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Nieuwsbrief
Een maandelijkse uitgave
KERSTVIERING 2019
Activiteiten
Maandag 2 december
Sinterklaasbingo
in t Trefpunt
Zaterdag 14 december
Gezellige muziekmiddag met
thema Kerststukjes maken
in ‘t Trefpunt
Woensdag 18 december
Kerstviering in de Schakel
zaal open: 13:00u
aanvang: 13:30u
Donderdag 19 december
55+ Bios
Verrassingsfilm in CC De
Boodschap.

Aanvang 10:00u
De titel van de film wordt
een week van tevoren bekend gemaakt.
Vrijdag 20 december
Zaterdag 21 december
Kerstdiner in ‘t Trefpunt
U gaat genieten van een
heerlijk 5-gangen diner, verzorgd door “Bij Wijze van
Spijzen”.
Zaal open: 16:45u.
Aanvang: 17:00u.
Maandag 30 december
Inloop middag computerclub. Gratis hulp!
Zondag 5 januari
Nieuwjaarsinloop
vanaf 13:30u in ‘t Trefpunt

Ik heb een KERSTWENS voor ieder die hem hoort
Ik zal hem rustig vertellen, woord voor woord
Laat me dit jaar lachen zonder angst en zonder
pijn
En laat de mensen waar ik van hou elke dag
opnieuw gelukkig zijn

Wat is uw kerstwens?
Dit is het thema van de kerstviering 2019, waartoe het bestuur van
SVGilze u van harte uitnodigt om bij aanwezig te zijn. In deze viering is
plaats voor bezinning. Er wordt een gedicht voorgelezen, een verhaal
verteld en een lied gezonden. Samen willen wij wat vreugde en licht
brengen in deze vaak donkere dagen.
De kerstviering vindt plaats in: De Schakel
Wanneer:
woensdag 18 december
Tijd:
13.30 uur (zaal open 13.00 )
PAUZE
Na de pauze is er ruimte voor wat vrolijkheid en speelt de toneelgroep
“De Rietganzen” uit Molenschot een toneelstuk met als titel:
“Driemaal Scheepsrecht”
Wij hopen u allen te mogen ontmoeten tijdens deze gezamenlijke
Kerstviering.

Kerstdiners 20 en 21 december
Velen van U hebben ingeschreven voor een
van de kerstdiners.
U wordt verwacht om 17.00 uur in ’t Trefpunt, waar de tafels feestelijk gedekt klaar
staan. De zaal is open vanaf 16.45 uur. “Bij
Wijze van Spijzen” heeft weer gezorgd
voor een uitstekend vijf-gangendiner en behalve voor het hoofdgerecht wordt u door
onze vrijwilligers aan tafel bediend. Ook
voor de drankjes wordt door deze dames
gezorgd.
Het bestuur van SVGilze wenst u een heel
gezellig samenzijn en ook een heel smakelijke maaltijd.
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2020
Kerststukjes
In onze vorige Nieuwsbrief hebben wij u laten weten dat onze
muziekmiddag van december in
het teken staat van kerststukjes
maken. In plaats van luisteren
gaan we nu zelf aan de slag.
Een voorbeeld van wat u kunt maken ziet u hierbij op de foto. Uiteraard bent u vrij om uw eigen fantasie te laten gaan. Hanny zorgt

voor een ondergrond, een plateautje. U mag natuurlijk ook zelf
iets meenemen, een platte schaal
of bakje en spulletjes van thuis die
u er in wil verwerken. Voor groen
wordt gezorgd. Graag even een
belletje of u komt naar 0161455416 of een mailtje naar info@sv-gilze.nl. Er zijn verder geen
kosten aan verbonden. Tot ziens
op 14 december !

Website
Tot voor kort kon je nog naar de
oude website gaan en kwam je
automatisch op de nieuwe website terecht. Dit werkt sinds kort
niet meer.
Ga daarom altijd direct naar:
www.sv-gilze.nl
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Dat elke nieuwe dag
Jullie vreugde geven mag
En bergen van geluk
Een heel jaar aan een stuk
Veel liefde voor elkaar
Een ongelooflijk goed jaar
Met deze woorden nodigt het bestuur van SVGilze u uit voor een gezellig samenzijn tijdens de
NIEUWJAARSINLOOP
op zondag 5 januari 2020 in ’t Trefpunt.
Aanvang: 13.30 uur
Sluiting:
16.30 uur
Onder het genot van een hapje en een drankje hebt u de gelegenheid
elkaar een gelukkig Nieuwjaar toe te wensen en samen met het bestuur te proosten op 2020. Een jaar vol vernieuwingen hebben we
achter de rug en wat 2020 ons weer gaat brengen zal de toekomst leren. Samen met u hopen we weer vele wensen in vervulling te doen
gaan.

De leukste beurs voor de 50 Plussers in Brabant!
Aan alle leden van de seniorenvereniging Gilze.
Op dinsdag 14 januari 2020 organiseert de kring (Gilze, Rijen, Hulten en
Molenschot) weer een reis naar de SENIOREN EXPO in Veldhoven, de
grootste beurs voor 50-plussers in Brabant.
Door sponsoring van de kring zijn de entree en de kosten voor de bus
gratis. De bus voor SV Gilze vertrekt om 09.00 uur en u dient zich om
08.45 uur even te melden in de soos, Kerkstraat 81 in Gilze.
De bus vertrekt voor de terugreis vanuit Veldhoven om 15.00 uur.
De organisatie van de reis moet op tijd de bus reserveren. We gaan met
één bus en er kunnen 50 personen mee, vol is vol en als u zeker wilt zijn
dat u mee kan naar de senioren expo dient u zich vóór 20 december op
te geven in ’t Trefpunt. Daar ligt een inschrijfformulier klaar.
Zijn er leden die graag op eigen gelegenheid willen gaan, dan kunnen
die entreekaarten halen bij Joop de Jonge.
Noteer voor uzelf even de datum en vertrektijd op uw kalender.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Joop de Jonge, telefoonnummer: 453566 of Tonnie Wirken telefoonnummer 455518.

Jaargang 1, nr. 2 - december 2019

Inschrijfformulier voor activiteiten
Het inschrijven voor activiteiten is met de komst van de Nieuwsbrief
iets gewijzigd. U kunt nog altijd inschrijven via de mail info@svgilze.nl . Er zijn nog steeds activiteiten zoals de reizen b.v. die met inschrijving op zittingsdagen plaats vinden. Er liggen dan in ’t Trefpunt
inschrijf formulieren klaar, die u ter plekke kunt invullen. Vergeet niet
u ledenpas mee te nemen, want er wordt altijd naar uw lidnummer
gevraagd. Zeker in het geval van automatische afschrijving of deze nu
eenmalig is of via de automatische incasso. Er zijn namelijk veel leden
met dezelfde naam en dan wordt het voor de penningmeester wel
erg moeilijk om de juiste persoon te zoeken. Ook bij inschrijving via
de mail graag uw lidnummer vermelden. Het bedrag wordt dan automatisch afgeschreven. Voor activiteiten, waarvoor geen zittingsdagen zijn liggen in ’t Trefpunt altijd formulieren klaar om u op te geven. Kunt u niet zelf komen, dan vraagt u iemand u hiermee te helpen. Er is vast een goeie bekende, die dat voor u wil doen.

Welk liedje horen we nu?

Een voorbeeld van een inschrijfformulier ziet u hieronder.
Veel succes en dank voor uw medewerking.
INSCHRIJFFORMULIER

d
l
e

Ik schrijf me in voor ...........................................................................

Dank aan onze vrijwilligers

Datum ................................................................................................

e
b
r
o
Vo

SVGilze lidnummer 1270 ..................................................................
Naam ..................................................................................................
Telefoonnummer ..............................................................................
Mailadres ...........................................................................................
Ik ga akkoord met een eenmalige afschrijving / automatische
afschrijving.
Handtekening ...................................................................................

Vrijwilligersavond
Op 15 november was de jaarlijkse vrijwilligersavond.
Er waren 63 mensen aanwezig op deze bedankavond. Iedereen werd
bedankt voor zijn of haar inzet van het afgelopen jaar.
Er was gezorgd voor heerlijke koude schotels met vooraf een lekkere
groentesoep. Dat ging er wel in want het was nogal koud buiten.
Toen iedereen zich tegoed had gedaan werd de avond verder verzorgd door Arie en Coby Tabeling uit Dongen. Zij presenteerden een
muziekbingo. Ik had mij wel afgevraagd hoe dat zou gaan, want een
bingo doe je nou ook niet elke dag, en zeker geen muziekbingo. Maar
dat viel alles mee, voor een nieuweling als ik, op deze avond.
We kregen ieder een bingokaart met titels van Nederlandse liedjes
die we aan moesten kruisen als we het liedje hoorden en natuurlijk
was het de bedoeling dat we ook gezellig meezongen. Het werd een
gezellige boel met al die liedjes uit onze jeugd.
Na de bingo werd er nog gezellig nagepraat en om 22.45u was de afsluiting. Ik weet zeker dat iedereen net als ik genoten heeft van deze
gezellige avond.
Groetjes, Hanny.

Coby en Arie Tabeling

Hulp, advies of begeleiding
nodig?
Hulp bij aanvraag WMOvoorziening?
Bel Cees Willemen 0161 - 451968
of stuur een mail naar
cees.willemen@sv-gilze.nl
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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Contributie 2020
Het jaar 2019 is weer bijna om en dan wordt weer gevraagd de contributie voor 2020 te betalen. Zij die een automatische incasso hebben lopen
hoeven niets te doen. De contributie voor 2020 is door de laatste algemene ledenvergadering vastgesteld op € 25,00 per persoon (en op €
10,00 voor gastleden en donateurs). Dit bedrag wordt eind januari van
uw rekening afgeschreven, tenzij u onverhoopt hebt besloten uw lidmaatschap op te zeggen. Dit kan nog tot 19 december per brief of per
mail (info@sv-gilze.nl) anders loopt het lidmaatschap automatisch
door.
Wie nog geen gebruik maakt van automatische incasso ontvangt in januari een factuur tegelijk met de ONS en de Nieuwsbrief van januari.

Een heel gezellige sinterklaasmiddag op 16 november

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

Maandag 30 december computer inloopdag in het “Trefpunt”
Kerkstraat 81 te Gilze.
De computerclub van de Senioren Vereniging Gilze, door Seniorweb erkend als PC Leercentrum, gaat door met het organiseren van inloopdagen voor senioren voor de iPad van Apple, de tablet van Samsung,
Smartphone, laptop en PC.
Er is veel vraag naar hulp bij het gebruik van de tablets en de nieuwste
telefoons. Die hulp willen wij u gratis bieden. Wij laten u zien, tijdens inloopdagen, wat je met een tablet en de smartphone kunt doen.
De inloopmiddagen in november / december zijn op maandag 25 november en maandag 30 december 2019.
De inloopdagen in “t Trefpunt” in de Kerkstraat 81 zijn voor iedereen,
ook niet leden, vrij toegankelijk van 14.00 uur tot 16.00 uur.
U bent van harte welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden. Breng wel
uw tablet en/of smartphone mee.
Wij willen u eventueel ook adviseren bij de aankoop van een tablet en PC
en de aanschaf van eenvoudige boeken. Er zijn ook boeken ter inzage
aanwezig tijdens de inloopdagen.
U kunt u ook opgeven voor een tablet cursus.
Er starten in januari / februari weer cursussen voor de iPad op dinsdag 28
januari en voor de Samsung op donderdag 30 januari 2020.
Hebt u problemen met uw PC of laptop, wij verlenen zo nodig hulp bij u
thuis, tegen een kleine vergoeding van de onkosten.
Informatie bij:

Ad Willems
Telefoon: 0161-451719
e-mail: willemsvangeel@home.nl

De volgende nieuwsbrief
komt op 7 januari.
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