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AUTOFÍlÍlII AUTÍ|FÍIÍ|II

(@ (@A. Hessels
TANKSTATION

Oranjestraat 113 - 5126 BN Gilze
Tel.: 01 61-451 33S

De moderne pomp maar nog met de oudenrvetse service

snel en oe kkeliik tanken met:24 uur

= Bank of giropas
+ Lokale kaart (informatie in de shop)

= Multi Tank Card of Travel Card

ln de shop 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, Caravdn enz.

ln de Shop kunt u terecht voor:
+ Diverse soorten olie

= Snoep en tabakswaren

= Alle telefoonkaarten

= Nieuwste CD's

= Diverse soorten poetsartikelen

= Accessoires
.à

Openinqstiiden:

= Met tankpas: 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,qtofood Tqnkststion f,. llessels is cen hoofd sponsor vqn V.V. Gilze
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De Uootzet
(8'seizoengang zoor/zoou, oktober zoor, nummer z)

uDe Voorzeto is het cluborgaan van:
V.V. Gilze, Lange Wagenstraat 52, Gilze
Postadres: Postbus t37, 5rz6 Zl Gilze

de Supportersclub V.V. Gilze
Heuvelstraat rr, 5rzó CM Gilze

t o16r -4 r 993 I or6r - I

ln dit nummef......
Hieronder vermelden wij enkele onderwerpen die in
deze "Voorzet' aan de orde komen:
:> Nieuws van de supportersclub
3 een Voorzetje van Björn Geerts
+ effe bijkletsen met...... Peter Blok

= Nieuws van de jeugdcommissie
9 Etc. etc. etc.

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

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

o Aantal leden V.V. Gilze: 453 (augustus zoor)

Supportersclub v.v. Gilze:
r Aanmelden lidmaatschap Supportersclub V.V. Gilze:

Dat kan, graag zelfs. Even een belletje naar 455549
ofeen briefje afgeven bij Nerhovensestraat 28
of Heuvelstraat rr en wij schrijven u graag in voor
twee tientjes (!) per seizoen.

o Aantal leden b: 238 (a zoor)

lnleveren kopij voor de volgende "VooÍzet":
. op diskette of............. via e-mail:

akkertj e @ worldonline.nl
Uiterlijk datum: r december zoor
. op papier:
Uiterliik datum: r december zoor
o De kopij s.v.p. inleveren bii de redactie of in de Coca-

Cola-Aktie-bal in ons cl

Cbhhkd Dc Yoorueí otbn* 2OAl



Ad Spapens
Brood en Banket

Raadhuisstraat 30
5126 GJ Gilze
Tel.: 0161 -451517

Tilburgseweg 78
5051 AJ Goirle

Tel.: 013-5341 442

fid Spopcns Brood en Bqnket is een hoofdsponsor vqn V.V. Gilze



Terugblik Algemene
Ledenvergaderin g
Op 24 september il vond onder een
redelijke belangstelling de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering plaats. Een
zestal jubilarissen werden gehuldigd:
Bart Cornelissen en Frans Geerts (beiden
4o jaar lid) en Toine Weterings, |os van
Gils en Mark Faes (allen z5 iaarlid). Over
deze jubilarissen is tijdens de huldiging
het volgende gezegd:
o Bart Cornelissen: 5z jaar. Hij is pas op

latere (jeugd) leeftijd gaan voetballen.
Vanaf 196r, eerst als voetballer (3 à a
iaar), Iater als keeper. Hoe kwam dit
zo? Het C-team had in de wedstrijd
geen keeper. Bart ging onder de lat. Hij
deed dat zo goed dat hij van leider
Willem Diepstraten moest bliiven
keepen. Bart is later ook keeper van
Gilze r geworden, met als hoogtepunt
het seizoen rg83lrg84, kampioen van
de 4" klasse én het behalen van de
finale districtbeker, hetgeen
resulteerde in een deelname aan de
KNVB-beker. In en tegen Heerenveen
werd verloren, maar het was een
enorme ervaringt Bart is een trouwe
bezoeker van de wedstrijden van Gilze
r en bezorgt in ziin wijk ons clubblad.
Gezien ziin ervaring bii de PTT was
inwerken destijds overbodig.

o Frans Geerts: 54 jaar. Frans was tot ca.
r99z secretaris van W Gilze. En dan te
bedenken dat het gebruik van
computers nog niet zo'n gemeengoed
was, dus zal Frans menig briefje met
de typemachine hebben gedaan. De
ledenadministratie heeft Frans ook
lange tijd in beheer gehad, voordat hij
dit overdroeg aan William
Akkermans, die dat daarna middels
een speciaal PC-programma
automatiseerde. Voor Frans was dit
allemaal handwerk! Omdat, net als
tegenwoordig, bestuursleden een
uitstervend ras waren, hield Frans
enkele jaren ook de financiële
administratie van de kantine bij. Als
voetballer maakte Frans zich zeer

verdienstelijk in het eerste
van...........de veteranen. Want Frans
heeft altijd in de lagere elftallen
gevoetbald. Zijn bijnaam: de 'Gento"
van Gilze, maar dan de langzamere,
maar even betrouwbare, versie.
Mark Faes: 33 iaar. Mark is pas op
latere leeftijd bii de selectie
terechtgekomen. Heel veel in Gilze r
heeft Mark niet gespeeld, het meeste
van de selectie-jaren speelde hii in
Gilze z (ca. 8 jaar). In Gilze z kan de
promotie met het winnende doelpunt
(kopbal) in de laatste minuten als een
sportief hoogtepunt worden genoemd.
Hoewel Mark in feite iemand is die
weinig blessures kende, moet hij nu
toch min of meer noodgedwongen
stoppen omdat hij steeds meer last
kreeg van zijn rug. Misschien is hij
met stoppen nu wel op tijd, want dat is
juist wat er bii Mark meestal
"ontbrak": hij was vaak nét op tijd of
nét te laat aanwezig.

Ios van Gils: 5S jaar. Toch even
gecontroleerd want met die leeftijd,
slechts z5 jaar lid? Navraag leerde
echter dat Ios tussentiids
getransfereerd is naar Viola. Dat was
in de tijd van trainer Chris Feijt. In
zijn eerste periode speelde los als
snelle linksbuiten in het eerste van
Gilze. Op latere leeftijd, toen hij dus
was teruggekeerd bii Gilze,
ontwikkelde hij zijn image van snelle
linksbuiten naar een langzame
middenvelder. In uitwedstriiden
kwam hij het beste tot zijn recht. Dat
kwam omdat hii zich altijd veel met
het publiek bemoeide en daar had je in
uitwedstriiden minder last van. Maar
)os heeft zich niet alleen als voetballer
verdienstelijk gemaakt. Hii heeft zich
enkele iaren ingezet als kantine-
medewerker en niet te vergeten als
bestuurslid. Zijn specialisatie was toen
het onderhoud etc.
Toine Weterings: 33 jaar. Toine heeft
zich nooit ingespannen om in de
hogere senioren elftallen te spelen.
Het is een puur rekreatieve speler, die
meer genoot van het gebeuren om het
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CAFE RESTAURANT zuLEIV
CAFE
RESTAURANT SPORTHAL
CAFE ZALEN SNACKBAR
CAFE RESTAURAN ZALEN
HOTEL RESTAUBAT'\r
CAFE
KWALITARIA
EETCAFE
BAR

DE HOOIKÀR
DE POMP
ACHTER DE TLIINTJES
DEN HEUVEL
.t 

CENTRUM
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CE]{TRUM
DELI BROOY
BALOE
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tel: 0161 -453813
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DAMESSCHOENEN HERENSCHOENEN
KINDERSCHOENEN SPORÏSCHOENEN VRUETUDSCHOENEN

MARITAMA SCH0ENEN geeft aan Alle Leden vanv,v,GlLz}

10 % kortins oo :

Voetbals cho enen, scheenbeschïrnier§, voetbal kous en

of andere voetbal , artikelen

SCHOENREPARATIE SLEUTELSERVICE

DEPOT PALTHE.STOMERU
\7aar kunt (J beter terecht voor een deskundig advies????
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voetbal heen. Hoewel hij meestal op
het halfueld speelde, was Toine ook op
andere posities inzetbaar. fuist omdat
hij graag een avondje gaat stappen,
stond hii zondagmorgen vaak met
hoofdpiin op het sportpark. Dan is het
makkeliik om zelf leider te zijn, zodat
je jezelf al snel reserve kunt zetten.
Om dan op te treden als vlaggenist was
dan een goed alternatief, hoewel hij
het ook al eens presteerde om in de
dugout in slaap te vallen. Maar wat we
zeker niet mogen vergeten is dat Toine
via zijn Autobedrijf een prima sponsor
is voor onze vereniging!

Op de vergadering zijn natuurliik ook de
jaarcijfers gepresenteerd en is de begroting
voor het huidige seizoen goedgekeurd.
Ook vond er een bestuursverkiezing plaats.
Frank van Hoek, Leo Diepstraten en Cees
Kock werden herkozen en André Frietman
is aan het bestuur toegevoegd. Afgetreden
zijn Tineke van Vugt en William
Akkermans.

Wllliam Akkermans

Nieuws van de
jeugdaf deling

Nieuw team bii de |eugd: Gilze MC r
Goed nieuws dus!
Begin oktober is het nieuwe team Gilze
MC r begonnen met hun eerste
competitiewedstrijd! Hierdoor hebben we
nu \À/eer, zoals vorig seizoen, twee teams
bij de Meisjes! De begeleiding op zaterdag
is in handen van Wendy Broeders en
Karin Verhagen. Bijde thuiswedstriiden is
Toine van Alphen de scheidsrechter. Dit is
natuurlijk ideaal; speelsters voldoende en
meteen de begeleiding rond, zodat ze
ingeschreven konden worden voor
deelname aan de competitie en de KNVB
zorgde voor een snelle indeling!

Vacatures begeleiding bii de leugd
Zoals het bij de Meisjes-C is gegaan, dat
lukt zo niet altijd!
Mede hierdoor hebben we nog wel wat
vacatures in de begeleiding:
- Omdat Cees Kock (coördinator C-

|unioren) vanwege zijn drukkere
werkzaamheden binnen het
Hoofdbestuur taken heeft moeten
afschuiven, zijn wii op zoek naar
een nieuwe coördinator C-

|unioren;
- Bii Gilze C3 is nog een vacature

voor een tweede leider én het zou
gemakkeliik zijn, als er een trainer
voor dit team gevonden werd, die
de trainingstaak dan zou kunnen
overnemen van Peter Blok, die nu
ook dit team traint!;

- Bii Gilze Ez zoeken we nog een
leider, die op elke zaterdag
aanwezig kan zijn. Op dit moment
is er één leider bii dit team, die elke
zaterdag aanwezig is en een tweede
Ieider, die niet elke zaterdag
aanwezig kan zijn;

- Tenslotte zoeken we ook nog een
trainer voor het team Gilze E 6,
waarbij nu Raymond Bink traint,
die ook al een ander team leidt en
traint!

Zoals jullie zien:
Ondanks het respectabele aantal leiders
en trainers zijn er toch nog enkele
vacatures als begeleider bij de jeugd.
Heb ie interesse én zin en tijd om een

ieugdteam van de V.V. GILZE te
begeleiden, op de trainingsavond(en)
en/of op de zaterdag?
BeI dan naar Toon Faes (|eugdsecretaris):
Telefoon 4526751

Grote Club Actie
In september zijn we weer gestart met de
verkoop van de loten van de Grote Club
Actie.
Hiervan gaat één gulden per verkocht lot
naar het team van de verkoper, waarna dit
mede besteed kan worden aan een
gezamenlijke activiteit voor dat team,
tiidens of aan het eind van dit seizoen.
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Von Delft Sport
Doelstraat 11,5101 PA Dongen

Telefoon 0162-312733

HET JUISTE ADRES,VOOR:
Al uw voetbalkleding
en voetbalschoenen

Aannemersbedrij f Botermans B.V.
NieuwstraatTSa
5L26 CG Gilze
tel. 0L61- 4514 45
fax.0161- 453432

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

Yraag om een vrijblijvende prijsopgave

Lid Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB)



De verdere opbrengst komt ten goede aan
de vereniging. Hiervoor worden o.a- ook
diverse materialen en benodigdheden
aangeschaft ten behoeve van de jeugd.
Dit jaar is de verkoop alweer fantastisch
gegaan!
Het ziet er \Meer naar uit, dat we boven de
r.8oo verkochte loten uitkomen!
Een fantastisch resultaat, dat bereikt is
door onze jeugdleden, iongens en meisies,
en met de stimulans van hun leiders en
leidsters! Chapeau!!!

Wat gaan we allemaal nog doen, behalve
trainen en voetballen?
- Op r5-r2-2oor organiseert de

SCW Gilze alweer de
Pupillenbingo in de kantine;

- Op 27 erl z8 december zoor spelen
alle jeugdleden weer het jaarlijkse
zaalvoetbaltoernooi in de Sporthal
Achter de tuinties;

- Op o5-or-2oor organiseert de
Activiteitencommissie weer het
Tafelvoetbal voor de jeugd

Winterstop ieugd V.V. GILZE
Gilze Ar, Bl,82, Cr en Dr spelen op 2z-r2-
2oor, 2g-Tz-2oor en o5-or-2oo2 géén
competitiewedstrijden en op rz-or-zooz is
er een beker-/inhaalprogramma.
Alle overige jeugdteams spelen op 22-r.2-
2oor en 2g-r.2-zoor géén
competitiewedstrijden en op o5-r-2oo2,
Tz-or-zoaz en r9-or-2ooz zijn er beker-
en/of inhaalprogramma's gepland.
Bovendien bestaat er nog een
mogelijkheid, dat eÍ ureer een
Wintercompetitie opgezet gaat worden!

Aanvang seizoen 2ooz-zoa3
Het lijkt nog erg ver, maar je kunt het
alvast maar weten (bijvoorbeeld voor het
plannen van de vakanties):
Op 3r augustus zooz start het seizoen
2oo2-2oo3 met het eerste bekerprogramma
en dan volgt op zaterdag o7 september
zooz het eerste competitieprogramm at. Zet
het alvast in je agenda!

Toon Faes

Effe bijkletsen met....
....Peter Blok

Het moest er een keer van komen. Effe wat
bijkletsen met Peter Blok. De man die heel
wat vrije uurtjes steekt in de v.v.Gilze. Hij
doet dat als bestuurslid maar ook als
jeugdleider en trainer van de C-z en
inmiddels ook van de C-3. Vandaar dat op
maandagavond 18 september Peter voor
ons het e.e.a. uit de doeken doet. Peter is
getrouwd met Maia en zijwonen met hun
beide zonen Lourens-|an en Martiin in de
van Brederodestraat nummer 14. Peter is
afkomstig uit Utrecht maar inmiddels is
hij aardig "vergilst". Waarvan Peter zegt:
"Inderdaad, niet alleen ik maar ook Maja
en de kinderen voelen zich thuis in Gilze.
Toch werd ik een tijdie geleden wel heel
bijzonder aan mijn Utrechtse tiid
herinnerd toen ik hoorde dat René Roep
de nieuwe burgemeester van Gilze en
Riien zou worden. Hijwas evenals Maja en
ik lid van de Utrechtse tennisvereniging
"Oudenrijn'. Bovendien zat hij met Maja
in het bestuur van die vereniging. Hoewel
het allemaal nog wat pril is, denk ik dat
hij een burgemeester zal zifn die past bii
Gilze en Rijen. Om even bij het tennis te
blijven. tffii waren beide
districtsscheidsrechter. Dit hield in dat we
ook als liinrechter gevraagd werden bij
wedstrijden 'oud te nieuw' van de
Nederlandse top. Wii vonden het heel
speciaal om bijvoorbeeld bii Tom Okker
en Betty Stöve als lijnrechter te fungeren.
Het was vanwege rnijn werk toch min of
meer noodzakeliik om te verhuizen. Het
gerak op de snelweg was ik snel beu. Door
een fusie van RABO-pensioen en
Interpolis kwam mijn werkplek in
Tilburg. Hier houd ik me bezig met
uitkeringen van b.v. lijfrente. Een leuke
maar ook intensieve job". Aldus Peter. Zo
maar even tussendoor. Het is de maandag
na Gilze-Chaam dat we wat bijkletsen
met Peter. Hoe beleefde hii d,eze
wedstrijd? " In mijn korte samenvatting
die ik geef aan de dagbladen heb ik gezegd
dat 3 punten voor de v.v.Gilze dubbel en
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Van kozijn tot bedrijfspand!

w wensen

VERMEULENbóuwbedrijf
Europalaan 16 5121 DJ Rijen

Tel.: (0161\ 22 77 72 Fax: (0161) 23 03 20
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ffi Bovag-garantie AutoparA

Auto Verwiimeren
Den Bulk I - 5í2G pW Gilze

Tel. Oí 6í - 45 í I 04 - Mobiet: OG - Sg384gg{
o APK II Keuringen (onafhankelijk)
o Ookdieselroet-meting
o Reparatie
o Spuitwerk
o Automaterialen
o In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto's
. Bij grote beurt APK gratis

Fran k en Conny Gooijers-Verwijmeren



dwars verdiend zouden ziin geweest. Het
leek wel of er de bal gewoonweg niet in
mocht. Men werkte voor elkaar en maakte
in deze wedstrijd duideliik te willen
knokken voor iedere meter. Als je de
supporter als klant ziet werd die, ondanks
dat doelpunten uitbleven, goed bediend".
Zo stelt Peter vast. Nu we toch even een
zijweggetje bewandelen, dat mag met
zomaar wat biikletsen, wat vond.Peter van
de supportersclubavond vanwege het ro -
jarig bestaan? *Een zeer gezellige avond
waar iedereen, zowel de organisatoren, de
sponsors en ook Gerard de Vaan met ziin
team, erg hun best op hebben gedaan.
Complimenten ook voor de artiesten m.n
Annie en folanda die, dat moet ik helaas
zeggen, nog urat meer aandacht verdiend
hadden. Maar ja, ook aan de bar was het
natuurliik weer stik gezellig. Maar toch,
storend was het wel". Zo was de beleving
van Peter. Naast zijn bestuurstaken is
zoals gezegd Peter ook actief als trainer en
leider van de C-e en tijdelijk van de C-3 .

ïWat zijn hiermee zoal zijn ervaringen?
"Mijn leermeester bii de v.v.Gilze was Ad
Mariinissen. Van hem leerde ik het nodige
op het gebied van coaching en technisch
gebied. Zo'n 7 jaar heb ik heel prettig met
hem samengewerkt. Omdat ik van huis
uit geen voetballer ben, moest ik heel wat
doen orn die achterstand in te lopen. Naast
hetgeen ik van Àd leerde heb ik een drietal
boeken waarin bii elkaar zo'n 54o
praktische oefeningen beschreven
worden. Hiermee kan ik dus een tiidje
vooruit. Iedere training bereid ik voor op
mii p.c. en maak daarvoor een
trainingsschema. Vorige week nog kreeg
ik van de jongens te horen dat het
allemaal wat te zwaar was. Nou geloof ik
ook wel dat ik aardig fanatiek bezig ben.
Remco Oprins wist mii namelijk te
vertellen dat hij bii hem thuis achter op de
stoep kan horen als ik training aan het
geven ben. Dus heb ik toen tegen mezelf
gezegd, een beetje dimmen iongen. Naast
het aantrekkeliike van voetbal is er bii een
vereniging meer te beleven. Zoals ik met
mijn viiftigste veriaardag verrast werd
door alle spelerties waar ik toen training
aan gaf. Met een smoes werd ik van de

kleedkamers weggehouden. Toen ik
uiteindeliik weer toegelaten werd
kwamen ze plotseling uit alle hoeken en
gaten tevoorschijn. Alle spelertjes hadden
een feestmuts op met daarop een foto van
mij. Verder werd ik verrast met een fles
wijn. Alsof het allemaal nog niet genoeg
was had Henriëtte Kennes van de Hefa,
had T-shirts gemaakt met een foto van
"De Blokies". Wat iullie waarschijnliik
niet weten. Ik ben er namelijk één van een
tweeling. Hierop stond onder de foto van
die twee, de toepasseliike tekst. 'Oh wat
een schatjes die Blokjes, maar nu worden
het ouwe.......... en ook op de feestmuts
stond deze foto" Zo besluit Peter. |e kriigt
de indruk dat het bij Peter een en al
v.v.Gilze is in zijn vrije uurtjes. Is dat ook
zo? "Voor een belangrijk deel wel, zeker
nu ik nog wat taken van
medebestuursleden heb overgenomen
zoals o.a. het notuleren van
bestuursvergaderingen en

iaarvergadering. Daarnaast maak ik sinds
kort ook overzichten van de
sponsorcontracten voor onze
penningmeester. Maar maak je geen
zorgen, er bliift ook wel wat tiid over voor
andere zaken. Samen met Lourens-|an en
Martijn, die beide lid zijn van 'De
Goudvink' hebben we lieÍhebberii in het
houden van parkieten en kanaries.
Daarnaast zijn we allemaal verzot op onze
Rakker. Inmiddels zo bijna de mascotte
van de C-2. Vaak van de partii. Draagt dag
en nacht de clubkleuren en mag nooit
eens meespelen. Dat moet frustrerend zijn
voor zo'n beest. Als onze Rakker door
Henk van Gestel ook nog eens een Riiense
hond genoemd wordt dan voelt dat ook
niet echt goed. Nou is Henk, dat rnoet ik
zeggen, niet te beroerd om hem zo nu en
dan een bakske water voor zijn neus te
zetten. O ja, nu worden wij door het
bestuur ook nog eens vriendelijk verzocht
om voor hem een rode halsband te kopen.
De v.v.Gilze is immers de vereniging in
zwart wit met een rood randie. Och-èrm,
onze Rakker. Misschien voor sommigen
verrassend maar ik heb ook nog zo'n 5 jaar
paard gereden in Breukelen, ooÈ mooi,
niet dan? Dressuur, het paard laten
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(leren) luisteren naar ie handen, je benen
en ook je stem. Ook tennis ik nog eens een
enkele keer maar dat mag geen naam
hebben". Waarmee Peter aangeeft dat
echt niet al ziin aandacht uitgaat naar de
v.v.Gilze. Als Peter gevraagd wordt wat er
in ons praatje nog ontbreekt gaat hij even
op ziin stoel van de bestuurder zitten.
Peter: "Ik neem miin pet diep af voor al
onze vrijwilligers die zich be,langeloos
inzetten voor de v.v.Gilze. Hierbij doel ik
m.n. ook op de begeleiders van de jeugd.
Het begeleiden houdt meer in dan het
technische en tactische verhaal. Een
goede teamhouding, respect voor ie
tegenstanders biibrengen, ook daar zijn
onze leiders mee bezig. Dan weer diezelfde
pet af voor de vriiwilligers van onderhoud
en accommodatie die vooral achter de
schermen bezig zijn. Ons sportpark is een
echt visitekaartie. De opvang van onze
gasten is prima. Verder vind ik het een
prima initiatief dat enkele B-spelers bij de
F-ies wedstriiden gaan leiden. Om zomaar
eens wat te noemen'. Met deze lovende
woorden ziin we weer aardig biigekletst
met Peter Blok die zich laat kennen als
een meer dan betrokken bestuurder. V/ij
wensen hem dan ook veel positieve
samenwerking toe waardoor het plezier in
het besturen het nog een tijdje wint van
de belasting die e.e.a. met zich meebrengt.
Peter bedankt.

los vanDongen

Nieuws van de
supportersclub....

Bestuur supportersclub dankt u allen.

Voor uw aanwezigheid, uw lovende
woorden en de mooie cadeaus- Ook voor
u$, warme handdruk en uw inzet om deee
feestavond te doen slagen. Het was
grandioos en orn nooit meer te vergeten.
Ëen blijk van waardering voor ons werk
en de hele v.v-Gilze. Dit lieten veel
aanwezigen ons weten en dat doet deugd.

Bedankt daarvoor! Als je dan op
zondagmorgen op het sportpark komt en
daar hoor je het was een prima feest en
alles was er perfect geregeld. Dan weet je
als bestuur dat je goed werk geleverd hebt
en dat iedereen tevreden en voldaan naar
huis is gegaan. De vele clubdassen lieten
dat ook zien. Iedereen was trots op zijn of
haar clubdas. Dit lyas een mooi cadeau
voor onze vele leden. Even kort de
feestavond laten passeren. De koffie was
heerlijk en het gebak met het logo er op
viel in goede smaak. Over de hapjes en de
drankjes kregen wij niets als lof. De
plaatselijke artiesten zette De kronen op
z'n kop. Annie, folanda en Mark, iullie
staan vOor je vak het was ge\noon perfect..
Guus bedankt voor het verzorgen van het
geluid voor onze artiesten. Het
hoogtepunt was het laten zien van onze
clubdas. Iedereen stond ermee te zwaaien
op de muziek van Mark en deze kon bezig
bliiven. Voor diegene die niet konden
komen hebben wij de clubdas netjes thuis
afgeleverd. Hierbij mochten wij ook weer
vele leuke reacties in ontvangst nemen.
Zeker weten, deze mensen hebben een
geweldig feest gemist. Onze club zonder
sponsors dat kan niet, dat weet u allemaal.
\Mij mogen er trots op zijn dat we zoveel
sponsors hebben. Voor sponsering deze
avond danken wii. Wiilem Maurer van
Foto Corina en wel voor de fotoreportage
en de inkoop van onze clubdassen. Verder
Ad en lolanda Spapens -Goof en Annnie
van Loon - Gerard en Carla de Vaan. Wii
mochten veel steun van jullie op deze
avond ontvangen" \Mij danken jullie voor
deze geste. !tret was wederom gewoon
oprecht op z'n Gils. Beste mensen wij
kunnen nog veel schrijven over deze
avond maar dan wordt De Voorzet zo dik.
tvVii willen wel nog even alle teams van de
v.v.Gilze bedanken voor de leuke kaarten
en of cadeaus de foto's en voor het mooie
boek dat wij op deze avond mochten
ontvangen onze welgemeende dank.
Selectiespelers bedankt voor onze
mascotte" De goaltjes komen er aan, zeker
weten. Een onvergeteliik feest vanwege
het tienjarig bestaan van u,v en onze
supportersclub.
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Ydoelpunt betroklien is

Zaterdagochtend, half tien. Voor Willem

een geweldige dag. Hij scoorr ner zijn rweede

van de wedstrijd. Niet direct een moment dar je

koppelt aan een verzekeringsmaàtschappij.

Maar ook dit is Interpolis. Want naast die

grote en innovatieve verzekeringsmaat-

schappij zijn wij een organisatie die erg

bij de lokalc gemeenschep. En daar ook

graag icts voor doct. En daarom sponsorcr.r u,ij

Willem Ii.

pels & joo$en bv

VOOB AI AW BEGTAZIIIIGET,I,

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
Telefoon 0161 -i227905
TeleÍax 0161 - 225804



Een oproep aan alle leiders en trainers.
[a wij weten dat jullie allen met het spel
bezig zijn en dat moet ook. Willen jullie
de wisselspelers en de intrapballen in de
dug-outs houden die daarvoor staan. A.u. b
niet op de tribune met hun
voetbalschoenen tegen de witte muur aan
laten trappen. Dit geldt ook voor de dug-
outs. [a, inderdaad dat hebben w.ij al meer
gevraagd. Toch vragen we begrip en ook
respect voor de mensen die telkens weer
het sportpark neties houden. Elk jaar
weer, witten, schoffelen, opruimen,
repareren, vegen enzovoort. Mogen deze
mensen op jullie steun rekenen? Het is
even \ryennen maar alles is uiteindeliik te
leren en het scheelt voor ons een hoop
werk en bliift ons werk wat langer
zichtbaar op ons aller sportpark. Alvast
bedankt voor uw medewerking namens de
bouwers van de v.v.Gilze.

Alle begin is moeiliik.
Een nieuw seizoen is weer bezig. De teams
spelen hun wedstriiden waarmee het een
wat meeÍ resultaat heeft als het ander. Als
de teamgeest goed is komen de resultaten
vanzelf. Een hecht team redt het wel en
dat is het keukenteam ook aan het
worden. Sinds korte tijd draaien wij met
dit team om beurt de kantine en het loopt
nu al boven verwachting en dat kan alleen
maar groeien. Het is niet gemakkeliik
voor de eerste keer achter de bar of in de
keuken daar komt veel bij kiiken. Goede
producten, een goed bakske en een mooi
getapt glaasie en dat allemaal netjes en
beleefd bedienen. Maar het gaat prima
met ons team en we voelen elkaar steeds
beter atn. Zo soms help je elkaar even ook
al heb ie geen dienst op dat moment. Dat
is nou teamgeest en daar ziin wii ook best
trots op en hopen daar nog lang van te
genieten. Ga zo door collega's. Nu nog
even wennen aan de nieuwe prijzen en
ook voor ons komt de Euro eraan. |ullie
weten allemaal geduld is een schone zaak.
Eerst de kwaliteit, dat is voor ons allen de
hoofdzaak en een tevreden klant aan de
andere kant. Alle bezoekers kunnen dit

team helpen, het is zo simpel. Ruim even
op en zet het kopje of glas op de bar, gooi
uw frietbakje of snoeppapier in de grote
afvalbakken. In de kleine afualtonnetie
daar kunt u de lege melk en
suikerpapierties kwijt. Al het kleine afual
graag in deze bakjes en wij ziin u nu al
dankbaar. Denk even aan thuis daar laat je
de rommel toch ook niet liggen. Wij doen
ons best om het thuisgevoel in ons en
jouw clubhuis te brengen.
Ben je al eens tijdens wedstriiden op het
sportpark gekomen dat wii niet open
waren? Nee, zelfs in de voorbereidingen
waren wii open. Wij hopen dus op jullie
aller steun. Mochten er bii u toch nog op
of aanmerkingen leven, laat dat even aan
mii weten en niet aan de bar of
keukenmensen. [a toevallig zit ik hier ook
bii, ook mii gaat het wel en wee van het
clubhuis ter harte. Mijn telefoonnummer
is +SSS+9 Henk van Gestel dus maar dat
had u al wel begrepen. Over de prijzen
moet u bii het bestuur zijn. De
ledenvergadering heeft hier geen klachten
over gehad. Collega's ga zo door de
uitstraling hebben jullie al gezien. We
hebben vele leuke en positieve reacties
gehad, zie het beertie dat is toch een
bewijs dat ie goed bezig bent als teamlid.
Bedankt voor het lezen en de hulp.

K antin e c ommis sie en k antin e te am

Kaartavonden weer yan start.
De supportersclub gaat weer
kaartavonden organiseren in de kantine.
Geregeld is er een hapie tiidens het
kaarten en de c.v. brand, zodat u zich
thuis kunt voelen in de kantine.
Gezelligheid is bij ons troef. Als u alleen
voor de prijs komt kaarten dan is dat
jammer voor onze vaste
gezelligheidskaarters. Onze vaste kaarters
krifgen allen een kaartoverzicht zowel van
onze kaartavonden als die van onze
vrienden van EEV uit Rijen. Ook daar bent
u van harte welkom. Zie het weekblad of
De Voorzetvoor informatie. \Milt u ook
komen kaarten vraag dan even een
overzicht aan |ohn Aarts. Deze jongeman
is ook wel eens op het sportpark te
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ëraag gebrachf, vers van uw melkman !!

Zuiaelhandel
V.O.F, aan Hoek
Ao,lstraat 32
5126 CP @ilze

Tel. O161-451908
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BISSCHOP DE VETPLEIN 4
5126 NL GILZE
0161-452696

IVIAANDAG GESLOTEN
DINSDAG GESLOTEN
WOENSDAG GEOPEND VAN 19.00 TOT O1'OO UUR

DONDERDAG GEOPEND VAN 19.0O TOT O1.OO UUR

VRIJDAG GEOPEND VAN 16.00 TOT 02.OO UUR

ZATERDAG GEOPEND VAN 16.00 TOT O2.OO UUR

ZONDAG GEOPEND VAN 16.00 TOT 01.OO UUR

II



vinden. Tot ziens en veel kaartplezier.
Iedereen is van harte welkom. Wijhebben
een zestigtal zitplaatsen. Plaats zat dus.

Onze kantine en de meubels.
la, dat stond de vorige keer in ons
clubblad. Heb ik dat al niet gelezen??
Misschien heb ie het wel gezien. Wij
hebben vele leuke reacties gehad van
mensen die het meteen opviel Het bestuur
heeft ons ook bedankt en verraste ons met
een uitgebreid ontbiit. Ook ontvingen wij
treinkaartjes voor het vele werk. Beste
leden en alle bezoekers van onze kantine
wees a.u.b zuinig op de tafels en stoelen.
Wij hebben er ontzettend veel werk aan
gehad en wiiwaren echt niet van plan om
dit nog een keer te doen, echt niet. Maar
wie A zegt moet ook B zeggen hebben ze
ons thuis geleerd. Zodoende kwam deze
biina onmogelijke klus toch klaar en
hebben wij heel veel geld voor de v.v.Gilze
en dus voor jullie allen bespaard.
Voorbeeld, r stoel kost ongeveer 2oo
gulden en daar staan er maar ongeveer 6o.
Help ons mee om de tafels en de stoelen
netjes te houden, gebruik een stoel om
erop te gaan zitten en op de tafel daar zet
je uw glas of kopje neer. Niet jezelf op
tafel zetten. Dat gebeurt helaas nog te
vaak. Wii kunnen ons dan wel omdraaien
dat wij het niet zien maar daar hebben wij
geen vier weken lang voor gewerkt. Nee,
wij gaan echt niet zeiken maar let eens op
hoe gemakkeliik je op tafels gaat zitten of
op de stoelen gaat staan terwiil je lekker
met iemand aan het buurten bent. Alvast
bedankt namens alle meubelpoetsers.

Pupillenbingo
op zateÍdag 15 december a.s
Aanvang r4.oo uur en duurt tot 16.3o uur.
Voor alle pupillen die lid zijn van de
v.v.Gilze bieden wij deze middag geheel
gratis aan. D.w.z spel, snoep, drinken en
prijsjes. Belangrijk voor de pupillen: breng
een pen of stift mee en stop van alles in je
broekzak. |e weet tenslotte maar nooit
war de Bingomannen orn vragen. Breng
geen geld mee. De bar en de keuken zijn
gesloten voor iedereen tiidens deze

Bingomiddag. Denk aan een wenskaart
voor ons en maak kans op een leuke priis.

Belangrijk voor ouders:
Geef uw kind geen geld mee. Wii zorgen
voor alles en uw kind komt deze middag
echt niets tekort. Eenmaal binnen dan
blijven de kinderen ook binnen en kunt u
rond 16.3o uur uw kind weer op komen
halen. Denk aan de pen of stift en
uiteraard aan de wenskaart waarmee uw
kind een leuke prijs kan winnen. Alle
kaarten zullen wii in de kantine
ophangen. Mochten er nog ouders ziin die
b.v. via hun baas nog prijsjes kunnen
regelen, wij zijn overal blii mee. (tel.
455549)

Belangrijk voor de leider(ster)s van de
pupillenteams:
Stimuleer de pupillen om aan deze gratis
Bingomiddag deel te nemen. Wij rekenen
ook op uw steun om de kinderen indien
nodig te helpen. Voor jullie hebben wij
vanzelf ook wat te drinken klaar staan
maar de bar is zoals gezegd gesloten deze
middag. Al zovast bedankt voor iullie hulp
deze middag dan zien wij elkaar op 15

december. De uitnodiging aan de teams
volgt nog. Post in de postvakken en
bedankt voor het uitdelen.

Kerstclubavond van de supporters(lub
op zaterdag 22 december a.s
Inderdaad we hebben nog maar net een
feest achter de rug maar onze iaarlijkse
clubavond mag in het programma niet
ontbreken. Deze traditie willen we in ere
houden. Zo besliste de jaarvergadering.
Gezien de nieuwe gezichten tijdens ons ro
jarig bestaan kat het deze avond zelfs wel
eens nog drukker worden als normaal. U
heeft het kunnen zien, bii hotel De
Kronen kunnen heel wat mensen binnen.
Avondprogramma.
Deur open vanaf r8.3o uur
Aanvang koffietafel r9.oo uur
De loterii omstreeks 23.oo uur
Slot van het gezellig samenzijn or.jo uur
Kosten voor leden f eo,--

Kosten voor introducés f 3o,*
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HYPOTHEKEN?
Cà

Belangrijke zaken bespreek le met vakmensent nvaLH

rfe verzekeri ngsadviesbu rca u
rcelands bv

steenakkerplein 1 I a-l 2, gilze
teleÍoon: Ol61-45 17 20 Íax Oí6í-45 1O Og

NIEUW BIJ EETGAFE D'N BROOY

O SPEELTUIN
(Volgens de nieuwe normen en regels)
+ KLEINE KINDERBOERDERIJ

O PARKEERTERREIN

EETGAFE

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

De openinqstiiden blijven het gehele jaar door hetzelfde

= Maandag: gesloten
+ Dinsdag Um donderdag: vanaf 11.00u

=Vr Um zon vanaf 10.00u

ands
Wirken Makelaardij in onroerende goederen en Roelands Hypotheekadviseurs

Tel: 013 508 20 47

Tel: 0161 45 37 00

Een nieuwe naam in zekerheid



Duurdere buitenlandse drankies zijn
hierbij niet inbegrepen.
Gratis Bingo met weer leuke priisies.
Drankjes aÍhalen aan de bar.
De bar is deze avond geen "hangplaats"
Schriftelijk opgeven voor ro december uw
biidrage daarbij insluiten
Bij wie kunt u zich opgeven? Bij de
bestuursleden van de supportersclub.
Dat ziin Christ Pelkmans [ohn Aarts ]ohn
Graafmans Martiin Roovers
Christ Pelkmans en Henk van Gestel.
Hun adressen staan in De Voorzet.

Henk van Gestel

Bezoek de (vernieuwde)
website van V.V. Gilze

Door Aimé Cruysbergs is onlangs de vorig
iaar geïntroduceerde internet-site
helemaal vernieuwd. De mogelijkheden
ziin veel groter en de aktualiteit is beter
dan voorheen. Kijk zelf maar eens en geef
je mening.
|e kunt V.V. Gilze vinden op:

www.wgilze.tiscaliweb.nl

o wedstrijdverslag + stand Gilze r
o foto's jeugd- en pupillenwedstriiden
r níeuwe foto's ro-iarig jubileum

supportersclub
o foto'sbestuursuitstapie
. mogelijkheidomwedstriidverslagen

on-line door te geven (om te plaatsen
op de site)

. en nog veel meer...

Geef de pen door ....

Door omstandigheden is de pen even
blijven liggen. We zijn hem niet kwiit wat
overigens ook geldt voor de ieugdpen.
Omdat De Voorzet een clubblad wil zijn
van en voor de leden wil de redactie dat
ook door de inhoud tot uiting laten
komen. Het spreekt voor zich dat
suggesties hierover en of ingezonden
stukken zeer welkom zijn. Inmiddels is
ril/out Kock, onze geliefde v.v.Gilze
supporter, zich aan het voor bereiden om
de pen weer op te nemen en dat niet alleen
maar er ook een stukje mee te schrijven.
Voor een man met zoveel
suppoÉerservaring moet dat geen
probleem ziin. Dus speciaal uw aandacht
voor "De pen" in het Kerstnummer- Wout
succes en maak er iets moois van.

Jos van Dongen

la, ik geef mij op voor de
Kerstclubavond op
22 december.

Naam

Adres

Naam
introducé...........

lk sluit hierbij mijn bijdrage
van Í .............,00.
Even afgeven bii een van ons
dat scheelt ons een hoop werk.
Bi vooÍbaat dank.
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PYRAMIDE
Nieuwstraat 32, Gilze

Voor een keur van verfijnde, originele pizza's

en shoarma gerechten draait u:

0tól-452ó5!
Wij bezorgen dan snel uw favoriete gerechten in een

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

Al onze specialiteiten kunt u ook aÍhalen.

Als u van te voren belt, staan ze voor u klaar, zodra u arriveert.

Drankenspeci aalzaak

Van Enschot
* par§ruerhuur
* kadoartikelen
* relatiegeschenken

Korte Wagenstuaat?T - Gilze
tel. 0161-452432

Altiid iets bijzonders.

GALLN LL



Egn Voorzgtje varï.....i.....
Bjöm Geerts.

Mrjn leeftijd is

Ik speel in de

Mrjn plaats in het elftal is

Op deze plaats in het team

Mrj n voetbalkwaliteiten zij n

Voetbal vind ik leuk omdat

Mijn school is de

Later word ik

Ik vind het maar lastig als

Ik word gek van

Ik heb er een hekel aan als

Ik zou heel graag

Hetztt goed tegen als

Ik blijf altijd

Sporten die ik ook leuk vind zijn

Ik help mijn moeder met

Ik help mijn vader met

k. zal nooit

Ik zou het heel erg vinden als

Ik heb veel plezier als

Ik kan wel janken als

In mijn dromen

Tot slot wil ik jullie laten weten dat

en ik zie er zo uit.....

9 jamrr

E-l

in de spits

speel ik het best

hard werken en koppen

het een teamsport is

Bolster

politieagent

we verliezen

gemopper

P.S.V. verliest

later bij P.S.V. willen voetballen

ik geblesseerd ben

voetballen

Darten

niets

niets

van het voetballen afgaan

ik niet meer mag voetballen

we winnen

we verliezen

speel ik brj P.S.V. in de spits

als het een keer niet zo goed gaat je met

hard werken ook iets kunt bereiken in het

voetbal
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PYRAMTDE
Nieuwstraat 32, Giize

Voor een l<crLr vari v*rfijr:ric, oi'igirrele pizza's
en slroarnra gereclrtcn drlait u:

0lót-452651
Wij bezorgen dan snel uyr favoriete ger"echten in een

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

Al onze specialiteiten l<unt u ook afhaien.

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

Drankenspeci aalzaak

Van Enschot
* partryerhuur
* kadoartikelen
* relatiegeschenken

Korte Wagenstuaat?l - Gilze
tel. 0161-452452
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Open kaaft.......
Naam:
Adres:
Geboortedatum:
Liifspreuk:
Hobby's:
Lid van de V.V.Gilze sinds:
Status biide club;
Beste trainer:
Miinidool:
Roken:
Drinken:
Stamcafé:

Moet lachen als:

Dat is maar lastig:
Winst betekent voor mii:
Verlies betekent voor mii:
Favoriete muziek:
Politieke partii:
Een meevaller:
Een tegenvaller:
Lievelingskost:
Beste eigenschap:
Slechtste eigenschap:
Mooiste vrouw:
Sportkwaliteiten:
Beste systeem:

Mening clubblad:
Slechte smaakr
T.V. programma:
V.V,Gilze moet verbetereR:
Dat is goed bii de V.V.Gilze:
Op miin veriaardag geen:

Geloven in:
Hartenwens:
Hekel aan:

Romantiek:
Ochtendhumeur:
Laatste boek:
Dat is fantastisch:
Vakantieoord:
Bewondering voor:
Wat doe ie met r miljoen:

Frank Timmermans
Aalstraat 6o

4 niuni 196o

"gatverdamme"
§ex en sport
januari zooo

alleskunner
Cees Riivers
Marco van Basten

nog nooit gedaan

veel te veel
kantine Tennisclub Gilze
ik in de spiegel kijk
geen haren
fiin gevoel
na 5 minuten een fiin gevoel
The Off Spring
vvD
winnen
verliezen
aardappelen, stoofvlees en groenten
optimistisch
ochtendhumeur
Pamela Anderson
gering

4-3'3
aardig blad
bloemkool
Hill Street Blues

minder geouwehoer op het veld
gezelligheid
polonaise
eerliikheid
nog 40 iaar zo door gaan

vrouwen die over voetbal praten
op z'n tijd
regelmatig
het testament van |ohn Grissham
lekker eten en daarna op stap
Frankrijk
vrijwilligers in welke vereniging dan ook
verder leven
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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 - 453277

Uw Fondue- Gourmet-, Barbeque
en Vleeswarenspecialist

Slagerij

GOOF van LOON

Nieuwstraat 10
Gilze

tel. 0161 - 451289

\
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Historie V.V. Gilze

Dit keer een stukie kopii uit het clubblad van september 1963. Het is een kort verslag
van de iaarvergadering met hieraan voorafgaand een heilige mis!

7
1, Ser,:tembor 1967 No tu L en I-,-BVERGiiDERIN G eehouden bii H.Faes

0p Vrijàag;avond half p rvord. Ín onze kerk een.ir.vondmis opgedragen
door onze Gee$l.;idviseur Kap.Bui jsso. Hot ]cerkbezoek vras zoals in
voorgaand.o jaren matlg bezocht.

De Jaarvergadering werd. gehoud.en oin ! uur en geopend. met d.e Chr.Groet
door onzo vice-voorzitter Dhr.Jac.r^.arts.Het hoofdbostuur lvas gehoel
aarrwezig :op uitzond.oring van I/Iej.v.Hoek met boricht van vorhindorlng.

Na zijn wolJ.co.mstÍvoord gaf hij het woord. aan d.o alg. socr. voor hot
voorlezen va+ de notulen en het jaarvorslag 1962-196].0p dit verslag
werd.en §een aanmerkingen gomaakt en ald.us goed.gekourd.
Daarna was het rvoord aan onze alg.pcrul, voor zijn finantÍoëI jaar-
verslagoOok hierop waron geen aanmerkingonrofschoon m6n ïÍeI eon
beetje duizelde v&n do vole getallen.De begroting r,ras in zijn geheel
kloppond. te noemerrrDo vico-voorzitter bracht d.ank aan d,c secretarls
en d.e penningneester voor hun }«orlge vorslagen.

" Voor d.e vorkiezing van eon nicuwo alg.voorzitter behoefd.e nlet go-
stomd te worderrrEr waron ook geon lcandidaten ingediond.
Dr.starmans die juist op de vcrgaderÍng vras birurongekomon ruerd mot
algemoen goedvinden van do vergadering voor eon jaar tot /.lgemoen
Voorzitter van orLza sportvcreniging gokotr@.
Dr,staruians d.io nu de voorzittershanor ovornnm dankte hot bostuur
en de led.en voor hot in hom gostcld.c vortrouwen.Hij b-eloofd.o d.it
van zijn besto àijd.e te laton zionrvoor zover zijn tiid. hem hiol:voor
boschil(baar za:.. stcIlon.
Hierna lverd ae.n db vorgsdering een consumptio aangoboden.
Prrnt 5 van de ag;enda betrof do bestrr,.rrsmododolingen.Dcze \'Íaron heLaas
van geringo aard..Do sccr.gaf nog ecn kort overzicht van do toostand.
van hot nieuvre sportpark aan do Lange riagenstraat.
Van d.e ronclvraag l,icrd allcen goLrr-rik gemaalct door Dhr. c1c Vct.
Hii vroeg of er oolc dit jaar r,rccr c,cn clansa,vond gehoudcn zal rrorclcn
voor de lcd.cn van onzc vcrcnigin'aj.IIct bcstuur bcloofdc hi.crvoor tc
zulIen zorgen.Verder verzocht Dhr.do V.et hct hoofdbcstuur om dc
besteand.o tribuneringcval dezc r-Lict cloor d.c gcmccntc zal- worden
overgenomen,om doze mct oigon micl-de1cn in stalcl tc houden.Hct hoofd-
be stuur me cndc c]-at dit ool< zecr zclee r op zi jn pldats zort zi jn,Oolr
'over het vcrdero vcrloop i,rat trct sportterrein bct::cft rzal- het bs-:
stuur zic}r in' vcrbinding stcllcn mct hct Gcmccntcbestuurr
,,,.an het eind rran de vorgacle ring vroeG ol-za Guc s b ..,clvi scur l(ap .Bui j -sse
nogmaals lrl,ecr en betcr nandacht voor cl.c .-vondr,ris.
Hierna r,;crd. d,ezc jaarvergadcring,di'e door ongevccr 15 Icdcn -bczochtI,ïas, door de a1g.voörz. gcslotcn mct clc Cllr.groet t '
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c 2 uur fotoservice, met gratis lilm
. 3 dagen fotoservice
o portretfotografie

o bruidsfotograÍie
o pasfoto's

. overig fotowerk

. copieenrverk, zwarUtit- full color
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lnstallatietechniek I Sprangers Gilze

Professi on a I s i n tech n i sche

S-lrusrnLLATtEs
nstallaties ) Water- en

sa nitaire i nstal laties

) Gasinstallaties

) Hemelwaterafvoeren,

>M enspanntngsnetten
) Meet & Regeltechniek

) Panelenbouw

) Telematica-B installateur goten en riolering
Iigingsinstallateur technieken
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Voor zulke koppies spreken we
met plezier onze reserves aan.

Aan die trorse ogen ziet u her direct: deze

iongens gaan voor elkaar door her vuur. Door

niets laren zri zich uit her veld slaan. Àl krijgen ze

er tien tegen. Met z'n allen her veld op, mer z'n

allen er ook weer af.

Het idee dat je door samenwerking iers moois

kunt opbouwen, spreekt de Rabobank bijzonder

aan. Waarom? Omdat we midden in onze samen-

leving staan. Omdar we altijd ons sreenrje bijdragen.

Rabobank
Baarle-Nass au en omstreken

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

Ook als dar betekenr. dat we onze resen'es

moeten aanspreken. Want rve zetten ons graag in

voor allerlei doelen in onze plaatselijke gemeen-

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

kenheid. Wij staan voor u klaar. Ook na her laarste

iluitje.

Met de Rabobank sta je er niet alleen voor.
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