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Van de Redactie

verplaatsen naar een later moment dit seizoen,
mocht het dan weer kunnen/mogen.

Hier ligt alweer de derde editie van dit seizoen. Ondanks dat we niet samen kunnen komen in de sporthal willen we jullie graag voorzien van leesvoer.
Daarnaast hebben alle commissies ook niet stilgezeten. Zo wordt er achter de scherm hard gewerkt om,
al dan niet online, onze leden te voorzien van verschillende activiteiten.

Ook spelen er momenteel veel vragen over de contributiebetalingen en de competitie- en trainingsbijdragen. Hier wordt in het bestuur ook veel over gesproken. We hebben besloten om hier beslissingen
over te nemen op het moment dat we beter zicht
hebben op de duur van deze lockdown en de financiële gevolgen hiervan voor onze vereniging. Hierbij
moeten we wel aangeven dat veel beslissingen middels de ALV in september genomen moeten worden.
Verder willen we jullie erop blijven attenderen dat in
het geval van financiële nood waardoor contributiebetalingen en dergelijke niet voldaan kunnen worden, contact met ons opgenomen kan worden. Wij
denken dan graag mee aan een oplossing.

Verder in dit Virke meerdere verhalen van een aantal
leden en hun ervaringen van werken in deze pandemie. Ook leren we Levi en Jeroen beter kennen in de
doorgeefpagina’s en vergelijken we de antwoorden
van een 9-jarige Thibo.
Als laatste wil ik iedereen veel gezondheid en sterkte
toewensen in deze tijd.
Met vriendelijke groet,
Koen Timmermans

Kopijdata en datum van uitgifte:
Virke 4:
Virke 5:

7 april
2 juni

21 april
16 juni

Van de Voorzitter
Beste leden,
Daar is ie weer: Het 3e Virke van het seizoen. Ik wil
dit stukje dan ook beginnen met een bedankje naar
de PR-commissie en de redactie, die nu al 1,5 seizoen een Virke weten vol te schrijven en te bezorgen, en dat terwijl de club vrijwel stilligt in deze rare
tijden. Het leesvoer is zeer welkom!
Ik schrijf dit stukje op 2 februari. Inmiddels hebben
we te maken met een avondklok en zijn de scholen,
winkels, horeca en sportvoorzieningen gesloten. Binnenkort worden de maatregelen wellicht weer wat
soepeler, misschien zelfs al als dit Virke op de deurmat valt, maar momenteel ziet het er allemaal vrij
somber uit.
De belangrijkste nieuwsupdate vanuit Badminton
Nederland is dat de bonds-, bravo en midweekcompetitie zijn afgelast. Er zullen geen kampioenen en
degradanten aangewezen worden en er zal dus ook
geen promotie of degradatie plaatsvinden. Verder
hebben we als bestuur besloten om de clubkampioenschappen van eind maart te annuleren en te
`t Virke seizoen 29 nummer 3

Verder is er een persbericht de deur uitgegaan over
de renovatie van sporthal Achter de Tuintjes, waarbij
een eerste ontwerp werd gepresenteerd. Met de andere binnensportverenigingen blijven we betrokken
bij de renovatie middels onlinebijeenkomsten en
werkgroepen, zodat onze belangen als gebruikers
ook worden meegenomen in dit proces. We houden
jullie op de hoogte als er meer nieuws is
Daarnaast zijn we online weer nieuwe mogelijkheden aan het ontdekken om elkaar toch een beetje in
het oog te houden. Zo heeft de jeugdcommissie
challenges bedacht voor onze jeugdleden die ze
thuis uit kunnen voeren. Verder organiseren ze iedere woensdagavond een online hang-out, zodat iedereen elkaar toch even kan zien. We hopen natuurlijk snel weer fysieke activiteiten te organiseren,
maar tot die tijd maken we er het beste van.
Voor alle senioren wordt er binnenkort een online
quiz georganiseerd door de recreatiecommissie. Veel
teams en spelers van de vorige editie kunnen hun
digitale rentree gaan maken. Is team KwistUtZeker
ook online opgewassen tegen Het Sterkste Geslacht?
Kan Team Golden Oldies de uitdagingen van het digitale tijdperk trotseren en ook online shinen? Hierover snel meer…
Hopelijk gaat het goed met iedereen en kunnen we
snel weer uitkijken naar de woensdagavond.
Blijf gezond en hopelijk tot snel!
Vriendelijke groeten,
Sofie Oprins
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Technische Commissie
Normaal gesproken zouden we in dit Virke de kampioensteams van de competitie in het zonnetje zetten en de competitieresultaten van alle teams bespreken. Helaas. Corona. Competitie afgelast.
Verder zouden we met alle competitiespelers en trainers het seizoen gezellig afsluiten met een diner en
borrel. Helaas. Corona. Afgelast.
Verder zouden we aankondigen dat de inschrijving
voor de clubkampioenschappen is gestart en zouden
we iedereen motiveren om zich hiervoor aan te melden. Helaas. Corona. Clubkampioenschappen uitgesteld.
Is er dan helemaal niets positiefs te melden? Natuurlijk wel. Onze Minister-President persiflerend: “er is
licht aan het eind van de tunnel!”. Voortbordurend
op de positieve woorden van ons politieke apparaat
zijn wij natuurlijk gestart met de voorbereidingen
van seizoen 2021-2022. Dit betekent dat de eerste
TC vergadering inmiddels heeft plaatsgevonden, dat
we gestart zijn met de invulling van het trainingsprogramma voor volgend jaar en dat we binnenkort de
inschrijfformulieren uitdelen. Dit zal digitaal (per email) gebeuren, aangezien we niet verwachten op
korte termijn elkaar al in de sporthal te zullen treffen. Streven is om deze eind februari/begin maart te
verzenden, waarna de inschrijving medio/eind maart
zal sluiten. Wij zullen de teamindeling dan medio
april bekend maken. We behouden als vereniging
alle divisies van afgelopen jaar, en we hopen natuurlijk dat jullie staan te popelen om aan een nieuw seizoen te beginnen!
We begrijpen dat er wellicht vragen leven m.b.t. de
betaalde competitie-/trainingsbijdrage. Op dit moment is het voor ons als vereniging nog niet duidelijk
of en hoe wij hier eventueel in gecompenseerd gaan
worden door de Badmintonbond en/of de overheid.
Op 27 februari is er een vergadering binnen de Badmintonbond over hoe zij hier richting de verenigingen mee omgaan. Zodra dat wij meer informatie
hebben, zullen wij deze met jullie delen.
Vooropgesteld: wij hopen natuurlijk dat jullie allemaal nog gezond en fit zijn. We gaan er van uit dat
jullie – nu we niet kunnen badmintonnen – zelf de
conditie en jullie jonge, atletische lichamen in vorm
`t Virke seizoen 29 nummer 3

houden. Laten we met z’n allen hopen dat we ons
op korte termijn alleen nog maar druk hoeven te maken over Corona(biertjes) in de koelkast, zodat we
op een succesvol nieuw seizoen kunnen proosten.
Ten slotte wil ik nogmaals de aandacht vestigen op
onze clubscheidsrechter. Deze taak pakt Joost
Roovers nu al enkele jaren op, maar hij heeft aangegeven dit te willen gaan overdragen. Lijkt het je
leuk om een belangrijke rol in het topbadminton van
Nederland te vervullen en daarmee ook nog onze
vereniging te steunen (elke club die hoger dan 4e
divisie speelt moet een clubscheidsrechter leveren)?
Laat mij dit dan weten en ik geef je graag meer uitleg!
Namens de TC,
Tim Braspenning

Jeugdcommissie
We werken thuis, we gaan thuis naar school en ook
het sporten is momenteel vanuit thuis en niet vanuit
de sporthal. Ik denk dat met mij veel van onze
(jeugd)leden het avondje badmintonnen op woensdag ontzettend missen en ook het sociale praatje
wat daarbij komt kijken. De komende weken gaan
we vanuit de JC dan ook wat kleine activiteiten organiseren om elkaar toch even te zien.

Iedere woensdag een BC Gilze Challenge
De komende weken zullen we op iedere donderdag
een online challenge naar onze jeugdleden sturen
die jeugdleden thuis kunnen uitvoeren. Het kan gaan
om een sportieve challenge met sportoefeningen of
een creatieve challenge waarbij je aan het knutselen
kunt gaan.
Op de woensdag kan je tussen 19:00 en 19:30 via
Teams bellen met een van onze trainers en vertellen
over hoe het met de challenge is gegaan. Maar
vooral vinden we het belangrijk om te weten hoe het
met jullie gaat en of jullie nog leuke ideeën of tips
hebben voor de challenges en tips.

BC Gilze speurtocht
In de week van 14 februari zullen we een BC Gilze
speurtocht in het dorp uitzetten, die je zelfstandig
kunt doen. Het is de bedoeling dat je in bepaalde
gebieden in het dorp op zoek gaat naar BC Gilze
voorwerpen en artikelen. Als je alles hebt gevonden
kun je overigens nog een leuk prijsje verdienen!
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Verder in dit Virke….

Midweek competitie:

Je kunt nog een leuke kleurplaat vinden in dit Virke
die je in de brievenbus kunt doen bij Eva en Jannes
(Nerhovensestraat 18) of er een foto van sturen (0610445408). De mooiste kleurplaten kunnen nog een
klein prijsje winnen!

Badminton Nederland heeft besloten om per direct
alle lopende competities voor dit seizoen te
beëindigen. Dit besluit betreft ook de Midweek
competitie. Er worden geen kampioenen benoemd
en er zal geen promotie en degradatie worden
toegepast, hoewel dit voor de Midweek niet zo
relevant is! Onze nieuwe CCP – Competitie Contact
Persoon – Michel van Galen had er juist veel tijd in
gestoken om voor iedereen een passende kalender
in elkaar te puzzelen. Helaas bleek dit voor niets.
Daarom wil ik Michel hierbij bedanken voor het toch
al vele onzichtbare werk dat door Corona helaas ook
nog in het water is gevallen!

Impressies en informatie volgen via onze socials!
Mocht je nog andere leuke ideeën hebben voor deze
lockdownperiode, laat het vooral weten!
Namens de Jeugdcommissie,
Eva Oprins

Recreatie Commissie
Het is buiten donker. Ik loop naar boven en pak een
mooi geel shirt uit de kast. Het mooiste shirt dat ik
heb! Met op de borst zo’n mooi blauw logo van een
kwaad kijkende indiaan met veren. Heerlijk zit het
shirt, ik voel me al meteen onoverwinnelijk. Een
sportbroek erbij en een trainingspak er over. Ik ben
er klaar voor! Hup naar buiten, op naar de sporthal,
waar ik een ware oase binnenstap. Leuke mensen en
overal shuttles en rackets. En in mijn oren komen die
heerlijke geluiden binnen van klappende rackets. Ik
knoop snel mijn veters vast en ren de baan op.
Omgeven door vele anderen, net zo gek en net zo
fanatiek, begin ik lekker los te komen. Flickservice,
even blijven clearen, een kapslag, gewoon omdat
het kan. Dit mag zo nog wel even doorgaan! En dat
gaat het! 20 minuten en weer 20 minuten en nog
eens 20 minuten. Heerlijk! Wat een leven! Na vele
rondjes heb ik het gevoel dat het tijd is voor een
ander rondje. Ik loop richting de uitgang, maar ga
niet naar buiten. Nee, net voor de uitgang linksaf.
Het lijkt hier wel een bruin café met sterke verhalen
over rackets en shuttles. Hier moet ik zijn! “Kevin,
mag ik een BC’tje…..”
… TRRRing, TRRRing, TRRRing!!!
Ik word lastig wakker, het lijkt wel of ik heb
gedroomd, het was in ieder geval een mooie droom,
het leek wel alsof Corona voorbij was…. ..Helaas is
het nog niet zover. Ik moet nog even geduld hebben.
We moeten allemaal nog even geduld hebben.
Corona is er nog Helaas houdt (niet geheel
onverwacht) het Corona virus ons nog steeds in de
greep. Voor de RC commissie betekent dit het
volgende:
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RC Trainingen:
Ook deze liggen inmiddels stil. Hervatting op korte
termijn lijkt niet reëel…

Activiteiten:
Fysieke groepsactiviteiten zijn niet mogelijk. Online
activiteiten wel. Waar we in oktober de “BC Gilze
Online Bingo” hadden is nu de “BC Gilze Online Quiz”
aanstaande. Er wordt door de quizmasters inmiddels
hard aan gewerkt en zal naar alle waarschijnlijkheid
binnenkort op een vrijdag- of zaterdagavond worden
gehouden. Meer informatie hierover volgt
binnenkort per email.
Dit was het voor deze keer! Hou je taai … en blijf
dromen!!!
Namens de RC,
Michel van Dongen

PR commissie
Deze keer hebben zelfs wij van de PR niet zo heel
veel nieuws te melden, zoals je zult begrijpen. De
beperkingen van de overheid zorgen ervoor dat we
voorlopig nog niet mogen badmintonnen. Niet alleen
de sport zelf wordt gemist door al onze leden, maar
ook de gezelligheid ‘eromheen’. Geen gezamenlijk
drankje in het sportcafé, geen dart-toernooi, geen
clubkampioenschappen…je wordt er niet vrolijk van.
Laten we toch positief blijven en kijken naar wat wél
kan. En bij BC Gilze kunnen we veel. Zo zullen we al
deze uitgestelde activiteiten op een later moment in
gaan halen, dat beloven we. En voor de junioren is
onze jeugdcommissie weer volop ‘connected’ en proberen zij toch leuke activiteiten te organiseren,
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zowel online als offline. Voor de senioren gaat de
Recreatiecommissie ons binnenkort uitnodigen voor
een hele leuke online pubquiz. Allemaal zaken die
onze vrijwilligers voor al onze leden aan het organiseren zijn. Maar toch kijken we uit om weer actief te
shuttelen in de zaal.
Namens het bestuur ben ik de contactpersoon voor
de gemeente als het gaat om de aanstaande grote
renovatie van de sporthal. Inmiddels is er in januari
weer een online sessie geweest waarbij gemeente,
bouwondersteuning en architect alle gebruikende
verenigingen hebben bijgepraat over de vorderingen. En met enige trots presenteer ik hier dan ook
graag de allereerste impressie-schetsen van hoe de
nieuwe sporthal en het terrein er omheen uit zou
KUNNEN gaan zien. Want het is nog allerminst zeker
dat dit het ook gaat worden, maar dit geeft volgens
de architect wel de richting aan waar men nu aan
denkt. Mooie natuurlijke materialen, gecombineerd
met veel glas en 2 verdiepingen. Vanuit de nieuwe
horeca zou er rechtstreeks zicht op de zaal zijn, precies zoals we hadden gevraagd. En een mooi groenrijk voorplein met daarin ruim voldoende parkeerplaatsen. Zeg nou zelf …best gaaf toch, die nieuwe
badmintontempel van ons?

Tenslotte zijn we nog een verzoek. Onder het motto
‘koop lokaal’ roepen we al onze lezers van dit blad
op om ‘your locals te supporten’. Zeker nu zijn er
veel bedrijven en middenstanders in en om Gilze die
het zwaar hebben. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de
horeca of andere zaken die momenteel gesloten zijn.
Normaal steunen sponsors ons als sportclub; laten
wij nu hen steunen daar waar dat kan. Denk er bijvoorbeeld eens aan om een lunch te laten bezorgen
in het weekend. Uiteraard bevelen wij van harte al
onze sponsors aan die je elders in dit Virke ziet
staan. Dus blader eens door onze advertenties en
kijk of je iets voor hen kan betekenen.
Alvast bedankt!
Namens de PR-commissie,
Mario

Doorgeefpagina
senioren
Hallo medespelers
De meeste zullen mij nog niet kennen, ik ben pas
een half jaartje lid en de corona werkt er helaas ook
niet echt aan mee om jullie goed te leren kennen.
Ik ben dus Jeroen 42 jaartjes jong en vader van twee
jongens.
Ik kom oorspronkelijk uit Goirle, maar woon alweer
ruim 12 jaar in Tilburg, in wijk de Reeshof.
In het verleden ben ik heel actief geweest in de paardensport, daar was ik wel vijf keer per week te vinden.

`t Virke seizoen 29 nummer 3
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Ik heb hobbymatig dressuur gereden, springen en
veel buitenritten gedaan en begeleid.
Ik heb ook eens een paardrijvakantie in Tsjechië gedaan, dat was helemaal fantastisch.
Door omstandigheden ben ik daar mee gestopt en
ben enduro gaan rijden (motorrijden is iets wat ik
al vanaf mijn 16e doe).

Dit doe ik inmiddels al 10 jaar met veel plezier.
Ik hoop dat de bar binnenkort weer open mag, zodat
we ook daar elkaar beter kunnen leren kennen.
Tot snel allemaal,
Groet Jeroen
De pagina wordt doorgegeven aan Marry van Mierlo

Doorgeefpagina jeugd
Hallo allemaal,

Na een paar goede valpartijen en in combinatie met
de hoge kosten had ik besloten daar maar mee te
stoppen.
Om toch sportief bezig te blijven ben ik toen gaan
hardlopen.
Op een gegeven moment liep ik drie keer per week,
een keer training, een keer 8km en een keer 16km.
Ik ben me vooral gaan richten op het traillopen.
Mijn verste afstand ooit gelopen was 20km, daarna
ging het helaas door mijn ziekte bergafwaarts, en
heb ik ermee moeten stoppen.
Door andere medicatie gaat het gelukkig weer goed
en ben ik intussen dus met badmintonnen begonnen, wat ik met veel plezier doe.
Buiten het badmintonnen rij ik graag op mijn motor,
ik heb ook enkele trainingen gevolgd en heb nu ook
een oude racemotor erbij gekocht om eens het circuit te gaan proberen.
Verder werk ik natuurlijk ook om dit allemaal te kunnen bekostigen.
Ik ben werkzaam als
hoofdmonteur buitendienst, bij Hoefnagels
Firesafety.
Wij plaatsen voornamelijk brandwerende
rolschermen, schuifdeuren en rolluiken,
hierdoor kom ik op de
meest
uitlopende
plekken zoals Schiphol, musea e.d.
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Ik ben Levi olde Scheper. Ik ben 18 jaar oud
en speel nu al 6 jaar
badminton. Ik speel nu
in team U-19 en woon
samen met mijn ouders
en mijn broer in Gilze.
We hadden veel huisdieren, maar nu niet meer.
Ik ga nu naar ROC Tilburg Kasteeldreef en doe daar
ICT en Mediatechnologie als opleiding en wil daarna
een hbo-opleiding gaan doen. De middelbare
waarop ik zat was de Beatrix College TL. En ik heb
ook op Basisschool de Bolster gezeten.
In mijn vrije tijd houd ik van gamen. Dit is dan vooral
met vrienden spelen, maar alleen spellen spelen is
ook wel leuk. Ik speel voornamelijk GTA V, Rocket
League en CSGO also Singleplayer game speel ik
Control, Assassins Creed en CyberPunk. Maar ik vind
het ook wel leuk om Netflix te kijken en Animes te
kijken. Tot nu toe de beste serie die ik heb gekeken
is JoJo's Bizarre Adventure, maar er zijn ook veel andere series die wel leuk zijn.
Naast die dingen vind ik het ook wel leuk om in mijn
vrije tijd te coderen aan projecten samen met mijn
vrienden van school. Dit zijn dan voornamelijk projecten die iets te maken hebben met websites, want
wij willen zelf zo goed mogelijk worden in het coderen.
Ik weet zelf nog niet zo goed wat ik later eigenlijk
wil worden, maar ik denk dat het iets gaat zijn wat
te doen heeft met coderen en het liefst dan Webdeveloper, Gamedeveloper of Game Tester.
Ik geef de doorgeefpagina door aan Ruben Klaassen
Omdat Ruben in de vorige editie al is geïnterviewd
word de pagina doorgegeven aan Lara Diepstraten
Kopij: kopijvirke@outlook.com
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Awkward!
In deze moeilijke tijd waarin we allemaal veel thuiswerken, hebben we ook bij BC Gilze vele toppers met een
vitaal beroep. Hieronder hebben we naast het verhaal van een aantal leden gevraagd om een stukje over hun
(corona-)werk te vertellen.

Sandy: Werken op corona-afdeling
Zoals jullie mogelijk wel weten, werk ik als verpleegkundige bij het Amphia ziekenhuis Molengracht in Breda.
Nadat ik 2013 afgestuurd ben als verpleegkundige ben ik op de afdeling maag- darm en leverziekten gaan
werken.
Toen in maart vorig jaar het aantal Corona patiënten flink toe begon te nemen werd onze afdeling, als eerste
van het ziekenhuis, ‘omgebouwd’ tot Cohort afdeling. Er werd een sluis geplaatst aan het begin van de afdeling,
deuren van patiëntenkamers gesloten en ‘onze’ MDL- patiënten werden verhuisd naar andere afdelingen binnen
het ziekenhuis. Niet wetende wat ons allemaal te wachten stond.
Toen ik de eerste dag op onze nieuwe afdeling kwam werken, sprak ik een collega die net een dienst gewerkt
had. Zij vertelde dat ze erg geschrokken was van dat patiënten echt ernstig ziek waren. Dit bleek ook het geval.
Het lastige eraan was dat er nog ontzettend veel onduidelijkheden waren en iedereen (zowel verpleegkundige,
als artsen maar zeker ook patiënten en hun familieleden) vol vragen zaten. Zo was ik op een dag visite aan het
lopen met een arts en stelde een patiënt, die enorm benauwd was, een aantal vragen. Bij bijna elke vraag
moest de arts toegeven dat ze het antwoord ook niet wist. Lig je dan… alleen in een klein ziekenhuiskamertje,
ernstig ziek en benauwd, ontzettend eenzaam, want er mag maar 1 persoon per dag op visite komen en de
dokter kan je ‘niks’ vertellen als alleen “we weten het ook niet maar we doen ons best”.
Dit is een kleine greep uit tal van voorbeelden van heftige verhalen. Andere voorbeelden die ik heb meegemaakt
zijn:
•
•
•
•
•

•

Patiënten die overgebracht moesten worden naar de IC om daar beademd te worden. Zij konden vaak
vooraf nog heel kort videobellen met een familielid voordat ze in slaap gebracht werden. Niet wetend
of ze nog wakker werden, waar en in wat voor toestand.
Patiënten die online in het ziekenhuis naar de uitvaart van een familielid keken die overleden was aan
het Corona-virus van wie zij het overgekregen hadden.
Zoon van een patiënt die overkwam vanuit het buitenland maar eerst 10 dagen in quarantaine moest
voordat hij zijn moeder mocht bezoeken.
Een collega verpleegkundige verzorgd die ernstig ziek was (uiteindelijk gelukkig goed hersteld).
Aan het eind van m’n nachtdienst bij een oudere patiënt aangekomen die plots een toename had van
zijn benauwdheid ondanks dat hij al het maximale aan zuurstof had. Er was afgesproken dat deze man
niet meer naar IC zou gaan om behandeld te worden. De arts is langs geweest maar we konden helaas
niks meer doen voor deze man behalve zijn klachten verlichten door morfine te geven. Meneer was erg
bang om dood te gaan en was hier echt nog niet aan toe. Hij pakte m’n hand vast en liet duidelijk
merken dat hij niet wilde dat ik wegging. Echter moest ik over gaan dragen, zodat mijn collega’s aan
het werk konden en ook zou het nog even duren voordat zijn kinderen aanwezig zouden zijn. Uiteindelijk
is hij de dag erna overleden.
En natuurlijk alle andere patiënten die overleden zijn aan dit virus tijdens mijn diensten.

Ook waren er vele mooie momenten. De saamhorigheid was heel goed voelbaar. Ik had echt het idee dat we
met hetzelfde doel daar stonden. De samenwerking met andere verpleegkundigen, artsen, fysiotherapeuten,
voedingsassistenten, housekeeping, enz was echt heel mooi en bijzonder om mee te maken. Er was nauwelijks
hiërarchie voelbaar en iedereen was behulpzaam naar elkaar.
Ook werd er enorm goed voor ons gezorgd. Er waren voldoende materialen op de afdeling aanwezig, er was
tijd en ruimte om wat langer pauze te houden, we kregen te eten en te drinken, er was hulp om mee te praten
als je iets heftigs had meegemaakt en we werden bedolven onder cadeaus en natuurlijk applaus.
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Ik heb mezelf op de afdeling nooit onveilig gevoeld. Er zijn altijd voldoende beschermingsmiddelen aanwezig
geweest. Wel was ik voorzichtig, omdat je met eigen ogen ziet wat het virus met mensen, en dus ook jezelf en
je naasten, kan doen.
Op de afdeling lagen vooral mensen die al iets onder de leden hebben, maar dit is zeker niet altijd het geval!
Ook mensen die voorheen erg fit en vitaal waren, waren er soms erg slecht aan toe. Op het moment dat mensen
het ziekenhuis verlaten, hebben ze geen medische zorg meer nodig maar zijn echt nog niet beter!
In oktober heb ik de overstap gemaakt naar de dagbehandeling van de endoscopie, zodat ik geen avonden,
nachten en weekenden meer hoef te werken. Omdat het aantal corona patiënten weer toenam en er zich een
tweede golf aandiende, werd ik weer gevraagd om op de Cohort afdeling te werken. Ondanks dat ik er bewust
voor had gekozen om geen diensten meer te werken ben ik toch voor 3 weken weer terug gegaan om te helpen.
Ik vind het bijzonder dat ik mijn steentje bij heb mogen en kunnen dragen aan een tijd waar we later nog vaak
aan denken en over zullen hebben. Ik ben dan ook trots dat ik in de frontlinie heb mogen werken.

Sofie: coronalijn
Hoi allemaal! Ik ben Sofie, 23 jaar, sommige kennen me als 'die van die tweeling' of als de afzender van die
ellenlange mails die we vanuit de club regelmatig sturen. Ik ben gevraagd om een stukje te schrijven over mijn
werk. Ik werk momenteel bij het vaccinatieafsprakennummer van de GGD. Nadat ik ben afgestudeerd van de
master Mediastudies was het erg lastig om ergens te starten. Nu vraag je je waarschijnlijk af: Wat kan je in
godsnaam worden met zo’n opleiding? In principe kan ik aan de slag gaan in de culturele sector of kan ik aan
het werk binnen mediaproducties, zoals bij een redactie in de journalistiek of binnen de mediawereld. Nadeel
is alleen dat er door de coronacrisis op het moment minimale teams worden ingezet, de culturele sector vrijwel
stilligt en je als starter met weinig ervaring moeilijk ergens aan de bak komt, zeker gezien je concurrentie van
ongeveer 200 andere sollicitanten per vacature kan verwachten. Zodoende ben ik in oktober gestart bij het
landelijke coronatestafsprakennummer, inmiddels het grootste callcenter van Nederland. Daar plande ik afspraken in voor coronatesten door heel Nederland. Na een paar maanden ben ik overgestapt op het inplannen voor
vaccinatieafspraken, wat ik inmiddels al een paar weken met veel plezier doe.
Ik heb duizenden collega’s, waaronder Maud Faes
, en wij werken allemaal vanuit huis. Soms hebben mensen
het idee dat alle duizenden medewerkers samen ergens in een megakantoor aan het werk zijn, maar helaas is
de realiteit dat menigeen in zijn/haar joggingbroek met een kop (vaak koude) koffie achter een laptop in een
studeerkamertje zit. Ikzelf mag me gelukkig prijzen met wat collega's in mijn nabijheid. Ik woon/werk/slaap/eet
in een studentenkamer in Utrecht en twee van mijn huisgenoten doen hetzelfde werk. We organiseren regelmatig 'kantoorlunches en -wandelingen' en kunnen aan het einde van de dag even onze frustratie kwijt over
moeilijke mensen, die je soms helaas ook aan de lijn krijgt.
Het werk is wat dat betreft allesbehalve saai. Veel mensen die een coronatest willen plannen via de telefoonlijn
zijn vaak wat ouder en maken zich erg ongerust. Het is dan erg dankbaar om ze een beetje gerust te kunnen
stellen. Anderzijds merk je ook dat niet iedereen even zorgvuldig met quarantaineadviezen omgaat. Zo heb ik
regelmatig mensen aan de lijn die heel gehaast een afspraak inplannen, omdat ze nog even een boodschap
moeten doen. Dan probeer ik toch rustig te vertellen dat dat echt niet de bedoeling is. Ook delen we negatieve
testuitslagen mee. Dit is vaak voor wat oudere mensen die hun DigiD lastig kunnen gebruiken. Dit is erg leuk
om te doen, zo heb ik een keer een ouder echtpaar aan de lijn gehad die aan het einde van een gesprek
begonnen te juichen, omdat ze weer boodschappen mochten doen.
Op de vaccinatielijn spreek ik over het algemeen wat vrolijkere mensen, een coronatest is niet iets waar je blij
van wordt natuurlijk. Zorgmedewerkers en ouderen zijn wat dat betreft erg dankbaar dat ze een prik mogen
krijgen. De laatste weken plan ik 85+-ers in, die momenteel als eerste aan de beurt zijn om gevaccineerd te
worden. Deze mensen hebben de oorlog nog meegemaakt, hebben alle tijd van de wereld en zijn ontzettend
dankbaar dat je toch nog even de tijd neemt om alles even met ze door te nemen. Zo heb ik laatst 40 minuten
lang een 90-jarige man aan de lijn gehad die zijn bsn-nummer niet kon vinden op zijn rijbewijs. Had hij zijn
kentekenbewijs te pakken. Daar konden we allebei gelukkig wel om lachen.
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Overzicht Telbordsponsoren van Badmintonclub Gilze

T.S.C. Gosens | Hotel Van Der Valk Gilze Tilburg | Ipcon | Vermeer Architecten |
Keurslagerij De Jong | Online Badmintonshop | Koningslicht BV |
Veldsink-Roelands Verzekeringen | De Huyskamer

Hoofdsponsoren seniorencompetitie: Administratiekantoor Meeuwesen, Axis Fitness
Hoofdsponsor juniorencompetitie: Fysiotherapie Gilze
Hoofdsponsor shuttles: VSMI
Sponsor Clubkampioenschappen: Buitenhof Tuinmeubelen

Bedankt voor jullie steun aan onze vereniging!
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Al met al vermaak ik me prima momenteel met dit werk en krijg ik zo toch veel bijzondere verhalen te horen.
Ik vind het in ieder geval erg bijzonder dat ik zo toch een klein steentje bij kan dragen in deze crisis en mezelf
zo toch een beetje nuttig kan maken.

Danya: Verzorgingshuis
Hoi, ik ben Danya Tuijtelaars en ik loop stage bij Verzorgingscentrum Sint Franciscus in
Gilze. Ik loop stage als verpleegkundige. Mijn werk houdt voornamelijk in dat ik de bewoners
moet verzorgen en in de middag af en toe een activiteit doe. Door corona is er veel veranderd, zoals het werken met beschermingsmateriaal, het ons zelf niet te moeilijk maken,
omdat dat met zo’n pak enorm warm is. Ook is het veranderd met bezoek wat mag komen.
Bij ons mocht er vanaf een maand terug ongeveer geen bezoek meer komen. Daarvoor
mocht er 1 persoon per bewoner komen. Het leuke aan dit werk vind ik dat je er toch nog
voor de mensen kan zijn. Het minder leuke aan dit werk in coronatijd is dat je beschermend
moet werken waardoor het heel snel al heel warm is en dat de bewoners niet snappen
waarom wij dit aan moeten. Ik wens alle leden een goede gezondheid toe.

Maud: coronalijn
Na afgelopen juli afgestudeerd te zijn als sociaal werker, heb ik een tussenjaar voor mezelf ingelast om uit te
vinden wat ik nou echt wil gaan doen later, maar ook om mooie herinneringen te maken. Maar toen kwam
COVID... Daar gaat al de vrijheid waar ik van wilde gaan genieten tijdens een tussenjaar. Maar goed, niemand
heeft hier om gevraagd, iedereen baalt en zolang we gezond blijven komen we deze tijd ook gewoon door!
Omdat we toch niet zo bijzonder veel meer konden doen, wilde ik mijn tijd goed benutten en toen kwam dit
werk op mijn pad; call agent op de corona afsprakenlijn. In oktober startte mijn trainingen en na twee dagen
helemaal klaargestoomd te zijn, gelijk de lijn in gegaan. Na vele gesprekken, leuke ervaringen, minder leuke
telefoontjes, ben ik ook snel over gegaan op de prioriteitenlijn waar ik zorg- en onderwijspersoneel met voorrang
in plan. Ondertussen is het bijna februari en honderden telefoontjes verder, kan ik zeggen dat dit werk mij
positief heeft verrast en blijft uitdagen. Voordat ik begon met calls aannemen, had ik mij voorbereid op veel
weerstand gesprekken, boze en geïrriteerde bellers, wat ik ook goed zou begrijpen, want wie heeft er nou zin
om zich te gaan laten testen...
Al met al valt het 100% mee! Hele aardige en begripvolle mensen aan de lijn. Het allerleukste aan dit werk vind
ik dat je allerlei verschillende mensen krijgt te spreken. De een heel onzeker, bang, eenzaam en die blij zijn
met een luisterend oor en de ander is ondanks alles, erg positief, gezellig en maken er grapjes over.
Natuurlijk krijg je ook vervelende telefoontjes en in het begin is dat nooit leuk maar de key is om bij jezelf te
blijven en wetende dat je de klachten en irritaties niet persoonlijk kan nemen.
Het mensenwerk blijf ik leuk vinden dus ik vind het super om tijdens deze crisis mezelf op deze manier in te
kunnen zetten.
Vanaf begin februari ga ik de test-afsprakenlijn verlaten en ga ik over naar de vaccinatielijn. Leuke, nieuwe
uitdaging en natuurlijk een teken dat het begin van het einde van deze crisis in zicht komt!
Hou vol iedereen, pas op elkaar en hopelijk tot snel!
Groetjes, Maud

Anouk: Corona tijd als kleuterjuf
Wist je dat…
… Ik de eerste keer een leerling miste? Die had zich opgesloten in de wc en zei tegen zijn moeder; "Ik kom er
niet meer af!" Gelukkig zat diezelfde kleuter de dag daarna met een grote glimlach achter het scherm.
… De eerste keer dat ik online lesgaf, mijn eigen zoon in dezelfde ruimte zat met zijn microfoon aan en dat zijn
klas (groep 8) daardoor mee begon te zingen met de kleuterliedjes?
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… Ik leer liplezen omdat de kleuters spontaan gaan praten en helemaal vergeten
hun microfoon aan te zetten?
… Ik direct feedback krijg als mijn lesjes niet leuk genoeg zijn of net te lang duren?
De kleuters zitten dan ondersteboven, achterstevoren op hun stoel of ik zie helemaal
niets meer, omdat ze ergens anders in huis zijn gaan spelen. Soms draait een ouder
de camera dan maar naar de speelplek toe.
… Ik al in heel veel verschillende hoedanigheden achter mijn scherm heb gezeten?
Als heks, met een onesie aan, met een sjaal, muts en sjaal om.
… Mijn gezinsleden vinden dat ik net een kleuter ben en zo kleuterachtig praat tijdens de online momenten?
… Verschillende mensen mij met een knuffel over straat hebben zien lopen? Nee,
het is niet dat ik niet zonder mijn knuffel kan, maar het is de knuffel van de klas
waarmee ik foto's ben gaan maken voor de buitenactiviteiten.
… Het nog nooit zo rustig/ stil in de "klas" is geweest?
… Ik die mute knop wel ga missen als de kinderen weer fysiek naar school komen?
Hoewel ... ik mis nu de spontane opmerkingen.
… Ik de hele schoolsluiting geen natte broeken (of nog erger) heb hoeven verschonen?
… Ik elke dag in de huiskamer van Michel van Dongen verschijn?
… Niet alleen zijn zoon Luuk meedoet aan de lesjes, maar vrijwel het hele gezin?
… Ik dat wel begrijp, want Michel heeft vanaf groep 3 tot en met met 6 VWO bij mij in de klas gezeten.
… Hij haalt nu even de kleuterjaren in, denk ik.
Juf Anoek

Af & Bij

Jarige senioren

Bij
Af
- Shalita Mahadeosing
- Fabi van Oosterwijck
- Esther de Greeuw
- Lize Bongartz

Jarige Junioren
Stijn Kreeft
Finn Oosterwijk
Bo Kreeft
Lara Diepstraten
Nora Schnuck
Lucio Mambwe
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25 maart
28 maart
2 april
7 april
8 april
13 april

Ton Migchielsen
Kimberley van Zon
Jurgen Klaassen
Maaike van der Veer
Marno Janssen
Toon van Gestel
Jort Willemse
Jeroen Vromans
Niels Geerts
Gijs Witteman
Remy van Mierlo
Jannes Oprins
Gert-Jan Willemse
Patrick Strengman

18 februari
19 februari
22 februari
27 februari
28 februari
5 maart
10 maart
15 maart
25 maart
28 maart
3 april
7 april
13 april
14 april
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Jeugdredactie
Het is weer zo ver, carnaval komt er weer aan. Helaas kunnen we dit niet heel uitgebreid vieren, maar om toch
nog iets te doen heeft de club onder andere online challenges bedacht.

Online vergadering
Sinds afgelopen woensdag hebben de trainers online vergaderingen gestart. Tijdens deze vergadering gaan we
gezellig met elkaar kletsen en doen we tussendoor ook nog een spelletje. Daarnaast was er een spel bedacht
in het thema van carnaval. Dit was een Kahoot waarbij je een aantal carnaval liedjes te horen kreeg waarbij je
dan de titel moest raden. Ook kon je verkleed deelnemen aan de onlineactiviteit. Lijkt het jou nou ook gezellig
en leuk om elkaar toch nog even online te spreken? Kom en doe dan mee met de online vergadering door op
de link in de mail te klikken! De vergadering begint om 19:00 en duurt meestal ongeveer een half uurtje.

Challenge
Ook deze lockdown is de club weer begonnen met de BC Gilze challenges. Veel leden hadden in eerste instantie
niet door dat deze waren gedeeld, daarom hebben de trainers deze challenges nu ook op social media geplaatst.
De BC Gilze challenges zijn er om jou tijdens deze lockdown toch nog in beweging te houden. Deze challenges
zijn natuurlijk niet verplicht, maar ze zijn wel heel leuk aan mee te doen en ze zorgen er ook voor dat je nog
een beetje in beweging blijft, maar dit kan natuurlijk ook door bijvoorbeeld te gaan voetballen, hardlopen of
door zelf in de tuin te badmintonnen mits het weer het toestaat.

Puzzel
Zoek de 7 verschillen

20

Kopij: kopijvirke@outlook.com

`t Virke seizoen 29 nummer 3

21

De antwoorden van… toen en nu
1. Naam:

Thibo van Gils

2. Leeftijd:

bijna 10

3. Mijn school is:

Uilenpoort – De Akkerwinde

4. Ik badminton vanaf:

november 2010

5. Ik speel in team:

JMU 11-1

6. Mijn favoriete spelsoort is:

enkel

7. Mijn beste slag is:

clear

8. Andere sporten of hobby’s die ik ook leuk vind:

hip-hop/ breakdance

9. Ik help mijn moeder met:

de afwas

10.Ik help mijn vader met:

de afwas

11.Mijn beste eigenschap:

lief zijn

12.Mijn slechtste eigenschap:

boos worden

13.Het stomste wat ik ooit gedaan heb:

glas water op de grond kapot laten vallen

14.Ik zou nooit:

op ballet gaan

15.Ik wil heel graag:

een tweede cavia

16.Ik eet het liefst:

pizza salami

17.Ik lust echt geen:

spruitjes

18.Leukste film of tv-programma:

Narnia 2

19.Lievelingsdier:

prairiehond

20.Lievelingsmuziek:

Bruno Mars

21.Ik heb een hekel aan:

onweer

22.Dit is goed bij BC Gilze:

training

23.BC Gilze moet verbeteren:

niks

24.Voor mijn verjaardag wil ik:

geld

25.Over tien jaar ben ik:

kunstenaar

26.Op vakantie ga ik het liefst naar:

Duitsland

27.Wat zou je doen met 1 miljoen euro:

op de bank zetten

28.Wat waren je goede voornemens:

ik ga papa en mama extra helpen

29.Heb je nog iets te melden:

nee

30.En deze vraag wil ik aan jullie stellen:

Hoeveel mensen badmintonnen momenteel bij BC
Gilze?

Momenteel hebben we 147 leden; 55 jeugdleden en 92 seniorleden.
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Antwoorden van Thibo van Gils
1. Naam:

Thibo van Gils

2. Leeftijd:

18 jaar

3. Mijn school is:
4. Ik badminton vanaf:

Momenteel zoekend naar een
opleiding
Vanaf november 2010

5. Ik speel in team:

Gilze 1

6. Mijn favoriete spelsoort is:

Enkel

7. Mijn beste slag is:

Smash

8. Andere sporten of hobby’s die ik ook leuk vind:
9. Ik help mijn moeder met:

Spelletjes spelen, wandelen en afspreken met
vrienden
Koken

10.Ik help mijn vader met:

Koken

11.Mijn beste eigenschap:

Zorgzaam zijn

12.Mijn slechtste eigenschap:

Snel geïrriteerd raken en lui zijn

13.Het stomste wat ik ooit gedaan heb:

Fiets kwijtgeraakt

14.Ik zou nooit:

Iets stelen

15.Ik wil heel graag:

Leuke en goede opleiding vinden die bij me past

16.Ik eet het liefst:

Lasagne

17.Ik lust echt geen:

Witlof

18.Leukste film of tv-programma:

Fast and Furious 7

19.Lievelingsdier:

Kat

20.Lievelingsmuziek:

Hiphop en popmuziek

21.Ik heb een hekel aan:

Tegenwind

22.Dit is goed bij BC Gilze:

De gezelligheid

23.BC Gilze moet verbeteren:

De wedstrijdshuttles

24.Voor mijn verjaardag wil ik:

Geld

25.Over tien jaar ben ik:

Fashion trailer (hoop ik)

26.Op vakantie ga ik het liefst naar:

Geen voorkeur

27.Wat zou je doen met 1 miljoen euro:

Studie van betalen, een huis kopen en een auto
kopen
Ik had geen goede voornemens dit jaar

28.Wat waren je goede voornemens:
29.Heb je nog iets te melden:

Dat ik verbaasd ben dat ik al zo lang op badminton
zit
30.En deze vraag wil ik aan jullie stellen:
Hoe lang is het geleden dat we voor het laatst hebben kunnen badmintonnen
De laatste keer dat we ‘normaal’ konden badmintonnen zonder beperkingen was op 11 maart, dit is bij het
uitkomen van dit Virke 343 dagen, ofwel 49 weken geleden.
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Wist u dat…
…….. Ruben heel fanatiek aan het sporten is. Als je Formule 1 op de playstation meetelt tenminste
……… deze rubriek nooit eerder zó lastig was te vullen met relevante badmintoninfo?
……… deze rubriek zelf ook nooit heel relevant is gebleken?
……… echter uit onderzoek blijkt dat de Wist u datjes al jarenlang de best gelezen rubriek van ’t Virke is?
……… ik dan toch maar een poging ga wagen om deze pagina te vullen, al zal het deze keer een wat
hoger gehalte aan Gils ‘dorpspraat’ bevatten?
……… een niet nader te noemen clubgenoot, afkomstig uit Hulten, helaas níet heeft meegedeeld in de
recentelijke Postcodeloterij-prijs van € 1.000.000?
……… we het trouwens ook niet hier zouden melden als dat wél het geval was geweest?
……… Maaike haar baan bij het Sportcafé heeft opgezegd om haar droombaan te kunnen krijgen?
……… ze gaat leren en werken (tegelijk) als juf op een basisschool in Berkel-Enschot?
……… we Tim Braspenning, Femke en Noortje feliciteren met de geboorte van hun dochter/zusje Fleur?
……… de Van Mierlo-brothers het toch nodig vonden om Tim te verblijden met een originele raamsticker
voor hun huis (Warande 14) in het voor hem toepasselijke thema ‘mietjes maken grietjes’?
……… Tim namelijk een echte vent is, tevens een heuse jongens-papa (volgens hemzelf)?
……… er nog steeds een aantal kanarie-gele BC Gilze-mondkapjes, met clublogo, te koop zijn bij Mario?
……… we de eerste ruwe schetsen van de te renoveren sporthal in dit Virke kunnen presenteren, als
primeur?
……… dit echter zeker nog niet definitief is, maar alleen een mogelijke ‘richting van de architect’ is?
……… de gemeente vooralsnog denkt dat deze grote renovatie van de sporthal na de zomervakantie van
2022 gereed is?
……… het Bestuur van BC Gilze alle leden oproept om, in deze bijzondere corona-tijd, ook eens aan onze
sponsors te denken die in dit Virke vermeld staan?
……… we bijvoorbeeld een heerlijke afhaal/bezorgmaaltijd kunnen aanraden bij bijvoorbeeld De
Huyskamer, De Hof, Den Brooy of De Eetwinkel?
……… je bij Veldsink-Roelands ook eens een keer kunt gaan praten om jouw verzekeringen of hypotheek
eens opnieuw te laten bekijken door een professional?
……… de jeugdcommissie weer lekker bezig is om, met de zeer beperkte mogelijkheden, onze jeugdleden
toch te entertainen met leuke (online en offline) activiteiten?
……… we desondanks hopen dat we -allemaal- weer heel snel kunnen gaan badmintonnen?
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