleinties
* uilslag vcrkiezing van de verenigings-

man/vrou\il van het jaar

Via onclcrstaande strook kunnen leclcn van de
supporterscluh en sponsors zich inschriivcn
voor hct mixed-tournooi (lcden van dc V.V.
Gilze hebhen hiervoor cen persoonlijk schri.i-
vcn t:n een antwortrdstrook ontvangen).
Met die strook kunt u aangevcn wic naar urv
mening in aanmcrking komt voor dc titel
"Vcrcnigingsman/vrouw van hct.jaar". Hicr

INSCHRIJFSTROOK
OPEN DAG 1996

Inschri.j Ístnrok s.v.p inlcvcrcn in ccn trcsl()-
ten cnvclon hii Witliam Akkcrnrans. Past«ror
van Dijkplcin I l. Gilzc oÍ' in clc Coca-Cola-
Aktichal in dc kantinc. Inlcveren/inzcnr.len
uilerli.jk 30 april a.s. (Vergect niet urv naam
in tc vullen cn ecn kruis.lc te plaatscn voor
hctgccn van toepassing is!)

Mi.in naam is

lcc Í'ti id

t I Ja. ik (rvi.i) clocn mcc mct het mixcd-
tournooi:

Naam: m/v Aclrcs: LccÍti.jd:

t I Ja, ik doc mee mct dc slcrkstc
man/vrour,v compclitic

t I Mi.ln kcuzc voor clc vcrcnigings-
man/vrouw van hct jaar is:

r

-1
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AKTIVITEITEN
KALEÏ,{DER 1996
(tlm juni)

22104t Informatieavond voor ouders i.v.m.
jeugdkamp

261042 Flippo/Top-shot Ruilbeurs
29 l04z Spel-uitleg-avond jeugdkaSnp

04/05: Penalty-bokaal voor de jeugd en voor
de jeugdleiders en jeugdtrainers;
Organisatie : Jeugdcommissie.

04i05: Feestavond jeugdleiders en
jeugdtrainers
Organisatie : Feestcommissie JL/JT.

05/05: NKS-finale Kringbekerwinnaars
B-junioren.

06/05: Bestuursvergadering
11/05: Voetbaltournooi Supportersclubs

Nevelo (Oisterwijk)
16/05: "Open Dag" V.V. Gilze.
17105 tlm
19/05: Pupillen-kamp

Organisatie: Werkgroep Pupillen-
kamp.

JUBILEUMFEESTEN:
241052 Feestavond voor de jeugd
25 | 05 z Audax-Pupillentournooi

Keeperstraining o.l.v. Hans van
Breukelen

Penaltyschieten op bekende keeper
16.00u:Receptie
20.00u:Quizavond

buurtverenigingen
??. ??u : Feestelijke ingebruikname

veldverlichting
??. ??u :Bekendmaking hoofdprijs

V.V. Gilze Sponsorloterij
261052 Sterkste man/vrouw van Gilze

18. 00u : Heteluchtballonfestival
27 105: Voetbaltournooi Supportersclub

(Organisatie : Feest-commissie)

03/06: Bestuursvergadering
10i06: Ledenvergadering Supportersclub

UITA{ODIGIIVG VOOR LEDEIY,
S U PP O RTE RS EÀr SPOATSORS

Graag nodigen wij u uitvoor de'bestaan 
van onze vereniging op

Locatie: SpoÉpark r!§;1r",: r

52

l
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Open kaart
Naam:
Adrcs:
Woonplaats
Gch«rortoclatum:
In hct clagclijks lcvcn
Oplcricling:
Gctrouwcl:
Lij Í sprcuk/lcvcnsm«rtto :

FIobby's:
H u isrlicr:
Lid van dc V.V. Gilzc:
Status:
Vorigc cluh(s):
Bcstc traincr:
(Sport) Idool:
Favoriet club:
Mooistc tcnuc:
Rokcn:
Drinkcn:
Stamcalc:
Favoricte muzick:
Laatstc bock:
Laatstc ['ilm:
Bcste actcur:
Politickc parti.l:
Bcstc politicus:
Licvclingskost:
Bcstc cigcnschap:
Slcchtstc cigcnschap:
Wic zou jc graag ontnroctcn'l
Wic noclig jc niet uit op jc vcr.iaardag'l
Wat moct cr andcrs bij dc V.V. Gilzc'l
Wat vind jc gocd bij clc V.V. Gilzc'l
Vcrvocrm iclclcl:
Vakantic-oorcl
Mooistc auto:
Wcrclclstad(ic):
Tclcvisicprogramma:
Lcctuur:
Romantick:
Mooiste man:
Iclcaal/h;rrtcwcns:
Gclovig:
Bi.f gckrvig:
Hekcl a:rn:

Bcwonclcring v(x)r:
Wat cloc jc mct,f 1.(XX).0(X),(X):

Pirm Bocrcr

Firzirntcnclrilt 44
(iilzc
l9-"5-',78
Scltolicr
i(oks-oplcicling
Ncc
Lcvc clc lritcs
Voctbirl.nruz.ick luistcrcn cn 'f .V
Ecn kat

-ki.ike n

Sintls 1986
Lciclsl"cr van mcisjcs I

Gccn
Lluis van Gaal

Patrick Kluivcrt
A.iax
Grocnc uitshirt van Ajax
Ncc
AÍ'cn krc
C'cst la
'fop 40 muzick
Donald Duck
Li«rn King
Jcan Claud van Dammc
Ik houcl mc nict hczig mct politick.
"!' ! "!' ! "! "t "!'!' !'! "!' !' t' !'!'!' !' !' !

Fritcs mct l'ricandcl spcciaal
Ecrli.ikhcid
Tc gcmakkcli.ik zi.in

M'n bcstc actcur
Hcnk Fraiscr
Schoncrc klccdkarncrs cn gocclc douchcs
Goccl vcrzorgdc kantinc
Ficts
Span.ic

Opcl Tigra
Gilz,c

Allc soaps cn sport
Dc lccsmap
AIs pt cn rnír dc dcur uit zijn
Alrvccr m'n bcstc actcur
Als twceclc p«l['vrouw naar Japan
Ja

Ja

Mcnscn clic rokcn
Dc clirmcs van clc V.V. Gilzc
Mct allc mciclcn lckkcr gaan staiJten cn
stappcn
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PUZZELPLEZTER
í

Slechls 6 inzcndingcn mochten r.vi.j ditmaal ontvangen cn allcn warcn juist! Na ccn zecÍ onpartij-
digc loting is ric uitcindclijkc winnaar hcpaalcl. tc r,vctcn Ton van Bciistervcldt, spelcr van dc D3
Ton kan hinncnkort dc ticn I'lippo's clic hij hicrrncc hccÍt vcrclicncl lcgcmoct zicn. ProÍ'iciatl
Dc creativiteit van onze sccrctaris kcnt gccn gícnzcn. Ditmiral hccti hii ccn rchus in clkaar gczct.
Wii ziin hcnieuwcl ol clat zo'n puzlt:l ook mccr inzcnclingcn tot gevolg zal hcbhcnll En uitcraarcl
zijn cr wccr ccn ticntal Clil't.cr liippo's tc vcrrlicncn. Succcs. cn s{op cle juislc oplossing in ccn
gcskrten envekrp in clc Coca-Cola-aktie-hal oÍ geeÍ hcm al.bii J. van Dongcn ol W. r\kkcrmÍrns.
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U vi ndt bij ons
ao

een pnma ln§fe-
speeld
team

Rabobank
Baarle-Nassau en omstreken

Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten
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