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Nieuwsbrief
Een maandelijkse uitgave
Nieuw jaar! nieuwe leden! nieuwe ideeën!
Activiteiten
Zondag 2 februari
Eten voor alleenstaanden
en alleenwonenden
Woensdag 5 februari
Sauwelavond in de Schakel
Aanvang 19:00u
Vrijdag 7 februari
Welkom aan onze nieuwe leden
in ‘t Trefpunt
Donderdag 13 februari
55+ Bios. Verrassingsfilm
in CC De Boodschap.
10:00u - 12:00u
De titel van de film wordt een
week van tevoren
bekendgemaakt.
Maandag 17 februari
Voorlichtingsmiddag:
WensAmbulance Brabant
Aanvang: 14:00u
Iedereen is welkom, aanmelden
niet nodig.

Het aantal leden van SVGilze schommelt nog steeds net iets boven de 1000.
Aangezien we een seniorenvereniging zijn en iedereen op een gegeven
moment toch aan het eind is gekomen van zijn leven hier op aarde, moeten er
ook veel nieuwe leden bijgekomen zijn. We gingen dat eens natellen en
inderdaad, dat waren er wel 50. Reden om al deze nieuwe leden uit te
nodigen voor een kennismakingsavond, waarbij ze worden getrakteerd op
een koffietafel in ’t Trefpunt, onze sociëteit.
Naast de onderlinge kennismaking worden ze op de hoogte gebracht van al
onze groepsactiviteiten die door enthousiaste vrijwilligers draaiend worden
gehouden. Het gaat hierbij om belangenbehartiging, ontspanning, bewegen
of zomaar gezellig samenzijn. Er is voor ieder lid wel een activiteit bij, die hen
zal aanspreken. Of ze starten er zelf een, kan altijd.
Alle nieuwe leden van 2019 hebben een officiële uitnodiging ontvangen voor
7 februari en zijn dus van harte welkom. Een activiteit, die we in de toekomst
zeker herhalen.

Nieuw jaar! nieuwe ideeën!
Elk jaar worden alleenstaande 80 plussers uitgenodigd voor een gezellige
middag in ‘t Trefpunt. Deze middagen worden heel goed bezocht. Van de 180
leden, die ouder zijn dan 80 en alleenstaand waren er 135, die aan deze
uitnodiging gehoor hebben gegeven. Maar er zijn ook nog veel leden die 80
jaar of ouder zijn en nog een partner hebben en ook die leden willen we graag
uitnodigen voor een gezellige middag in ‘t Trefpunt.
Ook zij verdienen het om eens in het zonnetje gezet te worden en we gaan
dat doen op Schrikkeldag 29 februari.

UITNODIGING
Donderdag 20 februari
Natuurwandeling
Duiventoren de Zandheuvel
Zaterdag 22 februari
Muziekmiddag
in ‘t Trefpunt
Aanvang 14:00u
Maandag 24 februari
Carnavalsbingo
in ‘t Trefpunt
Aanvang 13:30u
Inloopmiddag computer
in ‘t Trefpunt (boven)
vanaf 14:00u
Zaterdag 29 februari
80+ middag in ‘t Trefpunt.
Een gezellige middag en
aansluitend een Brabantse
koffietafel.

80

Wij willen alle leden van Senioren
Vereniging Gilze, die 80 jaar of ouder zijn
en een partner hebben die ook 80 jaar of
ouder is, uitnodigen voor een gezellige
middag in ’t Trefpunt met aansluitend een
Brabantse koffietafel op

Zaterdag 29 februari 2020.
U wordt om 13.30 uur verwacht in ’t Trefpunt, waar u wordt verwelkomd
met een drankje. De voorzitter zal een welkomstwoordje spreken en daarna
is er tijd en ruimte voor gezellig samenzijn.
Om 17.00 uur is het tijd voor gezamenlijk genieten van een koffietafel.
Hopelijk gaat u hierna tevreden en voldaan weer huiswaarts.
U kunt zich aanmelden vóór 20 februari via info@sv-gilze.nl of via een
inschrijfformuliertje, wat altijd klaar ligt in ’t Trefpunt. U kunt ook bellen naar
0161-455416 Annet Cleijsen, secretaris of 451743 Joke Hendrickx,
vicevoorzitter.
Het bestuur van SVGilze hoopt velen van u te mogen begroeten op zaterdag
29 februari.
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Nieuwsbrief
AUTOMTISCHE INCASSO
Onlangs heeft iedereen weer een
nota gekregen voor de contributie
voor het komende jaar. Wilt u van die
eenmalige betalingen af, dan kunt u
ook via automatische incasso betalen.
U hoeft hiertoe slechts één keer een
formulier in te vullen en de
contributie wordt elk jaar
automatisch afgeschreven. U kunt het
te allen tijde stopzetten. Ook
betalingen aan andere activiteiten
kunnen dan automatisch worden
afgeschreven. Geen gedoe meer met
contant geld of eenmalige
afschrijvingen. Zo’n formulier kunt u
downloaden van de website of u kunt
in ‘t Trefpunt zo’n formulier invullen.
Nooit vergeten uw lidnummer in te
vullen voor de juiste registratie.
Speciale middagvoorstelling op 19
maart in Gilze.
"Overleven in de schaduw van het
vliegveld" is een succes ! We hebben
er al 6 voorstellingen met volle zalen
opzitten en de vraag naar kaartjes
voor onze oorlogsdocumentaire
blijft.
Daarom hebben we nog 2 extra
voorstellingen ingelast op donderdag
19 maart in de Schakel in Gilze. De
prijs is € 2,50 per kaartje en op is op!
De middag voorstelling is speciaal
bedoeld voor geïnteresseerden van
de Zonnebloem en SVGilze en begint
om 14 uur.
De kaartjes zijn verkrijgbaar via de
Zonnebloem Gilze-Hulten en SVGilze
in het Trefpunt.
"Overleven in de schaduw van het
vliegveld" gaat over de Tweede
Wereldoorlog in onze vier dorpen.
Heemkringleden hebben deze
documentaire in de afgelopen
anderhalf jaar samengesteld. In twee
keer drie kwartier geven we met
foto's, filmfragmenten, interviews en
gesproken woord een beeld van het
leven tijdens de oorlog en wat er
allemaal voor afschuwelijks gebeurde
in ons dorp, onze wijk, onze straat.
Ook de kinderen van toen komen nu
75 jaar na dato, aan het woord.
BN De Stem noemde het in een
artikel een "indrukwekkend
tijdsdocument".
Wilt u een voorproefje zien ? Ga naar
www.heemkringmolenheide.nl, daar
vindt u de trailer.
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Carnavalsbingo

op maandag 24 februari

U bent weer van harte welkom op onze carnavalsbingo op
maandag 24 februari in senioren sociëteit ’t Trefpunt. Het zou
leuk zijn als u verkleed komt, zijn we meteen in de
juiste stemming.
De zaal is open vanaf 13.00 uur en we
beginnen om 13.30 uur. U kunt weer een
kaart kopen voor € 6,00 waar u de
gehele middag mee kunt spelen.
Koffie en thee zijn gratis, evenals een
drankje in de pauze.
Er wordt weer gespeeld voor prachtige
prijzen, waaronder levensmiddelenmanden,
planten en waardebonnen.
Zin in een gezellige middag ontspanning, kom
dan naar de bingo.

Maandag 24 februari 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.
In 2020 inloopdagen op de laatste maandag van de maand.
Inloop dag op 27 april, verplaatst naar 20 april 2020
De inloopmiddag in februari is op maandag 24 februari 2020.
De inloopdagen in “Het 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 tablet cursussen in 2020 indien er voldoende deelnemers zijn.
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
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Voorlichtingsmiddag maandag 17 februari om 14.00 uur in
’t Trefpunt. Zaal open om 13.30 uur.
Iedereen is van harte welkom en aanmelden is niet nodig.
Het onderwerp deze keer is WensAmbulance. Zie onderstaande berichtgeving.
WensAmbulance Brabant
Op: 17 februari 2020
Van: 14 - 16 uur
Voor: Senioren Vereniging Gilze
In: ’t Trefpunt te Gilze

Ieder mens heeft een laatste wens . . . .
Nog één keer het ouderlijk huis zien. Naar een dierbaar familielid die jarig is.
Of nog één keer die club bezoeken waar u altijd zo graag kwam.
Het lijken wensen die heel eenvoudig te vervullen zijn, maar voor mensen
die niet zo lang meer te leven hebben, is dat echt niet altijd vanzelfsprekend. Omdat ze bijv. aan het bed gekluisterd zijn en zittend vervoer niet
meer mogelijk is.
Gelukkig is er dan WensAmbulance Brabant die met een vijftal ambulances
en ruim 150 professionele vrijwilligers honderden wensen per jaar in vervulling kunnen laten gaan. Met de ambulances die uitgerust zijn met comfortabele brancards brengen zij terminaal zieken nog één keer naar hun favoriete plaats. Op maandagmiddag 17 febr. 2020 verzorgen Joop Aarts en
Cees Huijben hierover een presentatie. Aan de hand van beelden zullen zij
uitvoerig toelichten wat WensAmbulance Brabant zoal doet.

Zet in uw agenda of op de
kalender
Zondag 19 april bestaat SVGILZE 65 jaar
en houdt OPEN DAG in de Sporthal
Achter de Tuintjes van 11.00 uur tot
16.00 uur.
Alle groepen gaan zich presenteren ,
ieder op hun eigen ludieke manier. De
line-dancers geven een voorstelling,
evenals de werelddansers en de
gymgroepen presenteren zich in de
sporthal. De fietsclub, de
midgetgolfclub, de wandelgroep, ieder
heeft iets leuks bedacht om u te
verrassen. Ook onze
belangenbehartigers zoals de
cliëntondersteuners, de
belastingadviseurs, de computermensen, zij allen willen u informeren
over hun werkzaamheden. Dan zijn er
ook nog al onze ontspanningsgroepen,
zoals de bingo, de koersbal, het sjoelen,
het zingen, noem maar op. Iedere groep
is aanwezig en laat u een kijkje nemen in
hun activiteitenprogramma.
Dit mag u niet missen en neem
vrienden, familie en bekenden mee,
want deze dag is uiteraard voor
iedereen toegankelijk. Onder het genot
van een drankje kunt u luisteren naar
het muziek duo Marielle en Jack om de
sfeer nog te verhogen.
Welkom op zondag 19 april in de
Sporthal Achter de Tuintjes, om te
vieren: SVGilze 65 jaar.

Muziekmiddag 22 februari
Onze muziekmiddag in februari staat in het teken van, hoe kan het anders
“CARNAVAL”.
We starten weer om 2 uur en we verwachten u allemaal verkleed weer in
onze sociëteit ’t Trefpunt, al is het maar met een leuke hoed of sjaal die u
draagt.
Voor ieder die nog kan gaan de
beentjes van de vloer en anders haken
we gezellig in en wiegen op de maat
van de muziek heen en weer of van
voor naar achteren en van links naar
rechts. Onder het genot van een
drankje en een hartig hapje moet het
weer een heel gezellige middag
worden. En als klap op de vuurpijl
hebben we Cees Coolen, Brabants
meest bekende tonprater, kunnen
strikken om onze lachspieren te
smeren en de middag wat extra op te
vrolijken. Wij hopen u weer te mogen
verwelkomen op zaterdag 22 februari.

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
WANDELING 16 JANUARI 2020
VALKENBERG
Onze 1e wandeling in 2020 bracht 37
mensen op de been. Vier nieuwe gezichten mochten we verwelkomen.
Verzameld werd bij ’t Trefpunt, om 1
uur vertrokken we naar Valkenberg.
Hier stonden de gidsen Ad en Henk
ons op te wachten. We splitsten ons
in twee groepen, de gidsen liepen in
tegenovergestelde richting, zodat we
volop ruimte hadden en elkaar niet in
de weg liepen. Onderweg kregen we
weer wetenswaardigheden te horen.
Elke derde donderdag van de maand
is er weer een interessante wandeling
in een van de omliggende natuurgebieden.

U kunt zich aanmelden voor een vijfdaagse volledig
verzorgde vakantie naar Löf aan de Moezel.

Hanneke en Corrie hebben zich ten volle ingezet om met jullie 5 dagen op
stap te gaan. Niet met Kras, maar we gaan met Kupers-reizen. Op donderdag
14 mei 2020 vertrekken we naar Löf in de heuvelachtige wijnstreek aan de
Moezel. We verblijven in het gastvrije 3-sterren hotel Traube. De reis is
inclusief ontbijt, lunch en diner en ook de verschillende uitstapjes zoals een
museumbezoek aan het Maascentrum De Wissen, een boottocht over de
Moezel en het Vulkan-Express treintje, door het Brohltal. Wie durft mag mee
met de kabelbaan over de Deutsche Eck. Dagelijks zullen we bustochten
maken door het prachtige Eifelgebergte. Het meenemen van een rollator is
geen probleem.
We vertrekken op donderdag 14 mei en zijn maandag 18 mei weer terug in
Gilze. De kosten voor deze 5-daagse reis bedragen € 499,- exclusief reis en
annuleringsverzekering. Voor een eenpersoonskamer geldt een extra bijdrage
van € 60,-. Wilt u zich opgeven of wenst u meer informatie dan neemt u
contact op met Hanneke Dobbelsteen. Tel 0161-455027.

Op vrijdag 6 maart kunt u deelnemen aan een
excursie naar “De Looijerij” in Dongen.
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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Een ervaren gids neemt u mee door het museum, dat gehuisvest is in een
oude looierij uit 1890. U neemt een kijkje in het nathuis, de touwerij en op de
droogzolder. De gids verhaalt u over de tijd van het ambachtelijk looien, een
wezenlijk onderdeel van de Dongense
samenleving in vorige eeuwen.
Bij aankomst drinken we eerst koffie in de
gezellige ontvangstruimte het museumcafé.
Hierna begint de rondleiding.
De kosten hieraan verbonden zijn € 10,00
inclusief koffie/thee met twee bonbons. Hebt u
een museum jaarkaart zijn de kosten slechts €
5,50.
De excursie is op vrijdag 6 maart en begint om
14.00 uur.
U gaat op eigen gelegenheid naar het adres
Museum De Looierij, Kerkstraat 33 in Dongen. U
kunt inschrijven tot 14 februari via de mail
info@sv-gilze.nl of via een inschrijfformulier in ’t
Trefpunt. Het bedrag wordt automatisch van uw
rekening afgeschreven. Heeft u geen
automatische incasso, dan schrijft u in door het inschrijfformulier in ’t
Trefpunt in te vullen of u schrijft zelf een
briefje en levert dat met contant geld in
een enveloppe in bij ’t Trefpunt. Vergeet De volgende nieuwsbrief
niet uw lidnummer te vermelden.
komt op 2 maart.

