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Van de Redactie
Beste lezers,
Het laatste Virke voor dit seizoen ligt weer klaar. Dat
afgelopen seizoen een bijzondere was, dat zal je niemand uit moeten leggen. Het blijven schrijven voor
iedere editie was voor alle schrijvers dan ook een
grote uitdaging. Maar zoals je ziet ligt hier toch weer
editie vijf van dit jaar. Graag wil ik dan ook alle schrijvers weer hartelijk bedanken voor de inzet!! Zoals
aan het begin van de coronacrisis werd gezegd: Alleen samen komen we er doorheen.
In deze enigszins korte editie kunnen we vooruit kijken op een heerlijke sportzomer, waarin we weer
onze favoriete sport kunnen beoefenen in de sporthal. Verder laten we ons oudste lid, Marry van Mierlo
aan het woord en ook Stijn vertelt een stukje over
zichzelf. Verder beginnen alle commissie ook weer
vooruit te plannen voor wat er allemaal mogelijk is
in de komende tijd. De jeugdredactie heeft voor jong
(en oud) een paar tip om fit te blijven en hoe je een
heerlijke smoothie kan maken.
Vanaf volgend seizoen gaan we weer aan de slag
met de gebruikelijke rubrieken of wellicht nieuwe rubrieken. Mocht je hier nog een leuke idee voor hebben of graag meehelpen bij het maken van het virke,
chroom niet om me een keer aan te spreken in de
sporthal.
Voor nu wens ik iedereen veel leesplezier en alvast
een fijne en sportieve zomer toe.
Namens de redactie,
Koen Timmermans

betwisten. We hebben immers het grootste gedeelte
thuisgezeten en onze activiteiten afgelast. Dat het
een weer uniek seizoen was, staat in ieder geval buiten kijf.
We sluiten het seizoen gelukkig positief af. Bij het
schrijven van dit stukje is net bekend gemaakt dat
we weer mogen sporten in groepen van max. 50 personen en dat de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd
hoeft te worden als dat voor de sportbeoefening
noodzakelijk is. Dit betekent dat we weer kunnen
dubbelen en mixen zoals we gewend zijn op de
woensdagavond, waarbij we wel rekening moeten
houden met de groepsgrootte. Als de dalende besmettingscijfers doorzetten kunnen we hopelijk eind
juni weer op volle capaciteit draaien. We zullen alle
informatie over de speelavonden en de coronamaatregelen via de mail blijven communiceren. Voor
snelle berichten kun je onze BC Gilze-groepsapp of
Facebookpagina raadplegen. Spreek een bestuurslid
aan om hierin te komen.
Renovatie Sporthal Achter de Tuintjes
Via deze weg wil ik jullie ook kort informeren over de
voortgang van de renovatie van Sporthal Achter de
Tuintjes. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het
voorlopig ontwerp en het voorlopige kostenplaatje.
Als dit allebei wordt goedgekeurd kunnen we binnenkort de presentatie van het voorlopig ontwerp
verwachten.
Competitie- en trainingsbijdragen
We hebben als bestuur besloten om de bijdragen
voor de bonds- en midweekcompetitie en -trainingen voor een groot gedeelte terug te storten. Voor
de midweekcompetitie zal de bijdrage volledig teruggestort worden, omdat de teams geen wedstrijden hebben gespeeld. De kosten voor de jeugd- en
recreatietrainingen worden naar rato van het aantal
trainingen die door zijn gegaan teruggestort. Door
tegenvallende sponsorinkomsten en het feit dat we

Van de Voorzitter
Beste leden,
We zijn alweer bij het laatste Virke van het seizoen.
Of het nu een heel bewogen seizoen was valt te
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maar voor een deel de teambijdrage vergoed hebben gekregen vanuit Badminton Nederland, hebben
we besloten om de helft van de competitiebijdrage
terug te storten, aangezien de trainingen langere tijd
door zijn kunnen gaan en er wedstrijden gespeeld
zijn. Spreek ons gerust aan als je hier vragen over
hebt.
Kopij: kopijvirke@outlook.com

`t Virke seizoen 29 nummer 5

5

Belangrijke data
We kunnen met de positieve vooruitzichten weer

Maar corona is voorlopig nog niet helemaal uit ons

rustig aan plannen gaan maken voor komend sei-

leven. Dus de PR-commissie zou de PR-commissie

zoen. Bij deze alvast wat data voor de eerste activi-

niet zijn als we hier niets ludieks op zouden hebben

teiten die op de planning hebben staan:

bedacht. Vandaar dat we sinds 9 juni beschikken
over heuse ‘BC Gilze-billenstickers’ op de tribune

.

Op zaterdag 18 september organiseren we de jaar-

Daarmee kun je veilig op 1,5 meter afstand van

lijkse vrijwilligersbarbecue voor iedereen die zich het

elkaar op de tribune zitten om even 20 minuten uit

afgelopen jaar voor de club heeft ingezet. Alle geno-

te rusten van al die sportieve inspanning, of gewoon

digden ontvangen binnenkort een uitnodiging.

heerlijk te kijken naar de leuke wedstrijdjes die weer
op de woensdagavond gespeeld gaan worden.

Op vrijdag 24 september houden we de Algemene
Ledenvergadering. Tijdens deze bijeenkomst stem-

Deze billenstickers zullen rond oktober ook nog in

men we onder andere over de contributiebetalingen

BC Bever-stijl komen…;) Want dan gaan we alsnog

en een wijziging van de statuten. Het klinkt wellicht

het

niet als de meest spannende manier om je vrijdag-

organiseren. Hebben jullie er ook al zoveel zin in?

Gemeentelijk

Badmintontoernooi

in

Gilze

avond te besteden, maar het is wel hét moment om
je vragen te stellen en mee te stemmen over belang-

Dio heeft de website helemaal geüpdatet, dus daar

rijke zaken voor het komende seizoen. Genoeg rede-

kun je alle info vinden van wat er de komende

nen om aan te sluiten!

maanden weer bij onze club gaat gebeuren.

Op zaterdag 23 en zondag 24 oktober 2021 organi-

Maud heeft de nieuwe clubkleding weer besteld en

seren we het Gemeentetoernooi in de sporthal in
Gilze. Wil je er ook voor zorgen dat de Gemeentebokaal weer bij ons terecht komt? Houd dit weekend
dan alvast vrij.

stralend bijloopt.

begonnen met het benaderen van sponsors. Het is
lastig om met name bij onze horeca-sponsors te

Sofie Oprins

vragen om hun support, maar we gaan er zeker met
een creatieve inslag langs om te zien wat er allemaal

PR commissie

nog mogelijk is. Gelukkig zijn er ook andere trouwe
WE

MOGEN

WEER

BADMINTONNEN!

groene licht van Hugo de J. en Mark R. gekregen dat
er ook weer binnen gesport mag gaan worden. En
ook nog lekker douchen! Met als kers op de taart ook
nog het Sportcafé weer open! Wat een heerlijk
nieuws was dat, voor ons badmintonners.

sponsors die weinig of geen last hebben gehad van
de pandemie crisis. Daardoor kunnen wij van de
sponsorcommissie -naar verwachting- toch weer een

Twee weken geleden eindelijk het langverwachte

Weer

lekker dubbelen en mixen; gezellig de sociale
contacten met clubgenoten aanhalen in de hal en
aan de bar.

iedereen er vanaf het nieuwe seizoen weer helemaal

Loewy en ik zijn inmiddels toch weer voorzichtig

Vriendelijke groet,

JAAAAAAAAAAAAAAAAAA,

zal deze in de komende weken uitdelen, zodat

mooi bedrag verzamelen waardoor onze jeugd- en
seniorencompetitiespelers

niet

zo’n

torenhoge

competitiebijdrage hoeven te betalen.
Ledenwerving: gelukkig hebben we, ondanks de
corona periode, weinig leden zien vertrekken. Maar
toch zijn we naarstig op zoek naar nieuwe leden.
Vandaar dat we bij de PR in augustus weer flink gaan
werven om ons ledenaantal weer op een goed
niveau te krijgen. Mocht je iemand kennen die, zeker
nu, weer wil gaan sporten? Neem die persoon dan
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gerust eens mee op de woensdagavond. Even een
mailtje vooraf naar onze secretaris Sandy, en dan kan
er naar hartenlust worden geshuttled.

gestart met de voorbereidingen voor het Gemeentetoernooi, dat we hopelijk dit jaar weer wel kunnen

Tenslotte wil ik speciale dank uitspreken aan onze

organiseren. Noteer alvast de voorlopige datum in je

eenmans-redactie Koen Timmermans. Het is een

agenda: 23 en 24 oktober! We zijn nog in overleg

prestatie van formaat om een volledig seizoen,

met Bever over de speellocatie, maar dit zal waar-

zonder badminton, toch 5 Virke’s uit te brengen! Dit

schijnlijk in onze Gilzer badmintontempel zijn.

was een van de weinige dingen die bij BC Gilze
‘gewoon’ zijn doorgegaan. Maar ik geef het je te

Bij deze wil ik ook nogmaals de oproep doen voor

doen; om 5 clubbladen uit te brengen zonder dat er

de opvolging van onze clubscheidsrechter Joost. Je

noemenswaardige

georganiseerd

bewijst onze club en onze competitiespelers hiermee

konden worden. Maar gelukkig kon de PR commissie

een enorme dienst. Daarnaast ben je betrokken bij

op deze manier tóch nog al onze clubgenoten

badminton op het hoogste niveau in Nederland! Wil

bereiken

je meer informatie, laat me dit dan weten!

en

enig

activiteiten

leesplezier

gunnen

in

de

badminton loze periode. Koen, bedankt!
Rest mij niets anders dan jullie een fijne zomervakanTot woensdag!

tie te wensen; ik ga ervan uit dat ik veel competitiespelers deze zomer in de sporthal ga zien om flink te

Met sportieve groet,

trainen. Doelstelling is natuurlijk om volgend seizoen
weer een aantal kampioenteams te kunnen huldi-

Mario

gen!

Technische Commissie

Recreatie Commissie
De droom van een doodnormale badminton avond

Vorig seizoen schreef ik in het laatste Virke: “Alweer

lijkt steeds dichter bij te komen. We mogen weer

het laatste Virke van het seizoen; een seizoen dat de

gaan dubbelen, maar zullen het nog even moeten

boeken in gaat als één van de meest memorabele

stellen zonder onze kantine. Dus, nog even vol hou-

seizoenen in de geschiedenis van BC Gilze door het

den en soms nog een beetje blijven dromen…

Corona-virus”. Niet wetende dat het seizoen daarop
zowaar nog meer memorabele zou worden. De com-

Midweek competitie:

petities afgelast, geen Gemeente Toernooi, geen

Het inschrijfformulier voor de Midweek competitie is

Clubkampioenschappen. Maar, net zoals ik ook vorig

onlangs naar alle leden gemaild. De Midweek com-

seizoen in het laatste Virke schreef: er is licht aan het

petitie start in oktober 2021 en loopt tot en met mei

eind van de tunnel. Ten tijde van het schijven van dit

2022. Een hele leuke competitie, speciaal gericht op

stukje is net bekend geworden dat we kunnen star-

recreatieve badmintonspelers van beginner tot ge-

ten met badmintonnen. Laten we hopen dat we de

vorderde. Je speelt ongeveer 1 of 2 keer per maand

periode van (sportieve) lockdowns nu voorgoed ach-

op een avond op een doordeweekse dag. De thuis-

ter ons kunnen laten en onze geliefde sport – met

wedstrijden zijn op dinsdagavond. Bij deze competi-

alle bijbehorende evenementen – weer als vanouds

tie staat gezelligheid voorop. Je kunt je hiervoor in-

kunnen beoefenen.

schrijven tot en met woensdag 9 juni bij Michel van
Galen.

En met dit goede nieuws zijn dan ook de voorbereidingen voor komend seizoen in volle gang: de competitieteams en speelsleutels voor de senioren zijn
bekend en die van de jeugd volgen eind juni. We zijn

8
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RC Trainingen:

Het was weer een beetje wennen op het begin, maar

Op hetzelfde inschrijfformulier stond ook de infor-

na een goede warming-up, veel racketvaardigheid

matie over de RC trainingen. Deze start in september

en ouderwetse loopoefeningen, was het net alsof er

2021. De training loopt tot en met maart 2022 en zal

nooit een pauze was geweest. We zijn ontzettend blij

plaats vinden op de vrijdagavond van 18:30 tot

dat we weer in de hal mogen trainen!

20:00u. De kosten voor de Recreanten-training zijn €
90. Bij te weinig aanmeldingen kan het zijn dat de

Jeugdkamp 2021:

training niet doorgaat. Uiteraard worden de inschrijf-

In het weekend van 16, 17 en 18 juli gaan we met

kosten dan terugbetaald. Maak dus vooral andere le-

onze jeugdleden op jeugdkamp. We zijn erg blij dat

den enthousiast om ook deel te nemen aan deze

we dit kunnen organiseren en zullen er met enkele

trainingen! Ook hiervoor kun je je tot en met 9 juni

aanpassingen een superleuk kamp van gaan maken!

inschrijven bij Michel van Galen.

Het thema is: Olympische Spelen. Het belooft dus
een sportief kamp te worden met hopelijk een me-

Restituties:

dailleregen, een Olympisch (kamp)vuur en vooral

Ter info voor degenen die zich afgelopen seizoen

heel veel gezelligheid in het enige echte Holland BC

voor één van beiden bovenstaande onderdelen heb-

Gilze House. We zien iedereen graag in het weekend

ben ingeschreven. Het bestuur is voornemens per

van 16, 17 en 18 juli! Geef je dus snel op!

onderdeel de volgende bedragen te restitueren omdat het niet of slechts gedeeltelijk door kon gaan

Vrijdagtrainingen

i.v.m. de Corona-maatregelen:

Het komende jaar zullen we op de vrijdag extra trai-

-

Midweekcompetitie – volledig: €35,-

ningsplaatsen over hebben tijdens de competitie-

-

Recreanten-training – deels:

trainingen. Lijkt het je leuk om een extra keer te trai-

€38,50

nen en om meer gevorderdere oefeningen te doen?
Activiteiten:

De vrijdagtrainingen vinden plaats op vrijdag van

Fysieke groepsactiviteiten lijken tot en met de zomer

18:30 tot 20:00 en worden gegeven door Jannes en

nog niet mogelijk of gewenst. Voor het nieuwe sei-

Stephanie. De kosten bedragen 50 euro, waarvoor je

zoen bekijken we de mogelijkheid om, zodra het

ongeveer 30 keer kunt trainen van September tot en

weer kan en mag, een leuke activiteit te organiseren

met de clubkampioenschappen in Maart. Ben je ge-

voor alle senior leden.

interesseerd of heb je vragen? Loop gerust eens
langs de trainers op woensdag of stel je vraag bij Eva

Blijf gezond en hopelijk tot snel!

(06-10445408). Opgeven kan via de e-mail via
evaoprins@hotmail.com.

Namens de RC,
Michel van Dongen

Jeugdcommissie
Jeugdtrainingen:
Op woensdag 19 mei was het zo ver! Na enkele weken buiten actief te zijn geweest op het veld mochten we eindelijk weer badmintonnen in een hal (zonder wind

)!

Tot slot
Nieuwe leden zijn 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!
Namens de jeugdcommissie,
Eva Oprins
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Jeugdredactie
De zomer is weer begonnen en dat betekent warm
weer en waterpret. Om ons allemaal actief en fris te
houden hebben wij wat ideetjes voor jullie om fit te
blijven en een lekker smoothie recept.
Fit blijven in de zomer

Smoothie recept
Een tweede manier om lekker fris te blijven na het
sporten in de zomer is door smoothies te drinken.
Vorig jaar hadden we een ijsrecept voor in de zomer.
Dit jaar hebben we een BC Gilze smoothie recept verzonnen met geel en blauw fruit.

Om fit te blijven en volgend seizoen weer lekker
sportief te beginnen hebben we een aantal sportieve

Ingrediënten:

ideeën op een rij gezet die je thuis deze zomer kan

-

Banaan

doen om actief te blijven.

-

Blauwe bessen

-

Bramen

-

Citroensap

-

(Honing)meloen

-

Yoghurt en/of (karnen)melk

-

Muntblaadje

Gooi alle (geschilde) fruitstukjes en yoghurt of melk
samen in de blender totdat het een glad geheel is.
Als het te zoet is kan je altijd meer karnemelk of citroensap erin doen. Als de smoothie te zuur is kan je
er honing of meer banaan en/of meloen in doen. Om
het af te maken kan je er een muntblaadje bovenop
doen of een suikerrandje op je glas maken. Het suiTouwtjespringen

kerrandje maak je voordat je de smoothie in je glas

Tijdens warming-ups maken wij soms gebruik van

giet door middel van het randje van je glas in water

touwtjespringen om onszelf op te warmen. Je kan

te dippen en daarna voorzichtig door de suiker te

thuis in je tuin verschillende manieren van touwtje-

rollen. Disclaimer: Dit smoothie recept is niet uitge-

springen oefenen zoals gekruist touwtje springen of

test door de redactie.

op een been touwtje springen. Door verschillende
manieren te oefenen voorkom je dat het saai wordt
en het is goed voor je kuitspieren en conditie.
Waterballonnengevecht
Hiervoor heb je natuurlijk waterballonnen nodig en
een tegenpartij, maar het is een ideale manier om
lekker koel te blijven en toch buiten te komen. Daarnaast is het sociaal, maar kan het wel met de nodige
anderhalve meter worden gespeeld. Om een extra
effect aan het waterballonnengevecht te geven kan
je gekleurd water in je waterballonnen doen.
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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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Doorgeefpagina jeugd
Hallo allemaal, ik zal me even voorstellen.

In mijn vrije tijd speel ik veel buiten met mijn vrien-

Ik ben Stijn Kreeft 11 jaar en woon in de Jagilstraat.

den of zit te gamen op de Playstation. Daarnaast luis-

Daar woon ik samen met mijn vader Jack mijn moe-

ter ik graag naar Nederlandse muziek van Racoon,

der Daniëlle en mijn zusje Bo die ook op badminton

Snelle of Guus Meeuwis.

zit. We hebben geen huisdieren meer. Eerste hadden

Mijn lievelingseten zijn frietjes met een Loempiedel

we 2 katten en veel vissen in onze vijver. Afgelopen

en stoofvlees.

jaar hebben we veel verbouwd.
Ik zit nu 5 jaar op badminton. Ik ben op badminton
gegaan om te sporten, samen te leren spelen en ook
te leren verliezen. Naast het trainen 1x Bravo competitie gespeeld. Tijdens de 2e keer competitie kwam
corona. Afgelopen jaar met B.C. Gilze U11 waren we
goed op weg naar een mooie prijs maar toen werd
alles stilgelegd. Komend jaar hoop ik dat we weer
met U11 mooie wedstrijden kunnen spelen (al zijn
we maar met z’n vieren). Ik vind enkel spel leuk maar
kan ook goed dubbelen met mijn zusje.
Trainen op woensdag en vrijdag zorgt dat ik lekker
bezig kon zijn.
Ik zit in groep 7 van OBS de Wildschut waar ik het
leuk vind. Het leukste vak vind ik rekenen. Als extra

Ik hoop dat dit snel weer kan. Nu is het wel leuk om

doe ik Frans erbij. Na de meivakantie zijn we verhuisd

elkaar te zien, eerst via Teams of op het grasveld bij

naar het nieuwe schoolgebouw.

Monique en nu weer in de zaal.

Wat ik later wil worden weet ik nog niet precies.
Ik geef de jeugdpagina door aan Jens van Hoek.

Doorgeefpagina senioren
72 jaar geleden werd ik geboren in Dussen. In een
gezin van 10 kinderen was ik de 3 e. Het was passen
en meten in het ouderlijk huis.
Na de lagere school ben ik nog 2 jaar naar de Land
& Tuinbouw opleiding gegaan. Door het gebrek aan
interesse in en op school ben ik overgestapt naar de
WEK-schoenfabriek in Kaatsheuvel om te gaan werken. Na een jaartje werd ik gevraagd door de plaatselijke bakker om bij hem te komen werken in Babyloniënbroek. Toen heb ik nog 2 jaar de avondschool

toen dichterbij Gilze gaan werken, te weten bij

gevolgd om brood- en banketbakker te worden. Zo

Smarius bakkerijen in Tilburg. Daar heb ik het 18 jaar

bakte ik in de ochtenden vers brood en ’s middags

volgehouden, totdat ik door een nekhernia helaas af-

ging ik mee bezorgen in de omliggende dorpen. Na

gekeurd werd. Naderhand heb ik nog een jaar of 6

een jaar of 5 ben ik 2 jaar bij een andere broodbak-

als beheerder in de sporthal gewerkt.

kerij in Wijk&Aalburg gaan werken. Toen ontmoette
ik bij Den Door in Gilze mijn grote liefde Elly en ben
`t Virke seizoen 29 nummer 5
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Net voordat wij in 1972 trouwden hebben ons El en

kapotte snaar of een volledig bespanning als dat ge-

ik een huisje gekocht in de Lochtstraat. In 1977 werd

vraagd wordt.

Mario geboren en 3 jaar later volgde Remy. Die twee
badraven kennen jullie vast wel…

Vroeger heb ik veel gevist. Zowel zoetwatervissen als
zeevissen, vanuit hengelsportvereniging ’t Loze Vis-

Zelf ben ik begonnen met badmintonnen toen sport-

sertje’. Daar werden wedstrijden georganiseerd en

hal Achter de Tuintjes 2 of 3 jaar open was. Het zal

voor het zeevissen gingen we dan ’s ochtends vroeg

ergens rond 1982 zijn geweest. Volgens mij ben ik na

met de grote boot de Oosterschelde op. Dat was ook

Kees v.d. Heijden inmiddels het langste lid van de

heel leuk.

club. En trouwens waarschijnlijk ook de oudste…(?).
Alleen in 1989 ben ik een jaar lid-af geweest om te
herstellen van mijn nekhernia.
Meteen vanaf het allereerste begin heb ik meegedaan in de toenmalige Heren-recreatiecompetitie.
Mijn teamgenoten waren toen: Hein v.d. Lee, Jan van
de Nieuwelaar, Frans van Bergen en Wim van den
Ouweland. Leuk om te vermelden dat er van deze 5
spelers maar liefst 4 linkshandigen bij waren.
Zeker 10 jaar heb ik, in wisselende samenstellingen,
uitsluitend in Herenteams gespeeld. Daarna werd ik
vaste recreant voor gezellig wedstrijdjes op de
woensdagavond.
Daarbij werden de zoons ook groter en kregen
steeds meer het badminton-DNA uit de Van Mierlofamilie mee. Dus werd ik als meelevend vader ineens
chauffeur en supporter van de kinderen. Bijna ieder
weekend ging ik wel mee naar een toernooi waar
Mario en vooral Remy moest spelen. Remy zat inmiddels bij de Brabantse selectie en moest ook doordeweeks naar de steunpunten in Rucphen en Boxtel.
Dat was wel leuk om te doen, ook omdat je dan altijd
wel dezelfde mensen weer tegenkwam in al die
sporthallen. Ook later, toen de kinderen samen in
Gilze 1 speelden, kwamen wij als goede ouders iedere thuiswedstrijd op zondag kijken. Tegenwoordig
doe ik zelf nog altijd mee aan de jaarlijkse clubkampioenschappen en het gemeentetoernooi; uiteraard
bij de Veteranen-klasse. Gelukkig heb ik in mijn hele
actieve badmintonperiode nog nooit een blessure
gehad.
Tenslotte heb ik nog 20 jaar rackets aan clubgenoten
verkocht, als opvolger van Cees van Dun die dat voor
die tijd deed. Overigens repareer ik nog steeds een
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Een andere grote hobby van me is de boot. Na enkele kleinere exemplaren is het tegenwoordig een
plezierjachtje van het type Curtevenne, ca. 10 meter
lang. Die ligt altijd in de haven ‘Vissershang’ in Hank
en in de zomerse dagen ga ik daar graag naar toe
om gezellig te varen en te buurten met de andere
watersportliefhebbers op dezelfde steiger. Maar ook
in de winter houdt de boot mij bezig, want er is jaarlijks onderhoud nodig en eens in de 5 jaar wordt de
boot eruit getakeld en ben ik 3 weken lang bezig met
schuren en schilderen. Tijdens ieder zomers weekend
en in de vakanties gingen we vroeger ook altijd met
het gezin met de boot weg. Ofwel in de Biesbosch,
maar in de grote vakantie kruisten we altijd heel Nederland door. Sinds maart van dit jaar heb ik afscheid
moeten nemen van mijn vrouw Elly, na een slopend
ziekbed van meer dan 10 jaar. Dat was, en is, een hele
nare periode. Maar samen met mijn kinderen gaat
dat best redelijk. Al is het wel heel erg wennen, om
alles alleen te moeten doen.
Dus wandel ik nu maar weer heel veel en er gaan ook
weer nieuwe deuren open. Je bent nooit te oud om
te leren.
Ik geef de pen door aan Jacqueline de Jong.
Groetjes Marry van Mierlo
Kopij: kopijvirke@outlook.com
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Af & Bij

Jarige senioren

Bij

Bart van Elderen

25 juni

+

Fons Broers

7 juli

Af

Frans Oprins

8 juli

- Nora Schnuck

Claud Klaassen

11 juli

Eva Oprins

14 juli

Sofie Oprins

14 juli

Koen Timmermans

23 juli

Mark Geerts

25 juli

Erwin Oprins

27 juli

Loewy Hermans

20 augustus

David Bogaarts

22 augustus

Jeroen Willemen

22 augustus

Christa Hooft

23 augustus

Michel van Dongen

24 augustus

Lieke van Oosterwijck

8 september

Robine Hooft

11 september

Sandy van Trier

16 september

Monique Willemse

20 september

Susanne Klaassen

28 september

Jarige Junioren
Lynn Verschuuren

18 juni

Jens van Hoek

21 juni

Scott Arts

22 juni

Lizzy van Gils

25 juni

Izzie de Jong

28 juni

Diede Willemse

30 juni

Sanne van Engelen

1 juli

Iris van den Nouweland

29 juli

Fabian Gielen

7 augustus

Danya Tuijtelaars

15 augustus

Sindy Delien

16 augustus

Emma van der Boom

10 september
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Wist u dat…
……… onze jeugdleden alweer vanaf mei ‘gewoon’ lekker mocht badmintonnen in de sporthal?
……… sinds woensdag 9 juni ook de senioren weer hun wekelijkse shuttletje kunnen slaan; in dubbelof mix vorm?
……… de fanatiekelingen al een paar weken eerder waren begonnen met singlen?
……… dit gelukkig niet heeft geleidt tot blessures?
……… maar wel tot extra veel spierpijn?
……… het Sportcafé helaas nog gesloten blijft tot het nieuwe seizoen?
……… dit ermee te maken heeft dat de horeca maar tot 22.00 uur open mag blijven?
……… de douches gelukkig weer wél open zijn zodat je niet in je bezwete sportkleren naar huis hoeft?
……… je aan de billen-stickers op de tribune kunt zien waar je veilig (op 1,5 meter van elkaar) kunt
gaan zitten?
……… de stickers zijn gemaakt o.b.v. ‘one size fits all’, maar we merken dat dit in de praktijk niet altijd
opgaat
?
……… de nieuwe sporthal te duur uit dreigde te vallen en de architect daarom weer terug naar de
tekentafel is gestuurd door de Gemeente Gilze-Rijen?
……… het AirBadminton toch (nog) niet zo goed aanslaat als dat Badminton Nederland had gehoopt?
……… de speciaal geproduceerde windbestendige shuttle net zo veel duur(der) is als even snel kapot
gaat?
……… Corona heeft geleid tot minder speelmomenten en minder uitgaven (want o.a. minder zaalhuur
en minder inschrijvingsgelden)?
……… onze Penningmeester daarom geld heeft teruggestort aan alle deelnemers van de jeugd- en
seniorencompetitie, Midweekcompetitie en recreatietrainingen?
……… er nog enkele BC Gilze-mondkapjes te koop zijn (via Mario) #collectorsitem?
……… het Gemeentelijk Badmintontoernooi alsnog doorgaat in het weekend van 23 & 24 oktober
2021, in Gilze?
……… gelukkig kan dit jaar het jeugdkamp wél doorgaan en belooft dit een extra leuke editie te
worden?
……… we heel graag Stephanie van de Hurk en haar partner Tony feliciteren met de geboorte van hun
zoontje Joey?
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