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Activiteiten
Woensdag 13 november

Lunch en rondleiding bij de
Rooi Pannen in Tilburg

Let op: Aangemeld betekent

ook betalen en afgesproken is
met eigen vervoer naar locatie. Dit komt omdat er niet
vooraf betaald is en er wel
voor zoveel personen afgerekend moet worden.

Vrijdag 15 november
Vrijwilligersavond in
‘t Trefpunt.

Zaterdag 16 november

Gezellige muziekmiddag met
de Sint als thema

Dinsdag 19 november

Opera Zuid - Die Zauberflöte
in de Stadsschouwburg in Tilburg

Woensdag 20 november

OPA middag in de Schakel

Donderdag 21 november

SV-Gilze nu officiëel
Op 11 oktober 2019 is bij akte van de notaris mr. S.A.H. Smits de
nieuwe naam officieel geworden: Seniorenvereniging Gilze, afdeling van KBO Brabant, afgekort SVGilze.
De statuten zijn
gewijzigd in navolging op de
goedkeuring
door de leden
op de Algemene Ledenvergadering van 24
april 2019.
Ook KBO Brabant heeft hiertoe toestemming gegeven.
De vereniging
wordt als zodanig ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Sinterklaasbingo 2 december
We gaan weer bingo spelen en met Sinterklaas op komst is het thema, u raadt het al, SINTERKLAASBINGO.
Wanneer: Maandag 2 december van 13.30 uur tot 16.30 uur.
De zaal is open om 13.00 uur.
Waar:

Seniorensociëteit ’t Trefpunt in de Kerkstraat.

Natuurwandeling
‘t Zand of ‘t Riels Hoefke

U speelt nog steeds de hele middag met één kaart voor de lage prijs
van € 6,00.

Vrijdag 22 november
Opgeven voor het kerstdiner en de Passiespelen
Zondag 24 november

Wij zorgen voor gratis koffie/thee in de pauze en dan hebben we ook
nog een verrassing.

Eten voor
alleenstaanden
bij Dynasty

Lees verder op pagina 2

Deze bingo staat in het teken van Sinterklaas en er zijn dan ook weer
vele verrassende prijzen te winnen waaronder de bekende levensmiddelenmanden, waardebonnen en mooie planten.
U heeft vast een gezellige middag en wie weet gaat u ook nog met
mooie prijzen naar huis. U bent van harte welkom.
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Maandag 25 november

Inloopmiddag computer club in
‘t Trefpunt

Maandag 2 december

Sinterklaas bingo in ‘t Trefpunt

Rabo Clubsupport
Op 8 oktober werd de uitslag
bekend gemaakt van de Rabo
Clubsupport actie.

KERSTDINER SVGILZE 2019
In verband met de enorme belangstelling de afgelopen jaren willen
wij graag tijdig weten hoeveel leden er dit jaar weer aan willen
schuiven aan onze kerstdiners.
Bij voldoende belangstelling, tot een maximum van 64 deelnemers
per avond wordt in een gezellige ambiance een compleet 5-gangen
diner aangeboden in onze sociëteit ‘t Trefpunt.
Wanneer:

Vrijdag 20 en zaterdag 21 december 2019

Kosten:

€32,50 p.p. inclusief de drankjes

Opgave in ’t Trefpunt op: Vrijdag 22 november van 13.00 uur tot
14.30 uur.
Informatie :
Joke Hendrickx 451743 of via de mail : vice-voorzitter@sv-gilze.nl
Joop de Jonge 453566

Stichting “Oud Papier Aktie Gilze”
Hierbij nodigen wij de senioren van Gilze uit voor een middag vol
cabaret u aangeboden door de Oud Papier Aktie Gilze (OPA).
Deze middag zal worden gehouden
op woensdag 20 november a.s. in de
Schakel, Kerkstraat 104 in Gilze.
Aanvang 13.30 uur, maar de zaal is al
om 13.00 uur open.
In de pauze wordt u een kopje koffie
of thee aangeboden met een
worstenbroodje.
Omstreeks 16.40 uur is het einde van
deze middag.

Voor onze vereniging heeft de
actie het bedrag van €464,05
opgebracht. Hartelijk dank aan
iedereen die op ons heeft
gestemd!
Opgeven voor een activiteit
Opgeven voor een activiteit
gaat veranderen. We hebben
geen opgavestrookjes in de
nieuwsbrief. Als u zich op wilt
geven voor een activiteit kan
dat meestal telefonisch of via email, maar ook altijd door u in te
schrijven in ‘t Trefpunt. U hoeft
daar dus niet meer heen om uw
strookje af te geven, maar nu
om het in te vullen.
Website
Tot voor kort kon je nog naar de
oude website gaan en kwam je
automatisch op de nieuwe website terecht. Dit werk sinds kort
niet meer.
Ga daarom altijd direct naar:
www.sv-gilze.nl
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Wat kunt u allemaal verwachten op deze middag.
Een optreden van het Gils cabaret, dus dat wordt weer genieten.
De dansgroep, Free Style Dancing uit Gilze zal een mooie dansshow
laten zien. Deze groep staat onder leiding van Astrid van Loon.
Deze middag staat onder
leiding van Cees van Gils
de welbekende
sauwelaar.
Personen die moeilijk ter
been zijn en graag
vervoer willen, dienen
tijdig contact op te
nemen met: Herman
Gerrits, Hofstad 12 A,
Gilze. Herman is telefonisch te bereiken op nummer: 455682.Wij
hopen vele senioren te mogen begroeten op deze middag. Het
belooft weer een fantastische middag te worden.
Stichting Oud Papier Aktie Gilze.
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PASSIESPELEN
Reeds 2 keer eerder gingen we met de bus naar de Passiespelen in
Tegelen. Iedereen had ervan genoten en was onder de indruk. We
willen u nu weer in de gelegenheid stellen om naar de Passiespelen in
Tegelen te gaan, want deze vinden maar eens in de vijf jaar plaats.
Mis het dus niet!
Sinds 1931 staat
Tegelen nu voor
de een en
twintigste keer in
het teken van de
Passiespelen, 400
vrijwilligers
maken dit mogelijk.
De voorstellingen worden gegeven in het Openluchttheater “de
Doolhof”.
Met het speciale groepsarrangement aangeboden door KBO Brabant
kunt u als lid, tegen een sterk gereduceerd tarief naar deze
Passiespelen.
Wanneer:
Tijd van vertrek:
Aanwezig zijn:
Passiespel van:
De kosten:
inclusief:

zondag 24 mei
om 12.00 uur
om 11.45 uur
14.30 tot 17.30 uur
€ 37,00
entreebewijs voor de eerste rang,
koffie of thee met vlaai bij aankomst,
een drankje in de pauze
en vrij gebruik van sanitair
Waar opstappen: bij ’t Trefpunt

Bezoekersgroep zieken en
80 plussers
De SV-Gilze besteedt ook
aandacht aan haar zieke leden
door hen een bezoekje te
brengen. De vereniging zorgt
voor een kleine attentie, die de
bezoeker kan meenemen als
blijk van medeleven. Graag
horen wij van u, wie er
langdurig ziek is of in het
ziekenhuis heeft gelegen. Wij
weten niet alles. U kunt dit
melden aan Adje Koopman,
telefoon 452198 of via de mail
secretaris@sv-gilze.nl
Ook wordt zorg en aandacht
besteed aan onze 80 plussers,
zij krijgen bij toerbeurt bezoek
van een van de leden van de
bezoekersgroep. De
vereniging krijgt dan een goed
beeld van wat er leeft onder
haar leden en waar behoefte
aan is. SVGilze probeert het
iedereen naar de zin te maken.

De buskosten worden hoofdelijk omgezet en op 24 mei in de bus
betaald.
De kosten van € 37,00 te betalen bij de opgave in ’t Trefpunt.
Aankomst in Gilze ongeveer 19.30 uur.
Info: Tonnie Wirken 455518 , Joop de Jonge 453566
Opgave in ‘t Trefpunt op vrijdag 22 november van 13.00 uur tot 14.30
uur.

Hulp, advies of begeleiding
nodig?

Muziekmiddagen in een nieuw jasje

Hulp bij aanvraag WMOvoorziening?
Bel Cees Willemen 0161 - 451968
of stuur een mail naar
cees.willemen@sv-gilze.nl

De eerste muziekmiddag in een nieuw jasje hebben we gehad. Deze
stond in het teken van Italië met Italiaanse muziek en Italiaanse
versnaperingen. Het was een heel gezellige middag.
Graag nodigen wij u uit voor onze volgende
muziekmiddag en dit keer in een jasje van de
Sinterklaastijd. Het is vast al lang geleden dat u bezoek
kreeg van de Sint of van zwarte Piet en ook nog een
cadeautje in ontvangst mocht nemen van hem. Hoe
doen we dat, want we kunnen natuurlijk niet zelf zoveel cadeautjes
kopen. U kijkt eens goed in uw kast. Daar staat vast iets in, wat u

Hulp bij het bedienen van je
telefoon, computer of tablet?
Bel Ad Willems 0161 - 451719 of
stuur een mail naar
willemsvangeel@home.nl
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Gezellig zo’n muziekmiddag!

niet meer gebruikt en wat u ooit hebt gekregen en eigenlijk helemaal
niet mooi vond. Dit voorwerp pakt u gezellig in Sinterklaaspapier in
en brengt dit mee naar de soos. Wij verzamelen al
deze pakjes op een grote tafel. Dat gaat er vast
heel gezellig uitzien. Zwarte Piet of wie er ook
komt die middag gaat de pakjes verdelen. Hoe hij
dat doet, weet niemand natuurlijk. Gerrit zorgt
weer voor de muziek en wij zorgen weer voor de
nodige versnaperingen. Houdt u ook zo van
pepernoten of gevulde speculaas of wat er
allemaal nog meer is?
Deze sinterklaasmiddag vindt plaats op zaterdag 16 november, de
dag dat de Sint weer aankomt in Nederland. Vanaf 14:00 uur bent u
weer van harte welkom in ’t Trefpunt met een pakje onder de arm en
na een paar uurtjes vertier gaat u weer met een pakje naar huis.
Spannend toch?
Hopelijk komt de Sint of zwarte Piet niet voor niks en kan hij veel
cadeautjes uitdelen. Graag tot 16 november om 14:00 uur in ’t
trefpunt. U hoeft zich niet aan te melden, u kunt zo binnen lopen.
Vriendelijke groeten van de activiteitencommissie van SVGilze

Colofon
Deze nieuwsbrief is ook te vinden
op onze website
Kopij kun je mailen naar:
redactie@sv-gilze.nl
Aanmeldingen van nieuwe leden en
adreswijzigingen doorgeven aan:
info@sv-gilze.nl
Website: www.sv-gilze.nl
Contact: info@sv-gilze.nl
‘t Trefpunt,
Kerkstraat 81, 5126 GB
tel. 0161 - 453156

Muziekmiddag december in teken van Kerst
In december krijgt de muziekmiddag weer een geheel ander karakter.
We gaan dan kerststukjes maken. We hebben Hanny van Poppel en
Corrie Timmermans bereid gevonden om ons daarmee te helpen. Zij
maken een tweetal voorbeelden, waaruit u kunt kiezen om ze na te
maken. Het staat u natuurlijk ook geheel vrij om zelf iets in elkaar te
zetten. Laat uw fantasie maar werken en als u daarbij hulp nodig
hebt, die is er. Voor groen wordt gezorgd
en ook voor wat andere kerstspullen. U
mag natuurlijk ook van thuis spullen
meebrengen, die u nog hebt om een stukje
te maken en die u leuk vindt.
Belangrijk is wel dat u uw eigen schaaltje of
bakje of mandje meebrengt, waarin het
stukje gemaakt moet worden.
Om een idee te hebben voor hoeveel groen we moeten zorgen is het
wel fijn als u even laat weten of u komt op zaterdagmiddag 14
december om 14:00 uur in ’t Trefpunt. U kunt dit doen via de mail
info@sv-gilze.nl of via telefoonnummer 0161-455416 Annet Cleijsen of
0161-451743 Joke Hendrickx.
We rekenen weer op een flinke opkomst en een gezellig samenzijn.
Wij zorgen weer voor iets lekkers bij de koffie. En zeker weten, we
gaan allemaal met een mooi kerststukje naar huis.

De volgende nieuwsbrief
komt op 3 december.
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