Colofon

Inhoudsopgave

Datum
9 juli 2014

Colofon, Inhoudsopgave

1

Bestuurs- en commissieleden
missieleden

2

Voorwoord van de redactie

3

Van de Voorzitter

3

Technische Commissie

4

Jeugd Commissie

6

PR Commissie

6

Van de Penningmeester

7

Raadsels

7

Af & Bij, Jarigen, Zaaldienst

9

Doorgeefpagina senioren

11

Doorgeefpagina jeugd

12

De dag van..

12

Beachcollage BC Gilze

14

Ingekomen stuk

17

Wist u dat…

20

Oplage
155 exemplaren
Prijs
Losse nummers: € 3,90
Abonnementen: € 19,00
6 nummers per seizoen
Gratis voor leden van BC Gilze
Redactie
Ed van den Broek
Sofie Oprins
Jos Vermeulen
E-mail: virke@bcgilze.nl
Drukker
Lankhorst, Rijen
Advertenties
Mocht u een advertentie willen plaatsen in dit
blad, dan kunt u zich wenden tot de P.R.
commissie.
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5126 CR Gilze

06 – 251 263 37

Kopij: virke@bcgilze.nl

Van de Redactie

Van
an de Voorzitter

Beste badmintonners
rs en andere lezers,

Beste leden,

Tijdens onze laatste clubavond van dit
seizoen
zoen verschijnt ook het zesde en laatlaa
ste Virke van dit seizoen. Nog 1 avond
avon
knallen.. en dan VAKANTIE! In dit Vir
Virke
proberen we hett vakantiegevoel nog wat
te versterken en vind je af en toe w
wateigen BC Gilzebeachplaatjes en ander vakantiemateriaal. Ook onze voorzitter en
webmaster hebben een
en leuk idee en
doen een oproep om toch vooral wat vakantiefoto’s door te sturen.Wij
ij zijn b
benieuwd wat er allemaal binnen gaat kok
men! De mooiste zullen we da
dan ook
plaatsen in het volgende Virke.
Vanuit de redactie van ‘tt Virke ó
óók een
oproep: zoals jullie weten is Jos VermeuVerme
len tot voorzitter benoemd van de PR
commissie en heeft hij aangegeven te
stoppen met zijn redactiewerkzaamh
redactiewerkzaamheden voor ‘t Virke. Allereerst danken wij
Jos natuurlijk van harte voor de goede
samenwerking en zijn jarenlange bijdr
bijdrage bij het tot stand komen van de Vi
Virkes! Jos bleek telkens zeer veel aa
aandacht te hebben voor de opmaak, de
punten en de komma’s en zorgde er ook
altijd voor dat de Virkes
rkes op tijd bij de
drukker werden aangeleverd. Het kok
mend seizoen zullen we dat proberen
voort te zetten maar wij zouden het ook
erg op prijs
rijs stellen als iemand de redacreda
tie wil komen versterken. Dus ben je
handig met laptop of pc en met teks
tekstprogramma’s als MS Word en wil je
meewerken
werken aan het tot stand komen van
’t Virke?! We horen het graag!!
Namens de redactie veel leesplezier en
alvast een fijne vakantie!

2014 zit er (helaas
(helaas) op. De
Seizoen 2013-2014
sporthal sluit zijn deuren voor zes w
weken. Op dinsdag 26 augustus beginnen
de trainingen weer en 27 augustus is de
eerste woensdag van het nieuwe seise
zoen. In de zes weken vakantie zijn de
leden van BC Gilze overal te vinden, op
de camping, vakanties
es in het (verre) bu
buitenland, of leuke dagtochtjes. Het zou
leuk zijn als je een leuke vakantiefoto
mailt naar de webmaster: Peter de
Leeuw (webmaster@bcgilze.nl
webmaster@bcgilze.nl). Hij verzamelt dan de foto's op de website, z
zodat we
e kunnen zien waar iedereen heeft
uitgehangen. Stuur dus je leukste fof
to('s) in!
Zelf ben ik op het moment van schrijven
een weekendje in Maastricht met Maa
Maaike, als opening zal ik de eerste foto naar
Peter mailen voor op de website.

Ik wil iedereen een hele
ele fijne vakantie
toewensen
met
veel
(camping
(campingbadminton) plezier!
Hartelijke groeten,
Ben van der Veer
"De meeste van ons denken beter na
over wat we met twee weken vakantie
gaan doen, dan over wat we met de rest
van ons leven gaan doen."

Groeten van Sofie, Jos en Ed
~ P. Sookdhew ~
`t Virke seizoen 22 nummer 6
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Technische Co
Commissie
Vakantie is het thema van dit Virke én
vakantie is op dit moment van schrijven
ookvan toepassing op onze vaste TC c
columm schrijver Mario van Mierlo.
lo.
Normaal gesproken is Mario een fanati
fanatieke en zeer gewaardeerde leverancier van
kopijdata voor ‘t Virke.. Binnen de redacreda
tie weten we precies wie we achter de
broek moeten zitten om kopij aan te lleveren maarnormaal gesproken hoort Mario daar echt niet bij.
Deze keer had Mario echter (alweer?)
vakantie en was hij het aanleveren van
TC nieuws simpelweg vergeten…
…

Tja.. eerst maar ff wat vakantiekiekjes
van Mario optrommelen dacht ik als eerste.. Gelukkig hebben we met BC Gilze nu
genoeg beachfoto’s dus dat was geen
probleem. Deze keer nog de beschaafde
versies uitgezocht maar mocht Mario er
een gewoonte van maken om kopij te
laat of niet in te leveren dan zullen we
dat de volgende keer wel anders doen.. !
Geniet nu maar mooi van je vakantieMario,, wij (de redactie) zullen de club wel
informeren..

Maak er maar iets creatiefs van was zijn
antwoord..

O ja, Mario had wel een paar zinnetjes
TC nieuws aangedragen:
Ha redactie,
Ik ben op vakantie... En er niet aan g
gedacht!!!
Vanuit TC niet veel te melden. Misschien
alleen dat we druk zijn met de speelspee
schema’s en dat Maaike straks voor de
1e competitiewedstrijden
wedstrijden bij de jeugd
een kick off avond zal organiseren waa
waarop alle junioren en hun ouders bijgepraat
worden over de jeugdcompetitie en wat
men kan verwachten.

Tot zover.
Met vakantie groeten,
Mario/Ed
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Jeugdcommissi
Jeugdcommissie

PR Commissie

Hallo allemaal,

Het seizoen is ten einde, maar de PR
Commissie is nog bezig met het vastlegvastle
gen van de Hoofdsponsor senioren.
seni
De
meeste sponsoren voor komend seizoen
zijn inmiddels benaderd. Aangezien het

Dit is alweer het laatste Virke van dit
seizoen!
Als jullie dit Virke lezen is het jaarlijkse
jeugdkamp alweer voorbij.

Het
jeugdkamp
stond volledig in
het teken van de
Middeleeuwen! Het
kampverslag zal te
lezen zijn in het
volgende
e Virke.
De
eerste
3
woensdagen
van
het nieuwe seizoen
zullen weer in het
teken staan van de jeugdwervingsactie.
We zijn dringend op zoek naar nieuwe
enthousiaste jeugdleden. Dus jullie
broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes,
vriendjes en vriendinnetjes zijn
ijn van harha
te welkom om eens bij ons te komen
kijken en wellicht ook lid te worden van
onze vereniging.
Dus ken je iemand die wil komen ba
badmintonnen, breng hem of haar dan op
woensdagavond mee!
Tenslotte wens ik jullie namens de
jeugdcommissie een hele fijne vakantie
en hopen we jullie allemaal weer te zien
op woensdag 27 augustus 2014!
Namens de jeugdcommissie,
Ilse van den Braak

hoofdsponsorschap bij de senioren nog
niet vastligt en dus niet bekend is of de
begroting gehaald wordt, is de PR
PRCommissie nog druk bezig deze sluitend
te maken.
De afgelopen
fgelopen weken is er voor de leden
gelegenheid geweest om een nieuw traitra
ningspak te passen en te bestellen. De
pakken zijn inmiddels besteld en worden
begin september uitgeleverd. Ook voor
de overige clubkleding is er gelegenheid
geweest deze te bestellen. Deze kleding
zal begin volgend seizoen aan de leden
worden uitgedeeld.

Mocht je nu nog geen nieuwe kleding
besteld hebben maar deze wel wil beb
stellen.
len. Vanaf volgend seizoen is er de
mogelijkheid om op elk moment clubkl
clubkleding te bestellen. Op het inhangbord
inhang
zullen bestelformulieren komen.
Deze kunnen ingeleverd worden, samen
met de contante betaling, bij Tim Bra
Braspenning of Femke van Riel.
Ik wens iedereen een fijne vakantie toe.
Namens de PR commissie,
Jos Vermeulen
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Van de Pennin
Penningmeester
Hallo clubleden,
Met ingang van februari 2014 gaat N
Nederland gebruik maken van IBAN rekerek
ning nummers. Dit is een langere versie
van het huidige rekeningnummer. Als
het gaat om automatische overschrijvi
overschrijvingen, verandert de bank als het
hetgoed is
het rekeningnummer automatisch.
atisch. 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!

Raadsels
In het midden van een ronde vijver
groeit een prachtige waterlelie. De w
waterlelie verdubbelt dagelijks in oppervlak.
Na precies twintig dagen is de vijver volvo
ledig bedekt door de waterlelie.
Na hoeveel dagen is de helft van de
vijver bedekt door
oor de waterlelie?
…………………………………………………………..
Voeg 1 lijnstuk toe aan de Romeinse 9:
IX zodat het getal 6 er komt te staan

IBAN - NL78 RABO 0116 6924 64
Heb je nog vragen, dan kan je altijd conco
tact met me opnemen.
Groetjes,
Christian van Zon
woorden
(antwoorden
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C1000 Hapers
Nieuwstraat 109
5126 CC Gilze
Tel: 0161 451206

Haarmode la belleza
U kapster en nagelstyliste.
Ook voor sieraden,tassen
& leuke workshop off cadeaubon.
Oranjestraat 39a
5126 BL, Gilze

06 – 51217219
www.haarmodelabelleza.nl

Tegen inlevering van deze bon € 2,- korting
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Jarige jeugdleden
Just Goedhart
Jordan Schara
Sofie Oprins
Eva Oprins
Joey Pan
Andy Pan
Koen Timmermans
Sterre Blom
Christa Hooft
Bjorn Paulissen
Sieb Willemse
Michael Miao
Lieke van Oosterwijck
Robine Hooft
Daphne van Strien

11 juli
13 julii
14 juli
14 juli
16 juli
16 juli
23 juli
12 aug
23 aug
3 sept
6 sept
8 sept
8 sept
11 sept
19 sept

Jarige seniorleden
Claud Klaassen
Erwin Oprins
Toine van Baal
Izaak Kluit
John Graafmans
Jeroen Willemen
David Bogaarts
Michel van Dongen
Heidi Vermeulen
Mariska van Eck
Esther de Greeuw
Freddy van Lent
Frank van Gils
Kim Weij
Jill Weij
Sandy Graafmans
Vicky Vermeulen
Monique Willemse

11 juli
27 juli
7 aug
9 aug
10 aug
22 aug
22 aug
24 aug
27 aug
27 aug
5 sept
6 sept
9 sept
11 sept
11 sept
16 sept
19 sept
20 sept
sep
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Zaaldiensten
aaldiensten
27 augustus:
Mardy Klaassen – Corné Pijpers
Pijper
3 september:
Sandra Klaassen – Jurgen Rommen
10 september:
Claud Klaassen – Mariella Theeuwes
17 september:
Esther de Greeuw– Joost Roovers
24 september:
Kees vd Heijden – Femke van Riel

Af & Bij
Af:
- Angela Smekens
- Stefan Klaassen
- Mike van Rosmeulen
- Irma van Hezewijk
- Bernadette Laarhoven
- Sunny van den Ouweland
- Ferenc Schara
- Claudia Schoenmakers
- Dennis Vermetten
- Jeroen Willemen
- Sieb Willemse

Bij:
- Just Goedhart
- Freddy Lent
- Maartje van Nistelrooij
- Fabi van Oosterwijck
- Evelien Stokkermans
- Patrick Strengman
- Kim Weij
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Doorgeefpagina
senioren
Hoi!
Ik ben Bas van den Boer, 33 jaar, gebogeb
ren en getogen in Gilze. Degene van
rond mijn
leeftijd en
jonger
kennen mij
waarschijnlijk nog van
mijn destijdse computergamewinkeltje in de
Kerkstraat.
Op
mijn
18e ben ik
daarmee gestopt om in Haarlem te gaan
wonen om Small Business
siness te studeren.
Tijdens deze studie heb ik nog een half
jaartje in Amerika gestudeerd. Daarna
ben ik in Breukelen
n gaan wonen om aan
Nyenrode Business Universiteit te studestud
ren. Sinds die tijd woon ik weer in Gilze.
Sindsdien heb ik verschillende banen
gehad binnen het bedrijfsleven zoals a
accountmanager en heb ik meegeholpen
aan een nieuwe internationale start-up
start
in
digitale schoolborden.
De laatste tijd houd ik me meer en meer
bezig met duurzaamheid. Zo ben ik mom
menteel betrokken bij het opzetten van
een platform in Den Bosch om inwoners
meer zelf te laten bepalen wat er g
gebouwd wordt in de stad. Hierbij ve
verschuift de macht dus van grote partijen
zoals woningcorporaties, projectontwi
projectontwikkelaars en B&W naar de burger. Binnen
Gilze ben ik actief bij de energiecoöperaenergiecoöper
tie Energie Gilze Rijen waarbij we n
nastreven om uiteindelijk de hele gemee
gemeen`t Virke seizoen 22 nummer 6

te te laten lopen op onze eigen lokaal
opgewekte energie.
Enkele jaren terug ben ik eigenlijk voor
de gein met badminton begonnen bij De
Meppers in De Schakel. Met een contricontr
butie van €7 per maand en het feit dat ik
naast De Schakel woon was de drempel
dus erg laag. Maar ik merkte dat ik het
best leuk vond. Vandaar dat ik enkele
maanden geleden de overstap gemaakt
heb naar het wat professionelere BC Gi
Gilze. Hier zitten ook wat meer mensen van
mijn eigen leeftijd wat het wat leuker
maakt. Ik hoop hier met de nodige traitra
ningen mezelf te kunnen
unnen verbeteren.

Naast badminton fitness ik 3 maal per
week. Ik doe nog aan hardlopen en
wandelen. Ik bezoek graag een festival,
hou van lekker eten en verder vermaak
ik me door met vrienden af te spreken.
Bij deze geef ik de pen door aan William
Aarts.. We zijn benieuwd naar je verhaal!
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Doorgeefpagina
jeugd
Hallo, ik ben Dio van Gils.Ik ben 16 jaar
oud en woon in Baarle-Nassau.
Nassau. Ik ga
naar het Theresialyceum in Tilburg. In
mijn vrije tijd vind ik badminton erg
leuk, dat is ook de reden waarom ik nog
steeds twee keer in de week ergens a
anders
train.

Volgend jaar ga ik in Gilze 3 spelen,
waar ik erg veel zin in heb. De overige
vrije uren vul ik vaak op door te gaan
voetballen bij vrienden.
Ik heb bij mijn moeder een poes. Verder
hebben we nog een rode
e kater gekregen
van vrienden, die destijds een baby kr
kregen. De kat was redelijk agressief, dus
voor hen was het niet erg handig deze te
houden. Ik heb een broertje Thibo, die
ook op badminton zit en een zusje Dana.
Mijn ouders zijn al een paar jaar g
ge-
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scheiden
iden en mijn moeder heeft onderonde
tussen een nieuwe vriend.
Ik geef de pagina door aan Jannes
Oprins.

De dag van….
Kimberley van Zon
Een kersvers seniorlid; hoe lang
badminton je al? Kijk je al een
beetje uit naar volgend seizoen?
Dan zou ik even moeten tellen... Ik tel
mijn aantal deeldiploma’s plus 2, dus 10
jaar in totaal, toch langer dan ik had geg
dacht! Ik kijk zeker uit naar het komenkome
de seizoen! Ons team is een mix van 3
verschillende huidige teams, wat een
uitdaging is.
Wij moeten nog opzoek gaan naar de
sterkste combinaties voor de competitie,
maar ik ben er zeker van overtuigd dat
wij er een leuk seizoen van gaan maken!
Dit wordt mijn tweede jaar in de eerste
klasse, dus ik hoop nog beter te presteprest
ren dan vorig seizoen en dat ik zo weer
een stapje
e dichter kom bij de landelijke
competitie, want op dat niveau zou ik
graag willen gaan spelen in de toekomst.
Net geslaagd! Hoe heb je je ein
eindexamenjaar ervaren?
ren? Hoe zagen je
dagen eruit
uit en wat doe je nu met al
die weken van vrije tijd?

Kopij: virke@bcgilze.nl

Het eindexamenjaar…Het
ar…Het gaat zo snel
als een shuttle die door de lucht vliegt!
Voor je het weet is het meivakantie en
beginnen de
examens. Ik
ben
vooral
van plannen
en leerroosters maken,
dus ik heb
een
goede
voorbereiding
gehad
voor
de examens.
Tijdens
de
examens
is
het
vooral
een stappenplan die je
iedere
dag
weer
doorneemt:
Opeel, tas pakken, naar
staan, ochtend ritueel,
school, examen(s), naar huis, leren,
avond ritueel en slapen.
pen. En zeker niet te
vergeten, heel veel snoepen tussendoor!
Ik zal toe moeten
ten geven dat de examen
examens
niet goed zijn voor je lichaam, want je
sport minder
der of niet, gaat met de auto
naar school en snoept een beetje extra
om de spanning
ning te doorbreken, hahaha.
Direct na de examens ben ik eigenlijk
gaan creabeaën.
ën. Lekker freubelen en
leuke dingetjes maken: het
et is leuk en
tijdrovend. Ook ben ik gaan werken bij
de Audax, geen droombijbaan, maar
goed genoeg om centjes op de bank te
krijgen en bezig te blijven, zullen we
maar zeggen.
Wat ben je van plan te gaan doen na
je examens? Waarom geneeskungeneesku
de/biologie?
Ik
k ben geslaagd, heb mijn VWO-diploma
VWO
en mag eindelijk gaan studeren! In
`t Virke seizoen 22 nummer 6

4VWO had ik het eigenlijk al gehad met
de middelbare school, dus nu ben ik heh
lemaal klaar voor de volgende stap. WelWe
ke studie, weet ik nog niet pr
precies, want ik doe mee met de
loting voor
oor geneeskunde
genee
en de
uitslag is pas 18 juli (laat hè?!)..
Dus ik hoop hee
eeeeeeeeel erg
dat ik word ingeloot, want ik
droom al minstens
stens 8 jaar om
kinderarts te worden en die
droom zou ik graag willen verve
wezenlijken en daar heb ik g
geneeskunde
voor
nodig.
Maar…(er
ar…(er is altijd een maar), als
ik word uitgeloot ga ik biologie
studeren aan de Universiteit
Un
van
Utrecht. Biologie
logie heb ik altijd
een heel interessant vak gevongevo
den en vind elk onderwerp
o
leuk,
dus deze studie zal mij ook z
zeker liggen, alleen weet ik nog
niett wat ik er mee kan worden ‘als ik
later groot ben’, hahaha.
Waar zie je het meeste tegenop
t
met
je studie? Waar kijk je naar uit?
Ik zie het meeste tegenop de afstand.
Want ik wil helemaal nog niet op k
kamers! Ik wil zolang mogelijk
lijk thuis blijven
wonen, zodat ik mijn vriend, vrienden en
familie nog veel kan zien en hopelijk nog
erg actief kan blijven
ven bij BC Gilze! Ik zou
heel graag nog training willen
wi
blijven
geven en zelf kunnen
nen trainen. BC Gilze is
een club die bestaat uit vrienden.
vrienden Deze
banden zullen err niet zo veel en sterk
zijn bij studentenverenigingen. De a
afstand van studeren is een nadeel, maar
studeren heeft veel meer voordelen! Ik
kijk vooral uit naar de nieuwe personen
die ik ga ontmoeten en de nieuwe inforinfo
matie die ik zal gaan leren.
ren. Ik ben heel
hee
leergierig en sta dus te popelen om veel
van het menselijk lichaam te leren. B
Bo-
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vendien is studeren een stapje verder
naar het ‘echte’ volwassen
wassen leven, om
dan echt aan de bak te gaan.
Vanuit
anuit de badminton ben je altijd
erg actief met o.a. trainingen geven,
geven
de jeugdcommissie etc.. Verder nan
tuurlijk een bijbaantje en een red
redelijk druk schoolleven....Ben je een
beetje stressbestendig?
Hahaha, ik heb een tijdje moeten n
nadenken over deze vraag... Of ik
stressbestendig ben: In zekere zin… Ja,
zolang ik maar alle
le touwtjes goed in
handen heb. Maar… (Ja, alweer maar)
als er even iets tegen zit, kan ik heel erg
goed stressen!

Heb je nog een leuke anekdote, iets
te vertellen, te vermelden etc.?
Ja! Natuurlijk! Ik heb altijd wat te vertellen! Al jaren keek ik naar dit moment
uit, om geïnterviewd te worden voor ’t
Virke! En ik ben heeeeeeeel erg trots op
onze club en onze vrijwilligers! En niet
nadenken, gewoon badmintonnen! En
alles kan! En iedereen is gek, op
zijn/haar eigen manier! En blijf andere
badmintonspelers op een positieve m
manier benaderen door ze aan te moedimoed
gen! En baal minder van je minpuntjes
en geniet er op los van je pluspunten!

BeachcollageBC
Gilze
Voor nu gebruiken we nog de foto’s van
ons jubileumfeest. Het volgend
volge
Virke
hopen we leuke vakantiefoto’s van jullie
echte vakantie te kunnen gebruiken!

Een stressende Kimberley kun je goed
herkennen aan haar tics. Zo kan ik iineens alles gaan opruimen of schoonm
schoonmaken, dus stressen heeft ook voordelen,
alleen het nadeel van dit voordeel is dat
ik daarna even moet gaan liggen om te
rusten, anders wordt het voor mij zelfs
te veel, hahaha.
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Oplossing: 19, S (plaats lijnstuk S ervoor)
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A. Hessels tankstation
Oranjestraat 113
Tel: 0161 451335
De pomp die voldoet aan de modernste
eisen
maar nog met de ouderwetse service!!!
servic

Gazelle
Sparta
Batavus
Keeway
Peugeot
Kymco
Aprilla
Tomos
Sym

Heuvel 2 - 5126 CN Gilze - tel: 0161 451316

Kerkstraat 51 – 5126 GB Gilze – tel: 0161-452642
0161
www.hapers-tweewielers.nl
Meldt u nu aan voor onze gratis digitale nieuwsbrief en
profiteer
er van onze acties en aanbiedingen.

Hapers
Bruiloft – Partijen – Themafeesten – Personeelsfeest – Receptie –
Vergaderingen e.d. Zalen voor 25-225 personen
Sportvelden – Schietbanen – Golfpark (ook voor groepen)
Fam. v.d. Ouweland
Alphenseweg 14a
5126 PN Gilze
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Tel. 0161-451387
Fax. 0161-452682
www.hooikar.nl
E-mail.:
mail.: info@hooikar.nl

Huishoudelijke en cadeauartikelen. Maar ook voor uw:
Pasfotoservice, Stomerij service en Klein naaigarnituur
Novy Hapers, Nieuwstraat 111, 5126 CC Gilze
Tel: 0161-456633

Kopij: virke@bcgilze.nl

Ingekomen stuk
Van ons redactielid Sofie
De zomer komt er weer aan!
Nog een paar weekjes trainen en dan
mogen we er eindelijk aan geloven:
cocktails, barbecues, temperaturen b
boven de 30 graden en vooral lekker on
ontspannen. Dat extra hamburgertje bij de
barbecue maakt voor dat ene keertje
niet zoveel uit, net als die biertjes
iertjes aan
het einde van de avond. Maar na een
paar weken vakantie vieren moeten we
er toch echt aan geloven: het seizoen
staat eind augustus weer voor de deur.
Het eerste keertje op en neer lopen doet
pijn, net als het moment dat die loopo
loopoefeningen weer beginnen. Een vragenlijs
vragenlijstje over wat je zou kunnen doen in de
zomer om toch nog redelijk fit te blijven:
a): Heb je een tuin?
I. Had ik wel, maar ik
kan het niet zo goed
zien door het tropisch
regenwoud dat ere
voor staat.
II. Nee, ik heb een a
appartement.
III. Natuurlijk,
lijk, de barbebarb
cue, inclusief wespen,
aardbeienplantjes
beienplantjes en
de
hele
mikmak
staan er al in.
In het geval van I: Ga eens lekker
een middagje werken. Neem een
heggenschaar, muggenspray en
misschien een landkaart mee, en
ga aan de slag. Met als motivatie
een mooi
oi prieeltje om de rest van
de weken op te slijten, moet dat
helemaal lukken. Zeker met de
gedachte dat er makkelijk een
badmintonnet in de tuin past.
`t Virke seizoen 22 nummer 6

In het geval van II: Gelukkig zijn
er nog een heleboel andere tu
tuinen/parken om in te slijten. Pak
de fiets of ga lopen en ga maar op
zoek naar een alternatief buite
buitenhuis/tuin of prieeltje.
In geval van III: Goed bezig! Een
badmintonnet/ fitnessapparaten/
buiten zwembad of tennisbaan
past er vast nog wel in.
b. Weleens gedacht aan hardlopen?
I.
Ja, als ik achtervolgd wordt
door een gewelddadige cavia
wil ik nog wel eens in tempo
versnellen.
II.
Zo’n één keer in de drie w
weken.
III.
Ja inderdaad, gedacht…
In alle gevallen: het enige wat je nodig
hebt zijn een paar goede schoenen, de
rest komt later. Het geeft je straks
stra
ook
super veel voordeel op je tegenstander.
Je bent er maar eventjes mee onderweg
en zit niet vast aan een tijdstip. Nog
meer motivatie nodig?
I.
Plan een afspraak, laat je we
wekker twintig minuutjes achterl
achterlopen en sprint er na een mini
minihartaanval maar naartoe.
naar
II.
Voor partner/ familielid/ vrie
vrienden: Verstop iemands telefoon
en zet op vol volume LA The
Voices op. Kijken hoe snel deze
gevonden kan worden.
III.
In het geval van een Spaanse
vakantie: Kom in een vol oranora
je pak gekleed die kant op,
roep hoe trots je bent op de 51 overwinning en rennen maar.
IV.
Geef je hond/kat/ konijn/ cac
via/goudvis een paar dagen
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geen eten. Pak een botje/vlees
of iets anders en lopen maar.
Ondanks dat aan het strand liggen met
een biertje in de hand erg ontspannend
kan zijn, is een beetje lichaamsbeweging
dit vaak ook. Natuurlijk wordt
niet van ons verwacht als jonge goden,
met sixpacks en goudgebruind terug te
komen, maar het is altijd fijn als je na de
eerste warming-up
up nog niet opgeveegd
hoeft te worden. Is ook zo verv
vervelend
voor de mensen
sen met zaaldienst…
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Kerkstraat 95, 5126 GB Gilze
Telefoon: 0161-451347
451347
www.bakkerijwaegemakers.nl

Plaza 't Centrum
Steenakkerplein 6, 5126 AW GILZE
Tel.: 0161-456212
456212 Fax: 0161-456213
0161
OVERZICHT VAN DE SHIRTSPONSORS VAN BADMINTONCLUB GILZE:

Hoofdsponsor seni
seniorencompetitie:
Sporthal “Achter de Tuintjes”

Hoofdsponsor jeugdcompetitie:
Ingrid Veroude Fysiotherapie

Telbordsponsoren:
Metaalservice Verhagen | Meeuwesen Administratiekantoor
Slagerij de Jong | S
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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Wist u dat…
……… Peter de Leeuw inmiddels alweer 30 jaar getrouwd is en zichtbaar genoten heeft
van een leuke zon en strandvakantie
strand
in Kreta?
……… Hij iedereen oproept om vakantiefoto’s naar de webmaster op te sturen?! De rer
dactie het een prima idee vindt als Peter zelf het goede voorbeeld geeft en zijn
eigen vakantiefoto’s als eerste online zet!
……… Hein in de kleedkamer gewoon naakt met iedereen blijft staan ouwehoeren ono
danks dat hij verzocht wordt toch eindelijk eens een broek aan te trekken.
trekken
……… en wij ons afvragen of er ook wat te vertellen valt vanuit de dameskleedkamer?!
……… Monique Willemse wat je noemt een echte moederkloek is?! Moeder
oeder van vier kids
maar sinds kort nu ook zaal
aal- en kampmoeder bij BC Gilze!
……… Wij jullie
e ook oproepen om zelf “Wist u d
datjes” aan te dragen aangezien wij wel
veel horen, daar vaak ook hard om lachen, maar niet alles kunnen onthouden..
……… Wij Huub al te lang niet meer gezien hebben op de woensdagavond en hem natuurlijk ook een goede vakantie toewensen!
……… Bij gebrek aan beter maar een advertentie gebruiken om deze bladzijde te vulvu
len.. (creatief genoeg zo Mario
Mario??)
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