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"De Voorzeí"
(uitgave van de V.V. Gilze en de

Supportersclub)
REDACTIE
Redactiemedewerkers:

William Akkermans
Jos van Dongen

Antoon Faes

Henk van Gestel

Voorpagina:
Joost van Puijenbroek

Prent van de maand:
Joost van Puijenbroek

Oplage: 460

Bezorgklachten Voorzet:
William Akkermans: 455801

Jos van Dongen: 452443

V.V. Gilze
Bestuur:
voorz.: Aimé Cruysbergs

secÍ: Cees Kock
pennm: Tineke van Vugt
leden: William Akkermans

Peter Blok
Jan Heesbeen
Ad Klaassen

Mart Machielsen
SUPPORTERSCLUB
Bestuur:
voorz.: Henk van Gestel

secr: Martijn Roovers
pennm: John Aarts
leden: Christ Pelkmans

John Graafmans

CONTÀCTPERSONEN/
TEI,BFOONNUMMERS:
Jeu gdzaken:

Mart Macl.iiels enl 4 5 529 5

Sen iarencom missie:
Jan Heesbeen/452319

Teehnische commissie:
Aimé Cruij sbe r gsl 452622

Kantinezaken:
Frans Aarts/455862

Aktiviteiten:
Peter Biok/453352

0nderhouri:
Acl Klaassen/455410

Sponsoring en
Public Relations:

Williarr Àkkermans/455801
Supportersclubl

Henk van Gestel/455549
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o Telefoonnummer clubgebouw: (0161) 451993
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Hieronder geven wrj u enkele onderwerpen die in deze

"Voorzet" aan de orde komen:
o Nieuws van de Supportersclub pag. 4
o Ik geef de pen door aan.... pag. 3
. In gesprek met pilg. 7
o Scheidsrechter de Groot pag. 6
o Mijmeringen pag. 2
o Open Kaart pag. 11

1?,
Goed om te weten:
o Aanmelden lidmaatschap V.V.

Gilze:
Bij Amo Aarts, Van Heinsbergstraat 42,

tel. 451169. Afmelden dient uiterlijk te
geschieden voor 31 mei. Bij afmeldingen
nadien, blijft men de jaarcontributie van
het nieuwe seizoen verschuldigd!

o Aantal leden V.V. Gilze:
431 (per 1-2-1998)

o Aantal leden Supportersclub:
175 (per l-2-1998)

Lid worden van onze supportersclub?
Dat kan! Even een belletje naar 455549
of een briefie afgeven bij HeuvelstraaÍ ll
ofNerhovensestraat 28 en wij schrijven u
graagrn voor twee tientjes per seizoen.

trnleveren kopij voor de volgende "Voorzetor!
. Op cliskette (V/ord of V/ordPerfect): Uitediík l-4-1998
. Op papier: Uiterlijk 25-3-1998.
De koprj s.v"p. inleveren bij de redactie of in de

"Coca-Cola-Aktie-bal" in ons clubgebouw.
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OPEL DEALER é

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

aangesloten bij Schade-Garant
(eigen plaatwerkerij - spuiterij)

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

+
AUTOBEDRIJF

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

Uw Fondue- Gourmet-, Barbeque
en Vleeswarenspecial ist

SlagerËj

GOOF van LOON

Nieuwstraat 10
Gilze

tel. 0161 - 451289
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f,{ijmeringen

Och, bel jij morgen even........
Ik sta 'smorgens op, bedenk nog dat ik 's-
avonds nog naar een vergadering moet van mijn
commissie. Natuurlijk lieb ik mij al voorbereid
en heb ik het verslag dat door een collega
kaderlid is gemaakt, nauwgezet nagelezen en
gecontroleerd of ik alle afspraken nog ben
nagekomen. Goed dat ik dat heb gedaan, want
ik moest nog iemand bellen. Dat doe ik
vandaag wel even tijdens het werk op kantoor.
Ik bel rond de klok van 10 uur. Helaas, de
persoon die ik moet hebben is juist de deur uit.
Zijn secretaresse vraagt of ik om een uur of elf
even wil terugbellen. Dat is moeilijk, want ik
heb om halfelfeen vergadering, dus ik vraag of
het na 13.00u ook kan. Dat zou kunnen, maar
dan moet ik wel bellen tussen 14.00u en 14.30u.
Oké, zo gezegd zo gedaan. Maar juist als ik wil
gaan bellen, komt mijn collega met een lastige
vraag. Natuurlijk help ik hem even, maar als we
klaar zijn ontdek ik dat het al vijf minuten over
half drie is. Gauw naar mijn relatie gebeld,
maar ik ben juist te laat. Misschien kan het om
16.30u, want hij komt altijd nog even terug op
de zaak. En warempel, om 16.30u krijg ik
eindelijk de gevraagde persoon aan de lijn. 1ja,
mijn vraag verrast hem wel, hij wil dat graag
even bespreken, maar als ik rnorgen om een uur
of twee terugbel, dan zal hrj *tj antwoord
kunnen geven. Van dit over-en-weer-gebel doe
ik 's-avonds verslag aan mijn commissieleden.
De volgende dag bel ik om 14.00u terug naar
mijn relatie. Hij is echter net weggereden voor
een afspraak. Zijn secretaresse vraag! of ik over
tr,vee uurtjes nog eens terug wil
beIlen...............................!
De afloop van dit relaas zal ik u besparen, het is
een van de gebeurtenissen waar ik maar al te
vaak mee te maken heb en dat allemaal voor de
V.V. Gilze, met name ten koste van de

produktiviteit voor mijn werkgever. Het lijkt zo
simpel: och, bel jij morgen even vanaf je
werkplek. Je moet er dan haast de hele dag aan
denken om het niet te vergeten terwijl de
effectiviteit haast te verwaarlozen is!

Een commissielid

lEsCiD
Op zaterdagmiddag 27 december 1997 was het
in onze kantine een drukte van -jewelste want
er werd voor de 4e keer het jaarlijkse v.v.
Gilze Tafelvoetbaltoernooi voor pupillen en
junioren gehouden. De opkomst was geweldig,
maar liefst 55 teams "elk team bestaat uit 2
spelers" hadden zich voor deze middag
opgegeven. V/e hadden de beschikking over 4
tafelvoetbaltafels, drie tafels werden
beschikbaar gesteld door De Schakel, Den \

Heuvel en Pumucki, waarvoor onze hartelijke
dank! Exact om 13.40 uur werd het startschot
door onze spelleider Cees Kock gegeven en
konden we met de eerste vier partijen
beginnen. Met behulp van een stopwatch werd
het wedstrijdschema zeer strak aangehouden,
vier minuten voor elke partij en I minuut de
tijd om van team te wisselen.
Peter Blok werd geen rust gegund, hij was
degene die de uitslagen verzamelde om deze
direct te melden bij Cees. Mede dankzij de
hulp van diverse vrijwilligers kunnen we terug
kijken op een fantastische rniddag. Toch
waren er weer verschillende afineldingen,
jammer want dit geeft veel extra werk voor
een wedstrijdleiding. Je moet eens weten,
hoeveel tijd en inspanning het Cees gekost
heeft om de wedstrijdschema's in elkaar te
zelÍen. Dus eenmaal opgegeven, dan ook
komen!
Om klokslag 17 .55 uur klonk het eindsignaal
en kon het tellen beginnen. In totaal ziin er
233 partijen gespeeld.

De winnaars in de verschillende poules zijn
geworden:

B-junioren + Meisjes l:
= Mark Machielsen en PaulDenissen
C-junioren:

= Koen Michielsen en Bas Vermeulen
D-nunillen + Meisies 2:
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:=> Luuk Akkermans en Rob Vermeulen
E-pupillen Ll

= Sjoerd Diepstraten en Michel van
Hoek

E:BuPdle[ 2:

= Frank de Vet en Stefan Maurer
F-punillen:

= Nick Reintjens en Wesley van Gurp

Genoemde prijswinnaars kregen een

schitterende oorkonde en een conl;umptiebon.
Niet alleen de winnaars, maar ook alle anderen
van harte gefeliciteerd, het gaat om deze
activiteit niet zo zeer om het winnen, maar
vooral om het meedoen! Tot slot nog één

ding. Een woord van dank aan het
wedstrijdsecretariaat, de diverse leiders en aan

onze mensen van achter de bar is hier zeker op

gereserveerd voor het Tafelvoetbaltoernooi
senioren, sponsors en supporters, want ook zij
mochten hun kunsten komen veftonen op het
kleine groene harde veld.
De spanning was te snijden, tactiek werd
besproken en men stond te popelen van
ongeduld, totdat om 20.15 uur William
gesteund door onze Tineke het startsein gaf
voor de eerste drie partijen.
Het was duidelijk merkbaar, dat we hier te
maken hadden met echte (oud) voetballers en

supporters.
Er werd dan ook van begin af aan behoorlijk
fanatiek gespeeld, de poppetjes tolden (mag
dat?) en ook het coachen was duidelijk
hoorbaar. Vooral bij de partijen waar het er
echt om ging, moest het waarschijnlijk een
revanche zijnvan vorig jaar. Zelfs de
supportersclub gesteund door een bestuurslid
probeerde zeer fanatiek te spelen. Zelfs zo
fanatiek, dat menig doelpunt in eigen goal
viel.
Oh ja, Anja denk in het vervolg wel aan de

kuiltjes en de pollen gras, wellicht dat je dan
de volgende keer nog sterker bent en neem

van mij aan: probeer ook eens een 1-2 tje.
Al met al kijken we terug op een gezellige
avond, waarbij de nodige zweetdruppels
regelmatig weggeveegd moesten worden en de

inwendige mens verzorging nodig had.
Gelukkig dat Frans hier voor zorgde! Na
afloop werd er aan de bar dan ook volop
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nagepraat.

Ook dit keer dank aan de organisatie en dank
aan diegene die op het laatste moment wilden
invallen. Wanneer u dit leest, maar u om de
één ofandere reden niet mee heeft kunnen
doen, dan moet u de volgende keer beslist
inschrijven!

De uitslag bij de Senioren

le plaats: Paul van Engelen en Barry
van Gestel
2e plaats: Pascal Timmermans en Bas
Roelands
3e plaats: Albert Smeekens en V/il de
Beer, allen proficiat.

poedelpriis: Jacq Roovers en Peter Blok,
misschien volgend jaar toch maar achter de

wedstrijdtafel?

lk geef de pen door:
Ook ik heb de eer een stukje te
mogen/moeten schrijven in ons club-
blad. Mrjn voorganger is zo vnj
geweest mij met twee benamingen
voor te stellen aan de lezers van "De
Voorzet"
Dus als jullie echt willen weten wie
ik ben dan ga maar eens op zoek
naar de vorige "Voorzet".
Overigens vind ik het wel zeer slor-
dig om als assistent accountant een
verkeerde weergave van getallen
voor te spiegelen, hierover later
meer. Ik ben 34 jaar en sinds 1974
lid van de v.v.Gilze. Werken doe ik

aan de overkant bU Flair als transport-
planner. Verder ben ik een hele gewone jon-
gen met hele gewone hobby's zoals voetbal-
len en zo af en toe eens naar de sponsor e.d.
Ik speel nu 13 jaar in de selectie waarvan de
laatste 3 jaar in Gilze 1. Op dit moment gaat
het redelijk tot goed met zowel Gilze 1 als
Gilze 2 en daarom denk ik dat we de compe-
titie op een mooie manier kunnen afsluiten
hopelijk met wat verlenging. De sfeer is wat
Gilze 1 betreft in elk geval prima. Even
terugkomend op het "rekenfoutje" van onze
assistent-accountant, niet ik maar iemand
anders is de echte "opa" van Gilze 1 en
daarom geef ik de pen door aan: Ton Da-
men.
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Berichten van dg
.suppo rtersclub.
Kaarten in de kantine, rikken of jokeren.
In het winterseizoen van oktober tot april
houden wij deze avonden. Gezelligheid staat
bij ons voorop. Een rasechte kaarter hoeft u
echt niet te zijn. wij zouden graag wat meer
kaarters willen ontmoeten. Een laag in-
schrijfgeld, diverse hapjes en leuke prijsjes
in een prima sfeer met goede bediening.
Mogen wU op u rekenen? Kom eens een pot
kaarten u bent zeer welkom. Voor de data's,
zie kalender weekblad.

Zieken en geblesseerden van harte beter-
schap.

Beste mensen help ons mee. Kent u iemand
die al een poos ziek of geblesseerd is laat het
ons dan weten. Voor alle jeugd melden bij
John Graafmans en alle senioren melden bij
Martijn Roovers dit voor zowel leden van de
v.v. als van de supportersclub. Een kaartje
of een bezoek is altijd leuk als je ziek of
geblesseerd bent.

Lid worden Yan onze
supportersclub,

Dat kan altijd. Voor 2 tientjes per voetbalsei-
zoen bent u al lid. Liefst 177 leden gingen u
voor. Wij kunnen uw steun gebruiken om de
gehele v.v.Gilze te ondersteunen. we doen
dit al 6 jaren lang. In het kort samengevat.
Steun aan het pupillenkamp, pupillenbingo,
scoreborden, bijdrage per team voor een
aktiviteit, enz. enz. Even melden bij een
bestuurslid en wij heten u van harte welkom.

Grote aktiviteit voor de jeugd in 1999.

Ja dan komt de K.N.V.B.
VOETBALTRUC naar het Gilzer sportpark.
Wij hebben dit al 2 jaar geleden vastgelegd,
zo druk is het daar. Maar het zal weer een
dag worden om nooit te vergeten.

Worstenbroodactie.

20 en 21 februari houden wij deze actie die
inmiddels traditie is geworden in
Gilze. Veel mensen rekenen er gewoon op
dat we weer langs komen dit iaar. Ook deze
mensen weten dat we met deze actie de
gehele

v.v. Gilze ondersteunen. Ja je moet tevreden
zijn als je met je club 10.000 worstenbrood-
jes verkoopt WU zijn er heel trots op want
vorig jaar was het record zelfs 10.774. Klas-
se mensen zoveel steun. Dit jaar staan we
weer met 35 mensen klaar om deze actie te
gaan houden. Bij Bakker Ad en Jolanda
Spapens zijn deze kwaliteitsworstenbroodjes
met zorg gemaakt. Vele uren zijn ze daar
bezig met hun medewerkers met liefde voor
hun product. Wlj brengen dat graag voor de
winkelprijs bij u thuis. Mogen wij weer op
uw steun rekenen? V/ij staan er klaar voor.
Wilt u geen volle zak kopen t zegÍ het maar.
Bij deze willen wij alle medewerkers al bij
voorbaat dank zeggen.

Natuurlijk ook onze sponsors aan deze actie.
T.w. Bakkerij Spapens, slagerij van Loon,
slagerij de Jong,
Familux Wouters, Roelands, ass. kantine-
commissie
v.v.Gilze, affiche-adressen en de afd. p.r.
v.v.Gilze. Maar ook u die ons steunt met
deze jaarlijkse actie danken wij.

t

I
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Nieuw jaar start met een nieuwe reeks :

Voorjaarsreeks

In het nieuvre, nog priile jaar 1998 startten de

meeste Jeugdteams van cle V.V. GILZE met

hun Voorjaarsreeks. Sleehts de teams Gilze A
l,Gtlze B i en Gilze C 1 gingen gewoon door

met l-run competitieprogramma. Deze is bij hun

namelijk niet verdeeld over twee reeksen.

Tussendoor hebben we tijdens de lange

Winterstop voor de E-Fupi1len en de F-

Pupillen een vriendschappelijke
wedstrijdenreeks afgewerkt met een aantal

verenigingen uit de 'Breclase' br-rurt. Vorig
seizoen waren de weensomstandigheden nog

zodanig, dat er toen van deze wedstrijden geen

één door kon gaan I Nu zijn de meeste

wedstrijden rvél gewoon gespeeld !

Maar nu kunnen r,ve tclch weer lekker in de

competitie spelen en langzaam richting het

Voorjaar gaan.

Zaalvoetbal tijdens de Winterstop

Eind december vond weclerom het jaarlijkse
Zaalvoetbaltournooi voor de Jeugd van de

V.V. GILZE plaats in de Sporlhal Achter de

Tuintjes.
Bijgaand treffen jullie een verslag aan van het

tournooi bij de D-Pupillen op 30-12-1997.

Op dinsdag 30 decernber troffen de D-spelers

elkaar in de zaal voor hun tournooi. Om 09.00

uur vond de eerste aftrap plaats tussen

Noorwegen en Kameroen. Kameroen was de

rvakkerste ploeg en nam de leiding.
Noorwegen maakte gelijk en de uitslag was

dan ook 101 . De eerste overwinning was voor
Nigeria dat Saudi-Arabië met 2-0 versloeg.

Daarna haalde de V.S. een krappe overwinning
op Zuid-Korea. Noorwegen kwam niet verder

dan een gelijk spel tegen Saudi-Arabie.
Nigeria \ryon van de V.S. met 1-0, terwijl
Karneroen verloor van Zuid-Korea met 0- 1 .

I)e mannen r-rit het koude Noorwegen waren

warmgedraaid en versloegen opvallend
Nigeria rnet 2-0. Saudi-Arabië bond met2-1
.... aarl hun zegekar. De V.S. versloeg
Kameroen met 1-0. Voorts kwam Noorwegen
niet verder dan 0-0 tegen Zuid-Korea.

De Yoorzet, februari 1998

Kameroen dolf het onderspit tegen Nigeria. De

V.S. was in vorm gekomen en bond op zijn
beurt Saudi-Arabië met 5-0 aan de zegekar.
Deze uitslag was, naar later zou blijken, van
beslissende aard. Met nog een ronde te spelen

stonden Nigeria en de V.S. met 9 punten aan

kop. In de eerste wedstrijd van de laatste ronde
speelde Nigeria teleurstellend met 1- 1 gelijk
tegen het zwakker geachte Zuid-Korea.
Kameroen stuurde met 4- 1 Saudi-Arabië het

bos in. Bij de laatste wedstrijd had de V.S. (op

doelsaldo) voldoende aan een gelijkspel. Bij
verlies zou Nigeria met de titel gaan slepen.

Noorwegen, verzwakt door de afivezigheid
van Sander de Vet, nam in de wedstrijd met 1-

0 de leiding door een sterke actie van Danny
H. (niet te verwarren met Dani, hij is namelijk
veel beter). De spelers van Nigeria braken

bijna de tribunes af van plezier. De V.S. wist
halverwege de wedstrijd ternauwernood aan

een 2-0 achterstand te ontsnappen. Enige
minuten voor tijd wist de V.S. op gelijke
hoogte te komen : 1- 1 . Noorwegen bleef
aanvallen en vele acties van Bas Michielsen
waren nodig om te voorkomen, dat er gescoord

werd. De V.S. bestaande uit : Luuk
Akkermans, Rob van Alphen, Dave

Graafmans, Cas Pijnenburg, Gijs de Jong

Bas Michielsen behaalde de tournooizege,
Coaching was in handen van routinier Jan

Oprins (dus hij was géén coach van zijn
favoriet Brazilië). De Noorse ploeg bleef
ongeslagen maar eindigde slechts als derde

Eindstand : V.S. i0 pt (+6), Nigeria 10 pt (+3),
Noorwegen 7 pt (+2), Zuid-Korea 5 pt (- i ),
Kameroen 4 pt. (-1), Saudi-Arabië 4 pt (-9).

Witte
wedstrij d rapporten/Uitslagen/Verslagen

Regelmatig komt het voor, dat we géén uitslag
kunnen vernoernen in iret Weekblad van

diverse Jeugdteams, omdat er geen uitslag
bekend is. A1s het een competitie-wedstrijd
betreft, dan is er altijd een ruilformulier, maar

bij een vriendschappelijke wedstrijd rriet !

Maar ook dan willen we die uitslag weten,

zodat we deze in het Weekblad kunnen
publiceren.
En b1i een thuisrvedstrijd hebben we ook

a

a

graag, dat er een verslag gemaakt wordt van de

wedstrijd, hetzij door de leiders/trainers, hetzij
door de spelers zelf. Volgens mij zijn er erg

AJ

a

a

c
I
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Café-Zalen 't Centrum b.iedt U vele mogelijkheden in één van onze
sfeervol ingerichte zalen tegen zéér aantrekkelijke prijzen.

IIij bieden ruimte voor gezelschappen vanaf 20
frersonen voor de optimale verzorging van3

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

grote en kleine zaal-
- ruime gratis parkeergelegenheid (ca. 90 plaatsen)

gezellig terras
sfeervol café
geen zaalhuur

Steenakkerplein 2
Gilze, tel. 0161-451368

Voor nieuwe en gebruikte auto's

A.P.K. keu.ringen

Onderhoud en reparatie

Schade herstel
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veel spelers, welke graag iets in het Weekblad
Iezen over hun gespeelde rvedstriid op

zaterdag.
Daarom het verzoek aan de leiders/trainers er.r

spelers om hieraan mee te rverken en voor de

uitslagen en verslagen te zorgen, zodat rve
pronrinent aanr,vezig zijn en blijven in het

Weekblad !

Begeleiden van een.íeugdteam :gók zeker
leuk bij een lager team

Een aantal Jeugdtearns bij de V.V. GILZE
beschouwen we als zogenaamde Standaard- of
Selectie-tearns. Dit is of zijn binnen elke
kiasse het eerste of de eerste teams. Deze

teams trainen tr.vee keer in de week, terrvijl de

andere teams het moeten doen met één training
in de week.
Zodoende werken we eraan, dat de hogere
(Selectie-)teams beter mee kunnen in hun vaak
sterkere competities. Ook willen we op deze

manier mede bereiken dat het algemeen
voetbalniveau van de V.V. GILZE omhoog
gaat.

Maar ook de 'lagere' tearns verdienen
aandacht en krijgen die ook binnen onze

Jeugdafdeling !

Ook deze team proberen we volledig te

bemannen met leiders/trainers, die er ook alles
aan doen om het voetbal van hun team

omhoog te krikken.
Je kunt ook bij die teams een grote
vooruitgang zien als je het spel gaat

vergelijken van de maand augustus/september
1997 en liet spelvan nu (maand januari 1998).

Ook brj deze jongens ga je ervoor en probeer
je het hoogst haalbare te bereiken.
En zeker dan is het geweldig als je op een

bepaald moment zieÍ, dat er vooruitgang is en

dat je zieÍ, dat er iets voorkomt uit het spel,

waarop je meerdere malen hebt gehamerd.

Bij elke Reeks, op elk niveau daalan, korn je
toch vaak vergelijkbare en gelijkwaardige
tegenstanders tegen, waarvan je dan kunt
winrren of waarvan je een punt kunt afsnoepen

Ook op dat niveau ben je als leider/trainer
boos als je een forse nederlaag oploopt.
Maar ook dan probeer je orn dit weer snelte
vergeten, positief de nederlaag te benaderen en

De Voorzet, februari 1998

positief te reageren tegen je team. Het
belangrijkste is, dat de jongens plezier in het
spel hebben en blijven houden.
Als er dan af-en-toe een overwinning behaald
kan rvorden. dan kunnelt we weer vooruit !

Zolatlg er tussen het team en de

leiders/trainers een goede verstandhouding is
en het 'klikt', dan blijven we er met zijn allen
plezier aan beleven en dan zijn we goed bezig
met onze Jeugd !

(Reporler: T.O.F.)

ScheÍdsrechter

de Groot,

Hans krijgt geel

hij babbelt teveel
Hi ha hondenlijn
roept groot en klein
Weer een keertje
een grimmig sfeertje
Van stoffelen
loopt te schoffelen
Krijgt hiervoor rood
van dhr. de Groot
Maar even later
alweer een kater
Wat is er gebeurd
een goal afgekeurd
Hi ha hondenriem
roept Karel en ook Mien
De Groot zegt buitenspel
even dreigt een rel
Maar hij blijft baas

ondanks veel geraas

Was ik de Groot
kwam misschien in nood
Geef hem krediet
of bent u het die alles ziet?

De supporter
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Radio - TV 4a /aÉalro
Kerkstraat 39 Gtlze

a 0161 - 45 17 75

radio* TV* audio* video* CD-i
\ilassen* drogen* koelen* vri ezen
strijken* koffiezetten* €Ilz.....

pels & joosten bv

VOOR AI UW BEGLAZIIIGEIV,

Als het goed en snel moet ! !! !

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

Dorpenbaan 1, 5.121 DE Rijen
Postbus 51, 5120 AB Rijen
TeleÍoon 01 61 - 227305
TeleÍax 01 61 - 225804



ln gesprek met:
Onze speciale gast waarmee dit keer "het ge-

sprek" gevoerd wordt is Martijn Roovers.
Een man waarvan zijn bed zo ongeveer naast

de zijlijn van het hoofdveld staat. Hij is dus

zowel letterlijk als figuurlijk verbonden met
de v.v.Gilze. Op het eind van ons Gilse
Heuvelstraatje woont, heel knus, op nuÍnmer
11 Martijn. HU woont daar 

."samen 
met

Jacqueline met wie hlj 26 getrouwd is. Zij
wil overigens liever met Jacq aangesproken
worden als met het veel deftigere Jacqueline.
Of daar iedereen na het verschijnen van deze

Voorzet ook rekening mee houdt valt te be-
twijfelen. Nog maa- kort geleden n.l op 27
januari werd Martljn 52 jaar. We kennen
hem vooral de la.itste jaren als bestuurslid
van de supporterscl.rb, waarvan hij samen
met Henk van Gestel de grondlegger is. "We
kwamen elkaar iedere zondag tegen op het
voetbalveld. Het zal Henk wel geweest zijn
die als eerste het idee opperde, hij is overal
nogal snel mee, maar zijn idee sprak me wel
meteen aan." Zo grijpt Martijn even terug
naar het prille begin van de supportersclub in
1991. Iemand die zo betrokken is bij het
Gilse voetbal stel je de vraag: "En hoe zijnl
waren jou voetbalkwaliteiten?" Wat op de
achtergrond luisterde Jacq mee. "Onze Mar-
tijn ooit gevoetbald? Dan zal het zeker in de

vorige eeuw geweest zijn. Dat is dan voor
mrln tijd geweest. Trouwens, ja nou ik er
even over nadenk een wedstrijdje bedrryfs-

voetbal van Bloch en Stibbe. Nou wil ik niet
negatief zijn maar hij kon er geen (2.......-
van) ik bedoel hij bracht er niet veel van
terecht" . Zo geeft Jacq haar visie op ileze
vraag. Martijn vindt dat deze vraag vol-
doende beantwoord is zo. "Mijn kwaliteiten
lagen meer op het terrein van leider/
coach. Vanaf 1973 tot 1994 ben ik jeugdlei-
der geweest. In deze periode ben ik voor-
namelijk met de C-2 opgetrokken. Ik vond
het jammer dat er naar verhouding teveel
aandacht uitging naar de eerste teams. Daar
bedoel ik zeker ook de ouders mee. Om een

voorbeeld te noemen. Rijden bij uitwed-
strijden, zelden een probleem bij de C-l
maar vaak wel bij de C-2. Helaas vond ik
ook de belangstelling voor de wedstrijden
ook aan de magere kant. Maar ondanks deze

minpuntjes kijk ik er met plezier op terug".

De Voorzet, februari 1998

Zo besluit Martijn. Als Martijn gevraagd
wordt naar een

hoogtepunt uit deze periode dan hoeft hij
daar niet over na te denken. "In mijn aller-
eerste jaar als jeugdleider, begeleidde ik met
Kees Kok de C-1.
Ik zie het nog gebeuren dat, toen nog Jantje
van Hoek de beslissende treffer scoorde. Met
zijn linkerpootje schoot hij strak in de rech-
terbovenhoek en dat betekende het kampioen-
schap voor de C-1. Een team trouwens dat
boordevol talent zat. Wat te denken van John
Michielsen en Hans van den Dungen die
beide uit dit team naar
N.A.C. vertrokken." Zo weet Martijn zich
te herinneren. Zoals in het begin reeds is

aangehaald staat het bed van Jacq en Martijn
zo ongeveer aan de zijhjn. De vraag doet
zich dan natuurlijk voor. moeten zij nou die
hele hoek omlopen of fietsen om op het
voetbalveld te komen?
"Nee hoor, wij hebben een eigen poortje met
bijbehorende sleutel.
Ge weet nog wel dat het vroeger stik druk
kon zijn bij het voetballen in Gils. Om nou
te voorkomen dat er toeschouwers via da
poortje en zonder te betalen op het veld
kwamen, moest ik daar toezicht op houden.
Ja hoor ik sommige al denken en hoe zit da

met jullie met zo'n eigen toegangspoortje?
Nou niemand hoeft zich daar zorgen over te

maken, wij hebben alle t'wee een seizoen-
kaart." Zo maakt Martijn aan alle speculaties
voor eens en voor altijd een eind. "Och en
ge zult er altijd hebben die daar over blijven
2...... zel;ren. Maar geen zorg daar kunnen
wij wel tegen en een bietje stangen da moet
kunr1en". Zo vult Jacq aan. Nu is ons al dui-
delijk geworden dat Martijn zijn voetbalkwa-
liteiten niet zo bijster waren. Hoe anders is

dit met zijn biljarttalent. Martijn is lid van
biljartclub 't Centrum. Hij speelt competitie
en zijn gemiddelde ligt tussen de 2 en 3

caramboles. Hij koos een sport die hij ook
met het klimmen van de jaren nog lang kan
blijven doen. Één keer werd hij clubkampi-
oen bij 't Centrum en in het grijze verleden
bracht hij nog eens een bekertje mee naar
huis weet Martijn zich te herinneren. "Ons

Jacq ging da bekertje nog dezelfde avond als

drinkbekertje gebruiken en dan niet voor
melk of limonade of zoiets, nee voor wel een

bietje pittiger spul zulde begrijpen. Het
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"tsjonge," zegt rnewounu Jansen, "u bent wel slank
gewordenlr' ,

'1a," zegt mewCILru laagkon§e,"dat komt door
chinese dieet!"
"r"net riist?"
"Nee,met sto(esl"

Voor gourmet, Íondue oÍ steengril schotels naar:

KEI,.[RSLAGERIJ
GUUS DE JONG

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

t
dsEi:

&.

Wirken Makelaardij in onroerende goederen en Roelands Hypotheekadviseurs

Tel: 013 508 20 47

Tel: 0161 45 37 00

Een nÍeuwe naam in zekerheid nva atdÍot



behalen van dat bekertje werd dus echt ge-
vierd, zo zelfs dat ons Jacq de wereld onder
zich voelde tollen en hem voor een krenten-
bol aanzag. Het zal van blijdschap geweest
zijn dat ik zo'n prijs mee naar huis bracht."
Veronderstelt Martijn. Genoeg over het
biljarten. Wat boeit Martijn zoal meer? "Wat
mij boeit zijn natuurfilms." Jacq begint te la-
chen. "Welke natuurfilms bedoelde nou
eigenlijk?" Geen gekheid Jacq da witte gij
donders goed, ik bedoel die ethte natuur-
films. "

Zo laat Martijn ons weten dat hrj hierover
geen misverstand wil. Ogenschijnhjk bl|ft
Jacq hier toch het hare van denken.
Effe iets geheel anders. Martijn is de vaste
cameraman tijdens het jaarlijkse jeugdkamp.
Een aktiviteit van de jeugdafdeling die hij
fantastisch vindt. "Een geweldige sfeer, een
gebeuren wat ik niet graag wil missen. Op
mijn medewerking kan men blijven rekenen,
als videoman maar ook als bordewasser". Zo
geeft Martijn zijn enthousiasme weer. Voor
beiden geldt dat zij de
v.v.Gilze trouw blijven zolang dat mogelijk
is. Zij hebben niet alleen een eigen poortje
maar ook een eigen tribuneplaats. Martijn:
"Prima zicht op de wed-
strijd, lekker uit de wind en de regen, kopte-
lefoontje op voor het betaalde voetbal, lekker
toch! Trouwens nou we het er toch over
hebben, de tribune is een bietje aan het
verzakken. Ik zit echt een stukske lager als
enkele jaren geleden. Het is niet zo dat er
nou al direct gevaar is of zo maaÍ we moeten
dat toch eens aankaarten Jacq. Als het nou
weer eens echt druk ga worren bij Gils, ge
wit mar nooit. " Dit was een gesprek met
Martijn maar hoe kan het ook anders ook
met Jacqueline voor wie de v.v. Gilze een
deel van hun leven is. Het elkaar ontmoeten,
een biede stangen, een pilske aan de bar, een

discussie zonder slot, een goeie en een te-
leurstellende wedstrijd. Dat hoort allemaal
brj het verenigingsleven en hierbij zijn Mar-
tijn en Jacq niet weg te denken.

Jos van Dongen

Onze B-2
Het is nu de beurt aan de
B-2 om het team aan u, voetbalminnend
Gilze voor te stellen. We spelen helaas nog
zonder sponsor. Misschien ligt het daar aan,
maar onze sportieve successen zijn tot nog
toe niet om over naar huis te schrijven. De
laatste wedstrijden van de najaarskompetitie
verliepen redelijk. We kwamen zelfs twee-
maal tot winst. Dit geeft zeker hoop voor de
voorjaarsreeks, met nieuwe, hopelijk wat
meer gelijkwaardige tegenstanders.

De spelers.

Itob van Bavel.
Technisch begaafd en een elegant spelende
middenvelder, met vooral aanvallende aspi-
raties. Moet nog leren wat beter zijn verde-
digende taak uit le voeren. En Rob een

beetje steviger de duels aan jongen! Een van
de betere spelers van het tearn.

Mickey Coppens.
Aanvankelijk rechtsachter maar omgeturnd
tot middenvelder waar hij beter tot zijn recht
komt. Inzet, inzicht en techniek zijn goed.

Sonrmige tegenstanders zijn 2 keer zo groot
en zwaaÍ en dan valt het niet mee voor
Mickey. Hierdoor moet hij in de duels nogal
eens aan het kortste eind trekken.

Jan Diepstraten.
Voorstopper. Jan is eigenlijk nog een C-
speler, maar dat is niet te zien. Speelt solide
en betrouwbaar zonder veel woorden vuil te
maken. Is in elke wedstrijd een van de waar-
devolste spelers van het team.

Tim van der Veer.
Centrale middenvelder. Pas gepromoveerd
van de B-1 naar de B-2. Tim kan zijn mede-
spelers goed motiveren en laat zelf zien hoe
het moet. Dat moeten we zo maar zien te
houden Tim.

De Voorzet, februari 1998
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Mart van Gestel.
Onze keeper, wat aan de
kleine kant maar nergens bang voor.
Krijgt elke wedstrijd volop kansen om zich
te bewijzen en doet dit dan ook. Lekker
fanatiek en een positieve instelling.
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Aannemersbedrij f Botermans B.V.
Nieuwstraat 78a
5126 CG Gilze
tel. 0161- 4514 45
fax.0161- 453432

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

Vraag om een vrijblijvende prijsopgave.
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d Joris Hermus.
Centrumspits. Klein, fel, snel en behendig.
Voetbalt nog niet zolang en mist
daardoor nog wat tactisch inzicht en tech-
niek, maar daarin zit duidelijk verbetering.

Rignald Kock.
Linksachter. sterk aan de bal en beschikt
over een goede trap.
Wint bijna alle duels. Een klein minpuntje is

zljn
snelheid, wat hij meestal goedmaakt door
zich goed op te stellen.

Nick Michielsen"
De clown van ons team.
Speelt meestal rechterspits. Is redelijk snel
maar houdt zich zo nu en dan wat te afzijdig
van het spel. Zorgt toch regelmatig voor
verrassingen.

Mart Pruysers.
Gestart als keeper" Daarna is Mart overge-
schakeld naar de rechtsachterplaats. Hier
komt hij beter tot zijn
recht. Sterk in de duels, heeft een goede
trap. Maar Mart r"log wat aan die snelheid
doen jongen!

Bas Smeekens.
Op verschillende posities inzetbaar. Tech-
nisch goed, snel en een goede pass in de
benen. trs gemakkelijk uit zijn concentratie te
halen. Bas vergeet daardoor nog wel eens

zijn positie bezet te houden. Als alles goed
loopt een van de beste spelers van ons team.

Bart Theeuwes.
Achterste centrale verdediger. Ook Bart is
een technisch goede speler. Hij heeft een
gave traptechniek en een goed tactisch in-
zicht. Ook voor Bart geldt, een beetje snel-
heid in dat spel jongen! Verder positief
ingesteld en voetbalt geconcentreerd.

Boy Vromans.
Onze linkerspits. Het begin van het seizoen
heeft Boy gemist door een blessure. De
laatste wedstrijden komt hij beter in vorm.
Eigenlijk nog een C-speler, hiervan is echter
lveinig te merken.

De leiders en trainers.
Bas Cornelissen.
De trainer. Bas kan helaas bij de wedstrijden
niet aanwezig zijn. Bas speelt in Gilze 3. HU
voelt de groep, die niet altijd de gemakke-
lijkste is, goed aan. Bas verzorgt goede

trainingen, is uiterst positief en kan boven-
dien laten zien hoe het spelletje gespeeld

moet worden.

Martin van Gestel.
Leider/trainer. Fanatiek, hij weet de spelers
op de juiste plaats te zetten. Ondanks de
aanvankelijk wat mindere resultaten weet hij
het team altijd te motiveren. De laatste wed-
strijden heeft dit tot resultaten geleid.

Jan Oprins.
Leider/grensrechter. Jan is nog een betrekke-
lijke nieuwkomer. Nog maar sinds 1968 is
hij leider en sinds 1973 jeugdtrainer.
Maar hij leert snel bij en we kunnen nu al
zien dat we er een hele goede aan hebben.

Jammer dat hij door een rugblessure geen

trainingen kan verzorgen want ook daarin
zou hij een kei zijn. Jan is zeker niet praat-
ziek maar je kunt wel stellen dat hij altijd,
nou ja bijna altijd gelijk heeft.

(.t
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FIRMA VAN HOEK

AALSTRAAT 32
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Tel. 0161-451908
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Café De Tip
.Café De Tip
Bisschop de Vetplein 4, 5126 CA Gilze,
(01 61 1452696.Maandag en dinsdag gesloten,
woensdag en donderdag geopend varraf 19.0O urrr
tot 1.00 uur, vrijdag en zaterdag geopend vanaÍ
16.0O uur tot 2.00 uur. zondag geopend vatnaí
14.00 uur tot 1 .OO uur.
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De Voorzet in een
nieuw jasje,
Onze huistekenaar Joost van Puyenbroek

heeft zich deze keer gewaagd aan een zelf-
portret. Een zelfportret waarbij u hem in
actie zíet tijdens het ontwerpen van het

nieuwe voorblad vau "De Voorzet". Getuige
de papierfrommels heeft het even geduurd

voordat hij tevreden was.

De Voorzet, februari 1998

Ook met het voorblad van het clubblad profi-
leert de v.v. Gilze zich als een vereniging
die uitstraling heeft en zeer vitaal is.

De redactie is zeer ingenomen met dit ont-
werp waarbij de supportersclub en de

v.v. Gilze a.h.w. is verenigd. Joost profici-
at met dit resultaat en zeer bedankt.

De redactie.
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Auto Verwiimeren
Nieuwstraat 30a - 5126 CE Gilze

Tel. 0161 - 45 19 04 - Mob.Tet. 06 - 53384991

* APK II Keuringen (onafhankelijk)
* ook dieselroet-meting
x Reparatie
* Spuitwerk
x Automaterialen
* In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto,s
* bij grote beurt APK gratis

Frank en C0nny Gooiiers-Venuiimeren



Open kaart.
Naam:
Adres:
Geboortedatum:
In het dagelijks leven
Opleiding:
Lijfspreuk:
Lid v.v. Gilze:
Hobby:
Beste trainer:
Beste voetballer:
Idool:
Roken:
Drinken:
Stamcafé:
Moet lachen als:

ï3en goed kwaad als:
Winst betekent voor mij:
Verlies betekent voor mij:
Favoriete muziek:
Politieke partij:
Een rneevaller:
Een tegenvaller:
Lievelingskost:
Beste eigenschap:
Slechtste eigenschap:
Mooiste man:
Je sportkwaliteiten:
Beste systeem:

Mening clubblad:
T.v programma:
Wat vind je goed bij
v.v.Gilze?
Wat moet verbeteren brj de
v.v.Gilze?
Wie nodig je niet uit op
je verjaardag?
Gelovig:
Bijgelovig:
F{artewens:
Hekel aan:
Bedtijd:
Een goed advies:
Dat is fantastisch:
Bewondering voor:

Vacantieoord:
Wat doe je met f 1.000.000,-

Hanneke van Fuyenbroek
Oranjestraat 33

23-04-',78
Nog naar schooi toe
P.4.8.0.
Lang leve de 1o1

Daar vraag je me wat, '92?
Voetbal
Doe maar John Graat-mans

Luc Nillis
Die heb ik geen

Natuurlijk niet
Zo af en toe
Heb ik niet
Als iemand zich een beetje
zeer doet (beetje gemeen hè)

AIs we de scheids tegen hebben
Een goed gevoel
Balen
Van alles wat
Kern '75

Grote prijs in een loterij
Einde in zicht van het damesteam
Rijst met saté alla Piet
Bijna alti.jd vrolijk
Een te grote mond in het veld
Bratt Pit die ken je toch wel?
Redelijk tot goed

+-3-J
Goed
Ik houd wel van soap's

De gastvrijheid van iedereen

De douches a.u.b

Iedereen is welkom hoorl
Ja

Ja

Gelukkig en gezond

Mensen die liegen
Heel verschillend
Pas goed op jezelf
Lekker op vacantie

h
§

@
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Mensen die met asielzoekers
werken
Spanje
Eens heerlijk op vacantie in
Spanje.



HEFA foto en kopieer snelservice

Tilburgsebaan2a 5126 PH Gilze Tel:0161 - 453922

Het juiste adres voor:
t al uw fotowerk *

- kleurenfilm klaar binnen 2 uur met gratis film (bij volle film)- mtaft,/wit, dia's, nel4, advanced wstem
- fotp gp; lshirt,'kaa rs, puzzel, e(c.
- Iuchttoto's van gilze

* al uw cooieemrterk
- full coÍor kleurco pieen
- zwartlwit copieen vanaf 9 cent

gekleurd papïer v.an 80 grams.tp! I60 grams
- éomplete'verzorging vaË' uw clubbl ad, fe,estgids, etc.

t inbinden: ringbanden of thermisch

t plastifi ceren

Technisch Bureau Sfz,angez,s 6o U,

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

Electrotechnische en sanitaire installaties
in

utiliteit en industrie
nieuwbouw en onderhoud
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NIEU\ryS VAN
DE SUPPORTERSCLUB
Worstenbrood hamsteren?
Het is haast niet te geloven, maar de
mededelingen vori-ge week in dit
weekblad, 

-deed de telefoon bij de
Supportersclub roodgloeiend staan.
Veei inwoners van Gilze maken zich
zorgen om het geheimzinnige carna-
valívirus. Wan'Í natuurlij k 

-niemand

wil dit feest der zotten missen. Er
tiikt sorake van eeir ware hamster-
ríoede want de mensen willen zich
ervan verzekeren dat men tijdig een
of meer zakken worstenbroodjes kan
kopen. Nou maakt u zich geen zor-
geir, bakkerij Ad en Jolanda Spapens
én de Supportersclub, zullen er voor
zotgen dài iedereen aanzijn trekken
komt en dus op tijd zijn medicijn kan
innemen. Ad zorgt ervoor dat er vol-
doende worstenbroodjes zijn gebak-
ken en de supportersclub zal alle
huizen in Gilze en net daarbuiten
bezoeken. Als u toevallig niet thuis
bent, raak dan niet in paniek en waaÍ-
schuw nog geen dokter. Wij laten
namelijk een briefje achter met daar-
oo het telefoonnummer waarmee u
ais het ware een telefonisch consult
kunt plegen met een van de medi-
cijnmànnen van de Supportersclub.
Op die manier kunt u telefonisch als-
nog uw bestelling doorgeven. Met
een speciale koerier wordt het wor-
stenbrood dan toch nog thuisbezorgd.
Over service gesproken!
Volgende week gaan we nog verder
in op onze service. U kunt dan meer
lezen overTELE-broodjes en WWW-
broodjes. Geen zorgen, de smaak, de
kleur, de inhoud, de vormgeving en
natuurlijk de kwaliteit is hetzelfde,
sterker nog, het zijn gewoon de wor-
stenbroodjes van Bakkerij Ad en
Jolanda Spapens!
Medewerkers lWorstenbroodaktie:
Met enige trots deelde de voorzitter
van de Supportersclub ons mee dat
de verkoop- en chauffeursploeg in-
middels op volle "oorlogssterkte" is.
Dus als u dit nu leest en u denkt van
"goh, ik had ook wel mee willen
helpen", dan bent u voor I 998 te laat.
Maar u bent op tijd voor 1999, want
u kunt zich nu reeds opgeven om dan
mee te helpen. Het is dan voor u nog
wel even wachten (ruim een jaar)
maar u weet dan wel zeker dat u een
van de eerste nieuwelingen bent.
Bestuur Supportersclub V.V. Gilze
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NIEqIYS vAN DE suPPoR-
TERSCLUB
Tele-broodjes, e-mail-broodjes ol-
gewoon worstcnbroodies,l
Vorige week maakren wii al meldins
van cn nieuwc vintling ian Oe §upï
portersclub, uiteraard ln samcnwer_
king mer Bakkerij Ad Sp;p;;;.
want op vrijdag 20 lèbruari én 2arer_
dag 2 I februari komen leden van de
Supportcrsclub bi.j u aan de deur. M.,i
OVEN-heerlijk worsrenbrood. Voói
de. normalc winkelprijs. maar dan
DU.u aan huis bezorgd(!,). kunr u
zrch verzckeren van een heerliike.
gocd gevulde maag én zoals u al Ëer-
dcr kon lezcn. càn prima verweer
tcgen het geheimzinnige carnavals_
vrrus. Maar. wat is rru die nicuwe
vinding? Wcl, op het momenr dar
ledcn van de Supp()rterscluh bii u
aan de dcur slaan en u helaas riiet
thuis be'nt. dan laat men een briel'ie
achler met daurop een speciaal telé-
loonnummer. Op een bepaaldc tijd
kunt u dat nummer hellen'en wordén
de speciale worstenbroodjes, ook wel
TElE-broodjes genaamd, met een
specialc koerier hij u rhuisbezorgd.
ook tegen de gewoire, normale wïn-
kelprijs! Maar war ziin dan de E-
MAIL-broodjes'., Wel. in tegenstel-
ling tot de I'ELE-hroodies, klnt u de
E-MAll-broodjes nu al besrellen!
Als u beschikt over een pC met een
modum en u hebt een e-mail adres,
dan kunt u via e-mail reeds nu uw
bestelling doorgeven onder vermel-
ding van uw naam, adres, aantal en
gewenste Ieverdaturn (vriidaemiddas
20 tèb. o[ zaterdag 2t féU.;l Uer ei
mail adres Iuidt: -
"akkertje @ worldonline.nl". En dat
nocmen wij nu dc E-MAIL-brood-
jcs! Denk er wel tlm dat uw bestel-
ling via e-mail, uirerlijk dondertlag
l9 Iebruari a.s. bij oníhinnen mocï
zijn! ,Maar voor alle duidehjkheid:
zowel de TELE-broodies al§ de E-
MAIL-broodjes zijn uiieindelijk de-
zellde worstenhro-odjes maar bp de
naamgevlng rs door dc Suppoíers-
club patent aangevraagd. Hit'is maar
dat u het weet!
Bestuur Supportersclub V.V. Gilze
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Deoplffig
AKTIVITEITENKALENDER
l3 feb.: Kaartavond Supportersclub
20 fcb.: Carnavalsbal voor de jcugd
20 feb.: WorstenbroodaktieSuppor-

tersclub
2l feb.: Worstenbroodaktie Suppon-

tersclub
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PIZZERIA-GRILI,ROOM
tel. 0161 - 452651

s MA-;

PY MIDE H

I '.--. ,r,r- . .;.::..;,.rii'",

VAN ENSCHOT
DRANKEIUSUPER

Verhuur van tafels, stoelen, hangtafels,
barkrukke n e n tapinstall.aties

G root assortiment geschenkverpakkingen,
bestellingen worden thuisbezorgd

Korte Wagenstraal2l, Gilze, tel. 0161'452432

'F,\ZZA:&



Yoor de volgende uitgave van "De yoorzet" nemen we met
u contact op over voortzetting of eventueel wij*srg van
de advertentietekst

Beste adverteerders

UW ECT-TTE BAKKER pAPENss

§PAPEN§
RAADHUISSTRAAT 30

GILZE
1'e1.451517

wij maken van elke broodmaaltijd-een feestmaaltijd

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

Tel.: 016,1-451548
r Voor Uw lunch of diner!

Ruimc tcrve in vlces- of visgcrechtcn.

r ELke twcc maan«Icn wisselend keuzcrnenu voor f 12,50 p.p. (drie gangen)

' Dincrbonn"""*:tl;l*. 

'TLZ,,EN 
.MGE,TNG .

.GLASGRILI FN'

' Miaimaal 24 uur va.o tevorcn te rcscrvcrcn-

' Prijs: Í 39,5O incl. Apcriticf (1 gjas Lir)- Mcnu op unyraeg.

' Bij betcding van f 12,50 P.P. onrvangt U bij ons cca srcmpcl,
bij inlcvcring van ectr vollc t-"rt (ll stcmpcls) onsvlogt u csa dincrbou t-r.v. Í 2s,oo

t D'n brooy ook yoor uw fecstjcs tot mar- 4O Perronso.

t Voor rcscrveringco of mccr informatic bclt U 01615 4SlS4g
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Rabobank
B aarl e- N assau e n o mstr eke n

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