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A. Hessels {(@
TANKSTATION

Oranjestraat 113 - 5126 BN Gilze
Tel.: 01 61-451335

De moderne pomp maar nog met de ouderwetse service

24 uur snel en qemakkeliik tanken met:

= Bank of giropas

= Lokale kaart (informatie in de shop)

= Multi Tank Card of Travel Card

= 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
+ DÍverse soorten poetsartikelen

= Accessoires

Openi iden:

= 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 Íeestdagen: gesloten

f,utofood Tqnkstst ion § llcssels is ecn hoofdsponso r vqn v va G lzc

ln de shop kunt u betalen met:



De Uooruet
(8' seizoengang zoor/ zooz, februari zooz, nummer 4)

"De Voorzet" is het cluborgao.n t)an:

V.V. Gilze, Lange Wagenstraat 52, Gilze
Postadres: Postbus r37, 5rz6 Zl Gilze
8 o16r - 45Í993.

de Supportersclub V.V. Gilze
Heuvelstraat rr,5rz6 CM Gilze
I o16r- 4 r87

COLOFON

Redatie:
William Akkermans I 4558or

fosvanDongen A +St++l
ArrtoonFaes ti +sz6ls

HenkvanGestel t

Yoorpagina:
vanPuijenbroek I 2235

ngsdatar
februari, april, iuni,
september, oktobet/november,
december

oplage: 475

Bezorgklachten vooÍzet:
William Akkerrnans t 4558or

osvanDongen I

BestuuÍ W Gilze:
Àimé Cruysbergs (vz) A 45z6tz

Cees Kock (secr/pm) t 45zoó9
Antlré Frietman I 4555o2

PeterBlok t +513s,
Leo Diepstraten Z 455246
FrankvanHoek I 45r9o8

BestuuÍ Supportersclub:
Henk van Gestel (vz) t +SSS+9

Martijn Roovers (secr) Í 455187

|ohnAarts(pm) t 45524r
fohnGraafmans 8 45599r
ChristPelkmans I 455o88

(ontact-personen:
lang*

Toon Faes

Scniorencommissie.
Frank van Hoek

Aktiuit eitenco mmis síe:

Toine van Alphen
Onderho ud E o riu atis ering :

Leo Diepstraten
Stonsorina I PR:

William Akkermans
Supportersclub:

Henk van Gestel
Kantine:

Frans Àarts

A 452675

I 45r9o8

t 452838

Z 455t46

t 4558or

7 +sss+g

Z 455862

ln dit nummer
Hieronder vermelden wii enkele onderweÍpen die in
deze "Voorzet" aan de orde komen:

= Nieuws van de supportersclub / ieugdcommissie

= een Voorzetje van Stan van Engelen

= effe biikletsen met ...... Frans Aarts

= Etc. etc. etc.

Goed om te weten:

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

Dat kan, graag zelfs. Even een belletje naar 455549
of een briefie afgeven bii Nerhovensestraat z8

of Heuvelstraat r r en wij schrijven u graag in voor
slechts ro euro (!) per seizoen.

o Aantal leden Supportersclub: z3z (december zoor)

V.V. Gilze via internet....
w.ww.vv tiscaliweb.nl

V.V. Gilze:
o Aanmelden én adreswijzigingen lidmaatschap

V.V. Gilze:
Bij Arno Aarts, Van Heinsbergstraat 4z,tel.45tt69.

Afmelden dient uiterlijk te geschieden vóór 3r mei. Bij
afmeldingen nadien, blijft men de iaarcontributie

van het nieuwe seizoen verschuldigd!
o Aantal leden V.V. Gilze: 48o anuari zooz)

tnleveren kopij voor de volgende "VooÍzet":
o op diskette, via e-mail of desnoods op papier:
Uiterliike datum: r april zooz
e-mailadres: akkertje@worldonline.nl
De kopij s.v.p. inleveren bij de redactie of in de Coca-Cola-

Aktie-bal in ons clubgebouw.

Clobblod De loouel ffiracrl ZÍrOZ
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Auto Verwiimeren
Den Bulk I - 5í 26 PW Gilze

Tel. Oí 6í - 45 í I 04 - Mobiel: OG - 5338499í

o APK II Keuringen (onafhankelijk)
o Ookdieselroet-meting
o Airco-service
. Reparatie
o Spuitwerk
. Automaterialen
o [n- en verkoop nieuwe en gebruikte auto's
o Bij grote beurt APK gratis

Frank en Conny Gooijers-Verwijmeren



Van
de

bestuurstafel

Reiskostendecl araties
In verband met de overgang naar de Euro
verzoeken wij alle leiders/trainers hun
reiskostendeclaratie vanaf nu in EURO's

in te dienen. Let op de uiterste inlever
datum. Formulieren die na deze datum
worden ingeleverd, worden niet meer in
behandeling genomen!!!

In verband met dezelfde EURO's ziin de

vergoedingen als volgt:
Training € r,4o per training
Reiskosten kort € 2,25

Reiskosten lang € 4,55

Nieuwe Hoofdtrainer
Rocco Leeser is benoemd tot nieuwe
hoofdtrainer van de selectie van V.V. Gilze
vanaf volgend seizoen. In overleg is een

contract van r jaar aangegaan. Zie voor
meer informatie de website van V.V. Gilze.
(rubriek: Laatste Nieuws)

Cursus
Inmiddels is in het clubgebouw van V.V.
Gilze de F-pupillen kadercursus gestart.
Maar liefst r8 leiders hebben zich voor
deze cursus opgegeven! Het bestuur is hen
hiervoor zeer erkenteliik en wenst hen
veel succes toe!

Enquète
Binnenkort kriigen alle seniorenleden en
ouders van de jeugdafdeling een enquète.
Het doel is te inventariseren of er binnen
onze vereniging mensen zijn die een
specifieke specialisatie hebben die zii
eventueel voor de vereniging zouden
willen inzetten. Deze gegevens zullen
vertrouwelijk behandeld worden en
nimmer aan derden ter inzage gegeven
worden. Het bestuur hoopt op een goede
respons!

Sanctiecom missie
Helaas is de sanctiecommissie een dezer
dagen bii elkaar moeten komen in
verband met een aantal vervelende zaken.
Inmiddels is er een uitspraak gedaan. Alle
betrokken zijn vervolgens op de hoogte
gebracht van de betreffende sancties.

Meisjes
Ons meisjeselftal speelt binnenkort een
toernooi in Duitsland. Het bestuur wenst
hen een plezierig en sportief toernooi toe.
(Nicht zu viel Bratwíirstchen essen meine
Damen!!)

Website B1 en Veteranen
Gilze5
Op de website van V.V. Gilze
( www.vvgilze.tiscaliweb.nl ) is een link
naar de speciale Br pagina welke veel
succes oogst.
In navolging van Br heeft Gilze5 ook
eigen webpagina's.
Zeer de moeite van het bezoeken waard.
Ga dus snel naar de website van V.V. Gilze.

Met vriendelijke groet,
Aimé Cruysbergs

Voorzitter
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PYRAMIDE

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

en shoarma gerechten draait u:

0lót-452ó5t
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 ook aÍhalen.

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

Drankenspeci aalzaak

Van Enschot
I partgruerhuur
* kadoartikelen
* relatiegeschenken

Korte Wagenstuaat?T - Gilze
tel. 0161-452432

Altiid iets bijzonders.

Nieuwstraat 32, Gilze

GALLNGALL



Gilze - NAC

|a, u leest het goed, Gilze treedt (weer) aan
tegen NAC. Weliswaar zijn het in beide
gevallen de veteranenteams, maar beslist
de moeite waard om deze wedstriid te
bekijken. Op vrijdag rg april a.s. om
rg.oou wordt deze wedstrijd gespeeld op
het Sportpark van V.V. Gllze. Om
veiligheidsredenen wordt er ditmaal geen

voorverkoop gehouden, dit om te
voorkomen dat plaatsbewiizen op grote
schaal worden vervalst. U bent van harte
welkom!!!!

Gilze 5 Veteranen

Nieuws van de
technische
comm issie

Nieuwe hoofdtrainer
Begin december gaf Henk |ansen in goed

overleg met het bestuur aan om te stopPen
als hoofdtrainer bij onze vereniging. De

sollicitatie procedure kon gaan beginnen.
Samen met Martijn Aarts die volgend
seizoen de technische commissie komt
ondersteunen hebben wii een selectie
gemaakt van het aanbod dat er was vanuit
de V.V.O.N. (vacature bank voor trainers).
Na eerst met de selectiespelers rond tafel
gezeten te hebben ziin we met drie
sollicitanten een gesprek aangegaan.
Hieruit waren er voor ons twee zeer goede
kandidaten. Na deze selectieprocedure
zijn we in een tweede gesprek met
afvaardiging van het bestuur tot
overeenstemming gekomen met Rocco

Leeser. Rocco is 34 jaar, woonachtig in
Bavel en is in het dagelijks leven
commercieel manager bif de Rabobank.
Rocco heeft de trainersdiploma's
oefenmeester z en 3. Als voetballer is hii
actief geweest als jeugdspeller bij NAC en
als selectiespeler bii JEKA. Tengevolge van
een blessure is hii echter vroegtiidig
moeten stoppen als actief voetballer. Als
trainer heeft hij ervaring opgedaan bii de

BVO van RBC waar hij de A- en B jeugd
Clubblad De Voorzet, februari 2002

onder zljn hoede had. Verder is hii
hoofdtrainer bii UW geweest en op dit
moment is hii aan ziin tweede seizoen
bezig bij Boeimeer.
Rocco heeft een contract voor één jaar bij
ons getekend.

Martijn Aarts
Zoals je hierboven al hebt gelezen komt
Martijn terug bij onze vereniging. Martijn
gaat bif ons een nieuwe uitdaging aan
voor zowel Martijn als voor de W Gilze.
Wij van het bestuur zijn van mening dat
de doorstroming van jeugd naar senioren
een hele grote stap is voor de jeugdspelers.
Om jeugdspelers onder grotere weerstand,
door extra specifieke trainingen en
persoonliike begeleiding te laten trainen,
zal er meer rendement uit deze spelers te
halen ziin, en hopelijk zo eerder te laten
kunnen meespelen met de selectie. Want
er komt een goede "lichting" voetballers
aan en daar willen we wat voor doen om
deze zo lang mogeliik bii de vereniging te
houden, en wij zijn blij dat Martijn deze

functie gaat vervullen.
Ook wordt Martijn de coördinator van de

selectie, en is een ondersteuning in de
werkzaamheden van de technische
commissie.

F- pupillen kader cursus
Op maandag z8 januari zijn binnen onze
vereniging een achttien jeugdleidsters en
jeugdleiders gestart met de cursus F -
pupillen kader cursus. Het doel van deze

cursus is het vergroten van de kennis van -

, het inzicht in -, de vaardigheid in -, het
trainen en coachen van de 6 - 8 jaar bij het
pupillen verenigingskader, met als gevolg
een verhoging van de kwaliteit van de
voetbalactiviteiten en daarmee de
(voetbal)ontwikkeling van otaze

voetballertjes.
Wij ziin als vereniging erg trots dat deze

cursus met zoveel belangstelling binnen de

W Gilze gegeven wordt. Het is een
vernieuwde cursus die tot stand is gekomen
door het masterplan van de KNVB. Na de
eerste cursusavond die onder leiding staat
van Dhr. Van Moergestel docent KNVB, was
iedereen zeer enthousiast. Bij het ter perse
gaan van deze voorzet is de cursus nog in

- pag.2
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Bel voor informatie:
tel.: 0161-453922

lnstallatietechniek I Sprangers Gilze

Professi o na I s i n tech n ische

htinstallaties

S-lrusrnlrAnEs
) Water- en

sanitaire installaties

) Gasinstallaties

) Hemelwaterafvoeren,

> Mid enspanningsnetten

) Meet & Regeltechniek

) Panelenbouw

) Telematica-B installateur goten en riolering

iligingsinstallateu r technieken

sa_ï6 ffiefrtte

Te ch n i sch B ev eiligin g s b e drij f

Raadhuisstraatl t 5126 CK r Postbusl0 r 51262G Gilze r Te|.0161 -459880 r Fax0161 -459883 r E-mail rsprang@globe.nl

,rí*
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volle gang, maar wij weten zeker dat héél
onze jeugd plezier gaat beleven aan de

opgedane kennis van onze leiders tijdens
deze avonden.

Seizoen 2002 - 2003
Zoals op de jeugdleiders en jeugdtrainers
vergadering is medegedeeld, komen de

coördinatoren in februari bij de leiders en

trainers langs om te vragen of jË het volgend
seizoen weer actief bent in het begeleiden
van onze jeugdteams. Wij als technisch
commissie willen dit graag op tijd weten, om
niet op het laatste moment voor al te grote
verrassingen te komen staan, zodat de

knelpunten die er ontstaan voor het eind van
dit seizoen opgelost kunnen ziin. Alvast
bedankt voor je medewerking en hopen dat
we volgend jaar op iedereen weer een beroep
kunnen doen.

ReUnie seizoen 1983/1984
Op 27 april zoo2 wordt er een reiinie
georganiseerd voor spelers, begeleiders en
supporters die het gedenkwaardige seizoen
rg83lt984 hebben meegemaakt. Meer
hierover leest u op de speciale pagina in deze

Voorzet, met enkele leuke krantenknipsels
uit die tiid.

il
Al benieuwd???
Bloder snel verder

Taf elvoetba I

Ka m pioe nsch a p pe n
VV Gilze

Jeugd
Op 5 januari speelden wij van r3.oo tot
r7.45 uur het tafelvoetbaltoernooi voor
onze ieugdleden.In totaal gaven zíc}:, 3z
teams op, die per leeftif dscategorie streden
om de eerste prifs. Bij de F-pupillen waren
er soms stoelen nodig, omdat er spelers bij
waren die anders niet boven de tafel uit
kwamen. Bij de E en D pupillen was het
erg spannend en behoorlijk druk. De

Clubblad De Voorzet, Íebruari 2002

Namens de technische commissie
Frank van Hoek

verassing zat btj de C jeugd/ meisies, waar
de meisjes kampioen werden, dit tot
teleurstelling van de jongens.
Tussen de wedstriiden door werd er
regelmatig met snoep rond gegaan, en aan
het eind kreeg iedereen nog een zak chips
mee naar huis. Er waren voldoende
supporters , en al met al was het gezellig
druk in de kantine van de V.V. Gilze.
Hier volgen de uitslagen:
F-pupillen:
r'prijs: Ruben Cornelissen/Rene de Ling
z' prijs: Chris Timmermans/Danny Bijrii
E-pupillen:
r" prijs: Pim Martens/Tijn Kanters
z' prijs: Ray CornelisseniSooi Laurijsen
D-pupillen:
r" priis Niels v Hoek/Rudy v Hoek
z" prijs Wesley v Gorp/Ludwig vd
Ouweland
C-jeugd/meisjes:
r" prijs: Heleen Diepstraten/Femke v
Kuyk
z'priis Sjoerd DiepstrateniMichel v Hoek
Namens de organisatie iedereen bedankt
voor het meespelen en graag tot volgend

iaar.

Senioren
Eveneens op 5 januari zooz,'s-avonds, ziin
de tafelvoetbalkampioenschappen voor de

senioren bij de W Gilze gehouden. Er was
een deelnemersveld van r8 teams. Deze r8
teams werden in eerste instantie verdeeld
over 2 poules van 9. Het bleek door de

meeste teams van vorig jaar erg gezellig
gevonden, want de meeste deelnemers
hadden ook dit jaar weer ingeschreven. De

titelhouders van 2oor waren er op
gebrand om de titel te verdedigen en
waren daarom al vroeg aanwezig in de

kantine waar de wedstriiden werden
gespeeld. Het bleek echter dat zii niet
waren ingedeeld in een van de poules.
Wat daar fout was gegaan, was niet meer
te achterhalen. De organisatie stelde voor
om tot aanvang van de wedstrijden te
wachten, omdat er mogelijk een team niet
zou komen opdagen. Dat was echter niet
het geval, alle teams hadden er evenveel
zin om aan dit toernooi mee te doen. Het
zag er naar uit dat de kampioenen van
vorig iaar hun titel niet konden

- pag.3
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BTSSCHOP DE VETPLEIN 4
5126 NL GILZE
0161-452696

MAANDAG GESLOTEN
DINSDAG GESLOTEN
WOENSDAG GEOPEND VAN
DONDERDAG GEOPEND VAN
VRIJDAG GEOPEND VAN 16.

ZATERDAG GEOPEND VAN 1

ZONDAG GEOPEND VAN 1 6.

19.O0 TOT 01.00 uuR
19.O0 TOT O1.OO UUR
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verdedigen. Net voor aanvang van de

wedstriiden stelden Martiin Roovers en

)ohn Aarts hun plaats ter beschikking,
zodat Albert Smeekens en WiI de Beer (de

schrijvers van dit stukje) alsnog hun vorig
jaar veroverde titel konden verdedigen.
Dit vonden wij een erg leuk gebaar, alsnog
bedankt daarvoor.

De poule wedstriiden ziin om"2o.r5 uur
begonnen en er werd in beide Poules
gestreden om de z enige finaleplaatsen.
Eén slippertje kon er al voor zorgen dat de

finale niet zou worden gehaald. In poule r
werden ]os Snoeys en )os Bink winnaar
met ]erry Koenraad en Toine Beenhakkers
als goede tweede. In poule z waren de

winnaars Albert Smeekens en Wil de Beer,

die dit iaar meer moeite hadden met de

tegenstanders als vorig jaar. Er werden
enkele wedstriiden met maar r of 2

doelpunten verschil gewonnen en er werd
ook r wedstrijd gelijk gespeeld tegen
Frank van Hoek en Peter van Roozedaal
die z' werden in de poule. De winst van
Albert en Wil was ook mede te danken
aan de winst van |ac Nooren en fohan
Henderson op Frank en Peter.
Het toernooi werd door alle deelnemers
weer als erg gezellig ervaren. Er waren ook

3 vrouwenteams, waarvan er z weliswaar
in de poulewedstrijden geen punten
hebben behaald, maar daarbij stond de

gezelligheid dan ook bovenaan. Elk team
heeft uiteindeliik een priisje gewonnen.
De finale werd, dankzii hun wildcard en

ondanks dat de tegenstanders de gehele
avond cola en A&A-drank hebben
gedronken, gewonnen door Albert en Wil.

De volledige uitslag van het
tafelvoetbalkampioenschap is:
r. Albert Smeekens en Wil de Beer
z. |os Bink en ]os Snoeys

3. Peter van Roozedaal en Frank van
Hoek

4. Toine Beenhakkers en ]erry Koenraad

5. Martin van Gestel en Mart Machielsen
6. Arian van Roozedaal en Niels van

Hoek

7. ]ac Nooren en fohan Henderson
8. Giesbert Wirken en Raymond Bink
g. Toine van Alphen en Willem Maurer

Clubblad De Voorzet, Íebruari 2002

ro. Tonio Wouters en Gerrit Giisbrechts
rr. |ohn Graafmans en Ria Aarts
rz. Henk van Gestel en Nick van Haaren
r3. Fran van Hellemond en Paul Vromans
14. Mark Aarts en Martijn Aarts
r5. Leo Diepstraten en |an Faes

16. Rianne Aarts en Daisy van Lil
r7. Bertina van Hoek en Rianne

Diepstraten
18. Anja Oprins en Conny Wirken

Wif hopen dat het toernooi volgend jaar
weer wordt georganiseerd en dat het dan
net zo gezellig zalzijn als dit jaar. Bij deze

hebben wij ons reeds aangemeld. Verder
willen wii de organisatie bedanken en
nogmaals bedanken wij |ohn en Martiin.

Albert enWil

N ieuws
van de

jeugdafdeling

Rabobank Pupillenkamp 2002

Het wordt alweer de negende keer dat het
pupillenkamp van de V.V. Gilze
georganiseerd gaat worden. De werkgroep
heeft, in dezelfde samenstelling als vorig
iaar, in december de eerste aanzet gegeven
om erweer een mooi en gezellig feest van
te maken. Hierbii hebben wii natuurliike
de medewerking van een groot aantal
personen nodig, zoals:
o De deelnemers - we verwachten toch

zeker dat 6o o/o vàn de pupillen ( rro
kinderen ) mee gaan doen aan het
kamp.

o De begeleiders - zijn deze net zo
enthousiast en gemotiveerd als vorig
jaar dan zullen zij zeker weer een groot
aandeel hebben in het slagen van het
kamp.

@
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. De keukenploeg - aI jaren een zeer
select gezelschap dat iedereen van ruim
voldoende eten en drinken voorziet en
zorgt voor een gezellige sfeer in de

eettent.
o De bouwploeg - de harde werkers die

gedurende de kampdagen in touw ziin
om alle spelen op tiid klaar te zetten en
ook weer op te ruimen.

o De scheidsrechters - onmisbaar om de

spelen in goede banen te leiden en
soms om te enthousiaste leiders terug
te fluiten.

o De sponsors - d.eze hebben we hard
nodig om de zaak financieel rond te
krijgen en het inschrijfgeld laag te
houden.

Het kamp zal weer plaatsvinden in het
weekend na de Hemelvaart, dus ro, rr en
Í2 mei. De inschrijfformulieren ziin
inmiddels al verspreidt en bii het
verschijnen van deze voorzet is
waarschijnlijk het aantal deelnemers al
bekend. Er zal, dit iaar geen

ouderinformatieavond worden gehouden.
Na inschriiving ontvangen de ouders van
de deelnemers op of kort na 30 maart een
vragenliist. Deze moet ingevuld en weer
ingeleverd worden bii de werkgroep.
Mochten er ouders ziin die zelf vragen
hebben of waarbij er wellicht iets niet
geheel duidelijk is, benader dan een van
de leden van de werkgroep - Zie
inschrijfformulier en vragenlijst. Via de

voorzet en het weekblad wordt iedereen
op de hoogte gehouden van de stand van
zaken betreffende de organisatie.

Tot zover de eerste informatie via de

Voorzet.
De Werkgroep.

d

Effe
bijpraten

met.....o.....

.....Frans Aarts
Wie kent hem niet, of beter......... wie kent
hem ook? Want Frans is een (gelukkig)
weer vertrouwd gezicht in met name onze
kantine. Maar om bii het begin te
beginnen, Frans is nu zo'n 5z iaar en
getrouwd met Ria en dat al biina 3o jaar.

Ze hebben 2 zonen, Gert-]an (27) en Edwin
"stekel" (29). Eigenlijk kwam ik die avond
"effe bijpraten" met Frans, maar voordat
Ria wegging, roerde ze haar mondie net ze

hard als Frans. Het gastvrije zit bif hun
beiden in de genen, want er werd direct
voor koffie en een lekkere koek gezorgd.
Maar toen we aan het 'bakske' zaten zag

Ria dat het wel snor zat, trok haar jas aan
en ging naar Edwin die al een poosje aan
de Bavelserfi/eg woont. Voordat ze de deur
dichtgooide riep ze nog dat het pils in de

"bierkoelkast" stond. Eindeliik was ik met
Frans alleen en luisterde ik aandachtig
naar zijn levensverhaal. Voordat Ria en

Frans de huidige woning in de Kruithoorn
betrokken, nu zo'n z7 )aar, hebben ze nog
gewoond aan de Nieuwstraat r48 en later
ro6. Frans ging al vroeg aan het werk,
vanaf ziin 14' bracht hij al geld in het
laatje a1s schoenmaker. Dit heeft hii tot
z'n r8" gedaan en verkoos toen het werk
van melkboer. Voor wat nu Campina heet
toerde Frans in de Hoge Vugt te Breda.
Later werkte hij vanuit Tilburg in Gilze en
bracht daar de melk rond. En toen Frans
trouwde, hij was ca zz jaar, had hii genoeg
van de melk en ging voor Bakker Vromans
brood bezorgen. Twee jaar hield hif dat
voI, maar vanwege een onenigheid gaf hii
"de pijp aan Maarten" en ging verder als
glazenwasser bii Verhoeven. Maar die
onenigheid zat blijkbaar Bakker Iac
Vromans ook niet lekker en haalde na een

iaartje Frans over om weer terug te
komen. Zo'n 6 jaar bezorgde Frans weer
het brood om daarna een binnenfunctie te
krijgen als bakker. Het vak heeft Frans
geleerd van |ac Vromans (65) en nog
steeds werkt Frans in de bakkerii die nu in
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handen is van Nol Vromans. Het is hard,
echt heel hard werken met zeet
onregelmatige werktiiden. Als menigeen
op één oor ligt, rolt Frans het deeg. Soms
's-nachts om or.oou beginnen, soms om
o4.oou en pas later op de dag, als wii weer
aan de thee zitten, zit de werkdag voor
Frans er pas op. Het kost ontzettend veel
energie, steeds weer vechten met die
biologische klok, zeker nu de iàren gaan

tellen. Ook vindt Frans het erg vervelend
dat de sociale contacten minimaal ziin.
Als Frans werkt, slaapt de een, en als Frans
slaapt, werkt de andere. Ria zal af en toe
nog wel tijd vriimaken voor Frans (anders

zouden ze ook geen kinderen hebben)
maar duidelijk is wel dat je gezinsleven
anders verloopt dan bii iemand die
overdag werkt. Frans maakt er ook geen

geheim van dat hij best ander werk zou
willen doen, waarbij je dus geen

nachtdiensten meer hebt. Maar Frans pakt
niet alles aan, belangrijk is ook dat hif er
ook plezier in houdt. Frans is overigens
pas in r994 lid geworden van V.V. Gilze.
Niet dat hii geen voetbal-verleden heeft,
want hii heeft tot ziin t8' iaar ziin
kunsten laten zien op de terreinen van De

Hooikar. Problemen met ziin knie
noopten hem echter om ermee te stoppen
maar ook daarna bleef Frans aktief als

scheidsrechter bif De Hooikar. In totaal
heeft Frans daar zo'n z5 iaar gefloten maar
uiteindeliik kwam hii terecht bii V.V.
Gilze. Dit kwam met name door Edwin die
sinds r98r bii V.V. Gilze voetbalt. Velen
zullen dat ook zo hebben ervaren dat
ouders, door het vaak gaan kijken naar
zoon of dochter, automatisch
terechtkomen in het vrijwilligers-leger
van V.V. Gilze. Zo draagt Frans al enkele
jaren zijn steentje bij aan het welslagen
van de aktiviteitencommissie en is hii ook
bekend als verenigings-scheidsrechter.
Met dit laatste heeft Frans absoluut geen

moeite, hij merkt wel dat normen en
waarden af en toe \Mat vervagen maar gek
genoeg vindt hij het juist bii de senioren
nog wel meevallen. Natuurliik kent Frans
veel spelers en op de een of andere manier
dwingt Frans automatisch resPect af.

"Nee; eigentiik zie ik dat het bij de ieugd af
eí toe wat moeilijker gaat en dat is

tÍítbb/rad De Voorzet, Íebruari 2oo2

jammer, want als het bij de ieugd al fout
zit, wat moet daar later nog van terecht
komen?". Frans fluit alleen de

thuiswedstrijden van de teams van V.V.
Gilze, maar hij zou het ook niet erg vinden
om uit te wisselen met
verenigingsscheidsrechters van collega
verenigingen. Ook is Frans reserve
"assistent scheidsrechter" bij Gilze r. Als

)an Beumers verhinderd is, is Frans wel
bereid in te vallen. Maar de meesten
zullen Frans wel kennen van de periode
dat hij samen met Ria het beheer voerde
van de kantine (1996-zooo).

Eerdergenoemde redenen die al duidelifk
maakten dat het werken in een bakkerif
niet of nauwelijks te combineren is met
het sociale leven, dwongen Frans om ook
te stoppen met de vele uren die hii en Ria

staken in het runnen van de kantine. Toen
ze a.h.w. afscheid namen (ze gingen niet
echt weg) konden ze terugkiiken op een
succesvolle periode. Ze zorgden er beiden
voor dat de kantine weer voldoende sfeer

ademde en goed bezette clubavonden
kende. Noodgedwongen moest het
bestuur een buitenstaander aantrekken
als kantinebeheerder. Maar al snel bleek
dat je voor een dergelijke functie een groot
verenigingshart moet hebben. Dan moet
je niet kijken oP een uurtje, of meer.
Bovendien, als lid ben je bekend met de

gebruiken én leden en dat is een duidelijk
voordeel. Kortom, toen het bestuur na een
jaar weer besloot om te gaan werken met
vriiwilligers, sloten Frans en Ria zich ook
daarbij weer aan. Niet meer voor aIIe

openingsuren, maar juist voor de tifden
die goed te combineren ziir. met het
bakkerswerk. En dat betekent dat je o.a.

Frans en Ria met name op zondagmiddag
(thuiswedstrijden Gilze r) weer achter de

bar ziet staan. Een vertrouwd en een heel
gerust gezicht.
Hoe kiikt Frans thans tegen W Gilze aan?

"Bestuurlijk en organisatorisch is het nu
wel in orde, maar ik vind dat het bestuur
eerder had moeten kiezen voor de huidige
werkwiize met vriiwilligers in de

kantine", aldus Frans. "Het is gewoon
doodzonde dat je met lede ogen moest
toezien dat al hetgeen ie samen hebt
opgebouwd, in zo'n korte periode werd
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afgebroken. Echt, je mag gerust weten dat
Ria en ik hier in die periode echt 'kapot'
van waren. We hebben nu het idee, dat we
samen met al die andere vriiwilligers, we
de kantine weer op het peil van de laatste
jaren hebben, En dat is best iets om weer
trots op te ziin. Een compliment voor alle,
circa zo vrijwilligers, het is echt fijn te
ervaren dat iedereen zich keurig houdt
aan de gemaakte afspraken en de

ingedeelde werktijden. Alleen als je van
iedereen 'op aan kunt', dan kun je zoiets
bereiken. Henk van Gestel coördineert dat
allemaal en hij zorgt ook voor de inkoop
van de keuken (snack's e.d.)." Frans zorgt
voor de inkoop van de drank.
Toen ik Frans vroeg om eens in de glazen
bol te kijken en aan te geven hoe hij de

toekomst ziet van V.V. Gilze, zei hij het
volgende: "Ik zie het allemaal rooskleurig
in, voor de gehele vereniging. Af en toe
gaat er wel eens iets mis, maar dat hoort er
bij. Prestatief gezien en dan met name
Gilze r, denk ik niet dat we met dit
"materiaal" veel hoger kunnen voetballen.
Maar de 4'klasse is toch prima, ik vind dat

ie beter bovenin de 4" klasse kunt staan,
dan onderin de 3'. Nu is de kantine vaak
lekker druk, zelfs als er slecht of minder
goed is gespeeld. De mensen blijven
hangen en dat is belangrijk. Ook de

bezetting van kantinepersoneel met
vriiwilligers zie ik met vertrouwen
tegemoet."
Frans moest wel even denken op de vraag
"wat gaat er nu goed biiV.V. Gilze?". "Daar
hebben we het aI een beetie over gehad,
maar om nou iets speciaals te noemen,
dan denk ik bijvoorbeeld aan het invoeren
van de pitchers. Dat ziin grote bierkannen
waarmee je zo'n 8 glazen bier kunt vullen.
Het tapt makkeliik en je hebt daardoor
niet of nauwelijks spoelwerk." Omdat hij
bij de vorige vraag al flink moest denken,
vreesde ik het ergste toen ik hem vroeg
wat er zou moeten verbeteren. En
inderdaad: "het gaat toch goed, ik zou het
zo direct niet weten". Dus als ie over een
tijdie Frans hoort klagen op of rond het
veld, geen aandacht aan besteden, hii
heeft ziin kans gehad! Idealen heeft Frans
nog wel: hij zou best wat meer willen
fluiten (lees: optreden als scheidsrechter).
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Maar dat kan hij alleen maar doen als hij
wat meer tijd zou hebben. Door de al
eerder genoemde werktiiden in de
bakkerij is Frans te beperkt in zijn
mogelijkheden. En Frans heeft nog wel
een tip en dus eigenlifk een punt wat zou
moeten verbeteren bii V.V. Gilze: een
nieuwe geluidsinstallatie met een
uitbreiding van de beschikbare CD's.
Goede muziek zorgt voor een nog betere
sfeer en gezelligheid. Hoewel Frans zich
afvroeg of al hetgeen hii heeft verteld ook
is verwoord in dit artikel, meen ik te
mogen zeggen dat ik daarin aardig ben
geslaagd. Wat wellicht moeilijker te
verwoorden is, is het enthousiasme
waarmee Frans praat over de V.V. Gilze.
Want laat dat helder en duidelijk zijn:
Frans, én niet te vergeten ook zijn Ria
leggen hun ziel en zaligheid biina volledig
in de vereniging. En dat is iets om te
koesteren, hoewel dat ook geldt voor vele
andere vrijwilligers. Bedankt Frans, het
was gezellig en gastvrij!

William Akkennans

Nieuws
van de

su pportersclu b

Zaterdagmiddag 1 5-1 2-2001
Dus weer de gratis pupilienbingo voor alle
pupillen van de V.V. Gilze. Drinken,
snoep, chips en vele prijzen voor de 78
deelnemers. Aan leiding, die de kleinsten
een handie hielpen, hadden wii geen
gebrek. Leiding en ouders bedankt voor
jullie hulp. Aimé en Christ draaiden
samen weer de bingo en zij konden weer
vele kinderen blij maken met een prijs.
Ook nu wee geen gebrek aan sponsors en
daar zijn wij zeer gelukkig mee. Dank aan
alen. Zo rond de klok van 16.15 uur was
het einde bingo en gingen de kinderen
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lpeer met volle handen naar huis. Een

korte tijd later kon je niet meer zien dat er

een honderdtal in de kantine waren
geweest zo neties was alles weer
opgeruimd. Dus even tiid voor een

drankje. Spontaan kregen wif hulp van de

jeugd die zelf jaren naar de bingo
kwamen. Deze betrokkenheid is een heel

positieve ervaring. [ongens zeer bedankt!
en tot een volgende keer. *

Zaterdagavond 22 -12-2001
Bijna roo mensen hebben genoten op onze
jaarlijkse supportersclubavond- Wederom
was de koffietafel perfect zo mochten wii
als organisatie horen. De sfeer zat er al

weer vroeg in. De vele bingopriizen vielen
goed in de smaak. Dankzii de vele

sponsors konden wiiweer goed uitpakken
zowel bii de bingo als bii de loterii. Wat
wil een mens nog meer als gezelligheid,
lekker eten, drinken en de nodige hapies.
Alle aanwezigen bedankt voor iullie
inzet een gezelligheid. Alle sPonsors

bedanken wii voor de geste aan onze club.
Hotel De Kronen weer bedankt voor de

goede zorgen en iullie steun- Bakkerii
Spapens en slagerij van Loon iullie waren
weer echte hofleveranciers. Topkwaliteit
en dat voor een heel lage priis. Alles
biieen weer een onvergeteliike avond.

Prijzenschenkers en Kortingschenkers.
. Maritama Schoenen en sportwaren
r Van Hoek Zuivelhandel
o Gall & Gall Drankenhandel
o \1,/ v/d Heyden Witgoed Rijen
o HaPers C rooo
o Naalden Kapsalon
o Hessels Tankstation
o Roozelaar Bloemen
o Van Gestel D-H.Z
o Lanslots Tuincentrum
o Hamels Textiel
. Star sweet Breda
o Hotel De Kronen
o Slagerij Goofvan Loon
o Bakkerij Spapens
o VoetbalverenigingGilze
o SuPportersclub V.V- Gilze
o N.A.C (sportkleding)

Worsten broodaktie 2002
Voor de to' keer alweer hebben wij deze

worstenbroodaktie gehouden in Gilze en

daarbuiten. De voorbereidingen aan deze

aktie zijn niet zo intens groot, want de

hulp is telkens groots. En dat werkt fiin
als je als bestuur veel hulp kriigt. Een 4o-

tal leden zijn bif deze aktie betrokken,
vele al van begin af aan. En welke aktie is
nu leuker dan deze? Wii kennen er geen!

De gilzenaren en de vaste bestellers buiten
Gilze rekenen op onze komst. Al vele
jaren verkopen wij ruim boven de roooo
(!!) worstenbroodjes en dat is klasse- De

vriidag met goed weer was weer perfect,

vele mensen stonden te wachten met de

euro's in de hand. Het wisselen viel
eigenlijk best mee en onze klanten waren
ook al gewend aan de euro. Ondanks de

aanbiedingen links en rechts was onze

verkoop weer grandioos, want op vriidag
verkochten we al 4530 stuks!! Wel
hoorden we regelmatig "ik heb gisteren al

aanzichtkaarten gekocht van V.V. Gilze"-

|ammer voor deze mensen, maar dat was

een lage streek van personen, die over uw
en onze rug deze misseliike aktie hielden.
Wij hebben dit gemeld biide politie Gilze-
Riien. Helaas voor deze mensen en voor
ons. Na een nachtie slaPen kwam de

zaterdag met een 36 Personen tellend
team. Weer goed weer en een goede

verkoop en dat allemaal in een recordtiid,
maar dit kan alleen met zo'n team, klasse

!!! Maar zonder de steun van vele

gilzenaren en de kopers buiten Gilze, kun
je een record niet verbreken. |a beste

mensen, het is wederom weer gelukt!
Maar liefst ÍÍ.2r3 worstenbroodjes namen
wij af van onze hofleverancier Bakkerif Ad
en folanda Spapens. Dank aan Goof en

Anny van Loon voor het lekkere beleg

voor alle medewerkers, zowel op vrijdag
als op zaterdag. Ad en ]olanda danken wii
voor de gastvriiheid, het brood, de

broodjes en het lekkers. Het gebak was

voor het nieuwe record en het ro-iarig

iubileum. Graag tot volgend iaar beste

mensenr nogmaals bedanktl
Henk van Gestel

Clubblad De Voorzet, Íebruari 2002 pag. 8



Worstebrooikes
Praot

(dun'epieloog)

Natuurluk hèdde gullie amaol
worstebrooikes gekogt mée karnaval. Nou
méense, ut was wir un groot sukses. En
alle méense die hebbe méegehollepe, die
hebbe amaol veul plezier gelfad. Witte
gullie al hoeveul worstebrooikes de

suportersclup hée verkogt? Ongeleufeluk,
mar liefst ro.ooo worstebrooikes. En gullie
denkt dè dan bijna elluk huis in Gils
worstebrooikes gekogt mot hebbe, mar dè

is nie waor, Hil veul méense hebbe allerlei
réie om nie te koope:
o Got, dès jammer, ik heb giesteren net

unne zak gekogt bii dun bakker
o Nè, ik hoef nie, ik ben vegataorie-jer
o Ik lus ze nie en mun kènder (die mée

ut water in zullie mond staon) gèven er
ok niks om

o Ik zou ze wel wille bewaore rilar
munne diepvries is kapot

. Nè, mar aggu nou puddingbrooikes bij
zou hebbp....

o Effe vraoge aon ons moeder....... Kom
ze terug: "Nè, er is nieman+ th'ris...."

. Nè, déIs jaor sïaai ik ne k^- ser, ik heÈ\
ze veurig iaor al gekogt. Zegt onze
verkooper: dès nie waor. Veurig jao-

hèdde ok nie gekogt en dè iaol
daorveur oL"rd.....

Malut kan ok anders:
o Ene verkooper was bei unne

drogisterei in Gilze waarvan we de
naom nie wille noeme. Hij stond nog te
praote mee unne méens en de
verkooper ging de winkel binnen en
die vroeg nastuurluk aon ut personeel
of ze ok worstebrooikes wouwe hebbe.
Toen zée ut personeel dè de verkooper
daorveur bei dun baos moes zèn. Die
zée natuurluk dè dun baos ut wel goed
zou vène. Nou dan zette wei avast dun
oven aon zée ut personeel toen....

o En der was ok unne klant die zéez zeg
mar hoeveul euro's ge wilt hebbe, want
ik lus gin worstebrooikes. Toen gaaf ie
j euroos en toen zéetie: is dè genog
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veur 3 worstebrooikes? Ia, zée de

verkooper. Nou zée dieje klant, dan gif
mèn tog die 3 worstebrooikes mar.

Twee verkoopers hadden veul te stelle
mée zullie-je sjoffeur. Zonne sioffeur (uit
preivesie noeme we hier nie zunne naom)
mot eigeluk unne leider zèn en er veur
zurrege dè de verkoopers niks te kort
kome. Nou méense, deze twee verkoopers
moese de waoge agternao loope veur de

worstebrooikes. Normaol brengt zonne
sjoffeur ze zelf, mar hier was dè anders.
Mar goed dè deze twee verkoopers zonne
goei-je kondiesie hadden. En die-ie
sjoffeur bleef ok hildetèd kletse mée
méense in de straot die de waoge aon ut
wasse ware en zo. Wei denke dè as dieje
sjoffeur mir dan dertig prosent zou hebbe
meegewerkt, wei as verkoopers ook mir
dan 3o prosent mir zouwe hebbe verkogt.
Volgend jaor laote we zukke soffeurs van
te veure keure.

Unne uerkooper

Ka ntine
com m issie

Nieuwe overgordif nen sieren
de kantine
Na r iaar zonder gordijnen is het weer
huiseliik in de kantine. Een aantal dames
hebben een klus geklaard wat normaal
veel extra geld kost voor de V.V. Gilze.
Vele meters gordijnstof hebben ze in de
hand gehad en zie het prachtige resultaat.
Dankzij de medewerking van stoffeerderei
|urgi konden wij goed kopen. Daarna
konden de dames het atelier in op tijd een
bakske en wat lekkers erbii. De kantine
was 2 dagen hun atelier waar zij gezellig
gewerkt hebben. Dames bedankt voor
jullie inzet want weer telt een vrijwilliger
is goud waard. Willen jullie allen deze
dames ook bedanken? doe er dan
voorzichtig mee en wees zuinig op de
gordijnen dan zijn deze dames jullie ook
dankbaar. Er hangt weer voor veel geld
gordijnstof in de kantine. Wees er zuinig
oP.

Kantine commissie V.V. Gilze
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lk
g eef

de pen
door a,ao....

Hallo, even mijzelf aan u voorstellen. Ik
ben Annelies van Gestel en woon aan de

Nerhovensestraat z8 samen met Henk
van Gestel de man waarmee ik getrouwd
ben. De pen waarmee ik dit stukje schrijf
heb ik gekregen van Wout Kock. Lekker
penneke Wout!Trouwens nog bedankt hè.

Ik ben vrijwilligster bii de V.V. Gilze waar
ik verschillende dingen doe. Om eens wat
te noemen, bardienst draaien, wasmoeder
van Gilze r, entreekaarties verkopen bii
thuiswedstrijden, de koffiehoek meedoen
in de rust, vriiwilligers veriaardagskaarten
bezorgen en keukenhulp tijdens het
kampweekend. Ik kom al ruim 3o jaar op

het voetbalveld. In het begin was Henk
leider van Gilze 4. Naderhand gingen we

de verrichtingen volgen van onze Barry
bii de jeugd en we volgden de wedstriiden
van Gilze r. Zaterd,agmiddag zijn wii ook
in de kantine te vinden voor een potie
darten in competitieverband wat erg

gezellig is. Als het goed weer is in de

zomer en het is geen voetballen dan ziin
wif thuis op het bankje te vinden. Kort
voor dit stukie geschreven werd hebben
we nog met enkele dames, die ook van
voetballen houden, de overgordiinen in de

kantine gemaakt. Wii hopen natuurlijk
dat jullie daar allemaal zuinig op gaan

ziin. De pen wil ik overhandigen aan

Antoinette Mariinissen. Zii zorgt er elke
week weer voor dat de kantine er netjes
uitziet' Antoinette succes' 

Annelies

DC

ieugdpen
Hallo ik ben |oey Faes. Ik speel in de Cr
van V.V. Gilze. Daar speel op de positie
van laatste man of soms ook linksback. Ik
ben Í4 iaar en woon in Gilze.
Doordeweeks ga ik iedere dag op de fiets
naar het Beatrix College in Tilburg. Ik heb
het daar heel erg naar miin zin. Ik zit nu
in het derde jaar van de HAVO. Ik zit al
vanaf mijn zes jaar bii V.V. Gilze en heb in
veel verschillende teams gespeeld. Miin
vader is trainer van de Cz. Nu bii de Cr
heb ik het heel erg naar miin zin. Het is
een heel leuk en gezellig team en we
hebben ook de trainers (|ohn Graafmans
en Piet Broeders)ziin wel leuk. We spelen
nu in de z'klasse. Ik hoop dat ik volgend
jaar in de Br kom, maar dat is nog niet
zeker. Nu moet ik en een aantal andere
spelers van de Cr en Bz om de beurt met
de Br meetrainen om zo te kiiken wie er
volgend jaar in de Br komt. Verder wil ik
even kwijt dat ik het heel leuk vind wat de

vereniging allemaal organiseert alleen
mogen ze wel iets meer organiseren voor
spelers rond miin leeftiid. Ik snap heus
wel dat niet alles kan maar ik denk niet
dat ik de enigste ben die er zo over denkt.
Verder is V.V. Gilze een topclub.
Doeg groeten ]oey Faes

Oh ja, ik geef de pen door aan |ustin
Antens.

Clubblad De Voorzet, Íebruari 2002 pag. 11



Von Detft Sport
Doelstraat 11,5101 PA Dongen

Telefoon 0162-91 2TAg

HETJUISTEADRES VOOR:
Al uw voetbalkleding
en voetbalschoenen

CT I OS

Aannemersbedrij f Botermans B.V.
Ir[ieuwstraat 78a
5l26CG Gilze
tel. 0161- 45 L4 45
fax.0161- 453432

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

Yraag om een vrijblijvende prijsopgave.

Lid Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB)



Een voo rzet je von

Stqn von Engelen, ik zie er zo uit...........

Mijn leeftijd ís: €

fk speel in de:

Mijn ploots in het elftql:

Op deze ploots in het teom:

Mijn voetbolkwoliteiten zijn:

Voetbol vind ik leuk omdot ik:

Mijn school is de:

Loter word ik:

fk vind het moor lostig ols:

fk word gek von:

ïk heb e? een hekel qqn qls:

fk zou heel groag:

Het zit goed tegen als:

Ik blijf olti;d:

Sporten die ik ook leuk vind zijn:

Ik help mijn moeder met:

Ik help mijn vader met:

fk zol nooit:

fk zou het erg vinden ols:

Ik heb veel plezier ols:

fk kon wel jonken ols:

fn mijn dromen:

ïot slot wil ik jullie loten weten dot:

9 joor

E-5

fk speel overol

Kom je voor en ook ocht

Voorol het verdedigen

Von buiten spelen houd

O.B.S. De Wildschut groep 5

Het ollerliefste NAC - voetboller

NAC verliest

Ruzíe moken

Tkergens te loot kom

Loter popo worden

NAC verliest

Stonnemon

Judo en zwemmen

De ofwos en andere klusjes

Met het werk in de gorage

Afvol in het bos gooien

Tkveel pijn heb

NAC wint

NAC verliest

Blijft iedereen gezond en gelukkig

fk hoop dot we kompioen worden en dot

ik zo lekker in mijn vel blijf ols nu.
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Naam:

Adres:

geboortedatum:

Lijfspreuk:
Hobby's:

Lid V.V. Gilze sinds:

Status bii de club:

Beste trainer:
Mijn idool:

Roken:

Drinken:
Stamcafé:

Moet lachen als:

Dat is maar lastig:

Winst betekent voor mij:
Verlies betekent voor mij:
Favoriet muziek:
Politieke partij:
Een meevaller:

Een tegenvaller:
Lievelingskost:

Beste eigenschap:

Slechtste eigenschap:

Mooiste vrouw:
Sportkwaliteiten:
Beste systeem:

Mening clubblad:
Slechte smaak:

T.v programma:

V.V. Gilze moet verbeteren:

Dat is goed bij de V.V. Gilze:

Op mijn veriaardag geen:

Hartenwens:

Hekel aan:

Romantiek:
Ochtendhumeur:

Dat is fantastisch:

Vakantieoord:
Wat doe je met 5oo.ooo euro

Open kaart
André Frietman

Gouberg zo

zz-og-t964

Het nuttige met het aangename verenigen
Sport, lezen,organiseren

r994

Ieugdvoorzitter
Ton Beye

Willem van Hanegem

Nooit
Scotch on the rocks

Het Dorstige Hert
Het leven goed gaat

Vroeg het bed uit
Doel bereikt
Werk aan de winkel
Country en Western, Nederpop

Natuurpartij Brabant

Als alles op rolletjes loopt
Als het spaak loopt
Friet met biefstuk en champignons
Niet te stoppen

Weet niet van ophouden
Daar mag ik niet naar kijken
Die zijn wel ooit beter geweest

3-2-5

Oké, vooral historie (onbekend bij mij).
Wangedrag

Crime Seene Investigation
Het publicatiebord
Kleedkamers en kantine
Polonaise

Een wereldreis
Liegen
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Stereo zacht en een goed diner bij kaarslicht
Gewoon niet zeuren

De bondscoach

Singapore

Die wereldreis maken



Roelands
\r{rírekerrr;,r,. \rrtrI€kerrr., r i::Iekertr:í i,,r

Dichtbij...
Altiid gemakkelijk.

tel: [O1 61 ] 45 1 72A

Dichtbij...
Attiid gemakkelijk.

tel: [O1 61 ] 451 72A

Dichtbii...

rel: [O1 61 ] 45 1 7ZO

NIEUW BIJ EETGAFE D'N BROOY

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

o PARKEERTERREIN
De openinqstiiden blijven het gehele jaar door hetzelfde

= Maandag: gesloten

= Dinsdag Um donderdag: vanaf 11.00u

EETCAFE

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

ukn lands
Wirken Makelaardij in onroerende goederen en Roelands Hypotheekadviseurs

Tel: 013 508 20 47

Tel: 0161 45 37 00

Een nieuwe naam in zekerheid

Rmffilffisrds



Co nt rib utie bed ra g e n V.V. Gilze
Op de Algemene jaarvergadering van V.V. Gilze, die werd gehouden op 24 september

,óor, ziin de contributiebedragen per r januari zooz vastgesteld:
Per iaar: Per halfiaar: Per kwartaal:

Aktieve leden € 92,oo c 46,oo € 23,oo

Rustende leden € 32,oo € 16,oo € 8,oo

Leden van Verdienste € oroo € o,oo € o,oo

A-junioren e7fipo c 38,oo € r9,oo

B- junioren e76,oo c a8,oo € r9,oo

C-junioren a76,oo c38,oo €r9,oo

D-pupillen c68,oo €34,oo €r7'oo
E-pupillen c68,oo €34,oo €r7'oo
F-pupillen €5o,oo €25,oo €r2,5o

Rustende jeugdleden € 16,oo € 8,oo € 4,oo

De bedragen zoals vermeld bii de iunioren en pupillen, zijn inclusief e r z,oo

w askostenv er g oe din g (op i aarb asis)

In het clubblad Contact van maart r963 vonden we onderstaande oproep terug-

ae.an c1e br j d.e

KOIJ Ii]r.ilÏ JÏ(E 1.I !DERI]r] JD :J U ii VC iTB. ;LB O]'ÏD
I s-GR-r.YElll-LlGE.

Ii.ïd.voB. en zÍ jn af o.<;iin3,en a.nsc"t"l:rlï3í:"13fí;""'
I,1ii- jne Heren,

rl_a re_ §pq r t ULll e +_!_1s_Il_qlIEÈ .
In nagenoeg aIIe lanclen va:r-de r:rère1d 1s voetbal dc belangrl;kste
sport.Zoncler ove rclri jving kan rvordcn rrastge steld, da-t er op aarde
vele hcnderd"en mil joenen incnscn zi3nrdic in deze sport bclangstellen.
Vele mrl joencn viaren of zi jn. nog enthou-sia"ste bcocfenaren-de actieve
recreatierGereltend- ove;r de gehelc lrerclC. is er voorts G:n enorm
aanta.l mcrlsen, dat vrelcelr jks voetbah,,-ec1strIj clen bi- Slioont-passicve
recrea,tie-, en ecn nog veel groter aantalrC.gt cle voetbalsport volgt
v1a couranten, rad-io, tclevisre cn totoprogalrr!àt s.
In de overrnield-igend.e belangstclling en c1e comnercrël-e zljde van de
top van het voetbal schr-rilt hefaas een crnstig geva&rrna$tel rik,
dat het r,uinnen van een v,redstrijd de enige v'raard-e gaat vrord"enrdie er
brj voetbal op aankomt en het spel cr"aardoor ztJrr ]carakter en traditle

gaa,t verliezerL err d.e spelers hun vreugcle in het si:el.
Het vrillen ririnnen teil koste van al Ie-srr:ierkt spelvcrrui"ring in d.e hand..
Spelverruv\iing betclccnt o.à., dat mcn Le €n ecrbied- rrreer heef t voor het
lichaam van d.e tegenstancler en cle t",'erlcelr jke r,taarden van het voetbal-
spe1, na:reli jk spelvreugd.e, sportivi te 1t, vaardi ghe 1d, spelinziuht en
llchameli jke cond-1tie nie t trlce r ond.e rlcer.t.
Tot onsportíeve dadenrtot niet-ridderliik gedragrd-ienen o.&o te
rvord-en g'.erekend., di scussiëren me t de scheiclsrechter, o-ozetteli j1.c 'hancis
maken, ophor-rd.en van het spel,natrappenrvasthouclen van een tegen-
stand.èr, sclreeuwenr ilalceu van verwi jten a.an mcdesi:eIers Gn tegen-
stancleràrtonen vaÍr een slecht humeur en hct coa.chen varraf d"e z1ilijn.

V.V. Gilze historie
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Voor zulke koppies spreken we
met plezier onze reserves aan.

Àan die trotse ogen ziet u her direcr: dcze

jongens gaan voor elkaar door her vr-rur. I)oor

niets laten zil zich uit het veld slaan..\l krijgcn ze

er tietr tegen. \let z'r-r allcn iret r.,eld op, nrca z'n

allen er ook rveer af.

Het rdee dat je door sanrenrverking iets nrotris

kunr opboLnven, spreekt de R.rbobank bijzonder

aan. Waarom? Omdirt we rnidden in r.rnze si.ulcn-

leving staan. Orntlat rve altijci ons sreenrjc bijclrac,crr.

Rabobank
Baa rl e-Nassau e n o m streke n

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

Ook "ris dar berekent. dat rve onze reser\e§

moeten lrrnspreken. \\hnt rve zerten ons graag in

r.'oor irllerlei doelen in onze plairrselijke gemeen-

schap. \let gcld. maar r"r-ci Iiever noq mer betrok-

kcnheid. Wij staln \'o()r u klaar. Ook na her laarste

fl uit je.

Met de Rabobonk sta je er niet olleen voor,

Sts*#:


