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Van de Redactie
 
Beste badmintonners en andere lezers,
 

Hier alweer het vierde Virke van dit se

zoen. We blikken in dit Virke 

onder andere het afgesloten wedstrij

seizoen maar kijken ook vooruit naar de 

aanstaande clubkampioenschappen, het 

komend wedstrijdseizoen en natuurlijk 

het aanstaande jubileumfeest. 

 

Zoals gebruikelijkin dit Virke 

nieuws vanuit de verschillende commi

sie, dit keer ook een geweldig culinair 

recept en rubrieken waar we meer te 

weten komen van leden als Els Graa

mans en “hakkuhr” Michel Faes.

dit Virke het nieuws dat “good old Ha

nibal”Michel van Dongen stopt als voo

zitter van “onze” PR-Commissie. 

namens de redactie hartelijk dank voor 

jouw bijdragen tot dusver! Erg plezierig 

om onder jouw voorzitterschap lid te zijn 

van de PR commissie met als bijzonder

hoogtepunten de “baktradities

de commissievergaderingen en 

soonlijke rijm met bijbehorende 

deletter die we, ook dit jaar weer

5 december, weer van hem mochten

ontvangen. 

Wij nemen aan dat je die taken

geet over te dragen aan de nieuwe 

oogde voorzitter Jos Vermeulen?

jouw stipt- en correctheid zal je dat vast 

niet vergeten! 

Michel gelukkig blijf je betrokken bij de 

PR commissie en Jos alvast veel suc

met het aanstaande voorzitterschap! 

 

Namens de redactie veel leesplezier!

 

Groeten van Sofie, Jos en Ed 

 

 

 

 

Van de Redactie 

badmintonners en andere lezers, 

het vierde Virke van dit sei-

 terug op 

afgesloten wedstrijd-

maar kijken ook vooruit naar de 

clubkampioenschappen, het 

seizoen en natuurlijk 

 

bruikelijkin dit Virke ook weer 

illende commis-

een geweldig culinair 

en rubrieken waar we meer te 

weten komen van leden als Els Graaf-

Michel Faes.Ook in 

“good old Han-

stopt als voor-

Commissie. Michel, 

amens de redactie hartelijk dank voor 

Erg plezierig 

om onder jouw voorzitterschap lid te zijn 

van de PR commissie met als bijzondere 

s” tijdens 

issievergaderingen en de per-

met bijbehorende chocola-

jaar weer ver na 

van hem mochten 

en niet ver-

geet over te dragen aan de nieuwe be-

len? Gezien 

je dat vast 

Michel gelukkig blijf je betrokken bij de 

veel succes 

het aanstaande voorzitterschap!  

veel leesplezier! 

Van de Voorzitter
 

Beste leden, 

 

Het was een spannende periode in de 

afgelopen maanden als het gaat om de 

bonds- en regiocompetitie voor volgend 

seizoen. Een aantal competitiespelers 

hadden aangegeven hun laatste seizoen 

competitie te spelen bij BC Gilze. Bij de 

club was daar veel rumoer over. Als b

stuur hebben we dit echter wel aan zien 

komen en we hebben dit onderwerp dan 

ook al een hele tijd op de agenda staan. 

Sinds oktober zijn we bezig om voor vo

gend seizoen, en de jaren daarna, een 

plan te ontwikkelen en te zorgen dat we 

op een zo hoog mogelijk niveau als ve

eniging competitie kunnen blijven sp

len. 

Hierbij hebben we het beleid gehanteerd 

om niet actief nieuwe spelers van andere 

clubs te benaderen om bij BC Gilze te 

komen spelen. Maar natuurlijk staan wij 

wel open voor badmintonners van and

re verenigingen die graag bij ons zouden 

willen spelen. Dit was ook het geval en 

deze potentiële nieuwe leden zijn op de 

wachtlijst opgenomen. De TC zal de 

teamindeling eerst samenstellen met 

onze ‘eigen’ spelers, als blijkt dat we niet 

genoeg ‘eigen’ spelers hebben die op een 

bepaald niveau kunnen spelen, worden 

‘nieuwe’ leden gebruikt om deze gaten 

op te vullen. Op deze manier zullen ‘sp

lers van buiten’ niet een plaats innemen 

van onze ‘eigen’ competitiespelers. Dit 

beleid hebben we ook altijd gecommun

ceerd met badmintonners die bij ons 

hebben geïnformeerd of ze bij ons co

petitie zouden kunnen spelen in het vo

gend seizoen.  

Hoe de uiteindelijke teamindeling wordt 

is ook voor mij nog een ve

zal worden bepaald door Remy va
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lo als de nieuwe competitieleider seni

ren. 

De voorbereidingen voor de festiviteiten 

omtrent het 35 jarig jubileum zijn in vo

le gang. De feestcommissie 

en de jeugdcommissie zijn 

er erg druk mee. Om te be-

ginnen is een jubileumlogo 

gemaakt door Eva Oprins, 

dit logo zal in 2014 gebruikt 

worden. Er is ook een BC 

Gilze mascotte gemaakt (la-

ten maken) door Mario van 

Mierlo, deze is ook al regel-

matig in de sporthal aanwe-

zig geweest. We zijn alleen nog op zoek 

naar een goede naam voor deze masco

te. Weten jullie een leuke naam, mail de 

naam dan naar bcgilze@hotmail.com

De jeugdcommissie is bezig met een o

ganisatie van een gezellig dagje uit voor 

alle jeugdleden. Ze gaan een dag naar 

Toverland op zaterdag 12 april, meer 

informatie vind je vast en zeker hier

in het stukje van de jeugdcommissie.

Voor de senioren wordt een grandioos 

themafeest georganiseerd in het resta

rant van de sporthal op zaterdag 19 

april, het thema is ‘Beachparty’. De sen

oren hebben per mail een uitnodiging 

gehad. Opgeven kan tot en 

maart bij Ingrid Faes, of via 

ze@hotmail.com. 

Dat de club 35 jaar bestaat betekent ook 

dat we leden hebben die al een hele 

poos lid zijn van onze vereniging. We 

hadden in januari weer een jubilaris, 

Sandra Klaassen was 25 jaar lid van o

ze vereniging! Gefeliciteerd Sandra!

Tot slot wil ik jullie attenderen op twee 

activiteiten die de komende periode gaan 

plaatsvinden, de algemene ledenverg

dering en de clubkampioenschappen. Op 

donderdag 27 maart 2013 om 20.00 uur 

wordt de algemene ledenvergader

gehouden. Alle leden zijn hiervoor uitg

Kopij: virke@bcgilze.nl
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maart bij Ingrid Faes, of via bcgil-

Dat de club 35 jaar bestaat betekent ook 

dat we leden hebben die al een hele 

poos lid zijn van onze vereniging. We 

hadden in januari weer een jubilaris, 

Sandra Klaassen was 25 jaar lid van on-

eniging! Gefeliciteerd Sandra! 

Tot slot wil ik jullie attenderen op twee 

activiteiten die de komende periode gaan 

plaatsvinden, de algemene ledenverga-

dering en de clubkampioenschappen. Op 

donderdag 27 maart 2013 om 20.00 uur 

wordt de algemene ledenvergadering 

gehouden. Alle leden zijn hiervoor uitge-

nodigd. De agenda is inmiddels naar alle 

leden gemaild, daarnaast zal de uitnod

ging op de inhangkast worden gehangen. 

Tijdens de ALV zal het bestuur en de 

commissies het afgel

pen jaar bespr

hun plannen v

komende jaar pr

ren. Als je niet aanwezig 

zal zijn, wil je dit dan a

Anoek Haa

weten? 

Het weekend daarna, op 

29 en 30 maart, worden 

de jaarlijkse clubkamp

oenschappen gehouden. Alle leden ku

nen hieraan meedoen en st

het kampioenschap op hun eigen niveau. 

Woensdag 19 maart is de laatste dag dat 

je je op kan geven. Je kunt je opgeven 

bij Maaike de Jong of Kimberley van Zon. 

Zoek dus, als je dat nog niet hebt g

daan, nog snel (een) partner(s) en geef 

je op! 

 

Hartelijke groeten, 

 

Ben van der Veer jr. 

 

“If an elderly but distinguished scientist 

says that something is possible, he is 

almost certainly right; but if he says that 

it is impossible, he is very probably 

wrong.” 

“Wanneer een oudere maar vooraa

staande wetenschapper beweert dat iets 

mogelijk is, heeft hij vrijwel zeker gelijk, 

maar als hij beweert dat iets

is, heeft hij zeer waarschijnlijk 

 

~Arthur C. Clarke ~

Vertaling:“Na het beklimmen van een 

grote berg,

constateert men slechts dat er vee

bergen te beklimmen zijn.”
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Technische Co

missie 
 

Het competitieseizoen 2013-2014 zit er 

zo goed als op. Wat nog resteert zijn de 

bekerwedstrijden van de senioren, die 

momenteel in de 1e ronde bezig zijn.. 

Hopelijk komt er daar nog een fraai r

sultaat uit, als de spreekwoordelijke kers 

op de taart. 

 

Echter, het succes moest dit seizoen 

komen vanaf de jeugd. Gelukkig spee

den Jort, Rick, Daphne, Simone en Fe

ne een superseizoen en bleken ze verr

weg de beste van hun poule! Op de laa

ste thuisspeeldag hing er zelfs een sp

ciaal kampioens-spandoek in de zaal en 

waren alle ouders, opa’s en oma’s opg

trommeld om deze kampioenen nog 

éénmaal dit seizoen aan het werk te 

zien. En ook deze laatste wedstrijd werd 

ruimschoots gewonnen.  

 

Competitieleider Remy en Hoofdtrainster 

Maaike waren ook heel trots op dit ka

pioensteam en hebben ze dan ook met 

een speech en cadeaus gehuldigd in een 

afgeladen kantine. Natuurlijk werden de 

verdiende kampioensschalen aan iede

een uitgedeeld, echte BC Gilze

kampioens-champagne en werd er een 

frietje namens de club aangeboden. Ook 

was er nog een vernoeming van super

invaller Thibo op zijn plaats. Nogmaals: 

GEFELICITEERD! Nu nog naar de Br

bantse Kampioenschappen voor teams 

en kijken of er daar gestunt kan worden. 

Succes daarbij. 

 

Verder hebben alle andere teams het 

eigenlijk best heel goed gedaan:

Gilze 1: 3e 

 

Gilze 2: 3e 

 

 

Technische Com-

2014 zit er 

zo goed als op. Wat nog resteert zijn de 

bekerwedstrijden van de senioren, die 

momenteel in de 1e ronde bezig zijn.. 

Hopelijk komt er daar nog een fraai re-

uit, als de spreekwoordelijke kers 

Echter, het succes moest dit seizoen 

komen vanaf de jeugd. Gelukkig speel-

den Jort, Rick, Daphne, Simone en Fen-
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weg de beste van hun poule! Op de laat-
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zien. En ook deze laatste wedstrijd werd 

fdtrainster 

Maaike waren ook heel trots op dit kam-

pioensteam en hebben ze dan ook met 

een speech en cadeaus gehuldigd in een 

afgeladen kantine. Natuurlijk werden de 

verdiende kampioensschalen aan ieder-

een uitgedeeld, echte BC Gilze-

erd er een 

frietje namens de club aangeboden. Ook 

was er nog een vernoeming van super-

invaller Thibo op zijn plaats. Nogmaals: 

GEFELICITEERD! Nu nog naar de Bra-

bantse Kampioenschappen voor teams 

en kijken of er daar gestunt kan worden. 

teams het 

eigenlijk best heel goed gedaan: 

Gilze 3: 2e 

 

Gilze 4: 4e 

 

Gilze 5: 4e 

 

Gilze JMU15-1: 3e 

 

Gilze JMU15-2: 4e 

 

Gilze JMU13-1: 2e 

 

Gilze MU13-1: 4e 

 

Hierbij wil ik ook onze zaalwachten John 

Graafmans en Tim Wirken bedanken, 

vaak geassisteerd door Kimberley van 

Zon. Elke thuiswedstrijd zorgden zij er 

voor dat de zaal speelklaar stond voor de 

competitiespelers, dat elke team (uit en 

thuis) naar de juiste banen werden g

leid en dat de juiste sponsor

de juiste telborden werden gezet. Ook na 

afloop werd de mega-BC Gilze vlag weer 

naar beneden gehaald; het ‘Sportiviteits

spandoek’ verwijderd; de zaal geveegd 

en alle telborden opgeruimd. Al met al 

veel werk, maar zeer belangrijk omdat 

deze vrijwilligers er mede voor zorgen 

dat de spelers zich kunnen concentreren 

op de wedstrijden. John, Tim en Kimbe

ley: BEDANKT (namens alle competiti

spelers)! 

 

De samenstelling van de Technische 

Commissie is inmiddels gewijzigd. Corné 

Pijpers heeft aangegeven te wi

pen als Competitieleider Senioren. Corné 

heeft zich een groot aantal jaren ingezet 

om de juiste mensen in de juiste teams 

te plaatsen. Daarnaast heeft hij in het 

verleden ook training gegeven aan de 

hoogste seniorenteams.  

 

Al met al hebben wij allen veel profijt 

gehad van zijn bijdrage aan de senioren
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competitiespelers. Corné: bedankt voor 

je inzet al die jaren en we hopen je nog 

vaak te zien, als recreatiespeler, op de 

woensdagavond! 

De taak van Corné is inmiddels overg

nomen door de nieuwe Competitieleider 

Senioren: Remy van Mierlo. Zijn oude 

functie als Competitieleider Junioren is 

inmiddels weer overgenomen door 

Hoofdtrainster Maaike de Jong.Daarnaast 

heeft de TC ook een nieuwe trainer aa

gesteld. Drie seizoenen is volgens ons 

een mooie termijn voor een trainer om 

zijn/haar impuls te geven aan een sp

lersgroep. Daarna is het effect grote

deels uitgewerkt en zijn spelers toe aan 

‘nieuw bloed c.q. andere inzichten 

verse oefeningen’. Gelukkig hebben we 

in de persoon van Jeffrey Volkert een 

waardig opvolger gevonden voor de s

niorencompetitieteams. Jeffrey is een 

oude bekende van BC Gilze want heeft in 

het verleden ook de trainingen voor de 

selectie verzorgd. Wij bedanken Kees en 

Henk voor al hun inzet en goede traini

gen. De resultaten van de competiti

teams in de afgelopen 3 jaren mochten 

Kopij: virke@bcgilze.nl

competitiespelers. Corné: bedankt voor 

je inzet al die jaren en we hopen je nog 

vaak te zien, als recreatiespeler, op de 

De taak van Corné is inmiddels overge-

etitieleider 

Senioren: Remy van Mierlo. Zijn oude 

functie als Competitieleider Junioren is 

inmiddels weer overgenomen door 

Hoofdtrainster Maaike de Jong.Daarnaast 

heeft de TC ook een nieuwe trainer aan-

gesteld. Drie seizoenen is volgens ons 

n voor een trainer om 

zijn/haar impuls te geven aan een spe-

lersgroep. Daarna is het effect groten-

deels uitgewerkt en zijn spelers toe aan 

andere inzichten c.q. 

verse oefeningen’. Gelukkig hebben we 

in de persoon van Jeffrey Volkert een 

ardig opvolger gevonden voor de se-

niorencompetitieteams. Jeffrey is een 

oude bekende van BC Gilze want heeft in 

het verleden ook de trainingen voor de 

selectie verzorgd. Wij bedanken Kees en 

Henk voor al hun inzet en goede trainin-

competitie-

teams in de afgelopen 3 jaren mochten 

er zijn, mede gerealiseerd dankzij hun 

inzet! 

 

Bij de junioren gaat er niet zoveel ve

anderen. Maaike en Ben blijven de vri

dagavond-trainingen verzorgen, dan wel 

geassisteerd door Colette en Dio. Op de 

woensdagavonden zal het JTP

ingeslagen weg vervolgen door het JTP

boek te blijven gebruiken om onze 

jeugdspelers zodoende klaar te stomen 

voor de benodigde doorgroei richting 

senioren. 

 

Inmiddels hebben alle leden de kans g

kregen om zichzelf aan te mel

de competitie van het seizoen 2014

2015. Met name bij de senioren zijn er 

een aantal ‘vaste krachten’ die komend 

seizoen niet zullen gaan spelen als ‘vas

speler’, om uiteenlopende redenen. Dat 

betekent dat we daar geen teams mee 

kunnen bouwen. Omdat we dit natuurlijk 

al geruime tijd terug zagen aankomen, 

heeft de TC dit in het Bestuur besproken. 

Wat nu te doen? Enerzijds kun je dan 

tijdig actief op zoek naar het zoeken 

naar nieuwe competitiespelers ‘van bu

ten’, anderzijds kun je ook competitie 

spelen met de beschikbare sp

lers/middelen die uit zichzelf graag voor 

BC Gilze willen spelen. Uiteindelijk is 

vanuit het Bestuur en de TC besloten om 

als vereniging dicht bij onszelf te blijven 

staan en competitie te spelen met eigen 

spelers en/of spelers di

graag bij BC Gilze willen spelen. Dat b

tekent dat vanuit de TC geen enkele sp

ler ‘gevraagd’ is om bij ons te komen 

competitiespelen. Wel is het zo dat 

iedereen altijd lid van BC Gilze kan en 

mag worden. Inmiddels zijn er ook een 

aantal nieuwe spelers die lid gaan wo

den van onze club. Daardoor kan de TC 

komend seizoen ook een beroep op hen 

doen, mits de Competitieleider Senioren 

Kopij: virke@bcgilze.nl 

er zijn, mede gerealiseerd dankzij hun 

Bij de junioren gaat er niet zoveel ver-

anderen. Maaike en Ben blijven de vrij-

trainingen verzorgen, dan wel 

geassisteerd door Colette en Dio. Op de 

dagavonden zal het JTP-team de 

ingeslagen weg vervolgen door het JTP-

boek te blijven gebruiken om onze 

jeugdspelers zodoende klaar te stomen 

voor de benodigde doorgroei richting 

Inmiddels hebben alle leden de kans ge-

aan te melden voor 

de competitie van het seizoen 2014-

2015. Met name bij de senioren zijn er 

een aantal ‘vaste krachten’ die komend 

seizoen niet zullen gaan spelen als ‘vast-

speler’, om uiteenlopende redenen. Dat 

betekent dat we daar geen teams mee 

at we dit natuurlijk 

al geruime tijd terug zagen aankomen, 

heeft de TC dit in het Bestuur besproken. 

Wat nu te doen? Enerzijds kun je dan 

tijdig actief op zoek naar het zoeken 

naar nieuwe competitiespelers ‘van bui-

ten’, anderzijds kun je ook competitie 

len met de beschikbare spe-

lers/middelen die uit zichzelf graag voor 

BC Gilze willen spelen. Uiteindelijk is 

vanuit het Bestuur en de TC besloten om 

als vereniging dicht bij onszelf te blijven 

staan en competitie te spelen met eigen 

spelers en/of spelers die uit zichzelf 

graag bij BC Gilze willen spelen. Dat be-

tekent dat vanuit de TC geen enkele spe-

ler ‘gevraagd’ is om bij ons te komen 

competitiespelen. Wel is het zo dat 

iedereen altijd lid van BC Gilze kan en 

mag worden. Inmiddels zijn er ook een 

uwe spelers die lid gaan wor-

den van onze club. Daardoor kan de TC 

komend seizoen ook een beroep op hen 

doen, mits de Competitieleider Senioren 
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deze spelers als ‘toegevoegde waarde’ 

ziet ten opzichte van de teamindeling die 

hij in eerste instantie maakt d.m

gen mensen’. Zo passeren we dus geen 

spelers die zich al jaren inzetten als 

competitiespeler, maar kunnen we hop

lijk de huidige speelniveaus zoveel als 

mogelijk behouden. Mocht dit betekenen 

dat we, door wegvallen van de huidige 

vaste krachten, een stapje terug moeten 

doen doordat één van de hogere comp

titieteams zou degraderen, nemen we 

dat voor lief. BC Gilze wil graag zo hoog 

mogelijk spelen, met de beschikbare 

spelers. En vooral: met spelers die graag 

competitie willen spelen en die bij voo

keur voor langere tijd bij ons willen sp

len, ook op de woensdagavond.

 

Op woensdag 2 april zullen zowel Maaike 

als Remy de nieuwe teamindelingen voor 

volgend seizoen bekendmaken; direct ná 

de Clubkampioenschappen. 

 

Namens de Technische Commissie,

 

Mario van Mierlo. 

 

 

 

deze spelers als ‘toegevoegde waarde’ 

ziet ten opzichte van de teamindeling die 

d.m.v. ‘ei-

Zo passeren we dus geen 

spelers die zich al jaren inzetten als 

competitiespeler, maar kunnen we hope-

lijk de huidige speelniveaus zoveel als 

Mocht dit betekenen 

dat we, door wegvallen van de huidige 

stapje terug moeten 

doen doordat één van de hogere compe-

titieteams zou degraderen, nemen we 

dat voor lief. BC Gilze wil graag zo hoog 

mogelijk spelen, met de beschikbare 

lers. En vooral: met spelers die graag 

competitie willen spelen en die bij voor-

r voor langere tijd bij ons willen spe-

len, ook op de woensdagavond. 

Op woensdag 2 april zullen zowel Maaike 

als Remy de nieuwe teamindelingen voor 

volgend seizoen bekendmaken; direct ná 

Namens de Technische Commissie, 

 

Recreatie Co

missie 
 

Het aftellen is in volle gang, (zie onze 

prachtige website), de viering van ons 

35-jarig bestaan zal oogverblindend 

spetterend zijn!! Initiatieven 

ring tot een echt feest te maken zijn er 

volop. Zo kunnen we bijvoorbeeld kennis 

maken met een geheel fenomeen in deze 

tijd van vooruitstrevende social media: 

de Lipdub. Hé, wat is dat nou weer? 

 

Ik heb het maar weer even opgezocht; 

een Lipdub is eigenlijk het met de lippen 

(lip) naspelen (dub) van een liedje, le

terlijk gezien dan; oftewel play

Deze lipdub wordt gefilmd met een video 

camera. Vaak gebruikt als promotie fil

pje voor een school, universiteit, wer

gever of oh ja een sportveren

toont dan hoe leuk en gezellig het is om 

bij deze club te horen. 

 

Een goede lipdub toont verschillende a

pecten van de club opgenomen in 1 t

ke. Dus zonder dat er achteraf gemo

teerd wordt en dat is best wel een uitd

ging! Ik moet zeggen een leu

initiatief, kenmerkend voor onze veren

ging waar de jongeren bijzonder 

zijn op allerlei niveau. 
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Com-

Het aftellen is in volle gang, (zie onze 

prachtige website), de viering van ons 

jarig bestaan zal oogverblindend 

Initiatieven om de vie-

ring tot een echt feest te maken zijn er 

volop. Zo kunnen we bijvoorbeeld kennis 

maken met een geheel fenomeen in deze 

tijd van vooruitstrevende social media: 

de Lipdub. Hé, wat is dat nou weer?  

 

Ik heb het maar weer even opgezocht; 

eigenlijk het met de lippen 

(lip) naspelen (dub) van een liedje, let-

terlijk gezien dan; oftewel play-backen. 

Deze lipdub wordt gefilmd met een video 

camera. Vaak gebruikt als promotie film-

pje voor een school, universiteit, werk-

gever of oh ja een sportvereniging. Het 

toont dan hoe leuk en gezellig het is om 

Een goede lipdub toont verschillende as-

pecten van de club opgenomen in 1 ta-

ke. Dus zonder dat er achteraf gemon-

teerd wordt en dat is best wel een uitda-

ging! Ik moet zeggen een leuk en goed 

initiatief, kenmerkend voor onze vereni-

ging waar de jongeren bijzonder actief 
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Overigens als ik zo om mij heen kijk en 

andere badmintonverenigingen (en 

sportverenigingen in het algemeen) b

luister hebben wij bij BC Gilze 

zonderlijke club mensen bij elkaar. Ik 

ken geen andere vereniging met zo’n 

jong bestuur, waar zoveel vrijwilligers 

zijn, zoveel initiatieven (ook buiten de 

sport), waar de band zo hecht is. Hier is 

een felicitatie op zijn plaats, niet alleen 

met de 35 jaar die achter ons liggen en 

vooral met de toekomst! 

Zo, dat is eruit, even terug komen op 

aarde. Hoe staat het met onze recrea

ten (zijn we dan niet allemaal recrea

ten?). Nu ja we hebben nu eenmaal de 

neiging om mensen in een hokje te 

plaatsen. Ik bedoel natuurlijk de stand 

van zaken in de Midweek competitie. We 

zijn over de helft en we maken een 

rondje langs de velden:

De uitslagen zijn via de BC Gilze website 

eenvoudig te vinden, maar ik zie dat er 

nog een aantal uitslagen niet vermeld 

zijn. Dames en heren teamleiders geeft 

uw uitslagen door! De website van Ba

minton Nederland geeft uitgebreide i

formatie, compleet met gespeelde we

strijden, wedstrijdpunten, gewonnen 

games en game-punten voor en tegen. 

Smullen voor de wiskundige analisten en 

dat is wel nodig wanneer je een objectief 

Kopij: virke@bcgilze.nl

Overigens als ik zo om mij heen kijk en 

andere badmintonverenigingen (en 

sportverenigingen in het algemeen) be-

luister hebben wij bij BC Gilze een uit-

zonderlijke club mensen bij elkaar. Ik 

ken geen andere vereniging met zo’n 

jong bestuur, waar zoveel vrijwilligers 

zijn, zoveel initiatieven (ook buiten de 

sport), waar de band zo hecht is. Hier is 

een felicitatie op zijn plaats, niet alleen 

35 jaar die achter ons liggen en 

 
Zo, dat is eruit, even terug komen op 

aarde. Hoe staat het met onze recrean-

ten (zijn we dan niet allemaal recrean-

ten?). Nu ja we hebben nu eenmaal de 

neiging om mensen in een hokje te 

bedoel natuurlijk de stand 

van zaken in de Midweek competitie. We 

zijn over de helft en we maken een 

je langs de velden: 

De uitslagen zijn via de BC Gilze website 

eenvoudig te vinden, maar ik zie dat er 

nog een aantal uitslagen niet vermeld 

en heren teamleiders geeft 

uw uitslagen door! De website van Bad-

minton Nederland geeft uitgebreide in-

formatie, compleet met gespeelde wed-

strijden, wedstrijdpunten, gewonnen 

punten voor en tegen. 

Smullen voor de wiskundige analisten en 

wel nodig wanneer je een objectief 

beeld wilt vormen met al die ontbreke

de uitslagen. 

 

Team BC Gilze ! staat op de derde plaats 

in de Eerste klasse, in een poule, die de 

cijfers analyserend bijzonder gelijk op 

gaat. Hier kunnen de dames en heren 

echt aan de bak! Er kan nog van alles 

gebeuren. 

 

Team 2 speelt in de Tweede Klasse en 

staat op de vierde plaats. Hier zijn de 

verschillen groter, maar een plaatsje 

naar boven zit er zeker nog in.

 

Team 3, Derde Klase Poule 2, helaas 

weinig succesvol (behalve aan d

dan natuurlijk). Toch zijn ook hier de 

verschillen in puntenaantallen niet groot. 

Er zit dus meer in! 

 

Team 4, Vijfde Klasse Poule 1, ja, hier 

geldt eigenlijk hetzelfde. Als ze dan maar 

van Bever gewonnen hebben!! Effe ki

ken…. ach, had ik maar niet 

 

Team 5, Vijfde Klasse Poule 2, nou ietsje 

beter dat wel maar hier moet nog wel 

een traininkje tegenaan. 

 

Kom op, nog even een eindsprintje dan 

kunnen we weer met vakantie!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopij: virke@bcgilze.nl 

beeld wilt vormen met al die ontbreken-

Team BC Gilze ! staat op de derde plaats 

in de Eerste klasse, in een poule, die de 

cijfers analyserend bijzonder gelijk op 

gaat. Hier kunnen de dames en heren 

de bak! Er kan nog van alles 

Team 2 speelt in de Tweede Klasse en 

staat op de vierde plaats. Hier zijn de 

verschillen groter, maar een plaatsje 

naar boven zit er zeker nog in. 

Team 3, Derde Klase Poule 2, helaas 

weinig succesvol (behalve aan de bar 

dan natuurlijk). Toch zijn ook hier de 

verschillen in puntenaantallen niet groot. 

Team 4, Vijfde Klasse Poule 1, ja, hier 

geldt eigenlijk hetzelfde. Als ze dan maar 

van Bever gewonnen hebben!! Effe kij-

ken…. ach, had ik maar niet gekeken. 

Team 5, Vijfde Klasse Poule 2, nou ietsje 

beter dat wel maar hier moet nog wel 

Kom op, nog even een eindsprintje dan 

kunnen we weer met vakantie! 
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Jeugdcommissie
 

Hallo allemaal, 

De minicompetitie is van start gegaan! 

We hebben een leuk team dat bestaat 

uit: Lars Vermeeren, Sanne Paulissen, 

Hugo Dilweg, Joey Pan, Jordan Schara 

en Andy Pan.  

Op woensdag 29 januari jl. hebben zij de 

eerste wedstrijd gespeeld tegen het 

team van Reeshof. Helaas hebben ze 

met 2-6 verloren maar ze hebben als 

nieuw team erg goed gespeeld! 

De overige thuiswedstrijden staan g

pland op woensdag 12 februari, woen

dag 19 maart en woensdag 16 april. De 

wedstrijden beginnen om 18.00 uur. Dus 

als je het team wil komen aanmoedigen 

ben je van harte welkom!!  

Op 29 en 30 maart a.s. worden wederom 

de clubkampioenschappen gehouden. 

Per e-mail heb je hiervoor al een i

schrijfformulier gekregen, ook is het m

gelijk je in te schrijven via 

www.toernooi.nl.  

Dus schrijf je allemaal in en doe mee! 

Zoals jullie weten bestaat onze club dit 

jaar 35-jaar. Dit jubileum willen we niet 

zomaar voorbij laten gaan. Voor alle 

jeugdleden staat er op zaterdag 12 april 

a.s.  een leuke activiteit gepland. 

Kopij: virke@bcgilze.nl

Jeugdcommissie 

De minicompetitie is van start gegaan!  

We hebben een leuk team dat bestaat 

uit: Lars Vermeeren, Sanne Paulissen, 

Hugo Dilweg, Joey Pan, Jordan Schara 

Op woensdag 29 januari jl. hebben zij de 

eerste wedstrijd gespeeld tegen het 

team van Reeshof. Helaas hebben ze 

6 verloren maar ze hebben als 

nieuw team erg goed gespeeld!  

De overige thuiswedstrijden staan ge-

pland op woensdag 12 februari, woens-

9 maart en woensdag 16 april. De 

wedstrijden beginnen om 18.00 uur. Dus 

als je het team wil komen aanmoedigen 

Op 29 en 30 maart a.s. worden wederom 

de clubkampioenschappen gehouden. 

mail heb je hiervoor al een in-

ulier gekregen, ook is het mo-

gelijk je in te schrijven via 

Dus schrijf je allemaal in en doe mee!  

Zoals jullie weten bestaat onze club dit 

jaar. Dit jubileum willen we niet 

zomaar voorbij laten gaan. Voor alle 

op zaterdag 12 april 

a.s.  een leuke activiteit gepland.  

Daarnaast lijkt het de feestcommissie 

ook leuk om gezamenlijk, dus met zowel 

de jeugd- als seniorenleden, een 

teit te organiseren. Hiermee kunnen we 

het clubgevoel wat in een ieder lid zit, 

samenbrengen tot een groot geheel. 

Daarom hebben zij het volgende idee: 

Op zondag 23 maart van 13:00

uur willen ze in de sporthal een libdub 

gaan maken. “Een libdub is een soort 

videoclip, gemaakt door verschillende 

mensen die zingen en/of playbacke

welke gefilmd wordt in verschillende 

ruimtes. Een  libdub wordt zo gefilmd 

dat ze uit 1 lang en continu shot bestaat, 

waarin de camera reist door verschille

de kamers en situaties in bijvoorbeeld 

een kantoorgebouw, school of univers

teit.” Je kunt je opgeven tot woensdag 

19 februari door te mailen naar 

dejong2@hotmail.com. Voor het maken 

van deze libdub zijn minimaal 15 leden 

nodig, anders zal het niet doorgaan, dus 

geef je allemaal snel op!  

Tenslotte zijn we ook nog steeds op zoek 

naar nieuwe jeugdleden. Dus jullie 

broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, 

vriendjes en vriendinnetjes zijn van ha

te welkom om eens bij ons te komen 

kijken en wellicht ook lid te wo

onze vereniging. Dus ken je iemand 

wil komen badmintonnen, breng hem of 

haar dan op woensdagavond mee!

 

Jeugdkalender: 

- 26 februari 2014 = Carnavalstoernooi

- 23 maart 2014 = Libdub maken 

- 29 en 30 maart 2014 = Clubkampioe

schappen 

- 12 april 2014 = Jubileumactiviteit voor 

de jeugd! 

- 4, 5 en 6 juli 2014 = het jeugdkamp

 

Namens de jeugdcommissie,

 

Ilse van den Braak  

Kopij: virke@bcgilze.nl 

Daarnaast lijkt het de feestcommissie 

ook leuk om gezamenlijk, dus met zowel 

als seniorenleden, een  activi-

teit te organiseren. Hiermee kunnen we 

het clubgevoel wat in een ieder lid zit, 

samenbrengen tot een groot geheel.  

Daarom hebben zij het volgende idee: 

Op zondag 23 maart van 13:00-17:00 

uur willen ze in de sporthal een libdub 

Een libdub is een soort 

videoclip, gemaakt door verschillende 

mensen die zingen en/of playbacken, 

welke gefilmd wordt in verschillende 

libdub wordt zo gefilmd 

dat ze uit 1 lang en continu shot bestaat, 

waarin de camera reist door verschillen-

de kamers en situaties in bijvoorbeeld 

een kantoorgebouw, school of universi-

geven tot woensdag 

19 februari door te mailen naar maaike-

. Voor het maken 

van deze libdub zijn minimaal 15 leden 

nodig, anders zal het niet doorgaan, dus 

 

zijn we ook nog steeds op zoek 

naar nieuwe jeugdleden. Dus jullie 

tjes, zusjes, neefjes, nichtjes, 

vriendjes en vriendinnetjes zijn van har-

te welkom om eens bij ons te komen 

licht ook lid te worden van 

ging. Dus ken je iemand die 

tonnen, breng hem of 

haar dan op woensdagavond mee! 

26 februari 2014 = Carnavalstoernooi 

23 maart 2014 = Libdub maken  

29 en 30 maart 2014 = Clubkampioen-

12 april 2014 = Jubileumactiviteit voor 

2014 = het jeugdkamp 

Namens de jeugdcommissie, 
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PR Commissie 
 

Ditmaal niet de vaste onderwerpen van 

de PR commissie, maar een persoonlijk 

woordje. Dit omdat het de laatste keer is 

dat dit stukje van mijn hand komt. Na 

zes jaar voorzitter van de PR commissie 

vond ik het tijd deze taak door te geven. 

Zes jaar voorzitter van de PR commissie 

betekent ook zes jaar bestuurslid van BC 

Gilze. In zowel de commissie als het b

stuur is het mooie dat je met fanatieke 

clubmensen voor de club aan de slag 

gaat. Iets wat ik niet alleen als heel er

leuk, maar ook als heel erg leerzaam, 

heb ervaren.  Ik wil daarom ook alle b

stuurs- en PR commissieleden bedanken 

voor de prettige en inspiratievolle s

menwerking!  

 

Na zes jaar vond ik het echter tijd om de 

commissie-voorzittersrol door te geven. 

Dit ook om er voor te zorgen dat ik zelf 

niet in automatismen verval. Natuurlijk 

zal ik me nog graag in wat voor rol dan 

ook voor de club blijven inzetten, voo

lopig als lid van de PR commissie.

Een kandidaat nieuwe voorzitter werd 

gelukkig snel gevonden. Jos V

stelt zich bij de volgende ALV kandidaat 

voor de rol van PR commissie voorzitter. 

En er alvast van uitgaande dat hij gek

zen wordt wil ik hem alvast heel veel 

Naam BC Gilze 
 

Zoals onze voorzitter Ben van der Veer al in zijn verhaal vertelt heeft 

Mario van Mierlo een BC Gilze Mascotte laten maken. We zij nog op zoek 

naar een leuke naam voor deze mascotte. 

 

Dus weten jullie een leuke naam, mail de naam dan naar bcgi

ze@hotmail.com.  

 

 

 

 

 

Ditmaal niet de vaste onderwerpen van 

de PR commissie, maar een persoonlijk 

woordje. Dit omdat het de laatste keer is 

dat dit stukje van mijn hand komt. Na 

zes jaar voorzitter van de PR commissie 

vond ik het tijd deze taak door te geven.  

Zes jaar voorzitter van de PR commissie 

betekent ook zes jaar bestuurslid van BC 

Gilze. In zowel de commissie als het be-

stuur is het mooie dat je met fanatieke 

clubmensen voor de club aan de slag 

gaat. Iets wat ik niet alleen als heel erg 

leuk, maar ook als heel erg leerzaam, 

heb ervaren.  Ik wil daarom ook alle be-

en PR commissieleden bedanken 

voor de prettige en inspiratievolle sa-

Na zes jaar vond ik het echter tijd om de 

voorzittersrol door te geven. 

ok om er voor te zorgen dat ik zelf 

niet in automatismen verval. Natuurlijk 

zal ik me nog graag in wat voor rol dan 

ook voor de club blijven inzetten, voor-

lopig als lid van de PR commissie. 

Een kandidaat nieuwe voorzitter werd 

gelukkig snel gevonden. Jos Vermeulen 

stelt zich bij de volgende ALV kandidaat 

voor de rol van PR commissie voorzitter. 

En er alvast van uitgaande dat hij geko-

zen wordt wil ik hem alvast heel veel 

succes wensen! 

 

Groeten, 

 

Michel van Dongen 

 

 

 

 

Naam BC Gilze Mascotte 

Zoals onze voorzitter Ben van der Veer al in zijn verhaal vertelt heeft 

Mario van Mierlo een BC Gilze Mascotte laten maken. We zij nog op zoek 

naar een leuke naam voor deze mascotte.  

weten jullie een leuke naam, mail de naam dan naar bcgil-
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Zoals onze voorzitter Ben van der Veer al in zijn verhaal vertelt heeft 

Mario van Mierlo een BC Gilze Mascotte laten maken. We zij nog op zoek 

l-
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Haarmode la bellezaHaarmode la bellezaHaarmode la bellezaHaarmode la belleza

U kapster en nagelstyliste.   
Ook voor sieraden,tassen 

& leuke workshop of cadeaubon.
Oranjestraat 39a  06 – 51217219
5126 BL, Gilze              www.haarmodelabelleza.nl    
 

Tegen inlevering van deze bon 
  

Kopij: virke@bcgilze.nl

 

Haarmode la bellezaHaarmode la bellezaHaarmode la bellezaHaarmode la belleza    

U kapster en nagelstyliste.    

& leuke workshop of cadeaubon. 
51217219 

www.haarmodelabelleza.nl     

Tegen inlevering van deze bon € 2,- korting 

C1000 Hapers
Nieuwstraat 109
5126 CC Gilze

Tel: 0161 451206

Kopij: virke@bcgilze.nl 

Hapers 
Nieuwstraat 109 
5126 CC Gilze 

Tel: 0161 451206 
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Jarige jeugdleden
 

Jort Willemse   

Sydney Gruijs   

Jannes Oprins   

Nora Schnuck   

Joey van Gils   

Ruben Klaassen   
 

Jarige seniorleden
 

Toon van Gestel   

Joris van Mourik   

Bart van de Staak   

Hein van der Lee   

Niels Geerts    

Bernadette Laarhoven  

Remy van Mierlo   

Rowan Schara   

Mariëlla Theeuwes   
 

Zaaldiensten 
 

12 maart:   

Rene van Bezouw – Tim Wirken
 
19 maart:   
David Bogaarts – Jeroen Willemen
 
26 maart:   
Ed van den Broek – Arno Willemen
 
02 april:   
Tim Braspenning – Jill Weij 
 
09 april:   
Recreatie toernooi: Els - Fred 
 
16 april:   
Jolanda van den Broek – Hans Weij
 
23 april: 
Mandy Dirkx – Harm de Vette 
 
30 april:   
Kees van Dongen – André de Vette

 

 

 

 

Jarige jeugdleden 

10 mrt 

18 mrt 

7 apr 

8 apr 

22 apr 

2 mei 

Jarige seniorleden 

5 mrt 

6 mrt 

14 mrt 

17 mrt 

25 mrt 

3 apr 

3  apr 

18 apr 

21 apr 

Tim Wirken 

Jeroen Willemen 

Arno Willemen 

Hans Weij 

André de Vette 

07 mei:   
Jos Dubois – Jos Vermeulen
 
 

Af & Bij 
 

Af: 

- Erika Renne 
- Imke van den Brand 
- Emma de Vette 
 

 

Bij: 

- Irma van Hezewijk 

- Bas van den Boer 

 

 

Van de Pennin

meester 
 

Hallo clubleden, 

Met ingang van februari 2014 gaat N

derland gebruik maken van IBAN rek

ning nummers. Dit is een langere versie 

van het huidige rekeningnummer. Als 

het gaat om automatische overschrijvi

gen, verandert de bank als goed is het 

rekeningnummer automatisch. Dit kan 

fout gaan, dus let goed op! Ook BC Gilze 

gaat gebruik maken van een IBAN. Let 

goed op dat dit nummer gebruikt wordt!

 

IBAN  - NL78 RABO 0116 6924 64

 

Heb je nog vragen, dan kan je altijd co

tact met me opnemen. 

 

Groetjes, 

Christian van Zon 
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Jos Vermeulen 

Van de Penning-

Met ingang van februari 2014 gaat Ne-

derland gebruik maken van IBAN reke-

ning nummers. Dit is een langere versie 

van het huidige rekeningnummer. Als 

het gaat om automatische overschrijvin-

als goed is het 

rekeningnummer automatisch. Dit kan 

fout gaan, dus let goed op! Ook BC Gilze 

gaat gebruik maken van een IBAN. Let 

ummer gebruikt wordt! 

NL78 RABO 0116 6924 64 

Heb je nog vragen, dan kan je altijd con-
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Kopij: virke@bcgilze.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kopij: virke@bcgilze.nl 



`t Virke seizoen 22 nummer 4 

Doorgeefpagina 

senioren 
 

Zo, eindelijk mag ik een keer in 

een stukje schrijven. Dankzij Frank van 

Oosterwijck is het er nu eindelijk van 

gekomen. Ik was het eerlijk gezegd bijna 

vergeten totdat op vrijdag avond, eind

lijk thuis van een week hard werken, 

mijn telefoon begon te piepen: een 

whatsapp-je. “O leuk vrienden” maar het 

was Ed van den Broek met de vraag 

waar mijn bijdrage voor het Virke bleef, 

shit vergeten, ff terug appen: “wanneer 

moet je het hebben”? Reactie van Ed: 

“Ja da witte gij toch, gisteren, maar als 

ik het zondagochtend heb is het 

goed”…… 

Dus snel aan de slag om iets op papier 

te zetten. Als eerste zal ik me even 

voorstellen, mijn naam is Michel Faes, 

geboren in Goirle maar getogen in Gilze. 

Ik maak onderdeel uit van een leuk g

zinnetje samen met Ingrid en een p

berdochter Maud, beide ook lid van BC 

Gilze. Maud zit al een hele tijd op ba

minton en speelt al jaren competitie. 

Zittend op de tribune om dochterlief en 

haar team aan te moedigen tijdens de 

wedstrijden, hebben Ingrid en ik kennis 

gemaakt met de vereniging en leek het 

ons leuk om ook eens te gaan badmi

tonnen. Dus hebben we ons in de zomer 

 

 

Doorgeefpagina 
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eten, ff terug appen: “wanneer 

moet je het hebben”? Reactie van Ed: 

“Ja da witte gij toch, gisteren, maar als 

ik het zondagochtend heb is het 

 
Dus snel aan de slag om iets op papier 

te zetten. Als eerste zal ik me even 

chel Faes, 

geboren in Goirle maar getogen in Gilze. 

Ik maak onderdeel uit van een leuk ge-

zinnetje samen met Ingrid en een pu-

berdochter Maud, beide ook lid van BC 

Gilze. Maud zit al een hele tijd op bad-

minton en speelt al jaren competitie. 

bune om dochterlief en 

haar team aan te moedigen tijdens de 

wedstrijden, hebben Ingrid en ik kennis 

gemaakt met de vereniging en leek het 

ons leuk om ook eens te gaan badmin-

tonnen. Dus hebben we ons in de zomer 

van 2012 opgegeven. We hadden daa

voor al wel eens gebadmintond maar nu 

we lid zijn van de club leer je er ook iets 

van. Het spelen op woensdagavond is 

een mooie combinatie van actief bezig 

zijn en naderhand in kantine, door Lenie 

trouwens restaurant genoemd, nog effe 

wat drinken en slap ouwehoeren. 

ik heb het daar wel naar mijn zin.

 

Naast het badmintonnen ga ik regelm

tig met de mountainbike op pad om le

ker door de bossen en de modder te 

ploeteren om vervolgens na een kilom

ter of 30-40 met de tong bijna tussen de 

ketting van vermoeidheid 

komen. Dit doe ik samen met Thijs en Ed 

van den Broek en nog een paar andere 

voor BC Gilze onbekende figuren.

zijn pas lid geworden van WV

zo ook in clubverband te kunnen gaan 

fietsen. 

 

Naast het sporten moet er door de week 

ook nog gewerkt worden, dit doe ik bij 

Migatronic, een Deense producent van 

hoogwaardig lasapparatuur, waar ik als 

regiomanager verantwoordelijk ben voor 

het dealernetwerk in Nederland. Mijn 

werkzaamheden bestaan uit het tec

nisch en commercieel begeleiden va

onze dealers en de eindgebruiker advis

ren over lastechnische vraagstukken. 

Een erg leuke job met veel afwisseling, 

geen enkele dag is hetzelfde en dat vind 

ik erg prettig. 
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van 2012 opgegeven. We hadden daar-

eens gebadmintond maar nu 

we lid zijn van de club leer je er ook iets 

van. Het spelen op woensdagavond is 

een mooie combinatie van actief bezig 

zijn en naderhand in kantine, door Lenie 

trouwens restaurant genoemd, nog effe 

wat drinken en slap ouwehoeren. Kortom 

heb het daar wel naar mijn zin. 

Naast het badmintonnen ga ik regelma-

tig met de mountainbike op pad om lek-

ker door de bossen en de modder te 

ploeteren om vervolgens na een kilome-

40 met de tong bijna tussen de 

ketting van vermoeidheid weer thuis te 

komen. Dit doe ik samen met Thijs en Ed 

van den Broek en nog een paar andere 

voor BC Gilze onbekende figuren. We 

zijn pas lid geworden van WV Breda om 

ook in clubverband te kunnen gaan 

 

Naast het sporten moet er door de week 

nog gewerkt worden, dit doe ik bij 

Migatronic, een Deense producent van 

hoogwaardig lasapparatuur, waar ik als 

regiomanager verantwoordelijk ben voor 

het dealernetwerk in Nederland. Mijn 

werkzaamheden bestaan uit het tech-

nisch en commercieel begeleiden van 

onze dealers en de eindgebruiker advise-

ren over lastechnische vraagstukken. 

Een erg leuke job met veel afwisseling, 

geen enkele dag is hetzelfde en dat vind 
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Ook ben ik nog op actief in de horeca, ik 

werk als entertainer bij de Seterse hoeve 

in Oosterhout, waar we met een groep 

van 8 man thema-avonden verzorgen. 

We draaien ondertussen alweer een jaar 

of 7 “Het huishouden van Jan Steen” b

sommige van jullie wel bekend

En sinds Januari zijn we gestart met een 

dinershow met als thema “Tirol”. Maar 

dit is niet het enige waar ik me mee b

zig houd, ik ben ook regelmatig als DJ op 

pad iets wat ik heb overgehoud

mijn tijd bij C’est La waar ik ongeveer 15 

jaar heb gewerkt. Eerst als DJ en daarna 

nog een tijdje in de beveiliging als po

tier. Vele van de BC Gilze leden ken ik 

ook daarvan. Er zijn er wel een aantal 

die ik in allerlei staten het establishment 

heb zien verlaten, maar als een profess

Recept..zelf chips maken
 

Maar weinig mensen hebben zelf ooit chips gemaakt. 

te doen en bovendien erg lekker. Binnen 20 minuten heb je al een bak zelfgemaakte 

chips op tafel staan. Het enige wat je nodig hebt is een paar aardappelen, zout en g

noeg olie om in te frituren. 

Snij de aardappelen in dunne plakjes. Hoe dik je ze moet snijden is afhankelijk van wat 

je zelf lekker vindt. Er zijn een aantal manieren waarop je de aardappels dun krijgt: je 

kan ze met een mes snijden, een kaasschaaf of een mandoline. Het schillen van de 

aardappels is overigens niet nodig.

 

Verhit de olie in een pan op hoog vuur, het kan ook 

in een frituurpan. Belangrijk is dat de laag olie diep 

genoeg is zodat de aardappelplakjes goed onderg

dompeld worden. Zorg dat de olie goed heet is. De 

aangeraden temperatuur is 180 graden 

wanneer de olie te heet is kunnen de aardappels te 

snel aanbranden. De temperatuur kan je bij een fr

tuurpan makkelijk instellen. In een pan moet je het 

op gevoel doen, het vuur moet voor deze temper

tuur ongeveer midden hoog staan.

Doe een deel van de aardappels in de het olie en bak 

in 2 tot 3 minuten de plakjes goudbruin. Schep de chips uit de olie op een bord met 

keukenpapier zodat de olie goed kan uitlekken. Bestrooi de chips flink met zout. Je kan 

experimenten met verschillende smaken, bijvoo

of azijn. 

Kopij: virke@bcgilze.nl

Ook ben ik nog op actief in de horeca, ik 

werk als entertainer bij de Seterse hoeve 

in Oosterhout, waar we met een groep 

avonden verzorgen. 

We draaien ondertussen alweer een jaar 

shouden van Jan Steen” bij 

sommige van jullie wel bekend denk ik. 

En sinds Januari zijn we gestart met een 

dinershow met als thema “Tirol”. Maar 

dit is niet het enige waar ik me mee be-

zig houd, ik ben ook regelmatig als DJ op 

pad iets wat ik heb overgehouden uit 

mijn tijd bij C’est La waar ik ongeveer 15 

jaar heb gewerkt. Eerst als DJ en daarna 

nog een tijdje in de beveiliging als por-

tier. Vele van de BC Gilze leden ken ik 

ook daarvan. Er zijn er wel een aantal 

die ik in allerlei staten het establishment 

b zien verlaten, maar als een professi-

onele horecamedewerker 

me daar verder niet over uitlaten. 

Sinds C’est La in 2007 is afgebrand heb 

ik mijn horeca activiteiten verplaatst 

naar Bavel, bij het Karrewiel. Waar ik als 

DJ, en tijdens carnaval en jeugd disco 

avonden als beveiliger werkzaam ben.

 

Zo vind ik het eigenlijk wel genoeg, en 

zal ik eens kijken over wie we de vo

gende keer op deze pagina kunnen l

zen……..uhm….even denken wie o wie 

wordt de gelukkige…uhm….nou het lijkt 

me wel leuk om …….Jolanda van den 

Broek te nomineren. (tip van Ed)

 

Groeten, Michel. 

 

Recept..zelf chips maken 

Maar weinig mensen hebben zelf ooit chips gemaakt. Eigenlijk is het erg makkelijk om 

te doen en bovendien erg lekker. Binnen 20 minuten heb je al een bak zelfgemaakte 

chips op tafel staan. Het enige wat je nodig hebt is een paar aardappelen, zout en g

nne plakjes. Hoe dik je ze moet snijden is afhankelijk van wat 

je zelf lekker vindt. Er zijn een aantal manieren waarop je de aardappels dun krijgt: je 

kan ze met een mes snijden, een kaasschaaf of een mandoline. Het schillen van de 
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Verhit de olie in een pan op hoog vuur, het kan ook 

in een frituurpan. Belangrijk is dat de laag olie diep 

genoeg is zodat de aardappelplakjes goed onderge-

dompeld worden. Zorg dat de olie goed heet is. De 

aangeraden temperatuur is 180 graden Celsius, 

wanneer de olie te heet is kunnen de aardappels te 

snel aanbranden. De temperatuur kan je bij een fri-

tuurpan makkelijk instellen. In een pan moet je het 

op gevoel doen, het vuur moet voor deze tempera-

tuur ongeveer midden hoog staan. 
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Kopij: virke@bcgilze.nl 
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Bruiloft – Partijen – Themafeesten – Personeelsfeest –

Vergaderingen e.d. Zalen voor 25-225 personen 
 

Sportvelden – Schietbanen – Golfpark (ook voor groepen)

 
Fam. v.d. Ouweland  Tel. 0161-451387 

Alphenseweg 14a  Fax. 0161-452682 

5126 PN Gilze  www.hooikar.nl 

E-mail.: info@hooikar.nl

Heuvel 2 - 5126 CN Gilze - tel: 0161 451316

 

 

 

 

 

 

A. Hessels tankstation 

Oranjestraat 113 
Tel: 0161 451335 

 
De pomp die voldoet aan de modernste 

eisen 

maar nog met de ouderwetse service!!!
 

– Receptie – 

(ook voor groepen) 

mail.: info@hooikar.nl 

Kerkstraat 51 – 5126 GB Gilze – tel: 0161
www.hapers-tweewielers.nl 

Meldt u nu aan voor  onze  gratis digitale nieuwsbrief en 
profiteer van onze acties en aanbiedingen.

tel: 0161 451316 

Huishoudelijke en cadeauartikelen. Maar ook voor uw:

Pasfotoservice, Stomerij service en Klein naaigarnituur

Novy Hapers, Nieuwstraat 111, 5126 CC Gilze

Tel: 0161-456633 

Hapers
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De pomp die voldoet aan de modernste 

service!!! 

Gazelle 
Sparta 
Batavus 
Keeway 
Peugeot 
Kymco 
Aprilla 
Tomos 
Sym 

 
tel: 0161-452642 

 
digitale nieuwsbrief en 

profiteer van onze acties en aanbiedingen. 

Maar ook voor uw: 

Klein naaigarnituur 

Nieuwstraat 111, 5126 CC Gilze 

Hapers 
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Van de jeugd 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoi, ik ben Christa Hooft. Ik 

vond dit een heel gezellig se

zoen, omdat we een leuk team 

hadden. Ik speel zelf al 2 jaar 

competitie dit word mijn 3e jaar. 

Ik vond de wedstrijd tegen Ti

burg heel leuk, omdat het toen 

heel gezellig was. Ik vond dit 

team super leuk. 

Hoi, ik ben Jannes Oprins en ik ben 13 jaar. Ik speel 

nu al 3 jaar competitie. Ons seizoen was niet super 

succesvol maar wel leuk natuurlijk. We wonnen mi

schien niet elke keer, maar we hebben wel lekker 

gespeeld. Ik vond vooral de enkels leuk om te sp

len. Kortom: het was weer erg leuk om mee te doen 

en ik heb het erg gezellig gehad met

Kopij: virke@bcgilze.nl

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik 

vond dit een heel gezellig sei-

zoen, omdat we een leuk team 

aar 

competitie dit word mijn 3e jaar. 

Ik vond de wedstrijd tegen Til-

burg heel leuk, omdat het toen 

heel gezellig was. Ik vond dit 

Hoi, ik ben Jannes Oprins en ik ben 13 jaar. Ik speel 

seizoen was niet super 

succesvol maar wel leuk natuurlijk. We wonnen mis-

schien niet elke keer, maar we hebben wel lekker 

gespeeld. Ik vond vooral de enkels leuk om te spe-

len. Kortom: het was weer erg leuk om mee te doen 

en ik heb het erg gezellig gehad met mijn team. 

Ik ben Robine Hooft en ik speel met mijn team in de 

U15-2. Ik vond de wedstrijd tegen Tilburg een leuke 

wedstrijd, want ondanks dat ik mijn enkel had ve

loren vond ik het wel een leuke wedstrijd. 

Het was namelijk de wedstrijd waar we begonnen 

met ons sushi-probleem. Ons sushi

er een paar van ons team een beetje verslaafd zijn 

aan sushi. Verder zijn we verslaafd aan het spelletje 

'vier plaatjes'. Ik vond het een jaar en ik vond ons 

team ook heel leuk. Jammer dat het toernooi is a

gelopen, maar zeker tot volgend jaar!!

 

Hallo, ik ben Bjorn en ik ben 14 

jaar. Ik speel nu voor de 2

competitie. Ik speel enkel, dubbel 

en mix. De dubbel speel ik met 

Jannes en de mix met Robine. 

U15-2 is een leuk en gezellig 

team om mee te spelen.

Kopij: virke@bcgilze.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben Robine Hooft en ik speel met mijn team in de 

2. Ik vond de wedstrijd tegen Tilburg een leuke 

wedstrijd, want ondanks dat ik mijn enkel had ver-

loren vond ik het wel een leuke wedstrijd.  

Het was namelijk de wedstrijd waar we begonnen 

probleem. Ons sushi-probleem is dat 

er een paar van ons team een beetje verslaafd zijn 

aan sushi. Verder zijn we verslaafd aan het spelletje 

plaatjes'. Ik vond het een jaar en ik vond ons 

team ook heel leuk. Jammer dat het toernooi is af-

maar zeker tot volgend jaar!! 

Hallo, ik ben Bjorn en ik ben 14 

jaar. Ik speel nu voor de 2e keer 

Ik speel enkel, dubbel 

en mix. De dubbel speel ik met 

Jannes en de mix met Robine. 

2 is een leuk en gezellig 

team om mee te spelen. 
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Ingekomen stuk
De weg van U 13-2 naar het kamp

oenschap… 

 

Op 15 september begon de competitie 

voor Rick, Jort, Daphe, Fenne en Simone 

het team U13-2. 

De 4 spelers, voorheen U11, hebben nu 

versterking gekregen van Daphne.

Tijdens het seizoen werd duidelijk dat de 

spelers samen een perfecte mix vormde, 

waar de één eens een keer een steekje 

liet vallen werd dit door de andere sp

lers opgevangen. De meeste wedstrijden 

werden uiteindelijk met 8-0 gewonnen. 

(9 van de 14 wedstrijden) Uiteindelijk 

bleek dat alleen BC Shot een geduchte 

concurrent was voor het kampioenschap.

Op 15 september begonnen we tegen BC 

Geldrop en wonnen we met 7-1

22 september gingen we op bezoek bij 

BC Shot en werd duidelijk dat we niet zo 

maar kampioen zouden worden. We ve

loren hier met  5-3.  

29 september kwam Reeshof op bezoek 

en werd de smaak van de nederlaag van 

vorige week weggespeeld. We wonne

met 8-0. 

06 oktober kwam BV Cuijk op bezoek. 

Rick had in het riet gespeeld en had met 

een rietstengel in zijn vinger gesneden. 

Gevolg hechting in zijn vinger en niet 

kunnen badmintonnen. Gelukkig konden 

we toen voor het eerst een beroep op 

Thibo doen. De wedstrijd  werd met 8

gewonnen. 

26 oktober gingen we naar Drunen en 

werd weer met 8-0 gewonnen, we ha

den de smaak te pakken 

02 november gingen we naar High 

Speed en voor de verandering wonnen 

we met 8-0 

17 november kwam BC Kerkdriel op b

zoek en werd weer met 8-0 gewonnen.

Zo halverwege de competitie waren we 

op kampioenskoers alleen de verloren 

 

 

tuk 
2 naar het kampi-

Op 15 september begon de competitie 

phe, Fenne en Simone 

De 4 spelers, voorheen U11, hebben nu 

versterking gekregen van Daphne. 

Tijdens het seizoen werd duidelijk dat de 

spelers samen een perfecte mix vormde, 

n eens een keer een steekje 

andere spe-

lers opgevangen. De meeste wedstrijden 

0 gewonnen. 

Uiteindelijk 

bleek dat alleen BC Shot een geduchte 

concurrent was voor het kampioenschap. 

Op 15 september begonnen we tegen BC 

1. 

22 september gingen we op bezoek bij 

BC Shot en werd duidelijk dat we niet zo 

worden. We ver-

29 september kwam Reeshof op bezoek 

en werd de smaak van de nederlaag van 

vorige week weggespeeld. We wonnen 

06 oktober kwam BV Cuijk op bezoek. 

Rick had in het riet gespeeld en had met 

een rietstengel in zijn vinger gesneden. 

Gevolg hechting in zijn vinger en niet 

kunnen badmintonnen. Gelukkig konden 

we toen voor het eerst een beroep op 

wedstrijd  werd met 8-0 

26 oktober gingen we naar Drunen en 

0 gewonnen, we had-

02 november gingen we naar High 

Speed en voor de verandering wonnen 

17 november kwam BC Kerkdriel op be-

0 gewonnen. 

Zo halverwege de competitie waren we 

op kampioenskoers alleen de verloren 

wedstrijd tegen BC Shot zat ons niet le

ker. 

24 november reisde we af naar Geldrop, 

waar bleek dat we niet automatisch we

strijden winnen. De spelers van Geldr

hadden heel wat bij geleerd en we dee

de de punten 4-4. 

Paniek, Rick was door zijn enkel gegaan 

en kon een aantal weken niet badmi

tonnen. Net nu de belangrijke wedstrijd 

tegen BC Shot op het programma stond.

Gelukkig konden we weer

doen op Thibo, die zich ondertussen  

thuis ging voelen bij U13-2.

30 november de dag van de waarheid 

voor ons team. Met gezonde wedstrijd 

spanning werd aan de wedstrijd bego

nen. Het MD werd gewonnen en het VD 

werd verloren. (1-1) Daarna ging helaas 

het  enkel van  Jort verloren, maar g

lukkig hield Simone haar 100 % winst 

partijen vast in het enkel spel. (2

Thibo won zijn wedstrijd en Fenne won 

van Pauline, waar ze in Dongen nog van 

had verloren.(4-2). Toen ook nog beide 

GD gewonnen werden was de vreugde 

enorm. (6-2). We zaten nu echt op ka

pioenskoers. 

08 december gingen we naar Tilburg om 

tegen de Reeshof te spelen. We hadden 

dan wel van Shot gewonnen maar waren 

gewaarschuwd voor overschatting. Met 

nog steeds Thibo als vervanger voor de 

geblesseerd Rick wonnen we met 7

15 december reisde we af naar Cuijck 

met een inmiddels herstelde Rick weer in 

het team,  we wonnen daar met 8

Nu eerst Kerst en Oud en Nieuw vieren 

en zorgen dat we niet geblesseerd r

ken. 

In 2014 gaan we vol goede moed aan de 

laatste wedstrijden van het seizoen b

ginnen. 

12 januari komt BC High Speed op b

zoek en wonnen we met 8

sen krijgen we nog het bericht dat BC 
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wedstrijd tegen BC Shot zat ons niet lek-
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30 november de dag van de waarheid 

voor ons team. Met gezonde wedstrijd 

spanning werd aan de wedstrijd begon-

nen. Het MD werd gewonnen en het VD 

1) Daarna ging helaas 

Jort verloren, maar ge-

lukkig hield Simone haar 100 % winst 

partijen vast in het enkel spel. (2-2). 

Thibo won zijn wedstrijd en Fenne won 

van Pauline, waar ze in Dongen nog van 

2). Toen ook nog beide 

GD gewonnen werden was de vreugde 

2). We zaten nu echt op kam-

08 december gingen we naar Tilburg om 

tegen de Reeshof te spelen. We hadden 

dan wel van Shot gewonnen maar waren 

gewaarschuwd voor overschatting. Met 

nog steeds Thibo als vervanger voor de 

we met 7-1 

15 december reisde we af naar Cuijck 

met een inmiddels herstelde Rick weer in 

het team,  we wonnen daar met 8-0 

Nu eerst Kerst en Oud en Nieuw vieren 

en zorgen dat we niet geblesseerd ra-

In 2014 gaan we vol goede moed aan de 

jden van het seizoen be-

12 januari komt BC High Speed op be-

zoek en wonnen we met 8-0. Onder tus-

sen krijgen we nog het bericht dat BC 
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Shot gelijk heeft gespeeld tegen 

Geldrop. Hierdoor komt het kampioe

schap wel erg dicht bij. 

19 januari reizen we af naar Kerkdriel en 

komen met de volle buit terug in Gilze 8

0. (hier werd het kampioenschap veilig 

gesteld) 

Op 26 januari is de dag om het kamp

oenschap te vieren, maar we willen dit in 

stijl, dus winnend afsluiten. Drunen  

komt op bezoek en toch zie je ge

nen gezichtjes van de spelers van de 

U13-2. 

Voor het begin van de wedstrijd werd de 

zaal opgesierd met een mooi spandoek. 

(dank je Jolanda van Baal) 

We wilde deze wedstrijd heel graag wi

nen om zo duidelijk kampioen te zijn. 

Toen we met 5-0 voorkwamen 

vreugde dan ook enorm zowel op het 

veld als bij de vele toeschouwers. Het 

werd uiteindelijk voor de 9e keer 8

Het kampioenschap was echt een feit en 

kon worden gevierd. Na de wedstrijd 

werden we als spelers van de U13

men met Thibo  gehuldigd. We kregen 

een echte kampioensschaal en bubbe

tjes water. Tijdens de speech van Remy 

werd ons door BC Gilze nog een co

sumptie, frietje en snack aangeboden. 

Dit hebben wij met smaak genuttigd. 

Kopij: virke@bcgilze.nl

Shot gelijk heeft gespeeld tegen 

Geldrop. Hierdoor komt het kampioen-

naar Kerkdriel en 

komen met de volle buit terug in Gilze 8-

0. (hier werd het kampioenschap veilig 

Op 26 januari is de dag om het kampi-

oenschap te vieren, maar we willen dit in 

stijl, dus winnend afsluiten. Drunen  

komt op bezoek en toch zie je gespan-

nen gezichtjes van de spelers van de 

Voor het begin van de wedstrijd werd de 

zaal opgesierd met een mooi spandoek. 

We wilde deze wedstrijd heel graag win-

nen om zo duidelijk kampioen te zijn. 

0 voorkwamen was de 

vreugde dan ook enorm zowel op het 

veld als bij de vele toeschouwers. Het 

keer 8-0. 

Het kampioenschap was echt een feit en 

kon worden gevierd. Na de wedstrijd 

werden we als spelers van de U13-2 sa-

d. We kregen 

een echte kampioensschaal en bubbel-

tjes water. Tijdens de speech van Remy 

werd ons door BC Gilze nog een con-

sumptie, frietje en snack aangeboden.  

Dit hebben wij met smaak genuttigd.  

Dank  BC Gilze. 

 

Hieronder de statistieken  van het 

afgelopen seizoen. 

Simone speelt 29 wedstrijden en wint er 

27 = 93,1 % winst  (ze heeft al haar e

kelspelen gewonnen) 

 Rick speelt 33 wedstrijden en wint er 30 

= 90,9 % 

 Daphne speelt 28 wedstrijden en wint er 

25 = 89,3 % 

Fenne speelt 27 wedstrijden en wint er 

24 = 88,9 %  

Jort speelt 42 wedstrijden en wint er 34 

= 81 % 

Thibo als invaller speelt 9 wedstrijden en 

wint ze alle 9 = 100 %. 

 

Volgend jaar gaan we weer competitie 

spelen en volgens de speech van Remy 

zullen wij als speler hoger ingedeeld 

worden. U15 here we come. Waarschij

lijk niet in de zelfde opstelling, maar 

door eens te veranderen van teamind

ling kunnen we weer andere dingen l

ren. 

 

Groetjes, 

 

U13-2  

 

Kopij: virke@bcgilze.nl 
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Volgend jaar gaan we weer competitie 

spelen en volgens de speech van Remy 
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ling kunnen we weer andere dingen le-
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De dag van…Els 

Graafmans. 
 

Els, ik zie je eigenlijk alleen 

de sporthal. Wat doe je daarbuiten?

Ik was 25 toen ik naar Gilze kwam, wat 
natuurlijk 
andere tij-
den waren, 
meer van 
huisje-
boompje-
beestje. 
Toen was ik 
voorname-
lijk huis-
vrouw. Ver-
der ben ik 
nog een 
tijdje op-
pasmoeder 
geweest, 
onder andere bij Chantal van Beijste
veldt. Nu ben ik interieurverzorgster, wat 
erop neerkomt dat ik poets bij andere 
mensen. 
 

Hoe ziet het er bij jullie thuis uit?

Ik houd wel van een opgeruimd huis, 
maar dat is helaas niet altijd het geval. 
Soms is het lastig om het tijdens 
drukke week alles netjes te houden.
 

Betekent het ook dat het er bij jou 

thuis heel netjes uitziet? 
Ik laat John meestal poetsen, wat hij 
niet uit zichzelf doet, maar als ik hem 
wat opdrachten geeft, zorgt hij er braaf 
voor dat er gestofzuigd wordt. 
En wat is leuker wonen: Gilze of Rijen?
Het is anders wonen. Gilze is iets g
moedelijker wonen dan Rijen. In Gilze 
kan ik echt op straat een praatje maken 
met iedereen, maar in Rijen deed je dat  
in je eigen buurt en daarbuiten niet echt.
 

En als je een dagje vrij hebt, wat 

vind je dan leuk om te doen?
 

 

 

Els 

Els, ik zie je eigenlijk alleen maar in 

de sporthal. Wat doe je daarbuiten? 

Ik was 25 toen ik naar Gilze kwam, wat 

tal van Beijster-
veldt. Nu ben ik interieurverzorgster, wat 
erop neerkomt dat ik poets bij andere 

Hoe ziet het er bij jullie thuis uit? 

Ik houd wel van een opgeruimd huis, 
maar dat is helaas niet altijd het geval. 
Soms is het lastig om het tijdens een 
drukke week alles netjes te houden. 

Betekent het ook dat het er bij jou 

Ik laat John meestal poetsen, wat hij 
niet uit zichzelf doet, maar als ik hem 
wat opdrachten geeft, zorgt hij er braaf 

 
wat is leuker wonen: Gilze of Rijen? 

Het is anders wonen. Gilze is iets ge-
moedelijker wonen dan Rijen. In Gilze 
kan ik echt op straat een praatje maken 
met iedereen, maar in Rijen deed je dat  
in je eigen buurt en daarbuiten niet echt. 

e vrij hebt, wat 

vind je dan leuk om te doen? 

Ik vind het heel leuk om een markt te 

bezoeken of lekker te gaan shoppen. De 

laatste tijd rijden John en ik weleens 

naar België om daar naar een romme

markt te gaan, maar dat is ook meer 

kijken dan kopen. Verder spaar ik mu

ten, wat ik van mijn vader heb overg

nomen. Daar zijn er trouwens heel veel 

van, meer dan je 

denkt, omdat niet 

alles wat gedrukt 

wordt ook wordt 

uitgegeven. De 

stuiver van Willem 

Alexander heb ik 

bijvoo

ten k

die anders niet te 

krijgen is. Verder 

vind ik het ook 

leuk om te fietsen of te wandelen.

 

Heb je altijd gebadmintond of nog 

andere sporten geprobeerd?

Ik heb nooit niet gesport. Ik heb een 

tijdje gehandbald en ik heb ook nog 

ge(zaal)voetbalt.  

 

Een typische eigenschap van jou is 

natuurlijk jouw lach: Je lacht altijd, 

maar waar word je nu chagrijnig 

van? 

Vraag maar aan John. (*lacht) Er is niet 

echt iets waar ik heel chagrijnig van 

wordt, maar ik kan wel in één keer o

slaan. Maar boos of chagrijnig zi

ik meestal thuis, dat bespaar ik anderen.

 

In de trant van het jubileum: Wat is 

jou het meest bijgebleven en jouw 

hoogtepunt qua badmintonprest

ties? 

Mijn topprestatie was toch de clubka

pioenschappen, waar ik met Hans Weij 

eerste ben geworden in d
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Verder spaar ik mun-

ten, wat ik van mijn vader heb overge-
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van, meer dan je 
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alles wat gedrukt 

wordt ook wordt 

uitgegeven. De 
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die anders niet te 
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badmintond of nog 
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Ik heb nooit niet gesport. Ik heb een 

tijdje gehandbald en ik heb ook nog 

typische eigenschap van jou is 

natuurlijk jouw lach: Je lacht altijd, 

maar waar word je nu chagrijnig 

Vraag maar aan John. (*lacht) Er is niet 

echt iets waar ik heel chagrijnig van 

wordt, maar ik kan wel in één keer om-

slaan. Maar boos of chagrijnig zijn, doe 

ik meestal thuis, dat bespaar ik anderen. 

In de trant van het jubileum: Wat is 

jou het meest bijgebleven en jouw 

hoogtepunt qua badmintonpresta-

Mijn topprestatie was toch de clubkam-

pioenschappen, waar ik met Hans Weij 

eerste ben geworden in de B. Ik weet 
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nog dat ik één keer een blessure heb 

gehad, namelijk toen ik mijn enkel had 

verzwikt. Ik heb toen aan de fysiother

peut gevraagd of hij mijn enkel vast kon 

zetten, omdat ik mijn titel moést verd

digen. Ik heb toen wel de titel gehouden, 

maar kon daarna een jaar niet sporten. 

Ik dubbel eigenlijk vast met Mariëlla en 

ondanks dat ik stop met de recreati

commisie, blijf ik wel gewoon competitie 

spelen. Ik heb met Peter de Leeuw en 

met Hans Weij gemixt, met wie ik een 

tijdje kampioen in de B ben gew

Ik ben ook een tijdje voorzitter geweest 

van de recreatiecommisie, maar dat was 

echt niet mijn ding. Verder vond ik het 

altijd heel leuk om met de jeugdkampen 

mee te gaan. 

 

En als laatste brandende vraag nog: 

Hoe heeft John jou versierd?

Dat was bij de Hooikar. Ik moest daar 

voetballen en John werkte daar toen. Hij 

stond daar met wat vrienden te kijken. 

Eigenlijk kwam hij voor iemand anders. 

Ik was gelukkig op het goede moment 

op de juiste plek en we raakten aan de 

praat. John had ons later die midda

genodigd om mee te gaan naar d’n Door 

en toen ben ik ervoor gegaan. Verder 

komt de Romantiek grotendeels van mijn 

kant. Ik vind kaarsjes vooral gezellig, 

maar hij zal ze niet zo snel aansteken.

 

Kopij: virke@bcgilze.nl
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Kerkstraat 95, 5126 GB Gilze
Telefoon: 0161-451347

www.bakkerijwaegemakers.nl

OVERZICHT VAN DE SHIRTSPONSORS VAN 

Hoofdsponsor seniorencompetitie:
Sporthal “Achter de Tuintjes”

Hoofdsponsor 
Ingrid Veroude Fysiotherapie

Metaalservice Verhagen | Meeuwesen Administratiekantoor

Slagerij de Jong | S

Coppens Schilderwerken | Nol Vermeulen Bouw & Ontwikkeling

Wilkin Sports | TSC Gosens

Van Schijndel Metaal | Metaalbewerkingsbedrijf Smit BV

Van Eerd BV | Forga metaalvervorming BV

Bedankt voor jullie steun aan onze vereniging!
 

 

 

 
 

Kerkstraat 95, 5126 GB Gilze 
451347 

www.bakkerijwaegemakers.nl 

Plaza 't Centrum 
Steenakkerplein 6, 5126 AW GILZE
Tel.: 0161-456212 Fax: 0161
 

OVERZICHT VAN DE SHIRTSPONSORS VAN BADMINTONCLUB GILZE: 
 
 

Hoofdsponsor seniorencompetitie: 
Sporthal “Achter de Tuintjes” 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Hoofdsponsor jeugdcompetitie: 
Ingrid Veroude Fysiotherapie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Telbordsponsoren: 
Metaalservice Verhagen | Meeuwesen Administratiekantoor 

Slagerij de Jong | Schut Hoes Cartons 

Coppens Schilderwerken | Nol Vermeulen Bouw & Ontwikkeling 

Wilkin Sports | TSC Gosens 

Van Schijndel Metaal | Metaalbewerkingsbedrijf Smit BV 

Van Eerd BV | Forga metaalvervorming BV 

 

Bedankt voor jullie steun aan onze vereniging! 
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Steenakkerplein 6, 5126 AW GILZE 
456212 Fax: 0161-456213 
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Wist u dat… 
 
……….  de Vrijwilligers-barbecue dit jaar wellicht midden op de Aalstraat plaats zal 
 

……….  Jacqueline steeds frequenter optreedt als zaakwaarnemer van ‘DJ Thunder’

(a.k.a. ‘hullie Pirke’) 
 

……….  En dat zij als voorzitster van de recreatiecom

suurbeleid hanteert? 
 

………. Wat inhoudt dat zij geen vragen beantwoord die niet eerder al eens 

 gesteld zijn…. 
 

……….  Maaike met succes een gooi heeft gedaan naar de titel ‘Viswijf van het Jaar’?
 

……….  Dio na de training moeilijk afscheid kan nemen: “hé Dio…houdoe he!”?
 

………. er heel veel goede reacties zijn gekomen op de nieuwe BC Gilze
 

……….  er alleen nog een naam wordt
 

……….  RuudJE last blijkt te hebben van 
 

……….  Kimberley zichzelf typeert als ‘Oost
 

……….  Huub’s Embassy al direct in de 1

met een record aantal deelnemers, supporters, prijzen en gestolen fietsen?
 

……….  Jim beloofd heeft om de menukaart ná Carnaval e

satékroket? 
 

……….  Dennis Vermetten een heel ‘bijzonder’ truukje kan met zijn ogen?
 

……….  ‘Supergabber’ Michel Faes 
 

……….  de PR-commissie nog dit seizoen nieuwe BC Gilze
duceren voor alle leden? 

 

……….  onze voorzitter Ben zijn vriendin Maaike aanduidt als ‘First Lady’?
 

……….  er achter de schermen heel hard wordt gewerkt aan het feestelijke jubileu

weekend van 19-20 april?
 

……….  de nieuwe teamindelingen
 en dat ook nogal wat recreanten al nadenken over 
 stellingen van komend seizoen?
 

……….  Vicky zoveel last heeft van zwanger

mobiele telefoon in de oven
 

……….  Tim Braspenning IRL (In Real Life) er minder slech
zijn LinkedIn-account? 

Kopij: virke@bcgilze.nl
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