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AUTOTOOD

A. Hgssgls v.o.f.
TANKSTATION

Oranjestraat 113 - 5126 BN Gilze; tel.: 0161451 335

De modeme pomp maar nog met de ouderwetse seruice

24 uur snel en qemakkeliik tanken met:

= bank of giropas

= lokale kaad (informatie in de shop)

= Multi Tank Card of Travel Card

Nieuw !!! Carwash center:

= moderne wasstraat

= do-it-your-self wasboxen

= stofzuigers

ln de Shop kunt u terecht voor:

= diverse soorten olie

= snoep en tabakswaren

=+ alle telefoonkaarten

=+ nieuwste CD's

= diverse soorten poetsaftikelen

= accessoires

Opemn-qstiiden:

= ltíet tankpas: 24 uur per dag, 7 dagen in de week

= Maandag Um vrijdag: 08.00u - 20.00u
+ Zaterdag: 08.00u - 18.00u
* Zon- en feestdagen. 10.00u - 14.00u

fiotofood Tsnkstotion 6. Hessels is een hoofdsponsor vqn V.U. Gilze

ln de shop kunt u betalen met:

=+ visa card of euro card
+ kontant, via bank of giro of lokale kaart
+ NIulti Tank of Travel Card
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De Vootzet
(8" seizoengang zoor/zooz, april zooz, nummer 5)

"De Voorzet' is het cluborgaan uan:
V.V. Gilze, Lange Wagenstraat 52, Gilze
Postadres: Postbus r37, 5rz6 Zl Gilze

de Supportersclub V.V. Gilze
Heuvelstraat rr,5rz6 CM Gilze
lB o16r - 4SSÍ878 o16r - I

ln dit nummgf......
Hieronder vermelden wij enkele onderwerpen die in
deze "Voorzet" aan de orde komen:
+ Nadere kennismaking met Gilze 4

= Nieuws van de ieugdcommissie

= een Voorzetie van.... George Tekbas

= effe bifkletsen met...... Ger Boere

= Etc. etc. etc.

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

V.V. Gilze:
Bij Arno Aarts, Van Heinsbergstraat 4z,tel. 45tr6g.

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

van het nieuwe seizoen verschuldigd!
o Aantal leden V.V. Gilzg. 477 (maart zooz)

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

Dat kan, graag ze1fs. Even een belletje r^aar 455549
of een briefje afgeven bii Nerhovensestraat z8
of Heuvelstraat r r en wif schrijven u graag in voor
slechts ro euro (!) per seizoen.

o Aantal leden Supportersclub: z3z (maart zooz)

V.V. Gilze via internet.....
www ze.tiscaliweb.nl

lnleveren kopij voor de volgende "Voorzet":
. op diskette, via e-mail of desnoods op papier:
Uiterliike datum: r juni zooz
e-mail adres: akkertje@worldonline.nl
De kopij s.v.p. inleveren bii de redactie of in de Coca-Cola-
Aktie-bal in ons clu uw,

Clobblod De VoorzclL 2002
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Dichtbij...
Altiid gemakkeliik.

tel: [O1 61 ] 45 1 72A

Dichtbij...
Altiid gemakkeliik.

tel' [O1 61 ] 451 7?.A

Dichtbij...
Attiid gemakkeliik.

tel: [O1 61 ] 451 7?-.O

NIEUW BIJ EETCAFE D'N BROOY

O SPEELTUIN
(Volgens de nieuwe normen en regels)

+ KLEINE KINDERBOERDERIJ

. PARKEERTERREIN
De openinqstiiden blijven het gehele jaar door hetzelfde
e Maandag: gesloten
+ Dinsdag Um donderdag: vanaf 11.00u

= Vrijdag Um zondag: vanaf 10.00u

EETGAFE

Dtn Brooy
Chaamseweg 21 - Gilze - Tel. 0161 -451548

o

andsf'
I

Wirken Makelaardij in onroerende goederen en Roelands Hypotheekadviseurs

Tel: 013 508 20 47

Tel: 0161 45 37 00

Een nieuwe naam in zekerheid

RCIelffisïds Roel rnds ROelands



Van
de

bestu u rstaf el

lnbraken in de kantine:
I.v.m. de recente inbraken in de kantine
heeft het bestuur besloten op korte
termiin een inbraakalarm te laten
installeren. De betreffende
"sleutelhouders" zullen binnenkort
worden geïnformeerd inzake
toegangscodes e.d.

Website / kopij Weekblad.
Vanaf april zal de kopii die normaliter in
het weekblad Gilze en Rijen wordt
geplaatst voortaan tevens oP onze website
te vinden zijn. Bezoek dus regelmatig de

V.V. Gilze site oP

www.vvgilze.tiscaliweb.nl

Seizoen 2002-2003
Inmiddels ziin de voorbereidingen voor
het nieuwe seizoen reeds gestart.
Er wordt momenteel een inventarisatie
gemaakt van spelers, leiders/trainers
en vriiwilligers op wie we ook volgend
seizoen weer mogen rekenen. Naar het
zich nu al laat aanzien krijgen we ook
voor volgend seizoen alles weer op
tiid rond.

Beschikbaarheid van de velden
Als gevolg van veldrenovatie tijdens de

zomerstop zijn de velden vermoedelijk pas

weer vanaf medio augustus beschikbaar.
Indien voor die tijd trainingen gepland
staan dient contact opgenomen te worden
met Leo Diepstraten/Frank van Hoek. Zij

zullen bekiiken of een en ander in te
passen is.

Enquëte onder leden
Hoewel er slechts een tiental ingelulde
enquëtes bij het bestuur zijn
binnengekomen kunnen we toch van een

succes spreken. Een aantal nieuwe
wijwilligers heeft zich aangemeld,
waaronder een aspirant bestuurslid.
Genoemde mensen zullen de komende tijd
benaderd worden. In ieder geval reeds
dank voor uw belangstelling.

Pupillenkamp
Inmiddels hebben zich ro5 pupillen
opgegeven voor het faarlijkse Rabobank
Pupillenkamp. Een mooi resultaat. Het
bestuur wenst iedere deelnemer/ster
een leuk weekend toe.

Met vriendelijke groet,
Aímé Cruysbergs

Voorzitter

Kopij Weekblad

|ullie zullen het wel hebben gemerkt, in
week 13 en 14 is de wekeliikse kopij van
de V.V. Gilze niet geplaatst in het
Weekblad Gilze en Rijen. Dat is te
betreuren want we weten dat juist voor de

spelende leden hartstikke gemakkelijk is
om na te kijken hoe laat de wedstriid van
je team is en soms vind je er ook het
verslag van de vorige wedstrijd. Vergeet
daarbii niet het vele werk dat een aantal
jeugdleiders en spelers doen om zo'r.
verslag te maken en tijdig in te sturen
naar de contactpersoon voor de jeugd, te
weten Toon Faes. Hii bundelt al die
verslagen, uitslagen en programma en
levert dat op zijn beurt weer bij mij in. Ik
maak het geheel compleet met het verslag

pas.JClubblad De Voorzet, april 2002
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van Gilze r, de uitslagen en programma
van de senioren en het nieuws van
aktiviteitencommissie en de
supportersclub. Kortom, met velen zijn
we voor velen bezig en geloof me, je baalt
verschrikkeliik als ie dan dinsdags of
woensdags merkt dat er niets van dat alles
in "het krantje" staat. In week r3 trok de
uitgeverij zelf het boetekleed aan en
stuurde een excuus-mailtje maar€en week
later, het bewuste paasweekeinde, heb ik
over het hoofd gezien dat bij plaatsing in
week 14, de kopij al op donderdag in de
week eraan voorafgaande moest zijn
ingezonden. Ik had in dat geval alleen het
programma kunnen laten plaatsen, maar
dat is eigenlijk ook steeds het
belangrijkste. Het spijt me voor de
overlast en beloof dat ik voortaan alerter
zal zijn op de deadlines die de uitgever
bekendmaakt.

William Akkelmans

Nieuws
van de

jeugdafdeling

Competitieverloop
De competitie verloopt voorspoedig, wat
het aantal nog te spelen wedstrijden
betreft. Op de laatste zaterdag van april of
op de eerste zaterdag van mei zijn we weer
klaar met de hele competities en de
voorjaarsreeksen.

Na het programma van zaterdag 30 maart
zooz staan onze teams er als volgt voor:
+ Gilze Ar:

Gilze Ar speelt dit seizoen in de z"

klasse Az6. Met drie verliespunten
meer dan de nummer twee van de
competitie staat Gilze Ar op de derde
plaats (16 wedstrijden, 29 punten).

Clubblad De Voorzet, april 2002

Ook in de beker bleef met lang
meedoen en verloor Gilze A r pas door
strafschoppen van Sarto A r.

= Gilze Br:
Gilze Br speelt dit seizoen in de r"
klasse Br4. Ook Gilze Br vertoeft op
dit moment op de derde plaats met
slechts één punt minder dan de
nummer twee (rg wedstriiden, 4r
punten).

= Gilze Bz:
Gilze Bz speelt in de 3" klasse Ba6. Zij
bezetten daarin een vierde positie (r9
wedstrijden, 35 punten).

= Gilze Cr:
Gilze Cr speelt in de r" klasse Cr4. Op
dit moment bezetten zij een vierde
positie (r7 wedstriiden, 3o punten).

+ Gilze Cz:
Gilze Cz speelt in de 3' klasse C3oz. Zij
bezetten de vierde positie, met één
punt minder dan de nummers twee en
drie (6 wedstrijden, 9 punten).

= Gilze C3 :

Gilze C3 speelt in de 3" klasse C3o9. Zij
staan momenteel laatste, maar
behaalden wél pas hun eerste
overwinning op Viola, na de warming-
up op de fiets naar Alphen (6

wedstriiden, 3 punten)!

= Gilze Dr:
Gilze Dr speelt in de r' klasse Dra. Zii
bezetten de vijfde plaats (rq
wedstrijden, 36 punten).

= Gilze D3:
Gilze D3 speelt in de 3" klasse D3rz.
Gilze D3 staat ook vierde (6
wedstrijden, 8 punten).

= Gilze Er:
Gilze Er speelt in de 3'klasse E3ot.Zij
staan derde (6 wedstrijden, ro punten).

@
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= Gilze Dz:
Gilze Dz speelt in de 3'klasse D3o6.Zij
staan op de vierde plaats (6

wedstrijden, ro punten).



= Gilze Ez:
Gilze Ez speelt in de 3" klasse 83o7. Zij
staan eerste (6 wedstriiden, t6
punten)!

+ Gilze E3:

Gilze E3 speelt in de 3" klasse E3r6.
Gilze E 3 staat derde (4 wedstrijden,
vier punten; poule van 5 ploegen).

= Gilze E4:
Gilze E4 speelt in de 3" klasse E3tl.
Gilze E 4 staat derde (6 wedstrijden, 9
punten).

= Gilze E5:

Gilze E5 speelt in de 3" klasse E325.
Gilze E 5 staat tweede (5 wedstrijden, 8
punten).

= Gilze E6:

Gilze E6 speelt in de 3" klasse 8329.
Gilze E 6 staat vierde (6 wedstrijden, 9
punten).

= Gilze Fr:
Gilze Fr speelt in de 3' klasse F3o3.
Gilze F r staat zesde (6 wedstrijden, 3
punten).

= Gilze Fz:
Gilze Fz speelt in de 3' klasse F3o9.
Gilze F z staat vierde (6 wedstrijden, 9
punten).

= Gilze F3:

Gilze F3 speelt in de 3' klasse F3r6.
Gilze F 3 staat tweede (ó wedstriiden,
ro punten).

= Gilze F4:

Gilze F4 speelt in de 3' klasse F327.
Gilze F 4 staat vijfde (5 wedstriiden, 4
punten).

= Gilze F5:

Gilze F5 speelt in de 3' klasse F33o.
Gilze F 5 staat zesde (6 wedstriiden, 5
punten).

+ Gilze MAr:
Gilze MAr speelt in de 3'klasse Mor
(AB). Gilze MAr zit nog in de race voor

Clubblad De Voorzet, april 2002

het kampioenschap! Bovendien
hebben zij de finale bereikt van de
Meisjesbeker, welke op 25 mei
gespeeld gaat worden!

= Gilze MCr:
Gilze MCr speelt in de 3" klasse M58
(BC). Gilze MCr staat op de zesde
plaats (6 wedstrijden, z punten).

Activiteiten
Penaltybokaal:
Op vrijdagavond 3 mei 2ooz organiseren
we weer de jaarlijkse striid om de Penalty-
Bokaal. De tijdsindeling volgt nog.

Punillenkamp:
Op vrijdag ro, zaterdag rr en zondag tz
mei houden we weer het Pupillenkamp op
ons Sportpark. Dit belooft traditiegetrouw
weer een ware happening te worden!

Jeugdleiders-/Jeugdtrainers-feest:
Op zaterdagavond r8 mei zooz sluiten de

feugdleiders en de feugdtrainers het
seizoen weer af met de feestavond in het
clubhuis!

Jeugdleiders-/Jeugdtrainers-Bijeenkomst:
Op maandag 27 mei zooz is er voor de

|eugdleiders en de |eugdtrainers de laatste
biieenkomst, welke vooral in het teken zal
staan van de nieuwe competitie, seizoen
zooz-zoo31. Aanvang zo.3o uur!

Beseleidins teams:
Zoals elk iaar, vragen we nu ook weer:
Zijn er mensen, die komend seizoen een
team willen gaan trainen en/of begeleiden
op de zaterdag? Wie zit dit wel zitten en
gaat deze sportieve uitdaging aan? Geefje
op via André Frietman of via Toon Faes.
De jeugdspelers van de V.V. GILZE zijn er
blijmee!

Laatste traininsen:
Tot en met woensdag 8 mei zooz kan er
doorgetraind worden. Daarna worden de
velden weer gespaard en gereedgemaakt
voor het nieuwe seizoen zooz-zoo3l.

pag. 3



Rabobank PupillenkamP
Bif het verschiinen van deze Voorzet duurt
het nog maar een Paar weken voor het
pupillenkamp weer van start gaat. ro, rr
en r2:'mei zal het sportpark door ro4
'.pupiilen in bezit worden genomen. Samen

,met zr leiders en leidsters zullen zii de ry
'doo, het leger beschikbaar gestelde tenten
omtoveren tot een gezellige slaapplaats.
Dit iaar krijgt het kamp weer te maken
met twee complete meidengroepen in
totaal Í4 "man" sterk, wat toch een

ïspeciale sfeer geeft gedurende de

kampdagen.
De afgelopen maanden is de werkgroep
druk bezig geweest met het charteren van
de vele vrijwilligers welke nodig ziin om
het kamp op rolleties te laten verlopen.
Ook dit jaar zif n alle plaatsen zonder al te
veel problemen ingevuld. Het Programma
is gereed en inmiddels hebben de

'begeleiders het spelenboek ontvangen en

uitvoerig kunnen bestuderen. De

voorraadkast van de keukenploeg is door
toedoen. van diverse sponsoren goed

t.gevuld zodat niemand ook maar iets
tekort zal komen.
Alle deelnemers krifgen het kampboekje
thuis bezorgt. Een verzoek aan de ouders
om het kampboekie samen met uw kind
dat deel gaat nemen goed door te nemen
en hem of haar op bepaalde zaken te
wijzen. Overtreding van de kampregels
kan uitsluiting tot gevolg hebben en dit
moeten we natuurlijk zien te voorkomen.
Heeft u eventueel nog vragen of zijn er
dingen niet helemaal duideliik, aarzel dan
niet om een van de werkgroepleden aan te
spreken of te bellen.
Als laatste een vriendelijk maar erg

dringend verzoek aan de ouders; laat ons

ten aller tijde weten waar u te bereiken
bent, of geef uw mobiel telefoonnummer
aan ons door. |e weet tenslotte maar nooit
t!!!!.
Als alle deelnemers strakies hun beste

beentje voor zetten, de handen uit de

mouwen steken, bij verlies de kop niet
laten hangen en niet te snel oP hun
teentjes getrapt ziin, kan er eigeliik niets
een geweldig kamp in de weg staan. Wij,
de werkgroep ziin er weer klaat voor,
jullie ook?????

Clubblad De Voorzet, april 2002

Tot ro mei en kom a.u.b. niet voor de

vermelde aankomsttijd in het kampboekie
naar het sportpark.

De Werkgroep.

I\
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Even voorstellen?
.....Gilzg 4

Uit deze 18 mannen haalt de coach van
Gilze 4- Ger Boere - het beste boven.
r. Reggo Boemaars. Alias Gleggo man.

Onze zeer luidruchtige allround
speler.

2. Dick Boere. Alias Boere. Zoon van de

coach.

3. Hein vid Boogaard. Alias v/d Boegie.
Onze aanvoerder met een zilveren
afstandschot.

4. Ronny v/d Braak. Alias Slip. Onze
slippende laatste man.

5. Dave Brouwers. Alias dokter David. De

man met "De Gouwe"
6. Mark Gerrits. Alias terreur. Onze man

met het meeste acteertalent.
7. ]eroen v/d Heyning. Alias Heyning. Hij

loopt stage biiA.C. Milaan 6

8. Mark Maris. Alias Dove. Onze stille
genieter.

g. Tommy Michielsen. Alias MoI. De

mollenvanger van ons team.
ro. Denis Peys. Alis Peyzelèr. Onze zich

het meest verslapende sPeler.
rr. |oris Stadhouders. Alias foor. Onze

supersnelle man aan de rechterkant.
rz. Werner Stadhouders. Alias GiGi. De

D.| van het veld.

Pag. 4



N_ieuwstr.38
G ilze
tel: 0161 -453813
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Maritama

schoenen

DAMES§CHOENEN HERENSCHOENEN

KINDERSCHOENEN SPORTSCHOENEN VRUETUDSCHOENEN

MARITAMA SCHOENEN geeft aan Alle Leden vanV,V,GILZE

10 % kortins oD :

Voetbal s cho enen, scheenb e s chïrniers, voetbal kous en

of andere voetbal , artikelen

SCHOENREPARATIE SLEUTELSERVICE

DEPOT PALTHE,STOMERU
\faar kunt u beter terecht voor een deskundig advies????

vrijdag koopavond dinsdrg de grhelc dag gulorn

pels & joosten bv

YOOB AI UW BEGTAZITTGET'L.

Als het goed en snel moet t!l!

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

Dorpenbaan 1, 5121 DE Rijen
Postbus 51, 5120 AB Rijen
TeleÍoon 0161 -t227905
TeleÍax 0161 -i225804



r3. Bas van Tilburg. Alias Ballie. De man
die ook voetbalt met z'n armen.

14. Bart ten Velde. Alias Bertie. Onze
meest balverliefde speler.

r5. Frank Vermeeren. Alias Frankie. Onze
beste reserve.

r6. Bob Vromans. Alias Bobke. Onze
supersnelle man aan de linkerkant.

r7. )urgen v/d Werf. Alias Kiep. Onze
man met de mooiste loop.

r8. Roy Wolfs. Alias Royke. Onze penalty
killer.

Verder nog, maar zeker niet minder
belangrijk zijn:
r9. Sjoerd van'Woerkom. Alias Nutte. De

kwekkende vlagger.
zo. |eanne Pelkmans. Alias Zeepie. De

superwasmoeder van Gilze 4.
Ger Boere

Effe

Effe wat bijkletsen met Ger Boere. De man
die zo keurig Nederlands spreekt, de man
die het altifd goed lijkt te gaan, de man die
zo Yar. sport houdt, de man die steeds
werkt aan zijn conditie, de man die daarbii
ook nog vrijwilliger is bij de v.v.Gilze
ontkomt er niet aan om'zijn verhaal'eens
op te biechten voor De Voorzet. Het is
maandagavond rr maart dat Ger de
vliegende reporter van De Voorzet met de
nodige gastvrijheid binnenlaat. Voor wie
Ger Boere niet kent. Ger is 5o iaar maar
heeft een veel jeugdigere uitstraling. Hii is
all-round timmerman. Vader van 2

kinderen, Pam en Dick en is getrouwd met
Ria. Zij wonen in de Fazantendrift op
nummer 44. Zijn beschaafde taaltje
verraad een andere dan Gilse afkomst.
Ger: "Dat klopt, ik heb zo netjes leren
spreken in Zoeterwoude waar ik geboren
ben. Zoeterwoude ligt in Zuid Holland en
is o.a. bekend vanwege de Heineken
bierbrouwerijen. Bij de opening in ry75

Clubblad De Voorzet, april 2002

die ik me nog herinner als de dag van
gisteren, werden alle Zoeterwoudenaren
van boven de 18 jaar uitgenodigd om er
een feestelijke opening van te maken. Met
gratis bier was dat geen probleem het
halve dorp raakte er door in beschonken
toestand. Iedereen genoot met volle
teugen van heerlijk helder Heineken. In
datzelfde jaar trouwde ik met Ria en
gingen we in Molenschot wonen. Zo
begon miin Brabantse tijd." Waarmee Ger
een voorzet gaf aan ons kletspraatie. Het
wordt overigens al snel duidelijk dat we
met Ger geen kletsstof tekort gaan komen.
Even terug naar je dagelijks werk als all-
round timmerman. Ger: " "Inderdaad
dagelijks naar de bouw. Ik werk meestal
op kleinere projecten en wel voor de
B.V.R. bouw Breda. Vroeger was dat
Hofbouw Bavel. In 1999 bestond de zaak
z5 jaar. De directeur en eigenaar van de

zaak, Koos, wilde dit heugelifke feit niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Hij nodigde
ons uit om met hem hierover eens na te
denken. Er kwamen voorstellen zoals een
avondje NAC met de hele club of
misschien naar De Efteling als dat niet
teveel gevraagd is. Een beetje
bescheidenheid was hier wel op zijn plaats
vonden wij. Koos kwam met een ander
idee. Hij sprak: "Mannen dankzij jullie is
het mij financieel voor de wind gegaan. Ik
heb geen opvolger, het kost een paar
centen maar wat denken iullie ervan om
met z'n allen dus ook iullie geliefden een
ro daagse cruise te gaan maken in het
Caribisch gebied?" "We dachten dat we
van onze stoel afvielen. )e kunt begrijpen
dat Koos ons hiermee compleet verraste.
Met ongeveer roo personen hebben we
een onvergetelijke reis gemaakt. Wie had
ooit kunnen denken dat ik in miin leven
pijlstaartroggen zou gaan voeren in een
duikerspak?" Zo geeft Ger deze bijzondere
ervaring weer. Natuurlijk kan in ons
kletspraatie Ger ziin voetbalverleden en
heden niet onbesproken blijven. Ger:
"Toen ik een mannetje was van tz iaar
ging ik voetballen bij de v.v.Meerburg.
Met mijn zeventien jaar kwam ik in het
eerste elftal terecht. Na enkele jaren was
het voor eten over omdat ik als militair
het land moest gaan verdedigen. Na mifn
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diensttijd kwam ik bij dezelfde vereniging
in het tweede terecht. Het was in die tifd
dat ik Ria leerde kennen en ging bij De

Bakkers in Gilze voetballen. Vanaf miin
zevenentwingste tot mijn vijfendertigste
gaf ik miin beste krachten aan
Molenschot r. Daarna heb ik nog enkele
jaartjes wat afgebouwd in z. Van dit team
was ik tevens leider en deden we mee voor
het kampioenschap. In een van de laatste
wedstriiden hing een eventueel
kampioenschap af van het resultaat van
een andere wedstrijd. De uitslag werd ons
doorgebeld en ik vertelde de meute dat de
kampioensvlag gehesen kon worden.
Stoelen en tafels aan de kant en feesten
maar. Toen het feestje een tiidje gaande
was bleek dat ik de uitslag verkeerd
verstaan had. Dit betekende één week
later weer feest." Zo herinnert Ger zijn
voetbaltiid voordat de v.v.Gilze in beeld
kwam. Nieuwsgierig als we zijn ook
hierover willen we Ger graag even het
woord geven. Ger: "Naast dat ik
natuurlijk supporter was van de

ieugdteams waarin onze Dick speelde ben
ik zo'n 6 jaar grensrechter geweest van
het damesteam." Ria vult aan: "Dit had tot
gevolg dat hij regelmatig in de kantine te
vinden was voor de nabespreking. De zo
noodzakelijke derde helft zo wilde men
mij laten geloven." Zo sprak Ria. Ger
vervolgt: "Dan nu Gilze 4. Het stak me
tegen dat onze Dick op zondag zijn bed
maar niet alleen kon laten. Ik zeg op
zekere dag tegen hem en zijn maten."
"Het wordt hoog tiid dat iullie eens wat
aan sport gaan doen. Conditie hebben

fullie voor geen meter. Bii de geringste
inspanning zijn fullie al kaai kapot. Als
iullie bij de voetbal gaan dan wil ik jullie
leider worden. De mannen pikten het
wonderwel op en op een avond bij C'est la
werd het idee gepromoot. In no time
werden zo'n 18 liefhebbers genoteerd. Zo
was de geboorte van het nieuwe Gilze 4
een feit. En ik moet zeggen het is een
team van spelers die echt in nog wel
meer zaken erg hebben als alleen voetbal.
Het collectief heeft het nog wel eens
moeilijk op zondagmorgen als er om ro
uur een uitwedstrijd gepland staat. Nogal
wat personeelsleden moeten het met
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enkele uurtjes slaap doen. De tol daarvoor
betalen we op het voetbalveld maar daar
raakt niemand door in de war. We
presteren goed en ziin op de vierde plaats
van de rangliist te vinden." Zo besluit Ger.
Maar we zijn nog niet met hem klaar. Wat
doet Ger biivoorbeeld om ziin atletische
lichaam in een goede conditie te houden?
Ger: "Nogal wat jaartjes ging ik regelmatig
hardlopen en deed zo nu en dan mee aan
een stratenloop. Helaas begon ik wat te
sukkelen, zoals ze dat in Gils zeggen, met
m'n knie. Nu houd ik me fit bi, de health
club van Van der Valk. Zo af en toe ga ik
zwemmen en in de zomermaanden ga ik
er zo nu en dan op uit met de racefiets. |a,
het is niet anders ik voel me een echte
sportfanaat." Zo verzekert ons Ger. Verder
vertrouwde hij ons nog toe dat hij geen
tijd meeï heeft voor ziin moestuin
waardoor zijn kippen en konijnen wat
meer aandacht krijgen. Hiermee kletsen
we wat bij met de man die weer heel wat
iongeren op het sportveld heeft gezet. De
man die laat zien dat sport gezond is voor
lichaam en geest. Ger bedankt.

los uan Dongcn

Speelveldperikelen
Als toeschouwer langs de liin van onze
wedstriiden zijn door een aandachtig oor
vele geluiden van uiteenlopende aard op
te vangen. De rneningen over de

elftalsamenstelling, het vertoonde spel, de
winstkansen, de scheidsrechter, de
kaarten geel en rood, de weersgesteldheid
en andere onderwerpen zijn legio. Ook de

niet altijd zo optirnale toestand van de te
bespelen grasmat staat vaak ter discussie.
Men vraagt zich terecht af hoe deze in de
gewenste conditie kan worden gebracht
en gehouden. Niet zo eenvoudig een
bevredigend antwoord daarop te geven.
Maar 0m te beginnen zouden de
speeivelden zo spoedig mogelijk na de
beëindiging van de competitie rnoeten
worden aangepakt. Voor de laatste nog
resterende wedstrijden zou misschien
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kunnen worden uitgeweken naar het in
rust verkerende z.g.n. C terrein. Immers
het gras ontwikkelt zich vanaf de maand
mei in één dag even sterk als in oktober
gedurende een hele week! Zo vroeg
mogelijk dus beginnen met doorzaaien
om het gras optimaal te doen uitstoelen.
In de doelgebieden een extra hoeveelheid
graszaad gebruiken, bij voorkeur met de
hand uit te strooien. Verde; is het
noodzakelijk de bovenlaag vruchtbaar te
maken om een optimale grasgroei te
bereiken. Dus op dat tijdstip geen schraal
zand verspreiden maar naast kunstmest
ook vooral organische mest gebruiken.
Deze kan bestaan uit goed vergane
stalmest, geïnjecteerde drijfmest,
compost, potgrond e.d. Beregenen zo vaak
dit nodig is. Verder moet het gras op tijd
een maaibeurt krijgen, soms wel twee
maal per week. Het gemaaide gras moet
zoveel mogelijk ter plekke blijven liggen
om als groenbemesting van dienst te zijn.
Een vermeldenswaardige bijzonderheid is
hier zeker ook dat een halve eeuw geleden
zich ook wel eens problemen met de
grasontwikkeling voordeden. In opdracht
van de vereniging werden toen
grondmonsters genomen voor onderzoek.
Middels de uitslag van dit
grondonderzoek werd het advies gegeven
organische bemesting toe te passen en te
egaliseren met wat vruchtbare aarde. Zelfs
werd aanbevolen gier over de velden te
laten uitrijden! De (twee) sportvelden
waren toen nog in pacht van
grondeigenaar en landbouwer Haagh.
Toch zal menigeen bij het lezen van de
hier omschreven terreinverzorging zich
afvragen hoe de velden zich gaan gedragen
als de herfstregens gaan overheersen en de
zon het veelal laat afweten. Inderdaad
verdient ook zeker de herfsttijd onze
biizondere aandacht. Dan is de tiid
aangebroken om een ruime hoeveelheid
geel zand z à 3 kubieke meter per veld uit
te strooien, vlak te strijken en lichtjes aan
te walsen. Er zal dan sporadisch tot
afgelasting behoeven te worden
overgegaan. Verder is het in stand houden
van een goede grasmat zeer belangrijk
voor al onze spelers en de vereniging.
Destijds stond in de huurvoorwaarden van
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de gemeente o.a. beschreven dat de spelers
zich niet eerder dan vijf minuten voor het
begin van de wedstrijd op het speelveld
mochten. Op de dag van vandaag wordt
hieraan nog wel redelijk de hand
gehouden. Wel moet worden vastgesteld
dat ónbevoegden'zich nogal eens op onze
sportvelden bezighouden met o.a.
doeltrappen. Dit mag echt niet worden
getolereerd. Voor het z.g.n. wild voetbal
kan misschien een oogje worden
dichtgeknepen tenminste zolang met zich
ophoudt op de trainingsvelden.
Baldadigheid moet zeker achterwege
blijven en moet er zonodig krachtig tegen
worden opgetreden. Nu is het anderziids
ook wel duidelijk dat het voor onze
ordebewaarders verre van eenvoudig is
e.e.a. onder controle te houden.
Laat daarom elk van ons naar eigen
vermogen zijn steentje bijdragen voor een
goed en ordelijk beheer. Tot slot moet
worden vastgesteld dat ook de
gemeentelijke beheersinstantie het zo nu
en dan behoorlijk laat afweten. De
sportparkomrastering vertoont nogal wat
slijtage, respectievelijk beschadigingen.
Het houtgewas rondom het sportpark
bliikt grotendeels verwoest en totaal
verwaarloosd. Kan mede door dit
achterstallige onderhoud de huurpriis
niet een stuk omlaag worden gebracht?
Wil dit betoog dan beëindigen in de hoop
dat het altiid weer groen wordende jonge
gras onze spelers zal inspireren hun beste
beentje vooÍ te zetten en mijnerzijds veel
spelvreugde toegewenst.

A.u.d. Hout
(Oud consulK.N.V.B)

Even Apeldoorn
bgllgn.....???

Bii verzekeringsmaatschappijen komen
dageliiks brieven binnen van gedupeerden
etc. De redactie van de Voorzet wist beslag
te leggen op een interne uitgave met een
bonte verzameling van citaten uit die
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brieven. Soms moet ie hier je
wenkbrauwen bij fronsen en soms lig ie
achterover van het lachen. |e bent dus
gewaarschuwd en de redactie wijst elke
vorm van aansprakelijkheid bij voorbaat
af!

r. Bii thuiskomst reed ik per ongeluk een
verkeerde oprit in en ramde ik een
boom die daar bii mij niet staat.

2. De jongen was overal en nergens op
straat, ik moest meerdere bochten
nemen voordat ik hem raakte.

3. Toen ik de kruising naderde, verhief
zich daar een hek om mijn vrije zicht
te belemmeren.

4. Wie mijn portemonnee gestolen heeft
kan ik u niet zeggen, aangezien er van
mijn familie niemand in de buurt was.

5. Ik reed door de weide. Plotseling
kwamen er van links en rechts
meerdere voertuigen. Ik wist niet meer
waar ik heen moest, en toen knalde
het van voren en van achteren.

6. Intussen is het loopgips van mijn
rechterarm verwijderd.

7. Ik verwijderde mij van de rand van de
straat, wierp een blik op mijn
schoonmoeder en reed vervolgens het
talud af.

8. Uw computer heeft mii een kind
toebedeeld. Maar ik heb helemaal geen
kind. ..En al helemaal niet van uw
computer.

g. (uit een proces-verbaal) De
achtervolgde sprong te water en dook
ondanks meermaals herhaalde
sommatie niet meer op.

ro. Bovendien heb ik voor mijn eerste
ongeluk en na mijn laatste schadevrij

. gereden.
rr.lEen voetganger kwam plotseling van

de stoep en verdween vervolgens
I zonder een woord te zeggen onder

mijn auto.
rz. Ik heb zoveel formulieren moeten

invullen, dat ik veel liever had gehad
dat mijn geliefde man helemaal niet

' ., was gestorven.
r3. Mijn motorfiets moest, net als ikzelí

vanwege ernstige schade weggesleept
worden.

14. Ik overreed een man. Hij gaf zelf toe
schuldig te ziin, omdat hem dit al een
keer eerder gebeurd was.

15. Ik ben nog nooit van een ongeval
weggevlucht" Integendeel. Ik moest
altijd weggedragen worden.

r6. De tennisbal kwam elegant en zuiver
aan (geslagen door miin dochter).
Helaas heb ik mijn hoofd in plaats van
het racket er voor gehouden.

r7. Volgens de taxatie van de expert zal de
schade tussen dg z5o.ooo en een kwart
milioen bedragen.

18. Tiidens het dansen van de bekende
Holladihia-Hoppsassa sprong ik
overmoedig omhoog, waarbij ik mijn
danspartner stevig ondersteunde.
Daarbij kwam het kelderplafond
sneller op mii af dan ik verwachtte.

19. In Uw schrijven van 26.6 over de
nieuwe eigen bil'drage heeft u mij
allervriendelijkst tot mejuffrouw
bevorderd, wat echter in samenhang
met mijn voornaam Henk helaas
aanleiding tot pijnlijke vermoedens
kan geven.

zo. Ik reed leerst met mijn auto tegen de
vangrail, sloeg toen over de kop en
knalde tenslotte tegen een boom. Toen
verloor ik de macht over het stuur.

zr. Met de wettelijke ter plaatse
toegestane maximum snelheid botste
ik op een vrouw die mij tegen alle
geldende voorschriften tegemoet
kwam.

zz. De andere wagen was absoluut
onzichtbaar en toen verdween hij.

23. De andere auto kwam met de mijne in
botsing zonder mii zijn bedoeling
kenbaar te maken.

z4.ln hoog tempo naderde de
telegraafpaal mii. Ik begon te
zigzaggen maar ondanks dat raakte de
telegraafpaal mij tegen de radiator.

25. Nog voor ik hem aanreed was ik er al
van overtuigd, dat deze oude man
nooit de overkant van de straat zou
bereiken. Omdat de voetganger niet
beslissen kon naar welke kant hii
wegrennen moest, reed ik over hem
heen.
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N ieuws
van de

supportersclub

Het bestuur is er voor de eerste keer in het
bestaan van De Voorzet, erin geslaagd om
niets aan te leveren!
We moeten het deze keer doen zonder
hun altijd weer positieve inbreng, maar
wij adviseren u om wekelijks de kopij in
het Weekblad te raadplegen!

De redactie

schoon zijn. Daarnaast ben ik ook
keukenhulp tijdens het kampweekend
waar het er natuurlijk gezellig en
muzikaal aan toe gaat. Ze hebben mij toen
ook gevraagd of ik tiid en interesse had
om de kantine schoon te maken voor 2

halve dagen in de week. Daar heb ik niet
lang over hoeven na te denken en ben op
dat aanbod ingegaan. Ik doe dit nu al weer
3 f aar en met veel plezier. Zo nu en dan
komt er iemand even langs om een praatie
te maken en een bakje koffie te drinken en
dan gaan die uurtjes snel voorbij.Ik leg nu
de pen neer en ze houdoe. Ik geef de pen
door aan Willy Kock en wens er haar veel
succes mee. Groetjes van

Antoinet

De
jeugdpen

Ik ben Sander Timmermans, ik ben r5 iaar
en ik zit in 3 atheneum van het Beatrix
College. Ik speel in de Cz. Mijn positie is
meestal linkshalf, maar ik speel ook wel
eens linksbuiten, mid-mid of rechtshalf.
We hebben een gezellig en goed team.
We hebben ook leuke trainers.
Ik vind de kleedkamers van V.V.Gilze erg
goed. De velden vind ik minder goed en ik
vind het jammer dat er niet vaker
zaalvoetbaltoernooien worden
georganiseerd. Oh ja, ik geefde pen door
aan......... Martijn BIok.

d

tk
geef

de pen
oor aall....

Hallo! Ik wil even Annelies bedanken
voor het doorgeven van de pen. Even
mijzelf voorstellen. Ik ben Antoinet
Marijnissen en getrouwd met Ad
Marijnissen. We hebben eerst 4 jaar in
Bavel gewoond en wonen we al weer 18
jaar in Gilze. Namelijk in het ouderliik
huis waar ik geboren ben aan de
Versterstraat r7 in Gilze. We hebben twee
dochters, Angela en Mandy en één zoon
Christian die al g jaar bij de v.v.Gilze
voetbalt. Zodoende ga ik wel eens kijken
naar de verrichtingen van Christian. In
het begin was Ad jeugdleider van de F-
pupillen en nu is hij coördinator van de F-
pupillen. In het begin ben ik wasmoeder
geweest en heb veel respect voor al die
moeders die er toch elke week voor
moeten zorgen dat de tenues weer netjes
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Bel voor informatie:
tel.: 0161 -453922

lnstallatietechniek I Sprangers Gilze

Professi o n a I s i n tech n ische

nstallaties

S-lrusraLLAnEs
) Water- en

sanitaire installaties

) Gasinstallaties

) Hemelwaterafvoeren,

> Mid enspanningsnetten
) Meet & Regeltechniek

) Panelenbouw

) Telematica-B installateur goten en riolering
iligingsinstallateu r technieken

g,ïöEÍo ffitt e

Uile van elekotecmche
ondememers Tecbniscb B eoeilí ginssbedr;j f lhrbll.tl.HrIv..

Raadhuisstraat 1 t 5126 CK r Postbus10 r 5126 ZG Gilze I Tel.0161 45 98 80 r Fax 0161 - 45 98 83 r E-mail rsprang@globe.nl
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Een voorzetje von.........

George Tekbas, ik zie e? zo uít.........

Mijn leeftijd is:

Mijn plaots in het elftol is:

Op deze plaats in het teom:

Mijn voetbolkwaliteiten zijn:

Voetbol vind ik leuk omdat:

Mijn school is:

Loter word ik:

Ik vind het lostig:

fk word gek von:

Ik heb er eenhekel oon ols:

fk zou heel groag:

Het zit goed tegen als:

Ik blijf olti.ld:

Sporten die ik ook leuk vind zijn:

Ik help mijn moeder met:

fk help mijn vader met:

fk zol nooit:

fk zou het erg vinden ols:

Ik heb veel plezier:

fk kan wel janken ols:

In mijn dromen wil ik:

Tot slot wil ik loten weten dot:

12 joor.

D-2

Linksochter.

Door voel ik met prettig.

Normoal.

Het een teomsport is.

De Bolster

Biologieleroor.

De wedstrijd wordt ofgelost.

Gezeur op het voetbolveld.

Ik nogetropt word.

Kompioen worden.

We met veel doelpunten ochter stoon.

Proberen mijn best te doen.

Zwemmen.

Het ontbijt kloor te zetten

De auto wossen.

Goan roken.

fk de finole niet mog spelen.

Als we kompioen worden

We de f inole verliezen.

Altijd gezond blijven.

Je altijd sportief moet blijven spelen.

Clubblad De Voorzet, april 2002 pag. 10



A & SHo*frw4

PYRÀMIDE
Nieuwstraat 32, Gilze

Voor een l<eur van verfijnde, originele pizza's
en shoarma gerechten draait u:

0tót-452651
Wif bezorgen dan snel uw favoriete gerechten in een

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

Al onze specialiteiten kunt u ool< aÍhalen.

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

f)ranl«e nsp e c i aalzaak

Van Enschot
* partlruerhuur
I kadoartikelen
I relatiegeschenken

Korte Wagenstuaat2l - Gilz,e

tel. 0161-452452

Altiid iets bijzonders.

GALL N GALL



Naam:

Adres:

Geboortedatum:
Lijfspreuk:
Hobby's:

Lid van de V.V.Gilze sinds:

Status bij de club:
Beste trainer:
Mijn idool:
Roken:

Drinken:
Stamcafé:

Moet lachen als:

Dat is maar lastig:

Winst betekent voor mij:
Verlies betekent voor mij:
Favoriete 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 verjaardag geen:

Geloven in:
Hartenwens:

Hekel aan:

Romantiek:

Ochtendhumeur:
Laatste boek:

Dat is fantastisch:
Vakantieoord:
Bewondering voor:
Wat doe je met c r miljoen:

0pen kaart.......
Mart Machielsen
Pastoor Coomansstraat 5

r8 september r954

Als je Azegt, zeg dan ook B.

Voetbal,tennis,formule r en lezen.

r98z of 1983. @b: r 984 (!) red.)

Coördinator en trainer meisjesvoetbal

Foppe de Haan.

Marco van Basten.

Gelukkig al r5 jaar niet meer.

Bii voorkeur Dommelsch.

De kantine.
Aiax dit jaar kampioen wordt.
Slecht weer met het pupillenkamp.
Een goed weekend en een frietje.
Toch een frietje.
Pink Floyd en Led Zeppelin.
Geen Pimmetjes partij.
Als de zon schiint.
Als |an Boomaars tegen mij moppert.
Soep van het (t)huis.

Luister goed naar anderen.

Kan niet goed tegen verlies.

Alle vrouwen hebben iets moois.

In een ver verleden aardige keeper.
Altiid afhankelijk van de spelers.

oké.

Kijken naar soap series.

Friends.

De kantine geluidsinstallatie.
De algehele organisatie ( bestuur ).
Hollandse smartlappen.

|ezelf en je naasten.

In 2ooz, kampioen worden met de meiden A.

Mensen die afspraken niet nakomen.
Al 33 jaar met m'n |osé.
Wat is dat ?

Het Madlock document van Ludlum.
Het pupillenkamp.
Noord Italië / Oostenriik.
De meisjes A, al jaren een hecht team.

Langzaam maar zeker opmaken.

..,1
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Van kozijn tot hedrijfspand!

wii bouwen
aan ,

uw wensen

VERMEULENbouwbedrtlt
Europalaan 16 5121 DJ Rijen

Tel.: (0161\ 22 77 72 Fax: (0161]. 23 03 20
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Auto Verwiimeren

Den Bulk I - 5í 26 PW Gilze
Tel. Oí 6í - 45 19 04 - Mobiel: O6 - 5338499í

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

Frank en Gonny Gooijers-Verwijmeren
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V.V. Gilze historie
V.V. Gilze hield zich in vroeger tifden niet alleen bezig met voetballen maar ook met
hardlopen. Lokatie was toen Klein Zwitserland, daar werd een heuse cross gehouden
met als doel de conditie van spelers te verbeteren. Bedenk wel dat dit stukje uit ons
voormalige clubblad Contact, dateert van april 1963.

1L

Door de a-íd.r.octbeil i,ie rc oll Zonda-.-. i i _aa..rt ..Jr-i r,.clCloo? :chor_r-Cenrn het pari< iiie irL Z-','-r-ts€rl a-:rC-. Dc -br:-ine r ei". ccn rrre rtal bestuu.rs-
Ieden ha-cld-en een zi!aar jle:jtcolrlts lr_ttaiezet vi,--r orr::evcer 1 1/Z lcri.clat
C-rre,lea1 i:rcest iiord-cn aÍ3c-,1_eSd " jle }jee-r Dre :,s b:::-ten |rad. rroor e ën
trirn-'rigta-I 1:ra.ch-bigc 1:ri j zen : czorgd- Grr vt,cr een 1;::ius. vcrzcrgd
snertmaal, cl-at de cleelnencr.s nF aflcop ',rel:d- ae-r:ig.cboo_en, ïfet bestuur
verl cle afd-,Gy+l:r:Lstiek hacl o.e ber<er beschil;br.:-r -1esteld., d-1c in het
verled-en alt- 3c-L me t het Fia.r't van GtLze werc]- -,r6i'l 6i-3;6n. De crganisa-
tc,ren ]rebben d-an ock GGI: vadl hun,.,e:r,Ji ijel:c.iLi...-r-jrt or.cia:-liis clt rnter-
Ia,nd lie C-erland-Be I 91ë li,:raiieiL cr 26 deelr--,.er:re :s a3,n de sta_r't.
,--Irer Ce.:r nog; het r;erloop vaJ. cle -;ecistrijd.In de ccrste roncle l-ag
i,,.!'- d-c i..icrir.-E 1 ,Jcs Su-.,-.,:.:- S, rlc ti 311 ,,as : tlr l:r. eI 2C SCC .1
2 Jir, ï,ritte..'ree:n, ) Tt:r-r:' -:.rts. r. -:IC? J.ri:,s, 5 jrc.C-'lc-"e1 S.
DeC.oc,r]íol,,tStrranc]"ett.,'r,ecierc:rc]c-u:3.s,.1JosSncc'i:cns,ti.jci>
,)i <6.n. 2 -lrn -i+-^-'--- : Íao.rilr:-rrtct 1.1_ -:-Ct l;-,.-j1c tr -.rn-., rnala)-/ Dvu.r.-- cc-I ;_LuLtr,VCf,lI..-,/ (....U"_:u_-.I,_.!l_:jr.r - -_.__r2 _1,_l:)/ -:J,US.
-e I :.a.ts-be ",:cno.e -.'-erd c.i '.e-c .r1 lr cLc tr j i -,-ir": , -r1n. cli t) scc.
De tote.le rr.: tclaÍ -,-. as : - :r.n.=an-:: -.-.-l cla Ír": :.rÈ -'; sscIl c.llcr iIo 4. ,
Jos Slice]ícns in de tr j d. r.,an ''1 5 mln. e)ir 2C, qen. - ? et -2 -T -' ;i ttcrr,-ctl
, Plj,- 0,:rin:,11 Jrc.Cie-,:ens,5 ?o:r:-1.:.a;'tsr6 Ja_- Gc, s;L-nar7 _.,r,t.
)re1:strate:r, Gzn.8 ?orL:"1, Cirjrins, I S.r,-.Gi1s,'10 Janus Ticicnarrs,
11 -l'iet D:-e,,straten, 12 C.Jacolrs. 1=) Tcrl ,.iou"tcrsr'14 :r:lt.v.d.I.ïout,
'15',Írm 0prins . 16 L.t .Tri e'::, 1J l.c "Coïliclissen,,lC *lt,tltartens,
19 .i-nt.Dlcpsti:aten';zn..2C iieee cie Bru:- 3n,21 tseb ce Br,-r1 Jnr22 Frans
Fel ]inran 

= r?', id. ^ii,Ia.a s"n,b.r,, :'.'i-l-L ii:::ien, 2! lt,-,rsi-,.ií;, I sen ,26 .,-nt "v.Rl e 1.
De €,Iftal len rraren al s vclit ..'erte:cif,ioc::cligd ire t ecrste net 3 soe-
le rsrhe t t..recc1c nct 2 s:e Icrs..rct cicrC-c ne t , s-r..('le rsrhe t .rierde
met + srtelers,het vi jfd-e rre-b 1 s,:ci61.-srhet zcvenc,,e L,"Í 1 slr,lcr,
en hct eerste jeugC elftal 'as -re::-UcLe11rr-ccrcirgil-::'iet cl-rie s,:elers,
t'iaa-roni,er d-e wi-nnaar. Jos Sn,eekeus"l,ia afloop deeC. l--ren zLcn 3oecl
aeJl cle sncrt 1',iaarna d.c voo:r'zitter Gc .triJzen rri'i;r',-.il;te , c':och d"eed
Cr t n j et al-vo::cns cLe orga.n-L satoren tc hebben ber-'La.::i,t.IIàge creze
crcss een j aa:::r i jlise te rrGlccer v:-nCen, hct zal c1c coïrcl-itie tc 3oecl,e
llcrlen en de rrrir:nclschapsbe:riien vers"bcrri[er:, t-,,-cG ci1'cnscna.-:,]]on c1i-e
al 1e sl:ori;nenscn tc ,,ioede .liol'ieti .

-r- tf
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Von De§fl Sport
Doelstraat 11,5101 PA Dongen

Telefoon 0162-91 27gg

HETJUISTEADRES VOOR:
Al uw voetbalkleding
en voetbalschoenen

o I OS

Aannemersbedrij f Botermans B.V.
Nieuwstraat 78a
5126 CG Gilze
tel. 0161- 4514 45
fax. 0161- 45 34 32

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

Vraag om een vrijblijvende prijsopgave.

Lid Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB)



Se izoe nafs I u iti n gsfeest IIII
aaaa

Wij adviseren alle Senioren-Ieden en A-junioren en meisjes r en leden van de
Supportersclub zaterdag r iuni a.s. vrii te houden!
Want op die avond organiseert de activiteitencommissie als vanouds in de kantine
de afsluitingsavond van dit seizoen voor deze groep leden én hun partners. Net als
vorig jaar bieden wij iedereen een all-in-tarief aan van € r5.oo per persoon. Hiervoor
kan elke deelnemer vanaf zo.jo uur tot or.oo uur onbeperkt drinken en gebruik
maken van het net als vorig jaar goed en ruim verzorgde buffet. Voor de muziek zal
worden gezorgd.De avond duurt tot or.oo uur.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Onderaan deze uitnodiging zit een antwoordstrook waarmee u zich kunt opgeven.
Vul de strook volledig in en lever deze (inclusief de biidrage van € r5,oo per persoon)
in bii de barmedewerker van onze kantine. Onder geliiktiidige betaling van de
biidrage ontvangt u direct het toegangsbewijs dat u nodig hebt om op de feestavond
te kunnen komen. De actieve (spelende) leden worden benaderd via hun leider.
Nogmaals , zoÍg dat u r juni a.s. reserveert, want wij denken dat het weer een
grandioze avond zal worden.

Na r5 mei a.s. sluit de voorverkoop. Leden en supporters die daarna nog een
toegangsbewifs willen kopen, betalen € r7.oo per persoon
We verkopen dit jaar maximaal roo kaarten i.v.m. de ruimte

Nadere berichten volgen nog!

Graag tot dan,
Activiteitencommissie V.V. Gilze

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * t( * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * r<*

Naam :...

Komt alleen / met *) partner

Lever deze strook in (incl. € r5,oo p.p.) bii de kantine v.v. Gilze.
*) doorstrepen wat niet van toepassing is.
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Àan die trotse ogen zier u her direct: deze

jongens gean voor elkairr door her vuur. f)oor

niets laten zij zich uit her veld slaan. Al krijgen ze

er tien tegen. NIer z'n allen het veid op, ntcr z'n

allen er ook rveer af.

Het iclee dat je door samenrverl<ing iets nrot.,is

kunt opbr:,u.'ven, spreekr de Rab<>birnk bijzorrder

aan. Waarorni Omr-iat r,ve rnidden in onze- srlrnen-

leving staan. Orndar r,ve altijd ons sreenrje irijdragen.

Rabobank
Baarie-Nass au en o mstreken

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

Ook lls dat Lrerekenr. dat we onze resen-es

moeten aanspreken. Want rve zetten ons graag in

voor allerlei doelen in onze plaarselijke gemeen-

schap. Vler geld, m,rar veel liever nog mer berrok-

kenheid. Vr'ij staln \'()()r u klalr. Or>k na her laarste

lluitje.

Met de Rabobank sta je er niet alleen voor.

Voor zulke koppies spreken we
met plezier onze reserves aan"


