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Nieuwsbrief
Een maandelijkse uitgave
Activiteiten

Zondag 5 januari
Nieuwjaars inloop
vanaf 13:30u in ‘t Trefpunt
Zaterdag 11 januari
KPJ Toneel: de puntjes op de -Ide Schakel
Aanvang 13:30u
Zaal open 13:00u
Theater: Hendrik Groen, zo lang er
leven is.
Theater de Bussel in Oosterhout.
Aanvang 20:15u.
Zie ook de bijlage bij de ONS van
september 2019.
Dinsdag 14 januari
Senioren Expo in Veldhoven
Melden om 08:45u
Vertrek om 09:00u
Zie ook nieuwsbrief van december
2019.
Donderdag 16 januari
Natuurwandeling in landgoed
Valkenberg.
Zaterdag 18 januari
Muziekmiddag in ‘t Trefpunt
Deze keer een muziekbingo!
Woensdag 25 januari
Theater: OGHAM en Maurice
Leenaars, Keltische folk en
Spaanse flamenco.
In Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle.
Aanvang 20:30u.
Zie ook de bijlage bij de ONS van
september 2019.
Maandag 27 januari
Inloop middag computerclub.
Gratis hulp!

Beste leden van SVGilze
Als voorzitter van de vereniging wil ik U allen namens het gehele bestuur een
heel gelukkig en gezond 2020 toewensen. Een nieuw jaar ligt weer voor ons
waar we met z’n allen weer iets heel moois van willen maken.
We zijn een heel actieve vereniging met zo’n 1000 leden en met heel veel
enthousiaste vrijwilligers die het onze leden op velerlei manieren naar de zin
willen maken.
Het afgelopen jaar zijn er verschillende veranderingen doorgevoerd, waaraan
we nog een beetje moeten wennen, zoals de naamsverandering en de
Nieuwsbrief.
Het bestuur was al jaren op zoek naar een
vervanging van al die losse bladen in de ONS
en al dat kopieerwerk wat daaraan vast zat.
Wij zijn erg tevreden over de Nieuwsbrief en
vinden dat hij er keurig uit ziet. Gezien de vele
positieve reacties, die we gekregen hebben
zijn velen het met ons eens. Prachtig werk van
onze redactie.
Naast al onze bestaande activiteiten hebben
we ook voor 2020 weer een aantal nieuwe
plannen klaar. We gaan in februari ook onze
echtparen die beide 80 jaar of ouder zijn een
gezellige middag aanbieden. Op 29 maart volgt
het 65 jarig bestaan van SVGilze, waaraan alle
clubs hun steentje bijdragen in de vorm van een optreden, een presentatie of
anderszins.
We zijn altijd bezig om meer mensen te bereiken en over de vloer te krijgen en
daarom komen we regelmatig met nieuwe ideeën.
Voor al dit werk zijn veel enthousiaste mensen nodig, dus hebt u tijd en
energie! Laat het ons weten, we zijn blij met elke versterking.
Voorzitter Joop de Jonge

Bent u al een beetje gewend aan de Nieuwsbrief?
Alle veranderingen zijn niet altijd even gemakkelijk, dat merken we
bijvoorbeeld bij de inschrijvingen. Maar met een beetje goede wil, komt ook
dat in orde. Het is leuk om al het nieuws van onze vereniging met u te delen,
want niet iedereen kijkt op de website (www.sv-gilze.nl). Om de hele
nieuwsbrief elke maand weer helemaal gevuld te krijgen, zou het fijn zijn als
de redactie ondersteuning krijgt.
De vraag van de redactie is dan ook: wie vindt het leuk om daar aan mee te
werken? Een stukje schrijven, een interviewtje doen, wie weet een nieuwe
rubriek openen. Alles gaat steeds in goed overleg en de webmaster zet alles
keurig in elkaar. Daar hoeft u zich niet druk over te maken. Graag horen wij
van u, wie enthousiast is geworden om mee te helpen via:
redactie@sv-gilze.nl
Pagina 1

Nieuwsbrief

Theaterbezoek
Ook na januari 2020 willen we u in de gelegenheid stellen een bezoek aan het
theater te brengen. We zoeken steeds naar nieuwe uitvoeringen, die mogelijk
bij u in de smaak vallen. Het is en blijft een gok, maar hebt u zelf speciale
wensen? Kom er mee en wij proberen deze te verwezenlijken.
Voor nu hebben we op het programma: de musical Anny op 1 april in het
Chassé theater (kosten 1e rang €49,00 en 2 de rang €39,00)
Voor de liefhebbers van Herman van Veen is er een voorstelling op 14 mei in
het Chassé theater, ( kosten 1e rang €38,00 en 2de rang €30,00)
Als derde optie kozen we voor een optreden van Abba Experience in het Jan
van Besouw theater in Goirle op 29 mei. (kosten €15,00).
U kunt zich tot 15 januari aanmelden via info@sv-gilze.nl of via een
inschrijfformulier in ’t Trefpunt. Vergeet niet uw lidnummer te vermelden Het
bedrag wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. Heeft u geen
automatische incasso dan het inschrijfformulier met contante betaling in ‘t
Trefpunt inleveren. De kaarten worden bij u aan huis bezorgd.
HET BESTUUR VAN DE WANDELGROEP
WENST U EEN GOED EN GEZOND 2020
MET VEEL WANDELPLEZIER.

NATUURWANDELINGEN 2020 van Seniorenvereniging GILZE.

Regte Heide

Hondsdonk

Het Smokkelaartje
Pagina 2

Wij kunnen weer terugkijken op een geslaagd wandeljaar. Veel deelnemers
hebben aan de wandelingen deelgenomen, natuurlijk vanaf diverse locaties.
Ook dit jaar hebben we 11 wandelingen die, naar onze mening, meer dan de
moeite waard zijn.
Omdat de populariteit alleen maar toeneemt wandelen we voortaan met
twee gidsen. Elke 3e donderdag van de maand wandelen we op een andere
locatie. De startpunten worden elke maand via de Nieuwsbrief bekend
gemaakt op de agenda. Het is mooi om te zien dat de gids ons steeds weer
verrast door zijn kennis, ons meeneemt en laat genieten van wat de natuur
voor moois aan ons te bieden heeft. Hierdoor leren wij nieuwe plantjes,
paddenstoelen enz. herkennen. Ook de bekoring van alle seizoenen, waar de
natuur zich van een andere kant laat zien, helpt hieraan mee.
WILT U GÉÉN LID MEER ZIJN IN 2020 GEEF DIT DAN ZO SNEL MOGELIJK
DOOR.
In 2020 blijft de contributie € 10,00. Heeft u gekozen voor automatische
incasso, houdt u er dan rekening mee dat de contributie voor de
natuurwandelingen naast de contributie voor SV-Gilze wordt afgeschreven. U
kunt dan deelnemen aan 11 wandelingen. Mensen die zo maar één keer mee
wandelen, ook als ze géén lid zijn van de SV-Gilze, betalen € 2,00 per keer.
Carpoolmogelijkheid is aanwezig.
Onderstaand nog kort de spelregels:
Het verzamelpunt is bij ’t Trefpunt tussen 12.45
en 13.00 uur.
Wij carpoolen om 13.00 uur naar het
vertrekpunt van de wandeling.
De wandeling duurt ongeveer 2 uur, de nadruk
ligt op natuur en niet op afstanden.
Daarna gaan we, bij een locatie in de buurt,
gezamenlijk iets drinken.
Leden die een keer niet mee kunnen, geef dit
door via e-mail aan janjokeboeren@gmail.com
of telefonisch op 0161-455934.
Degene die géén lid is betaalt € 2,00 per keer.
Voor 2020 véél wandelplezier.
Tot ziens op 16 januari 2020.
De werkgroep
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KPJ Toneel Gilze presenteert

De Puntjes Op De -IKPJ Toneel Gilze is weer druk aan het repeteren voor het nieuwe stuk. Op
vrijdag 10 en zaterdag 11 januari 2020 staat ons weer een top weekend te
wachten, waar u zeker bij moet zijn! Het belooft weer een fantastisch stuk
te worden en dat is altijd een goede reden om te komen kijken.
Dit jaar staat het stuk Puntjes Op De -i- van M. Cromvliet op het
programma, en het belooft weer een komisch weekend te worden.
Want er is een behoorlijke opschudding in het Pannenkoekenhuis De Ruïne!
Een kist vol sieraden, munten en juwelen zorgen voor veel gedoe.
Maar dat komt goed uit na een teleurstellende omzet van de – wat men
hoopte - bruisende toeristische trekpleister.
Blijft het daar bij? Of wat staat de Baron nog meer te wachten?
Ook dit jaar hebben we op zaterdag middag 11 januari weer de speciale 65+
middag. Voor slechts €6,50 kunt u genieten van een komisch toneelstuk. In
de pauze krijgt u er een kopje thee of koffie bij.
De zalen gaan om 13:00 open. De show start om 13:30 bij De Schakel in
Gilze. Heel graag tot dan!

De eerste Muziekmiddag in 2020
Deze muziekmiddag gaan we vrolijk invullen met Nederlandse liedjes uit
vroeger jaren.
We gaan dat doen in de vorm van een muziekbingo.
Onze muziekman Gerrit
heeft een hele serie
liedjes achter elkaar
gezet, waarvan hij
telkens een stukje
draait. Als de titel van
dat liedje op het vel
papier staat, wat u
gekregen hebt (dit in plaats van bingokaarten) dan kruist u dit vakje aan.
Wie als eerste voldoet aan de afgesproken opdracht heeft een prijsje
gewonnen. Zo gaan we nog enkele rondes door.
Het belooft een heel gezellige middag te worden, waarin we allemaal
kunnen meezingen en meedeinen op de muziek. We hebben ervaring
opgedaan bij de vrijwilligersavond. Daar was het thema heel erg in de
smaak gevallen.
Wij zorgen weer voor een kleine traktatie en u zorgt voor de gezelligheid. U
bent van harte welkom op onze muziekbingo op zaterdag 18 januari om
14.00 uur in ‘t Trefpunt.
De activiteitencommissie.

PASSIESPELEN
Nogmaals willen wij u wijzen op de mogelijkheid deel te nemen aan de reis
naar de Passiespelen in Tegelen, welke maar om de vijf jaar plaatsvinden.
KBO Brabant heeft een speciaal groepsarrangement aangeboden, zodat u
als lid tegen een sterk gereduceerd tarief hier naar toe kunt.
De reis is gepland op zondag 24 mei, vertrek om 12.00 uur bij ’t Trefpunt en
de kosten bedragen € 37,00. De bus kosten worden hoofdelijk omgezet op
24 mei en in de bus betaald.
U kunt zich tot 15 januari aanmelden via info@sv-gilze.nl of via een inschrijfformulier in ’t Trefpunt. Vergeet niet uw lidnummer te vermelden Het
bedrag wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. Heeft u geen
automatische incasso dan het inschrijfformulier met contante betaling in ‘t
Trefpunt inleveren.

Kerststukjes maken
Zaterdag 14 december jl. werd er in het
Trefpunt een middag georganiseerd in
het teken van Kerst.
Er was een voorbeeld van een
kerststukje gemaakt, maar iedereen
kon natuurlijk zijn eigen fantasie
gebruiken en dat werd dan ook volop
gedaan. Het bestuur van S.V-Gilze had
voor alles gezorgd, groen, schaaltjes,
lichtjes, hyacinten, kaarsen enz.
Het was een gezellige creatieve middag
en iedereen ging met een prachtig
kerststukje naar huis. Het is zeker voor
herhaling vatbaar.

Hulp, advies of begeleiding
nodig?
Hulp bij aanvraag WMO-voorziening?
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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Senioren Vereniging Gilze

Een maandelijkse uitgave
Aan alle alleenstaande en alleenwonende senioren
Stand van zaken CBR
Om de gigantische keuringsachterstanden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) weg te
werken, is besloten om per 1 december de rijbewijzen van 75-plussers automatisch met maximaal een jaar te
verlengen. Ouderen hoeven alleen
een gezondheidsverklaring in te vullen. Veel ouderen mogen nu blijven
rijden tot er een besluit is genomen
over hun rijvaardigheid. Maar rijden in
het buitenland is wel verboden.
Het is verstandig op tijd de Gezondheidsverklaring in te vullen. Dat is vier
maanden voordat uw rijbewijs verloopt. Heeft u problemen met uw
gezondheid? Dan wordt geadviseerd
om vijf maanden van tevoren de Gezondheidsverklaring in te vullen. Uw
huidige rijbewijs blijft dus nog maximaal een jaar geldig.

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
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Sedert een aantal jaren stellen wij
u in de gelegenheid om tien keer
per jaar gezamenlijk de maaltijd te
gebruiken. We doen dat in een van
de volgende restaurants: De
Hooikar, D’n Brooy, Samen,
Chinees restaurant Dynasty of in ’t
Trefpunt.
Er wordt steeds een driegangen
diner aangeboden van een goede
kwaliteit en tegen de prijs van
€ 18,00 iets duurder nu dan in
2019, maar toch redelijk. Bij de
meeste restaurants is er een keuze mogelijk tussen vlees en vis. De data voor
het eerste halfjaar zijn 2 februari bij Samen, 1 maart bij d’n Brooy, 5 april bij de
Hooikar, 3 mei bij Dynastie en 7 juni weer bij Samen. De aanvangstijd is altijd
om 17.00 uur.
Er liggen inschrijflijsten klaar bij Greetje Tuijtelaars, Voortstraat 8 en Gerrie
IJpelaar, A. v. Beijsterveldthof 8 en ook in ’t Trefpunt, Kerkstraat 81.
Wij als organisatie vinden dit een prachtige gelegenheid om gezamenlijk
onder het genot van een drankje en lekker eten, met elkaar te kunnen
buurten en er even uit te zijn. Samen
eten is immers veel gezelliger dan
steeds alleen aan tafel te zitten.
We hopen dat veel alleenstaande en
alleenwonende ouderen van deze
gelegenheid gebruik zullen maken. Uw
eigen ideeën voor deze activiteit zijn bij
ons altijd welkom.
Met vriendelijke groeten,
Greetje Tuijtelaars, tel.452091
Gerrie IJpelaar, tel. 451973
Jo Oprins

Kerstviering 2019
Op woensdag 18 december hebben 200 leden de kerstviering van SVGilze bijgewoond.
De middag begon met een uurtje bezinning en het thema was
“wat is uw kerstwens?”
Er werden verschillende toepasselijke verhalen en gedichten
voorgelezen afgewisseld door
samenzang met het koor. Na
het ietwat serieuze deel volgde
er een pauze, waarin men werd
getrakteerd op koffie met worstenbrood en daarna terug de
zaal in voor het vrolijke toneelstuk van de Rietganzen : Driemaal is Scheepsrecht.
Er is hartelijk gelachen en waar mogelijk
meegezongen en iedereen heeft heerDe volgende nieuwsbrief
lijk genoten van het fantastische spel
van de Molenschotse toneelgroep. Om komt op 4 februari.
half 5 keerde men weer voldaan naar
huis.

