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REDACTIONEEL

Helaas is het ons 
(nog) niet gelukt 
om een hardcopy 
versie van uw en 
ons clubblad te 
verzorgen. Vandaar 
dat ook deze 2e 
editie van jaargang 
44 een webversie 
is geworden. Tot 

op heden hebben we nog geen op-
lossing gevonden om onze failliete 
drukker te vervangen, sterker nog de 
eerste onderhandelingen moeten nog 
plaats gaan vinden. Omdat wij onze 
leden toch willen blijven informeren, 
is onze eerste zorg uitgegaan naar 
het samenstellen van een volledig en 
compleet clubblad, inclusief de adver-
tenties van onze zeer gewaardeerde 
geldschieters, dat via onze website bij 
de leden terecht kan komen. Wij ver-
trouwen erop dat u als lezer de weg 
naar de website van onze club weet 
te vinden, en op die manier ook dit 
clubblad.
De feestdagen staan ondertussen 
hard op de deur staan te kloppen. 
Sint Nicolaas zal al op zaterdag de 
12e november in ons land zijn en hij 
zal onze club bezoeken op zaterdag 
26 november. Daaropvolgend is het al 
snel weer kerstmis en we kunnen ons 
na deze mooie donkere dagen al snel 
weer op maken voor de nieuwjaars-
receptie. Deze zal plaats vinden op 8 
januari 2012.
Voor nu: Veel scrollplezier!

★ ★ ★
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IN MEMORIAM – JAN KEMPER

Enkele weken geleden werden we geconfronteerd met het 
droevige nieuws dat ons zeer gewaardeerd lid JAN KEMPER 

na een slopende ziekte van ‘n jaar de strijd heeft moeten staken. 
Op 17 oktober 2011 is hij op 76-jarige leeftijd van ons heengegaan.

Jan meldde zich op 1 mei 1965 op 29-jarige leeftijd bij onze 
vereniging aan als lid. Hij stond bekend als een harde werker, 

een voetbalfan en een man van weinig woorden. Hij begon 
als jeugdleider en –scheidsrechter en daarbij was hij altijd duidelijk, 
meestal streng, doch rechtvaardig. Ergens in die tijd is hij ook zelf 

gaan voetballen bij onze club. Hij was op dat gebied geen 
grote ster en speelde meestentijds in de lagere seniorenelftallen. 
Tussen half jaren ’70 en begin jaren ’90 van de vorige eeuw was 
Jan een gewaardeerd teamlid van het toenmalige en eigenlijk al
 legendarische veteranenteam van Jac van Heesewijk. Hij is dan 
ook zeer actief betrokken geweest bij de vele nevenactiviteiten 
(vlooienmarkten, kien- balavonden, oud papier acties, etc.), die 

dat elftal jaar na jaar organiseerde. 
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Ook was hij niet zelden een 
van de “gangmakers” op in dat kader georganiseerde, maar ook 
spontane feesten bij de club of hun elftal. Intimi zullen zich zijn 

uitvoering van het “Rode Rozen” van “Jantje Koopmans” ongetwijfeld 
herinneren en toen dit bij de crematieplechtigheid ten gehore 

werd gebracht, kwam bij menigeen de emotie naar boven.

Jan was ook nog op andere gebieden actief voor onze club. Zo was
 hij in het grijze verleden ook seniorenleider, lid van de seniorencom-
missie en maakte hij in verschillende periodes voor kortere tijd deel

 uit van het hoofdbestuur. Nadat hij begin jaren ’90, resp. half jaren ’90 
zijn actieve voetbal- en bestuurscarrière had beëindigd, bleef hij zijn 

cluppie trouw en liet zich nog vele jaren zien op de Heihoef.

We blijven ons Jan herinneren als iemand met weinig grote wensen, 
die genoot van vurige discussies, maar vooral van gezelligheid, zijn 
pilsje en zijn sigaretje. We verliezen met hem een echte Tivoliaan en 

voor velen van ons een vriend.
Wij wensen Toos en zijn kinderen en kleinkinderen sterkte toe bij het 

verwerken van dit verlies.



BESTUURSMEDEDELINGEN

Sportpark
In de komende 14 dagen worden de ballenvangers achter de goals 
vervangen. Dit kan voor enig ongemak zorgen, maar komt de uitstraling 
van De Heihoef zeker ten goede.

Contributie
Voor 30 november dient de gehele contributie te zijn voldaan door alle 
spelers van Tivoli.
Zoniet, wordt de spelerspas ingenomen op 30 november. Je kan dan 
niet meer voetballen bij je team. Dus voldoe aan je verplichting, dan 
laat je je team en Tivoli niet in de steek.

★ ★ ★

VAN DE RAAD VAN ADVIES

Toekomstplannen SV Tivoli

Naar aanleiding van de algemene leden vergadering (ALV) van juli dit 
jaar hebben we de eerste stap gezet om het beeld te schetsen welke 
weg we zouden moeten bewandelen om SV Tivoli voor de toekomst 
een stabiele en gezonde vereniging te maken. 
We zijn intussen met de Raad van Advies (RvA) begin oktober bij el-
kaar gekomen. De RvA telt zes personen. Dit zijn Cor Sprengers, Peter 
Kemper, Rudy van de Broek en John Hanraths. Namens de vereniging 
zijn Maria van Poppel en Frits Driessen ook vertegenwoordigd. Er 
wordt nog een persoon aan toegevoegd, dhr. Yildrim. Deze mensen 
hebben allemaal veel ervaring, kennis en kunde op het gebied van 
sport, management en organisatie en hebben een groot netwerk. We 
zijn in ieder geval erg blij dat ze met ons mee willen denken. 

☞
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De bijeenkomst stond in het teken van kennismaking en het komen tot 
een concept visie en missie. De vragen die centraal stonden waren:
- waar gaan we met SV Tivoli voor? (wat voor een vereniging willen we 
zijn?)
- waar staan we als SV Tivoli voor? (wat moeten we daarvoor doen?)

Tijdens het brainstormen kwamen er allerlei facetten naar voren die 
onderdeel uitmaakten van de antwoorden van de twee vragen. We zijn 
die avond tot een concept visie en missie kunnen komen. Deze hebben 
we op 14 oktober defi nitief gemaakt.  
We hebben opgeschreven wat SV Tivoli er voor moet gaan doen om te 
kunnen voldoen aan de visie en missie. We hebben deze activiteiten 
vertaald naar activiteiten waarvoor  enkele commissies opgetuigd moe-
ten worden die hiermee aan de slag zouden moeten gaan.
De RvA gaat dit vervolgens voorleggen aan het bestuur, waarna het 
voor de hand ligt dat we hiermee eerst terug gaan naar de leden om 
aan de leden de goedkeuring te vragen. De leden bepalen namelijk 
heel formeel wat het beleid van de vereniging is. Het bestuur moet dit 
dan uitvoeren. Hiervoor zal in ieder geval een bijzondere ledenverga-
dering moeten worden uitgeschreven. Of we er hierna nog mee naar de 
afzonderlijke teams gaan, is nog onzeker omdat de ervaring leert, dat 
de ledenvergadering slecht wordt bezocht. 

Daarna zal het echte werk moeten beginnen. Het zoeken van mensen 
die bereid zijn om zitting te nemen in een commissie. We zoeken men-
sen die bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in accommodatie zaken, dus 
alles wat met het sportpark te maken heeft. Het hoeven niet direct men-
sen te zijn die lid zijn van de club, maar die wel iets willen doen voor 
de club. Ze kunnen uiteraard wel lid worden. Dit betekent de boer op, 
mensen benaderen uit uw eigen omgeving. Ik heb hiermee al een klein 
beetje een tip van de sluier opgelicht. Als u echt lid bent van SV Tivoli 
dan verwachten we u op de BLV, uiteraard mits het bestuur hiermee 
instemt. U hoort dan nog wanneer deze plaats zal vinden. Het is echt 
van enorm belang dat u er dan bent. 

Frits Driessen
Namens de Raad van Advies SV Tivoli

 ★ ★ ★
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WJ FELICITEREN

In de maand oktober

 2 Robert Dekkers 3e

 4 Jan vd Veen algemeen
  Robin Becks 5e

 5 Melvin Heijmans F1
 6 Anna Welten dames
 7 Frans Joosten algemeen
  Tim Kruize 4e

 8 Guven Ustmert 6e

 10 Edwin Habraken 4e

 12 Max Dijkstra F1
 13 Eric Dedecker 4e

  Rick vd Laar 4e

 14 Djalio Geeven kiddy’s
  Emre Turkmen 5e

 16 Jorg de Vaan algemeen reservelid
  Mart Meijers F1
 21 Tommy Schuitema 5e

 23 Addie Dijkstra lid jeugdbestuur
  Patrick van der Jagt 4e

 30 Dolf Robertus 5e

  Luciano van Esch F1
  Rachid Belhadj selectie
 31 Mohamed Azaoum  sr. selectie
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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



In de maand november

 1 Ilhan Yigit veteranen/scheidsrechter 6e

  Gijs Smulders 5e

  Peer Rennenberg medewerker & onderhoud kantine/ 
   veldbelijning
  Joppe Killaas kiddy’s
 3 Martien Dielissen veteranen
  Kevin van Och 4e

 5 Mohammed Azaoum selectie
 9 Fatih Kaya C1/jeugdtrainer E1
 10 Cor de Waal algemeen
 11 Juul van Hout lid van verdienste/lid commissie  
   van beroep
  Peter Smulders wedstrijdsecretaris/begeleider en  
   scheidsrechter veteranen/
   webmedewerker
 12 Donny Adrichem 4e

 13 Cagdas Erik selectie
 14 Henk Iedema lid van verdienste/lid commissie  
   van beroep
  Jeroen Mertens 5e

  John de Goey algemeen
 18 Jacky Reynders 3e
 20 Djani Setoe 4e
  Jeroen Platenburg 5e

 23 Freddy Meulensteen 3e/elftalbegeleider 3e

  Hamido Azeuini 2e

 24 Roeland Edelbroek reservelid
 26 Djah Monteiro F2
 27 Leny Sanders secretaris/voorzitter & onderhoud  
   kantine/toernooien jeugd/
   kledingbeheer/wedstrijdsecretaris  
   jeugd
 29 Ismail Asbaa C1
  Rinaldo Vogels 4e

★ ★ ★
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LEDENMUTATIES

Bedankt
Niels de Bok 5e
Mareno Vonk C1
M. Dinmohamed selectie
Kevin Bakermans A1
Clemens Rooyakkers algemeen reservelid
Cagdas Erik selectie
Mustafa Gurbuz selectie

Nieuw
Bert van Dun begeleider 5e
Danny vd Brand begeleider F2
Ahmed Rafi ki selectie
Orgun Koc 6e
Ayoub Ammai 2e
Salah Jellouli 2e
Ties Jiminez 5e
Emre Turkmen 5e
Frans Visser 4e
Gurkan Dulger 6e
Emile Heerkens begeleider F1
Thomas Verbeucken 4e
Appie Azaoum 2e
Hafi d Azaoum begeleider 2e
Hamido Azeuini 2e
Hassan Boussria 2e
Jim Hoeijmans 5e
Sow Amadou 3e
Donny Noyen 2e
Veerle Jansen dames
Kyra Mooi F1
Miri Mooi  kiddy’s
M. Tofi k  2e
Bas Rossieau kiddy’s
Robert Remmers 4e

★ ★ ★
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TUSSENSTANDEN SENIOREN 2011 - 2012

5e Klasse H
LSV 9 23 31- 12
Nederwetten 8 18 32- 13
LEW 8 18 16- 4
DBS 8 15 18- 12
Eindhoven 8 14 18- 15
Pusphaira 8 10 14- 12
De Bocht ‘80 8 10 13- 11
DVS 9 9 18- 21
Sterksel 8 6 11- 34
Tivoli 8 4 8- 21
ETS 8 0 7- 31

Reserve 4e klasse 419
LEW 2 9 22 31- 14
Nieuw Woensel 2 9 19 40- 17
Tongelre 2 8 18 40- 14
Brabantia 3 9 16 43- 27
Nuenen 3 9 16 33- 19
PSV 3 9 15 35- 28
Pusphaira 2 9 12 22- 20
DBS 2 9 11 26- 36
Woenselse Boys 2 9 8 21- 37
Nederwetten 2 9 6 17- 37
Eindhoven 2 8 4 12- 39
Tivoli 2 7 3 11- 43
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Reserve 4e klasse 420
SBC 4 8 18 37- 23
WODAN 4 8 15 22- 15
Brabantia 4 7 13 18- 14
Wilhelmina Boys 4 8 13 20- 22
RPC 3 7 11 18- 12
Nuenen 4 7 11 28- 23
Unitas’59 4 8 10 21- 23
LEW 3 8 10 22- 27
Nieuw Woensel 3 6 7 9- 10
Boxtel 4 8 7 17- 18
DBS 3 7 6 14- 22
Tivoli 3 8 5 19- 36

Reserve 5e klasse 522
Wilhelmina Boys 6 7 21 33- 8
Tongelre 3 7 18 31- 13
EMK 3 8 18 39- 14
Gestel 4 7 10 21- 24
Best Vooruit 8 5 9 10- 19
Nieuw Woensel 4 7 7 24- 29
Eindhoven 3 6 6 17- 23
WODAN 6 7 6 18- 27
Tivoli 4 7 4 25- 25
SBC 5 7 3 16- 41
Boxtel 7 6 -2 13- 24

Reserve 5e klasse 523
Acht 5 6 18 28- 7
SBC 6 7 18 25- 9
Geldrop 6 7 16 27- 19
EMK 4 8 13 35- 26
Best Vooruit 9 7 12 20- 15
Eindhoven 4 8 12 16- 17
Nieuw Woensel 5 7 10 16- 17
Boxtel 8 9 7 13- 28
WODAN 7 7 6 17- 23
Gestel 5 7 6 17- 25
Tivoli 5 9 2 21- 49
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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 

 





Reserve 6e klasse 641
Nuenen 8 9 24 49- 13
RKGSV 4 9 21 44- 18
WODAN 13 8 19 45- 18
Nieuw Woensel 8 8 17 54- 17
Tongelre 5 8 16 39- 12
Gestel 9 8 13 36- 20
SBC 11 8 10 24- 25
Pusphaira 5 7 7 23- 27
Woenselse Boys 5 8 6 18- 41
EMK 5 9 6 20- 52
Tivoli 6 8 3 27- 42
Best Vooruit 12 8 0 3- 97

Veteranen
Gestel 8 21 39- 21
RKVVO 7 18 37- 13
Wodan 8 18 30- 18
Tivoli 8 13 29- 13
Woenselse Boys B 6 10 19- 22
Woenselse Boys A 4 9 17- 12
RPC 8 8 19- 25
LEW 7 7 16- 21
Beerse Boys 8 7 22- 34
Braakhuizen A 7 6 21- 32
Eindhoven 8 6 16- 39
Dommelen 7 3 6- 21

★ ★ ★
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☞

HET 3e Elftal
(van onze redacteur Pascal Janssen)

Onze eigen Pas levert nog steeds periodiek wedstrijdverslagen van het 
3e bij onze webmaster Willem Scheenjes aan, waardoor we als redactie 
nu ook een senior webryder in de gelederen hebben. Onze vaste cor-
respondent Marc van Hout stond al in de boeken als junior webryder. 
De redactie heeft besloten om hiervan gebruik te  maken en onder-
staand vindt u onze selectie van deze maand.

Tivoli 3 - Unitas 59 4   3-2 2 oktober 2011
Na enkele zware weken waarin we geen punten wisten te behalen, 
konden we vandaag voor het eerst 3 punten bijschrijven. Eindelijk wa-
ren we met een grote en redelijke fi tte groep.
Ondanks dat wij meteen de betere ploeg waren en ook enkele kansen 
creëerden, kwam Unitas toch op voorsprong. Een aanval aan onze 
linkerkant werd via via voor de voeten van een spits van hen gebracht, 
die schoot de bal tussen een woud van benen in de goal. Unitas speel-
de niet geweldig, maar wist toch heel wat kansen onbenut te laten, 
2x op de lat en 1 op de paal. Zo halverwege de 1e helft werd het dan 
toch gelijk, Rob (kaal of kammen weet je wel) kapte de bal goed vrij en 
schoot hem droog in de hoek.
Na de thee, kregen we gelijk de deksel op de neus, wederom kwam 
de bal bij een spits van hen via veel gefrommel en slecht ingrijpen van 
onder andere mijzelf aan onze linkerkant. René liet de bal los en hij 
lag zo voor het intikken. Gelukkig kon Robke een minuut of 10 later de 
achterstand weer ongedaan maken. Een goede aanval door het mid-
den werd, zeer terecht, niet door onze nieuwe scheids afgefl oten we-
gens buitenspel. Rob bleef heel netjes achter de bal en kon dus nooit 
buitenspel staan. De goede invalbeurt van Diego werd 10 minuten voor 
tijd beloond met een goede assist op Vinnie. Vinnie rondde beheerst af 
en na enkele benauwde minuten waarin onze verdediging onder druk 
stond, konden wij de eerste 3-punter bijschrijven.

Knap werk mannen en vooral hard gewerkt allemaal!
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Tivoli 3 – LEW 3   4-6 16 oktober 2011
Een enerverende wedstrijd met een grillig scoreverloop bracht ons 
geen enkel punt.
De bezoekers zetten ons in de beginfase fl ink onder druk en al snel 
werd een vrije trap, ogenschijnlijk erg gemakkelijk, langs René gescho-
ten terwijl hij nog zijn muur stond goed te zetten.
De uitstekende scheids die normaal gesproken wedstrijden in de 1e 
klasse staat te fl uiten, wees direct en terecht naar de middenstip. De 
opgelopen schade wisten we voor rust nog te herstellen via 2 aanvallen 
door het midden. Bij de eerste rondde de goed ingelopen Robke een 
steekbal knap af, de goal die ons op voorsprong zette, kwam uit een 
mooie voorzet van nieuweling So, die zomaar bij de 2e paal binnenviel.
Na de thee ging onze aanvoerder op huis aan om de 1e verjaardag van 
zijn dochter te vieren. Er leek geen vuiltje aan de lucht, want wij speel-
den beter en stonden terecht op voorsprong, al hadden de bezoekers 
in de eerste helft nog wel twee ballen op de lat geschoten en 1 op de 
paal.
Toch duurde het niet lang voordat de gelijkmaker viel, zoals bij de vele 
goals die we hierna nog tegen kregen, werd er niet goed gedekt en 
hadden de LEW-ers vrij spel in onze 16. Ik weet niet meer precies hoe 
alle tegengoals waren, maar volgens mij was dit een mooie hakbal 
achter het standbeen na een aanval aan onze linkerkant, waarbij de 
achterlijn werd gehaald. Even later kwamen we zelfs op achterstand na 
een aanval door ons midden. Dit keer wisten we de achterstand nog 
recht te zetten via een aanval door het midden en wederom een mooie 
voorzet die zomaar binnenviel, dit maal van Yuri als ik me niet vergis. 
Kort nadat we de voorsprong weer hadden genomen, gaf de scheids 
hen een terechte penalty waardoor het weer gelijk stond. Een aanval 
door het midden werd niet goed opgevangen, zowel René als Stefan 
greep niet in en LEW nam weer de leiding om kort daarna de beslis-
sende 4-6 te maken.
Gezien ons zwakke optreden bij tegenaanvallen een terechte eind-
stand.
Jammer maar helaas!
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Boxtel 3 – Tivoli 3   3-3 23 oktober 2011
In deze wedstrijd regeerden de drieën, zoals je direct kunt zien.
Met 3 wisselspelers begonnen we aan de pot en binnen 3 minuten ke-
ken we tegen een achterstand aan. 
Over onze linkerkant werd door Stefan niet goed gereageerd op een 
steekbal, de supersnelle rechtsbuiten van Boxtel liet René kansloos.
Gelukkig duurde deze achterstand niet zo heel lang, zo’n 333 secon-
den later stond het alweer gelijk. Robke liep goed in op de aan de bal 
onzekere keeper, veroverde die bal en schoot hem met een mooie 
boog vanaf de zijkant van de 16 meter over diezelfde keeper. Weer 3x3 
minuten later liep Robke goed door op een steekbal door het midden 
en verschalkte de keeper opnieuw. Marc maakte ons drietal voor rust 
compleet door ook een mooie steekbal mee te nemen en langs de kee-
per te plaatsen.
Bij rust niets aan de hand en we konden lekker van een bakkie thee 
genieten.
Na de 3x vijf minuten pauze was het echter alsmaar Boxtel dat de bo-
ventoon voerde. Waar wij voor rust heer en meester waren, hadden 
we nu maar bar weinig in te brengen. Redelijk snel na zo’n 13 minuten 
maakten zij de aansluitingstreffer. Via een aanval door ons midden 
waarbij de buitenspelval handig werd omzeild. De druk werd steeds 
verder opgevoerd en Boxtel kwam uiteindelijk zo’n 3 minuten voor 
tijd op gelijke hoogte. Onze masterchief viel geblesseerd uit, met een 
zweepslag in de kuit zo leek het, na een felle sprint met hun spits. In 
alle consternatie na deze zware blessure met veel pijn, kreeg Boxtel 
onterecht een corner, de afgeslagen bal van deze corner werd diep en 
hoog ingespeeld op hun spits, die won knap het luchtduel en kopte de 
bal onhoudbaar in de kruising. De 3-3 was een feit.
Zeer terecht dat Boxtel een punt van ons afsnoepte, want we speelden 
de 2e helft veel te afwachtend.
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www.partyverhuurvanreusel.nl

Partyverhuur van Reusel
De Huufkes 2

5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2813547

Fax: 040-2815238
Mobiel: 06-53700455

E-mail: partyverhuurvanreusel@hetnet.nl

Partyverhuur van Reusel  
De Huufkes 13
5674 TL Nuenen
Tel: 040-2952012
Fax: 040-2906517

Mobiel: 06-53700455
E-mail: partyverhuurvanreusel@hetnet.nl

Hastelweg 129, 5652 CJ Eindhoven

Telefoon: 040 - 2122153, Fax: 040 - 2124765

Emailadres: info@ark-advies.nl





DBS 3 – Tivoli 3   5-1 30 oktober 2011
Ik wil er niet teveel woorden aan vuilmaken.
We hebben terecht en dik verloren van DBS. Het team van oude be-
kende Ralph van Leeuwen was duidelijk de betere en we hoeven 
verder geen schuldigen aan te wijzen. We mochten al lang blij zijn dat 
onze fl ink geblesseerde masterchief toch nog 11 man bij elkaar wist te 
sprokkelen. Als we onze ambities en prestaties van de afgelopen jaren 
nog willen benaderen, dan zullen we de rest van dit seizoen toch echt 
uit een ander vaatje moeten tappen.
Natuurlijk hebben we veel blessures en problemen maar dat mag geen 
excuus zijn, toch...?

★ ★ ★

MEDEDELING VAN DE REDACTIE

Nog steeds zijn wij helaas niet in staat om een oud en vertrouwd ge-
drukt exemplaar van het clubblad uit te brengen. We zijn nog steeds 
in het proces om naar andere oplossingen te zoeken. In de tussentijd 
hebben we echter wel besloten om uw vertrouwde clubblad uit te bren-
gen, maar dan slechts als een “website-versie”. We hebben inmiddels 
deze versie verbeterd en de kaft en de advertenties eraan toe kunnen 
voegen, waardoor de “website-versie” exact hetzelfde oogt als het ge-
drukt exemplaar. U kunt uw vertrouwde clubblad lezen door naar de 

Tivoli-website te gaan (www.svtivolivoetbal.nl) en bij de tab “Activi-
teiten” Clubblad aan te vinken. Vervolgens klikt u op “Laatste uitgave 
clubblad” en u krijgt de digitale versie van het laatste clubblad. U kunt 
ook oudere clubbladen lezen door naar het “Archief” te gaan.

★ ★ ★
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Wij blijven via de e-mail regelmatig de nodige gein en ongein van met 
name Ronny Kox ontvangen. In deze rubriek vindt u onze selectie voor 
deze maand.

Hongerige poes
Komt een vent de kroeg in met een bloedmooie vrouw en een kat. Hij 
bestelt een bier, een wijntje voor zijn vrouw en 8 gehaktballen voor de 
kat. Na enige tijd bestelt hij nog een keer hetzelfde. Een half uur later 
nog eens.
Zegt de barkeeper: “Ik wil me nergens mee bemoeien, maar als die kat 
nog een keer 8 gehaktballen moet eten wordt hij doodziek”.
 “Nou”, zegt die man, “Het zit zo: Ik zat vorige week mijn koperen lamp 
te poetsen en die ging glimmen als een spiegel, maar ineens kwam 
er een geest uit die me zei dat ik 3 wensen mocht doen. Eerst wenste 
ik de hoofdprijs in de loterij en die kreeg ik. Toen wenste ik een rode 
Ferrari in mijn garage en die stond er, en als 3e wens vroeg ik een 
bloedmooie vrouw met een hongerige poes maar dat heeft hij niet goed 
begrepen!”

Ouderdom
Hoe men iemand iets laat weten zonder te beledigen.......
Een oude man van 98 jaar gaat naar zijn huisarts voor zijn jaarlijkse on-
derzoek. De arts vraagt hoe hij zich voelt. Ik heb me nog nooit zo goed 
gevoeld. Mijn vriendin is 18 jaar, zwanger en ze verwacht een kind van 
mij. Niet slecht.... hè dokter ????!!!! zegt de oude man.
De arts denkt na en zegt: Laat me U een verhaal vertellen. 
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Ik ken een jager die nog nooit een jachtpartij heeft overgeslagen. 
Maar op een dag deed hij per abuis zijn paraplu op zijn rug in plaats 
van zijn geweer. Toen hij in het bos was, stond er plotseling een beer 
voor zijn neus. Hij nam de paraplu van zijn rug mikte en ............ PANG 
! ! ! De beer viel dood neer. Ha, ha, ha, lachte de oude man, dat kan 
niet. Er moet een andere jager geschoten hebben!
Precies dat bedoel ik, zei de arts.

Wespensteek
Komt een rijke kakmadam bij de dokter nadat ze gestoken is door een 
wesp. Vraagt de dokter: “Waar bent u gestoken mevrouw?”
“Oh dokter, dat kan ik u niet zeggen, want dan schaam ik me zo.”
“Maar ik moet het toch echt weten hoor, anders kan ik u niet helpen.”
“Nee dokter, als andere mensen dit weten dan word ik uitgelachen en 
schaam ik me dood.”
“Luister,” zegt de dokter, “ik heb een geheimhoudingsplicht, dus ik zal 
echt tegen niemand zeggen waar u gestoken bent.”
“Oké dan,” zegt de vrouw: .... “... bij de Aldi.”

Ozongat
Oma gaat na een hele tijd weer eens uit stappen. Maar dan moet ze 
natuurlijk wel mooi zijn en lekker ruiken. Dus ze pakt een deo-fl es en 
spuit minuten lang onder de ene oksel en daarna nog minuten lang on-
der haar andere oksel.
Zegt haar kleinzoon: “Oma, denkt u wel om het ozongat?”
“Ja hoor, dat doe ik zo met een washandje!”

Je zal maar getrouwd zijn
Een tachtigjarige vrouw werd gearresteerd voor winkeldiefstel. Toen ze 
voor de rechter stond, vroeg deze haar: “Wat heeft u gestolen?”
De vrouw antwoordde: “Een blik perziken”.
Toen de rechter haar vroeg waarom ze dat had gestolen, zei ze dat ze 
honger had.
Toen vroeg de rechter hoeveel perziken er in het blik zaten en de vrouw 
antwoordde: 6. Dan geef ik u 6 dagen gevangenisstraf, zei de rechter.
Plotseling stond de man van de vrouw op en verzocht te mogen spre-
ken. De rechter stemde toe en de man zei: “Ze heeft ook een blik dop-
erwten gestolen.”
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Blondje
Een blondine gaat naar een winkel waar ze gordijnen verkopen. Ze 
zegt tegen de verkoper: “Ik wil graag een paar roze gordijnen kopen”. 
De verkoper verzekert haar dat hij een grote collectie roze gordijnen 
heeft en laat haar verschillende patronen zien maar de vrouw kan maar 
moeilijk kiezen. Eindelijk kiest ze een mooie kleur roze met bloemen. 
De verkoper vraagt haar wat de maat van de gordijnen moet zijn. De 
vrouw zegt, “30 centimeter.”
“30 centimeter”? vraagt de verkoper, “dat is erg klein. Voor wat voor 
raam zijn ze?” De vrouw zegt: “Oh, ze zijn niet voor een raam, ze zijn 
voor mijn computermonitor”.
De verbaasde verkoper antwoordt, “Maar mevrouw, computers hebben 
geen gordijnen”. “Halloooooooo”, zegt de blondine, “ik heb Windows”.

Vraag het aan Mona
Liefste Mona, 

Vorige week vertrok ik ‘s morgens van huis naar mijn werk. Zoals altijd 
zat mijn man televisie te kijken. Ik reed ongeveer 1,5 kilometer toen 
de auto er mee stopte. Ik probeerde te starten, de motor ging wel rond 
maar sloeg niet meer aan. Ik ben toen naar huis teruggelopen en toen 
ik thuis kwam, zat mijn man niet meer op de bank.
Wat ik toen boven aantrof, had ik zelfs in mijn stoutste dromen niet kun-
nen denken! Mijn man liep, gekleed in mijn lingerie en met mijn ultra 
hoge pumps en een laagje make-up voor de grote spiegel heen en 
weer te paraderen. Ik ben 36, mijn man is 38 en we zijn al 12 jaar ge-
lukkig getrouwd. Toen ik hem betrapte, probeerde hij nog een smoesje 
over dat al zijn ondergoed in de was zat enzovoort een uitvlucht te 
verzinnen, maar de schoenen en de make-up dan? Hij is toen echt he-
lemaal ingestort en heeft bekend dat hij dit al een maand of vier doet. 
Ik heb hem toen gezegd dat als hij er niet mee zou stoppen ik wil gaan 
scheiden. Mona, je moet weten dat hij een half jaar geleden zijn baan 
kwijt is geraakt en daar heel erg depressief van is geworden. Sinds ik 
hem heb verteld dat ik wil scheiden als hij dit blijft doen, is hij heel erg 
teruggetrokken en afstandelijk. Kan jij mij helpen met mijn probleem ??

M. Verbeeck uit Stekene
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F. Kleinkiskamp
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ANTWOORD VAN FLAIR:

Beste M.

Het zou de automatische choke kunnen zijn, vooral omdat het al zo 
dicht bij huis gebeurde, anders zou ik gewoon nieuwe bougies laten 
monteren.

Met vriendelijke groeten,
de Flair-redactie

Lodewijkje
Lodewijkje zat bij Opa op schoot, terwijl die met een lucifer probeerde 
zijn pijp aan te steken. Lodewijkje blies de lucifer uit. Dit herhaalde zich 
drie keer, waarop Opa vroeg: “Waarom doe je dat nu steeds Lodewijk-
je?”
Lodewijkje antwoordde: “Papa heeft gezegd dat als bij Opa de pijp uit-
gaat, wij een nieuwe LCD televisie krijgen”.

★ ★ ★
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VETERANEN

Onze webryder en vaste correspondent Marc van Hout verzorgt ook dit 
jaar weer maandelijks de wedstrijdverslagen van onze veteranen. On-
derstaand zijn bijdrage van deze maand.

Tivoli vets – Woenselse Boys B vets  2-4 17 september 2011
Na de uitstekende prestatie van vorige week stond vandaag een wed-
strijd van uitersten op het programma tegen Woenselse Boys B. Zo 
was het bijvoorbeeld de nummer 1 op de ranglijst tegen de nummer 
laatst, 0 tegengoals tegen 14, maar ook 6 punten tegen 0. Dus op pa-
pier was hier sprake van een makkelijke wedstrijd, maar of dat ook echt 
zo was…
De scheids had nauwelijks het startsein gegeven of de bal lag al in het 
net. De spits van Woenselse Boys ging binnen twintig seconden op 
snelheid door onze verdediging heen, die helemaal niet ingreep, en 
kon zo de bal langs Hans schieten: 0-1. De beginfase van onze kant 
was zeer slecht te noemen, want ook de tweede grote kans van de 
wedstrijd was voor Woenselse Boys. Na tien minuten kwamen de twee 
spitsen er via de counter uit, weer werd er niet goed ingegrepen en zo 
stond er plots 0-2 op het scorebord. Dit was ook meteen het sein voor 
de leiding om in te grijpen, Gijs werd in de ploeg gebracht om de za-
ken achterin op orde te brengen. Maar we liepen op dat moment dus 
al aardig achter de feiten aan, het was duidelijk dat de meeste van ons 
nog niet goed wakker waren, ondanks dat het al 16.10 uur was. De 
eerste keer dat er iets te noteren was van onze kant liet 23 minuten op 
zich wachten. Frank G stuurde Mike met een goeie pass richting de 
doelman, maar Mike wist de 100% kans niet te benutten en schoot de 
bal over. Meteen hierna kreeg Thuur ook nog een kans, maar zijn schot 
werd geblokt. Vanaf dat moment kwamen we iets beter in de wedstrijd, 
voor zover je dat beter kunt noemen. In de 32e minuut zorgde Thuur 
zelfs voor de aansluitingstreffer. Hij werkte bij de tweede paal een 
voorzet van Mike binnen met zijn borst. Vrij snel hierna volgde het eind-
signaal van de eerste helft, iets te vroeg want de helft heeft maar 32 
minuten geduurd.
In de rust zal er ongetwijfeld een enorme donderspeech zijn geweest, 
alleen aan het begin van de tweede helft was hier weinig van te mer-
ken. We begonnen al wel vrij vroeg aan een soort slotoffensief, om het 
tij nog te keren, maar tot echt grote kansen leidde dit in de beginfase 
niet. 
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Het was na negentien minuten in de tweede helft zelfs Woenselse Boys 
die de voorsprong nog verder uitbouwde. Wederom kwamen ze er op 
snelheid doorheen, want achterin stonden we ondertussen al een op 
een. Hans probeerde het doelpunt nog te voorkomen, maar dit mislukte 
en het ging zelfs ten koste van een blessure voor hem: 1-3. In de 58e 
minuut kreeg Arno de kans om de hoop nog levend te houden, maar hij 
schoot vanaf de 5-meterlijn huizenhoog over. Na precies een uur spe-
len maakte Arno dan toch eindelijk zijn goal, na veel gemiste kansen 
schoof hij deze keer een voorzet van Frank G achter de doelman: 2-3. 
Hierna werd er vurig gehoopt op de gelijkmaker, maar eigenlijk was het 
de hele wedstrijd al wel duidelijk dat die er vandaag niet zou komen. 
We kregen wel een aantal kansen, maar deze werden, geheel in het 
beeld van de wedstrijd passend, stuk voor stuk gemist. Het was zelfs 
Woenselse Boys die diep in blessuretijd de 2-4 aantekende. Met een 
fraaie stift van een meter of 30 werd Hennie, de vervanger van Hans, 
geklopt en eindigde de wedstrijd voor het eerst dit seizoen voor ons in 
een nederlaag.
Vandaag hebben wij als team een collectieve offday gehad, we liepen 
al na twintig seconden achter de feiten aan en dit is niet meer veran-
derd. De verdediging had, zeker voordat Gijs er in kwam, totaal geen 
grip op de snelle voorhoede van Woenselse Boys. Het is duidelijk een 
wedstrijd om snel te vergeten, dus hier wil ik het voor vandaag dan ook 
bij laten.

De webryder,
Marc van Hout

Gestel vets – Tivoli vets 2-1 24 september 2011
De wedstrijd Gestel-uit van vorig jaar staat bij de meeste veteranen 
van ons nog vers in het geheugen. Dit was dan nog niet eens zo zeer 
vanwege de enorme nederlaag (9-2), maar meer vanwege de debutant 
in de goal Jojo. Ook ik kan mij de wedstrijd natuurlijk nog herinneren. 
Ik heb in mijn leven al aardig wat bijzondere voetbalmomenten gezien, 
maar ik had nog nooit een keeper gezien die een doeltrap rechtstreeks 
over zijn eigen achterlijn wist te schieten. Tot die beruchte 2e oktober 
dan van vorig jaar, ook heb ik toen voor het eerst iemand gezien die de 
bal miste op kunstgras en een polletje de schuld gaf. Kortom een wed-
strijd om snel te vergeten.
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De start van vandaag was in ieder geval beter dan vorige week, want 
toen hadden we binnen twintig seconden al een tegengoal, en ook be-
ter dan vorig jaar toen we in de vierde minuut een tegengoal kregen. 
Het eerste kwartier ging verrassend genoeg toch gelijk op, ondanks 
dat wij een zwaar gehavend elftal hadden. We hadden maar elf spe-
lers tot onze beschikking, dit leidde er zelfs toe dat de coaches hun tas 
mee moesten nemen en ook moest er in de goal een beroep worden 
gedaan op de inmiddels gestopte Willie. Het eerste gevaar kwam na 
veertien minuten op naam van Mike. Ferry werd in zijn sprint gestopt 
door een overtreding, dit leidde tot een vrije trap op 23 meter van de 
goal. Mike nam plaats achter de bal en haalde uit, het schot spatte 
op de lat uit elkaar. In de 21e minuut kwam Gestel voor het eerst voor 
onze goal. Ferry leverde op zijn eigen achterlijn de bal in bij de spits 
van Gestel, die twijfelde geen moment en schoot de 1-0 binnen. Een 
minuut later kon Mike gelijkmaken. De aanval werd opgezet door Ilhan 
en Bas, uiteindelijk kon Mike uithalen, alleen de keeper wist het schot 
te keren. In de 27e minuut was 
het wederom Ilhan die voor 
gevaar zorgde, ditmaal ging de 
combinatie via Ferry. De bal 
kwam terug bij Ilhan die meteen 
uithaalde, alleen de keeper tikte 
de bal over. Dit was het laatste 
wapenfeit voor de welverdiende 
rust in deze hitte.

De tweede helft hebben we 
ook de beschikking over speler nummer 14, John H. had zich gereed 
gemaakt voor zijn debuut. Hij stond er nog maar net in of hij kon al 
meevieren met de gelijkmaker. Mike stuurde na twee minuten Ferry 
weg met een mooie steekbal, Ferry was net iets eerder bij de bal dan 
de keeper en sprintte hem voorbij. De goal was leeg en zo kon Ferry 
de bal rustig in het doel lopen. In de 46e minuut leek er weer een grote 
kans voor ons aan te komen: Mike kon alleen op de keeper af, ware 
het niet dat een look-a-like van René van Rijswijk hem van achteren 
onderuit schoffelde. Het feit dat Mike doorgebroken was, en dat het een 
overtreding van achteren was, leidde er toe dat de verdediger terecht 
vijf minuten naar de kant kon. Helaas konden wij in die periode niet pro-
fi teren van de numerieke meerderheid. Hierna werd het spel van ons 
een stuk slordiger. Zo was er veel te veel onnodig balverlies, dit leidde 
er ook toe dat we geen echte kansen meer creëerden. Dat we in de 
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27e minuut van de tweede helft een tegengoal kregen, was wederom 
het gevolg van een persoonlijke fout. Bert verspeelde op de rand van 
zijn eigen zestien de bal, zo kon de oplettende spits van Gestel meteen 
uithalen. Willie ging gestrekt naar de hoek en raakte de bal aan, maar 
ook hij kon de 2-1 niet voorkomen. 

In de laatste seconden van de wedstrijd had Mike nog een kans op de 
gelijkmaker. Hij kapte aan de zijkant van het strafschopgebied een man 
uit, en besloot meteen te schieten. Maar het schot hobbelde net voor-
langs, Gestel kon dus opgelucht ademhalen. We probeerden nog wel 
een slotoffensief op poten te zetten, maar helaas kregen we daar de 
tijd niet meer voor. Want na 67,5 minuten besloot de scheidsrechter dat 
de beide elftallen genoeg gevoetbald hadden voor deze middag.
Na het verlies van vorige week was dit dus het tweede verlies op rij. Al-
leen vandaag was het onterecht en onnodig, want er heeft zeker meer 
ingezeten, alleen werden de kansjes niet verzilverd. Dat wij vandaag 
eigenlijk maar tien vaste spelers tot onze beschikking hadden, hielp 
hier niet aan mee. Maar een ‘nieuwe’ speler lijkt er aan te komen, want 
Frans die vandaag nog supporter was, stond volgens mij niet negatief 
tegenover een rentree? Volgende week wederom een uitwedstrijd, 
maar dan hopelijk met een andere afl oop.

De webryder,
Marc van Hout

Beerse Boys vets – Tivoli vets  5-4 1 oktober 2011
Op de warmste 1e oktober ooit, er werd maar liefst 26,2 graden ge-
meten in Eindhoven, moesten we aantreden tegen het op papier laag 
geklasseerde Beerse Boys. Deze wedstrijd staat blijkbaar garant voor 
mooi weer want ook vorig jaar was het ruim boven de 20 graden, alleen 
toen was het voetbal niet om aan te zien. Omdat wij wederom met per-
sonele problemen kampen en gezien het spel van de afgelopen weken 
werd er vandaag ook niet een hoogstaande wedstrijd verwacht.
Dit werd ook meteen duidelijk, ondanks dat wij wel de aftrap mochten 
nemen, lag de bal er al binnen tien seconden in. De aftrap ging via 
Frank naar Gijs, die op zijn beurt Maikel aanspeelde, die gaf een van 
zijn betere passes van dit seizoen. Helaas had hij nog niet in de gaten 
dat wij vandaag in het Oranje speelden, dus de spits van Beerse Boys 
kon de bal zo afl eggen op de andere spits. 
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Die kon zo weglopen bij Ilhan, maar dat zou de rest van de wedstrijd 
niet anders zijn, en hun spits schoot de 1-0 binnen. In de 7e minuut 
maakte Jaffa gelijk, na een goeie combinatie met Mike, alleen de goal 
werd afgekeurd wegens vermeend buitenspel. Maar een minuut later 
was het wel raak, Frank legde de bal op het hoofd bij Bert Bakhuys die 
de bal achter de Beerse keeper knikte: 1-1. 

Nog binnen het kwartier kwamen wij door onze derde goal zowaar op 
voorsprong: ondanks dat ons spel nog veel te wensen over liet, wist 
Jaffa na een knappe solo de keeper te verschalken met een schot in de 
uiterste hoek: 1-2. Een tegenvaller was dat Gijs, de leider van onze ver-
dediging, kort hierna de wedstrijd moest staken met een blessure. Dat 
alle organisatie en kwaliteit uit de verdediging was verdwenen, werd 
duidelijk in de 28e minuut. Hennie (de vervanger van Gijs) stopte een 
voorzet van Beers op de borst, alleen viel de bal voor de voeten van de 
spits van Beers, die haalde uit: 2-2. Vlak voor rust werd het helemaal 
duidelijk dat onze beide backs geen grip hadden op de buitenspelers 
van Beers, want ze werden de hele wedstrijd voorbij gelopen. Zo ook 
in de 33e minuut, dit leverde dan ook de 3-2 voor Beerse Boys op. En 
in de allerlaatste seconde van de eerste helft leek Beers het duel he-
lemaal te beslissen, ook nu werd de verdediging weer aan alle kanten 
voorbij gelopen: 4-2.  Achterin was het duidelijk dat er nul komma nul 
snelheid in zat, maar bovenal ontbrak het aan inzet aan onze zijde. En 
was het slechts 4-2 na de slechtste helft van het seizoen.

In de vijfde minuut na rust speelde John de bal te kort terug op Willie, 
die kon dit keer nog redding brengen met de voet. Maar twee minuten 
later deed John dit nogmaals dunnetjes over, nu was er ook voor Wil-
lie geen houden aan: 5-2. De reden hiervoor is naar verluid dat John 
te slecht ziet zonder bril, want het schijnt dat hij voor de wedstrijd (toen 
zijn bril al af was) deodorant op zijn kuit heeft gesprayd in plaats van 
massagespray. Ons spel, en vooral de inzet van de meesten, werd in 
die tweede helft niet veel beter. Al maakten wij na 52 minuten wel plot-
seling weer een goal. Ferry schoot de bal via de keeper raak in de kor-
te hoek, hier ging een goeie actie en een assist van Jaffa aan vooraf: 
5-3. Net als je denkt dat er nog een sprankje hoop over was, werd dit 
twaalf minuten voor tijd teniet gedaan door de scheids. Er ontstond in 
ons strafschopgebied een pietluttig opstootje tussen Bert en de Beerse 
spits, en beiden werden eraf gestuurd. Omdat John bij dit opstootje wel 
fel reageerde, iets wat hij in heel de wedstrijd niet had laten zien, kon 
hij er ook af. 
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Waarom er nu twee van onze kant en slechts een van Beerse kant af-
gestuurd werden, was niet geheel duidelijk, laat staan waarom dat zij er 
alle drie heel de wedstrijd niet meer in mochten. Ook aanvoerder Frank 
kreeg geen gehoor bij de scheidsrechter toen hij verhaal ging halen. 
Ik denk dat er bij de verrassende aansluitingstreffer, die nog geen der-
tig seconden na dit voorval gemaakt werd door diezelfde aanvoerder 
Frank, een hoop frustratie zat achter het schot. Helaas was dit het 
laatste wapenfeit van de wedstrijd, mede omdat wij in deze hitte nog 
slechts negen man over hadden dankzij de scheids. Dus het resultaat 
was net zoals wij dat de afgelopen weken gewend waren wederom een 
nederlaag.

Ook de scheids zelf verklaarde na de wedstrijd dat er bij dat ‘opstootje’ 
niets aan de hand was. Dus het lijkt erop dat hij het zekere voor het 
onzekere wilde nemen om de winst van Beers veilig te stellen. Maar 
dat wij hier niet winnen, was vooral niet te wijten aan die scheids, maar 
vooral aan de slechte inzet van onze kant. De slechte verdediging van 
ons hielp hier ook niet echt aan mee. De complimenten gaan dan ook 
uit naar Henk B. die ondanks een kuitblessure de wedstrijd uitspeelde, 
en zelfs vlak voor tijd met een sprint van zeker 60 meter de beslissing 
van Beers wist te voorkomen.
Kortom een zeer slechte wedstrijd om snel te vergeten, het is tijd dat de 
verdediging bij zichzelf het antwoord gaat zoeken waarom zij zo slecht 
(of eigenlijk niet) hebben ingegrepen vandaag.

De webryder,
Marc van Hout

RPC vets – Tivoli vets  0-6 15 oktober 2011
Na drie weken met spelerstekort, de wedstrijd van vorige week moest 
zelfs worden afgelast, stroomt de ziekenboeg inmiddels langzaam 
maar zeker weer leeg. Ook mochten wij vandaag een nieuwe speler 
verwelkomen: Jeffrey. Dus met vers en hersteld bloed was het weer 
eens tijd voor een zege, en dat uitgerekend in de Straatemmer Derby.
We startten vandaag met vier wissels, maar gelukkig kwam John H. als 
redder in nood als 16e man de wissels vergezellen op de bank. Helaas 
had hij een PSV-broekje aan, dat is dus zoiets als vloeken in de kerk 
dus een invalbeurt kon hij voorlopig op zijn buik schrijven. De eerste 
kans was voor onze debutant, na een lange sprint wist de keeper zijn 
schot te keren. 
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☞

Kort daarna werden onze buren gevaarlijk maar Henk, die zijn roeping 
als verdediger heeft gevonden, wist de voorzet eruit te halen. Het vol-
gende wapenfeit liet lang op zich wachten, maar was wel meteen raak. 
Jaffa wist met een schot van 35meter de 2,20 meter grote keeper te 
verrassen, hij stond iets voor zijn goal en schatte het schot verkeerd in: 
0-1. 
Dat wij het niet hierbij wilde laten, bleek vijf minuten later wel. RPC 
was zo vriendelijk om een ingooi in de voeten van Jeffrey te gooien. Hij 
stuurde meteen Hans weg, de bal leek wat te ver naar buiten te gaan, 
maar met een sliding wist Hans de bal in de verre hoek te glijden: 0-2. 
Vlak voor rust was het opnieuw onze debutant die aan de basis stond 
van een treffer, wederom gaf hij een goeie steekpass, dit maal op Jaffa. 
Die was net iets eerder bij de bal dan de verdediger, die kon niets 
anders doen dan Jaffa neer te leggen: strafschop. Stef ‘Bart Chabot’, 
alweer onze 4e keeper van het seizoen, nam plaats achter de bal en 
liet de keeper kansloos: 0-3. Dankzij deze aardige helft, en de niet zo 
beste tegenstand, konden wij voor het eerst sinds lange tijd weer com-
fortabel richting de thee.

Ondanks de voorsprong startten wij vrij fel aan de tweede helft. Dit 
leidde dan ook na 28 seconden de 0-4 in. Ferry van Persie, die zijn roe-
ping lijkt te hebben gevonden op ‘nummer 10’, gaf een mooie steekbal 
op Jeffrey. Die wist wel raad met deze kans en schoot zijn eerste treffer 
tegen de touwen: 0-4. Na 45 minuten spelen voerden wij een ingestu-
deerde corner uit. Hans stond net buiten de 16 te wachten op de voor-
zet, hij volleerde de bal in een keer helaas op de kruising. Het schot 
had een beter lot verdiend, maar het mocht niet zo zijn. 
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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
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T 040 2115246 
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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



☞

Jeffrey tekende na 48 minuten zijn 2e goal van de middag aan. Helaas 
werd het, volgens mij ten onrechte, afgekeurd wegens buitenspel. De 
keeper was weliswaar uit zijn goal, alleen er stond nog een verdediger 
achter en de back van RPC stapte snel over de achterlijn. Maar met-
een hierna was het wel raak: onze succesvolle spits Mike, met 0 goals 
uit 5 wedstrijden, tekende uit de rebound zijn eerste van het seizoen 
aan. De goal kwam eigenlijk voor 95% op naam van Jeffrey die de bal 
keihard op de lat schoot, waarna Mike in de lege goal kon binnen knik-
ken. Wat opviel deze wedstrijd was de verzorgde opbouw bij onze tech-
nische verdedigers Henk en Frank V.. Hoe de bal werd aangespeeld, 
maakte niet uit, ze kwamen hoe dan ook winnend uit de situatie. Zo ook 
een kwartier voor tijd: de pass op Henk was iets te kort maar hij wist 
met zijn ietwat onbehouwen ingreep alle lucht uit de aanvaller te ram-
men en kon zo de bal overnemen. Vlak voor tijd maakte Mike zowaar 
zijn tweede goal van het seizoen. Door een slim puntertje oog in oog 
met de keeper, wist hij de doelverdediger kansloos te laten en bepaal-
de zo de eindstand op 0-6.
Eindelijk konden wij na drie nederlagen weer een overwinning bijschrij-
ven, en dat nog wel in de altijd beladen derby. De complimenten gaan 
vandaag uit naar onze fantastische keeper, met nieuwe bril, want hij 
wist deze wedstrijd de nul te houden en er zelf een te maken. Beter 
kan je het niet doen als keeper lijkt mij? Ook denk ik dat we nog veel 
plezier kunnen beleven aan Jeffrey, die deze eerste wedstrijd al met-
een bewees van meerwaarde te kunnen zijn voor ons. Volgende week 
wederom een week zonder wedstrijd, dus ik verwacht de 29e weer net 
zo’n uitslag als vandaag.

De webryder,
Marc van Hout.

Tivoli vets – LEW A vets  1-1 29 oktober 2011
Na de overtuigende zege in de derby, waren de veteranen wel toe aan 
een weekje extra rust. Die kregen ze dan ook, door de herfstvakantie. 
Na het wisselvallige begin van de competitie, met drie overwinningen 
maar ook drie nederlagen, stond vandaag de wedstrijd tegen LEW A op 
het programma. Wat bij het betreden van het sportpark meteen opviel, 
was dat LEW een jongedame bij de selectie had. Dus vandaag zou er 
niet alleen sprake moeten zijn van mandekking.
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☞

De eerste minuten waren duidelijk voor LEW, de wedstrijd was koud 
begonnen of de bal lag al op de stip. John legde aan de zijkant van het 
strafschopgebied een ‘Lomp-en-Woeste-aanvaller’ neer, dus een te-
rechte penalty volgde. De spits nam zijn aanloop en liet Hans kansloos, 
maar de bal belandde op de lat. Na zeven minuten viel onze doelman 
Hans uit, met een ogenschijnlijk ernstige blessure. Het gevolg was dat 
Hennie onder de lat moest plaatsnemen, dit was alweer onze vijfde 
keeper van het seizoen. Ondanks dat de beginfase van onze zijde zeer 
zwak was, werd Hennie niet echt getest. De eerste kans van onze zijde 
kwam op naam van Mike. Die werd door Jaffa richting de doelman 
gestuurd, maar zijn schot trof de paal. De openingstreffer viel een mi-
nuut later, volledig volgens de verhouding. Hennie werd door een hoog 
afstandsschot van LEW kansloos gelaten en moest de bal uit het net 
halen: 0-1. Vanaf dat moment kwamen wij iets beter in de wedstrijd, en 
dat leidde ook tot een enorme kans. Mike werd in de 24e minuut onder-
uit gehaald in de zestien-meter van LEW, ook nu ging de bal weer te-
recht op de stip. Jeffrey nam plaats achter de bal, maar de keeper tikte 
het schot uit de hoek. De rebound werd te gehaast over geschoten. 

Het was duidelijk niet de wedstrijd van de penaltynemers. Een minuut 
later nam Jeffrey het doel opnieuw onder vuur, maar wederom lag de 
keeper de gelijkmaker in de weg. Kort hierna werden wij opnieuw ge-
vaarlijk via Jeffrey, zijn schot zorgde voor een scrimmage bij de LEW’se 
verdedigers. Nadat de bal van de lijn was gehaald en twee keer de paal 
had geraakt, werd het uiteindelijk uit de doelmond weggewerkt. Nu lijkt 
het alsof wij in deze fase heer en meester waren, maar het spel liet nog 
steeds veel te wensen over. Een kleine tien minuten voor rust ging de 
nummer 15 op de middenlijn met onnodig veel theater naar de grond, 
helaas was dit niet de eerste maar ook niet de laatste keer deze wed-
strijd. Want vlak voor rust ging hij weer na een zacht tikje met een hoop 
kabaal naar de grond, het commentaar wat hierop volgde, deed de 
scheidsrechter besluiten de eerste helft vroegtijdig te beëindigen. 
Bij het begin van de tweede helft stond stand-in doelman Stef onder 
de lat, dit was voor ons een unicum met alweer de derde doelman 
deze wedstrijd. De eerste redding die Stef moest verrichten, was drie 
minuten na rust een feit. Ondertussen nam in en rondom het veld het 
commentaar toe, dit was niet bevorderlijk voor de wedstrijd. Maar dat 
weerhield Jaffa er niet van om de gelijkmaker binnen te schuiven: na 
een steekbal van Mike omspeelde Jaffa knap de keeper en schoof de 
bal in het lege doel. 
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In de negende minuut na rust kreeg Mike een opgelegde kans om de 
wedstrijd te beslissen, maar hij schoot oog in oog met de keeper de bal 
naast. Meteen hierna beëindigde de scheids de wedstrijd voor goed, 
na een aantal waarschuwingen bleef het commentaar aanhouden dus 
was zijn beslissing de wedstrijd af te fl uiten. Op dat moment waren wij 
helaas aan de winnende hand, maar dat mocht dus niet baten.
De meeste spelers vonden deze maatregel een beetje overdreven. 
Maar desondanks kreeg onze scheidsrechter na de wedstrijd namens 
het programma ‘Het spijt me’ een bloemetje aangeboden door Willie, 
maar de bloemen werden geweigerd. We kunnen dus terugkijken op 
een slechte eerste helft, maar we hebben ook kansen gehad om met 
de overwinning aan de haal gegaan. Omdat dit niet zo mocht zijn, was 
het eerste gelijkspel van het seizoen een feit.

De webryder,
Marc van Hout

★ ★ ★

OVERLIJDEN

Onlangs ontvingen wij het trieste bericht van het overlijden van 
mevrouw

Maartje Magrieta ~ Myra ~ Scheenjes

Op 6 november 2011 is zij op 91-jarige leeftijd gestorven.

Mevrouw Scheenjes is de moeder van ons gewaardeerde lid, 
ledenadministrateur en webmaster Willem Scheenjes.

Wij wensen Willem en zijn familie veel sterkte toe bij het 
verwerken van dit verlies.
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TUSSENSTANDEN JEUGD NAJAARSREEKS 

C1: 4e Klasse poule C81
Nederwetten C1 8 24 64- 6
Unitas’59 C4 7 21 49- 10
Best Vooruit C4 9 17 30- 19
RKGSV C1 8 16 39- 30
Rood Wit V C2 8 15 56- 38
RPC C2 8 13 34- 24
Tongelre C1 8 7 19- 32
WODAN C4 8 6 22- 33
Wilhelmina B. C3 8 6 16- 68
Tivoli C1 8 3 21- 54
Brabantia C3 8 1 10- 46

E1: 4e klasse poule 570
Tivoli E1 7 21 92- 12
SBC E12 7 18 64- 33
WODAN E15 7 12 50- 36
Unitas’59 E12 6 6 27- 47
Beerse Boys E5M 5 0 9- 46
Wilhelmina B. E11 6 0 7- 75

F1: 2e klasse poule 234
DBS F2 7 21 61- 5
Unitas’59 F3 7 16 33- 14
Tongelre F1 7 10 23- 27
WODAN F3 7 7 18- 34
Rood Wit V F2 7 4 11- 42
Tivoli F1 7 3 21- 45

F2: 4e klasse poule 553
Marvilde F4 7 21 50- 1
Tongelre F2 7 18 52- 5
Woenselse B. F5 7 12 33- 25
Unitas’59 F17 7 9 31- 42
Gestel F3 7 1 3- 47
Tivoli F2 7 1 15- 64

★ ★ ★
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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



TIVOLI E1

WIM EN MAIKEL ONZE VOETBAL-TOVENAARS

Onze E1 is een zeer mooi, sportief en enthousiast team. De meeste 
spelers spelen al een paar jaar samen, eerst met elkaar in de F. Sinds 
dit seizoen is er iets wezenlijks veranderd. Sinds Wim Vermeulen (te-
vens jeugdcoördinator en trainer van de C1) en Maikel van den Heuvel 
onze E1 trainen, is het team nog meer gemotiveerd, zijn de trainingen 
zeer goed verzorgd en winnen ze wekelijks met een overgroot doel-
saldo. Wim en Maikel, jullie zijn onze voetbal-tovenaars, onze helden. 
De E1-spelers beginnen positiespel te spelen, elkaar te vinden op het 
veld tijdens de wedstrijden en is ieders conditie zeer toegenomen. 
Begin december zal de E1 kampioen gaan worden, zo is toch wel de 
verwachting. Dat gaan we met zijn allen vieren. We denken er aan om 
met de spelers en ouders een voetbalweekend te organiseren. Maar 
voor dat het zover is, danken we jullie Wim en Maikel voor jullie profes-
sionaliteit en betrokkenheid bij ons team. En natuurlijk onze geweldige 
spelers laten we via deze weg weten zeer TROTS op jullie te zijn.
 

De ouders van de E1

★ ★ ★
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TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN

  1 Gurkan Dulger   6e  7x
  2 Mo Azaoum    1e  6x
 Rob van Hout    3e  6x
 Wesley Visser    4e  6x
 Frans Verbeek   V  6x
 Thomas Verbeucken 4e  6x
  7 Ferry Klein Kiskamp  V  5x
 Jeffrey de Rijk    V  5x
 Matthew Remmers   4e  5x
10 Marc Carapiet    3e  4x
 Jaffa Dinmohamed   3e/V  4x
 Orkun Koc    6e  4x
 Nick Andriessen   5e  4x
 Vincent Prudon   3e  4x

★ ★ ★
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☞

MASCOTTE VAN DE WEEK

Zoals wij in het vorige clubblad al hadden gemeld heeft de begeleiding 
van de selectie het geweldig leuke idee opgevat om bij iedere thuis-
wedstrijd van het 1e een jeugdspeler aan te wijzen als “mascotte van de 
week”. Was in het vorige clubblad Zinho Lodewijks van de E1 de eerste 
“mascotte van de week”, in dit clubblad zijn er 2 “mascottes van de 
week”. Op zondag 18 september was Delano Vonk van E1 de geluk-
kige en op zondag 16 oktober was het de beurt aan Swently Maal van 
E1. Zij mochten mee op de foto, kregen een leren bal geschonken en 
werden bovendien na de wedstrijd op eten en drinken getrakteerd.
Onderstaand treffen jullie de bij deze rubriek behorende vragenlijsten 
en de bijbehorende foto’s aan, eerst die van Delano en dan die van 
Swentley.

DELANO VONK

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 
18-09-2011
SV TIVOLI 1 - LEW 1

Wat is je naam en geboortedatum?
DELANO VONK 12-03-2001

In welke klas zit je en op welke 
school?
GROEP 6 BEPPINO SARTO

In welk elftal zit je?
E 1

Wat zijn je sterke en zwakke punten?
KAN BETER SCOREN ALS VERDEDIGEN

Hoe vind je het bij SV TIVOLI?
LEUK!

Hoe lang speel je er al?
3 JAAR
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☞

Wat was de mooiste wedstrijd die je tot nu toe hebt gespeeld?
GISTEREN TEGEN WILHELMINA BOYS, 15-2 GEWONNEN, IK HAD 
2X GESCOORD

En wat was de mooiste actie die je hebt gemaakt?
SPRINGEND MET MIJN VOET EEN GOAL GEMAAKT

Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
DAT WE KAMPIOEN WORDEN

Wordt TIVOLI 1 kampioen?
WEET NIET, IK DENK HET WEL

Wie vind je de beste speler bij TIVOLI of van je favoriete club?
BIJ TIVOLI PRINCE EN BIJ PSV BOUMA

Wat is je favoriete club en wie is je favoriete speler?
PSV, BOUMA

Welk tenue zou je graag willen hebben?
PSV

Wat zijn je hobby´s?
VOETBAL

Wat is je favoriete eten?
FRIET

Waar kijk je naar op TV?
VOETBAL OF NICKELODEON

Hoe vond je het om mee te doen met het eerste?
LEUK

Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
IK HOOP DAT ER VEEL KINDEREN BIJ ONS KOMEN VOETBALLEN
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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
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☞

SWENTLEY MAAL

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 
16-10-2011
SV TIVOLI 1 - LSV 1

Wat is je naam en geboortedatum?
SWEN MAAL 7-12-2001

In welke klas zit je en op welke 
school?
DE KLIMBOOM KLAS 5A

In welk elftal zit je?
E 1

Wat zijn je sterke en zwakke punten?
KAN NIET ALTIJD TEGEN VERLIES EN KAN GOED SCHIETEN

Hoe vind je het bij SV TIVOLI?
LEUK EN IK VIND HET EEN GOED TEAM

Hoe lang speel je er al?
VANAF DE KIDDY’S 5 JAAR

Wat was de mooiste wedstrijd die je tot nu toe hebt gespeeld?
MIJN EERSTE WEDSTRIJD BIJ DE F

En wat was de mooiste actie die je hebt gemaakt?
MIJN VRIJE TRAP IN DE KRUISING

Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
BIJ PSV SPELEN

Wordt TIVOLI 1 kampioen?
JA

Wie vind je de beste speler bij TIVOLI of van je favoriete club?
IK ZELF
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Wat is je favoriete club en wie is je favoriete speler?
PSV, WIJNALDUM

Welk tenue zou je graag willen hebben?
PSV (WIJNALDUM)

Wat zijn je hobby´s?
VOETBAL, BUITEN SPELEN

Wat is je favoriete eten?
STAMPOT, FRIET, FUNCHI (ANTILIAANSE ETEN)

Waar kijk je naar op TV?
VOETBAL

Hoe vond je het om mee te doen met het eerste?
LEUK EN SPANNEND

Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
NEE

★ ★ ★
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PETER SCHEEPERS – 50 JAAR LID

Vorig seizoen was Peter Scheepers 50 jaar lid van onze club. Door 
omstandigheden ging zijn huldiging op de afgelopen nieuwjaarsreceptie 
niet door. De uitgestelde huldiging werd nu gehouden op zondag 18 
september j.l. tijdens een thuiswedstrijd van het 1e. Peter werd door 
voorzitter Dre Rennenberg en secretaris Leny Sanders gehuldigd en 
kreeg de daarbij behorende versierselen opgespeld. Zijn vrouw Anneke 
werd in de bloemen gezet. Wij wensen hen profi ciat met deze mijlpaal.
Een selectie van de gemaakte foto’s willen wij u niet onthouden.

 

★ ★ ★
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HET KNUPPELTJE – De dichtersversie

Ook in dit digitale clubblad proberen we opnieuw het dichtersknuppeltje 
voort te zetten. Voor wie het gedicht in het vorige clubblad heeft gele-
zen, is wel duidelijk dat onze eigen redacteur Jack Engelen zijn naam-
dicht aan een heel speciale Tivoliaan heeft gericht. Helaas hebben we 
tot op heden geen reactie gehad van die Tivoliaan. Natuurlijk willen wij 
de knuppelketting niet doorbroken zien worden en daarom plaatsen wij 
nogmaals het vorige gedicht van Jack, enigszins aangepast door onze 
huisdichter Pascal. Wij gaan ervan uit, dat degene over wie onder-
staand gedicht gaat, dit begrijpt en de volgende keer de pen ter hand 
neemt. Bovendien gaan wij ervan uit dat de andere Tivolianen Henk 
hierop wijzen.

Hieronder Jack’s (aangepaste) bijdrage. Jack nogmaals bedankt en 
succes voor zijn opvolger…

H ij is er een die van bijna alle markten thuis is
E n daarom misschien wel heel vaak van huis is
N ooit of zelden vraag je hem vergeefs om steun of raad
K nap zoals hij iedere keer opnieuw zijn mannetje staat

I ets  R egelen, de helpende hand bieden of organiseren
S teeds  E igenlijk is er niemand die hem iets hoeft te leren
A mper of N agenoeg niets negatiefs valt er over deze man te zeggen
A ttent en N og nooit heb ik hem iemand iets in de weg zien leggen
N ou,  E n dan is hij ook nog een hele fi jne en gezellige vent
Z elfs  N og nooit heb ik iemand gehoord die dat ontkent 
E n  B ovendien kan iedereen zo goed als altijd van hem op aan
T op!  E n heeft hij zich ontpopt tot een trouwe en echte Tivoliaan
N iet zo  R aar eigenlijk dat zijn ruim 10 jaar bij Tivoli een relatief korte  
   periode beslaat
U iteraard G eweldig goed voor ons is het natuurlijk wel dat hij bij ons op  
   de ledenlijst staat

★ ★ ★



- u het ook deze keer zult moeten doen met een  
 digitale versie van dit clubblad
- er nog geen vervangende drukkerij is gevonden  
 en/of gecontracteerd
- de webversie inmiddels wel is verbeterd
- de kaft en onze adverteerders deze keer wel  
 weer te bewonderen zijn in het clubblad

- wij als redactie daarmee offi cieel het digitale tijdperk zijn ingetreden
- ons derde zich heeft opgeofferd
- dit team op de eerste zondag van november als vervanger van ons  

vaandelteam is opgetreden
- het 1e vanwege het offerfeest geen elftal op de been kon brengen
- het 3e zich waardig heeft gehouden en slechts met 1-3 verloor van 

Eindhoven av 1
- Vincent Prudon Tivoli zelfs nog op voorsprong bracht
- twee doelpunten kort na elkaar en 2 strafschoppen, waarvan René er 

zelfs een wist te stoppen, het pleit dan toch beslechtte
- de begeleiders van onze selectie ons 3e hiervoor erg dankbaar zijn
- het qua prestaties momenteel niet al te best lijkt te gaan
- bijna alle Tivoliteams (bijna) onderaan op de diverse standenlijsten 

staan
- de E1, dat koploper in hun klasse is, en de veteranen op dat gebied 

de positieve uitzonderingen zijn
- de man met de baard en de mijter op weer (bijna) in het land is
- hij onze club op 26 november met een bezoek zal vereren
- de Goedheiligman er om 15.00 uur zal zijn met zijn pieten
- schimmel Amerigo er helaas niet bij zal zijn
- het paard van Sinterklaas nl. van zijn pensioentje aan het genieten is
- er op de ochtend van die heuglijke dag ook weer kerstbomen gesto-

ken gaan worden
- die kerstbomen daarna, zoals elk jaar, weer gekocht kunnen worden 

bij de familie Tholen
- ons eigen duo Henk & Henk dit samen met een paar andere vrij- 

willigers ook dit jaar weer voor hun rekening zal nemen
- de link met Sinterklaas zo dus weer snel gelegd is
- wij u nu alvast fi jne feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar willen 

wensen
 we dit doen omdat we bij het niet ter perse gaan van dit clubblad nog 

niet precies weten wanneer onze volgende editie zal verschijnen
★ ★ ★
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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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