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REDACTIONEEL

Zie zo, aan het ein-
de van een seizoen 
maar eens een 
clubblad te vullen. 
Gelukkig hebben 
we de vorige keer 
wat dingetjes door-
geschoven, zodat 
we u nu kunnen 
verblijden met een 

verslag van ons jeugdtoernooi en een 
verslag van het weekendje weg van 
ons 3e. De ledenvergadering heeft 
nog niet plaatsgevonden, dus dat ver-
slag volgt pas in september.
Aangezien de sportzomer in mineur 
is begonnen, Oranje werd terecht uit-
geschakeld op het EK, valt daar ook 
weinig inspiratie en tekst uit te halen. 
Gelukkig zijn er nog heel wat evene-
menten in het verschiet om ons in de 
stille zomermaanden te vermaken. De 
Tour de France is al begonnen, even-
als Wimbledon en binnenkort star-
ten de Olympische Spelen. Genoeg 
sport(kijk)plezier voor ons allemaal.
Helaas bereikt ons, juist voor het ter 
perse gaan van dit nummer, het tries-
te nieuws van het overlijden van ons 
zeer gewaardeerde lid van verdienste 
Cees Scheffers. In het In Memoriam 
op de volgende pagina´s leest u daar 
meer over.
Rest ons niets anders dan u allemaal 
een prachtige zomer toe te wensen, 
laat die zon maar schijnen. Voor nu 
veel leesplezier en hopelijk tot vol-
gend seizoen in een papieren editie!

★ ★ ★
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IN MEMORIAM – CEES SCHEFFERS

We zijn diep bedroefd vanwege het plotselinge overlijden

van ons zeer gewaardeerd lid van verdienste

CEES SCHEFFERS

 Op 5 juli 2012 is hij op 84-jarige leeftijd gestorven.

Cees was een aimabele en hardwerkende man, die altijd vooral 
voor anderen klaar stond. Als hij maar kon helpen, dan was hij 

er en zijn afspraken kwam hij altijd na. Toen zijn dochters Anja en 
Cora in de 2e helft van de zeventiger jaren bij onze dames kwamen 
voetballen, was Cees al veelvuldig op de Heihoef te vinden en al 

snel werd voor allerlei klusjes een beroep op hem gedaan. Hij reed 
mee met de elftallen, vlagde bij de meisjes en dames en nog veel 

meer. Vanaf 1980 is hij dan offi cieel lid, toen hij toetrad tot de 
damescommissie, waarin hij bijna alle taken heeft verricht. Ook 

als er privé karweitjes moesten worden gedaan, dan kon iedereen 
een beroep hem doen. Zat je in nood om bv. een kamer te 
behangen, Cees kwam na de training wel even helpen of 
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moesten er bv. grotere spullen verhuisd worden, Cees kwam wel 
even met zijn aanhanger. Later werd Cees lid van de 

kantinecommissie en is toen jarenlang verantwoordelijk geweest 
voor het inkoopbeleid. Hij stond bekend als een zuinige inkoper 
en dat was in die fi nancieel moeilijke tijden maar goed ook. Zijn 
stelling was, dat er pas voorraad ingekocht werd, als er ook geld 

was. Natuurlijk verleende hij ook in die tijd allerlei hand- en 
spandiensten en hij was dan ook o.a. regelmatig als bedienend 
kantinepersoneel in de weer. Legendarisch is een anekdote uit 

die tijd, toen na een training van de selectie een speler hem vroeg 
wat bellen kostte. “Een kwartje”, zei Cees, waarna die speler aan 
de bel die boven de bar hangt, begon te trekken, zo een rondje 

voor de hele tent bestelde en een kwartje op de bar legde. Het is 
tot op heden niet bekend of daar genoegen mee is genomen.

In 2004 besloot Cees na jarenlange trouwe dienst om ermee te 
stoppen en werd hij benoemd tot lid van verdienste van onze 
vereniging. Toch was hij nog regelmatig op de Heihoef om te 

assisteren, als de tapwacht van de brouwer langs kwam. Twee 
weken geleden nog was hij aanwezig bij het jaarlijkse etentje 

van de kantine. In de tijd voorafgaand aan, maar ook 
gedurende zijn Tivoli-periode was Cees op vele andere terreinen 
als vrijwilliger actief. Zo was hij bij de Oranjevereniging, hij was lid 

van de BZB en actief binnen de carnavalsvereniging. Bij de 
jeugdbeweging “Koningsgarde” vervulde hij verschillende taken, 

van bestuurs- en vertrouwenscommissie tot materiaalman, bij 
verschillende verenigingen fungeerde hij als Sint of hulp Sint en 

samen met zijn vrouw Gonnie vormde hij veelvuldig de kookstaf op 
de schoolverlaterskampen. In 2008 kreeg hij voor zijn vele 

verdiensten een lintje en werd benoemd tot lid in de orde van 
Oranje-Nassau. Hij was een vrijwilliger en verenigingsman van 

het zuiverste soort en een echte Tivoliaan. Wij zullen hem missen.

Dat hij moge rusten in vrede!

Wij wensen zijn vrouw Gonnie, zijn kinderen en kleinkinderen alle 
sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
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BESTUURSMEDEDELINGEN

ALV
De Algemene Ledenvergadering 
zal worden gehouden op 13 sep-
tember 2012. We hopen  veel 
leden op deze vergadering te 
begroeten. Aanvang 20.00 uur 
in onze kantine op De Heihoef. 

LAAT DAN EN DAAR JE STEM HOREN!!

Veldbezetting 2012 - 2013
Zie elders in dit clubblad.

Kleedkamers
De kleedkamers worden aangepast om de dames een aparte kleedac-
comodatie te bieden. Tussen de douches van kleedkamers 3 en 4 komt 
een scheidingswand en er worden 4 extra douchekoppen aangebracht. 
Ook het dak zal worden vernieuwd. Dit zal voor 18 augustus gereali-
seerd zijn.

Functielijst 2012 - 2013
Zie elders in dit clubblad.

Contributie
Spelers, waarvan de contributie van vorig seizoen nog niet geheel is 
voldaan, zullen het komende seizoen niet voetballen. De spelerspas 
van hen wordt ingenomen.
Wil je voetballen, dan zal het bedrag alsnog moeten zijn betaald, voor 
eind juli.

Teams
De volgende teams zijn bij de KNVB aangemeld: 1ste, 2de, 3de, 4de en 
Dames.
Verder bij de jeugd: F1, F2 en E1. De Veteranen gaan hun eigen com-
petitie weer spelen.

Kleding
Heb je nog kleding in je bezit van Tivoli, lever het dan z.s.m. in. Dan 
kunnen de kledingtassen weer compleet worden gemaakt.
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Training
De training begint weer op 21 augustus. De beker begint op 19 augus-
tus voor het 1ste. De competitie begint op 2 september.
Alle defi nitieve informatie krijgt u te zijner tijd, via website, en/of club-
blad.

Wensen
Het bestuur wenst iedereen een prettige vakantie. En voor volgend sei-
zoen een succesvol, gezellig en sportief jaar.

Namens het bestuur,

Leny Sanders, secretaris
★ ★ ★

JEUGDTOERNOOIEN

Onderstaand een overzicht van het nog resterende jeugdtoernooi.

Zondag 12 augustus 2012

E- en F-toernooi bij vv Gestel

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand augustus

 1 Rudi Sanders trainer kjddy’s/wedstrijdcoördinator/
   clubscheidsrechter/veldbelijning
 2 Jo Kroet lid van verdienste
 4 Fikret Kilic senioren
 5 Maikel van den Heuvel trainer/elftalbegeleider jeugd
 6 Dunya Ernest jeugd
 7 Shakira Abozad jeugd
 9 Jan Dielissen onderhoud kantine/kleedkamers
 10 Ties Jiminez senioren
 15 Wim vd.Wiel elftalbegeleider veteranen
  Mike Hovens veteranen
 17 Murat Yigit senioren
 18 Henny Schröder algemeen
 19 Burak Calis jeugd
 22 Ivo van der Bruggen jeugd
  Marleen Boerenkamp dames
 26 Ron Verbeek commissie van beroep
 27 Ferry Kleinkiskamp veteranen
  Yuri Ponjee senioren
  Mennam Arici jeugd
  Mervan Arici jeugd
 30 Murat Cengiz senioren
 31 Klaas Groeneveld erelid

★ ★ ★



Eindhoven
040-2914700

Roosendaal
0165-532702

Sassenheim 
0252-235928

Tiel
0344-638438

Winschoten
0597-431441

Koffi eautomaten, frisdrank- en vendingautomaten

·         Dealer van Nescafe, Nespresso, Coca-Cola, Cup-a-Soup.
·         Automaten verkoop, verhuur, lease en bruikleen.

·         Eigen technische dienst, 7 dagen per week.

T O T A A L L E V E R A N C I E R  V O O R  W E R K  E N  H O R E C A

www.zelst.nl

Totaalleverancier voor Horeca en kantines

·         Duizenden A-merken en prijsgunstig   
          huismerk.
·         Kruidenierswaren, diepvries- tot verse       
          producten.
·         Gratis bezorging in heel ’t land.



Cartridge World hervult originele inkt- en lasercartridges van vrijwel alle merken

printers, kopieermachines en faxen. Daarbij bent u verzekerd van originele kwaliteit.

Cartridge World Eindhoven-Zuid

Aalsterweg 138, 5615 CJ  Eindhoven

Hoek Aalsterweg/Boutenslaan

T 040 - 212 512 9  F 040 - 212 562 3

E cweindhoven-zuid@cartridgeworld.nl

Bespaar tot 50% op uw printkosten!

Niet goed - geld terug.

Heezerweg 93, Eindhoven  -  Tel. 040-2112177 
www.keyboard-centrum.nl

Wij leveren ook
• accordeons
• mondharmonica’s
• gitaren
• geluid
• diverse accessoires

Al jaren dé specialist in: 
     Digitale Piano’s & 
          Keyboards  

De beste service en voorlichting
Eigen technische dienst
Na aankoop GRATIS hulp bij al uw vragen

7 777 

enenene

bekroond met
YAMAHA BEST DEALER AWARD

benoemd tot
YAMAHA CLAVINOVA 
LIFESTYLE CENTER

Ook voor al uw bladmuziek!
Ook voor al uw bladmuziek!

Technology
  Center
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VAN DE VOORZITTER

Het seizoen 2011-2012 behoort weer tot de verle-
den tijd
De terugblik die ik wil geven, is een heel erg korte: 
het was allemaal geen goud wat er geblonken heeft. 
Neen, het was zelfs geen zilver of liever gezegd, het 
blonk helemaal niet!
Een te vaak terugkomende negatieve opstelling 
stond het bestuur niet aan! Dat kan ik hier gerust in 
vette letters schrijven.

En toch waren er lichtpuntjes waaraan we ons toch maar weer vast-
klampten. Een in het leven geroepen Raad van Advies kwam met voor-
stellen en gaven ons handvaten voor de toekomst. We constateerden 
na de vergadering in februari dat er een kleine beweging onder enkele 
leden was waar te nemen. Jammer dat het daar bij is gebleven. In sep-
tember, tijdens de Algemene Ledenvergadering, zal het een en ander 
nogmaals met u worden besproken, waarbij wij hopen dat het werk van 
de Raad van Advies niet voor niets is geweest. Overigens mag ik wel 
opmerken dat door de aanjagende werkzaamheden van deze Raad het 
bestuur werd geprikkeld om zelf orde op zaken te stellen. Eerst diende 
er een oplossing te worden gevonden zodat de lege bestuursplaatsen, 
die zouden ontstaan door het vertrek van Leny Sanders en onderge-
tekende, werden ingevuld. Dat bleek op de korte termijn niet realiseer-
baar. Waren Leny en ondergetekende eerst van plan te stoppen, omdat 
we samen een respectabel aantal jaren in onze functies hadden vervul, 
na veel praten en plannen maken, hebben wij toen besloten er nog een 
jaar aan vast te knopen. Dat hield wel in dat het bestuur andere wegen 
wilde inslaan, wegen die vooral van Tivoli weer een vereniging zouden 
maken waar mensen zich thuis zouden voelen en waar mensen willen 
meedoen aan het creëren van een goede en gezellige sfeer.

Dat daarvoor maatregelen genomen diende te worden, stond toen 
buiten kijf! Zo werd de selectie, op een drietal spelers na, geheel ver-
nieuwd en heeft ons vijfde elftal, op ons verzoek, de plaats ingenomen 
van het tweede elftal. Het is een echte vriendenclub met goede voet-
ballers die een basis kunnen vormen voor het verenigingsgebeuren 
binnen Tivoli. Werkelijk top en ik bedank ze daarvoor heel hartelijk. 
Onze vernieuwde selectie bestaat uit spelers die elkaar kennen en die 
samen plannen willen maken voor de komende jaren. 



8

Ze willen binding hebben met onze club en hun spelersraad wil regel-
matig overleg met het bestuur om mee te kijken naar de toekomst. Het 
lijkt een droom voor een voorzitter, die zulke zaken in het verleden toch 
nogal eens moest missen. Ik noem niet graag namen, maar ik doe het 
toch: Henk Tholen, Fahdil Belhaj, Tinus Legius en Piet Brunenberg har-
telijk bedankt dat jullie een zulke sterke groep van voetballers bereid 
hebben gevonden naar onze club over te stappen. Dat daar bekende 
namen bij zitten die Tivoli goed kennen, spreekt mij wel aan.
Wat ook heel bijzonder is, is dat wij weer over een dameselftal gaan 
beschikken.
Niet alleen voetballend maar vooral sfeermakend zijn zij van groot 
belang voor onze vereniging. Als ze met hun spelende partners in de 
kantine zijn, dan schept dat een sfeer die uitstekend is. Dat geeft juist 
weer wat het bestuur zo graag ziet: Tivoli een fi jne club waar het goed 
toeven is.

In mijn hele verhaal mag ik onze jeugd natuurlijk niet vergeten. Daar 
wordt door een enthousiast jeugdbestuur hard aan gewerkt, ze stralen 
vertrouwen uit voor de toekomst, zodat ook van onderaf aan de toe-
komst van onze club wordt gewerkt.
Met de komst van Maria Tholen en Willem Scheenjes in het bestuur, 
met daarnaast een vaste afgevaardigde van onze jeugdafdeling, is het 
besturen een stuk aangenamer geworden. Dat Tivoli daarvan de vruch-
ten kan gaan plukken, is de wens van ons allen. Namens het bestuur 
wens ik u allen een fi jne vakantie toe en kijk ik met verlangen uit naar 
het komende seizoen.

Dre Rennenberg,
voorzitter

★ ★ ★
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INDELINGEN SENIOREN 2012 - 2013

Competitie indeling 5e klasse H
Casteren
DBS
De Raven
De Weebosch
ETS
Knegselse boys
Netersel
Riethoven
Sterksel
Terlo
Tivoli
ZSC

Bekerindeling poule 100
Tivoli
SVSOS
Steensel
Spoordonkse Boys.

Comoetitie indeling Tivoli 2 4e klasse 17 
Boxtel 4
Braakhuizen 3
DBS 2
Eindhoven AV2
EMK 2
LEW 2
Nederwetten 2
Nuenen 4
RKGSV 2
SBC 4
Tivoli 2
Wodan 3

Competitie indeling Tivoli 3 4e klasse 18
Acht 4
Boxtel 5
Brabantia 3
DBS 3
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LEW 3
Nieuw Woensel 2
Puspharia 2
RPC 3
Tivoli 3
Unitas ’59 4
Wodan 4
Woenselse Boys 2

Competitie indeling Tivoli 4 5e klasse 23
Best Vooruit 7
Brabantia 5
DBS 5
Eindhoven AV 4
EMK 4
Geldrop/Houta Bouw 7
Gestel 5
Nieuw Woensel 4
Tivoli 4
Tongelre 2
Wodan 7
Woenselse Boys 3

Competitie indeling Tivoli veteranen
Nieuw Woensel
Woenselse Boys A
Beerse Boys
EVV Eindhoven
Gestel
Tivoli
Brabantia
Dommelen
Braakhuizen A
Woenselse Boys B
RPC
LEW

★ ★ ★



Bloemen bestellen
Rebel bellen

040 - 211 15 15

"Corona" D. Rebel en Zn.

Winkelstraat 7-9  –  Eindhoven

maar ook voor al uw tuin- en dierbenodigdheden is uw adres:

De Waal 

Handelsonderneming 
Sportkleding – Sportbenodigdheden 

 

 

Voor vragen en informatie komen wij 

bij u langs wanneer het u uitkomt. 

 

 
Fam. de Waal                                                                   Tel. 040-2570110 

Polanenweg 24                                                 Na 17.00 uur 06-21233132 

5616 EJ Eindhoven                                      E-mail: dewaal79@planet.nl 
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DE VETERANEN - SEIZOENSTERUGBLIK

Onze correspondent en webryder Marc van Hout blikt terug op het sei-
zoen van onze veteranen. Onderstaand zijn verslag.

De SV Tivoli vets: Het jaar van de titelprolongatie?
Helaas, door een weekend naar Duitsland grepen we mis...

Nadat de SV Tivoli veteranen vorig seizoen voor het eerst sinds de 
(weder)oprichting de offi cieuze veteranentitel voor zich opeiste in de 
competitie Eindhoven e.o., was het zaak deze prestatie dit jaar te eve-
naren. Maar of dat zou lukken, was de grote vraag. Zo vertrokken een 
paar belangrijke schakels binnen het elftal en waren de veteranen nog 
een jaartje ouder, ook waren de meeste concurrenten vaak al een aan-
tal jaren jonger. Dus dit was een hele klus, maar gelukkig kregen we er 
ook een aantal versterkingen bij. Om dan maar met een cliché te begin-
nen: de bal is rond en kan dus alle kanten op.

De keepers deel I
Een van de vertrekkende spelers, Hennie Bruinen (keeper), bleek in 
het voorgaande seizoen nog altijd een betrouwbare sluitpost. Dus het 
was voor de leiding een heel karwei om een waardige vervanger te vin-
den, zij kwamen uiteindelijk uit bij René van Eijck en Hans Verbaal. Zij 
speelden allebei in een van de eerste twee wedstrijden. René keepte 
tegen Dommelen en Hans verdedigde het doel tegen RKVVO.

Een denderend begin
De ouverture was thuis tegen Dommelen, Dommelen werd laag inge-
schat dus een overwinning zat er zeker in. Dit gevoel werd ook wer-
kelijkheid toen Frans Verbeek het elftal op sleeptouw nam. Voor een 
eerste wedstrijd na de zomerstop was dit een mooie opwarmer, die 
mede dankzij een hattrick van diezelfde Frans met 4-0 gewonnen werd. 
Maar hierna volgde de echte krachtmeting tegen de RKVVO. Zij had-
den vorig jaar, als ik mij niet vergis, de meeste punten en wij hadden 
het meeste punten per wedstrijd. Maar RKVVO heeft nog nooit ‘Het 
andere Oranje’ weten te verslaan, dus onze veteranen reisden met een 
mentaal voordeel af richting Oerle. En dit voordeel zette zij ook om op 
het scorebord: na 35 minuten stond er maar liefst 0-3 op het scorebord 
na een van de beste helften die ik van de veteranen in al die seizoenen 
heb gezien. Mede doordat John een van de belangrijkste spelers van 
RKVVO uit de wedstrijd speelde, 
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hij werd er bij een 0-2 na achttien minuten vanaf gestuurd, konden 
de veteranen in de tweede helft achterover leunen en de 0-3 over de 
streep trekken. Nu hebben zowel Hans als René nog geen goal geïn-
casseerd dus de strijd was nog onbeslist.

De zwarte bladzijde
Dat de SV aan hun derde wedstrijd begon met negen punten, een 
doelsaldo van 7-0 tegen Woenselse Boys B met nul punten en een 
doelsaldo van 2-14, was vandaag helemaal niets van terug te zien. Al 
na twintig seconden liepen we achter de feiten aan, omdat dit ook nog 
eens een collectieve offday was van het elftal werd dit niet meer recht-
getrokken en werd er op eigen grond een dure nederlaag geleden: 2-4. 
Door deze nederlaag was de regerend kampioen duidelijk van slag, 
want ook de daaropvolgende wedstrijd (uit tegen ‘angstgegner’ Gestel) 
werd onnodig en onverdiend verloren met 2-1. Hier moet wel een kant-
tekening bij gemaakt worden, dat we deze dag met personele proble-
men kampten en maar tien vaste spelers tot onze beschikking hadden. 
En alsof dat nog niet genoeg was, keken we in en tegen Beers, dat net 
als de Woenselse Boys ook in de onderste regionen verkeerde, ook 
binnen een minuut tegen een achterstand aan. De irritaties in het veld 
namen toe en de inzet nam af, hierdoor hebben we nooit in de wed-
strijd gezeten en konden we de vroege achterstand niet meer recht-
breien: 5-4. Hierna volgde ook nog eens afgelasting tegen Woenselse 
Boys A, waardoor we uit de laatste vier wedstrijden nul punten hebben 
behaald...

Irritaties binnen het elftal
Dat een van de kenmerken van een echte Tivoliaan de winnaarsmen-
taliteit is, bleek in de afgelopen wedstrijden net als in de komende wed-
strijden. Want door de slechte resultaten namen de irritaties in het elftal 
toe. Om het tij te keren, werd er ook een nieuwe speler aangetrokken 
(Jeffrey de Rijk), hij mocht zich meteen bewijzen in de altijd beladen 
derby om De Stroatemmer. Mede dankzij een goal van de nieuwkomer 
werd er weer eens (ruim) gewonnen: 0-6. Maar de weg naar boven was 
hiermee nog niet ingezet. Want mede door een staking, Frans Veld-
paus staakte de wedstrijd na het zoveelste commentaar (ik noem geen 
namen Hennie), eindigde de wedstrijd tegen Ligato Eindhoven West in 
1-1. Ook bij de Eindhoven AV liepen de irritaties voor rust weer hoog 
op, Henk en Bert besloten zelfs (tijdelijk) van het veld te stappen door 
het zelfzuchtige spel van het elftal. 
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Maar ondanks de hoogopgelopen irritaties was de 1-8 overwinning een 
voorbode voor een mooie periode

Onverslaanbaar: 21 punten uit 7 wedstrijden
Met de overwinning bij Eindhoven AV begonnen de veteranen aan een 
geweldige reeks, de reden hiervoor was misschien wel de terugkeer 
van de architect van het vorige seizoen: Frans Veldpaus. Want hij 
maakte tenslotte tegen Braakhuizen A na 378 dagen zijn rentree, die hij 
ook nog op wist te fl euren: met één goal en één assist had Frans dus 
meteen een belangrijk aandeel in de 5-3 overwinning. Na deze tweede 
opeenvolgende zege moesten de veteranen uit naar een nieuwe club 
en tevens concurrent: Wodan. We hadden vandaag het geluk dat we 
over een van de beste elftallen beschikte, waardoor we Wodan net als 
vorig seizoen pijn konden doen in de titelstrijd. Op eigen veld werden zij 
met 1-3 opzij gezet. Ondanks dat we John verloren met een ernstige el-
leboogblessure was de feestvreugde er naderhand niet minder om. Na 
de 2-8 zege in en tegen Dommelen was het tijd voor revanche, want nu 
was de tijd gekomen om de drie nederlagen van de eerste seizoens-
helft recht te zetten!

Zo vlak na de carnaval moesten de veteranen aantreden tegen Woen-
selse Boys B. Hoewel het elftal grotendeels hetzelfde was als voor de 
winterstop, was het spel beduidend minder. Want de SV Tivoli vets 
voetbalden zich regelmatig door de Boyse verdediging heen, dit leidde 
tot een simpele 2-7 zege. Maar de revanchegevoelens waren bij de 
meeste veteranen nog niet gezakt, want de nederlaag tegen de Boys 
hadden zij aan zich zelf te wijten. Wel moest er eindelijk eens afgere-
kend worden met de buren uit Gestel, tot dat moment hadden de vets 
in drie seizoenen tijd nog nooit over zeventig minuten gewonnen van 
Gestel. Maar dat was nu verleden tijd. Ondanks dat we een aantal ve-
teranen misten, speelden we een van de beste wedstrijden van het sei-
zoen en het sextet werd zelfs gecompleteerd: 6-1. Ook het verlies te-
gen Beerse Boys werd al voor rust weggepoetst (4-0), toen na zeventig 
minuten uiteindelijk 5-1 op het scorebord stond, hadden de veteranen 
dus van iedereen gewonnen deze competitie (behalve van Woenselse 
Boys A, want die wedstrijd was afgelast).

Veteranenvoetbal???
Als je in de bovenste regionen van de ranglijst bivakkeert, zullen je te-
genstanders er alles aan doen om van je te winnen. Dit werd duidelijk 
in de volgende wedstrijden. 
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Zo stelde Woenselse Boys A in de eerste ontmoeting Appie Zouthane 
op, normaliter spelend in de hoogste zaalcompetitie van Nederland. En 
alsof dat nog niet genoeg was, gooiden zij er ook een 19-jarige jongen 
in om de zege, die op dat moment in gevaar kwam, veilig te stellen. 
Ondanks dat onze veteranen goed tegenstand boden, was het net te 
weinig voor een punt: in de slotminuten werd met 5-3 verloren. Hierna 
volgde de beladen strijd om De Stroatemmer, die leken de vets in eer-
ste instantie te verliezen toen zij met een 0-3 achterstand gingen rusten 
na de slechtste helft die ik gezien heb. Ware het niet dat Ferry het elftal 
enigszins op sleeptouw nam en met een hattrick uiteindelijk zorgde dat 
er een 5-3 overwinning uit het vuur werd gesleept. De week daarop 
zouden de vets tegen LEW moeten aantreden, maar omdat zij met een 
half A/B-jeugd elftal op de proppen kwamen, ging deze wedstrijd niet 
door. Veteranenvoetbal is vanaf 35 jaar en moet natuurlijk wel leuk blij-
ven...

De eindsprint... Maar de fi nish was te ver
Diegenen, die de stand wel eens bekeken hebben, wisten dat er toch 
vrij onverwachts nog kansen waren op titelprolongatie. Want óf de con-
currenten speelden niet óf zij lieten punten liggen. Maar met het week-
end naar Duitsland in het achterhoofd, die was ongelukkig gepland op 
de dag van de laatste competitieronde, en met de wetenschap dat RK-
VVO een gelijk aantal punten had, moest er sowieso aan het doelsaldo 
gewerkt worden. En dat gebeurde dan ook, tegen zowel Eindhoven AV 
als tegen Braakhuizen A werden er monsterzeges geboekt van respec-
tievelijk 7-1 en 0-11. Hierdoor stonden we na de een na laatste speel-
dag in punten gelijk met RKVVO, met een beter doelsaldo. Helaas kre-
gen wij in Duitsland het bericht door dat RKVVO van concurrent Gestel 
had weten te winnen en zodoende onze veteranen gepasseerd waren 
op de ranglijst. Dus was de titelprolongatie geen feit.
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De keepers deel II
Hennie Bruinen stond vorig seizoen bijna elke wedstrijd onder de lat, 
maar omdat hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen had gehangen, 
moest er dus een vervanger worden gezocht. Deze werd gevonden in 
René van Eijck en Hans Verbaal, maar door blessures en/of privé-za-
ken moesten zij regelmatig vervangen worden. Dit leidde er toe dat wij 
met René, Hans, Hennie van Daal, Stef, Jeffrey de Haas en Willie maar 
liefst zes keepers hebben gebruikt in achttien wedstrijden. Hoewel een 
vervanger niet altijd een verzwakking hoeft te betekenen, is een vaste 
keeper, die minder blessure/privé-gevoelig is, een betere oplossing.

Het seizoen
Hoewel de verwachtingen aan het begin van het seizoen niet hoog 
gespannen waren, belangrijke pionnen als Hennie Bruinen en Patrick 
Schmidke hadden de veteranen verlaten, hebben we toch letterlijk tot 
op de laatste dag meegedaan om de ‘titel.’ Helaas viel het traditiege-
trouwe weekend naar Duitsland zo ongelukkig dat de wedstrijd Wodan-
thuis niet door kon gaan, hierdoor kwamen we juist die benodigde drie 
punten te kort om de titel te prolongeren. 

Volgend jaar verlaten de belangrijkste concurrenten de competitie en er 
komen nieuwe onbekende ploegen bij, maar ik denk dat de veteranen 
nog een keer een gooi naar de titel kunnen doen, mits er niet te veel 
personele problemen optreden.

Heel het seizoen jullie webryder,
Marc van Hout

★ ★ ★
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GEBOREN DICHTERS EN DICHTERESSEN
(door Tonnie’s zoon)

Naar aanleiding van ons weekendje weg, wil ik graag het volgende ge-
dicht, of eigenlijk is het meer een soort van rap, met jullie delen…

Airborne

Airborne, met een rapper
Ken ’t crapper

Vielsalm Ardennen
Zal nooit gaan wennen

Tivoli 3 is niet te temmen

Regen en kajakken
Biertjes naar binnen kwakken

Shirtjes van 5
Heeft niets om het lijf

Geen lekker wijf

Boertje van zuur
Stonk wel een uur
Kelder vol vertier

In sauna aan de zwier
Jacuzzi was hier

Kachel zonder hout
Bleef daardoor koud
Seizoen bespreken
Baardjes kweken
Voetbal gekeken

Kung fu was risky
Sigaren met whisky
Goede organisatie

Vol motivatie
Staande ovatie!

Pasje 23-6-2012
★ ★ ★
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TIVOLI 3 OP REIS
(door onze redacteur Pascal Janssen)

Het begint inmiddels een traditie te worden, dat het 3e elk jaar een 
weekendje weg gaat met de mannen. Ook het eind van dit seizoen 
vond er zo’n weekendje plaats.
Op 15 juni verzamelden zich 11 mannen om een uur of 13.00 op de 
parkeerplaats van de Heihoef.

We zouden eigenlijk met 12 man gaan, maar Robert moest noodge-
dwongen het uitstapje aan zich voorbij laten gaan. Zijn vriendin lag na-
melijk in het ziekenhuis vanwege een tia, gelukkig lijkt alles weer veel 
beter te gaan met Danielle, toch wens ik haar heel veel beterschap en 
sterkte. Stefan was er dit keer voor het eerst bij en dat gold ook voor 
onze nieuwelingen Jorn en Yuri. 

Ook dit jaar was de bestemming in de Ardennen te vinden, we gingen 
namelijk naar Vielsalm. Robke en Marc waren de organisators en zij 
hadden alles goed voor elkaar. Met 4 auto’s gingen we op pad. De jeep 
van Diego zat vol met eten en drinken, dus we hoefden het hele week-
end verder niets te regelen. Gelukkig namen we deze keer eens niet de 
route door Luik, maar de tijdwinst die dit opleverde, kon de tijd die we 
doorbrachten in de fi le voor Maastricht niet goed maken. 
Rond half 6 waren we dan eindelijk bij het huisje nadat we eerst de 
sleutel hadden opgehaald.

Het huis bleek groot, netjes en master te zijn. Een kelder met daarin 
een jacuzzi, sauna en regendouche. Bovendien hing hier een mooie 
fl at screen TV, zodat we vanuit bad of sauna lekker konden zappen. 
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Ook nog een vette muziekinstallatie met 
lichttherapie of zoiets, ja die kelder dat was 
wel wat. Vanuit de kelder kon je zo naar bui-
ten naar de lager gelegen tuin met daarin 
een schuurtje en wat brandhout. In het 
schuurtje lagen 2 bootjes waarmee je lekker 
op de grote visvijver kon gaan varen, die 
aan onze tuin grensde. Vinnie (Kattenbos) 
maakte daar al snel genoeg gebruik van! De huiskamer bestond uit een 
grote leefkeuken met daarin een tafel waaraan we gezamenlijk konden 
eten, een TV hoek en een grote zithoek, natuurlijk was er ook een hout-
kacheltje aanwezig, maar Pasje (de Lift) kreeg die het hele weekend 
niet aan de praat. En dan was er ook nog een slaapverdieping met 
daarop twee 2-persoons slaapkamers, een 5-persoons slaapkamer, 
een badkamer met bad en toilet (geen douche helaas) en een aparte 
slaapbank die in de hal stond. Ruimte genoeg om met 11 man te pitten 
dus.

Om het weekendje in te luiden, riepen Marc en Robke ons allemaal bij 
elkaar rond de trampoline. We kregen allemaal een mooie geschenk-
verpakking met daarin wat leesvoer (programma, instructies, lyrics en 
het gedicht van het uitje in 2011), een oranje duim en een geweldig 
mooi Holland shirt met daarop je eigen rugnummer en een passende 
naam. Zo hadden we de reeds eerder genoemde Kattenbos en de Lift, 
verder waren er nog Hansie, Lange, Swagger, Masterchief, $$$ en heel 
wat andere namen die me zo snel niet meer te 
binnen schieten.

Na de eerste instructie werd 
de barbecue te voorschijn 
getoverd en konden we gaan 
bakken. Ondertussen werden 
de biertjes gulzig weggetikt en werd er ook heel 
wat slap gezeverd. Toen eenieders eetlust was be-
streden, kon dan eindelijk het beerpong gaan be-
ginnen. Een mooi spel voor in zo’n weekend en en 
passant bedachten we ook nog even een nieuwe 
spelregel; de airborne. Er waren ook al wat sau-
naaiers en jacuzziërs te bekennen, we vermaakten 
ons dus prima. 
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Toen de eersten van ons richting slaapkamers druppelden, besloot een 
select gezelschap nog even te gaan hiken. Toevalligerwijs belandden 
zij op een feestje in de buurt, maar daar bleven ze niet zo heel lang.

De volgende morgen konden we na het ontbijt ons opmaken voor de 
activiteit. We gingen namelijk kajakken op de Ourthe. Het idee was erg 
leuk, maar de tocht veel te lang, 4 uur lang peddelen op een rivier met 
lage waterstand. Pasje en Hans zaten eigenlijk continu met de bodem 
van de kajak vast op de bodem van de Ourthe, tja wat wil je met 210 
kilo in een gammel bootje. Nadat Pasje bij Stefan in de boot stapte, 
leek alles stukken beter te gaan. We werden niet nat van de Ourthe 
maar wel van de regen, het regende namelijk continu. Het meest me-
morabele moment van die dag kwam echter van Guillaume. Stubbs liet 
een boertje in het busje, toen we op weg waren naar ons startpunt. Op 
zich niks mis met zo’n boertje maar die lucht was werkelijk ondraaglijk. 
Iedereen ging zowat over zijn nek en al kokhalzend reden we verder.

Eenmaal terug in het huisje wilden we gaan gourmetten. Dit bleek on-
mogelijk, omdat de netsnoeren ontbraken. Als oplossing ging Vinnie 
alvast wat vlees voorbakken en werd de frietpan opgestookt voor frika-
dellen.  Uiteindelijk gingen we rond half 9 wat eten, terwijl het voetbal 
al op stond. Tijdens het natafelen was er tijd om het komende seizoen 
te bespreken. Van onderbezetting kan dan geen sprake meer zijn, we 
krijgen er maar liefst 7 spelers bij. Deze grote 
toename was natuurlijk het belangrijkste item. 
Onderwijl ging de drankvoorraad gestaag naar 
beneden. Behalve bier, was er ook wijn die Vin-
nie speciaal na het kajakken nog had gehaald, 
Bacardi (voor Stubbs), Quarantetress en whisky 
(voor bij de sigaren van Pasje). Ook die avond 
werd er gebeerpongt en daarbij ging heel wat 
drank “verloren”. Stefan was direct na het kajak-
ken naar huis gegaan, dus heeft het vorenstaan-
de helaas gemist.

Op dag 3, de zondag dus, zouden we alweer naar huis gaan. We wa-
ren redelijk op tijd wakker en het ontbijt werd geregeld door Lange en 
Swagger. Behalve worstenbroodjes, gewone broodjes, knakworsten, 
brood en peperkoek konden we ook nog een stuk of 20 frikadellen ver-
orberen bij dit ontbijt. 
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Na het ontbijt begon het opruimen en poetsen, ieder deed zijn werk en 
binnen een goeie anderhalf uur was het hele huis aan kant. In de tuin 
konden we nog een potje ballen en daarna auto’s inladen en op naar 
de Heihoef.

Bedankt voor het gezellige weekend. Een groot compliment aan de or-
ganisatie, die ervoor zorgde, dat het moeilijk wordt om hen volgend jaar 
te evenaren, laat staan te overtreffen. 

★ ★ ★
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SIMONSVISIE
(van onze correspondent Simon Groeneveld)

Jullie weten natuurlijk nog wel, dat wij in ons vorige clubblad onze cor-
respondent Simon Groeneveld hadden gevraagd om een vooruitblik 
met prognoses van het EK Voetbal 2012 voor ons te schrijven. Voor dit 
clubblad hebben wij hem gevraagd die prognoses van de vorige te eva-
lueren. Onderstaand treffen jullie zijn bijdrage aan.

Evaluatie prognose Europees kampioenschap voetbal 2012
In mijn prognose heb ik aangegeven dat in poule A Rusland en Polen 
naar de kwartfi nale zouden gaan. Hoewel Rusland overdonderend be-
gon met een overtuigende 4-1 overwinning op Tsjechië en in de laatste 
wedstrijd genoeg had aan een gelijkspel tegen het onderaanstaande 
Griekenland werd verrassend met 1-0 verloren en kwam Griekenland 
uit op eenzelfde aantal punten als Rusland. In deze situatie geldt het 
onderlinge resultaat als maatstaf en omdat Griekenland die winnend 
had afgesloten, eindigden ze boven Rusland.
Tsjechië, dat dus heel slecht was begonnen, herstelde zich prima, wist  
nog  twee overwinningen te behalen en eindigde daardoor op de eerste 
plaats. Thuisland Polen stelde zwaar teleur en eindigde daardoor op de 
laatste plaats. Mijn voorspelling  begon dus wel erg slecht.

In poule B kwam mijn verwachting helaas wel uit. Nederland ging roem-
loos ten onder en Duitsland wist op relatief eenvoudige wijze drie maal 
te winnen.  Portugal werd tweede, maar had daarvoor wel een wat ge-
lukkige overwinning op het verrassende Denemarken nodig.  Na een 
2-0 achterstand kwam Denemarken fraai terug tot 2-2 maar werd kort 
voor tijd alsnog geveld nadat een in eerste instantie volledig mislukte 
trap alsnog door de Portugese invaller  Varela in het doel werd gescho-
ten.
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De eerste plaats in poule C werd volgens verwachting behaald door 
Spanje. Niettemin speelde Spanje met vuur in de wedstrijd tegen Kroa-
tië. Niet ver voor tijd wist de Spaanse doelman Casillas met een fraaie 
redding een 1-0 achterstand te voorkomen. Een nederlaag had de uit-
schakeling voor Spanje betekend. Vervolgens nam Spanje alsnog een 
1-0 voorsprong en was het gevaar geweken. Doordat Italië veel beter 
voor de dag kwam dan vooraf gedacht, ging niet het door mij getipte 
Kroatië naar de kwartfi nale maar het aantrekkelijk spelende Italië.

In poule D verraste Engeland. Hoewel het in de vooraf gespeelde 
oefenwedstrijden  kommer en kwel was, kwam Engeland fris en ener-
giek voor de dag. Het bereikte daardoor met Frankrijk de kwartfi nale. 
Het door mij getipte Zweden speelde een wat ongelukkig toernooi en 
was na twee poulewedstrijden al uitgeschakeld. In de laatste wedstrijd 
tegen Frankrijk werd nog aangetoond dat de uitschakeling niet echt 
verdiend was. Kwartfi nalist Frankrijk werd op een 2-0 nederlaag getrak-
teerd, waardoor het in de kwartfi nale aan moest treden tegen Spanje, 
terwijl anders Italië de tegenstander zou zijn geweest.

Resumerend bleek ik vier van de kwartfi nalisten juist te hebben voor-
speld. Onze tegenstanders uit poule B troffen op papier relatief zwakke 
tegenstanders en gingen naar verwachting beide naar de halve fi nale. 
Duitsland had aanvankelijk nog wel enige moeite met Griekenland 
maar nadat het in de tweede helft een versnelling hoger ging spelen, 
was het snel gedaan met de dappere Grieken. Tsjechië was duidelijk 
een maatje te klein voor Portugal, al duurde het tot ver in de tweede 
helft voordat Ronaldo met een fraaie kopbal voor de 1-0 overwinning 
zorgde.

In de derde halve fi nale ontmoette Spanje buurland Frankrijk. Spanje 
was superieur en gaf Frankrijk geen enkele kans. Het  verschil was 
zo groot dat het net leek of Frankrijk totaal niet kon voetballen. De 2-0 
overwinning voor Spanje was dan ook een magere afspiegeling van de 
krachtsverhouding.
De vierde halve fi nale was de meest spectaculaire. Ondanks dat er niet 
werd gescoord, was sprake van een bijzonder aantrekkelijke wedstrijd. 
Ook in de verlenging werd niet gescoord en dus moesten strafschop-
pen de beslissing brengen. Italië begon niet goed en Engeland had na 
twee beurten een 2-1 voorsprong. Vervolgens was de Italiaanse uitblin-
ker Pirlo aan de beurt. 
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Met een op dat moment riskante ”Panenka” bracht hij de 2-2 op het 
scorebord en deelde daarmee een mentale tik uit aan de Engelsen.  De 
Engelsen misten vervolgens nog twee maal terwijl Italië nog twee maal 
scoorde en daarmee heel verrassend de halve fi nale haalde.

Drie van de vier halve fi nalisten had ik daarmee goed voorspeld, een 
ongekende luxe.

In de eerste halve fi nale stonden Spanje en Portugal tegenover elkaar. 
We kregen een erg saaie wedstrijd voorgeschoteld, waarbij de beste 
kans nog voor Ronaldo was. Hij schoot echter hoog over. Omdat ook 
hier in de verlenging niet werd gescoord, moesten andermaal straf-
schoppen de beslissing brengen. Spanje trok hierbij aan het langste 
eind, waarbij de onstuimige Spaanse verdediger Sergio Ramos ons 
ook verraste met een subtiele “Panenka”. Geheel volgens mijn ver-
wachting was Spanje wederom fi nalist.
De andere halve fi nale tussen Duitsland en Italië was een heerlijke 
wedstrijd om te zien. Italië is voor Duitsland een echte “angstgegner”. 
Aanvankelijk had Duitsland wel een overwicht en kwam Italië een aan-
tal keren goed weg. Vervolgens was daar echter de periode Balotelli. 
Het enfant terrible wist eerst te scoren met een fraaie kopbal en haalde 
een kwartiertje later verwoestend uit. Met een snelheid van 120 kilome-
ter per uur joeg hij de bal onhoudbaar  in de bovenhoek. De 2-0 rust-
stand was een feit. Na rust een fel aanvallend Duitsland en een coun-
terend Italië dat een aantal keren verzuimde om de genadeslag toe te 
brengen. Duitsland scoorde pas in de blessuretijd de zo broodnodige 
tegentreffer en had daarvoor een strafschop nodig. De resterende tijd 
bleek te kort om nog een verlenging uit het vuur te slepen. Mijn favoriet 
voor de titel was uitgeschakeld.
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Hoewel velen dachten dat Italië sterk genoeg zou zijn om Spanje van 
de titel af te houden, bleek daar in de praktijk niets van. Het razend-
snelle tik-tak spel van Spanje bleek ook Italië te machtig. Met liefst 
4-0 werd Italië verslagen en werd Spanje andermaal tot kampioen ge-
kroond.

Door de op dit toernooi door Spanje gescoorde resultaten heeft Spanje 
nu op de EK’s van 2008 en 2012 en de WK van 2010 tien wedstrijden 
gespeeld in de knock-out fase en in al die wedstrijden geen enkele goal 
tegen gekregen. Het lijkt me dan ook duidelijk dat zij ook nu weer de 
terechte kampioen zijn, ook al had ik anders verwacht.

Simon Groeneveld.

★ ★ ★



☞
25

FUNCTIES BINNEN SV TIVOLI 2012– 2013

HOOFDBESTUUR

Dagelijks bestuur:
Voorzitter:    Dré Rennenberg
Vicevoorzitter:    Jack Engelen
Secretaris:    Leny Sanders

Administratieve zaken:  Willem Scheenjes
Penningmeester:   Stefan Bell
Vicepenningmeester:    Henk Rennenberg

Afgevaardigden:
Senioren- en Algemene Zaken: Henk Tholen

Jeugdzaken:    Maria van Poppel/Addie 

Dijkstra/Jos vd Hooff
Kantinecommissie:   Maria Tholen
Redactiecommissie:   Jack Engelen
Activiteitencommissie:  vacant

Algemene functies
Terreinchef: René Bulthuis.
Wedstrijdcoördinator op zaterdag: René Bulthuis (E en F). 
Wedstrijdcoördinator op zondag: Henk Tholen (1e), Rudi Sanders (3e en 
3e) , Frits van Duijnhoven (2e en  dames).
Website beheerders: Willem Scheenjes, Peter Smulders en 
Jack Engelen.
Veldbelijning: Peer Rennenberg, Jan Dielissen en Rudi Sanders. 
Up to date houden materiaal voetballers: René Bulthuis i.s.m. Leny 
Sanders.
Kleedkamers/Kantine poetsen: Peer Rennenberg, Jan Dielissen en 
Leny Sanders.  
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Indeling afdelingen en commissies

Seniorenzaken:
Voorzitter: Henk Tholen.
Wedstrijdsecretaris: Peter Smulders.
Coördinator selectie: Tinus Legius.
Coördinator 3-4: vacant.
Trainer selectie:  Fadil Belhaj .
Technische staf: Tinus Legius en Piet Brunenberg.
Leider 1e: Piet Brunenberg.
Vlagger: Wim Vermeulen.
Verzorger: vacant.
Leider 2e: Henk Tholen.
Leiders 3e: Fred Meulensteen sr. en Fred Meulensteen jr.
Leider 4e: Kubilay Basci.
Leider Dames: Nick Andriessen.
Leiders veteranen: Peter Smulders, Wim vd Wiel en Jack Engelen.
Clubscheidsrechters:  Bert van Dun, Rudi Sanders, Michel Mohanlal en 
Wim Vermeulen.
Clubgrensrechters:  Rudi Sanders, Wim Vermeulen.

Jeugdzaken:
Voorzitter: Maria van Poppel.
Toernooien en vriendschappelijke wedstrijden: Maria van Poppel en 
Leny Sanders. Wedstrijdsecretaris: Leny Sanders.
Leden jeugdbestuur:  Jos van den Hooff en Addy Dijkstra.
Trainer/Leiders E: Wim Vermeulen, Maikel vd Heuvel, Peter vd Berg, 
Marco Dekkers. Trainer/Leiders F1: Hakan Arici en Danny vdBrand.
Trainer/Leider F2: André de Kruijf.
Kiddies trainers: Rudi Sanders, René Bulthuis.
Kledingbeheer jeugd: Danny vd Brand.

Kantinecommissie:
Voorzitter: Maria Tholen.
Inkoopbeleid: Henk Rennenberg.
Medewerkers: Henri Vaessen, Anja Vaessen, Leny Sanders, Peer Ren-
nenberg, Henk Tholen, Henk Rennenberg, nog 3x vacatures voor op 
zaterdag en zondag.
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Redactiecommissie:
Voorzitter: Jack Engelen.
Medewerkers: Pascal Janssen, Franklin Klumpkens. 
Web-correspondent: Marc van Hout.

Activiteitencommissie:
Afgevaardigde bestuur: vacant
Medewerkers: Henk Rennenberg, Hans Verbaal en Ronny Kox.
Promotie en aktiviteiten jeugd: Tina en Wendy.

Commissie van beroep:
Ronnie Verbeek, Juul van Hout, Hein Groeneveld, Gerard Geurds, 
Henk Iedema en 
Simon Groeneveld.(secretaris).

Sponsorcommissie:
Henk Rennenberg, Henk Tholen, Tinus Legius.

★ ★ ★
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VELDBEZETTING 2012-2013

HOOFDVELD
TIVOLI 1 op zondag 14.30 uur
TIVOLI 2 op zondag 12.00 uur
TIVOLI 3 op zondag 11.00 uur
VETERANEN op zaterdag 15.00 uur

BIJVELD
TIVOLI 4 op zondag 11.00 uur
DAMES op zondag 10.00 uur
F en E op zaterdag 10.00 uur en 11.00 uur

TRAININGSVELD
OP DINSDAG: 
E  18.00 uur; DAMES 19.00 uur; SELECTIE 20.30 tot 22.00 uur
OP WOENSDAG: 
KIDDIES en F 18.00 uur; 3-4 en VETERANEN 19.00 tot 20.30 uur
OP DONDERDAG: 
E 18.00 uur; DAMES 19.00 uur; SELECTIE 20.30 tot 22.00 uur

★ ★ ★
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Ronny Kox heeft ons weer wat internetgein gestuurd, al blijft het voor-
lopig nog aan de magere kant. Voor deze maand hebben we voor deze 
rubriek gelukkig ook gebruik kunnen maken van enkele andere bron-
nen (o.a. Tonnie Janssen). Onderstaand vindt u onze selectie daarvan.

Het perfecte koppel
Er was eens een perfecte man en een perfecte vrouw. Na een perfecte 
verloving hadden ze een perfect huwelijk. Hun leven tezamen was van-
zelfsprekend perfect.
Op een besneeuwde kerstavond reed dit perfecte koppel in hun perfec-
te auto langs een eenzame weg, toen ze iemand langs de kant zagen 
staan. Juist omdat ze een perfect koppel zijn, stopten ze. Daar stond 
de Kerstman met een hele berg speelgoed! Omdat ze niet wilden, dat 
er vele kindjes ontgoocheld zouden worden op kerstavond, nam het 
perfecte koppel de Kerstman en al zijn geschenken mee in hun wagen. 
Al gauw waren ze op weg om overal het speelgoed te gaan brengen 
aan al die lieve kindertjes! Jammer genoeg werden de rijomstandighe-
den almaar slechter en slechter en het perfecte koppel en de Kerstman 
hadden een ongeluk. Slechts 1 van hen overleefde het ongeluk. Wie 
dan wel????
Lees verder ………
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De perfecte vrouw natuurlijk. Zij is namelijk de enige die echt bestaat.
Iedereen weet immers, dat de Kerstman niet bestaat en dat de perfecte 
man nog moet worden uitgevonden!!!!!!!!
De vrouwen stoppen nu met het lezen van deze boodschap, alleen 
de mannen lezen verder.
Alleen de mannen lezen verder, hè.
Dus: als de perfecte man en de Kerstman niet bestaan, dan moet de 
vrouw aan het stuur hebben gezeten. Dat verklaart dan weer het onge-
luk!!!!
Als je nu een vrouw bent, die besloten heeft dit toch verder te lezen, 
dan bewijst dit alweer die andere stelling: Vrouwen luisteren nooit!!!!!!

Speciaal voor jou
Ik weet 11 dingen over jou:
   1 Je bent bezig deze mail te lezen.
   2 Je bent menslievend (of bijna).
   3 Je kan geen “P” zeggen zonder dat jouw lippen zich raken.
   4 Je bent het aan ‘t proberen.
   6 Je voelt je onnozel.
   7 Je gaat domweg voort met lezen.
   8 Je hebt zelfs niet gemerkt dat je n° 5 gemist hebt.
   9 Je bent gaan kijken of er inderdaad geen n° 5 is.
 10 Je hebt gelachen omdat het zo stom is.
 11 En je gaat dit doorsturen om anderen beet te nemen en te laten  

 lachen.

In een Belgische apotheek
De eigenaar van een apotheek komt binnen en vindt een kerel leunend 
tegen 
de muur. De eigenaar vraagt de bediende: ‘Wat is er gebeurd met die 
man daar tegen de muur?’ De bediende antwoordt: ‘Hij kwam hier deze 
morgen iets halen voor zijn hoest. Ik kon de hoestsiroop niet vinden en 
daarom gaf ik hem een volledige fl es laxeermiddel.’ De eigenaar sper-
de verschrikt zijn ogen en schreeuwde: ‘U kunt een hoest toch niet met 
een fl es laxeermiddel behandelen!’ De bediende antwoordt kalm: ‘Toch 
wel. Bekijk hem... Hij durft niet meer te hoesten.’

Aangrijpende verhaal van 2 broers
Dit is het ontroerende verhaal van twee broers die bij hun geboorte ge-
scheiden werden van elkaar. Het is een verhaal over leven en dood. 



Emek interservice
witgoed reparatie

in- en verkoop

St. Bonifaciuslaan 300
Tel: 040-2127905  gsm: 0655803813  

Gabriël Metsulaan 54b

5611 SR Eindhoven

Tel. +31 (0)40 211 40 14

Mobile +31 (0)6 53 46 77 56

Home+31 (0)40 244 64 62

Fax +31 (0)40 212 69 67

e-mail pce@iaehv.nl

P E R R Y ’ S  C A R  E N G I N E E R I N G

St. Bonifaciuslaan 300
Tel: 040-2127905 gsm: 06-55803318

 
 

Fysiotherapie  Manuele Therapie  Fysiofitness 
Bekkenfysiotherapie  Oedeemtherapie  
Ontspanningsfysiotherapie 
Arbeidsfysiotherapie  

Piuslaan 93A Eindhoven 
T 040 2115246 
www.fysiotherapievaneijk.nl 

Bel voor een afspraak (geen 
verwijzing nodig!) of een 
gratis proefles fysiofitness. 
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DE VERFKAMPIOEN

Grote partijen verf en latex van bekende merken

50% - 60% KORTING !!

NU IN DE AANBIEDING

GRONDVERF wit 0,75 L.

LATEX wit 5 L.

HISTOR lakverf 0,75 L.

TUINHOUTBEITS 2,5 L.

BEHANG 10 M. div. kleuren

SIGMA latex wit 2,5 L.

SIGMA S2U 1 L.

SIGMA schakelverf 1 L.

SIKKENS Rubbol EPS 1 L. 

Topmerk beitsen 0,75 L.

MENGMASCHINE AANWEZIG, DUS ALLE KLEUREN LEVERBAAR !!

DE VERFKAMPIOEN - LEENDERWEG 277 - EINDHOVEN - TEL. 040 - 2125511

GEOPEND: MA. T/M VRIJ.: 9.30 - 18.00 UUR - ZATERDAG: 9.30 - 17.00 UUR
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En het toeval van het lot.
Ik kon het niet over mijn  hart verkrijgen om deze mail niet door te stu-
ren
Om al mijn vrienden mee te laten delen in dit trieste verhaal

Kijk naar het onderstaande plaatje

Theorie autorijexamen

Inhaalverbod
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Hoe ontdek je het geslacht van een vlieg?
Een vrouw komt de keuken in en ziet daar haar man met een vliegen-
mepper staan. “Wat doe je”, vraagt ze. Hij antwoordt: “Ik jaag op vlie-
gen”. Zij: “En, heb je er al gedood?” Hij: “Ja, 3 mannetjes en 2 vrouw-
tjes”. Verbaasd vraagt zij: “Hoe weet jij het verschil tussen de manne-
tjes en de vrouwtjes?” Hij antwoordt: “Er zaten er 3 op het bierfl esje en 
2 op de telefoon”.

Seksleven
Piet vraagt aan Jan: “Hoe is het met jouw seksleven?”
Jan antwoordt: “Zoals Coca-Cola.”
“Hoezo,” zegt Piet.
“Welja,” zegt Jan, “eerst was het lekker, toen werd het light en nu is het 
zero.”

★ ★ ★
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TIVOLI VOETBALKAMP 2012
(door Jos van den Hooff)

In het weekend van 16 en 17 juni heeft Tivoli haar jaarlijkse voetbal-
kamp gehouden voor de E- en F-pupillen. Bijna alle pupillen waren 
aanwezig op dit succesvolle kamp. Maar ook veel ouders waren aan-
wezig en hebben geholpen om dit kamp tot een succes te maken.

Op zaterdag kwamen de pupillen een voor een binnengedruppeld. Het 
kamp begon pas om 13:00 uur, maar sommige kinderen met hun ou-
ders waren al om 11:30 uur van de partij en hadden sportpark de Hei-
hoef al vroeg in bezit genomen. 

De moeders van de F2 (Judith, Angelique en Rebecca) hadden een 
uitgebreid spelletjesparcours bedacht. Er was volop ondersteuning 
van de vrijwilligers, de kinderen en de bakfi ets om alles op tijd in orde 
te krijgen. Rond 13:30 uur is het parcours van start gegaan met onder 
andere spijkerpoepen, volleybal, over het muurtje schieten, en nog veel 
meer spellen.

Om 15:00 uur was het tijd voor wat lekkere versnaperingen. Met een 
aantal consumptiebonnen op zak werd de kantine aangedaan. Leny 
moest alle zeilen bijzetten, om de lekkere honger te stillen.

Rond 16:00 uur was het tijd voor de Europese Kampioenschappen te 
beginnen. Na de zware poulewedstrijden kwam een fi nale uit de bus 
tussen Spanje en Duitsland. Na een spannende fi nale bleek, dat Span-
je de terechte dribbelkampioen was. 

Met de zware inspanningen in de benen was het tijd om naar de blok-
hut naast de velden van Tivoli te vertrekken om te gaan overnachten. 
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Ieder elftal had zijn eigen slaapruimte, waarin ook de ouders sliepen. 
Terwijl de kinderen het terrein aan het verkennen waren, was het tijd 
voor enkele ouders om voor het eten te zorgen. De kinderen waren 
snel klaar met het eten, want ze hadden met elkaar al bedacht hoe het 
avondprogramma moest gaan lopen: een kampvuur. Gelukkig had de 
leiding dit aan voelen komen, en voor voldoende marshmellows ge-

zorgd. Na deze lekkernij was het tijd voor het eerste avondspel: petje 
op, petje af (met de KNVB caps die Tivoli ter beschikking had gesteld). 
Lucas Dijkstra had voor deze petje op, petje af, een speciale versie in 
elkaar gezet: het EK. Dit tot grote vreugde van de kinderen. 
Na dit spel en met de schemering in aantocht, dachten de kinderen dat 
het tijd voor bed was, maar dat vond de organisatie nog niet. Addie had 
een leuk avondspel in elkaar gezet: een speurtocht in het slootjesbos. 
In groepjes gingen de kinderen het bos in, op zoek naar de dieren die 
ergens verstopt moesten zijn. Voor het ene kind was dit een ontspan-
nen ervaring met veel slootje springen, en voor de andere een span-
nende ervaring in dat donkere bos. Toen alle dieren gevonden waren, 
was het tijd voor chocomel en een laatste stoelendans. Na deze ver-
moeiende dag was het vrij snel stil op de slaapzalen.

De kinderen toonden de volgende ochtend veel respect voor de vaders 
op vaderdag. De vaders waren blij dat ze pas rond 08:30 uur werden 
wakker gemaakt. Na een lekker ontbijt in de eetzaal was het tijd voor 
een tweede toernooi. Maar niet nadat de trainers van afgelopen sei-
zoen in het zonnetje waren gezet door Dennis. Bij het tweede toernooi 
ging de fi nale tussen Italië en Duitsland. Deze keer ging Italië met de 
overwinning aan de haal, dankzij veel passen en goed teamwerk: een 
mooie afsluiting van het voetbalkamp.

Bij deze wil ik alle deelnemende kinderen, ouders en Tivoli bedanken 
voor hun bijdrage aan het leuke en gezellige voetbalkamp 2012. 

★ ★ ★



VOOR AL UW VERSE FRITES
EN VERSE SNACKS

HOEK HEEZERWEG/FLORALAAN OOST

FRITUURHAL



Hastelweg 129, 5652 CJ Eindhoven
Telefoon: 040 - 2122153, Fax: 040 - 2124765

Emailadres: info@ark-advies.nl

Wat kan de Ark-groep voor u betekenen?

Het verzorgen van uw totale administratie
Het samenstellen van de jaarstukken
Salarisadministratie voor elke bedrijfstak
Belastingadviezen door gediplomeerde 
fiscalisten
Bijstand in fiscale procedures
Bedrijfskundige en financiële adviezen
Het verzorgen van uw fiscale aangifte

-
-
-
-

-
-
-
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TIVOLI JEUGDTOERNOOI
(door onze redacteur Pascal Janssen)

Op 2 juni jl. vond voor het 2e jaar in successie een heus jeugdtoernooi 
plaats op ons sportpark de Heihoef. Na het geslaagde evenement van 
vorig jaar kon ook dit jaar een F- en E-toernooi niet achterwege blijven.
Helaas was het dit jaar niet zo’n zonovergoten dag als in 2011, maar 
het was droog en dus goed voetbalweer. De organisatie had goed haar 
best gedaan en gezorgd voor goede speelschema’s, ranja, bekwame 
scheidsrechters, een wedstrijdsecretariaat en alles wat nog meer nodig 
was aan materiaal en mensen.

In het F-toernooi was plaats voor 2 
verschillende poules, zodat er uit-
eindelijk ook 2 winnaars uit de bus 
zouden komen. In poule A speel-
den de wat sterker ingeschatte 
teams, zodat er voor alle teams 
goede kansen waren om in de 
prijzen te vallen. In deze poule de-
den de volgende teams mee: EMK 
F5, Reusel Sport F8 en ons eigen 
Tivoli F1. Doordat er zo weinig 

teams waren voor deze poule, moesten ze allemaal twee keer tegen 
elkaar spelen.

Tegelijkertijd met de vorige poule 
speelde ook de F2 poule, deze 
poule was weer opgedeeld in 2 
subpoules omdat er wat meer 
teams meededen. In poule A speel-
den de volgende teams: EVV 1, 
LEW F1 en Tivoli F2; en in de B 
poule speelden: Gestel F3, EVV 2 
en Reusel Sport F11. Ook in deze 
F2 poule speelden alle teams 2 maal tegen elkaar.

Omdat de F2 poule uit twee verschillende poules bestond, moesten er 
daar nog beslissingswedstrijden gehouden worden. Na deze beslis-
singswedstrijden volgden de prijsuitreikingen van ons F-toernooi. 
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Onze eigen F1 wist de titel te bemachtigen in hun toernooi, een mooie 
prestatie. Jammer genoeg kon de F2 dit niet evenaren, zij werden 3e in 
hun toernooi en daar waren zij desondanks erg blij mee.

In de middag vond het E-toernooi plaats. 
Helaas hadden we daar een probleempje 
op ons pad. Het tweede team van LEW 
kwam niet opdagen, daardoor moesten 
we noodgedwongen een aantal wed-
strijden schrappen en de uitslag van die 
wedstrijden op een reglementaire 3-0 
overwinning bepalen voor het team dat 
eigenlijk tegen LEW E2 zou spelen. De 

uiteindelijke winnaar van het E-toernooi was RKVVO E3, in een span-
nende fi nale die geen winnaar opleverde, moesten penalty’s de door-
slag geven tegen Vorsselaar U11. Onze Belgische gasten van Vorsse-
laar verloren die strafschoppenreeks. Het werd 0-2 in die loterij. Onze 
eigen E1, verloor alle wedstrijden en werd daardoor laatste. 

Helaas waren er telkens kinderen die 
voor gevaarlijke situaties zorgden door 
op de dug-outs te klimmen. Ouders en 
leiders lieten dit toe en daardoor moest 
het wedstrijdsecretariaat vaak bestraf-
fend optreden. Maar na een aantal waar-
schuwingen waren de kinderen dan toch 
eindelijk overtuigd van het gevaar. In de 
kantine werd men wel een aantal keren fl ink opgeschrikt als Pascal 
luidkeels door de microfoon de kinderen bestraffend toesprak.

Wederom een geslaagd toernooi. Chapeau aan de organisatie en een 
woord van dank aan alle vrijwilligers. Natuurlijk ook een groot compli-
ment aan de kinderen die er gezamenlijk zo’n leuke dag van wisten te 
maken.

★ ★ ★
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MIXTOERNOOI OM DE FRANS MINK BOKAAL
(van onze redacteur Jack Engelen)

Op 3 juni jl. vond er weer eens een keer een mixtoernooi plaats op ons 
sportpark De Heihoef. Dit jaar werd er als een soort eerbetoon aan een 
markante Tivoliaan gestreden om de Frans Mink bokaal. Helaas zijn de 
gedetailleerde papieren van dit toernooi voorlopig zoekgeraakt en moe-
ten jullie voor een uitgebreid verslag geduld hebben tot het volgende 
clubblad. Wel is ook uw fotograaf ter plaatse geweest en natuurlijk zul-
len we hier nu een compilatie van die foto’s plaatsen.
Met behulp van die foto’s en uit het geheugen van de fotograaf hebben 
we nog wel de volgende feiten op kunnen tekenen.
Om 10.00 uur ging het toernooi van start en er hadden zich vooraf 
maar liefst 12 teams gemeld bij de or-
ganisatie, die in de vakkundige handen 
was van Henk Tholen en Tinus Legius. 
In poule A waren Tivoli 5, DVS 1, Old 
Star, Vets A, Tuindorp 1 en Gozumspor 
ingedeeld en in poule B waren dat Tivo-
li 6, DVS 2, Roti Shop, Vets B, Tuindorp 
2 en Saheb United. Erg jammer en ei-
genlijk niet te verteren was het, dat uit 
poule A het team Old Star gewoon niet kwam opdagen. Het hoofdveld 
was in 2 kleine veldjes verdeeld en die kregen de naam veld A en veld 
B. Niet toevallig werden de poulewedstrijden van poule A op veld A en 
die van poule B op veld B afgewerkt.
Helaas voor de spelers, maar eigenlijk wel voor iedereen, was het weer 
ons die dag niet erg goed gezind. Wat heet, niet goed gezind, het heeft 
zowat de hele dag geregend en op sommige momenten niet zo’n klein 
beetje ook. 

Maar goed, iedereen is de dag 
toch redelijk goed doorgeko-
men. Erg leuk was het, dat de 
naamgever aan de bokaal, 
Frans Mink samen zijn vrouw 
Annie gedurende een deel van 
de dag ook zelf ook aanwezig 
was.
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Toen de poulewedstrijden ergens rond half 
drie waren afgelopen, bleek dat in poule A 
Tuindorp 1 en Gozumspor met 8 punten ge-
lijk waren geëindigd, maar op basis van een 
beter doelsaldo (+8 tegen +6) was Tuindorp 
1 poulewinnaar. In poule 2 was het om de 
bovenste 2 plaatsen ook spannend, want met 
9 punten wist Saheb United de nummer 2 
Tuindorp 2 net 1 punt voor te blijven en werd 
daarmee poulewinnaar. Vermeldenswaard in 
deze is, dat de 2 Tuindorp teams bestonden 
uit spelers van ons 3e met aanvulling van 
vrienden en bekenden en dat voor Saheb 
United ongeveer hetzelfde gold, maar dan 
dat die gerelateerd waren aan ons 1e.

Na de kruisfi nales wisten Saheb United en Tuindorp 2 (kan ook 1 zijn; 
in ieder geval die met de zwarte shirts) zich voor de fi nale te plaatsen 
en moesten Gozumspor en Tuindorp 1 (kan ook 2 zijn; in ieder geval 
die met de oranje shirts) genoegen nemen met de strijd om de 3e en 
4e plaats. Ter plaatse werd besloten om die kleine fi nale af te doen met 
penaltyschieten en we dachten, dat het Tuindorp team daar als winnaar 
uit de bus kwam. Bij voorbaat onze excuses, als we hier verkeerd ge-
gokt hebben. 



Handelsonderneming Handelsonderneming  MEBA  AUTO’SMEBA  AUTO’S

Handelsonderneming  J. SchuurHandelsonderneming  J. Schuur
In- en verkoop van goedkope gebruikteIn- en verkoop van goedkope gebruikte

auto’s in de prijsklasse vanauto’s in de prijsklasse van
E 500,- tot E 2000,- EuroE 500,- tot E 2000,- Euro

Eeneind 49, 5674 VR, Nuenen, Tel: 06-22 84 53 64Eeneind 49, 5674 VR, Nuenen, Tel: 06-22 84 53 64

In- en verkoop van gebruikte auto’sIn- en verkoop van gebruikte auto’s

Altijd ca. Altijd ca. 5050 auto’s op voorraad. auto’s op voorraad.

den Binnen 10
5674 TW Nuenen
T 040 283 60 09
M 06 57 57 01 96
www.mebaautos.nl
MEBAautos@hotmail.com

WIERINGA TWEEWIELERSERVICE

Roostenlaan 59 • 5644 GB Eindhoven • erik@zwartwit.net
040 293 00 22   www.gazelle.nl

• Verkoop - reparatie - onderhoud
  van 
  diverse merken fi etsen
• Accessoires
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STRATUMSEDIJK 31 EINDHOVEN
WWW.3BE.NL • +31 (0)40 212 04 16
STRATUMSEDIJK 31 EINDHOVEN
WWW.3BE.NL • +31 (0)40 212 04 16
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Wat we wel zeker weten, is dat de grote fi nale tussen Saheb United en 
dat andere Tuindorp team in een gelijkspel eindigde. Strafschoppen 
moesten ook hier de beslissing brengen. Saheb United toonde zich het 
koelbloedigst en wist het toernooi te winnen.

Rond half zes werd de prijsuitreiking verricht door organisator Henk 
Tholen, waarna we weer konden terugzien op een geslaagde dag. Rest 
ons om de organisatie, de scheidsrechters en alle andere vrijwilligers, 
die deze dag in goede banen hebben geleid, te bedanken voor hun in-
zet.

★ ★ ★
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INDELING DAMES 2012 - 2013

Competitie indeling 5e klasse 863
Bergeijk DA1   10:00
Bladella DA1      09:45
De Weebosch DA1   11:00
LEW DA1   11:00
Nederwetten DA2   10:00
Pusphaira DA2   10:00
Heeze DA2   12:00
Valkenswaard DA2   10:00
Terlo DA2   12:00
Tivoli DA1   10:00
WODAN DA3   10:00
 

★ ★ ★
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OVERLIJDEN

Pas kort geleden kregen we het trieste nieuws van 
het overlijden van

JAN RONNEN

Op 11 mei 2012 is hij op 72-jarige leeftijd gestorven.

Jan was van 2009 tot nu leider van ons 4e elftal.

Wij wensen de familie Ronnen sterkte toe bij het 
verwerken van dit verlies.

OVERLIJDEN

Onlangs ontvingen we het trieste bericht van het 
overlijden van mevrouw

JOKE VAN HOUT

Op 5 juli 2012 overleed zij in de leeftijd van 75 jaar.

Joke was de vrouw van ons erelid Wim van Hout, van wie we 
slechts 4 maanden geleden afscheid namen.

Wij wensen de familie van Hout sterkte toe bij het 
verwerken van dit verlies.



42



43

UW CLUBBLAD WORDT MEDE MOGELIJK 
GEMAAKT DOOR:
Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK”
Café Biljart De Oude Barrier Donders Schoenen
Autobedrijf Gebroeders van de Laar ’t Bloemenpunt
Shoarma- en broodjeszaak Döner Point Leanja
Handelsonderneming MEBA Auto’s EMEK Interservice
Bloemboetiek “Annil” v.o.f. Restaurant Oriëntal Green House
Partyverhuur van Reusel Perry’s Carengineering
Hespa Interieur Wiro Wok Show-Cooking Restaurant
Wierenga Tweewielerservice Danny’s Tattoo Place
De Verfkampioen Partycentrum Musis Sacrum
Van Eijk Fysiotherapie Mathijssen Autoschade v.o.f.
Café Torenzicht Handelsonderneming J. Schuur
Keyboardcentrum Cartridge World Eindhoven-Zuid
Kwekerij Johan’s Hof De Waal Handelsonderneming
Corona “D. Rebel en Zn. De Frituurhal
Kleinkiskamp Tegelwerken Van Os Klussenbedrijf
Van Zelst Totaalleverancier voor Horeca en Werk
Boek- en Kantoorboekhandel van Grinsven

SV TIVOLI BEDANKT OOK HAAR ANDERE 
SPONSORS:
Autohandel A. Visser Drukkerij de Witte
Groenen Bouwmarkt Potters Autobanden
Gebrs. Veldpaus Dakbedekkingen Select Cars
Ontmoetingscentrum D’n Tref Eetcafe Oud Brabant
van Zelst Automaten Autobedrijf Schalks BV
B en R Dakwerken Vd Vorst
Schoolbord Digitaal A.J. Loots
Gebrs. Frencken Vidijko
René vd Moosdijk Hak- en sleufwerk S.D.A.

★ ★ ★
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- ons weer een markante Tivoliaan is ontvallen
- Cees Scheffers op 5 juli jl. op 84-jarige leeftijd  
 plotseling is overleden
- hij van bijzondere betekenis voor onze club was
- hij o.a. jarenlang de trouwe inkoper van onze  
 kantine was
- hij niet voor niets een aantal jaren geleden tot lid  

van verdienste werd benoemd
- wij de familie Scheffers van harte condoleren met dit trieste verlies
- wij pas kort geleden vernamen, dat ook Jan Ronnen is overleden
- hij op 11 mei jl. op 72-jarige leeftijd van ons is heengegaan
- Jan leider was van het 4e

- Wij ook de familie Ronnen sterkte wensen bij het verwerken van dit 
verlies

- het seizoen ten einde is
- wij vermoeden van wel
- de algemene leden vergadering pas in september plaatsvindt
- wij vermoeden van wel
- het 3e weer weg is geweest
- ook nu de Ardennen werden aangedaan
- u een uitgebreid verslag van dit weekend heeft kunnen lezen
- de onderhandelingen voor een gedrukt clubblad moeizaam verlopen
- ons doel enigszins is bijgesteld
- het aantal gedrukte versies en de verspreiding hiervan nog niet vast 

staat
- er eerst een betaalbare oplossing nodig zal zijn
- wij u op de hoogte blijven houden hierover
- er op het afgelopen EK historie is geschreven
- Spanje als eerste land ooit drie grote opeenvolgende toernooien 

heeft gewonnen
- dit niet altijd met geweldig voetbal gepaard ging
- er zelfs regelmatig afwachtend werd gespeeld
- de fi nale hun beste wedstrijd was
- wij het nu voor dit seizoen voor gezien houden
- we blij zijn met ons digitale clubblad
- dit niet wegneemt dat we een papieren variant willen
- we daar volgend seizoen bij u op terugkomen
- we iedereen een geweldige zomer toewensen
- we u graag volgend jaar terugzien

★ ★ ★
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SHOW-COOKING RESTAURANT

TEL: 040 - 211 99 00

“Het Wok restaurant van Eindhoven”

St. Wirostraat 2
5643 MZ  Eindhoven
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