


AUTOFOOD

A. Hessels v.o.f.
- 

TANKSTATION
Oranjestraat 113 - 5126 BN Gilze; tel.: 0161-451335

De 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

ln de shop kunt u betalen met:

=+ visa card of euro card

= kontant, via bank of giro of lokale kaart
+ t\íulti Tank of Travel Card

Nieuw !l! Carwash center:
+ moderne wasstraat

=+ do-it-your-self wasboxen

=+ stofzuigers

ln de Sho

= diverse soorten olie

= snoep en tabakswaren
+ alle telefoonkaarten

= nieuwste CD's
-+ diverse sooilen poetsartikelen

= accessoires

Openinqstiiden:
+ NÍet 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 Tqnkstotion 6. ]lessels is een hoofdsponsor vqn U.V. Gilze
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"Brammeke"
Welkom beste lezers, de herfstbokvakantie
ligt weer achter ons en het voetbalseizoen is
inmiddels een tijdje bezig, het wordt weer
wat kouder. De bomen verliezen hun
blaadjes, vooral de Oranjeboom raakt veel
blaadjes bier kwijt in de herfst. Nog even, en
de temperaturen buiten zijn weer net zo
hoog als dat van een lekker koud pilsje. Nu
we weer een tijdje aan de gang zijn wordt
het voetballen leuker en leuker: Nauwelijks
spierpijn meer na het voetballen (op de
verrekte lever na dan), voetbalschoenen die
zich helemaal aangepast hebben aan de
eigenaardige vorïn van je voeten, en
inmiddels hebben de meeste teams al aardig
wat punten verzameld. Hoewel sommige
teams nog altijd meer pinten dan punten
pakken. Ook zie je dat de conditie van de
meeste spelers weer helemaal top is en ze fel
de strijd in gaan met bijna nog meer schuim
op hun mond dan op een zojuist
ingeschonken Hoegaarden staat. Bovendien
zijn die ellendige muggen nergens meer te
bekennen op de voetbalvelden. Die houden
niet van koude (vandaar dat er ook nooit een
mug in je pilsje zal vliegen), onze
jeugdspelers wel, die zie je genieten.
Helemaal als er ook nog een paar fanatieke
moeders als cheerleaders langs de lijn staan
te dansen. Maar ook de senioren kunnen
rekenen op genoeg supporters die desnoods
hun bier zouden laten staan om een doelpunt
van hun ploeg te vieren. Kortom, ga vooral
zo door v.v Gilze. Proost.

Brammeke da klein tof manneke

Nieuws
van de

jeugdafdeling

Competitie
Op het moment van schriiven van dit artikel
hebben we allemaal al een wedstrijd of zes
van de competitie al achter de rug. Zonder
veel afgelastingen zijn we nu al een heel
eind gevorderd! Gilze Al, Bl, B.2, Cl, C2
en Dl spelen een hele competitie. Gilze C3
speelt in een halve competitie met twaalf
teams en hierbij vindt herindeling plaats na
die halve competitie. Gilze MCI , D2, D3,
alle E-teams en alle F-teams spelen eerst tot
de winterstop de Najaarsreeks en worden
daarna heringedeeld voor de Voorjaarsreeks.
Inmiddels spelen Gilze F5 én Gilze E6
(allemaal meiden!) Oók hun
competitiewedstrijden op de zaterdag. Ook
de begeleiding voor deze teams was rond,
voordat zij hun wedstrijden gingen spelen.
Dus met deze nieuwe teams hebben we weer
behoorlijk wat aanwas van nieuwe leden
vanonder afaan!

Activiteit voor de A-, B-, en C-Jeugd:
Op l5 oktober zijn de aanvoerders van de A-
, B- en C-teams voor de eerste keer bij
elkaar geweest om te praten over een
activiteit voor deze spelers. Deze activiteit
komt in de plaats van de survival, welke de
laatste twee jaren niet écht van de grond is
gekomen als dé activiteit voor de 'groep
leden na het Pupillenkamp'. Dit was voor de
activiteitencommissie aanleiding om de
jeugdleden zélf bij de organisatie van hun
activiteit te betrekkenl Heb je ideeën,
suggesties, spui ze dan bij je aanvoerder en
hij neemt dit mee! Wordt vervolgd!

Aonvongstijden jeugdwedstrijden seizoen
2002-2003:
De D-Pupillen blijven 's-morgens als eersten
hun wedstrijden spelen om 09.30 uur.
Daarna komen de F-Pupillen in het veld om
10. 45 uur, gevolgd door de E-Pupillen om
1 1.45 uur.
's-Middags om 13.00 uur spelen de C-
Junioren en de Meisjes C en om 14.30 uur
spelen de A-Junioren en de B-Junioren.

@
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Bel voor informatie:
tel.: 016l-453922

lnstallatietechniek I Sprangers Gilze

P rofessio n a I s i n tech n i sche

S-lrusraLLAnES
tinstallaties ) Water- en

sanitai re i nstal Iaties

D Gasinstallaties

) Hemelwaterafvoeren,

> tMid enspannrngsnetten

) Meet & Regeltechniek

) Panelenbouw

Telematica-B i nsta I lateu r goten en riolering
iligingsinstallateu r technieken
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1 1 'I 2 1 1
Raadhuisstraat a 51 26 CK t Postbus 0 I 5 6 ZG Gilze a Tel. 0l 6 45 98 BO I Fax 01 6 45 98 83 f E-mail rsprang@globe.nl
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De leiders van de zeventallen-teams van de

F moeten voortaan controleren of de doeltjes
voor hun wedstrijden klaarstaan op de -
halve - velden.
Als de zeventallen-teams van de E klaar zijn
met hun wedstrijden, dan moeten de doeldes
weer van het veld verwijderd worden door
de leiders van de E-Pupillen. De doeltjes
kunnen dan naast de container geplaatst
worden. +

Graag de medewerking van de

leiders/ouders hierbij ! Alvast bedankt.

Diverse datams:
Het is altijd gemakkelijk als je bepaalde
datums alvast in je agenda plaatst. Dit geldt
ook voor bepaalde activiteiten e.d. binnen de
jeugdafcleling van de V.V. GILZE.

maandag 30 december 2002, tussen
09. uur en 18.00 uur:

Zaalvoetbaltoernooi Winterstop. De
dagindelingen volgen b innenkort.

vrijdag 3 januari 2003:
Géén training voor alle teams tijdens deze
twee (vakantie-)weken !

Vrijwilligers binnen de V.V. GILZE:
Het valt misschien niet altijd even goed op,
maar voordat de eerste wedstrijden in het
weekend weer (kunnen) starten, dan is er
achter de schermen al heel wat gebeurd.
Op de zaterdagmorgen wordt ervoor
gezorgd, dat de kantine al rond 08.00 uur
open gaat en dat de leiders en ouders van de
vertrekkende teams nog snel een bakje
koffie kunnen drinken voor hun vertrek naar
de uitv,,edstrijden.
De flessen ranja worden weer klaargezet
voor de thuisspelende pupillenteams en hun
tegenstanders en de thee wordt op tijd gezet
voor de 'grotere' teams.
De velden zijn uiterlijk op de vrijdag al in
orde gebracht voor de wedstriiden en op
zaterdagmorgen worden de intrapballen en
De Voorzet, oktober 2002

de wedstrijdballen uit het vet gehaald; de

assistent-grensrechter-vlaggen liggen klaar
in loket 12 en als het nodig is wordt er ook
gezor gd voor het scheidsrechterfl u itje.
De leiders van de diverse teams hebben hun
teamtas met de tenues al opgehaald bij de
wasmoeder en zo kan elk team op zaterdag
dan zijn wedstrijd gaan spelen onder
begeleiding van een hele groep vrijwilligers,
de leiders en trainers.
Op zich is dit geheel een vrij goed geoliede
machine, waarbij er altijd nog wel wat kleine
dingedes mis kunnen gaan, maar dit wordt
door een andere vrijwilliger dan weer wel
opgelost!
Gelukkig hebben wij brj onze vereniging een
grote groep van dit soort vrijwilligers! Ook
onze vereniging kan niet zonder hen!
Natuurlijk heeft ook de V.V. GILZE te
maken met 'natuurlijk' verloop.
Vrijwilligers haken aan het eind van elk
seizoen om diverse redenen weer af:
Zij veranderen van opvatting, ze komen in
andere situatie terecht, ze worden ouder, ze
verhuizen, ze krijgen werk, ze moeten op
zaterdag werken voor een zakcent enz.
De ervaring heeft geleerd, dat als een
vrijwilliger eenmaal afscheid genomen heeft
van het leiderschap, dat deze niet
gemakkel ijk meer terugkomt.
Daarom moeten we continu blijven kijken
naar nieuwe vrijwilligers. Werving is dus
altijd nodig en is in onze vereniging een
belangrijk en blijvend aandachtspunt.

Bijvoorbeeld:
Wij hebben tegen de ouders van de spelers
van Gilze F 5 en Gilze E 6 gezegd:
Jullie kunnen op zaterdag pas wedstrijden
gaan spelen, als de begeleiding van het team
goed geregeld is! Eerder starten we niet.
Dit is een erg belangrijke
verantwoordelijkheid, welke vooraf degelijk
geregeld moet zijn.
Gelukkig is het ook dit keer weer gelukt om
de begeleiding op orde te krijgen, zodat ook
deze teams hebben kunnen starten.
Ik hoop dat, mede door het bovenstaande
stukje, iedereen nog eens stil staat b[j de hele
organisatie binnen de V.V. GILZE, die vaak
onopvallend, maar zeker nuttig werk verricht
voor de spelers, die mede hierdoor op
zaterdag hun wedstrijd kunnen spelen bij de
V.V. GILZE.
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Hier volgen er enkele:

20.30 uur:
Jeugdleiders-/Jeugdtrainersbijeenkomst in de

kantine!



Vcln Delft Sport
Doelstraat 11, 5101 pA Dongen

Tetefoon 0162-31 2TAg

HETJUISTEADRES VOOR:
Al uw voetbalkleding
en voetbalschoenen

CT I

Aannemersbedrij f Botermans B.V.
NieuwstraatTSa
5126 CG Gilze
tel. 0161- 4514 45
fax. 0161- 453432

- lrtrieuwbouw
- Verbouw
- Renovatie
- Onderhoud in- om- aan de woning
- Machinale timmerwerken
- Verkoop bouwmaterialen

Yraag om een vrijblijvende prijsopgave.

Lid Nederlands verbond van ondernemers in de Bouwnijverheid svoB)



Veel mensen zullen zich dit al wel
realiseren, maar het vrijwilligerskorps van
de V.V. GILZE verdient het best wel om een
keer extra in het zonnetje gezet te worden of
een keer een extra complimentje te krijgen,
van wie dan ook!
Chapeau en applaus voor jezelfl

Toon Faes

Te koop:
o'ouwe sokken"

Zoals jullie allemaal hebben gemerkt,
hebben alle teams nieuwe sokken gekegen.
Reden was dat bij met name de senioren-
teams de sokken voor een groot gedeelte aan
vervanging toe waren. Omdat we grote
waarde hechten aan uniformiteit van alle
teams werd door het bestuur besloten om
alle teams, van klein tot groot uit te rusten
met nieuwe sokken. Dit keer zijn de sokken
voorzien van een logo. Maar de "ouwe
sokken" zijn nog goed bruikbaar.
Bijvoorbeeld voor trainingen etc.
Daarom is besloten om alle leden in de
gelegenheid te stellen de oude sokken te
kopen. Voor een symbolisch bedrag van 1

euro per I paar sokken, kun je ze
aanschaffen.
Er zijn geen beperkingen voor wat betreft
aantallen, voorwaarde is wel dat je bij
bestelling het verschuldigde bedrag al hebt
betaald. Vergeet niet om bii bestelling ook
de gewenste maat op te geven! Oh ja,
natuurlijk verkopen we geen kapotte sokken,
het zijn goede 2" handse exemplaren. Maar
begrijp wel dat in dit geval garantie tot aan
de deur geldt. Als u wilt bestellen, vul dan
onderstaand formulier in, en lever dat
formulier (inclusief bijdrage) in bij William
Akkermans, Pastoor van Dijkplein I 1, Gilze.
Ook kunt u het formulier inleveren bij een
van de kantinemedewerkers, maar vergeet
dan niet om op de envelop duidelijk te
vermelden dat het gaat om de bestelling van
sokken. Voor meer informatie kunt u bellen
met William Akkermans, tel. 455801. Als u

ervoor zorg! dat uw bestelling voor 20
november in ons bezit is, dan zorgen wij
ervoor dat de sokken I december a.s. bij u
thuis zijn.

Nieuws van de
supportersclub

Van onze kant valt er deze keer niet veel te
vermelden. Wel kunnen we zeggen dat onze
eerste kaartavond die we intussen hebben
gehad weer net zoals altijd grandioos is
geweest. Wederom waren er weer
fantastische prijzen te verdelen voor de
jokeraars en de rikkers. Ook waren er weer
de lekkere hapjes tussendoor die iedereen
wel waardeerde. Helaas moesten we het
stellen zonder aanwezigheid van anze
voorzitter Henk, die had namelijk nogal veel
last van zijn rug. Gelukkig hebben wï brj
Gilze onze E.H.B.O'er en masseur John" die
bij Henk het juiste plekje wist te vinden
zadat orze Henk weer ineens topfit was.
Want ja wat is nou een kaartavond zonder

pag. 3

Bestelformulier
oude sokken V.V. Gilze

Maat: aantal:

. F-pupillen

. E-pupillen

. D-pupillen

o C-junioren

. B-junioren

. A-junioren

r Senioren

Naam

Adres:

Tel.nr:

(vergeet níet om bij bestelling ook het
te

De Voorzet, oktober 2002



Van kozijn tot bedrijfspand!
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Auto Verwiimeren
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Den Bulk I - 5í 26 PUV Gilze
Tel. Oí 6í - 45 Í I 04 - Mobieh O6 - 5338499{

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

Frank en Conny Gooijers-Verwijmeren



onze voorzitter? (niks dus). Ook hebben we
met het bestuur al weer een keer vergadert
waarbij we weer enkele dingen hebben
kunnen regelen. Zo hebben we besloten om
de pupillenbingo te houden op zaterdag 21
december van 13.30 tot 16.00 uur. dus
noteer dit alvast op de kalender want ook
hier hebben we weer schitterende prijzen
voor en ook weer de nodige snoep.ies en
ranja. Wil ik ook nog even er op wijzen voor
de heren leiders en trainers dat de
ziektemeldingen voor de jeugd doorgegeven
moeten worden aan Christ Pelkmans. Deze
zorgl er dan weer voor dat er een leuke
beterschapkaart bezorgd wordt. Mocht u ook
nog interesse hebben voor een leuke
surprise, er zijn nog clubsjaals te koop voor
het luttele bedrag van €l l,-. Deze zijn af te
halen bii John Graafmans, Kruithoorn I l.
Tenslotte wil ik alle supporters er op wijzen
dat ze ook van harte welkom zijn bij de uit
en thuiswedstrijden van ons l" elftal om ze
te steunen in de strijd zodat ze de nodige
punten bii elkaar kunnen halen om een zo
goed mogelijke positie af te dwingen. Dit
valt voor Gilze af en toe niet mee, daarom
met nog meer steun van de supporters moet
dit volgens ons wel mogelijk zijn. Gelukkig
is Gilze bii uitwedstrijden goed
vertegenwoordigd, maar dit kan beter dus
kom gerust een keer kijken.

Noteer alvast: 21 december !!!
Pupillenbingo
Ja natuurlijk, ook dit jaar zijn alle pupillen
weer welkom in onze kantine. Deze elk jaar
weer zeer succesvolle aktiviteit vindt dit jaar
plaats op zaterdag 2l december. Noteer deze
datum alvast op de kalender !!

Kerstclubavond
De kerstclubavond voor de leden van de
supportersclub vindt eveneens plaats op 21

december en plaats van handeling is zoals u
de laatste jaren gewend bent, ons 2"
clubhuis, te weten: "Hotel Restaurant de
Kronen"

Supparterscluh VY Giíze

Bezoekers Kantine
V.V. Gilze

Wij werken al weer een poos met ons team
bij en voor V.V. Cilze. dus voor u allen. Wij
zorgen alle dagen dat de kantine open is
voor uw natje en droogie, een vers bakske
koffie. soep of chocomel. Een glaasje bier of
fris, het maakt ons niet uit. Maar wij zijn er
's-rnorgens al op tijd bij in de weekenden,
zodat elk tearn voon vefirek of aanvang even
binnen kan wippen. Dinsdag, donderdag.
zaÍerdag en zondag. staan onze mensen klaar
voor u. Wij doen dat graag en met uw hulp
en begrip komt het allemaal goed. uw hulp
bijvoorbeeld: laat de tafels netjes achter,
schuif de stoel op zijn plek, zet uw glas of
kopje even op de bar" Gebruik de
afvalbakjes en afualtonnen binnen en buiten
voor u\4,' vuil en laat het niet voor ons liggen.
Wii staan als één team klaar voor u telkens
weer en met veel plezier. maar wat hulp daar
zijn wii allen blij mee, alvast bedankt!
Alle voetballers/sters, laat de
voetbalschoenen buiten staan en loop daar
niet mee de kantine binnen. Schoenen
brengen veel vuil mee naar binnen. Let daar
op! De platen hangen niet voor niets op de
klapdeuren. Denk aan het gebruik van de
tafbls en stoelen, deze zijn 1 jaar geleden
door vrijwilligers opgeknapt, ga gewoon op
eerr stoel zitten en niet rnet je schoenen op
stoel of tafel. Laat de mensen die dat werk
gedaan hebtren niet vallen , bi.j voorbaat
dank!
in de weekenden kan het soms met vlagen
heel druk zijn in de kantine, wij doen ons
best om al onze gasten zo snel mogeli.jk te
helpen" Maar ook wij hebben rnaar twee
handen, dus even geduld kan dan van
toepassing zijn. Wij staan allen voor de
kwaliteit van de produkten vanaf de har en
onze keuken, alïes moe{ goed ziin" dat is
onze visie en daar gaan wij voor. Zodat u en
onze andene gasten tevreden zijn met het
produkt dat u koopt Moeht u klachten
hebhen. meldt deze dan bij een van de
commissieleden (Cees, [,eo. F'nans en F-trenk),

die vaak aanu'ezig ziln
Alien de groeten en alvast bedankt voor uw
hulp en medew.erking aan ons en de V.V.
Gilze.
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Wij staan graag voor u klaar: John, Frans,
Ria, Christien, René, Leny, Jan, Louis,
Briene, Janet, Annelies, Leo, Henk, Martien,
Willy, Lieke, Marjolein, Christ, Antoinette,
Carla, Cees, Conny, Tonio, Baft, Cees.
Henk van Gestel

Met V.V. Gilze blijf je bij
de tijd.... r r

Onlangs kregen wij een aanbieding van de
firma WMC om horloges met het logo van
de voetbalvereniging "GILZE" aan te laten
maken. In eerste instantie leek het ons als
bestuur wel een idee om bij bepaalde
gelegenheden zo'n horloge uit te reiken,
maar gezien de uitvoering van het horloge
denken wij dat er vele leden zijn die graag in
het bezit willen komen van dit horloge zodat
wij voor het volgende hebben gekozen.

Vanaf nu tot en met 30 november 2002 kun
je bi Cees Kock inschrijven voor het V.V.
Gilze horloge onder contante betaling van
slechts € 22,00. Je kunt hierbij kiezen uit
een heren- of een damesmodel.

Hieronder enkele gegevens van het te
bestellen horloge:
- Stabiele, stootvaste en waterdichte kast

volgens DIN 8310 (tot 3 bar/30 meter).
- Levering in de kleur zwart-mat.
- Ontspiegeld mineraalglas zorgt voor een

duidelijke leesbaarheid. Het glas is
speciaal gehard en daardoor slag- en
krasbestendig.

- Leverbaar in CLASSIC maat 36 mm en
dames MEDIUM maat3l mm.

- Origineel WMC getest
CITIZEN/MIYOTA kwartsuurwerk van
hoge precisie en kwaliteit.

- Verwisselbare SONY of MAXELL
Longlife batterij, opgesloten door een
dubbel afgedichte achterplaat.

- Waterdichte kroon met fijn verwerkt
ribprofiel.

- Met wijzers die bijzonder lang lichtgevend
zijn.

- Secondewijzer in
signaalrood.

- Met de hand gemaakte,
zwarte kalfsleren
polsband met "dot-
image-design.

- Robuuste gesp met
precisie "Bloc-
System"voor
gegarandeerde
zekerheid, en met een
geihtegreerd en een
variabel lusje.

- [edere WMC advance
is representatief
verpakt in een elegante
metalen box.

- De levenslange
functiegarantie wordt
door een internationaal
garantiecertificaat
gewaarborgd.

- Modern plat design (7
mm).

- Gepolijste achterplaat
(glanzend) met gravure
van origineel WMC
teken.

Op I december wordt gei'nventariseerd en
gaat de bestelling de deur uit. Deze
aanbieding is eenmalig en een mogelijkheid
tot nabestelling is er helaas niet. Dus als .je

hebt, wees er snel bij

Voor bestellingen of nadere inlichtingen kun
je terecht bij Cees Kock, Versterstraat 6, tel.
452069.

Annie Akkermans geeft
de pen door aan
Ik zos zeggen Annie, bedankt voor het
doorgeven van de pen. Mijn naam is dus
Elze Klaassen, heb de leeftijd van 36 jaar en
woon samen met John en Manon in Gilze.
John en ik zijn rustend lid, ik maar een klein
beetje, want als je jeugdleidster bent bij de
E3, daar waar Manon voetbalt, kun je
natuurlijk niet zeggen dat je rustend lid bent.
Dit doe ik nu voor het tweede jaar. Maar dat
is niet het enige wat ik doe voor de V.V.
Gilze, ik heb zondags nog een baantje als
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Voor een keur van ver-fijnde, originele pizza's
en shoarma gerechten draait u:

0l 6t-452ó5 I
Wij bezorgen dan snel uw favoriete gerechten in een

stevige, hygiënisch afgesloten verpakking, warm bij u thuis.

Al onze specialiteiten kunt u ook afhalen.

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

Drankenspeci aalzaak

Van Enschot
* partyverhuur
* hadoartil«elen
* relatiegeschenhen

' Korte Wagenshaat?l - Gilze
tel. 0161452492

Altiid iets bijzonders.



ii1
I

wasmoeder voor Gilze 2. En dit alles wordt
gecombineerd met het werk wat ik bij mijn
werkgever doe, voor 30 uur in de week. Ik
moet zeggen, soms is het druk, druk, druk.
Maar een bezige bij moet toch bezig zijn
toch? Ik wil de mensen achter de schermen,
bij deze een compliment geven voor al het
werk dat zij elke week weer verrichten.
Mensen ga zo door. Na lang nadenken ben
ik eigenlijk op twee namen gekomen om de
pen door te geven, namelijk Jan en Jo Faes,
het zijn beide trouwe supporters van zowel
Gilze I als 2 en aangezien ze ook nog
kinderen en zelfs kleinkinderen hebben die
lid zijn van de vereniging, vind ik een
woordje van hen samen wel op zijn plaats.
Dus ik zou zeggen Jan en Jo: schrijf ze, en
groetjes van Elze.

Notulen Algemene
Ledenvergadering

30 sept 2A02

Namens het bestuur aanwezig : Aimé
Cruysbergs (voorzitter), Cees Kock
(secretaris/penningmeester), Peter Blok,
Frank van Hoek, Leo Diepstraten en André
Frietman.

23 leden hebben zich afgemeld voor deze
Algemene Ledenvergadering; in totaal zijn
er 42 stemgerechtigde leden aanwezig.

01 Opening
De 'voorzitter opent de Algemene
Ledenvergadering met een welkomstwoord
voor de aanwezigen en heeft een speciaal
woord van welkom voor de gekomen
jubilarissen en hun partners.

02 Hulfliging jubilarissen
25 Jaar lidmaatschap

Joost geeft er de voorkeur aan om vanavond
niet aanwezig te zijn. Hij krrjgt zijn
herinnering achteraf.

Remco is vanavond niet aanwezig. Ook hij
krijgt zijn herinnering achteraf.

Hans is lid geworden op I juni 1977. Hans is
in de jeugd en eerste jaren bij de senioren
altijd voetballer geweest. Van Gilze 3 kwam
hij ook voetballend terecht in Gilze 2, tot dat
ze bij de selectie in de problemen kwamen
met de keepers en Hans ging in het doel
staan. Hij deed dat zo goed dat de
hooftltrainer hem destijds naar Gilze I
haalde. Door het keepen heeft Hans zeker
ziin waarde voor V.V. Gilze verdiend.
Na zijn loopbaan als keeper heeft Hans zich
ook nog verdienstelijk gemaakt als
keeperstrainer.
Ook werd er vroeger brj uitwedstrijden
gebruik gemaakt van zijn functie in het
dagelijks leven als taxichauffeur en bij de
terugreis van een wedstrijd stond er vaak een
kratje bier onder de stoelen waar gretig
gebruik van werd gemaakt.
Wat we zeker niet mogen vergeten is de
vermelding dat Hans hoofdsponsor van de
seniorenafdeling is waardoor zijn naam
prijkt op de shirts van het eerste elftal.
Natuurlijk zijn wij Hans hiervoor zeer
dankbaar.
Hans krijgt een herinneringsspeld en een bos
bloemen.

40 jaar lidmaatschap

Jos werd op I augustus 1962 lid van de v.v.
GILZF.. Hij was een recreatieve speler met
een grote inzet. Normen en waarden staan
bij Jos nog steeds op een heel hoge plaats.
Lagen zijn kwaliteiten misschien niet zo
direct op voetbaltechnisch gebied, Jos heeft
binnen de vereniging zijn kwaliteiten op een
heel andere manier laten zien. Lang heeft hij
zitting gehad in de elftalcommissie en vooral
de laatste jaren van deze periode heeft hij
deze functie helemaal alleen uitgevoerd. Het
was een hele moeilijke taak om er steeds
weer maar voor te zorgen dat de lagere
elftallen met voldoende mensen zouden
staan, maar Jos hield er steeds de moed in en
zorgde ervoor dat ieder elftal met I I man
kon starten. Van slechts weinigen kreeg Jos
waardering voor het uifvoeren van deze' ondankbare taak.
De laatste jaren is Jos weer op het
voetbalveld actief, niet als speler, maar als
scheidsrechter. Hij geeft in de regio en zeker
bij de vv GILZE leiding aan de 22 spelers

_ pag.6De Voorzet, oktober 2002



6raag gebrachf, vers van uw nelknan !!

Zuiaelhqndel
V.O.F. aan Hoek
Aalstraat 32

5126 CP @ilze
Tel. O761-457908

6t

tr

miFU U[ ïlP

BISSCHOP DE VETPLEIN 4
5126 NL GILZE
0161-452696

tVlAANDAG GESLOI'EN
DINSDAG GESLOTEN
WOENSDAG GEOPEND VAN 19.00 TOT O1.OO UUR

DONDERDAG GEOPEND VAN 19.0O TOT Ol.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 O1,OO UUR

I
t
t
,

t
I
a

a

:



die op zondagmorgen nog $aag hun
wedstrijdje willen spelen. Jos bedankt voor
alles en wij hopen dat je deze functie nog
lang mag uitvoeren
Jos krijgt speldje met diamant en er zijn
bloemen voor zijn vrouw Thea.

50 jaar lidmaatschap

Op 1 augustus 1952 werd Christ".lid van de
vereniging. Voetballen kende hij wel want
op l5-jarige leeftijd speelde hij al in Gilze 1.

Vaak kwam het voor dat hij op zaterdag met
de jeugd meespeelde en dan op zondag weer
met de selectie.
Christ was inzetbaar op vele plaatsen in het
elftal en dat zal blijken uit het volgende
verhaal. Uit bij WVO in Oosterhout bakte
hij er achter niet veel van en met een 3-0
achterstand stuurde de trainer hem maar naar
voren. En wat gebeurde er. Christ maakte
daarop drie doelpunten zodat toch nog een
gelijk spel uit het vuur werd gesleept.
Op vrijdagmorgen is Christ vaak te vinden
op het voetbalveld om dan met de oudere
garde te praten over het wel en wee van de
vereniging. Daarbij laat Christ wel duidelijk
merken dat de periode dat hij voetbalde in
Gilze I toch wel de "Gouden Jaren" van vv
GILZE waren.
Maar ook op andere gebieden deed en doet
Christ nog veel voor de vereniging.
Jarenlang was hij elftalleider van Gilze l,
heeft zitting genomen in het bestuur van de
supportersclub en is momenteel een
gewaardeerde kracht in de kantine sinds we
weer zijn gaan werken met vrijwilligers.
Christ, wij hopen nog vaak aan de bar een
bakje koffie bij jou te mogen bestellen.
Christ krijgt aandenken voor vijftig jaar
lidmaatschap en zijn vrouw een bos
bloemen.

60 jaar lidmaatschap

In verband met ziekte heeft Bert zich voor
deze avond afgemeld.
Op I januari 1942 werd Bert lid van de
vereniging. Hierdoor is hij nu 60 jaar en
tevens het langst lid van de vereniging. Bert
was een verdienstelijk voetballer en speelde
maar liefst van zijn 19' tot zijn 36" in het
eerste elftal. Ook kwam hij uit in
selectiewedstrijden voor het Brabants elftal.
De Voorzet, oktober 2002

Bert kon goed voetballen maar was ook wel
in voor een geintje. Zo stelde hij voor om
met het hele elftal een keer in een laatste
competitiewedstrijd geschminckt of met een
pruik op het veld te betreden, maar zijn plan
kreeg nauwelijks gehoor bij zijn
medespelers
Daama heeft hij zich als secretaris ingezet
voor de vv GILZE, in welke functie hij
probeerde een record te vestigen door 10
seniorenelftallen in de competitie in te
willen schrijven, maar teruggefloten werd
door Jan Broers van de elftalcommissie
vanwege de personele problemen van het
seizoen ervoor met 9 seniorenteams.
Ook heeft Bert als secretaris een keer Cilze
I van degradatie gered door
competitievervalsing te voorkomen. Samen
met Gloria stonden we ver onderaan in de
derde klasse en na vele telefoondes met de
KNVB is men afgeweken van het
gewiizigde competitieschema en kwam toch
alles weer op zijn pootjes terecht.
In 1970 is Bert ambtenaar Sportzaken van de
gemeente Gilze en Rijen geworden en om
belangenverstrengeling te voorkomen is hij
toen gestopt als secretaris.
Lang ook is Bert betrokken geweest bij de
KNVB en heeft vele voetbaltalenten als
scout voorbij zien komen. Vanwege het
bereiken van de leeftijd van 70 is hï
daarmee moeten stoppen.
Bert, hartelijk dank voor al jouw inbreng bij
de w GILZE en we hopen op een spoedig
herstel.
Bert zal achteraf zijn herinnering krljgen.

03 Notulen van de Algemene
Iedenvergadering van 24 septem ber
2001.

Alvorens over te gaan tot de bespreking van
de notulen van de A.L.V. 2001 vraagt de
voorzitter de vergadering, of men bezwaar
heeft tegen de aanwezigheid van de partners
van de jubilerende leden bij deze
Jaarvergadering en de bespreking van de
notulen van de A.L.V. 2001" De vergadering
heeft geen bezwaar.
De notulen van de ALV 2001 worden
zonder opmerkingen geaccordeerd, waarna
de voorzitter Peter Blok en André Frietman
bedankt voor de opstelling van deze notulen.

04 A. Financieel jaarverslag 2001-2002
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cees Kock wordt aan het woord gelaten om 06 Bestuursverkiezing
het financieel jaarverslag aan de aanwezigen De voorzitter stelt de vergadering van het
toe te lichten. Naar aanleiding van zijn navolgende op de hoogte :

verslag worden er vanuit de vergadering een Aftredend en herkiesbaar is Aimé
tweetal vragen gesteld. Op de vraag van Cruysbergs. Door het bestuur wordt Herman
Anton Faes, waarom de kleding niet in vier, Vromans als kandidaat voorgedragen.
maar in twee iaar wordt afgeschreven, De daadwerkelijke bestuursverkiezing wordt
antwoordt Cees Kock, dat het gunstige door middel van stembriefies opgestart. In
kantineresultaat een vervroegde afschrijving totaal worden op iedere kandidaat 42
mogelijk maakt. Op de vraag vam Mart van stemmen uitgebracht. Aimé Cruysbergs
Gestel, hoe het komt, dat de kantine- krijgt 4l stemmen vóór en I blanco stem ;
opbrengst zo afwijkt van die van vorig jaar, Herman Vromans vergeet zelf blanco te
antwoordt Cees Kock, dat daar een aantal stemmen en krjgt 42 stemmen vóór. De
redenen voor aan te geven zijn. De voorzitter verwelkomt Herman als nieuw
belangrijkste zijn wel, dat dit jaar niet wordt bestuurslid, waarna deze zich voorstelt aan
gewerkt met een uitbater, aan wie een salaris de vergadering.
moet worden uitbetaald, dat er wordt
gewerkÍ met vrijwilligers en dat wij zijn 07 Benoeming Kascontrolecommissie
overgegaan naar een andere brouwerij. Jan Faes is aftredend. William Akkermans

zalhem als commissielid opvolgen.
B. Verslag kascontrolecommissie
Harry coenders geeft aan, dat er op 9 08 Bestuursmedederingen
september 2002 controle van de boeken o Het jaar 2001-2002 was een goed, gezellig
heeft plaatsgevonden door de kascommissie, verenigingsjaar. Hopelijk doet hei
bestaande uit Jan Broers, Jan Faes en Harrie komende jaar daar niet voór onder.
Coenders en dat men de penningmeester nog o Rocco Leeser en Martijn Aarts worden
op géén (euro)cent verschil heeft kunnen wèlkom geheten.
betrappen, waarvoor hulde. o Toine van Alphen wordt bedankt voor zijn

c. Decharge penningmeester Hffi,*-run, 
uun ttï;, Blok 

ï:
De penningmeester wordt dan ook gedechargeerd v661;y;leitencommissie.
ziintaakvoor het seizoen 2001-2002. . Tineke van Vugt en William Akkermans

D. Begroting seizoen 2002-200s i#*"#.i;Í:nkt 
voor hun steun aan het

ook de begroting voor het seizoen 20,0,2- o ook de supporterscrub wordt bedankt voor2003 wordt door Cees Kock toegelicht. À"* Àrfp aan het hoofdbestuur.Vanuit de vergadering vraagt Harrv
coenders zich af, of de begroting .iriJol', ' Ïl::: 

worden bedankt de vrijwilligers,

bevat en waar die dan eventu""r riggln. :::i:: wiens inzet de vereniging niet zou

votgens cees Kock zijn die .irf;:; - 'jÏ:l'zij nu is'

minimaar, temeer omdat "i ui3 a. u"groiinË ' De contributie bliift (voor het tiende jaar)

al rekening is gehouden met ai" "rentu"tE 
gehandhaafd op hetzelfde niveau'

risico,s. o Er komen extra-jeugdactiviteiten voor de

Alle aanwezigen gaan akkoord en de A' I en C junioren' Hiervoor wordt'ook

begroting 2002-2003 wordt - met au* uin een budget vrijgemaakt'

Tineke 
-van Vugt en Cees Kock o Dit jaar vinden er géén trainingen plaats

vastgesteld. - gedurende de periode 24 december 2002
tot2 januari2003.

05 Jaarverslag secretaris ' Ook de kantineprijzen blijven gehandhaafd

Ten aanzien ,an h"t jaarverslag zijn er geen op hetzelfde niveau'

opmerkingen. Met dank aan Cees Kock o Over eventuele verhuizing van het
wordt dit jaarverslag dan ook vastgesteld 

lïïffiïlï.,0'ïï.,.1,n *"3:ï: ,, ïj.ïï:ï
hiermee zullen voorlopig géén grote
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investeringen in het sportpark gedaan

worden.
. Dit seizoen is er weer een damesteam.

Tevens is er sprake van een toenemende
interesse van jongere meisjes.

o De F-kader cursus is prima verlopen. Met
de NKS is dan ook besloten om een D-
kader cursus te gaan organiseren. Deze
cursus wordt hoogstwaarschijnlijk
gegeven binnen onze vereniging.*

o De El en E2 worden gefeliciteerd met het
behaalde kampioenschap ; het meis.jesteam
MA I met het behaalde kampioenschap én
de behaalde bekerwinst.

o De eerste elftallen van de A, B, C en D
jeugd spelen allen in de eerste klasse.

o In verband met het toenemende aantal
leden is er wederom vraag naar nieuwe
leiders en trainers.

o Verzocht wordt het vóór de vergadering
uitgereikte cijfermateriaal weer in te
leveren bij Cees Kock.

o De koffie vooraf en een consumptie na
afloop zrjn voor rekening van de v.v.
Gilze.

09 Rondvraag
Will van Miert vraagt zich af, of de D-kader
cursus ook voor hem toegankelijk is.
Volgens André Frietman is deze cursus
toegankelijk voor alle leden.

10 Sluiting
Om 21.50 uur sluit de voorzitter onder
dankzegging de vergadering.

Notulen opgemaakt door
Herman Vromans

Effe bijkletsen met....
Bert van Bezouw.
Het is inrniddels al weer een tijdje geleden
dat we bijkletsen met iemand met een echt
V.V. Gilze hart. Deze keer kwamen we
hiervoor terecht bij Bert van Bezouw. Het is
op maandagavond 23 oktober dat Bert zijn
verhaal doet. De dag tevoren namen de
vaandeldragers van de V.V. Gilze de rode
lantaarn over van de v.v.Chaam door, van
diezelfde club, met 3-2 te verliezen. Met die
weinig benijdenswaardige eer zit ook Gilze
2 opgescheept. Een slechtere seizoenstart is

De Voorzet, oktober 2002

haast ondenkbaar. Misschien dan toch niet
zo verstandig om bU Bert van Bezouw
binnen te stappen of heeft Bert het allemaal
nog beroerder meegemaakt en maakt hij er
niet zo'n probleem van? Bert: "Dat zeker
niet, het hoort er allemaal bij. Soms zit het
mee en soms zit het tegen zullen we maar
zeggen en och er komt heus weer wel een
omslag." Zo stelt Bert de V.V. Qilze
aanhang gerust. Voorzover u Bert niet kent.
Hij woont samen met zijn vrouw Corry in
De Windvang op nummer 24. Inmiddels is
hij al heel wat jaartjes met pensioen. Op 24
oktober j.l werd Bert 72 jaar. Bert verdiende
de kost in de leerindustrie bij de Fa. Silvia in
Rijen. Het betrof voornamelijk schoenen
maar ook maakte hij lederen kleding. Zijn
kinderen Dennis en Ingrid zijn beiden
getrouwd. Dennis heeft 2 dochters en Ingrid
twee zonen. Dat betekent dus volop genieten
van hun kleinkinderen. Maar nu Berl aan het
woord. Te beginnen met zijn
voetbalverleden. Bert: "[n augustus '45 ben
ik lid geworden van de V.V. Gilze. Vanwege
de oorlog lag de competitie lange tijd stil.
Dat wil niet zeggen dat er toen niet
gevoetbald werd. Charles Baeten,
onderwijzer van de H.Hartschool, regelde in
die tijd een competitie voor de jeugd uit
Gilze. Wij vonden dat natuurlijk top van
Charles Baeten. Een betere onderwijzer
kende wij niet. Orr,e bevrijders maakte
ongewild een einde al ons voetbalplezier
door met hun tanks het voetbalveld totaal
kapot te rijden. Later werd het hele
voetbalveld met 'de hand' omgespit. Na
verloop van tljd kon er weer volop
gevoetbald worden. Met dank aan de
Heidemaatschappij. Het zal omstreeks 1950
geweest zijn, ik weet dat niet meer zo
precies, dat ik in Gilze I terechtkwam. Ge
zult ook wel willen weten wat voor een type
speler ik eigenlijk was? Ik was zeker geen
'hakker' of 'bikkelaar'zoals ze
tegenwoordig zeggen. Het is trouwens niet
verkeerd als je er een paar spelers bij hebt
lopen die in de goede zin van het woord
kunnen 'bikkelen' [k zat gewoon wat anders
in elkaar wat een keer tot gevolg had dat ik
een vermanende brief kreeg van de
elftalcommissie. De strekking van deze brief
kwam er op neer dat ze voor een ti.jdje niks
met mij konden beginnen in Gilze l. Als ik
me wat meer zou inspannen, gewoon beter
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mijn best doen dus, dan zou het met mijn
vormverlies ook weer wel goed komen. Nou
-ia, niet leuk maar daar kon ik het dan mee
doen. Zo werd ik opgepept. Of het geholpen
had, ik weet het nu nog niet. Wel speelde ik
zo'n 9 seizoenen in Gilze I en leefde echt
voor de voetbalsport. Om eens een
voorbeeld te geven. Toen mrjn broer
trouwde was voor mrj op zaterdagavond het
feest om I 1.00 uur afgelopen en heb ik
uiteindelijk niet veel brieven meer gekegen.
Er was zelfs even belangstelling van Baronie
die me een paar proefuedstrijden lieten
spelen o.a. tegen O.N.l. uit Gouda en
Willem tl waar Fahdronc, ooit nog
bondscoach, toentertijd trainer was.
Uiteindelijk ging dit avontuur niet door en
voetbalde ik met veel plezier bij de V.V.
Cilze waaÍrnee we in die tijd leuke
resultaten behaalden. Ik herinner me een met
5-l verloren kampioenswedstrijd op het
terrein van de v.v.Dongen in 1957 tegen
S.C.O uit Oosterhout. Ook in 1960 speelden
we een kampioens en beslissingswedstrijd
tegen Hilvaria op het Sarto terrein. Het werd
een wedstrijd om nooit te vergeten en werd
met 3-l in ons voordeel beslist wat promotie
naar de derde klasse betekende. Het lekkere
zomerweer die dag en het enthousiasme van
de enkele duizenden toeschouwers maakte
deze wedstrijd tot een echte happening. Nu
ruim 40 jaar later is het rnisschien wel de
meest in het oog springende wedstrijd die de
V.V. Gilze ooit gespeeld heeft." Zo stort
Bert een hele voetbalgeschiedenis over ons
uit. Voetbal neemt wel een heel belangrijke
plaats in, in het leven van Bert. Bert: "Het
voetbalsfeenje is in onze farnilie niet weg te
denken. Onze Dennis bleek aardig tegen een
bal te kunnen trappen. Hij speelde zo'n 10
seizoenen bij W.V.O. Ook mijn kleinzoon
Yannick weet aardig raad met de bal. Hij
voetbalt in de C-l van R.K.C. Hij reist al op
jeugdige leeftijd het hele land door om zijn
wedstrijden te spelen. Bij de
thuiswedstrijden ga ik meestal wel kijken en
het zal wel duidelijk zijn dat ik daar het
nodige plezier aan beleef. Al deze
ontwikkelingen hebben zeker niet tot gevolg
gehad dat de V.V. Gilze voor mij minder
belangrijk werd. Het tegendeel. lnmiddels
ben ik 57 jaar lid en een regelmatige
toeschouwer van Gilze l. Mijn vaste maat

langs de lijn is Jac Clemens. Ook rijd ik
nogal eens een keer met hem mee naar
uitwedstrijden.Van die gelegenheid maak ik
graag en dankbaar gebruik. Alhoewel ik niet
in de onderhoudsploeg zit ben ik toch
regelmatig bij de echte kenners te vinden al
is het maar om met hen een bakje kofïie te
drinken. De V.V. Cilze blijft naast mijn
vrouw m'n grote liefde. Ik heb zoveel
mooie herinneringen aan de V.V. Gilze dat
het echt een deel van m'n leven is geworden.
Om eens wat te noemen. Jarenlang gaf ik
samen met Toon van den Hout
jeugdtrainingen o.a ook aan Johan
Havermans die lange tijd betaald voetbal
speelde bij Willemfl.
Ook maakte ik 25 jaar deel uit van de
elftalcommissie. Dat alles keer je niet
zomaar de rug toe. Om nog eens in al die
herinneringen te kunnen duiken heb ik
inmiddels heel wat foto en plakboeken vol
met een en al V.V. Gilze geschiedenis. Ook
bewaarde ik van al die jaren de clubbladen.
Verder zijn de speldjes die ik mocht
ontvangen bij mijn verschillende jubilea, mij
zeer dierbaar." Zo besluit Bert. Hieruit wordt
wel duidelijk hoe diep de V.V. Gilze zit.
Toch zal het niet een en al V.V. Cilze zijn
wat de klok slaat? Beft: "Natuurlijk niet het
zou ook niet goed zijn er is meer dan
voetbal. Ik ben lid van de ouderenbond en ga
regelmatig een pode biljarten bij Het
Trefpunt. Verder ga ik wekelijks naar de
gym om mijn conditie op een redelijk peil te
houden. Ook zijn we als opa en oma
regelmatig als oppas bij onze kleinkinderen
te vinden. Al met al staan we nog midden in
het leven en willen dat. als het ons gegeven
is, nog graag een hele tijd zo houden." Zo
besluit Bert. Zo kletsten we even wat bij
met een V.V. Gilze lid en supporter waarvan

"je de V.V. Gilze er heel veel toe zou wensen.
Een echte verenigingsman die zich al maar
liefst 57 jaar betrokken voelt bij het wel en
wee van de V.V. Gilze. Wij hopen van harte
dat Bert daar nog vele jaren aan toe gaat
voegen' Bert bedankt 

Jos van Dongen
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Nieuwstr.3S
G ilze
tel: 0161-4538t3
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Maritama

schoenen

DAMESSCHOENEN HERENSCHOENEN

KINDERSCHOENEN ' SPORÏSCHOENEN VRUETUDSCHOENEN

MARITAMA SCH0ENEN geeft aan Alle Leden vanV,V,GlLZE

10 % kortins oD :

Voetbals cho enen, scheenb es chïr niers, voefi a I kou s en

of andere voetbal , artikelen

SCHOENREPARATIE SLEUTELSERVICE

DEPOT PALTHE,STOMERU
§7aar kunt (J beter terecht voor een deskundig advies????

vrijdag koopavond dinsdrg de gehele dag gesloten

pels & joosten hv

YOOB AI UW BEËTAZI\II&EN.

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 DE Rijen
Postbus 51, 5120 AB Rijen
TeleÍoon 0161 -)227AOs
TeleÍax 0161 -,225804
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Een voorzetje von

...........Joep Quirijnen Tk zie er zo uit.

7? jaar

D-3

fn de spits

Mijn snelheid en ik ben linksbenig

Het een teomsport is

'De Leye'

Dat weet ik nu nog niet

fk niet mee kan voetballen

Als de tegenstonders niet tegen verlies

kunnen

Tk geblesseerd ben

Noor de D-2 willen

De wedstrijd wordt ofgelost

Bij de voetbol

Korten en zwemmen

De tofel ofruimen

Spullen wegbrengen

Stoppen met voetbol

Ik nooit meer zou kunnen voetbollen

Hel een fijne wedstrijd is

fk nooit meer kon sporten

Wil ik in een super leuk teqm

Dot ik voetbol de leukste sport vind.

Mijn leeftijd is:

Ik speel in de:

Mijn ploots in het elftol is:

Mijn voetbolkwoliteiten zijn:

Voetbol vind ik leuk omdat:

Mijn school is:

Loter word ik:

fk vind het maor lostig ols:

fk word er gek von:

fk heb er eenhekel oon ols:

fk zou heel graag:

Het zit goed tegen als:

Ik blijf oltijd:

Sporten die ik ook leuk vind zijn:

Ik help mijn moeder met:

Ik help mijn voder met:

Ik zol nooit:

ïk zou het erg vinden ols:

fk heb veel plezier ols:

Ik kon wel jonken ots:

fn mijn dromen:

ïot slot wil ik jullie loten weten:
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Naam:

Adres:

Geboortedatum:

Lijfspreuk:
Hobby's:
Lid van de V.V. Gilze:

Status bij de ciub:

Beste Trainer:

Mijn idool:
Roken:

Drinken:

(Stam)cafe:

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:

Slechte eigenschap:

Sportkwaliteiten:

Beste systeem:

Slechte smaak:

TV programma:

VV Gilze moet verbeteren:

Dat is goed bij de VV Gilze
Op mijn verjaardag geen:

Geloven in:

Hartenwens:

Hekel aan:

Rornantiek:

Ochtendhumeur:

Laatste boek:

Dat is fantastisch:

Vakantie oord:
Bewondering voor:
V/at doe je met 1 miljoen:

Open kaart

Bram van Hoesel

Fazantendrift 70

5 September 1983

Liever laat dan nooit
Voetbal en gezelschapsspelen.

Sinds 1989

Selectiespeler

Guus Hiddink
Luc Nilis
Een echte sportman rookt niet.
Doe maar een Vaasje.

De Tip.
KEEEEEEEESS de Kleedkamer binnen komt.
Sunny (mijn vriendin) drie maanden weg.
Gelijk door naar de Tip.
Eerst naar huis en dan naar de Tip
Van alles wat.

Ik ben wel 19 maar ik heb er geen verstand van.
Nog geld in mijn broek als hij al gewassen is.

Als je schoenveter breekt bij het aantrekken van je schoenen.
De Frikadellen van Beckers.

Kan goed tegen mijn verlies.

Geen kei in opruimen.
Vasthouden van de tegenstander.

1-4-3-3.

Witte voetbalschoenen

Friends.

Inderdaad Hans Hamels de muziekinstallatie.
De vele supporters langs de lijn (Uit en Thuis).
Chocomel.

Iedereen en alles

Kampioen, maafl?
Praten op het veld.

Samen met ons Sunneke lang op vakantie naar een mooi land.
Nee helemaal niet.
Saskia en Jeroen gaan op reis.
Opkomst van P.S.V. in het stadion.
Het Weidebad.

Scheidsrechters.

Gelijk naar Australië gaan.
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Voor zulke koppies spreken we
met plezier onze reserves aan.

Aan die rrorse ogen zier u her direct: deze

jongens gaan voor elkaar door her vuur. Do<>r

niets laten zij zich uir her veld slaan. Àl krijgen ze

er tien tegen. Nler z'n allen her veld op. mer z'rl

allen er ook weer af.

Het idee dat je doclr sanrenrverking iers mt;ois

kunt opb<>u"ven, spreekt de Rabobirnk bijzon,.ler

aan. §Taarom? Omdar we nridderr in onze srlrnen-

leving staan. Omdar we altijd ons sreenrje bijdragen.

Ook als dat betekenr. dat we onze reserl'es

moeten aanspreken. \\'lnr rve zetten ons graag in

voor allerlei doelen in onze plaatselijke gemeen-

schap. llet geld, maer r.tel liever nog mer berrok-

kenheid. \X'ij sraln \'o()r u klaar. Ook na her laarste

fluit je.

Met de Rababank sta je er niet alleen voor.

Rabobank
Baarle-Nassau en o mstreken

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

Uui*e


