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AUTÍIFÍlÍID AUÏÍlIÍIÍlD

,(@A. Hessels
TANKSTATION

Oranjestraat 113 - 5126 BN Gilze
Tel.. 0161-451 335

De moderne pomp maar nog met de oudenruetse service

24 uur snel en qe kkeliik tanken met:
+ Bank of giropas
+ Lokale kaart (informatie in de shop)

= Multi Tank Card oÍ Travel Card

ln de shoo kunt u betalen met:
+ Visa Card

= Euro Card

= Kontant
+ Bank of giro

=+ Lokale kaart
+ Multi Tank of Travel Card

Wasserette
=+ Voor auto, Motor, Fiets, Bus, Caravan enz.

ln de Shop kunt u terecht voor:

= Diverse soorten olie

=+ Snoep en tabakswaren

= Alle telefoonkaarten

= Nieuwste CD's

= Diverse soorten poetsartikelen

= Accessoires

Openinqstiiden:
+ Met tanl5pas. 24 uur per dag, 7 dagen in de week

= Maandag Um vrijdag. 07.00u - 20.00u

= Zaterdag: 08.00u - 18.00u
+ Zon- en feestdagen: gesloten

f,utofood Tqnkstqtion f,. ]lessels is een hoofdsponsor von V.V. Gilze



COLOFON:

De UooJzet
(8" seizoengang zooo/zoor, december zooo, nummer 3)

'De Voorzet' is het cluborgaan uafl:
V.V. Gilze, Lange Wagenstraat 52, Gilze
Postadres: Postbus r37, 5rz6 Zl Gilze
t o16r - 451993

de Supportersclub V.V. Gilze
Heuvelstraat rr,5rz6 CM Gilze
I or6r - +55r82

ln dit nummef......
Hieronder vermelden wij enkele onderwerpen die in
deze "Voorzet" aan de orde komen:

=+ Historie V.V. Gilze
:+ een Voorzetje van Maarten Oprins
+ Het komt er weer aan: Rabobank Pupillenkamp
+ effe bijkletsen met...... |an Beumers

=+ Nieuws van de jeugdafdeling

Goed om te weten:
V.V. Gilze:
o Aanmelden én adreswijzigingen lidmaatschap

V.V. Gilze:
BijArno Aarts, Van Heinsbergstraat 42, tel.45rr69.
Afmelden dient uiterlijk te geschieden vóór 3r mei.
Bij afrneldingen nadien, bliift men de jaarcontributie
van het nieuwe seizoen verschuldigd!

o Aantal leden V.V. Gilze:458 (december zooo)

5upportersclub V.V. Gilze:
o Aanmelden lidmaatschap Supportersclub V.V. Gilze:

Dat kan, graag zelfs. Even een belletje naar 455549
of een briefie afgeven bii Nerhovensestraàt z8
of Heuvelstraat r r en wij schrijven u graag in voor
twee tientjes (!) per seizoen.

r Aantal leden portersclub: zz9 (december zooo)

lnleveren kopij voor de volgende "Voorzet":
. op diskette (Word of WordPerfect) of via e-mail:
akkertj e @worldonline.nl
Uiterlijk datum: 3r jangari zoor
t oP PaPier:
Uiterliik d+tum: 3r ianuari zoor
o De kopii s.v.p. inleveren bii de redactie of in de Coca-

Cola-Aktie-bal in ons clubgebouw.
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6raag gebrachf, vers van uw nelknan !!

Zuíaelhandel
V.O.F. aan Hoek
Arl'lstraat 32

5126 CP Gilze
Tel.016L-451908
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BISSCHOP DE VETPLEIN 4
5126 NL GILZE
0161-452696

IV1AANDAG GESLOI'[N
DINSDAG GESLOTEN
WOENSDAG GEOPENI) VAN 19.00 TOT 01.OO UUR

I)ONDERDAC] GEOPEND VAN 19,O01-O-T Ol.OO UUR

VRIJDAG GEOPEND VAN 16.OO TOT 02.OO UUR

ZATERDAG GEOPEND VAN 16.00 TOT 02.OO UUR

ZONDAG GÍ:OPEND VAN 16.00 TOT O1 '00 UUR
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Effe bijkletsen
met...
)an Beumers

Het was al lang bekend voor het einde van
het vorig seizoen dat |an Boomaars als
grensrechter van Gilze r het vlaggenstokie
over wilde geven. Aangeiien Ian
Boomaars Heintje Davids niet is, moest er
voor een opvolger gezorgd worden. Wie,
dat bleef heel lang onduidelijk. Het
bestuur liet, zoals helaas vaker nodig, een
noodkreet uitgaan. dit leidde uiteindeliik
naar de oplossing voor tenminste r
seizoen. De gelukkige, ofliever gezegd de
meest bereidwillige bleek |an Beumers te
zijn. Reden om eens effe bij te kletsen met

|an. Een beetje nieuwsgierig dus naar hoe
het dan toch zover gekomen is. Maar dat
niet alleen, natuurliik willen we ook eens
wat nader kennis maken met |an. |an
woont samen met zijn vrouw Leny in de

Hofstad op nummer r4. Hun zoon Daniël
woont inmiddels samen wat betekent dat
ze weer met zijn tweetjes zijn. Aan vrije
tijd geen gebrek. ondanks dat |an nog
maar 57 jaar is, is hij al vanaf oktober r99B
gepensioneerd. Beter gezegd, hij is toen
met functioneel leeftijdontslag gegaan.
Nadat Leny een lekker dampend bakske
koffie in schonk, nam |an ons mee naar
Limburg in de zestiger jaren. |an: "Het
waren de jaren dat ik Leny leerde kennen.
We waren beiden lid van de K.A.f. wat
stond voor de katholieke arbeidersjeugd.
Miin avonturierbloed bracht me bij de
Marine waarmee ik in nog 9 n aanden
naar Nieuw Guinea ben geweest, wat toen
nog een Nederlandse Kolonie was. In
augustus 196z werd deze kolonie
overgedragen aan "Indonesië" Zo haalt
Ian met ons nog een stukje Vaderlandse
geschiedenis op. fan vervolgt. "Na de
Marine heb ik in Í967 de overstap
gemaakt naar de luchtmacht.
Aanvankelif k in Maastricht en vanaf r973
voornamelijk op kamp de Kiek in Alphen.
Ik ben begonnen als telegrafist en maakte
de hele ontwikkeling van telex, de lijn

en satelliet verbinding mee. Vanaf rg73
zijn we in Gilze komen wonen. Het was
dan ook echt vanwege mijn werk dat we
naar hier verhuisde. Ondanks de vele
jaren dat we hier wonen zijn we nog
steeds verknocht aan Limburg. Dat geldt
zeker voor Leny die meer nog dan ik hecht
aan de familie, die op ons na, allemaal in
Limburg wonen. Dat betekent dat we
regelmatig naar ons land van brons-groen
eikenhout afreizen," aldus fan. Hoe is |an
betrokken geraakt bif de V.V. Gilze? "
Toen onze zoon begon met voetballen bij
de E-pupillen begon ik met het geven van
trainingen. Vanwege rugklachten moest
ik daarmee stoppen. Desondanks heb ik
nog wel wat zgn. " wild voetbal" gespeeld
zoals met buurtvereniging "De locht".
Maar vanaf 1986 ben ik ook hiermee
gestopt en ben aan een
scheidsrechtercursus begonnen. Het is
inmiddels mijn hobby geworden. Enkele
jaren geleden ben ik gestopt met het
fluiten van Gilze 4 en 5 nu fluit ik de C en
B jeugd in regio 4. Ons Leny gaat bijna alle
wedstrijden mee en zo genieten wij van
het sfeertie op en rond de voetbalvelden."
Zo vertelt |an. "Supporters vragen zich
vaak af wat nog de lol kan zijn van het
leiden van een voetbalwedstrijd. De

spanning die daar bij hoort beleef je

helemaal. Zoals spelers opgaan in een
wedstrijd, doe f e dat ook als
scheidsrechter. Natuurlijk krijg je nogal
een wat naar je hoofd geslingerd. Als je dat
al te letterliik neemt dan fluit je maar r
wedstrijd. Bij de jeugd hoor je langs de lijn
meer onbehoorlijks dan binnen de lijnen.
Hoewel geel en rood wel degeliik een
preventieve functie hebben, hanteer ik bij
de ieugd toch liever de 5 min regel." Zo
filosofeert lan. Naast zijn rol als
scheidsrechter nu ook nog assistent-
scheidsrechter bij Gilze r. Onder het genot
van een Brand biertje, het bier waar heel
Limburg trots op is, vertelt |an hoe het
allemaal zover is gekomen. " Het was een
maand of wat voor aanvang van de

competitie dat Eric Clemens mij opbelde
namens de spelersraad en mijn polste voor
de grensrechterpost bii Gilze r. Na een
paar dagen beraad liet ik weten dat men

Prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar,
Clubblad De Voorzet, december 2000, pag. 1



\íAN DE.LFT SPORT

GESPECIALISEERD IN:

odidod#

Doelstraat 1 1

51 01 PA Dongen
Telefoon. 0162 - 312733

UIPMENT
Voor leden van V.V. Gilze geldt een korting van 10% ll

Aannemersbedrij f Botermans B.V.
Nieuwstraat 18a
5126 CC Cilze
tel. 0161- 45 14 45

fax. 0161- 453432

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

Yraag om een vrijblijvende prijsopgave.

Lid Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB)
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de zoektocht maar beter kan voortzetten.
Op ene zomerse middag zaten we bij D'n
Door in het café. Ook Christ Pelkmans
was daar van de partij. Ad Doorakkers,
hoewel geen echte voetbalfanaat, vraagt
aan Christ. Hoe is het nog steeds ginne
grensrechter? Eigenlijk wel zegt Christ
maar |antje Beumers die mag niet van zijn
vïouw. Hiermee maakte Christ natuurlijk
wel een prikkelende opmerking en bracht
daarmee het balletje weer '"aan het
rollen.Iedereen binnen de V.V.Gilze weet
dat ons Leny zich ook heel betrokken
voelt . Maar ook voor ons kan het wel eens

heel beroerd uitkomen als ik op
zondagmiddag moet vlaggen. Frank v.
Hoek is dat later bij ons thuis allemaal
netjes af komen werken. Dat betekent dat
er in een enkel geval wel eens met een
vervanger gewerkt wordt. De eerste
ervaringen zijn overigens prima. Los van
een enkele scheldpartij heb ik inwendig
best wel lol in de opmerkingen van
supporters. Zoals, hij heeft al weer haren
voor zijn ogen hangen. Of de opmerking,
hii heeft zeker veel dienstiaren op
Schiphol en hoewel wat minder origineel,
dat het nog geen vlaggetiesdag is. Dat is
allemaal nog wel te pruimen." 'Waarmee

Ian ons opening van zaken gaf. Ian
vertelde al dat hij zo af en toe een balletie
trapte als militair. en bij buurtvereniging
"De Locht". Dat allemaal nog in zifn Gilse
tijd, maar hoe was het toen |an nog in ons
Limburg woonde? " Ik heb vanaf miin
kinderiaren tot we in Gilze kwamen
wonen actief geturnd bii gymnastiek
vereniging Olympia in Schinveld. Van
deze vereniging ben ik nog steeds lid.
Volgend iaar bestaat deze vereniging 6o
jaar. Ik zal dan gehuldigd worden voor
mijn 5o jarig lidmaatschap. Vooral als
kijksport bliift het me nog steeds
bijzonder boeien. Was ik goed in deze
sport? Laten we zeggen redelijk, de
rekstok was mijn sterkste en de ringen
miin zwakste toestel." Zo wordt
bescheiden geantwoord. \Mas |an ook op
bestuurliik vlak actief? ' |azeker, bij
Olympia was ik 5 iaar secretaris dat gold
ook voor de helaas opgeheven
handbalvereniging Gilze rvr/aarvan ik

secretarisl penningmeester was van'75 tot
Br'." 'W'aaïuit duidelijk wordt dat |an zijn
leven voor een belangrifk deel in het
teken staat van het verenigingsleven. |an
is een soort waarvan iedereen vind dat
deze mensen niet verloren mogen gaan .

Zullen we er maar een voorbeeld aan
nemen? De V.V. Gilze vaart daar hoe dan
ook wel bij. Zo kletsten we gezellig effe bij
met ]an Beumers die we evenals Leny
bedanken voor hun gastvrijheid.

fos van Dongen

@
E-mail vetmelding
Zoals een aantal van jullie al hebben
gezien in de oproep in het weekblad,
hebben v/e gevraagd om zo mogelijk ook
het e-mail adres van de leden bekend te
maken. Op dit moment doen we daar nog
niet veel mee, maaÍ op den duur zal dit
toch een belangrijk
communicatiemedium worden. De
emailadressen die nu zijn aangemeld,
zullen we opnemen in de

ledenadministratie zodat het ook
belangrijk is, bif wiizigingen om ook dit
weer door te geven. Leuk te vermelden is
dat een van onze leden, te weten Ruben
Cornelissen (f-l) uit de van
Heinsbergstraat 4o, zijn e-mail adres heeft
verkregen via de KNVB/Freeler clubaktie-
Met die aktie, waarbii
voetbalverenigingen een aanmeldpremie
konden verdienen, heeft Ruben een
prachtige prijs gewonnen. Want bij die
aanmelding hoorde een prijsvraag en
Ruben heeft dat zo goed gedaan dat hii een
Sony Playstation in wacht wist te slepen.
Proficiat Ruben, hartstikke leuk voor jou!.
Degenen die het e-mail adres nog willen
doorgeven, kunnen dat doen bij William
Akke rma n s, akkertie_@.w q rJ,ds pLrnE_,nl.

Alvast bedankt voor de medewerking!

Prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar,
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G E ZA MEI'{ LIJKE KA STE LE IN S
EI,{ CAFETARIAHOUDERS

CAFE
CAFE ZALEN
RESTAURANT SPORTHAL
CAFE ZALEN SNACKBAR
CAFE, RESTAURANT zuLEN
BAR DISCOTHEEK
HOTEL RESTAURAI{T
CAFE
KWALITARIA

DE POMP
.t CENTRUM
ACHTER DE TUINTJES
DEN HEUVEL
DE HOOIKAR
C'EST LA
DE KROI{EN
DE TTP
,t 

CENTRUM

Nieuwstr.3S
G ilze
tel: 0161-453813

àl+ffitÀlt:ïïii:ï
Maritama

hoenenSC

DAMESSCHOENEN HERENSCHOENEN

KINDERSCHOENEN SPORÏSCHOENEN VRUETUDSCHOENEN

MARITAMA SCHOENEN geeft aan Alle Leden vanV,V,GILZE

10 % kortins oD :

Voetbals cho enen, scheenb e s chïr niers, vo e$alkous en

of andere voetbal , artikelen

SCHOENREPARATIE SLEUTELSERVICE

DEPOT PANHE,STOMERU
''Waar kunt u beter terecht voor een deskundig advies????

vrijdag koopavond diosdag de grhele dag gesloten



Ra boba n k
Pupillenkamp 2 001
De werkgroep heeft eind dit jaar de
koppen weer bii elkaar gestoken om eeÍr
eerste aanzet te maken met de o.tganisatie
van wat alweer het achtste pupillenkamp
gaat worden. In deze eerste bijeenkomst
komt altijd aan de orde de taakverdeling
binnen de werkgroep en de planning van
een aantal belangrifke data. De taken zijn
verdeeld in:
.+ Eten en drinken: wordt verzorgd door

Henk van Gestel;

=+ Spelen en slapen: wordt verzorgd door
Gerrit Giisbrechts, Martien van Gestel,
Toine van Alphen, |ack Reinieren,
|anet Broeders en Ad Marijnissen;

+ Papierwerk: wordt verzorgd door Cees
Kock, |anet Broeders en |ack
Reinieren.

+ Public Relations: wordt verzorgd door
Mart Machielsen.

Het is weer de bedoeling dat deze mensen
gedurende de kampdagen worden
bijgestaan door een vijftigtal vrijwilligers.
Deze worden te ziiner tijd door de
werkgroep benaderd. Voor de ouders van
onze pupillen zïir, de volgende data
belangrijk en het
noteren waard:

=+ Wanneer is het Rabobank
Pupillenkamp?
25, z6 en z7 mei.

= Wanneer start de inschrijving?
zo januari.

+ Wanneer eindigt de inschrijving?
r7 februari.

=+ Wanneer is de ouderinformatieavond?
14 mei.

+ Wanneer kunt u fotds kijken en
kopen?
r4 juni.

Ook dit jaar is het inschrijfgeld
vastgesteld op het lage bedrag van 1[ z5,oo

per pupil. Dit mede door reeds toegezegde
steun van een aantal sponsoren.
Deelname aan het kamp is uitsluitend
vooï onze F-pupillen geboren voor r
januari r995 tot en met de D-pupillen.
De werkgroep zal u middels de voorzet en
het weekblad Gilze-Rijen op de

hoogte houden van de voortgang in de
organisatie.
Namens de werkgroep voor iedereen:
Prettige kerstdagen en een voorspoedig
2OOÏ.

W erk gro e p Rab ob ank-Pu p íllenkamp "

Als het eens
teg e nz it...
Er was eens een eigenzinnige mus, die
besloot om de winter niet in het zuiden
door te brengen. Maar het werd al vlug zo
koud, dat hif besloot om toch maar naar
het zuiden te vliegen. Even later zaten zijn
vleugels onder het ijs en viel hij biina
bevroren op het erfvan een boerderij. Er
kwam een koe langs die op het musie
scheet. Het beestje dacht dat hij er was
geweest. Maar de poep verwarmde hem en
ontdooide zijn vleugels. Warm en
gelukkig, weer in staat om adem te halen,
begon te mus te zingen. Toevallig kwam
er een grote kat langs die het tiilpen
hoorde en op zoek ging naar het geluid. De
kat klauwde de poep opzrj,vond het
tjilpende vogeltje en vrat het op.
De moraal van dit verhaal:
r. Als iemand op je schijt, hoeft het nog

niet de vijand te zijn;
2. Als iemand je uit de stront helpt, hoeft

het nog niet je vriend te zijn;
3. Als je warm en gelukkig bent in een

hoop stront, kun je beter je bek
houden.

Prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar,
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Ad Spapens
Brood en Banket

Raadhuisstraat 30
5126 CJ Gilze
Tel.: 01 61-451517

Tilburgseweg 78
5051 AJ Goirle

Tel.: 013-5341442

f,d Spopens Brood en Bqnket is een hoofdsponsoÍ vqn V.V. Gilze

,



Nieuws van de
jeugdafdeling

Nieuwe teams
Tijdens de Naiaarsreeks heeft ons nieuwe
team Gilze E 5 at (bijna) een gehele
competitie meegedraaid en ons Mini-F-
Pupillen-team heeft ook al diverse keren
hun vier-tegen-vier wedstrijdfes gespeeld.
Tot nu toe wedstrijdjes, welke we
onderling met andere verenigingen
hebben geregeld. Waarschijnlijk zal dit
vier-tegen-vier met de Voorfaarsreeks via
de KNVB geregeld gaan worden; dit bij
voldoende animo en inschrijvingen. Ook
ons nieuwe team Gilze F 5 is inmiddels
ingeschreven voor competitie-deelname
en dit team zal bij de Vooriaarsreeks
ingedeeld worden voor hun wedstrijdies.

Reisgelden/Trainingsvergoedingen
Heren leiders/trainers: Willen f ullie
ervoor zorgen, dat jullie uiterlifk z8 of. z9
december zooo je declaraties reisgelden en
het overzicht van de trainingen ingeleverd
hebben bij |an Faes of bii Toon Faes. Dan
kunnen wij ook zo snel mogelijk ervoor
zorgen, dat deze gelden worden
uitbetaald.

Wit wedstriidrapport/kopij Weekblad
Heren leiders/trainers: rÀ/illen jullie bii
elke gespeelde wedstrijd een zogenaamd
wit wedstrijdrapport invullen en
inleveren. Dan zijn wij altifd op de hoogte
van de uitslagen e.d. Hint: op dit wit
wedstrijdrapport is ook voldoende ruimte
om een (beknopt) verslag te schrijven van
de thuiswedstrijd. De redactie van het
Weekblad Gilze-Riien verzoekt aan onze
vereniging om de verslagen ook echt
beknopt te houden en de verslagen te
beperken tot vermelding van de

belangrijkste feiten van de wedstrijden!
Toch willen we gÍaag, dat iullie deze

verslagen blijven aanleveren, want de

kopij van onze vereniging draagt zeker bij
tot de nieuws- en lees-waarde van het
Weekblad!

\À/intercompetitie
Na het beperkte inhaalprogramma van
zaterdag 16 december 2ooo wordt er niet
gevoetbald op zaterdag z3 december zooo,

Zaalvoetbaltoernooi Winterstop )eugd
v.v. GItzE
Net na de Kerstdagen organiseren we v/eer
het jaarliikse zaalvoetbaltoernooi in de

Sporthal Achter de Tuintjes. 
"

Op donderdag z8 december starten we met
de F-Pupillen, die tot r 2.oo uuï hun
wedstrijden gaan spelen. Om rz.oo uur
worden de wedstrijden gespeeld door de C-

f unioren, die tot r 5.oo uur hun
wedstriiden afwerken. Vanaf r 5.oo uur tot
r8.oo uur is het de beurt aan de A- en B-

|unioren om hun wedstriiden te spelen.
Op vrijdag z9 december starten we om
o9.oo uuï met de E-Pupillen, welke tot
r2.3o uur hun wedstrijden spelen. Van
r2.3o uur tot r4.oo uur spelen dan de

Meisies hun wedstriiden en als laatste
spelen van r4.3o uur tot r8.oo uur de D-
Pupillen hun wedstrij den.
De spelers hebben zich aI geruime tijd
geleden opgegeven en zullen er ook nog
eens extra aan herinnerd worden door
hun leiders. zodat we geen wegblijvers
hebben tiidens de twee toernooidagen!

Competitieverloop (t/m zz-r r-zooo)
Gilze A r staat in hun reeks op een
gedeelde tweede plaats; Gilze B r speelt
één hele competitie en staat daarin op dit
moment samen met Willem II B 3 aan
kop; Gilze C r speelt ook één hele
competitie en staat op dit moment op de

vierde plaats; Gilze C z bezet in hun reeks
de vierde plaats; Gilze C 3 staat op de 5e
plaats; Gilze D r speelt óók één hele
competitie en staat op de zesde plaats;
Gilze D z is derde; Gilze d 3 tweede en
Gilze D 4 bezet de zesde en tevens laatste
plaats in hun reeks. Gilze E r staat vierde;
Gilze E z vijfde; Gilze E 3 óíkvijfde; Gilze
E 4 vierde en Gilze E 5 viifde in hun
'Bredase'reeks. Gilze F r is op zaterdag z5-

r r-2ooo kampioen geworden in hun reeks,
wat uitbundig gevierd werd! Gilze F z

staat tweede, Gilze F 3 derde en Gilze F 4
tweede.

Prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar,
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Europoloon ló Riien

BOVAG-garantie

ffi Auto Verwiimeren

Autop
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Nieuwstraat 30a - 5126 CE Gilze
Te|.0161 - 45 19 04 - Mob.Tet.06 - 53384991

* APK II Keuringen (ottaÍhankelijk)
* ook dieselroet-meting
* Reparatie
* Spuitwerk
x Automatel'ialen
* In- en verkoop nieuwe en gebl:uikte auto's
* bii grote beurt APK gratis

Frank en Conny Gooiien-Verwiimeren

!



zaterdag 3o december 2ooo en zaterdag 6

januari zooo. Op de zaterdag r3 januari
2oor en op zaterdag zo januari zoor neemt
onze veïenging deel aan de zogenaamde
Wintercompetitie. Deze
vriendschappeliike competitie wordt door
een aantal verenigingen hier uit de buurt
georganiseerd en deze wedstrijden vullen
gedeelteliik de vrije weekeinden op
tiidens de \Minterstop. AIIe spelers krijgen
hiervan via hun leider bericht! *

Niet trainen tijdens de Kerstweek
Vanaf maandag z5 december 2ooo (Eerste
Kerstdag) tot en met vrijdag z9 december
zooo wordt er bij de V.V. GILZE niet
getraind! In deze week is er toch al de
zaalvoetbalactiviteit voor alle
jeugdspelers!

Aktiviteiten voor onze feugd
r6-tz-zooo Bingo voor de |eugd

(organisatie Supp.club)
z8-rz-zooo WinterstopZaalvoetbal

toernooi |eugd: F (incl.
Mini-F), C en A/8.

29-r2-zooo WinterstopZaalvoetbal
toernooi |eugd: E, Meisies
en D.

o6-or-zoor Tafelvoetbaltoernooivoor
de |eugd en de Senioren

Grote Club Actie:
Dit iaar hebben we, ondanks de
prijsverhoging van de loten van ..7í 5,oo
naar f 6,00, met alle teams toch nog een
behoorliik hoog aantal loten van de Grote
Club Actie verkocht,
namelijk zestienhonderd en vijftig!
Verschillende feugdleden verkochten z5
of méér loten en ontvingen hiervoor
inmiddels een extra attentie!
Hiermee hebben we met zijn allen weer
een aardig zakcentje voor ons eigen team
bijeengekregen en hebben we bovenal ook
voor de V.V. GILZE een behoorlijk bedrag
binnengebracht, waarvan de opbrengst
weer ten goede komt aan de leden van
onze verenging! Grote klasse!
In het weekblad Gilze en Rijen hebben we
al eens de trekkingslijst gepubliceerd.
Omdat wellicht niet iedereen dit heeft

gezien, vermelden we nogmaals de

winnende nummers:
Trekkingslijst Grote Clubactie 2ooo
(Trekkingsuitslag o9.r r.zooo)
Geldpriizen:
.+ re prijs: 1[ zoo.ooo,- (belastingvrij)

op lotnr. 3zog25g
+ ze prijs: / z5.ooo,- (belastingvrii)

op lotnr. rrro648
==> 3e prijs: / 7.5oo,- (belastingvrif )

op lotnr. z5g4rlS
=+ |aarprijs: / z8.ooo,- (belastingvrij)

op lotnr. 27766o5

Prijzen in natura
. r x een vakantiecheque t.w.v. fl 8.ooo,-

vrij te besteden bii D-Reizen
vakantiewinkels op nr. o896z69

. ro x een 5-daagse vliegreis naar
Venetië voor 2 personen op de nrs.:
oo6o636, arar327, o4987oo, o7t7Ío7,
ogg576o, rro6855, 21grl15, z96139o,

37 62956,38o5466.
. 5 x een weekendfe Disneyland Parijs

voor 4 personen op de nrs.: r44z9r8,
r 58o7 o7, z 598666, z8g943z, 3a243 So -

o 50 x een midweekarrangement voor 6

personen in één van de Gran Dorado
Resorts op de nrs.: o25o844, o45rt6o,
o48o844, o736oor, oT45923, ogrz4rz,
o933388, o969839, o972647, o987823,
ïoïr34o, to787 47, rr42rr t, tt44996,
rr65352, Í372439, r374442, r386326,
r5o7rgr, r5ogg3l, r5ro98z, r5924ro,
17rz55&, r7Broo5, r83z5ro, rB8oz3r,
r898262, 19zz617, tg3tz6&, rg48oo7,
1969934, r974148, 198z5o6, zo8gro7,
22o5r09, z3or58z, z3z6z49, 26959j4,
zl5og7r, 29566or, 2964311, zg764gt,
330ó933, 332t467, 3351926, 33got2l,
3 41 5l or, 367 8o4o, 37 z8r 46, 387 gzg8.

Geldprijzen op de eindcijfers
. f 25,- op de laatste z cijfers ..... 65
r f roo,- op de laatste 3 cijfers:.... 893
. f 5oo,- op de laatste 4 cijfers:...

z67o
. fI5o, op de laatste 5 cijfers:..

r95oB
r f 5.ooo,- op de laatste 6 cijfers:.

o66oz9
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In de prijzen gevallen? Maak een kopie
van het lot voor uw eigen administratie.
Stuur het originele lot in een gesloten
envelop naar: Nationale Grote Clubactie,
Postbus 9oroo, 5ooo LA Tilburg
Uw prijs wordt binnen ó weken
bifgeschreven op uw rekening. Voor de
Grote Clubactie 2ooo is vergunning
verleend door de Staatssecretaris van
|ustitie d.d. zz maart zooo onder nummer
L.O. 73otor45looz6.oo
(zetfouten voorbehouden)

Nieuws van uw
suPportersclub
Een goede gedachte tijdens en na de
komende feestdagen, dus het gehele
nieuwe jaar zou kunnen zijn. Positief
denken en doen als het over de V.V. Gilze
gaat en niet zo makkelifk negatief zijn en
denken. Laat ons nou eens met ziin allen
de goede houding en inzet tonen bii de
V.V. Gilze. Steun de bestuursleden, de vele
wijwilligers, de leiders, de trainers, de bar
en keukenmensen. Laat ons samen de V.V.
Gilze gezond houden en weer een vrolijke
en gezellige club laten ziin. In de
komende tijd. Gaan we er allen tegenaan,
om dit te verwerkelijken het is niet zo
moeilijk hoor positief denken en doen.
'tÀ/ij als bestuur van uw supportersclub
willen u allen hele fifne feestdagen
wensen en een goed en gezond zoor. Ook
in zoor ziin er kaartavonden in de kantine
waar ook u welkom bent voor een potje
rikken of jokeren gezellig met een hapje
onder het kaarten, graag tot ziens. Kerst
en nieuwjaarattentie daar wordt hard aan
gewerkt door een paar mensen, en die
hebben beloofd dat het op tijd klaar zal
zijn. Lid worden van de supportersclub
kan natuurlijk altijd / 2o,- per seizoen.

Noteert u alvast in
uw (nieuwe)
agenda?
Ook de aktiviteitencommissie zít
natuurlijk niet stil en heeft de volgende
'evenementen"in voorbereiding:
Datum; aktiviteit:
z januari: Nieuwjaarsreceptie
6januari: Tafelvoetbal(overdagvoor

de ieugd en 's-avonds voor
de senioren)

z3 februari: Carnaval voor pupillen
z4 mei: Open Dag / Verenigingsdag
z juni: Seizoenafsluitingsfeest
9 iuni: Survival voor junioren
ro juni: Gezinsfietstocht

De jeugdpen
Ik ben Sjors Legius en ik ben 9 jaar en
voetbal bij de Ez. Ik sta rechts achter, dus
ik ben verdediger. Mijn medespelers zijn
Bram, Sooi, Rick, |eroen, Ray, Kevin, Tim,
en Nick en onze trainer is Erik. We
hebben nog maar r wedstrijd gewonnen
eentje gelijk gespeeld en de rest verloren.
Maar de wedstriid die §/e geu/onnen
hebben is wel met rr-r gewonnen. Ik ben
een fan van N.A.C. en ga best vaak naar
thuiswedstrijden van N.A.C. samen met
Sooi en onze pappa's. Een goede speler van
N.À.C. vind ik |effrey van As maar Ernest
Stewart vind ik ook best goed. Mijn
hobby's zíjn buiten voetballen,
computeren op de Nintendo 64, zwemmen
en buiten spelen. Wat ik altijd leuk vind is
het voetbalkamp. Ik heb nu wel genoeg
gezegd en geef de pen door aan Bram van
der Kolk.
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lk geef de pen door
aafl...

jongeren, maar natuurliik ook de ouderen
wil ik, naaste de kerst en

nieuwjaarsweÍrs nog iets meegeven: "'Wees

voorzichtig met vuurwerk"!!!! De pen geef
ik door aan mijn collega-leider Geert
Martens. (Veel succes Geert!!)Mijn naam is |ohn Oosthoek en ben één

van de leiders van Fr. De naam van de
andere leider vind |e aan het einde van dit
stuk. Ik ben werkzaam bii de
Amersfoortse Verzekeringen als
Regiomanager van Zuid-Oost Nederland.
Het is een commerciële baan dus je bent
nogal eens onderweg en ook 's avonds
weg. Voor wat betreft de trainingen is het
dus soms passen en meten om op tiid te
zijn. Ik ben ongeveer 3 jaar leider bij het
elftal waarin mi)n zoontje Rory voetbalt.

ïa, hoe wordt je leider van een
voetbalteam? Waarschijnlijk zoals de

meeste vaders. fe gaat kifken bij een
voetbalwedstriid en men vraagt na een
aantal wedstrijden of fe, als je er toch bent,
af en toe kunt helpen. "Het hoeft alléén
maar op zaterdag"( zeggen ze dan). Dat
alleen zaterdag wordt dan vanzelf ook het
verzoïgen van de training en elke
zaterdag. Nu kan ik niet zeggen dat ik
spijt heb van deze beslissing want het is,
ook al lijkt het soms niet zo als je ons
bezig ziet, een goede vorm van
ontspanning. Ik vind het leuk om, samen
met een collega-leider, de Fr te begeleiden
en te trainen" Het leukste is dat, als je iets
probeert op de training, dat er ook
uitkomt in de wedstrijd. Mijn collega-
leider treedt als scheidsrechter op tijdens
de thuiswedstrijden en ik ben dan de

leider en schrijf de stukken voor de krant.
Ik krijg nogal eens commentaar dat ik de
kopij te uitgebreid maak maar het valt
niet mee om e.e.a. kort te houden als je,
zoals de laatste paar wedstrijden,
regelmatig met +ro- o wint. Alle goals
moeten vermeld worden en natuurlijk alle
spelers. Toen bekend werd dat ik de pen
had gekregen van miin overbuurman
werd ik direct benaderd met de vraag of ik
het kort wilde houden want de Voorzet
schijnt niet dikker te mogen worden dan r
cm. Ik zal het dan ook hierbij laten en
wens jullie allen een prettige kerst en een
gelukkig nieuwjaar. Vooral voor de

Wij stellen aan U

vool'......
Hoofdsponsor Hessels Tankstation
Sinds begin van dit seizoen heeft de V.V.
Gilze twee nieuwe hoofdsponsors. In deze
uitgave van de Voorzet willen we u nader
kennis laten maken met Hessels
Tankstation, sponsor van Gilze r en
rugsponsoï van de overige seniorenteams.
Begin volgend jaar zullen we de andere
hoofdsponsor, Bakkerii Spapens aan u
voorstellen. Natuurlijk, het zou vreemd
zijn als u niet bekend bent met deze
sponsoïs, maar wij als V.V. Gilze kunnen
niet genoeg benadrukken hoe belangrijk
sponsors (dus ook de shirtsponsors,
reklamebord-sponsots, adverteerders
clubblad enz.) zijn voor een vereniging.
Hans Hessels heeft sinds r996/t997 li.et
tankstation overgenomen van zijn vader.
'Waren voorheen het tankstation en het
taxibedrijf op hetzelfde adres gevestigd,
nu zit het taxibedriif aan de Nieuwstraat
54. Het tankstation (Oranjestraat rr3) is in
Íggl grondig gerenoveerd. Zo zijn alle
leidingen vernieuwd, is er een
vioeistofdichte vloer aangebracht.
Natuurliik was dit enerzijds nodig
vanwege de vele regelgevingen op milieu-
gebied, anderzijds was het een mooie
gelegenheid om het tankstation een
nieuw aanzicht te geven. Daarin is men
goed geslaagd! Het tankstation is goed
bereikbaar en door de ruime opzet kun je
je auto altijd gemakkelijk naast de pomp
zetten. Ook 's-avonds kun je er terecht en
is alles goed verlicht. Kortom het is sinds
die tiid een moderne pomp maar de
service kan desgewenst nog op
ouderwetse wifze. Met andere woorden: u
kunt er bijvoorbeeld ook nog 'handje
contantie' betalen, op maandag t/m
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vrijdag van o7.oo-2o.oou en op zaterdag
van o8.oo-r8.oou" Op die tijden én op de
tijden dat de winkel gesloten is, kunt u
echter ook tanken met bank- of giropas,
lokale kaart en Multi Tank Card of Travel
Card. En met deze opsomming van
betaalmogeliikheden liikt het alsof er
niets belangriikers is, maar u kunt bij
Tankstation Hessels terecht voor alle
produkten, dus diesel, LPG, benzine, olie
enz. En in de shop vindt u éen groot
assortiment van snoep, tabakswaren,
telefoonkaarten, de nieuwste CD's,
poetsartikelen, accessoires. Bovendien
wordt de huidige wasserette vernieuwd.
Die wordt voorzien van twee "doe het zelf"
boxen en een borstel-machine met hoge
druk reiniging. Nu al kunt u daar terecht
voor uw auto, motor, bus, caravan, fiets
enz. maar in de nieuwe wasserette zal dat
straks allemaal nog wat gemakkelijker
gaan! Ondanks het feit dat de
benzineprijzen de laatste jaren enorm zijn
gestegen, is een bezoek aan Tankstation
Hessels een *aanrader"! Want de
benzineprijzen ziin niet alleen bij Hessels
gestegen, dat is natuurliik ook het geval
bij andere pompstations. Hessels
Tankstation onderscheidt zich met name
op het gebied van de service. Wij willen
daarom de lezers van dit clubblad vragen
om, voor zover men dat nog niet doet, eens
een keer te tanken bii Hessels. Dan kunt u
zelf de gemakken en de service ervaren.
Bovendien: na afloop van dit seizoen
zullen we samen met Hans Hessels de
balans opmaken. AIs dan blijkt dat sinds
de start van het sponsorschap meer leden
enlof ouders van leden tanken bii Hessels,
dan zit eï een bonus in voor de V.V. Gilze.
Want laten we eerlijk zijn: als sponsor
mag je gerust verwachten dat door het
financieel ondersteunen van een
vereniging, leden hiermee rekening
houden. Dus aan iedereen een oproep om,
voor zover niet gebonden aan vaste
tankstations vanwege afspraken met
werkgever, Tankstation Hessels niet
voorbij te rijden. Misschien bent u straks
ook een van de vele vaste klanten!

Willíam Akkermans

itnod ig ing
ieuwjaars-
ijee n komst

U

n

b

Graag nodigen wii u uit voor een bezoek
aan onze Nieuwjaarsbijeenkomst, op
dinsdag z fanuari 2oor, aanvang zo.oou die
uiteraard plaats vindt in ons clubgebouw.
Dat gaat in een ongedwongen sfeer en de
ervaring leert dat het altijd heel gezellig is.
Alle leden, supporters, sponsors en
anderen die de V.V. Gilze een warm hart
toedragen zijn van harte welkom !!

Drankjes zijn zoals gewoonlijk tegen een
gereduceerd tarief verkrijgbaar en we
zoïgen ook voor een borrelhapie. Graag
tot dan!

A ktia í t ei ten c om mis s i e

Sponsoravond?
Enkele sponsors hebben al eens aan mij
gevraagd ïvaarom ze nog niets hebben
gehoord van de jaarlijkse sponsoravond.
Dat is op zich heei verheugend, dat
betekent dat de sponsoravond'leeft' onder
de vele sponsors die V.V. Gilze rijk is! Nou
geen nood, dit seizoen kiezen we voor het
vooriaar, een datum is nog niet gepland,
maaï we mikken op de periode
maart/aprillmei zoor. In overleg met de
nieuwe kantinebeheerder zal een
geschikte datum worden bepaald en
daarna brengen wij alle sponsors hiervan
op de hoogte zodat u tijdig hiermee
rekening kunt houden. Wij hopen op
minstens net zoveel belangstelling als
vorige keer, wellicht dat de keuze om de
sponsoravond nu in het vooriaar nog meer
sponsors naar de kantine zal lokken!

I,?'illiam Akkermans
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Betekenis com putertermen
In een drietal afleveringen willen we de lezers van De Voorzet kennis laten nemen van de
meeste gebruikte computertermen. "Onmisbaar" voor een goed gebruik van uw PC !l

Computerterm
Add
Addressing
Allocate
Alt
Area
ASCII
Assign
Asterisk
Attach

Uitspraak
Ed
A-dressing
Ellokeet

Areeja
Ask kie
Asif n
Asturisk
Ettets

Betekenis
Iongensnaam
Eerste klas sla-saus
Soort schafthuisje
Zangstem
Zangstuk
in het Engels om een sleutel vÍagen
Zure vloeistof; zit meestal door de sla
Normandisch stripfiguur
Op poten voortbewegende apparaten uit Star
Wars?
Soort kaplaarzen
Een autoreisje
Onderdeel van'n Trabant
Slimme manier om een kortere weg te nemen
Piek in een bed
Teken op padvinderskleding
Deel van een paardenhoofdstel
Kasten voor broden
Nieuw soort bruistabletje van Bayer AG
Commando om voorover te buigen
Ergens de tanden in zetten
Contant betalen
Betalingsherinnering
Gereedschap van kattentrimmer
Kraag van een trui
Hoofdgereedschap
Spreekgestoelte van geestelijken
Terugkeer van een rijtuig
Serie kaarten
Kaassoort uit de achterhoek
Frans parfum
Stel vreemde figuren
Halfjaarlij kse tandcontrole
Krokant zoutje
|urk met hoge zij-opening
Voetbalschoenen
Snelle ren op voetbalschoenen
Vervelend persoon; meestal directe collega
Commando om brugdrager te laten zakken
Klein hoofd
Peuterspeelzaal
Mislukt gerold sigaretie

Attributes
Authorize
Auto-dial
Auto-list
Bad sector
Batch
Bit
Broadcast
Browse
Bug
Byte
Cache
Cache memory
CADICAM
Call
Cam
Cancel
Carriage-return
Cartridge
Cause
Channel
Character-set
Check-bit
Chip
CI-split
CICS
CICS-print
Clear
Compiler
copy
Crash
Cross-check

Ettrieboets
Outooreis
Outoodeil
Outoolist
Bed sektor
Betsj
Bit
Broodkast
Braus
Buk
Bijt
Kesj
Kesimemmorie
Katkam
Kol
Kam
Kansol
Kerrieiits-return
Kaart-rits
Koas
Sjennul
Kerrektur-set
Tjek-bit
siip
Zie split
Kiks
Kiksprint
Klier
Kompif ler
Koppie
Kresj
Kros-sjek
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Historie V.V. Gilze
Hoe verging het Gilze r in de vijftiger jaren? Dat was destijds te lezen in "contact" het

clubblad van V.V. Gilze van iuli r96o.

Op tveede ?fu}-sterdag l951 speeJ-de rtGrT;5tr tegen iilf.C (net seizoen d'aarvoor nog 2e-klasser)

de wedstri-jd, welke zou inoeten besl-Íssen ttel-lle cl-ub net oiis vios zou oe4iraderen'

veroacht genoeg was d,eze ontrooeti:6 reed.s tot -,'ler keer ui-tgestel-cl' Ten sl ctte noest GIT'7fl

door een J-1 nederfaag terrrgkeren rr.aa.r àe v-iercre k*Iasse. A1s geclcgr:adeerd-e oerde-]r-lasser

wer,r c1e weeil daarop cià conperitie besloten net ce ltec'striJc. te3en 0JDOK. Lr itslag 2-2'

De eerste ueostrljà i:l de viero.e kiasse, op 9 Septenber'1951, lrerc urtgespeeld tc§en

GROEN-WIT. ,t'yierd een goed beg:-n, uitslag 0-+, l{et e:-r:de was n-j-ncl,er goed-. [ÀC ''^rero

kal:pioen terwijl GITZIi met ?CP cp de trseede lla:.ts einargie' ?ÀC rrono I: cie pronotie UIIO-

AtII.lO tegenover zich, vraarvar zrch tle ]]:lIi--l u't Lcon op Zand in àe rieràe klasse speelden'

Ín 1951 rrras GILE gerui:re trjci lcoploper, xccjr iter:L ;-- -e slotphése cloor DI{V voorbÍj gestreef:

Deze door de natersnood gef,roffen verenig-i:rg ',,ras pas ei:roe Àpril jn o-e geJ-egenheÍd' de nog

resterend"e vrjf tiruj-swed,strijc.en te spelen. GI-ZE vona op Cit onoer water gestane terrei::

zijn,,Íaterloo rroor een 2-0 neCerlaag. DEV iras -:Ï.pioen eí prcnoveeroe tegen ''/0I3 door i-)s

twee weostrijoen sl-echts één acelp'.tt t te na'L:en'

lijder:s de com,petj,tic r5J-r!{ rvrr.;i ua:r voor cns lct i=;:rrenste sirlcc?.:. 't 'rB"oenruchte" eifte^l-

ve:r i:t J:ar werd cn6esiagen ila.n.ilioen. )it i^:ar:piCensch:l l'rerà eer: fe-t' toen IIIIES BoYS

net 3-2 werc versia;;en. De twee ircnotierreqsi;Ï'llien tegen vcaB brachten cns t?ht"i.ï,u*
geJ-uk. 1^n';as r+eri" net J-j "'erloren 

el cl'aarlr^: -L Gcírl=;:et ;-J (cnoer crctest) gehgk-

-o--oa'1 d

ffiil;;;; rct sci;';e:-'5.--'51 '1.:: --Q'-- -!\c!tQr'oce :::-je cï tre r=oal; : --ireden ne't

'/;ms-Boys en i-n r+at rlnaere naie ret r/rc. Ten sioti;e -ureri"vlEEisE-B0Ïs w-nnaar en coo:'

autor:atísche pronicti e neteen derde-kl'sser'
Tr 1i',r.6 ,.-. c ^r, 1. l{::rp'oensCitan onn}rul{ 1'CCr L-L--Z\. i'u ,c::Íer vi' =':-^ 

':'::l i:sirssr+cis::i3c
/v t,--e

r,eE2n;11-I-SE-BOYS. De;i was nooj::^'-1:j.r ''r'.ILr'l-:1 alcl'::1- "---:í ::Jr- "-c--rl:--:-'s1;e 
teist-;c]

tegen CeEr:,Oatieca,iid"aat T.rC slecnts ;eir ji: spu-i.r.- (i-l ).

0p het ter-reia v1u v.v. I'Dongen'r we:ra hei; 2.-'1 voor GLLZE en zagen de j{ai.esc spelcrs, zoals

tr^ree jaa: tevoren, hirn zelfde tegenst:-nders als kampioener: gehulcigd. ne prcnotie-corrrpetitie

bracht evenwel weer geen succes. Uat zes itc.-tstl:i;den -r,i:rCen zes punten ben:'alC. Dj-t was te

wei:rj-g om te prcnoveren want iiE\80 bracht het tot ! en C1FENSIÀÍdTEP*S tct B pr:nten.

I{et jaar d.a-a.rop, h 1957, }eek GLL$ }Íeer--&el,3:'oot nacntsvertoon cp het kanproenschap af te

stevenen. tt Kr,mlr zcLfs op cen fluwelen zetel terecht, tallt va: ae v-ier laatste liedstriJcen
(cnru-s.c.C. - }I Ir-zwART-GTLm - GrrzE-t'iAlESE-tscYS er:. e.rentueel s.c.C.-G\Lm) behcefoe er

slechts éón geuonnen te ,.vorCen. Eet yrerC vco:: GILZE een grote ontgcchelinS, want SCO kcn de

vlag hijsen, dooreen !-i zege ín cen besr:ssingsviedst-:i;o tegen GITZE. iiet pronoveerde

tcsamen met rtrLIJlffiiSE-3OYS.

In 19rS v-iste GTLB wed.eron br-r-lter: het nct. lccrcat FJIInI ter clfd.c:: ure ,lcn prc'rest won,

werd GILZE met éér: nunt;e genasseerd en net ll:i:t cp -cr: :es-l-'s:ir5:-,rec1:triJx ontrro-en.

In de pror,rotie iyist de club ir-it Leuz'slechl,s ,iín rit-ns;Dur- te'c;r-Icn. FJiT'f'/ en STIIilEEfiGEIT

bereiktcn cLc deroe klasse.
Iiet d.r-aropvolgcnd.e seizocn zou voor C7-:'Li j:ct :,:l:-: succ:svcii'. -rrcr cn uf r: .le negcn-jarigc
v-ierd.e-kl-asse-periode. Reeo.s spoeclig irer.r acor ncic::i.ag-:r 1;egcrl ;.:. ËILv-r';JA (i-l) 'n
eSBd (+-O) ,n i1i:1ke ichtcrstancL opgeiopen. IiLïÀ-B-r-À kon, 'na-i:s rerr,aa,itliji: st:';:relen
vlak vocl de eirràestreeo, onbc,ireigd "l-s ."erste el.ncrg:n. JILre. rnoest net ie o.erde plarts
genoegen ncmcn, siechts'rier pu.nten rÀccr :Lls ieg::':.Clnt OllS -'[OS. fljdcns de rreostri';ilen cm

twee pia:lscn in dc ri.cr6.c ki:sse ste- cc ,:IL-v:'*t-;- ter cur. !c :lccr-,'cuÈi-gc ii::lrploenen li[STEP'E]'l

en nu ook Rf,VW- promo-reerden.
.7o oatt fTï7 tl r1:1 igf i960 r:octcn i,rac:ttcn :.lvol:n-. liccl- ii., si:lpj-c:nstite- ',.-ï tc'írn !iI/)
6U lUU tJ v t )vv

lron worcen .,rcf'cverc: Sevolgd uoo:: prcL:'-tr. l.---1 i:-.. liir!'/-A?iÀ)
,t ,,.i_cntel -. nu tp .lc -c::-,,.) ,rc:s1-r-..1 .l ..:,-:--. .:. i7-) *:-s ,i.1"-',-i'l:ssc: :i ;:.;--i :;iler-

zien betreccn. ZaI .rat tegen P.AC :i;n ? -r-r .-l: -errif :u-icn dc rcsu-:taten ïct bel-igstclllng
vlordcn te :.:r,..c, :gc;' cr-.
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PYRAfuïTDE
Niéuwstraat 32, Gilze

Voor een l<eur van verfijnde, originele pizza's

en shoarma gerechten draait u:

0tsl-45?ó53
Wij bezorgen dan snel uw favoriete gerechten in een

stevige, hygiënisch afgesloten verpal<l<ing, warm bij u thuis

Al onze specialiteiten l<unt u ool< aÍhalen'

Als u van te voren belt,staan ze voor u l<laar, zodra u arriveert

f)rankens peciaalzaak

Van Enschot
I partyverhuur
* kadoartikelen
* relatiegeschenken

Korte Wagenstuaat?T - Gib,e

tel. 0161-452432

Altiid iets bijzonders.
GAL GALL



Msurten OPrins
EEN VO IE VAN TK ZTF, ZO UTT

11 jaar

MIJN IN IMT

OP DIE PLAAIS IN TMT TEAM

' Ben ik een goaltiesdief

V

Rechts en linksbenig

VO IK VO OMDAT

Ik samen met mijn vrienden een wedstriidie kun spelen

MIJN SCHOOL IS DE LATER W IK

De Bolster

MIJN LEEFTIJD IS IK SPEEL IN DE

D-1

Sportleruur

IN

Voetbal ik gruag

IK VIND HET MAAR LASTIG ALS

Spits

Ik een keer niet kan voetballen

IK ZOU FIEEL GRAAG

Bij Ajax willen voetballen

IK ZAL NOOIT

In de verkeerde goal schieten

IK FIEB VEEL PLEZIER ALS

we kampioen worden

IN MIJN DROMEN

Ben ik een voetbulster

ro, §Lalu[LIK rLIlLEléIEN trtrTEN DAT

i

t

a

\

Í-

I
l

l

..1
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hl,*x

l

.1

. IK KAN WEL JANKEN ALS
l

I Ik een PenaltY mis

' De v.v.Gilze een goeie club is (vooral de D-1)

t
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I urt B pott s vE RzE K E Rt NG E N

Zaterdagochtend, half tien.

Voor Willem een geweldige dag.

Hij scoort net zijn tweede doelpunt

van de wedstrijd.

Niet direct een moment dat je
koppelt aan een verzekeringsmaat-

schappij. Maar ook dit is Interpolis.

Want naast die grote en innovatieve

verzekeringsmaatschappij zijn wij
een organisatie die erg betrokken

is bU de lokale
gerneenschap. En daar ook graag

iets voor doet. En daarom sponsoren

wij Willem II.

l$terp olis

,9
Bu lrurrnpoLts DENK JE

AAN ÍVIENsEN

pels & joosten hv

IlOOB AI UW BEGIAZIÏIGETIT.

Als het goed en snel moet l!!!

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 ..225804



Open kaart
Naam:
Adres:
Geb. datum:
Lijfspreuk:
Hobby's:
Lid van de V.V.Gilze:
Status bij de club:
Beste trainer:
Mijn idool:
Roken:
Drinken:
Stamcafe:
Moet lachen als:

Dat is maar lastig:
Winst betekent voor mij:
Verlies betekent voor mij:
Favoriete muziek:
Politieke partrj:
Een meevaller:
Een tegenvaller:
Lievelingskost:
Beste eigenschap:
Slechtste eigenschap:
Mooiste wouw.
Je sportkwaliteiten:
Beste systeem:
Mening clubblad:
Slechte smaak:
T.v programma:
V.V. Glze moet verbeteren:
Dat is goed bij de V.V.Glze:
Op mrjn verjaardag geen:
Geloven in:
Hartewens:
Hekel aan:

Romantiek:
Ochtendhumeur:
Laatste boek:
Een goed advies:
Dat is fantastisch:
Vakantieoord:
Bewondering voor:
Wat doe je met fl.000.000,-

Barry Nuyten
Pastoor van Limbergenplein 6
17-03-',75
Mensen in hun waarde laten
Voetbal, kaarten en films kijken

Vanaf 1997 denk ik
Speler van GIze 4
Willem van Hanegem
Jozef Kiprich
Dat doe ik niet
Dat af en toe
Als ik ga dan naar de Tip
Ik Hans Teeuwen zie
Een lekke band
Een meevaller
Jammer, als de inzet maar goed was
Hangt van mijn stemming af
Lekker belangrijk
Een afgelaste wedstrijd als ik een kater heb
Als de wedstrijd dan toch doorgaat
Grieks, pasta's en frikadellen
Vergevingsgezind
Geen geduld
Julia Roberts
Mijn inzet
Aanvallen
Is goed
Witte badstof sokken
Voetbal en formule I
De scheidsrechters
De kleedkamers
Ongein
Jezelf
Zolang mogelijk gezond en gelukkig leven
Vrouwen achter het stuur
Komt niet van mlj af
Dat heb ik nooit
The Godfather
De koppies niet laten hangen
Dat ik vader word
Als het maar mooi weer is
Mijn zwangere vriendin
Zoveel mogelijk genieten

\(
v

t
0

$
0
U
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TOTO?RATTE HETA
TtIbvg*&a,a,wtï 5tz6 ?lt GW TeL: 016I-+53922

e I UUR FOTOSERVIG, l,4ET CfrAruS rufN. OWRI? FoTolUERK
. ?ASFOTO'S
. POTfrETTofo€RAïfE
. tsfrL{fDSFOfoGRAffr
. CUPTffRV)ERK, ZWARTI\UTT - NTtt COLOR

IIIIIIIIIIIIITI II

IIII IIIIT rIII

SpRANGERS

S- lmsrnLLATrEs
htinstallaties ) Water- en

sa nita i re i nstal laties

) Gasinstallaties

> Mid enspannrngsnetten

) lVleet & Regeltechniek

) Panelenbouw

) Telematica-B installateur goten en riolering
iligingsinstallateur technieken

gr_ïm ,,í

ffientie

Te c bft i sch B ep t i li s i rysb e d tij í

TICHTING
ÍUALIIEI?i

AORGITG

1 5 1 1 G 0 1 1 1Raadhu isstraat t 26 CK I Postbus 0 t 51 26 ZG I lze I Tel. 61 45 98 80 I Fax 0 6 45 98 ol I E-mail rsp rang@g lobe nl

tr

lnstallatietechniek I Sprangers Gilze

Professionals i n technische diÉnstverlening

STALLATI



Wij wensen u

De redactie van dit clubblad wenst u heie fiine dagen en een voorspoedig en
bovendien gezond 2oor. Graag besluiten we de laatste Voorzet van dit jaar met een
gedich tje van Toon Hermans, "Hoo
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Geef elkander hoop,
dan gaat alles goed.
Geef elkander hoop,
als j' elkaar ontmoet.

Niet met dure woorden,
een rede of een preek.

Nee, zomaar bij de slager,
of in de apotheek.

0p een café-terrasje
oÍ in de bioscoop.

Al is het nog zo vluchtig,
eef elkander hoop.maa r

1



HYPI)ÏHËKEru?
c:

Bslangrilko zaken booproek le met vakmongent nva [.*l

ïre ve nzekeri n g sadvi esbu rea u
rcelands bv

steenakkerplein I 1a-l 2, gilze
telefoon: 016í-45 17 20 fax O161-45 10 Og

O SPEELTUIN
(Volgens de nieuwe normen en regels)

+ KLEINE KINDERBOERDERIJ

O PARKEERTERREIN
De openinqstiiden blijven het gehele jaar door hetzelfde

= [t/aandag: gesloten

= Dinsdag Um donderdag: vanaf 11.00u

= Vrijdag Um vanaf 10 00u

EETGAFE

D'n Brooy
Chaamsevyeg 21 - Gilze - Tel. 0161-451548

,Wirken&Roelands
Wirken Makelaardil in onroerende goederen en Boelands Hypotheekadviseurs

Tel: 013 508 20 47

Tel: 0161 45 37 00

Ëen nieuwe naam in zekerheid

N[Hrril] :
T] IJ EETGAFE D'N BROOY
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Voor zulke koppies spreken we
met plezier onze reserves aan.

Aan die trotse ogen ziet r-r het direct: deze

jongens gaan voor elkaar door het vuur. Door

niets laten zij zich uit her veld sliran. Àl krijgen ze

er rien tegen. llet z-'rr allen het velr-l op, mer z'n

allen er ook weer af.

Her rrice Jar je cj,,or \Jnr(n\\'erklrr{ ir't: nror ri:

kunt opbourven, spreekr de Rabobank bijzonder

aan. Waaromi Omdat we midden in onze siulicn-

leving staan. L)nrdat r've r)trjd un\ sreenrjc lrrl,lrrrgcrr.

Rabobank
Baarle-Nass au en o mstreken

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

C)ok "rls dat betekenr. dat rve onze resen-es

moeten aanspreken. \ï'ant rve zerten ons graag iri

voor allerlei doeien in onze plaarselijke gemeen-

schap. Met geld, maar veel liever nog mer berrok-

kenheid. '§7ij staan voor u klaar. Ook na het laatste

il u itj e.

Met de Rabobonk sta je er niet alleen voor.


