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"De l,botzett'
(uitgate van de ll.L'. Gike en de
Supportercclab) .

REDACTIE
Redactiemedewerkers:

Wiiliam Akkermans
Jos van Dongen

Antoon Faes

Henk van Gestel
Jan Heesbeen

Voorpagina:
Jos Broeders

Prent yan de maand:
Joost van Puijenbroek

Oplage: 460
Bezorgkl achten Voorzet:

William Akkermans: 45 580 I
Jos van Dongen: 452443

V.V. Gilze
Bestuur:
voorz.: Aimé Cruysbergs
secr: Cees Kock
pcnrun: -l-ineke 

van Vu$
leden: William Akliermans

Peter Blok
Jan l{eesbeen
Ad Klaassen

Mart Machielsen
SUPPORTERSCLUB
Bestuur:
voorz.: Hen-k van Gestel
secr: Martrln Roovers
perulm: .Iohn Aarts
ieden: Christ Pelkmans

John Graafmans

CONTACTPERSONEN/
TELEFOONNUMMERS:
Jeugdzaken:

Mart Machielserl 45 5295
Seniorencommissie:

-ïan Heesbeen/452319

Technische commissie;
Airre Cmijsbergsl 452622

Kantinezaken:
Fram Aarts/455862

Àktiviteiten:
Peter Blok/453352

0nderhoud:
Ad Klaasser"J4s54l0

Spoxrsoring en

Public Relations:
V/illiam A-trikemans145 5 80 I

§upportersclub:
Henk van Gestel/455549

De ï/oorzet, december Í99V

a Telefoonnummer clubgebouw: (0i61) 451993
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(5e seizoengang 1997ll998, clecember 1997, nummer 3)

ln dit nummer

Hieronder geven wrj u enkele onderwerpen die in deze

"Voorzet" aan de orde komen:
o Nieuws van de Supportersclub
o Ik geef de pen door aan....
. In gesprek met
. Sponsor stelt zich voor
o Mljmeringen
o Open Kaart

I ,
Goed om te weten:
o Aanmelden lidmaatschap V.V.

Gilze:
Bij Arno Aarts, Van Heinsbergstraat 42,
tel. 451169. Afmelden dient uiterlijk te
geschieden vóór 31 mei. Bij afmeldingen
nadien, blijft men de jaarcontributie van
het nieuwe seizoen verschuldigd!

\

o Aantal leden V.V. Gilze:
431 (per l-12-1997)

o Aantal leden Supportersclub:
175 (per 1-12-1997)

Lid worden van onze supportersclub?
Dat kan! Even een belletje naat 455549
of een briefie afgeven bij Heuvelstraat
11 of Nerhovensestraat 28 en wij
schrijven u graag in voor twee tientjes
per seizoen.

Inleveren kopij voor de volgende "Voorzet":
o Op diskette (V/ord of \{ordPerfect): Uiterllk 1-2-199§
e Op papier: (literlUk 25-l-1998.
De kopij s.v.p. inleveren bij de redactie of in de

"Coca-Cola-Aktie-ba1" in ons clubgebouw.
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OPEL DEALER
* 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

AUTOBEDRIJF

Lange Wagenstraat 19, 5126 BA GILZE

Telefoon 0161 - 45 13 03 - Fax 0161 - 45 3277

tlw Fondue- Gourmet-, Barbeque
en Vleeswarenspecial ist

Slagerii

GOOF van LOON

Nieuwstraat 10
Gi!ze

tel. 0'!61 - 451289

@
+
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Kerstattentie
Ten eerste wensen wij allen die de Voorzet lezen,

hele fijne feestdagen en een heel goed en vooral
gezond 1998 toe. Alle zieken urlof geblesseerden

een spoedig herstel toegewenst. Ook voor de

supportersclub is ha een drukke maand. De
pupillenbingo cp zaterdagmiddag 20 dec. En 's-
avonds de jaarlijkse club-kerstavond voor leden

lan de supportersclub. En beÍt u ook al bqrieuwd
wat voor een afrenlie u krijgt als lid van de

supportersclub met de kersttijd? Een tlpje van de

sluier opgetild: het is zowel voor binnen als voor
burten te gebruiken. Wr1 denken dat he veel op
*taat zal zijn, sapen met u???? Nog even gedul{
het is echt de moeite waard, u zuh er veel plezier
ran hebben!! Zeker weten!!

Clubavond:
We hebben wederom weer een volle kanlinel Voor
nadere details beperken \pe ons tot de
mededelingen in het Weekblad.

Bingomiddag voor Pupillen
Natuurlijk organiseren we weer een bingomiddag
voor alle pupillar ran de V.V. Glze. We beginnen

om 13.30 en 'draaien'tot 16.00u.

"Licht" in de duisternis
Natuurlijk moeten de kinderer er znlf cp leffen,

maar wij wagen ook de ouders en/of verzorgers
erop toe te zien dat de verlichting van de fiets van
hun kind in orde is, het is zeer belangrijk.
Regelnratig zen wij de fietsers zonder licht rijden,
let u ook op??

De'Juiste" supporter
Voetballers/sters, laat Glze een voorbeeld blijven
en blijf netjes op en rond het veld. Is het niet triest
om te zien wat er op de velden gebeurq dat heeft
toch niets met het spel (voetbal) te maken. Ga
voor winst, dat willen wij allemaal, rnaar blijf je
sport uitoefenen en blijf netjes voor allen die cp
ha veld en daarbuiten lopen. Denk aan je sponsor,

De Voorzet, december 1997

je bestuur, je supporters en zeker aan de

scheidsrechter. Wees blu {iat ze er zijn, anders zou
het helemaal een rotz-ooitje worden. Ské, w.ij zijn
het niet ahijd eens met de scheidsrechter, rnaar dat
rnoet je zelf esrs pn:berur. treder naar ,rJn ,*
maken, probeer ha eens, weddur dat het niet lukt?

Voor iedereen: de gro€ten en tot aens!

Wii sapporters

Het is h gevoel
zonder ém duidelijk doel
Het is zoveel meer
iedere zondag weer
Tot je vermaak
zieje Pia, Kees en Sjaak
Op een eigen plek
zittend op t hek
Met een lekker weertje
in tV.V. GiLre sfeertje

Wat kletsen met elkaar
best gezellig daar
Balletje begint te rollen

tegenstanders dollen
Maarhet scoren

kan ons het meest bekoren
Komen in de kantine op verhaal
we spreken daar kermerstaal

Wor& een keer verloren
het kaÍl ons niet verstoren
Keer op keer

rnndag staan we er weer
Het is dat V.V. Glze gevoel

dathebben er een heleboel

De supporter

lk gwf de pen door
gon;

Nog voor ikeelf "De Voorzet" had
kunnen lezen werd ik door anderen reeds
"'gefeliciteerd" rnet de eer een stukje in
het clubbtrad te rnoeten schrijven. Vanaf
dat moment ben iir gaan bedenken rvie de

volgende geluktr<rge zou worden, en

waarover ik zou gaan schrijven. Na "De
Pen" \,?n Louis Bouman gekregen te
hetrben werd ik door de redactie
gevraagd niet het hele biad te wllen.
Hierdoor kan ik rnet een gerust haft een

pag. 2
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Za: 9.OOtr - 16.00 u



kort stuk aanleveren

Net als Louis hoef ik mezelf niet meer aan
iedereen voor te stellen, maar voor degene die
me niet kennen: ik ben 27 jaar, in Molenschot
heb ik het voetballen geleerd (niet van Frans
Oomen), en ben werkzaam bij Deloitte &
Touche Accountants en Belastingadviseurs in
Breda (als assistent-accountant), ik naast
voetbal graag tennis in de zomer, ik graag
boodschappen doe bij Goof en nu voor het 8e
jaar (inclusief wat kleine blessure-perioden) in
het eerste van Gilze speel. Verder bezoek ik
graag op wrtdag- en zondagavond cafe De Tip
(zoals jullie weten moet een verenigingzich
laten zien br1 zrln sponsoren).

Nu jullie wat meer van me afweten, is het de
beurt aan de volgende om zich bloot te geven.
lk geef de pen door aan de "opa" van Gilze 1:

Helwin Clemens.

ilwd§§asw

Nog te vaak, worden wrj als redactie
geconfronteerd met het niet tijdig inleveren van
koprj Dat is zeer vervelurd, want we kurmen in
feite eerst beginnen met de opmaak, zodra je alles
'binnen'hebt. Maar op een gegeven moment moet
je toch de beslissing nemen om het conc€,pt saÍnen
te stellen. Misschien had u het nog niet in de gaten
maar de hoofclredactie (Jos en William) at echt
nia met de handen over elkaar rustig te wachten
tot alles binnen is rWU hebben namelijk ook nog
andere dingen te doen, bovendieÍl moeten we ons
houden aan afspraken met de drukkerij. Wrj hopen
dat dit voor iedereen een les is want wij balen er
vanl!
Daamaast kurt u ons helpen door koprj aan te
leveren op diskette, opmaak in WordPerfect of
Word. Als u niet in de gelegenheid bent of u kunt
echt niemand binnen uw geledingen vinden die een

PC heeft, dan is het voor ons zeker zn pleaeng
dat u uw teksten ruim een week voor het
verstrijkor van de uiterste datum inlevert. Uw
tekst moa immers nog uitgewerlc worden.
Wij rekenor op uw medewerking

ln gerprek me§:
Christ Graafmans.

Het werd tijd dat er weer eens een doorgewinterde
V.V. Glze supporter aan het woord zou komen.
Zo iernand die echt verstand heeft van voetballen
an precies weet welke ir,grepen Gilze 1 nodig
heeft om het weer tot een echt winning-team te
maken. Met Christ komen we op de proppen met
iemand die aan al die voorwaarden voldoet. Het is
plezierig te weten voor Hans Rasenberg dat we
o.a met Christ nog volop voetbalintelect in huis
hebben. V/ie weet kornt hij nog eeÍrs met de vraag:
'\Ma zoude gU doen Christ?" Christ Graafrnans is
67 jaar, gepensioneerd eÍr getrouwd met
Rosemarie. Hij is vader van 2 zonen t.w Patrick
en David. Zij wonen in hun gezellig ingerichte
huis in de Windvang 42. Jarenlang was Christ

ijsbereider bU Okay-ls in ons eigen Gilze. Toen de

ijsfrbriek in Gilze gesloten werd, werlde Christ
nog enkele jaren brj Campina te Eindhoven. Christ
is ruim 40 jaar tid',zan de V.V. Gilze. E€n periode
van ongev@r 6 jaar, dat was in in begln vijftiger
jarerr, rffin hij al zijn kaarten op de harmonie,
waarbij hij trompetist was. Daarvoor had hij
vanaf '45 bU de jeugd geqpeeld. Uiteindeli.jk bleek
zijn lieftle voor het voetbal groter dan die voor de

harmonie. Zo begon Christ zijn come-back als
Z4-jange. De actieve voetballoopbaan van Christ
heeft tot zijn zevorurvijftigste geduurd. Een

carrière waarop weurigen kunnen bogen. Hij
speelde in zowat alle seniorenteams, zeg rnaar van
Itlm9.
Enkele spelers waaÍïn@ hij veel voetbalweugd en

verdriet heeft gedeeld nJ o.a.Jan Bierens en Toon
Diepstraten. Christ noenÍ zich bepaald geert

voetbalwonder, Ílaar ajn kopkracht en vooral z.;n
omhalen in het vrlandelijk strafschopgebied,
maakte hem tot een gevaarlijke qpits. Christ die
zoh lange voetbalgeschiedenis achter de rug heeft,
kr.ylc met weemoed terug op al datgene wat hry op
en rond al die voetbalvelden, ofwat daarvoor door
moest gaan, beleeftl heeft. Christ: "Ik kan me
herinneren dat we in de oorlog voor een partrjtle
voetbal naar Lllicoten gingen Dwars over het veld
daar liry ren smal fiaspaaike. Niet dat het doar
nou zo druk was mee fietsers, maartoch, ge moest

daar onder het voetballen toch wel een bietje
rekening mee houden. Nou moete nie denken dat
het in Gils zoveel beter was. Voordat ge in Gils
kon gaan voetballen moest er eerst een partij
schapen van het veld gejaagd worden. We
moesten dan eerst aan boer Haak gaan vragen of
hij t pooíje open wilde maken. Nou hoorde deze

mens nie zo best en als hem niet zo duidelijk was
pag. 3

.\+*/,-è({')?

@
De Voorzet, december 1997

Jos en V/illiam
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wat er moest gebeurur, riep hij naar ons: "Schrijf
t mar op de pad." Zo maakte wij cnre bedoelingen

duidelijk. Die schapar hielden het gras lekker kort,
maar echt een pretje was het niet te voefballur op
een veld wat vol lag met keutels. Derk maar eens

aan de gevolgur lan een sliding. Nou was het

overal wel wat," vervolgt Christ, "In
Zevenbergsur Hoek waar wrj tegen D.A.V
speelden, daar waste we ons eigen met water uit
de sloot.

We schepte dat water uit de slogt in grote

aluminiurn bakken, die daar uit de oorlog waren
achtergebleven. De zeep die we gebruikte was nie
veel bijzonders een surrogaat-zeep waar ge, zeker

as ge oew eigen nia goed aftlroogde, nog zo wit
van lag als unne pias. Ja mannen van
tegenswoordig, eens lekker oew eigor wassan mee

Badedas was er toen niet blj.. Zo onderstreept
Chnst de harde tijden zoals hij die meemaakte.

"Maar denk niet dat het toen alleen kommer en

kwel was, welnee daar was ook toen genoeg

plezierigs te beleven. Zolwr ik me herinneren dat
we voor een uitwedstrijd naar T.A.C. moesten in
Tilburg. Die mannen konden bU winst op ons

kampioen wordqr. Sportieve gasten als wij waren,
namen voor het gelal wij zoudsr verliezen de

bloemen alvast màar mee op de fiets. Nou waren
die mannen r.an T.A.C. zo ondersteboven van die
bloemen dat ze niet meer van ons konden winnen.
Jammer jongars lan T.A.C. geen bloemen. Nou
kwam ons dat goed uit want we kenden nog enkele

schoon wouwkesin Riel. Dat waren nirmehjk de

dochters van de kastelijn, Rietje err Jetje Wouters.
Eigenkjk gaven we daar de bloemen ook veel
liever aan. Met de hele club vielen we daar op de

klep en hadden daar een stikgezellige middag." Zo
deed Chnst een geep in vervlogen maar dierbare
tijden. Met een sprong m de tijd belandden we in
1994. Dat was een zeer bewogen jaar voor Christ.
In maart r,an dat jaar bleek hij nierkanker te
hebben rnet uitzaarngen op zijn longen. In april
werd hij geopereerd. Na een herstelperiode van de

operdie, zou hij een kuur moeten ondergaan van 2
maanden. De precieze werking lan de kuur stond
niet vast waardoor die ook geàen moest wordqr
als wetenschappelijk cnderzoek. Christ moest
hien'oor zrjn toestemming geven en tekenen dat hrJ

eventueel negatieve gevolgor onder ogen wilde
zien. Velen zullen Christ zich uit die dd kunnen
herinneren. Het was een trjd lan leven tussur hoop

sl r,rees. Hij verstopte zich niet en hield kontak.
Maar ook velen lan de V.V. Glze hielden corïtact
met Christ. Hiervoor is hij al deze mensqr nu nog
dankbaar en hU wil brl deze nu nog zeggen:

"MenseÍr hartstikke bedankt voor de belangstelling

De VoorzeÍ, december 1997

van toen en de sterur die ik wn jullie gehad heb.
'T.{u anno '97 beleeft Christ het wel en wee van de

V.V. Gilze weer helemaal mee. Graag geeft h{
zijn mening over de huidige gang ran zaken bij de

V.V. Gilze.
Christ: "Ondanks dat Gilze I in de vijfcle klasse

speeh, vind ik dat we weer cp de goede weg zitar.
Een fanatieke trainer die de zaken met de harde

hand aanpakt en dat vind ik een goede en

noodzakelijke methode. Dat het ook weerstand

oproept dat snap ik best, toch zeg ik jammer voor
diegene die daar niet mee overweg kunnen." Zo is
Christ van mening. Hoe belangrijk is de V.V.
GIze vmr Christ? "Heel belangrij( ik bert een

echte chauvinist. Als de V.V. Gilze niet zoveel

voor mij baekende dan had ik misschien wel in
Duitsland gewoond."

Rosemane luh aan. "Daar kornt br3 dat een Gilse
mens nogal honkmst is. Ik denk daar wat anders

over als cms Chrisje. Wat maakt het uit waar je
woont als je miar een goede man hebt,!"

Christ is van moring dat hrj naast een lieve wouw
ook nog een voetbalclub moet hebben waar hij
ran kan houden. Dat hij hou& van de V.V. Gilze
staat wel vast en fl ook lan de mensen die hU

daar ontnoet, z&ker lan Jan Boomaars. (edere

keer duikt deze naarn weer op) "Jan die super
verenigingsman is mijn stille qponsor. Vanaf 1994

toen ik echt grng herstellqr ran mijn ziekte

beloofcle Jan mij 3 Hoegaardes per gewoflreÍl
wedstrijd van Gilze 1. Na e€n paar mindere

seizoenen beglnt zoh belofte nu echt de moeite

waarde te worden." Christ vervolgt. "Ik ga graag

een praatje aan met de spelers van de selectie. Los
van wat Hans Rasenberg ze allemaal te vertellen
heeft, knjgen z&van mij gatls advies. Een bietje
prikkelen daar houd ik wel yan maar ik probeer

het positiefte houde,n. Mocht Hans Rasenberg het

eens een keer niet weten, htl kan altijd brl mij
terecht daar hoeft hr1 zich niet voor te schamen. Ik
doe ha voor de club moete maar denken Flans.
"Hier was een supporter aan het woord uit het
goede voetbalhout gesreden V/ij hcpen van harte

dat Jan Boomaars nog kapitalen urt zal moeten

geven aan Hoegaarde. De V.V. Gllze, de

penningmeester en Christ Graafinans varen daar
wel bij. Chdst bedankt voor het gesprek.

Jos lan Dongur

a
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Mcisjes ff I kompioen.,,,

Meisjes A1 kampioen najaarsreeks 3e klasse
M02.

Een klasse waarin, gedurende het verloop van
de competitie, hm krachtsverschil erg klein
btreek te zijn.
De eerste werlstrijd, thuis tegen Viola, waren
we duidehlk de betere ploeg en gaf cle eind
uitstrag 2-1 niet tret krachtsverschil aan wat er
toen wel degetrrjk was. Uit bU W.D.S in Breda
zijn we bljna voortdurend de minclere geweest
maar door de inzet van atrle speelsters en door
de klasse van Shirly rn de goal wisten we toch
een punt mee naar huis te nemen. Na twee
weken niet gespeeld te hebben, wat erg jammer
is, stond de uitwedstrijd tegen Gloria op het
programma. Ook hier een hard werkend Gilze
tegen een iets beter voetballende tegenstander.
Maar hier werd weer eens aangetoond dat niet
atrtljd de beste rryrnt en dat inzet en teamgeest
ook vaak beloond wordt. Uitslag 0-1, dus weer
een ovenlinning voor de Gilzer meiden. De
derde uitwedstrijd op nj was richtrng Ulicoten.
F{ier miste we e€n aantal basis speelsters rnaar
deze werden prima vervangen door Jet, Yvonne
en Veronique. Gilze had hier het betere van het
spel maar een counterend Ulicoten wist toch
een geiijkspel veiiig te stellen, uitslag 2-2.
Thuis tegen Gtroria waren we niet bij de les en
speelden we een mindere wedstrijd en als de
kracht verschillen klein zijn krrlg je dan de kous
op de kop en een verdiende nederlaag van 1-3

aan de broek. Dit lverd de week erop tegen
Viola weer rechtgezet tn een weer erg
spannende wedstrijd met een minimale winst 0-
1. {n het verloop van de competitie bleek
W.D.S. onze grootste concurrent te zijn. Op 22
november stond de wedstrijd Gilze tegen
W.D.S. gepland. Ook nu was er van
krachtsverschil in het veld geen sprake.
Gevaarlijke rnomenten en scoringskansen voor
beide doelen en aan de zrjlijn supporters met de
nodige hartklachten van de spanning. Terwijl
iedereen al met een 0-0 stand genoegen leek te
nenlen, krvam ons duveltje ( Heleen ) uit het
doosje en scoorde 2 minuten voor tijd de
winnende treffer. Zo kwamen we, mst nog een

wedstrryd te gaan, op drie punten voorsprong en
was een geh.lkspel voldoende voor het kampi-
oenschap. Dat in voetbal niets voorspelbaar is
en dat Sinterklaas wel degelijk kadootjes weg
geefi bleek op 6 december toen we tegen
Lilicoten voor het kampioenschap speelde. Na
I)e L/oorq,et, december 1997

een daverend begin waarin Ulicoten compleet
van de mat werd gespeeld maar van de zeker
acht doelrijpe kansen er niet één werd benut,
stond het met de rust door een aantal perfecte
counters van Ulicoten 0-3. De einduitslag
werd 1-4, dus geen punten voor Gilze en een

telefoontje naar Viola waar W.D.S hun laatste
wedstrijd speelde was noodzakehlk. Waar we
eerlijk gezegd niet op gerekend hadden
gebeurde toch. \M.D.S. kreeg br1 Viola dik klop
met maar liefst 5-0 en de kampioens-bloemen
konden toch uitgedeeld worden. Een, naar mijn
mening, dik verdiend kampioenschap wat
vooral bereih is door keihard in teamverband
te werken en knokken voor iedere bal en elke
meter gras en door als het eens wat minder ging
niet te zeuren op elkaar maar in plaats daarvan
de mouwen nog eens extra op te stropen.
Meiden, van harte proficiat en op naar een even
gezellige en leuke voorjaarsreeks.

Mart Machielsen

Fierljeppen?

In de uitsredstnjd Ggen Menvesteijn dachten

sommige V.V. Gilze supporters even dat Jan
Heesbeen gug fierljeppur. De werkelijkheid was
echter totaal anders. Eerder rende Jan achter de

bal aan in een uiterste poging te voorkomen dat de

die in het water zou belanden. Hij kon ach nog
maar net staande houden op het spekgladde talud.
Nog maar na bekomen van de schrik en blij dat
hij er geen nat pak aan over had gehouden,

ontdekte hij een lange stok met een ring op het
eind. Jan begreep dat die daar niet neergelegd was
om te fierljeppeÍL Íurar om de bal uit het water te
vissen. Jan had daar zichtbaar plezier in en bU

iedere bal die in het water belandde, was hlj het
eerst bij die stok. Ondanks het lnullige verlies wat
daar geleden werd, vermaalce Jan zich dez*
middagprima

Em geruige.

lEasD
Rabobank Pupillo*amp 1 998

De commissie PR en sporsoring is erin geslaagd

de Rabobank te werven als sponsor voor de V.V.
Gilze. Als tegenprestatie voor het geldelijk gewin
voor de vereniging wrlde de Rabobank graag hun
naam verbinden aan een jaarlijks terugkerend
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Café-Zalen 't Centrum biedt U vele mogelijkheden in één van onze
sfeervol ingerichte zalen tegen zéér aantrekkelijke prijzen.
fíij bieden ruimte voor gezelschappen vanaf 20
personen voor de optimale verzorging van:

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

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

Steenakkerplein 2
GiIze, te1. 0161-451368

Voor nieuwe en gebruikte auto's

A.P.K. keuringen

Onderhoud en reparatie

Schade herstel
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evenement binnen de vereniging. Dit is dus het
alom bekende pupillen kamp geworden wat dus
vanaf heden het Rabobank pupillenkamp gaat
heten.

De werkgroep heeft de organisatie van het kamp
inmiddels opgestart en zullffi alles in het werk
stellen om van drt eerste lustrunr, het wor& dus

voor de vijftle keer, een bijzonder kanpweekend te
maken. Dit kunnen wij ectrter niet alleen. Hierbij
hebben we de hulp nodig van, op de eerste plaats,
de pupillen. Wij rekoren ercp dat allepupillen aan
het kamp mee gaan doen. Daamaast natuurlijk de
medewerking van vele wijwrlligers om alles in
goede banen te leiden. Ook hier rekener we cp eerl

maximale deelname.

Zoals gebruikelijk is het kary gepland in het
weekend na hemelvaart te wetff 22,23 en 24 mei.
Noteer dit dus alrzast in de agurda.
Verder hebben we de volgende data welke ran
belang zijn voor ouders en leiders tan onze
pupillar:
Verspreiding inschrijfformulieren via de leiders

17 januari.
Uiterste inleverdatum van he formulier incl.
inschrijfpld 14 februari.
Speluitlegavond voor het medewerkend kader op
4 mei.

Ouderavond over het kamp op 11 mei.
Iedereen krijgt ter zijner tijd nog nader bericht.
Wij zullen u en onze pupillor via de Voorzet en
het weekblad q de hoogte houden or rekenor op
uw medewerking br1 b.v. ha tijdig inleveren van
het inschrijfFormulier en nadien de vragenlijst met
de nodige informxie over uw kind.
Heeft u wagen, orpmerkingen of suggesties met
betrekking tot het kamp of wih u zich al opgeven

als begeleider, geef dit dan door aan ,san de

werkgroepleden G weten:
o eten/drinken:
Henk van Gestel (tel 455549)
o Tentenlbegeleiding:
John Graafrnans (tel. 455991)

. Spelen/aktiviteiten:
Frank van Hoek (tel. 451906)
Gerrit Gij sbrechts (tel. 452A32)
Tonio WorÍers (tel. 452437)
Janette Broeders (tel. 455533)
o Secretariaat:
Cees Kock (tel. 452069)
o PRl/Financiën:
Mart Machielsur (tel. 455295)

Tot zover de eerste informatie over het §abobank
Pupillenkanp.

De Voorzet, december 1997

Namens de werkgroep Rabobank Pupillenkamp
een gezond en voorspoedig 1998.

Een nodere kennisnoking
mct 1,,, É

Aan ons, leiders en spelers van de B 1, werd
gewaagd om elkaar voor te stellen in de

Voorzet.
Zo stellen Ron en John de spelers voor en de

spelers stellen de leiders voor.
De spreuk van de B 1 is: "Wij maken van alles
mee!"
We beginnen met de keeper:
Jeroen Comelissen:
Betrouwbare sluitpost, heeft ons al enkele keren
door moeilijke wedstrijden heen geholpen en zo
punten voor ons gepakt Speelde tegen Ons
Vios een ll +.

Bart van Opstal:
Verr,roegd overgekomur van de C. De leider
van onze verdedigirrg met een zéér goede

traptechniek. Is ook reserve-aanvoerder; éen

van de sterurpilaren van ons team.
John van de Braak:
Toen het seizoen begon, werd er van John
gezegd, dat hij niet fanatiek was (door het team
en door meerdere mensen binnen de

vereniging), maar toch is het tegendeel
bewezen. Hij is wél fanatiek en slirn en speelt
met 200 Yo nzet een zéér goed seizoen op
rechtsachter.
Bram r,an Hoesel:

Samen met Bart vervroegd overgekomen van de

C. Onze mandekker in de verdediging is een

kwelling voor elke spits. Kan ook op karakter
duels winnen; heeft zich goed aangepast van C
naar B.
Mark Machielsen:
Door de scout van de A I fel begeerd. Is overal
'fizeLbaar, maar speelt vooral op linksachter,
omdat er geen spelers voor deze plaats zr.1n.

Wordt ook weleens als extra spits ingezet.
Danny Rijnbeek:
Trldelrjk door een blessure niet lr;,zeLbaar.

Speelt meestal rechtshalf; doet dit met een

enorïne nzet. Doordat zljn zelfuertrouwen
terug is, speelt hij zijn wedstrijden regelmatig
en in dienst van het elftal.
Paul Deniqsen:
Aanvoerder en leider in het team. Goed
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Radio - TV rAa /aíiAo
Kerkstraat 39 Gtlze

c0161-451775

radio* TV* audio* video* CD-i
\ryassen* drogen* koelen * vriezen
strijken* koffiezetten* €Í12.....

pels & joosten hv

VOOB AI UW BEGIAZITIGEIL

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 DERijen
Postbus 51, 5120 AB Rijen
TeleÍoon 0161-2273O5
TeleÍax 0161-225844



spelinzicht en kan een pass over afstand geven.
Laat andere spelers beter voetballen door zijn
wil om te winnen. Brengl extra's binnen het
elftal. Speelt aanvallende middenvelder.
Sander Chan:
Een waardevolle speler voor het team. Onze
"Jan Wouters" speelt geheel in dienst van het
elftal. Is verdedigende middenvelder; verdient
het respect van het elftal door zijn manier van
spelen. Knapt het vuile werk op, dat de rest laat
vallen. Altud 100 %olli,zet. *

Tim Oprins:
Een speler, die iedere leider in zijn elftal wil
hebben. Overal nzelbaar en heeft om die reden
al veel plaatsen gehad dit seizoen. Fanatiek op
de training en in de wedstrijd. Speelt nooit
slecht, altijd positief, een vast waarde in ons
elftal. Speelt het liefst in de voorhoede, maar
dit is brjna nooit mogelijk.
Tommy Michielsen:
Terug bij de vereniging. Wil graag midhalf
spelen, maar deze positie is meestal bezet.
Speelt daarom aan de zijkant op het middenveld
of ur de voorhoede. Technisch zeer goed;

hopelijk blijven blessures weg, dan kunnen we
volgend seizoen veel van hem verwachten.
Kiske Hapers: !

Komt fysiek nog wat tekoft, maar met alles wat
hrj heeft gaat hij de duels aan. Is zich n
voetballend opzicht positief aan het
terugknokken. Door inzet en door zijn techniek
ook een speler m.n. voor het volgend jaar. Is
een slimme speler.
Bob Vromans:
Onze snelle voorhoedespeler, is supersnel.
'!V'erkt hard aan zijn balcontrole, waardoor hij
rlog gevaarhjker wordt. Scoort met grote
regelmaat en het is gernakkelijk, dat je altijd een

bal op hem kunt geven. M.n. vanwege zr.ln

snelheid ook nog een speler voor volgend jaar.
'Wg, als treiders, zijn zeer teweden over ons
team en als het zo door blijft gaan, dan kan het

seizoen niet meer kapot!

De leiders:
John Gerrits:
Grootste fan van NAC. Zeer actief bezig met
zijn team en dat stelt de B I zéér op prijs. John
probeert het team te motiveren door ons voor de

wedstrijd een Bossche Bol te geven. Is onze 12e

man!
Ron van Pijlen:
The country-boy van zijn Gilse team. Hanteert
de vlag voor ons team. Hij is klein, maar
behendig met de bal. Dat laat hij dus ook op de

training graag zien. Maar dan zijn de B-spelers
er om hem tegen te houden. Een fijne man, die
ons helpt om door "axtaÍe tijden" heen te
komen.

teagd
Winterstop jeugd:
Vanaf zaterdag 13 december 1997 is voor alle
reeksen de Winterstop gestart. Voor de

Districtsklassen (41, Bl en Cl) is er dan nog
een volledig prograÍlma geweest en is er voor
20 december nog een Beker-/lnhaal-programma
geweest.

Yanaf 27 december t/m 3 januari 1998 is er een

volledige Winterstop voor de gehele jeugd.

Op 10 januari 1998 is er voor A1, 81 en Cl
weer een mogelijk Inhaal-/Beker-prograÍïrma.
Op 17 januari 1998 is er voor A t/m D en

Meisjes een mogelijk krhaal-/Beker-
programma.
Op 24 januari 1998 en op 31 januari 1998 is

er een programma voor A t/m D en Meisjes.
Vanaf 7 februari 1998 spelen alle teams weer
voor de competitie.
Echter, omdat de Winterstop m.n. voor de E-
Pupillen en de F-Pupillen zo lang is, is er door
een aantal verenigingen hier in de buurt een

Regionale Wintercompetitie opgezéq met

wedstrijddagen op de volgende zaterdagen: 13

december 1997, l0 januari 1998, 17 januan
1998,z4januari 1998 en 31 januari 1998.

De betreffende E en F teams hebben hierover
een geheel overzicht ontvangen.
Verder hebben we op zaterdag 20 december een

Bingo-middag in de Kantine; op zalerdag 27

december ee.n Tafelvoetbaltoemooi in de

Kantine en op maandag 29 en dinsdag 30

december 1997 het traditionele
Zaalvoetbaltoemooi in de Sporthal Achter de

Tuintjes.

Zaalvoetbaltoernooi jeugd:
Op maandag 29 en dinsdag 30 december 1997
houden we weer het jaarlijkse
zaalvoetbaltoernooi in de Sporthal voor de
jeugdleden van de V.V. Gilze.
Het programma ziel er als volg uit:
Maandag 29 december 1997:
C-Junioren van 09.00 - 12.00 uur;
A-Junioren en B-Junioren van 12.10 - 15.00
uur en

F-Pupillen van 15.05 - 18.00 uur.
pag' 'lDe Voorx,et, decewher 1997

-ri*?,-
=-- (o) :=

#"



DE MIO]P,]P]ENT]ROMM ]E]L

"tsjonge," zegt mewounu Jansen, "u bent wel slank
gewordenl" '

"ja," zegt mewouw laagkontje,"dat komt door
chinese dieet!"
"met rijst?" "
"Nee,met sto(esl"

Voor gourmet, Íondue oÍ steengril schotels naar:

KEUHSLAGERIJ
GI'US DE JONG

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

KEURSTAGER

ands
Wirken Makelaardij in onroerende goederen en Roelands Hypotheekadviseurs

Tel: 0ï3 508 20 47

Tel: 0161 45 37 O0

Een nieuwe naam Ín zekerheid
;:lll:r
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Du:sdag 30 decernber 1997.
D-Pupillen van 09.00 - 12.00 uur;
N,{eisjes r,an i2.00 - 14.10 Lrllr en

E-Pupillen van 14.15 - 18.00 uur.

Zorg ervoor, dat je op trjd aanwezig bent.
Breng zaalschoenen mee zonder zwarte zool en
een wit shirt.

Kampioenen V.V. Gilze jeugd Najaarsreeks:
Gilze Fl en Meisjes A1 zijn al kqmpioen van
de Najaarsreeks. Verder kon bij het ter perse
gaan van deze editie Gilze E 3 Pupillen ook
kampioen worden!
Gefeliciteerd met jullie kampioenschap (of met
jullie aanstaande kampioenschap) namens de
V.V. Gilze.

Jeugdvoetbaldagen KNVB:
Aan alle jongens en meisjes van 8 t/m l4 jaar:

Al meer dan I0 jaar organiseert de KNVB
jeugdvoetbaldagen. Dit zijn dagen waawoor
jongens en meisjes, van 8 tlm 14 jaar zich
kunnen aanmelden. Van 's-rnorgens 09.30 uur
tot 's-middags 16.00 uur ben je bezig met
voetbal. Traineri doe je onder leiding ran door
KNVB opgeieide j eugdtraurers.
Uiteraard komen behalr,e trainingen en

wedstrijden ook andere voetbalactiviteiten aan
de orde. Wat te denken vair Goal Master en
voetbaltennis
Er wordt ook gezorgd voor een goede medische
begeleiding, een fysiotherapeut ia aanwezig.
Van 3l augustus 1998 tim 3 september 1998
organiseert de KNVB deze jeugdvoetbaldagen
voor Regio 4 bij de V.V. GSBW, in Goirie.
Voor "slechts" honderd gulden kun je
deehemen.
lManneer je mee u,.ilt doen aan deze
jeugdraetbaidagen bel dan de KNVB District
Zuid I afdeling Voetbaltechnische Zaken: Tel.
076-5728343" Je knjgt dan een
in scir rij flnrmulier toegestuurd.
Als je deetrnerner bent dan rx,crdt je op de eerste
jsugdvoetbaldag een kledingpakket (shirts,
broede, sokken) aangeboden. Bovendien
knjgen alle deelnemers een certificaat met een
fr:ts.

De dagindeling ziet er als voigt uit:
09.00 uur Aanwezig op het sportcomplex (Aan
te bevelen is gezamenlijk te reizen. Spreek met
clubgenoten af dat ouders om de beurt halen
en/ofbrengen.

09.30 uur Aanvang ochtend prograÍnma
12.30 uur Lunch
13.30 uur Aanvang middag programma
16.00 uur Afsluiting

Mocht je belangstelling hebben, wacht niet te
lang met opgeven, vol is vol (max. 96 spelers
per locatie).
KNVB District Zuid I, Afdeling
Voetbaltechnische Zaken.

Grote Club Aktie:
Inmiddels is in de maand november de trekking
geweest van'de loterij van de Grote Club Altie.
De jeugd van de V.V. Gilze heeft ook dit jaar
weer erg goed zijn best gedaan. Maar liefst
1.535 loten werden er verkocht. Dit betekent
weer een welkome aanvulling van het budget
van de vereniging, waardoor we o.a. onze jeugd
weer kunnen voorzien van met name
trainingsmateriaal e.d.

Wij danken alle lotenverkopers vanuit de jeugd
en natuurlijk danken we ook alle kopers van
deze loten!
Ook kan elk team weer een gulden per verkocht
lot door zijn of haar team besteden aan een

activiteit van hun team tijdens het lopende
seizoen!
In deze Voorzet treffen jullie ook een

trekkingslijst aan, zodatjullie nog eens kunnen
nakijken of er een prijs is gevallen op de door
de V.V. Gilze verkochte Grote Club Aktie-
loten.
Wellicht weer tot volgend jaar!

frls een hoqs erv@n door

Als een haas.

Dat er wat vervelende dingen zouden gebeuren op
16 november tegor I.F.C. had een zwart konijnde,
ook een van de toeschouwers deze wedstrij{ goed

aangevoeld. lmmers waarom gi"g dit konijntje er
pilg.Iile lksorzeÍ, december 1997



Zie poster en deelnameformulier in de kantine.

Aannemersbedrijf Botermans B.V.
NieuwstraatTSa
5126 CG Gilze
tel. 0161- 4514 45
fax.0161- 453432

- Nieuwbouw
- Verbouw
- Renovatie
- Onderhoud in- om- aan de woning
- Machinale timmerwerken
- Verkoop bouwm aterialen

Yraag om een vrijblijvende prijsopgave.

Lid Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB)



als een haas ,,andooq al voordat de eerste rode
kaart getoond was?

Een getuige.

Waorom doet de Rohobonk
qon sPorttPonsoring?

Een voetbo§degfw W Gilze

Zondag 30 november is het al woeg dag in de
Raadhuisstraat. Het belooft r,andaag een

hectisch dagie te worden, vooral ul
organisatonsche ztn. 's-Morgens als vrt
trouwe support.er mee met Gilze 2 naar
Dordrecht (aanvang 12.00 uur) en 's-middags

als bestuurslid de W Gilze
vertegenwoordigend in Gorinchem (aanvang
14.00 uur). Na een licht ontbijt en een sigaaftje
(helemaal fout!) maak ik me op voor een

voetbaldagje W Gilze. De ware supporter van
Gllze 2 moet op tijd uit de veren; er wordt door
die jongens op tryd begor:nen (meestal

voormiddag) en de afstanden bij uitwedstrijden
zljn vaak aanzienlijk. Vandaag staat de
wedstrijd EBOH 4 - Gilze 2 op het prograÍnma.
Gisteravond nog met Jan Faes afgesproken met
2 auto's naar Dordrecht te vertrekken en wel
om kwart over elf. Klokslag 1 l.l8 uur staan
Jo, Astrid en Jan voor de deur. Daar gaat ie
dan, op weg naar Dordrecht. Natuurlijk en
zeker als het in Dordrecht te doen is, heb ik
vanmorgen onder het ontb4t voor alle zekerheid
in het bekende stratenboek gekeken waar het
precies te doen is en zou ik er niet uitkomen
dan raadpleeg je in eo'n geval toch gewoon Jan
Boomaars of Henk van Gestel. Om kwart voor
twaalf stappen we met zijn vtjven de kantlne
van EBOF{ binnen. Wat een balzaall Keurig
aangekleed rn §interklaassfeer; .je kunt wel zien
dat de vereniging ooit betaald voetbal heeft
gespeeld. De koffie smaakt er trouwens ook
goed. Om frvaalf uur staan we langs het
speelveld. Nu is er op de rzelden van W Gilze
misschien wel van alles aan te rnerken maar
deze knollentuin en dan nog op de klei slaat
echt alles. De overige trouwe supporlers
worden ook begroet. Vri.l snel na aanvang van
de wedstrijd hoor ik van Johan Gp.-s
(grensrechter Gilze 2) C'at er sprake is van een

klein probleem. Bij vertrek uit Gilze heeft
doelman Dennis Tirnmemrans. in een rnoment
van onachtzaarnheid, een verkeerde tas
meegenomen. Nu zijn er in deze wereld wel
grotere problemen te bedenken maar het komt
allemaal toch wat anders te liggen als ik hoor
dat het de sporttas van Jan Boomaars is, die om
twee uur als grensrechter möet optreden in

pilg. 9

Sport is emotie. De stralende glimlach van
Michael Boogerd in Aix-lesBains. De schrik,
opwinding en opluchting na De Val van
Johan Bruyneel. Wie werd niet met trots
vervuld toen Richard Krajicek als eerste
Nederlander \ilimbledon won? Wie zat niet
vol spanning voor de buis bij de
Elfstedentocht? En wie bleef koud onder het
spontaan losgebarsten volksfeest na de
overwinning van Oranje op het EK van '88?
Sport is het wij-gevoel. Samen in de
kleedkamer, sarhen het veld op. En met z'n
allen na afloop een drankje. Sport is samen
uit, samen thuis.

lilat doet de Rahobank met sportsponsoring?
Sportsponsonng is nist meer weg te denken en
via sportsponsoring kunnen we ons profileren
en onderscheiden. Het is modem en dynamisch.
Sport is van de mensen, voor de mensen. En via
sportsponsoring wil de Rabobank letterlijk
meeleven met die mensen. Helpen ambities te
realiseren. Meebouwen aan een hogere kwaliteit
van de samenleving. Zo kunnen we als bank
communiceren dat we een betrouwbare parfiler
zijn in het maatschappelijk verkeer en een

attractieve dienstverlener zljn in hA financiele
verkeer. Sportsponsoring past ook uitstekend
bij de coöperatieve identiteit van de Rabobank.
Sportsponsoring in de lokale omgeving laat
zien dat de Rabobank betrokken is bij de lokale
samenleving.
Samen, persoonlijk en deskundig! Dààr gaat het
ons oml

Rabobank
B aa r I e- N a ssa u e n o m streken

Alphen" Baarle-Nassau, Chaam. Gilze. Riel en Ulicoten
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FIRMA VAN HOEK

AALSTRAAT 32

5T26 CP GILZE
Tel. 0161-451908
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Café De Tip
.Café De Tip
Bisschop de Vetpleir-t 4, 5126 CA Gilze,
(016i )452696.Maandag en dinsdag gesloten,
woensdag en donderdag geopend varraf 1 9.0O urrr
tot 1.00 uur, vrijdag en zaterdag geopend vanaÍ
16.00 uur tot 2.O0 uur. zondag geopend varraÍ
14.O0 uur tot 1 .O0 uur.
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Gorinchern. ivlijn gedaehten staan even stil bij
Jan, z'n terrperament maar vooral zijn
bloedclruk. C.hrciertussen komt Pa Timmermans
(Gerarcl?) met de tas van Dennis aanzeften. Die
tas te bemachtigen was niet helemaal
vlekkeloos verlopen, de voetbalspullen van
Dennis lagen in z'n auto en die stond op alarm
en Pa wist niet hoe dat alarm af rnoest. Enfin,
om een lang lerhaal kort te maken: waar die
auto stond, hebben ze rn Gilze in ieder geval
niet r-ritgeslapen. hr overleg met Frans (trainer)
en Ad (elftalbegeleider/bestuurslid) hebben we
maar besloten de sporttas van Jan naar Raptim
te brengen en wel onmiddellijk. Dit verstandige
besluit \À'as nog niet genomen of we kwamen
prompt met 1-0 achter te staan. Samen met Bas
Kokx de tas van Jan rn de kleedkamer
opgehaald en met raptim-bestemmrng
vertrokken, ongeyeer 33 krn verder. Hier moest
ik 's-middags toch zijn, kon ik dus alvast de

route verkemen! Na raadplegen van
stratenboek en stadsplattegrond Gorinchem was
ik ,,'rii snel bii Soorroar* l\{olenvliet. eisenliik
nog te snel " wànt 'Urlze I was no§ níet
gearrir,eerd. In groene regen;as met geruite pet

en de sporttas geschouderd, stap lk de

bestuurskarner , (een soort veredelde
wegenbouwkeet) binnen en wordt door de drie
aanwezigen begroet met een 'hartelijk welkom
scheidsrechter"l Na dit misverstand snel de

wereld uit te hebben geholpen, weer direct
vertrokken richting Dordrecht. Bij temgkomst
werd ik b4 een tussenstand van 3-3 snel even

bijgepraat; ik had niet zo heel veel gemist,
alleen de scheidsrechter narn af en toe van die
onbegrijpelijke beslissingen, begreep ik.
Oruiodig puntverlies werd uitehdelijk
voorkomen dcordat in kort tijdsbestek nog drie
keer werd geseoord. Na afloop in de gezellig,
drukke kantine nog een bakkre gedaan en de

urwendige n-rens eer beetje gesterkt, in
afivachting van Dennis en Patrick die als
Íeseryes mee rnoesten naar Gorinchem. We zr.ln

de kantirre bijna uit kornt Dennis tot de

r:ntdekking dat hrj de verkeerde portemonnee

heeft te pakken; het is wel zijn dagje. Om half
drie konien we bij Raptirn aan, Dennis en

Patrick op de bark, en zie tot mrjn
geruststelirng Jan Boomaars in zijn eigen outfit
als een volleerd renpaard. (Ik moest direct aan
werelddraver Henri Buitenzorg denken) langs

de lgn draven. Alles toch nog op z'n pootjes
terechtgekomen. Br.f de rust, samen mst
echtgenote Riky, invulling gegeverl aan de

bestuurs-presentie; Flet was lekker wann in de
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keet en de koffie was prima. Na een tweede
helft die me niet helemaal of beter gezegd

helemaal nia kon bekoren en de nodige kou te
hebben geleden(Mart, waar blijft mijn jas!),
met een 3-6 overwinnirrg op zak, weer de

bestuurskamer ingedoken met wel koffie maar
geen hapjes. ïa, in zo'n bestuurskamer hoor je
nog eens wat: stoute gemeenteplannen ter
sanering van Sportpark Molenvliet, geen

medewerking om de accommodatie op te
knappen (hard nodig volgens de secretaris:
'Yorige week zakte de scheidsrechter door de

vloer van het kleedlokaal, tot z'n knieën in de

klei! Heeft er gelukkig geen rapport van
opgemaakt") en een derde team dat er vandaag

in geslaagd yoor ongeveer Fl. 175,-- KI.IVB-
boetes bij elkaar te trappen. Kortom, de rubriek
klein leed was weer goed gevuld. Na een

tweede bakkie nemen we hartelijk afscheid en

begeven ons,. bijgewarmd, op weg naar Gils.
Rond zes uur thuis, een lekker hapje gegeten en

om zeveÍr uur voor de buis, kijken wat Mart
Smeets ur de aanbiedins heeft. Ook dit keer W
Gilze nret op de t.v.;"zal rk er vannacht dan

toch nog van dromen?

Miimeringen

Het volgende komt me onder ogen: "Er ontstaat
een nieuwe generatie verslaafclen : "dataholics".
Een intemationaal onderzoek onder duizend
zakenlieden wijst uit dx zíj in toenernende mate

smachten naar informatie via Intemet. Ze
worden vervolgens overweldigd door de
informatie die ze aanboren, maar staken hun
zoektochten niet. Van de onderwaagden in vijf
geindustrialiseerde landen en in Hongkong zegt
53 procent dat ze niet genoeg van Intemet
kunnen krijgen en 54 procent erkent 'high" te
worden van het vinden van gezochte informatie.
De meesten erkennen dat zij geen tijd hebben

om iets met de informatie te doen. "Wanneer je
dit een beetje op je in laat werken moet je wel
haast tot de conclusie komen: Wat loopt er toch
een hoop geschift volk op deze aardkloot rond.

Ongetwijfeld bedoelen ze he.. allemaal goed

maar de praktische uitvoering komt er allemaal
zo bekaaid van af. Als dit niet naar permanente

stress ruikt of misschien al is dan weet ik het
ook niet meer, maar voorlopig ga ik voor deze

visie. Op het einde van elk jaar, vooral de

maand december met zijn sinterklaas en kerst is

het gebruikelijk om weer eens even stil te
Pag'I0 ,\'Ïo?
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CLUBKLEDINGEras Sport
Dorpsstraat 23
486I AACHAAIM
Tel./fax: 0161-491 613

B OVAG-g arantie *'\r\AI-keuring * Autop as A
ffi

W
Auto Verwiimeren* i
Nieuwstraat 30a - 5126 CE Gilze

Tel. 0161 - 45 19 04 - Mob.Tet. 06 - 53984991

* APK II Keuringen (onafhankelijk)
* ook dieselroet-meting
* Reparatie
x Spuitwerk
* Automaterialen
* In- en verkoop nieuwe en ge
* bij grote beurt APK gratis
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bhlven stam bij liet afgelopen jaar. De een

deni<t aan zijn geld de ander aan zljn geluk, de

derde aan ziin werk, de vierde aan de dood, enz.

enz. De rraag die boven komt drijven is deze:

zijn we niet allen te veel met onszelf bezig en

wie heeft aandacht voor de ander? Wat krijgen
1ve nolr zult u zeggen. We vieren samen

sinterklaas rnet gedichtjes en al e,n we sturen
kerstkaaffien naar jan en alleman. Advies: stuur
eens wat minder kerstkaarten en beteken in de

lcop van het jaar eens r.vat meer voor elkaar. En

sinterkiaasgedichtjes in de trant van: Hij: tk zag

aan je gezicht dat ik fout zat met mijn gedicht.
?Lij'. F;ilje proeft aan hst eten dat ik het nog niet
ben vergeten, getuigen nou niet direct van een

zekere harmonie. Denk de komende tijd eens na

over jezelf en doe er iets positiefs mee naar de

ander. [n deze zin wens ik eenieder prettige
dagen toe.

Outsider.

Sint bii. F-papillen op
bezoek

Zaterdag 29 novernber was het weer zaveÍ.
Ook dit jaar had Sint aangekondigd met zgn
Pieten te verschijnen bij de W Gilze om de F-
pupillen met een bezcek te vereren. Vanaf half
elf stroomde de feestelijk versierde kantine
(vlaggetjes, tekeningen) dan ook mutvol
enthousiaste kinderen, ouders en andere
wienden van de Sint. Dat de Sint een man is
r.an de klok werd ook nu \À/eer eens bewezen
w'arÍ om eif uur precies verscheen hij rl
gezelschap van zljn drie pieten vra
bestuurskamer en keuken rn de kantine. Het
paard was, met voorgehangen haverzak,
tr1deli.;k gestald in het ballenhok van Jacques.

Onder het zingen van "Sinterklaasje kom maar
brnnen met je knecht" nam hij plaats op de

versierde zetel die op een podiurn stond. Peter
Blok trreette de kindervriend namens de W
Gllze van harte welkom, waama de Smt
onrniddellijk infonneerde naar het welbevinden
van de kinderen. Of er ook al kampioenen
\&'aren, wilde de Sint weten; de F1-pupillen
lieten w.eter dat zrj het r.varen mst een doelsaldo
van meer dan horrderd voor en slechts een

handje vol tegen. De vooraf ingeleverde
ktreurplaten en andere tekeningen hebben ook

Ile l/oor*et, decernber 1997

deze keer de Sint weer ontroerd; hoewel te laat
ingeleverd, was de Sint bijzonder gecharmeerd

door de kleurprestaties van Ria-tje Aarts.
Ongeveer 3 jaar moet de schat zijn aan de

tekening le zien. Maar ditmaal zat de Sint er
goed naast (leeftr1d!) Het door Sint speciaal

voor haar gemaakte gedicht kwam er vlot uit
voor een driejarige. Ter stimulering van het
kleuren kreeg ze een grote set kleurpotloden
cadeau. Na dit inspannende gedeelte laste Sint
een pauze in en werd er door hem een

consumptie aangeboden. Na de pauze kondigt
de Slrt voor de jeugd al de naderende gratis
kerstbingo aan en verzoekt allen een prachtige
kerstkaart te maken voor zijn broeder in het
vak. Een voor een ontvangen de kinderen nu
hun geschenken. Om kwart over twaalf worden
de cadeautjes gezamenlijk uitgepakt onder het
zrngen van "Zie ginds konrt de

stoomboot. .." en wat dacht u? Natuurlijk
allemaal blijiÍe gezichten! In zijn slotwoord
dankt Sinterklaas alle aanwezigen en kondigt
nu al aan dat hij volgend jaar weer komt. Peter

Blok bedankt namens W Gilze de goed heilig
man voor de ook deze keer gebrachte

kinderweugde en verzoekt tot slot of hU brJ

Flair (hij konrt er toch langs) ene Guus, die hier
vanochtend niet aanwezig kon zljn n verband
mst drukke werkzaamheden, een cadeautje te
overhandigen. De Sint als koerier, maar een

ding is zeker van de F-pupillen mag hij volgend
jaar weer komen en met een uit volle borst
gezongen "Dag Sinterklaasje" vervolgen Sint
en Pieten hun nog drukke prograÍrma.
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PIZZERIA.GRILLROOM

",P,lzz

tel. 0161 - 452651

S M'Í{.;

MIDE LEN!

VAN ENSCHOT
DRANKENSUPER

Verlruur van tafels, stoelen, hangíafels,
barkrukke n en tapinstallnties

G root assortiment geschenkverpakkingen,
bestellingen worden thuisbezorgd

Korte Wagenstraal2l, Gilze, tel. 0161'452432
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Naam:
Adres:

Geboortedatum:
In het dagehjks leven:

Opleiding:
Lgfspreuk:

Hobby's

Lid V.V. Gilze
Beste trainer:

Beste voetballer:
Idool:
Roken:

Drinken:

StamcaÍë:

Moet lachen als:

Bm goed kwaad als:

Wnst betekent voor mij:
Verlies baekent voor mij:
Favoriete muziek;

Politieke partij:
Een meevaller:
Een tegenvaller:
Lievelingskost:

Beste eigenschap:

Slechtse eigenschap:

Romantiek:
Mooiste wouw:
Je sportkwaliteiten:
Beste systeem:

Menng clubblad:
T.V. programma:

Wat vind je goed brJ de V.V. Gilze?
Moet verbeteren bij de V.V. Gilze?
Wie a.u.b niet op je verjaardag:
Gelovig:
Bijgelovig:
Hartewens:

Hekel aan:

Bedtgd:

Ochtendhumeur:
Een goed advies:

Dat is fantastisch:
Bewondering voor:
Beste politicus:
Vacantieoord:

Wat doe je met fl 1.000.000,-

Open ksort

May Gerrits
Geren l8
15-9-1954

Metaalbewerker
Metaal
Een dag nia gelachen is

een dag nia geleeftl

Voetbal (vissen tijdors de

vakantie)
Vanaf I 966

Met slechte spelers goede

resultaten boeken. Wie?
Marco van Basten
Idolen heb ik niet
Nee, laat maar

Van tijd tot tijd een

pilske
Kantine V.V. Gilze. Den
Door met Camaval
Met onvenrvachte gekkigheid

Achterbaks gedoe duidelijk wordt
3 punten

Moeilijkte accepteren

Voor elkwatwils
Houd ik me nie mee bezig
Onvemracht iets leuks ofitvangeÍl
Niet nakomen van a8praak
Wite boren in tomatensaus
Anderen helpen
Eiguwijs (beetje maar)
Moet spontaan komen

De mooiste? vele mooie

Matig, maar veel inzet
4-3-3. De aanval dus
Best wel goed

Jawel, Studio sport
Onderl urge samenwerking
De velden
Lothar Matheus

Ja

Nee

Gezmd blijven
Huichelaars
Tussen 23.00 en 24.00 uur
Niet veel te vertellen zo woeg 's morgens

Geen gekke dingen jongsns

Lekker lang weekend
Vrifwilligerswerk
Weet ikveel
Fra*ryk
Ziemljngoed advies.
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HEFA foto en kopieer snelserïice

Tilburgsebaan2a 5126 PH Gilze

t plastifi ceren

Tel: 0161 - 453922

Het juiste adres voor:
t al. uw fotowerk

- kleurenfilm klaar binnen z uuy met gratis film (bij volle film)
- ntatr[wit, dia's, new advanced wstem
- fotp qp: ilshirt,'kaa ys, ?uzzel, eíc.
- Iuchttoto's va n' gilze

t al uw cooieen^terk
- full color kleurcopieen
- zwart,lwit copieeË van af g cent

gekleurd papler v.an 8O grams.tgt I60
- ëomplete'verzorging vaí uw clubblad,

t inbinden: ringbanden of thermisch

gra ms
féestgids, etc

Technisch Bureau 1ftangezs 6,0,

Raadhuisstraat 1 - 5126 CK Gilze - Postbus 10 - 51262G Gilze
TeleÍoon (0161) 451456 - TeleÍax (0161) 455442

Electrotechnische en sanitaire installaties
in

utiliteit en industrie
nieuwbouw en onderhoud

Erkend

Unelo

Severlrgrnqs -

lnshllateur

91go
Hektorechnsch

Waarioror.rsta]late,u
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De redqctie vqn de Uoorzet en het bestuur vqn de §upportersclub en
de U.Y, Gilze wenrcn s

Prettige Feestdogen en een gelukkig I998

Frent van de msond

Eeo "dreigend'" tckort son scheidsrechtert,,,,,,,.
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UW ECHTE BAKKER

SPAPENS
RAADHUISSTRAAT 30

GILZE
1'e1.451517

Wij maken van elke broodmaalti;d-een feestmaaltijd

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

Tel.: 0161-45'1548
t Voor Uw lunch of tlincr!

Ruime kcrve in vlees- ol risgerechten.

* Ellc twec maaodcn wisseleod keuzemenu voor J 32,5O P.P. (drie gangen)

t Dincrbonncn verkrijgbaar v-a- f 25,0O

' NIEITW VOOR Gfl-zi. EN OMGE\rING '
.GLÀSGRILT FN.

+ Minima.al 24 uur van tevorcn tc recrvcrcu-

t Prijs: Í 39,50 incl. Apcritief (l las kir). Mcnu op 2-nr,ra.ag-

I Bij bcatcding yan f 32,50 P.P. onwen6 U bij on: ccri stempcl,
bij inlcvcring ven een vollc krert (ll stcmpcls) onsvatrgt U cgn dincrbotr t.w.v. Í 25,00

t D'n brooy ook yoor uw fecstjes tot mex. 4O Personen-

t Voor rcscrveringcn of mccr informatic bclt U 0f 6t5 4 51548

f
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Rabobank
Baarle-Nassau en omstreken

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