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Gratis voor leden van BC Gilze 

 

Redactie 

Koen Timmermans 

Robine, Nynke en Judith (Jeugdredactie) 

E-mail: kopijvirke@outlook.com 

 

Drukker 

Lankhorst, Rijen 

 

Advertenties 

Mocht u een advertentie willen plaatsen in dit blad, 

dan kunt u zich wenden tot de PR commissie. 

 

Met dank aan 

Ben van der Veer Sr. 

 

Secretariaat en Ledenadministratie BC Gilze 

Sandy van Trier-Graafmans 

Van Wassenbergstraat 10, 5126 HE Gilze 

Tel.: 06-13620780 

Mail: gilze@badminton.nl 
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Bestuurs- en Commissieleden 
 
Het dagelijkse bestuur 

Sofie Oprins      Voorzitter     06 - 29434084 

Sandy van Trier - Graafmans   Secretaris    06 - 13620780 

Ben van der Veer Jr.    Penningmeester   06 - 42076417 

 

Technische commissie 

Tim Braspenning    Voorzitter    06 - 13924695 

Richard Schrauwen    Competitie-contactpersoon  06 - 19005816 

Maaike van der Veer    Competitieleider Senioren  06 - 42961777 

Stephanie van den Hurk    Competitieleider Junioren  06 - 49802810 

Ben van der Veer Sr.     Competitiebegeleider   0161 - 455198 

William Aarts     Competitiebegeleider   0161 – 729285 

Joost Roovers     Officiële Bondsscheidsrechter  0161 – 850650 

Kimberley van Zon    EHBO/Clubtoernooien   06 - 26469508 

Bente Willemse     Clubtoernooien    06 – 30873313 

Lieke van Oisterwijck    Clubtoernooien    06 – 47723416 

 

Jeugdcommissie 

Eva Oprins     Voorzitter     06 - 10445408 

Monique Willemse - Ophof   Jeugdsecretariaat   06 - 18225176 

Marry van Mierlo    Bespanning rackets   0161 - 452367 

Marieke v.d. Ouweland    Begeleidend commissie lid  06 - 44741446 

Christa Hooft     Begeleidend commissie lid  06 - 12384998 

Susanne Klaassen    Begeleidend commissie lid  06 - 44545086 

Maud Faes     Begeleidend commissie lid  06 - 13869444 

 

Recreatiecommissie 

Michel van Dongen    Voorzitter    06 - 14151614 

Jacqueline de Jong    Opvang nieuwe leden   06 - 20004751 

Ingrid Botermans    Opvang nieuwe leden   06 - 25461353 

Michel van Galen    Competitie contactpersoon  06 – 42000741 

Kimberley van Zon    Freelance commissielid   06 – 26469508 

 

P.R. commissie 

Mario van Mierlo    Voorzitter/sponsoring en ledenwerving 06 - 38236936 

Christa Hooft     Externe Communicatie   06 - 12384998 

Robine Hooft     Externe Communicatie   06 - 57776374 

Koen Timmermans    Redactie ’t Virke   06 - 12553340 

Maud Faes     Clubkleding coordinator   06 - 13869444 

Dio van Gils     Webmaster    06 – 22785373 

Loewy Hermans     Sponsoring    06 – 55856366 

 

 

Secretariaat & Ledenadministratie Badmintonclub Gilze 

Sandy van Trier-Graafmans  Van Wassenbergstraat 10, 5126 HE Gilze 06 - 13620780  
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Van de Redactie 
Het eerste Virke voor dit seizoen ligt weer klaar. Dit 

is tevens het eerste Virke zonder Michel als redac-

teur. Hij heeft zijn taak als redacteur neergelegd 

om ander taken als gewaardeerde vrijwilliger op 

zicht te nemen bij de Recreatie commissie. Voor 

alle jaren dat je ’t Virke hebt samengesteld willen 

we je dan ook heel erg bedanken! Ook de komende 

jaren hoop ik net zo mooie Virkes af te mogen leve-

ren als we de afgelopen jaren gewend waren. 

 

In dit Virke leren we Fons broers en Sem van Enge-

len iets beter kennen en kunnen we lezen over de 

hiphop-obsessie van Jannes. Daarnaast leggen we 

de antwoorden van een 9e-jarige Maud naast haar 

antwoorden van nu. Verder is te lezen hoe alle 

commissies zich voorbereid hebben op het nieuwe 

badminton-seizoen in deze bijzondere tijd. Zo zijn 

de eerste activiteiten alweer achter de rug zoals de 

ALV en de instuif-ochtend voor de jeugd. Ook staat 

het gemeentetoernooi weer voor de deur en komen 

er daarna hopelijk nog vele andere leuke activitei-

ten.   

 

Ook de komende seizoenen proberen we alle ru-

brieken weer vernieuwend en actueel te houden. 

Op dit moment zijn we nog steeds op zoek naar 

schrijvers voor de Akwards. Mocht je dus nog ie-

mand kennen met een bijzondere hobby dan laat 

het even weten door me een appje te sturen (06-

12553340). Daarnaast staat er sinds vorige week 

een Wist-u-datjes-brievenbus achter het inhang-

bord zodat iedereen makkelijk hierbij een bijdrage 

kan leveren. 

 

Kopijdata en verschijningsdata 

Virke 2: 18 november 2 december 

Virke 3: 3 februari 17 februari 

Virke 4: 7 april   21 april 

Virke 5: 2 juni  16 juni 

 

Verder wens ik iedereen veel leesplezier toe, 

 

Namens de redactie, 

 

Koen Timmermans 

 

 

 

 

Van de Voorzitter 
Beste leden, 

In het laatste Virke waren we nog vol spanning aan 

het afwachten of we weer konden gaan badminton-

nen. Op 1 juli was het ein-de-lijk zover en zagen 

we elkaar weer in de sporthal. Gedurende de zomer 

hadden we een leuke opkomst tijdens de speel-

avonden op woensdag en een paar weken geleden 

zijn we officieel gestart met het nieuwe seizoen. 

We hebben al onze activiteiten inmiddels weer kun-

nen opstarten. Zo zijn de eerste competitiewedstrij-

den gespeeld en zijn de jeugdleden weer begonnen 

met hun trainingen. We hebben wel de nodige 

maatregelen genomen om onze speelmomenten 

‘corona-proof’ te organiseren en boven al onze acti-

viteiten staat een groot ‘onder voorbehoud’. Vorig 

seizoen hebben we gezien hoe alles binnen een 

week helemaal kan veranderen en we moeten er 

ook dit seizoen misschien rekening mee houden dat 

we sommige activiteiten moeten afzeggen of ver-

zetten. We zullen ons hierdoor allemaal flexibel op 

moeten stellen, maar als we zien hoe iedereen ons 

coronaprotocol heeft opgepakt zijn we ervan over-

tuigd dat we er met elkaar ondanks alles toch weer 

een gezellig seizoen van kunnen maken.  

Gelukkig ontbreekt het binnen het bestuur niet aan 

creativiteit. Zo werd het heuse plan geopperd om 

de vrijwilligersbarbecue op een aangepaste manier 

te organiseren, aangezien we deze door de ver-

scherping van de maatregelen omtrent thuisbezoek 

moesten schrappen. We stapten met het bestuur in 

onze gele truien op vrijdag 28 augustus op de fiets 

om onze vrijwilligers te verrassen met een thuisbar-

becue-pakket. Uitgerust met een gele loper, flessen 

prosecco en een muziekinstallatie konden we zo 

toch een bedankje geven aan al die fantastische 

vrijwilligers die ervoor zorgen dat we onze clubacti-

viteiten kunnen organiseren. Het was de barre 

tocht (Tom Dumoulin, eat your heart out), lekke 

banden en bijna-natte broeken helemaal waard.  

Verder hebben we de Algemene Ledenvergadering 

georganiseerd, waarbij we hebben gestemd voor 

het terugstorten van de contributie van kwartaal 2. 

In deze periode konden we geen gebruik maken 

van de sporthal en door de regeling voor verenigin-

gen krijgen we dit bedrag vergoed, waardoor we 

geen kosten hebben gemaakt. We vinden het 

daarom het eerlijkst om dit bedrag aan onze leden 

terug te betalen. Hier werd unaniem voor gestemd.   
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We zien ook dat het weer gezellig druk is op de 

woensdagavond. Zo hebben we onze oudste jeugd-

leden uitgenodigd om mee te spelen na 20:00u. We 

hopen dat de stap naar de senioren zo kleiner 

wordt. Op de jeugdtrainingen worden er vaak wel 

wedstrijdjes gespeeld, maar ik kan uit eigen erva-

ring beamen dat het meespelen op woensdagavond 

toch even andere koek is. We zien het daarom ook 

als een goed trainingsmoment voor deze spelers, 

met als leuke bijkomstigheid dat ze de senioren 

binnen de club beter leren kennen. Ook zien we de 

resultaten van de ledenwerving waar de PR-com-

missie flink op heeft ingezet: We hebben inmiddels 

weer veel nieuwe jeugd- en seniorleden mogen 

verwelkomen, waar we erg blij mee zijn! Verder wil 

ik jullie nog wijzen op de volgende zaken: 

BC Gilze WhatsApp-groep 

Een tijdje terug hebben we een BC Gilze WhatsApp-

groep in het leven geroepen. De insteek is om mak-

kelijker snelle berichten te delen m.b.t. de speel-

avonden, het wisselen van zaaldiensten, dringende 

corona-updates etc. Ook willen we op deze manier 

de drempel lager leggen om met elkaar af te spre-

ken tijdens de gezinsochtenden die aan het einde 

van het seizoen worden georganiseerd. De app-

groep is enkel bedoeld voor deze doeleinden, be-

richten die hier niet in passen zullen worden verwij-

derd. Ben je geïnteresseerd om in deze app-groep 

te komen, stuur dan een berichtje naar Sofie Oprins 

(0629434084).  

Gemeentetoernooi 

Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober vindt het 

jaarlijkse gemeentetoernooi plaats. Dit jaar mogen 

we de titel van ‘Beste badmintonclub van gemeente 

Gilze en Rijen’ in onze eigen sporthal verdedigen. 

We zullen hierbij wel de nodige coronamaatregelen 

in acht nemen om het toernooi op een veilige ma-

nier te organiseren. Ondanks de nodige looproutes 

en flessen desinfectiegel belooft het een gezellig en 

sportief weekend te worden, geef je dus vooral op! 

Mocht je nog twijfelen om mee te doen, op zoek 

zijn naar een partner of vragen hebben over het 

toernooi, dan kun je terecht bij de toernooicommis-

sie, bestaande uit Kimberley van Zon, Bente Wil-

lemse en Lieke van Oosterwijck.  

 

Vriendelijke groeten, 

Sofie Oprins 

 

Technische Commissie 
De zomervakantie zit er weer op. Hopelijk heeft ie-

dereen – ondanks de nog steeds vreemde tijden 

waarin we leven – een fijne zomervakantie gehad. 

Wat betreft de competitiespelers ga ik er van uit 

dat zij in de vakantie gebruik hebben gemaakt van 

de extra trainingsmogelijkheden en zelf hard aan 

hun conditie gewerkt hebben. Jullie kennen de war-

ming-ups van Eli inmiddels, dus jullie weten dat jul-

lie maar beter voorbereid op de eerste training 

klaar staan!  

Competitie 2020-2021 

De eerste trainingen zitten er weer op en inmiddels 

zijn ook de eerste competitiewedstrijden gespeeld. 

Onze senioren trainen op dinsdagavond van 19:00 

uur tot 20:30 uur onder leiding van Eli en Fabian en 

onze jeugdspelers trainen op vrijdagavond onder 

leiding van Stephanie van den Hurk en Jannes 

Oprins. Dit jaar ziet onze teamindeling er als volgt 

uit: 

 

Gilze 1 – 3e divisie 

Ben van der Veer jr. 

Thibo van Gils 

Sandy van Trier-Graafmans 

Maaike van der Veer-de Jong 

Bente Willemse 

 

Gilze 2 – 4e divisie 

Rick van Baal 

*wisselheer 

Kimberley van Zon 

Robine Hoofd 

Fenne Kreeft     

 

Gilze 3 – 5e divisie 

Christian van Zon 

Patrick Strengman 

Sofie Oprins 

Simone Kreeft 

 

Gilze 4 – 5e divisie 

Tim Wirken 

Dio van Gils 

Marieke van den Ouweland 

Eva Oprins 

Lizzy van Gils     
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Gilze 5 – 7e divisie    

Koen Timmermans    

Jannes Oprins     

Jort Willemse     

Lieke van Oosterwijck    

Danya Tuijtelaars    

Anouk Kroot  

 

Gilze U19 

Levi Oldescheper 

Jelle Staal 

Nora Schnuck 

Nynke Timmermans 

Judith van Veen 

 

Gilze U17 

Matthijs van Engelen 

Teun Klaassen 

Sem van Engelen 

Lars Vermeeren 

 

 

Gilze U15 

Diede Willemse 

Mandy van Baal 

Fabian Gielen    

Gijs Klaassen 

 

Gilze U11 

Stijn Kreeft 

Michael Aarts 

Bo Kreeft 

*wisseldame 

 

Elk team heeft op www.bcgilze.nl zijn eigen team-

pagina. Kijk bij het kopje “Competitie” en je ziet de 

verschillende teams staan. Op deze teampagina’s 

vind je informatie zoals een link naar badmintonne-

derland.toernooi.nl, waarop alle wedstrijden, uitsla-

gen en de tussenstand te vinden zijn. Ook zijn in-

middels de eerste groeps- en teamfoto’s gemaakt 

door onze hoffotograaf Michel van Dongen; deze 

zijn binnenkort ook op de teampagina’s terug te 

zien. Mocht je nog vragen hebben of mocht er iets 

niet duidelijk zijn, neem dan contact op met Maaike 

van der Veer (competitieleider senioren) of Stepha-

nie van den Hurk (competitieleider junioren). 

De data van de thuiswedstrijden zijn als volgt: 

Zondag 13 september 2020 

Zondag 27 september 2020 

Zondag 4 oktober 2020 

Zondag 1 november 2020* 

Zondag 15 november 2020 

Zaterdag 5 december 2020 

Zondag 10 januari 2021* 

Zondag 17 januari 2021 

Zondag 31 januari 2021 

* slechts één thuisspelend team 

 

Coronaprotocol 

Vanwege de huidige situatie rondom het Corona-vi-

rus hebben we voor het spelen van competitiewed-

strijden een protocol opgesteld; aanvullend op de 

altijd geldende richtlijnen van het RIVM. Dit is in-

middels per e-mail met jullie gedeeld en ook terug 

te vinden op onze website. Eén van de maatregelen 

is dat we – zolang we nog in de huidige situatie 

verkeren – adviseren om zo min mogelijk publiek 

bij de wedstrijden uit te nodigen (i.v.m. de be-

perkte capaciteit op de tribune). 

 

Gemeentetoernooi 

Met in achtneming van de richtlijnen en lettende op 

de ontwikkelingen rondom de maatregelen van het 

RIVM, organiseren wij op 17 en 18 oktober het Ge-

meentetoernooi, dit jaar weer in Gilze. De inschrij-

ving is hiervoor inmiddels gestart. Wij zullen alle 

maatregelen in acht nemen en ondanks alles een 

sportief en gezellig toernooi organiseren. Geef je 

dus op om samen met ons de Gemeentebeker ook 

dit jaar weer in Gilze te houden! 

Technische Commissie 

Helaas voor ons heeft Evelien besloten om haar 

sportieve carrière bij BC Shot uit Dongen een ver-

volg te geven. Mede hierdoor heeft zij aangegeven 

haar taak als competitieleider senioren neer te leg-

gen per dit seizoen. Zij vulde afgelopen seizoen sa-

men met Maaike deze taak in. Vanaf dit seizoen 

neemt Maaike alle taken en verantwoordelijkheden 

over als competitieleider senioren. Wij willen 

Evelien bedanken voor haar inzet voor de TC de af-

gelopen jaren en wensen haar veel sportieve suc-

cessen toe bij BC Shot… Tenzij het tegen Gilze is 

natuurlijk! ;-) 

Clubscheidsrechter 

Ten slotte nog een belangrijke vraag. Zoals ieder-

een weet hebben we vele jaren een beroep op 

Joost Roovers kunnen doen als clubscheidsrechter. 

Het is een verplichting vanuit de bond dat alle clubs 

die competitieteams hebben die 4e divisie of hoger  

http://www.bcgilze.nl/
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spelen, een clubscheidsrechter leveren. Joost heeft 

aangegeven hier graag een opvolger voor te zoe-

ken, zodat hij deze verantwoordelijkheid kan gaan 

overdragen. Vind je het leuk om op het hoogste ni-

veau bij badmintonnend Nederland actief te zijn en 

tussen de vele badmintontoppers als scheidsrechter 

wedstrijden te leiden? Je leert hierbij in een oplei-

dingstraject wat door BC Gilze gefaciliteerd wordt 

alle ins en outs van de badmintonsport en hiermee 

onze badmintonclub te helpen op dit niveau actief 

te blijven? Meld je dan bij Tim Braspenning voor 

meer informatie. Je helpt ons hier enorm mee! 

Dan rest mij niets anders dan onze competitie-

teams veel succes te wensen dit seizoen; hopelijk 

kunnen we over een aantal maanden weer een 

aantal kampioensteams huldigen. Dit uiteraard 

schouder aan schouder en in polonaise zonder Co-

rona-virus of -maatregelen. 

Sportieve groet, 

Tim Braspenning 

Technische Commissie 

Recreatie Commissie 
In het laatste Virke van vorig seizoen moest ik jullie 

nog melden dat ik met trillende handen zat te 

wachten om te gaan badmintonnen. Het is gelukkig 

zover! We mogen inmiddels alweer enkele maan-

den badmintonnen. Naast de bonds-trainingen en 

competitie is ook de RC-training inmiddels begon-

nen en zijn de laatste voorbereidingen voor het 

Midweek competitie seizoen in de maak. Helaas 

worden sociale nevenactiviteiten voorlopig nog ont-

moedigd, daarom zit er nog niets in de planning. 

Hopelijk zijn we snel van de Corona pandemie ver-

lost en kunnen we ons ook daar weer mee bezig 

gaan houden. Voor nu een update over de Midweek 

competitie en de RC-trainingen. 

 

Midweek 

Michel van Galen is druk bezig de laatste hand te 

leggen aan het competitieschema. Zodra dit gereed 

is zullen de spelers z.s.m. geïnformeerd worden. 

Voor nu alvast een overzicht van de data van de 

thuiswedstrijden, zodat ook onze supporters deze al 

in de agenda kunnen noteren! 

 

Dinsdag 13 oktober 2020 – 20.30u 

Dinsdag 10 november 2020 – 20.30u 

Dinsdag 8 december 2020 – 20.30u 

Dinsdag 12 januari 2021 – 20.30u 

Dinsdag 9 februari 2021 – 20.30u 

Dinsdag 9 maart 2021 – 20.30u 

Dinsdag 13 april 2021 – 20.30u 

 

RC-training 

De RC-trainingen worden gehouden op vrijdag-

avond van 18.30-20.00u, door Eric Graafmans. Eer-

der was het onzeker of deze trainingen door zou-

den gaan, omdat we slechts 4 aanmeldingen had-

den ontvangen. Toch is binnen het bestuur beslo-

ten dat het belangrijk is om onze Recreant-leden 

een training aan te kunnen bieden, daarom is be-

sloten deze training toch op het oorspronkelijke 

tijdstip door te laten gaan. Gelukkig maar, want in-

middels heeft zich een vijfde lid aangemeld bij deze 

trainingsclub. 

 

ER IS NOG STEEDS PLAATS VOOR NIEUWE DEEL-

NEMERS IN DE VRIJDAG RC TRAINING, WIL JE JE 

SPEL VERBETEREN OF GEWOON NOG EEN EXTRA 

SPEELMOMENT, MELD JE DAN AAN BIJ ONDERGE-

TEKENDE!!! 

 

Veel badminton plezier! 

 

Namens de RC, 

Michel van Dongen 
 

Jeugdcommissie 
Na de zomervakantie zijn onze jeugdleden begonnen 

aan een nieuw badmintonseizoen. Het was weer 

even wennen, aangezien we van mei tot en met juni 

buiten hebben getraind. De laatste twee weken voor 

de zomervakantie zijn we al even in de sporthal ge-

weest, maar sinds het begin van het seizoen zijn we 

weer met de ‘normale’ trainingen bezig.  

 

We hopen het komende jaar weer JC-activiteiten te 

kunnen organiseren voor onze jeugd. Er zijn voor 

deze groep immers ook minder beperkingen met de 

huidige maatregelen. We realiseren ons echter ook 

dat er momenteel nog steeds op korte termijn veel 

kan veranderen, waardoor we flexibel om moeten 

gaan met de activiteiten die we normaal gesproken 

zouden willen plannen.  

 

We hebben de ambitie om dit jaar weer een herfst-

activiteit te plannen met onze jeugdleden, waarbij 

we iets leuks zullen gaan doen. Zet daarom zater-

dag 21 november alvast in je agenda! 
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Tot slot blijven nieuwe jeugdleden altijd welkom! 

Jullie broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, vriendjes 

en vriendinnetjes (maar ook papa’s en mama’s) zijn 

van harte welkom om eens bij ons te komen kijken 

en wellicht ook lid te worden van onze vereniging.  

Dus ken je iemand die wil komen badmintonnen, 

breng hem of haar dan op woensdagavond mee! 

 

Agenda: 

17 & 18 oktober: Gemeentetoernooi 

21 oktober: Herfstvakantie (alleen van 

19:00 tot 20:00) 

 

PR commissie 
Hierbij het eerste Virke dat onze eenmans-redactie 

Koen Timmermans helemaal zelf heeft gemaakt. 

Koen, wat heb je dat goed gedaan! Het is best wel 

wat werk om alle kopij tijdig aangeleverd te krijgen, 

de juiste lay-out indeling te maken, teksten in het 

juiste lettertype te zetten en dan nog de ‘open’ 

ruimtes mooi opgevuld zien te krijgen met items 

van het wereldwijde web. Daarbij komt nog dat dit 

het eerste Virke van het nieuwe seizoen is. Dat be-

tekent voor Koen dat hij ook nog een compleet 

nieuwe indeling moet maken van alle sponsor-ad-

vertenties. De meeste zijn ongewijzigd gebleven, 

maar als gebruikelijk zijn er ook gelukkig weer 

nieuwe adverteerders bijgekomen en een aantal 

advertenties die gewijzigd moesten worden qua 

lay-out of grootte. Dus dat was ook nog een aardig 

klusje extra voor Koen. Maar zoals jullie kunnen 

zien, is het hem prima gelukt. 

Verder heeft de PR-commissie alweer de eerste 

vergadering achter de rug. Belangrijkste doel voor 

komend seizoen is het werven van 10 seniorleden 

en 10 jeugdleden. Mede door de goede opkomst 

van de jeugd-instuif-woensdagochtend in de laatste 

schoolvakantieweek (samen met de Batswingers 

georganiseerd in de sporthal) hebben we voor de 

jeugd inmiddels al 7 nieuwe aanmeldingen gekre-

gen! Dus daar liggen we al op schema. 

Per saldo is de nood bij de senioren een stuk ho-

ger; hier hebben we vandaag de dag eigenlijk nog 

minimaal 10 nieuwe leden nodig om de financieel 

gezonde vereniging te blijven die we zijn. We heb-

ben afgelopen seizoen dan ook fors geïnvesteerd in 

ledenwerving: huis-aan-huis flyers laten bezorgen 

in Gilze, Reeshof en alle omliggende dorpen; een 

betaalde Facebook-promotiecampagne; de JC heeft 

enkele clinics verzorgd op de basisschool en kinder-

dagverblijf; advertorials in het Weekblad. Hier kwa-

men gelukkig 25 kinderen op af, waarvan we ook 

weer een 7-tal jeugdleden -voorlopig- hebben over-

gehouden. Maar evenals vorige jaren doe ik graag 

de oproep aan al onze leden; ben ambassadeur van 

BC Gilze op verjaardagen en familiereünies. Of ver-

tel je buurvrouw waarom badmintonnen bij BC 

Gilze zo leuk is. Dát is namelijk de allerbeste re-

clame en ledenwerving die we ons kunnen wensen! 

Voor diegenen die kortgeleden géén clubkleding 

hebben besteld (omdat zij het bijvoorbeeld verge-

ten waren) heb ik slecht en goed nieuws. Het 

‘slechte’ nieuws is dat Maud maar 1 keer per jaar 

nieuwe clubkleding bestelt omdat het dan niet zo 

duur is in het totaal. Dus volgende keer: zorg dat je 

de clubmail goed in de gaten houdt en bestel op 

tijd! De volgende ronde is pas weer in april 2021. 

Maar het goede nieuws is dat Maud nog wel een 

flink aantal leenshirts heeft liggen. Mogelijk zit ook 

jouw maat erbij. Dus als je nog op zoek bent voor 

een clubshirt om (Midweek)competitie te spelen, 

loop even langs Maud met de vraag of ze je kan 

helpen. 

Voorlopig komt de PR-commissie niet met een 

nieuw merchandise-artikel want we hebben nog 

voldoende voorraad van de BC Gilze-beachbal sets 

liggen. Dus wil je zo’n mooie houten gele set om je 

racketvaardigheid op peil te houden, laat het mij 

dan even weten. Ik kom het zelfs bij je thuisbren-

gen! 

Evenals vorige jaren zal de PR-commissie van BC 

Gilze zich weer profileren tijdens het Gemeentelijk 

Badmintontoernooi, wat op 17 & 18 oktober in Gilze 

zal worden gespeeld. Uiteraard met inachtneming 

van de geldende corona-maatregelen zullen we 

proberen om weer een ludiek idee uit te rollen om 

onze Bever-vrienden daarmee al mentaal op een 3-

0 achterstand te zetten. Tenslotte zal die wisselbo-

kaal toch weer in Gilze moeten blijven…! Dus schrijf 

vooral massaal in, zodat we weer eens een gezellig 

groot toernooi kunnen beleven. 

Met sportieve groet, 

Mario. 
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Doorgeefpagina  
Senioren 
Hallo allemaal, 

Er is mij gevraagd om wat over mezelf te schrijven 

voor in ‘t Virke. 

Zal eerst me zelf even voorstellen, mijn naam is 

Fons Broers, geboren te Goirle, woonachtig Rees-

hof in Tilburg. Het grootste gedeelte van mijn leven 

heb ik toch wel in Tilburg gewoond.  

Mijn sportleven begon voor mij eigenlijk op mijn 15 

a 16e jaar. Daar leerde ik op de ambacht school 

een jongen kennen die aan gevechtsport deed. Hij 

liet wat dingen zien en ik dacht: hé leuk dat ga ik 

ook doen. 

 

Zogezegd, zo gedaan. Mijn eerste sportschool zat in 

Tilburg, zuidoosterstraat, bij Shin Gi Tai. Daar heb 

ik mijn zwarte band (1e dan) behaald. Daarna met 

vrienden in Tilburg Noord voor onszelf begonnen 

met een Tae Kwon Do sportschool. Voor diegene 

die niet weten wat dit is, dit is een Koreaanse ge-

vechtsport die het meeste werkt met voet- en trap-

technieken. 

Hier ben ik nog door gegroeid tot mijn 3e dan, tij-

dens mijn trainingen voor de 4e. Toen heb ik mijn 

achillespees afgescheurd, bij sommige misschien 

bekend, dus een lastige blessure. 

Heb hier twee jaar mee gesukkeld en mocht mijn 

sport niet meer beoefenen. Na veel denk werk en 

soms een borreltje, werd er op een buurt avondje 

de conclusie getrokken: ‘wij moeten gaan sporten’. 

De uitkomst was: ‘we gaan badmintonnen’. Dit gin-

gen we doen in de Blaak in Tilburg, hier zijn we be-

gonnen met vier man. Ook mijn broer deed hier 

destijds aan mee, maar na enkele jaren haakte de 

meeste af en bleef uiteindelijk alleen over. 

Maar ik ben door blijven gaan, inmiddels heb ik wat 

mensen leren kennen, dus je bent dan nooit alleen. 

Hier heb ik John v Pelt en Marno Janssen leren ken-

nen.  

Dit hebben we vele jaren samen volgehouden, tot 

dat de vereniging wat inzakte. Wat we ook allemaal  

jammer vonden, want ook daar hadden wij het 

goed naar ons zin, altijd leuke avonden gehad. 

Maar het hield op en we moesten een andere ver-

eniging zoeken, vandaar de keuze is gevallen op 

deze badminton club. 

Inmiddels alweer ruim 2 jaar volgens mij. We heb-

ben het hier goed naar ons zin, leuke vereniging, 

goed ontvangst en er wordt op een zeer goed/hoog 

niveau, voor ons dan gespeeld, maar dat vinden we 

top, we houden van een uitdaging. Uiteraard pro-

beer ik zelf dit zo lang mogelijk vol te houden. Dit is 

zo een beetje mijn sport gebeuren in mijn leven. 

Hier tussendoor is er uiteraard ook gewerkt. Ik heb 

op de LTS in Tilburg gezeten en hier het metselen 

geleerd. Ongeveer tot mijn 16e toen over naar een 

soort BBL-opleiding. Daarna ben ik gaan werken bij 

bouwbedrijf Pelikaan in Tilburg tot mijn 18e. 

Toen ben ik in broederdienst gegaan, mijn broer 

wilde niet en mij leek het wel leuk. Ook hier toen 

een leuke diensttijd gehad. Hier was ik chauffeur 

radiotelefonie. 

Dus ook nog in het leger gezeten. Vandaaruit ben 

ik weer de bouw ingegaan, tot de moeilijke jaren 

kwamen, weinig werk in de bouw. Zo ben ik bij een 

confectiebedrijf in Gilze terecht gekomen. Hier 

leerde ik totaal iets anders. Het uitsnijden van kle-

dingstukken moest ik hier gaan doen, zoals t shirts 

hemden en ondergoed. Heel wat anders dan met-

selen, maar ja getrouwd, 2 kinderen, we moesten 

wel. 

Dit toch nog wel zo’n 13 à 14 jaar volgehouden. Dit 

liep af en ben vandaar terecht gekomen bij Justitie. 

Ben als eerste begonnen in de koepel in Breda, bij  
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Overzicht Telbordsponsoren van Badmintonclub Gilze 

 
 
 

T.S.C. Gosens | Hotel Van Der Valk Gilze Tilburg | Ipcon | Vermeer Architecten | 

 

Keurslagerij De Jong | Online Badmintonshop | Koningslicht BV |  

 

Veldsink-Roelands Verzekeringen | De Huyskamer 

 

 

 

Hoofdsponsoren seniorencompetitie: Administratiekantoor Meeuwesen, Axis Fitness 
 

Hoofdsponsor juniorencompetitie: Fysiotherapie Gilze 
 

Hoofdsponsor shuttles: VSMI 

 
Sponsor Clubkampioenschappen: Buitenhof Tuinmeubelen 

 
 
 

Bedankt voor jullie steun aan onze vereniging! 
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de vrouwengevangenis, ook op een confectieafde-

ling.  

Vandaar ben ik overgeplaatst naar Pi Vught in 

Vught. Als werkmeester zoals ze dat bij justitie noe-

men, op diversen werkzalen. Zo ook heb ik met 

twee andere collega’s een winkel (supermarktje) 

opgezet. 

Mijn laatste 2,5 jaar heb ik nog op een hout afde-

ling gestaan. En afgelopen maand was ik 25 jaar in 

dienst.  Dit was trouwens afgelopen maand augus-

tus en in september ben ik gestopt met werken. 

Niet dat ik al zo’n oude bal ben, maar bij Justitie 

heb je nog zo zijn voordeeltjes. 

Ben nu 64 jaartjes jong en wilde nog graag wat 

jaartjes bij jullie blijven sporten. 

Hier wilde ik het zo bij laten, dan kennen jullie van 

mij ook weer een beetje meer. 

Groetjes F.B. 

De pagina wordt doorgegeven aan Jannick Icken-

roth        

Doorgeefpagina jeugd 
Hallo,  

Ik ben Sem van Engelen. 

 
Ik ben 14 jaar en woon samen met mijn ouders en 

mijn broertje Nick in het dorpje Chaam. Wij hebben 

ook een paar huisdieren: twee honden, Spike en 

Neel en een kat genaamd Pip. De honden zijn 

allebei boerenfoxen en daardoor erg druk en de kat 

komt graag naast je liggen.  

Ik zit op ‘de Nassau’ in Breda, in de derde klas op 

het MAVO-gebouw. Ik weet nog niet echt wat voor 

baan ik later wil, maar ik weet in ieder geval dat ik 

mijn HBO-diploma wil gaan halen. Mijn favoriete 

vakken zijn scheikunde en tekenen. Scheikunde is 

leuk omdat er dan een kans is dat je niks hoeft te 

doen omdat we een practicum moeten gaan maken 

en tekenen vind ik gewoon leuk.  

Als ik thuis ben ga ik eigenlijk meteen naar de bank 

toe om Netflix te gaan kijken. Mijn hobby’s zijn: ga-

men, auto’s, chillen met vrienden en badminton. 

Auto’s die ik in mijn garage zou willen hebben 

staan zijn: een Lamborghini Huracán Perfomante, 

een Audi R8 coupé of een Ducati Panigale R.  

Op badminton zit ik in het team U-17 en doe ik 

mee met de competitie samen met Lars, Mathijs en 

Teun. Ik speel het liefst enkel en mijn beste slag is 

de drop. Ik zit ongeveer al 8 jaar op badminton en 

ik doe het nog steeds met alle plezier. 

Ik geef het blad graag door aan Jelle Staal 

Awkward! 
Iedereen houdt van muziek. Er zijn nog maar wei-

nig mensen in Nederland zonder een Spotify-abon-

nement en in menig huishouden staat de radio al-

tijd aan.  

Toch bestaat er ook een groep die gelabeld kan 

worden als ‘extreem geobsedeerde muziekfanaat’. 

Volgens mijn vrienden behoor ik ook tot deze cate-

gorie. Deze titel draag ik met enige trots, maar 

roept soms ook wat irritatie op, onder andere bij 

mijn geliefde zusters. Als je mij zou vragen om tien 

landen in Europa op te noemen zou dat langer du-

ren dan wanneer je mij zou vragen in welk jaar het 

5e studioalbum van Kanye West uit kwam en welke 

nummers daarop stonden (dit betekent niet dat je 

mij dit ook echt moet vragen). Kortom, mijn naam 

is Jannes Oprins en ik ben geobsedeerd met hip-

hopmuziek.  

Mijn fanatisme begon eigenlijk toen ik ongeveer 9 

jaar oud was. Toen ontwikkelde ik als eerste een 

grote interesse voor de muziek van Michael Jack-

son. Ik luisterde eigenlijk naar niks anders. 
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Ik had een hoop Cd’s van hem, boeken en docu-

mentaires. Een jaar later viel mijn oog echter op 

een heel ander genre. Dit was namelijk de tijd dat 

Nederlandse hiphopartiesten, zoals The Opposites, 

Fresku en Kempi, in mijn gezichtsveld kwamen. Dit 

was voor mij een sneeuwbal die ging rollen en 

steeds maar groter werd. Ik ging mij verdiepen in 

Amerikaanse en Britse hiphop en ook rap uit de ja-

ren 80 en 90. Het tofste aan deze muziek vind ik de 

energie en de pakkende teksten die ook vaak direct 

en kritisch zijn naar wat er gebeurt in de wereld. 

De verschillende manieren waarop ze rappen, rij-

men en spelen met woorden op een goeie beat ge-

ven mij veel energie en inspiratie.  

Het meeste van mijn geld gaat dan ook wel uit naar 

nieuwe LP-platen, Cd’s, concerten en mijn jaarlijkse 

bezoek aan het Woohah! Festival in Hilvarenbeek. 

Dit is voor mij het hoogtepunt van het jaar waar ik 

met mijn middelbare schoolvrienden sinds 2017 ie-

dere editie te vinden ben. Dit is een van de groot-

ste hiphopfestivals in Europa waar alles van deze 

cultuur centraal staat: mode, dans, kunst, dj’en, 

taal en uiteraard muziek. Dan staan wij dus ook als 

een stel goed geklede stinkerds te zweten en te 

springen in de ‘moshpit’ bij onze favoriete artiesten. 

Ik heb al vele van mijn idolen kunnen zien zoals; 

Travis Scott, Denzel Curry, Night Lovell, A$AP 

Rocky, Nas en Pusha-T. 

 

Ook ben ik sinds een paar jaar begonnen om zelf 

muziek te maken. Ik wilde graag wat gaan doen 

met de muziek waar ik zo in geïnteresseerd was, 

dus ging ik op zoek naar programma’s waarmee ik 

muziek kon maken op mijn laptop. Een vriend van 

mij kreeg hier les in en kon voor mij een pro-

gramma genaamd FL Studio gratis installeren en 

gaf me wat tips. Ik ging op YouTube kijken naar tu-

torials over hiphopbeats en zo ben ik gaan leren. 

Nu doe ik dit al 3 jaar als hobby en maak ik al best 

redelijke ‘trap-’ en ‘drill’-beats, maar ik ben nog niet 

van plan om hier iets serieus mee te gaan doen. Ik 

vind het nu vooral leuk om een beetje te experi-

menteren en creatief bezig te zijn. Ik haal altijd 
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veel inspiratie uit bekende producers zoals Ronny J, 

Kenny Beats, Pi’erre Bourne en DJ Hyperlink, die 

vaak beats maken voor mijn favoriete rappers.  

Kortom, hiphop is voor mij ontzettend belangrijk. Ik 

kan mezelf hier helemaal in kwijt en het helpt mij 

om allerlei dingen te verwerken en te ervaren. Het 

geeft mij een creatieve en open mindset, die mij 

ook veel kan helpen bij mijn opleiding Social Work.  

Zaaldiensten 
30 September:  Jannes Oprins                

Richard Schrauwen 

 

7 Oktober:           Fabi van Oosterwijck      

Jannick Ickenroth        

14 Oktober:           Miriam Runge                 

Loewy Hermans 

21 Oktober:         William Aarts                 

Monique Willemse – Ophof 

28 Oktober:               Fenne Kreeft                 

Eduard van Broekhoven 

 

4 November:           Claud Klaassen                

Maud Faes 

11 November:          Bart van Elderen             

Ruud van Heijst 

18 November:         Evelien Stokkermans      

Patrick Strengman 

25 November:         Mark Geerts                  

Frans Oprins 

 

2 December:              David Bogaarts               

Marry van Mierlo 

 

 

Af & Bij 
 

Bij: 

+ Susan Murphy 

+ Jeroen Vromans 

+ Stefanie Aerts 

 

Af: 

-  Sieb Willemse 

- Joris van Mourik 

- Mathis Tang 

Jarige seniorleden 
Els Graafmans   7 oktober 

Evelien Stokkermans  11 oktober 

Maud Faes   12 oktober 

Ben van der Veer  19 oktober 

Simone Kreeft   31 oktober  

Fenne Kreeft   31 oktober 

Monique van der Loo  31 oktober 

Kees van der Heijden  1 november 

Ruud van Heijst   3 november 

Thibo van Gils   5 november 

Jos Vermeulen   7 november 

Dio van Gils   7 november 

Jurgen Rommen  14 november 

Hugo Dilweg   14 november 

Ben van der Veer Sr  18 november 

Ruud van de Werf  21 november 

Jacqueline de Jong  28 november 

Anouk Kroot   2 december 

 

Jarige jeugdleden 
Judith Veen   2 oktober 

Ella Migchielsen   9 oktober 

Nynke Timmermans  16 oktober 

Michael Aarts   17 oktober 

Femm Bastiaansen  19 oktober 

Teun Klaassen   22 oktober 

Sanne Broeders   26 oktober 

Lieke van Hoek   30 oktober 

Stefanie Aerts   5 november 

Teodoras Magyar  9 november 

Bente Willemse   12 november 

Lars Vermeeren   12 november 

Emily Verkooijen  22 november 
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Jeugdredactie 
 
Zoals de meesten van jullie natuurlijk al wel weten is de competitie weer begonnen en zo zijn ook de vrijdag 
trainingen weer begonnen. Dit jaar gaan we er natuurlijk weer een sportief, leuk maar ook gezellig seizoen 
van maken alleen dit alles natuurlijk wel op een veilige afstand.  

 
Teamfoto’s  
De vrijdag trainingen zijn weer begonnen en zo zijn er op vrijdag 11 Septem-
ber net voor de training ook de nieuwe teamfoto's gemaakt. Zo hebben de 
competitie spelers zoals elk jaar weer een gezamenlijke foto gemaakt in het 
BC Gilze clubtenue en hebben de spelers ook apart met hun teams een foto 
gemaakt. Deze foto’s zijn al te vinden op de Instagram pagina van BC Gilze. 

 
Woordzoeker 
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De antwoorden van… (toen en nu) 
 

 

1. Naam:      Maud Faes    

2. Geboortedatum:     12 oktober 1999 

3. Woonplaats:     Gilze 

4. Hoe lang speel je al badminton:   Ongeveer 1 jaar 

5. In welk team zit je:    minicompetitie  

 

6. Mijn favoriete spelsoort is:    enkelen, dan kan ik meer slaan 

7. Mijn beste slag is:     hard slaan 

8. Beste trainer:     Remy, ik leer heel veel van hem 

9. Op welke school zit je:    De Wildschut 

10. In welke klas:     Groep 5 

 

11. Wat wil je later worden:    juffrouw van groep 3 op de basisschool   

12. Heb je broertjes of zusjes:    nee 

13. Je lievelingskleur:     paars en blauw 

14. Doe je ook nog andere sporten:   dansen bij de Valk, vooral streetdance en hiphop 

15. Ga je nog op vakantie:    Ik ga twee weken naar Frankrijk met mijn ouders 

 

16. Je lievelingsdier:     olifant en giraf 

17. Heb je huisdieren:     Een hond en een konijn.  

18. Favoriete muziek:     Top 40 muziek en leuke muziek om op te dansen. 

19. Favoriete tv-programma:    Spangas en Geny in the house 

20. Hobby’s:      skeeleren 

 

21. Heb je een vriend:     nee 

22. Beste eigenschap:     helpen op school met huiswerk. 

23. Slechtste eigenschap:    mijn moeder helpen met schoonmaken 

24. Liever fietsen of met de auto:   Het ligt eraan wat voor weer het is. 

25. Ik help mijn moeder met:    koken, dat vind ik niet zo erg. 

 

26. Ik help mijn vader met:    niet 

27. Ik eet het liefst:     spaghetti 

28. Mooiste boek:     Oma krullenbol gaat op zwemles van Ellen Thijsinger 

29. Mooiste film:     Zoop in Idia, omdat er veel dieren in zitten 

30. Pindakaas of pasta:    pasta, pindakaas is vies  

 

31. Ik heb een hekel aan:    mijn kamer opruimen 

32. Wat vind je van BC Gilze:    gezellig 

33. Heb je wel eens iets uitgehaald  

wat echt niet door de beugel kon:             Ik heb weleens een theezakje door de wc gespoeld. 

34. Je mag 1 ding meenemen naar  

een onbewoond eiland, wat:   papa en mama  

35. Wat zou je doen met 1 miljoen euro:  leuke dingen kopen en de helft gaat naar een goed doel. 

36. Heb je nog iets te melden of te vragen:  nee 
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De antwoorden van… (toen en nu) 
 

1.  Naam:      Maud Faes    

2. Geboortedatum:    12 oktober 1999 

3. Woonplaats:     Gilze 

4. Hoe lang speel je al badminton:  Ongeveer 12 jaar 

5. In welk team zit je:    Midweekcompetitie Gilze 1 

 

6. Mijn favoriete spelsoort is:   Dubbel 

7. Mijn beste slag is:    Dropjes 

8. Beste trainer:     Fabian Pang 

9. Op welke school zit je:    Ik heb nu een tussenjaar, maar doe wel een cursus Spaans. 

10. In welke klas:     geen 

 

11. Wat wil je later worden:   Iets in de richting van loopbaancoach of re-integratie- 

     coaching of bij een uitzendbureau 

12. Heb je broertjes of zusjes:   Nee, nog steeds niet 

13. Je lievelingskleur:    Lila 

14. Doe je ook nog andere sporten:  Nee 

15. Ga je nog op vakantie:    Misschien tussen kerst en nieuwjaar naar Praag 

 

16. Je lievelingsdier:    Tackle en een Engelse buldog, maar een giraf blijft in een 

      dierentuin mijn lievelingsdier. 

17. Heb je huisdieren:    Een hondje, Floris 

18. Favoriete muziek:    Rock  

19. Favoriete tv-programma:   Chateau meiland 

20. Hobby’s:     Schoenen kopen (nikes) en skeeleren 

 

21. Heb je een vriend:    Ja 

22. Beste eigenschap:    Empathisch, communicatief vaardig en sociaal 

23. Slechtste eigenschap:    Ongeduldig en zeg net iets te snel wat ik vind 

24. Liever fietsen of met de auto:   (met volle overtuiging) auto! Alles is beter dan de fiets 

25. Ik help mijn moeder met:   Koken en stofzuigen 

 

26. Ik help mijn vader met:   De hond 

27. Ik eet het liefst:    McDonalds en sushi (zei Maud wel heel snel). Bij de Mac: een 

     big-Mac menu medium met cola en frietsaus. 

28. Mooiste boek:     Meisje van mars 

29. Mooiste film:     Endless love 

30. Pindakaas of pasta:    Pasta, pindakaas is vies  

 

31. Ik heb een hekel aan:    Onrechtvaardigheid 

32. Wat vind je van BC Gilze:   Gezellig 

33. Heb je wel eens iets uitgehaald  

wat echt niet door de beugel kon:        Nee eigenlijk niet nee 

34. Je mag 1 ding meenemen naar  

een onbewoond eiland, wat:   Sokken, ik haat op blote voeten lopen 

35. Wat zou je doen met 1 miljoen euro:  Een huis kopen en een huis kopen in Spanje en heel veel 

     mooie vakanties boeken 

36. Heb je nog iets te melden of te vragen: Nee 
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Wist u dat… 
……… Kimberley namens de Recreatiecommissie binnenkort haar eigen ‘online bingo’ gaat     

        organiseren voor alle leden? 

……… pannenkoekenbakker Maaike pas vrij laat over ‘hoog vuur’ spreekt als ze bijna  

        het huis af laat branden? 

……… Mario en zijn zes ‘angels’ namens BC Gilze de badminton-instuif hebben verzorgd voor  

        alle kinderen in de laatste schoolvakantieweek? 

……… dit eenmalige ochtendprogramma inmiddels heeft geleid tot maar liefst 7 nieuwe  

        aanmeldingen bij de jeugd? 

……… de jaarlijkse competitieteam- en selectiefoto’s bij de senioren deze keer uitstekend op  

        1,5 meter van elkaar is gemaakt door hoffotograaf Michel van Dongen? 

……… wat wél hetzelfde was als de afgelopen jaren, was de ‘achterkant-foto’ van de  

        spelersselectie waarbij niet de billen maar de sponsor middelpunt van aandacht was? 

……… Sofie erg blij is dat ze een meisje is? 

……… Eva gewoon van bier drinken houdt (maakt niet uit wat)? 

……… de aangekondigde grootse renovatie van de sporthal inmiddels met een jaar is  

        uitgesteld door de gemeente? 

……… geplande datum van gereed is nu in augustus 2022? 

……… ons gewaardeerde lid T.P.A. Braspenning heeft zich weer eens van zijn meest duistere  

        kant laten horen door zijn overleden konijn af te voeren via de groene AGF-kliko? 

……… het bestuur-on-tour in augustus onverwacht bij de vrijwilligers onder onze leden thuis  

        langskwam om hen de traditionele BBQ als cadeau te overhandigen? 

……… dit als alternatief omdat een grote vrijwilligers-samenkomst niet mogelijk bleek als  

        gevolg van corona? 

……… we trots zijn op al onze leden die hun beste beentje voor zetten om de  

        woensdagavond zo goed als mogelijk door te komen met inachtneming van de corona- 

        maatregelen die het bestuur heeft ingevoerd? 

……… we sinds kort een wist-u-datjes-brievenbus achter het inhangbord hebben staan? 

 

  


