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REDACTIONEEL

De donkere dagen 
voor kerst zijn be-
gonnen terwijl de 
Sint nog maar net 
het land verlaten 
heeft. De Sint heeft 
onze club dit jaar 
bezocht. Hij kwam 
op zaterdag 26 no-
vember samen met 

3 pieten in onze kantine. Die kantine 
zat propvol met kindertjes vol ver-
wachting. Menig Sinterklaaslied werd 
gezongen, het was volop genieten bij 
SV Tivoli. Zoals elk jaar zijn er ook nu 
weer kerstbomen te koop bij de fa-
milie Tholen. De opbrengst van deze 
bomen komt ten goede aan onze 
club. Ons motto is dan ook: “Koop je 
kerstboom bij Tholen! Dat wordt door 
ons warm aanbevolen.” 
Onze vereniging heeft een aderlating 
ondergegaan. Het 2e elftal is na enke-
le teleurstellende weken waarin nau-
welijks genoeg spelers op de been te 
krijgen waren, ook dit jaar voortijdig 
uit de competitie gehaald. Erg jammer 
dat onze selectie, door vele blessures 
getergd, wederom niet breed genoeg 
bleek voor 2 teams. We vestigen nu 
onze hoop op ons vaandelteam dat 
tot op heden erg wisselend heeft ge-
presteerd. Succes mannen!
Voor u als trouwe lezer hebben wij 
ook nog een wens over,namelijk:
“Alvast een fi jn kerstfeest en een ge-
lukkig Nieuwjaar en natuurlijk voor nu, 
veel lees- en scrolplezier!”

 ★ ★ ★
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Kerstbomen
Vanaf donderdag 1 december kunt u ze weer kopen bij “Kwekerij 
Johanshof” aan de Jaguarstraat 2. Ingang Kangoeroestraat. De op-
brengst komt ten goede aan de jeugd van SV Tivoli.

Laatste programma 2011
Het laatste weekend dat er dit jaar gespeeld wordt, is 10/11 december 
en we beginnen pas weer te voetballen in het weekend van 4/5 februari 
2012, tenzij er moet worden ingehaald. Zie ook de speeldagenkalender 
op onze website.
Afhankelijk of er moet worden ingehaald, ontvangt u “Programma 10” 
rond 30 januari 2012.

Winterstop/trainingen
Vanaf 16 december 2011 zijn er geen trainingen meer, de volgende 
trainingen beginnen op 10 januari 2012. De kantine is gesloten tijdens 
de winterstop. Prettige Kerstvakantie en een gezond  en sportief 2012.

Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie is op zondag 8 januari 2012 om 14:00 uur in 
onze kantine.

Namens het bestuur,
Leny Sanders, secretaris

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand december

  1  Peter Buenen algemeen
  Frans van Kleef algemeen
  Boris Klasic selectie
  2  Gina Baten dames
  3  Liam Buckby kiddy’s
  4  Frans Verbeek veteranen
  5  Aloysius Visser donateur
  6  Maria Tholen medewerker kantine
  Sint Nicolaas veteranen
  7  Peter vd Laar veteranen
  Swentley Maal E1
  8  Henk van Ekkendonk algemeen
  9  Peter Scheepers algemeen
11  Orhan Vysal 6e

12  Henk Tholen wedstrijdcoördinator 1e/voorzitter  
   senioren/medewerker sponsor- en  
   kantinecommissie
  Michael Huijbers algemeen
15  Emre Kaya E1
17  Wim van Hout  erelid
19  Rene van Eyck 3e/vVeteranen
20  Guus de Waal veteranen
21  Diëgo Guzman-Hernando 3e

  Peter vd Wiel veteranen
  Bert Koolen veteranen
22  Brian Hoedt C1
24  Richard van Kruysdijk 5e

  Jimmy Jansen kiddy’s
27  Stefan Bell 3e/penningmeester
30  Jan Elands algemeen
  Frans Visser 4e

31  Orhan Yigit 2e
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WIJ FELICITEREN

in de maand Januari

  1  Prince Quainoo E1
  2  Jim Hoeijmans 5e

  3  Jochem Westerhout 4e

  4  Jos van Roy algemeen
  5  Bas Rossieau kiddy’s
  6  Henk Leuverman lid van verdienste
  8  Frits van Duijnhoven wedstrijdcoördinator 2/4
12  Marcel Verhagen 4e

13  Milton Linger selectie
15  Anton vd Laarschot algemeen
16  Peter vd Broek 5e

  Kevin Raaijmakers kiddy’s
  Thomas Verbeucken 4e

17  Arno van Happen veteranen
18  Ronny Kox medewerker activiteitencommissie/ 
   clubscheids-/grensrechter
20  Ruud Heyden 5e

22  Stef Verdonschot veteranen
  Frans Veldpaus veteranen
23  Frans van Adrichem 4e

  Kubilay Basci 6e/elftalbegeleider 6e

24  Jack Engelen hoofdredacteur clubblad/elftalbege 
   leider veteranen/
   vicevoorzitter/web medewerker/lid  
   van verdienste
27  Hans Verbaal veteranen /medewerker activiteiten 
   commissie
28  Nico Jansen veteranen
  Toon Kaya E1
  Nick Andriessen 5e/trainer dames
31  Davy van Eekelen 4e

★ ★ ★



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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LEDENMUTATIES

Bedankt
Semik Cumruk 6e

Dennis van Eyck selectie
Fikrit Belhaj  selectie
Gijs Smulders  5e

Jeroen Mertens 5e

Said Kahi  selectie
Nordin Dira  selectie
Sezer Celik  6e

C. El Idrissi  2e

Mohammed Belhadj 2e

Naoufal Bouzlaffa 2e

Hamido Azeuini 2e

Ayoub Ali Ammar 2e

Johan  Kerkhof selectie
Urgun Sahan  selectie

Nieuw
Tarik Zaitouni  C1
Youssef Azaoum C1
Zaki Ban Yahya selectie

★ ★ ★
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MEDEDELING VAN DE REDACTIE

Wij zijn helaas nog niet in staat om een oud en vertrouwd gedrukt 
exemplaar van het clubblad uit te brengen. We zijn nog steeds naar 
andere, nieuwe oplossingen aan het zoeken, maar zoals u inmiddels 
van ons gewend bent, blijven we uw vertrouwde clubblad uitbrengen, 
maar dan nog steeds slechts als een “website-versie”. We hebben in-
middels deze versie verbeterd en de kaft en de advertenties eraan toe 
kunnen voegen, waardoor de “website-versie” exact hetzelfde oogt als 
het gedrukt exemplaar. De derde editie van deze jaargang staat inmid-
dels voor u klaar op onze website. U kunt uw vertrouwde clubblad le-
zen door naar de Tivoli-website te gaan (www.svtivolivoetbal.nl) en bij de 
tab “Activiteiten” 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.

★ ★ ★

TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN

1  Mo Azaoum 1e 10x
  Jeffrey de Rijk V 10x
3  Wesley Visser 4e 9x
4  Jaffa Dinmohamed 3e/V 8x
  Thomas Verbeucken 4e 8x
6  Marc Carapiet 3e 7x
  Gurkan Dulger 6e 7x
8  Rob van Hout 3e 6x
  Frans Verbeek V 6x
  Matthew Remmers 4e 6x
  Vincent Prudon 3e 6x

★ ★ ★



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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TUSSENSTANDEN SENIOREN 2011 - 2012

5e Klasse H
LSV 11 25 36- 17
Eindhoven AV 11 21 26- 20
DBS 11 20 24- 17
Nederwetten 10 19 36- 18
De Bocht’80 11 19 33- 15
Pusphaira 11 19 31- 16
LEW 11 19 21- 12
DVS 11 10 22- 26
Sterksel 11 9 18- 47
Tivoli 11 7 16- 44
ETS 11 0 12- 43

Reserve 4e klasse 420
SBC 4 10 24 42- 23
Brabantia 4 10 22 32- 17
WODAN 4 11 22 35- 22
Wilhelmina Boys 4 11 19 26- 28
RPC 3 11 17 29- 19
Unitas’59 4 12 16 29- 29
Nuenen 4 10 15 40- 33
LEW 3 11 13 35- 44
Nieuw Woensel 3 10 8 17- 23
Tivoli 3 10 8 23- 43
Boxtel 4 11 7 17- 29
DBS 3   9 6 17- 32
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Reserve 5e klasse 522
Wilhelmina Boys 6 10 30 38- 9
EMK 3 11 25 55- 19
Tongelre 3 11 22 42- 25
Gestel 4 10 14 30- 31
Tivoli 4 10 13 38- 33
Nieuw Woensel 4   9 10 34- 35
Best Vooruit 8   8 9 13- 34
WODAN 6   9 9 26- 33
SBC 5 11 9 27- 55
Eindhoven AV 3   9 6 24- 39
Boxtel 7 10 2 21- 35

Reserve 5e klasse 523
Acht 5 10 27 45- 12
SBC 6 10 20 29- 16
Best Vooruit 9 11 19 28- 23
Geldrop 6 11 19 35- 38
EMK 4 11 17 42- 33
Nieuw Woensel 5 10 16 32- 24
Eindhoven AV 4 11 16 25- 25
Gestel 5 10 12 26- 34
Boxtel 8 10 10 16- 30
WODAN 7 10 6 24- 36
Tivoli 5 10 2 24- 55

Reserve 6e klasse 641
RKGSV 4 12 30 73- 24
WODAN 13 12 28 71- 31
Nuenen 8 12 27 56- 23
Tongelre 5 12 25 54- 22
Nieuw Woensel 8 10 23 73- 18
Pusphaira 5 12 19 46- 46
Gestel 9 11 16 46- 27
SBC 11 11 14 43- 32
Woenselse Boys 5 12 9 31- 58
EMK 5 12 8 29- 69
Tivoli 6 12 4 33- 63
Best Vooruit 12 12 0 4- 146
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Veteranen
RKVVO   9 24
Wodan 11 24
Tivoli 11 22
Gestel 10 22
Woenselse Boys A   7 18
LEW 10 16
Woenselse Boys B 10 16
RPC 12 12
Beerse Boys 12 10
Braakhuizen A 10 9
Eindhoven 12 6
Dommelen 10 3

★ ★ ★
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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. Ten behoeve van het clubblad 
zijn de verslagen hieronder wat ingekort. De volledige verslagen zijn 
wel nog steeds te vinden op de website, zoals gebruikelijk bij de teams 
onder het kopje ‘verslagen & activiteiten’ bij de veteranen.

EVV Eindhoven vets – Tivoli vets 1-8 5 november 2011
Op het sportpark was er verrassend veel publiek, helaas kwamen zij 
niet voor de veteranen maar voor de dames van FC Twente tegen die 
van Club Brugge. Vandaag traden wij aan zonder mede-clubtopscorer 
Jaffa (4 goals), gelukkig was de andere topscorer Frans V. er wel weer 
bij. 

Aan de boodschap van vandaag, fanatiek beginnen, werd gehoor 
gegeven met een veldoverwicht in de beginfase. Het duurde echter 
wel 17 minuten voordat dit beloond werd. Frans slalomde langs vier 
verdedigers en bood Ferry een niet te missen kans: 0-1. Hierna nam 
het commentaar sterk toe, daarnaast zakte het spel ook steeds verder 
weg. Maar in de 22e minuut werd Ferry opnieuw gevaarlijk, na een 
goeie loopactie eindigde zijn schot op de paal. De eerste ‘kans’ voor 
Eindhoven, na 28 minuten, leidde dankzij een redding van Stef tot een 
corner. De corner belandde bij Frank G op de hand, dus de bal ging 
terecht op de stip. De penalty werd koelbloedig in de hoek geschoven: 
1-1. Hierna besloten Henk en Bert uit het veld te stappen, de reden 
was het veel te zelfzuchtige spel van een aantal spelers. De speech 
tijdens de rust ging dus vooral over het spelen in teamverband.
De speech leek effect te hebben, want Jeffrey zorgde in de 8e minuut 
na een mooie aanval voor de voorsprong: 1-2. Kort daarna moest 
Eindhoven vanwege een blessure verder met tien. In de 15e minuut 
profi teerde Frans voor het eerst van de man-meer-situatie, met een 
bekeken schot zorgde hij voor de 1-3. Bij de aftrap veroverde Hennie 
de bal en stuurde Jeffrey alleen richting de keeper, Jeffrey wist wel 
raad met deze kans en omspeelde de keeper: 1-4. Een kwartier voor 
tijd maakte Henk weer zijn opwachting, afgekoeld en afgevallen. Als 
volleerd supersub maakte hij met een verwoestend schot binnen de 
minuut de 1-5, het enige aandachtspunt was dat hij geen oog voor de 
medespelers had. 



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
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De beslissing was gevallen, dus er werd vrijuit gevoetbald, alleen bleef 
Henk na zijn invalbeurt veel te zelfzuchtig en schoot vanuit alle stan-
den op goal. Tien minuten voor tijd zorgde Jeffrey met wat ‘gallery play’ 
voor de 1-6, na een mooie solo waarbij hij een aantal verdedigers en 
de keeper passeerde. De bal was nauwelijks weer in het spel of Jeffrey 
maakt zijn vierde van de middag: 1-7, de dubbele cijfers leken eraan te 
komen. Ondanks de ruime voorsprong bleef de normaal zo stille Hen-
nie klagen over van alles en nog wat. Het slotakkoord van vanmiddag 
was voor Frans: hij zette de Eindhovense keeper vlak voor tijd te kijk 
met een mooie stift: 1-8. Meteen na de aftrap besloot de scheidsrechter 
af te fl uiten, waarschijnlijk om de dubbele cijfers te voorkomen. 
Ondanks dat het spel in de eerste helft te wensen overliet, werd het 
verschil op papier ook op het veld duidelijk. Het teamverband buiten de 
lijnen is dankzij de nieuwe jassen al aanwezig, maar binnen de lijnen 
blijft dit een aandachtspunt. Om af te sluiten, wil ik nog mijn complimen-
ten maken aan de catering bij Eindhoven, aan deze verzorging kan nog 
menig club een puntje zuigen.

De webryder,
Marc van Hout

Tivoli vets – Braakhuizen A vets 5-3 12 november 2011
De architect is terug. Na 378 dagen en zestien wedstrijden maakt de 
man die de lijnen uitzette en de topscorer van dat moment (7 goals), 
vandaag na een beenbreuk zijn rentree. Natuurlijk gaat dit over nie-
mand minder dan Frans Veldpaus, die vandaag weer wedstrijdritme op 
wil doen.

Ondanks dat Maikel de bal binnen vijf seconden al in de voeten speel-
de van de tegenstander, gingen we vandaag sterk van start. Al na vier 
minuten maakte Jaffa de 1-0 na een geweldige pass van Frank G.. 
Frans Veldpaus had slechts zeven minuten nodig voor zijn eerste goal. 
Uit een onmogelijke hoek schoot hij de bal in de korte hoek en dat de 
bal er toch in ging, lag aan de keeper die niet geheel vrijuit ging: 2-0. 
Kort hierna bleek dat Hennie geleerd heeft van de ontvangen kritiek, 
want hij leverde voor het eerst na een gemaakte overtreding geen com-
mentaar dus: chapeau! Dankzij een perfecte counter, over drie schijven 
met Jaffa als eindstation, leek de wedstrijd na een kwartier beslist te 
zijn. 
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Dat Frans Veldpaus nog wedstrijdritme mist, bleek in de 22e minuut, 
zijn 100% kans oog in oog met de goalie belandde op de lat. Maar dit 
zou ook te wijten kunnen zijn aan zijn nieuwe schoenen... Na een half 
uur schoot Jaffa al vallend de bal langs de keeper: 4-0. Mede dankzij 
deze hattrick heeft Jaffa de topscorerstitel weer heroverd van Frans 
Verbeek. Kort hierna scoorde Braakhuizen A twee keer, de eerste werd 
wegens buitenspel terecht afgekeurd, alleen de tweede was wel raak. 
Door een slimme variant bij een vrije trap werd de bal achter René ge-
gleden: 4-1. Desondanks leek de wedstrijd bij de thee al beslist.
Alsof de duivel ermee speelt, kregen we in de tweede helft weer binnen 
de minuut een tegentreffer. René schatte een afstandsschot verkeerd 
in, hij liet de bal gaan maar die plofte toch binnen: 4-2. Ons spel zakte 
daarna weg en Braakhuizen kreeg een aantal goede kansen op de 4-3, 
maar dat bleef vooralsnog uit. In de 50e minuut liet Jaffa de hoop voor 
Braakhuizen levend, na wederom een goeie counter kopte hij de bal te 
gehaast over. Dankzij het slechte ingrijpen van onze backs kon de spits 
van Braakhuizen tien minuten voor tijd de 4-3 maken, dus het werd nog 
‘billenknijpen.’ Zeker omdat Mike in de 63e minuut een buitenkans vrij 
voor de keeper niet wist te benutten. Meteen hierna was Ilhan de aan-
leiding voor een 100% kans op de gelijkmaker, maar ook die kans werd 
niet verzilverd. In de tegenaanval besliste Arno eindelijk de wedstrijd, 
oog in oog met de keeper bleef hij rustig en maakte de 5-3. Hierna gaf 
de goed fl uitende scheids het eindsignaal.
Deze wedstrijd met twee gezichten was in de eerste helft nog vrij aar-
dig, maar daar was in de tweede helft niets meer van over. Zeker op 
basis daarvan had Braakhuizen een puntje verdiend, maar dat bleef 
ons gelukkig bespaard. Net als Hennie bleek ook Henk van zijn kritiek 
te hebben geleerd. Na de eerste helft door een disciplinaire straf op de 
bank te hebben gezeten, besloot hij in de tweede helft de ballen wel af 
te spelen dus ook hier geldt: chapeau. Volgende week is het treffen met 
Wodan al de laatste wedstrijd uit de heenronde, wel moet het spel stuk-
ken beter om een kans te maken in de topper.

De webryder,
Marc van Hout



www.hespa-eindhoven.nl

gespecialiseerd in

Leenderweg 178 A
5644 AA Eindhoven

Tel. 040-2110767

zonwering
vloerbedekking

gordijnen

VOOR GEZELLIGHEID EN PLEZIER

MOET JE BIJ MARIAN EN KO ZIJN

BILJARD EN DART AANWEZIG



F. Kleinkiskamp

Tegelzetter

 040 - 212 77 82 (na 18:00 uur)

 06 - 22 14 61 04

Tel:

Mobiel:

v e r k o o p r e p a r a t i e o n d e r d e l e n
Pioenroosstraat 11   5644 CA EINDHOVEN   tel. 040-2113776  mob. 0621486737  
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Wodan vets – Tivoli vets 1-3 19 november 2011
Vandaag stond de topper tegen het nieuwe elftal van Wodan op het 
programma. Wij konden aantreden met een van de best mogelijke 
elftallen, dus er werd spektakel verwacht. 
En dat kwam er ook. Al in de tweede minuut was het raak, Jeffrey 
schoot de bal onberispelijk in de verre hoek na een goeie actie van Jaf-
fa: 0-1. De beginfase vorderde zonder grote kansen, we kwamen zelf 
niet verder dan afstandsschoten terwijl Wodan helemaal niet gevaarlijk 
werd. Dus het was tot dusverre een rustige middag voor de keepers. 
In de vijftiende minuut verzuimde Jaffa, oog in oog met de keeper, de 
voorsprong te verdubbelen. Kort hierna kwam John bij een actie ten 
val, hij kwam zelfs zo ongelukkig terecht dat hij zijn elleboog brak. 
Aangeslagen of niet, we behielden het veldoverwicht. Iedereen voerde 
vandaag zijn taken uitstekend uit, waardoor Wodan geen moment in de 
wedstrijd kwam. Desondanks viel in de 31e minuut wel de gelijkmaker. 
Stef schatte een hoge lange bal verkeerd in en de spits die eerder bij 
de bal was, kon afronden: 1-1. We gingen dus, gezien het spelbeeld 
onterecht, zonder voorsprong richting de thee. 

Voor de rust waren er geen zwakke schakels te vinden, dus was het 
voor Wim een lastige keuze om de wisselspelers aan te wijzen. Frank 
G. ging uit voorzorg naar de kant, zodat hij ook de laatste competitie-
wedstrijd voor de winterstop mee kan doen. Ook de tweede helft be-
hielden we het veldoverwicht, waarbij Wodan alleen kon loeren op de 
counter. Maar ons dominante spel leidde niet tot kansen. Na een kwar-
tier gespeeld te hebben, hield Hennie het met een blessure al voor ge-
zien, misschien is een warming-up niet zo’n gek idee? Dit resulteerde 
in de 64e minuut in de voorsprong dankzij Jaffa, hij ontving een slimme 
steekbal van Mike en schoot keihard onderkant lat raak: 1-2. De tot 
dan toe goed fl uitende scheidsrechter koos vanaf dat moment duide-
lijk de kant van Wodan. Zo besloot hij vanuit de middencirkel dat Mike 
buitenspel stond, zelfs zonder vlagsignaal van de eigen grensrechter. 
Diezelfde scheids fl ikte vorig jaar hetzelfde, toen wij ook vlak voor tijd 
op voorsprong stonden. In de 32e minuut hoopte Jaffa de wedstrijd te 
beslissen, maar met een uiterste krachtsinspanning kon de keeper de 
verwoestende knal stoppen. Maar Jeffrey besliste in de laatste minuut 
de wedstrijd, na een mooie solo schoot hij het leer bovenin de hoek: 
1-3. In tegenstelling tot vorig jaar trok de scheids er dit keer geen zeven 
minuten bij.
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Omdat iedereen zijn taken goed heeft uitgevoerd, hebben we vandaag 
een zeer goede en verdiende overwinning geboekt. De tactiek van Wim 
heeft dus gewerkt. De enige domper op de feestvreugde was de ern-
stige blessure van John, dus via deze weg: beterschap. In de kantine 
gingen de kannen weer vrolijk over tafel, helaas zaten er deze keer 
geen bitterballen bij. Maar het belangrijkste van vandaag was natuurlijk 
dat wij dankzij de overwinning aanhaken bij de top drie.

De webryder,
Marc van Hout

Dommelen vets – Tivoli vets 2-8 26 november 2011
Vandaag mochten de veteranen van S.V. Tivoli voor het eerst sinds 
het bestaan afreizen naar Dommelen. De eerste wedstrijd werd met 
4-0 gewonnen en Dommelen staat laatste, dus er werd een makkelijke 
wedstrijd verwacht. Maar Dommelen bleek twee weken terug een reu-
zendoder, Wodan werd in eigen huis met 1-0 opzij gezet. Dus we wa-
ren gewaarschuwd.

Een schot op de lat na vier minuten was de eerste waarschuwing. Maar 
de schutter had duidelijk nog niet in de gaten met welke verdediging 
hij te maken had, want Henk kegelde hem na negen minuten voor het 
eerst omver. Het slappe begin leidde zoals gewoonlijk tot veel com-
mentaar, maar het sussen van Hennie(!) had na een kwartier effect: 
Mike zorgde na een schitterende aanval voor de 0-1. Maar in de 23e 
minuut was het alweer gelijk, Dommelen tilde een vrije trap over onze 
onoplettende verdediging en de spits rondde af: 1-1. Hij maakte bij het 
aannemen van de bal hands, iedereen zag het behalve de scheids. 
Zelfs het vlagsignaal van Ronnie werd genegeerd, tijdens de protes-
ten was het natuurlijk Hennie die er vijf minuten af moest. In de 30e 
minuut kregen wij een penalty, na een goeie actie van Ilhan stopte de 
verdediger de voorzet met zijn hand. Frank G, die in de heenwedstrijd 
nog de paal raakte, schoot raak hoewel de keeper er nog aanzat: 1-2. 
Mike zorgde in de 34e minuut voor de voorsprong, hij en Jaffa konden 
na een goeie pass van Jeffrey richting de keeper. Mike gaf het laatste 
zetje: 1-3. 

Tien minuten na de thee ging de doelpuntenmachine pas echt draaien. 
Na een goeie actie van Jeffrey ontving Jaffa de bal en werd in de 
16-meter twee keer aangetikt, dus de bal ging weer op de stip. Ook nu 
schoot Frank G. raak: 1-4. 
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Hierna ging Dommelen gretig op zoek naar de aansluiting. Eerst waar-
schuwde ze René nog met een punter op de lat, maar nog voor de 50e 
minuut was het raak: de linksvoor werkte een voorzet binnen 2-4. Kort 
hierna werd René getorpedeerd, door een schandalige actie van de 
spits, René moest zelfs vervangen worden door Stef. Maar de doelpun-
ten bleven vallen, na 56 minuten maakte Mike zijn hattrick compleet. 
Met een typische ‘Mike’-goal, hij rommelde de bal langs vier verdedi-
gers en rondde af: 2-5. Hierna volgde een one-man-show van Jeffrey. 
De 2-6 werd twee minuten later door hem gemaakt, na een geweldige 
versnelling op de eerste meters waardoor hij de verdediging kansloos 
liet. Kort hierna moest ook Stef gewisseld worden, dus wij hadden we-
derom een derde doelman nodig. Hennie verdedigde vanaf nu het doel 
alsof zijn leven er vanaf hing. Vlak voor tijd redde hij een kopbal met 
een duik waar zelfs de legendarische Lev Yashin nog een puntje aan 
kon zuigen. Vlak daarvoor ging de one-man-show van Jeffrey verder, 
hij maakte de 2-7 op eenzelfde manier als zijn eerste. Dankzij dat doel-
punt gaat Jeffrey de winterstop in als clubtopscorer. Jeffrey bekroonde 
in de laatste seconde zijn uitstekende wedstrijd met een hattrick, na 
goed doorjagen van Ferry bood Jaffa hem een niet te missen kans: 2-8.
Dankzij deze overtuigende zege gaan we toch met een goed gevoel 
richting de winterstop. Volgens traditie zijn er weer twee zaalvoetbal-
middagen en een mosselavond geregeld, zodat het goede gevoel 
hopelijk niet verloren zal gaan.

Tot volgend jaar,
Marc van Hout

★ ★ ★
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KAARTAVONDEN

De eerstvolgende kaartavonden zijn gepland op:

Vrijdag  16 december 2011
Vrijdag  27 januari 2012

Aanvang 20.00 uur in onze kantine op sportpark de Heihoef.

U bent van harte welkom.
★ ★ ★



bloemen

planten

decoraties

t’Bloemenpunt !
Tongelresestraat 272 5613 DV  Eindhoven

tel. 040-2377884



van Os
Klussenbedrijf & Metselwerken

Oranje Nassaulaan 15
6026 BW  Maarheeze
0495 - 59 45 37
06 - 53 52 37 55
klussenbedrijf@npvanos.nl
www.npvanos.nl

Danny’s
attooT Place

LEENDERWEG 315  5643 AK  EINDHOVEN
www.dannystattooplace.nl

TEL: 06-41397679
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GEBOREN DICHTERS EN DICHTERESSEN
(door Tonnie’s zoon)

Geheel in de stijl van deze tijd van het jaar een gedichtje van mijn 
hand. Al is het tegenwoordig haast nooit meer de hand waarmee ik 
schrijf maar slechts de vinger die tikt op de toetsen.

Sint 2011

De Goedheiligman
Daar was ie dan

Onze club bezocht
In vol ornaat

Niemand werd bekocht
Hij was niet eens te laat

Onze eigen Sint
Voor elk kind

Samen met pieten
Cadeaus en pepernoten

Dat was genieten
Ja, wat hebben we genoten

Daar ging lange Klaas
En zijn schare pieterbaas

Op weg naar anderen
Zoveel mogelijk uitdelen

Niets daaraan veranderen
Dat kan ik aanbevelen

Pasje 6-12-2011

★ ★ ★
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SINTERKLAAS OP BEZOEK

Op 26 november vereerde de Sint ons 
weer met een bezoekje. Zo rond de klok 
van half 4 waren de meeste kinderen 
aanwezig en kon de Goedheiligman dus 
verschijnen. Het was een drukte van je-
welste, toen de eerste pieten zich lieten 
zien. Dit jaar was de Sint met maar liefst 
3 pieten naar ons sportpark gekomen. 
Eenmaal binnen werd Hij naar zijn zetel 
begeleid, onderwijl werden er natuur-
lijk heel wat handjes geschud en werd 
er fl ink gezwaaid en geroepen door de 

kindjes. De Sinterklaasliedjes werden ook uit volle borst meegezongen 
door alle aanwezigen. Terwijl de Sint zich kon richten op de kinderen, 
die direct bij hem in de buurt stonden, werd de rest vermaakt met leuke 
spelletjes door de organisatie.

Tijdens de spelletjes en dansjes de-
den twee pieten volop mee met de 
kinderen. De “hoofdpiet” week na-
tuurlijk geen moment van Sint’s zijde. 
Door de grote groep werd besloten, 
dat de kinderen slechts één keer bij 
Sinterklaas konden komen. Na een 
praatje en een fotootje kregen de 
kids dan meteen hun cadeautje. Zo 
kon iedereen het snelst aan de beurt 
zijn. Toch was het voor sommige van 
hen nog steeds een te lange lijdensweg, vooral omdat enkele namen 
behoorlijk op elkaar leken en er daardoor wat verwarring ontstond. Een 

jongetje dacht bijvoorbeeld als een van de eerste 
aan de beurt te zijn, maar moest noodgedwongen 
wachten tot het einde van het Sintbezoek. Geluk-
kig wist onze Klaas hem telkens toch gerust te 
stellen en kwam alles weer goed aan het einde. 
De Goedheiligman wist menig kind nog een per-
soonlijke boodschap mee te geven vanuit het 
grote boek en de kinderen waren een voor een 
enorm onder de indruk van hem. 



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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De dapperste kinderen durfden zelfs op 
schoot of zongen zomaar een liedje in de 
microfoon.

Het einde 
van de 
middag 
werd in-
geluid, 
toen 
Anouk 
(door de 

Sint Mevrouw de Wit genoemd) bij de 
Sint op schoot mocht komen. Zij kreeg 
van de (hoofd)piet de opdracht om het 
ene overgebleven cadeautje af te le-
veren bij het kindje, dat helaas ziek en dus afwezig was. Uiteraard was 

Anouk hiertoe bereid. Nadat ook deze 
zaak was afgedaan, kon de man met de 
baard pas echt aan zijn afscheidsronde 
beginnen. Terwijl de familie Rennenberg, 
zoals elk jaar desgevraagd een familie-
concert gaf, stond de Sint op en begon 
aan zijn laatste rondje in onze kantine van 
dit jaar.
Maria 
van 
Poppel 
greep 

dit moment aan om de Sint en zijn 
pieten te danken en een warm vaar-
wel te wensen.
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Het was een ontzettend gezellige en ook erg drukke middag, waar 
iedereen tevreden op terug zal kijken. Dank aan de organisatie en na-
tuurlijk ook de hoofdpersonen, Sint en zijn pieten. Laten we vooral niet 
vergeten om de kinderen te bedanken, want zonder hen is een Sinter-
klaasfeest natuurlijk onmogelijk.

★ ★ ★
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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.

Praktijkklas
Jefke mag met de klas naar het politiebureau voor een praktijkklas. Op 
een bord ziet hij foto’s van de 10 meest gezochte criminelen. Een van 
de kinderen vroeg bij een bepaalde foto of dat werkelijk de afbeelding 
was van de gezochte persoon. “Ja”, zegt een agent, “we zijn erg hard 
naar hem aan het zoeken”.  Jefke vraagt: “Waarom hield je hem dan 
niet vast toen je de foto maakte?”

Hoeveel vrouwen
Mijn vrouw vroeg me laatst met hoeveel vrouwen ik, tot op heden, had 
geslapen ?
Ik antwoordde (met een lach): “Alleen met jou schat, bij de anderen 
bleef ik wakker.”

Wiskundeles
In de wiskundeles ziet de juffrouw dat Pietje niet oplet. Ze roept hem 
en vraagt : “Wat is 2 en 4 en 28 en 44?”  Pietje antwoordt onmiddellijk: 
“Canvas, RTL4, VijfTV en Eurosport!” 
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Die Belgen
Vanochtend, rond een uur of zeven kwamen er twee werkmannen van 
de Belgische Kabelmaatschappij de straat ingereden en begonnen di-
rect te graven. Direct daarna gooiden ze de gegraven sleuf weer dicht 
... Dit ging zo de hele dag door in de hele straat. De ene Belg groef een 
gleuf en de andere Belg gooide die direct weer dicht. Nou, dus je be-
grijpt dat ik even naar ze toe ben gegaan vlak voordat ze vertrokken en 
ze heb gevraagd wat ze nu eigenlijk de hele dag gedaan hebben. En 
wat denk je wat ze tegen mij vertelden: ‘Wij hebben draadloos internet 
gelegd.’

Spugen
Henkie loopt langs het huis van de burgemeester en spuugt tegen een 
raam. De burgemeester heeft dit gezien en komt woedend naar buiten. 
“Wat zou jouw moeder ervan vinden, wanneer ik bij jullie huis langs 
loop en tegen het raam spuug?” vraagt de burgemeester. “Dat zou ze 
heel knap vinden, wij wonen namelijk op de 10e verdieping”.

Lodewijkje
Lodewijkje zit aan de kant van de gracht te huilen, de tranen rollen over 
zijn wangen. Er komt een vrouw langs en vraagt waarom hij zo verdrie-
tig is.
“Mijn moeder heeft allebei de katjes in de gracht verzopen” snikt Lode-
wijkje.
“Ooh, wat vind ik dat gemeen” zegt de vrouw.
“Ja en mijn moeder had beloofd, dat ik het mocht doen”.

Nog een Lodewijkje
Lodewijkje is samen met zijn vader op een paar-
denveiling. Hij kijkt toe als zijn vader bij een aan-
tal paarden zijn handen over de benen, romp en 
borst laat glijden. 
“Papa, waarom doe je dat?” vraagt Lodewijkje. 
“Omdat ik wil weten of de paarden gezond en in 
goede conditie zijn” antwoordt Papa.
Lodewijkje kijkt zijn vader bezorgd aan en zegt: 
“Pappie, ik denk dat onze postbode Mammie wil 
kopen”.        
 

★ ★ ★



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
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TIVOLI E1 NAJAARSKAMPIOEN

Voorste rij vlnr: Zinho Lodewijks – Amine Asbaa – Mert Cantemur 
- Furkan Akasal – Swentley Maal – Shakira Abozad – Delano Vonk – 
Jesni Bakermans
Middelste rij vlnr: Emre Kaya – Prince Quainoo – Jelle van der Ree – 
Mohammed Azaoum
Achterste rij vlnr: Wim Vermeulen – Maikel vanden Heuvel

Jawel, de E1 van Tivoli is kampioen geworden van hun najaarscompe-
titie.  In een directe confrontatie met de enig overgebleven concurrent 
SBC E12 wonnen zij met 13-2 en konden zich met de klinkende cijfers 
10 gespeeld, 30 punten, 135 doelpunten voor en 19 tegen kampioen 
noemen. Ook wij als redactie feliciteren hen met dit fantastische resul-
taat. Onderstaand treffen jullie het verslag van de kampioenswedstrijd 
aan.
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SBC E12 – Tivoli E1 2-13
Op 26 november gingen wij, de E1 van Tivoli 
met ouders en enkele andere mensen naar 
SBC in Son voor de kampioenswedstrijd. 
Wij konden in die wedstrijd najaarskampi-
oen worden, want de vorige 9 wedstrijden 
hadden we allemaal gewonnen, maar SBC 
stond aan het begin van de wedstrijd maar 3 
punten achter, dus bij winst voor SBC zouden we gelijk komen. 

De ouders van de spelers hadden een groot spandoek meegenomen 
om onze spelertjes daarmee extra aan te moedigen. Om 10.00 uur ‘s 
morgens was de aftrap en Tivoli zette meteen druk, wat na twee minu-
ten al een doelpunt opleverde. De spelers waren blij met dat doelpunt 
en misschien dachten ze daardoor wel, dat het makkelijk zou verlopen, 
maar niks was minder waar. 
Bij de eerste uitval van SBC maakten ze de 1-1, omdat ze bij Tivoli 
niet goed stonden op te letten. Hierdoor waren ze wel goed wakker 
geschud, want na 3 minuten na die goal van SBC was het alweer 2-1 
voor Tivoli. Met de vier invallers die ze hadden, werd door leider/coach 
Maikel vanden Heuvel regelmatig gewisseld, maar wie hij ook wisselde, 
de E1 van ons bleef voortreffelijk spelen. SBC kwam nog maar weinig 

in de buurt van de goal van 
Tivoli en ook de twee da-
mes die meededen bij Tivoli 
voetbalden heel goed en 
deden niets onder voor hun 
mannelijke collega’s. Sa-
men waren ze meestal de 
spelers van SBC de baas 
op het veld en in de pauze 
werden de spelers nog 

toegesproken door Maikel van den Heuvel en Wim Vermeulen. Dat het 
voortreffelijk ging en zo door moesten gaan, was hun boodschap.
Uiteindelijk is het 13-2 voor Tivoli geworden, maar ze hadden tal van 
kansen gemist, anders zou de uitslag vele malen hoger zijn uitgeval-
len. Nadat de scheidsrechter af fl oot voor het einde van de wedstrijd, 
gingen de spelers van Tivoli door het dak. Volgens mij kon heel Son 
horen, dat ze kampioen geworden waren. 



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
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5674 TW Nuenen
T 040 283 60 09
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www.mebaautos.nl
MEBAautos@hotmail.com

WIERINGA TWEEWIELERSERVICE

Roostenlaan 59 • 5644 GB Eindhoven • erik@zwartwit.net
040 293 00 22   www.gazelle.nl
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Toen moesten de spelers nog een voor een ‘n penalty nemen, wat ge-
bruikelijk is bij de E en F. Nadat een speler van Tivoli een penalty geno-
men had, moesten ze bij Maikel komen, die ze dan 
een voor een ‘n medaille omhing, die hij geschon-
ken had. Ze waren zo trots op die medaille. Toen 
uiteindelijk iedereen omgekleed was, gingen ze 
allemaal terug naar Tivoli, waar ze ontvangen wer-
den in de kantine met het lied “we are the champi-
ons”. 
Na dat lied, wat ze leuk vonden, werd er door Mai-
kel een klein toernooi geregeld op het tafelvoetbal-
spel. Na dit toernooi werd er door Tivoli friet met 
een snack en drinken aangeboden. Na het eten werd iedereen nog 
toegesproken door de begeleiding van de E1, t.w. Maria van Poppel, 
Maikel vanden Heuvel en Wim Vermeulen. De E1 kreeg namens de 
vereniging nog een kampioenstrofee en ook kreeg iedere speler nog 
een sporttas aangeboden (ook die was geschonken door Maikel). Als 
laatste werden leiders Maikel en Wim naar voren geroepen door Maria 
van Poppel en zij kregen uit haar handen allebei een trofee als aanden-
ken, omdat ze de spelers zo goed hadden begeleid en er heel wat van 
gemaakt hadden.
Uiteindelijk gingen de spelers met ouders met een goed gevoel naar 
huis, mede ook dat ze alle 10 wedstrijden gewonnen hadden met maar 
liefst 135 doelpunten voor en maar 19 tegen. Ze gaan genieten van 
een welverdiende winterstop, want na de winter zullen ze weer aan de 
bak moeten, maar dan denk ik op een hoger niveau.
Verder wenst Tivoli de spelers na de winterpauze een goed voorjaars-
seizoen toe.
 
Wim van den Heuvel

★ ★ ★
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TUSSENSTANDEN JEUGD NAJAARSREEKS ´11 -´12

C1: 4e Klasse poule C81
Unitas’59 C4 10 30 74- 16
Nederwetten C1 10 27 73- 11
Rood Wit V C2 10 21 69- 42
RKGSV C1 10 19 50- 36
Best Vooruit C4 10 17 31- 24
RPC C2 10 16 41- 30
Tongelre C1 10 10 25- 42
WODAN C4 10 9 32- 43
Wilhelmina Boys C3 10 6 17- 79
Brabantia C3 10 4 19- 50
Tivoli C1 10 3 22- 80

E1: 4e klasse poule 570
Tivoli E1 10 30 135- 19
SBC E12 10 24 78- 51
WODAN E15 10 15 65- 50
Beerse Boys E5M   8 6 25- 57
Unitas’59 E12   9 6 34- 65
Wilhelmina B.   9 3 14- 109

F1: 2e klasse poule 234
DBS F2 10 30 93- 7
Unitas’59 F3 10 22 44- 19
Tongelre F1 10 16 39- 31
WODAN F3 10 10 26- 55
Tivoli F1 10 6 26- 61
Rood Wit V F2 10 4 13- 68

F2: 4e klasse poule 553
Marvilde F4 10 30 68- 4
Tongelre F2 10 24 67- 10
Woenselse B. F5 10 18 40- 28
Unitas’59 F17 10 12 37- 54
Tivoli F2 10 4 22- 86
Gestel F3 10 1 6- 58

★ ★ ★
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HET KNUPPELTJE – De dichtersversie

Ons is gebleken, dat we in het digitale tijdperk met nieuwe problemen 
te maken krijgen. Zo kunnen we niet anders dan concluderen, dat de 
digitale versie van ons clubblad niet zo goed wordt gelezen dan het 
oude vertrouwde gedrukte exemplaar. Tot nu toe hebben we dan ook 
nog geen reactie mogen ontvangen van de door Jack Engelen in de vo-
rige 2 (digitale) clubbladen bedichte Tivoliaan. Hoe jammer wij het ook 
vinden, helaas heeft dit ons doen besluiten om deze rubriek voorlopig 
in de ijskast te zetten, het is niet anders. Als we een oplossing hebben 
gevonden om de gedrukte versie van ons clubblad in ere te herstellen, 
zullen we deze rubriek herstarten en dan krijgt Henk alsnog een her-
kansing.

★ ★ ★
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- u zojuist het laatste (digitale) clubblad van het  
 jaar 2011 heeft gelezen
- het jaar 2012 misschien wel weer een hardcopy  
 versie van dit clubblad in het verschiet heeft
- hier nog wel wat beslissingen over genomen  
 moeten worden
- wij nog steeds voorstanders zijn van een ge-

drukte versie
- de digitale versie wel een aangename aanvulling is
- ons eerste erg wisselend blijft presteren
- de selectie sowieso wisselvallig is
- ons 2e ook dit jaar voortijdig de competitie heeft moeten staken
- wederom is gebleken dat er een spelerstekort is in de selectie
- langdurige blessures en andere niet nader genoemde oorzaken hier-

aan ten grondslag liggen
- het uiterst jammer te noemen is dat het 2e ook dit jaar geen volledige 

competitie kan spelen
- de Sint weer in het land was
- hij ook dit jaar weer ons clubje met een bezoekje vereerde
- hij samen met 3 van zijn pieten zijn feestje kwam vieren op zaterdag 

26 november 
- het een erg drukke een gezellige middag was
- er in totaal zo’n 50 kinderen getrakteerd werden op lekkers en 

cadeautjes
- de man met de mijter op ook echt een meid erop had
- mevrouw Anouk de Wit hiervoor zorgde
- de Sint pas echt genoot met zo’n mooie dame op schoot
- diezelfde ochtend het traditionele kerstbomensteken heeft plaatsgev-

onden
- de boompjes dit jaar in Limburg gehaald moesten worden
- de verkoop van deze bomen direct van start is gegaan
- de opbrengst van de bomen ten goede van onze club komt
- u dus allemaal een boompje moet gaan halen bij de familie Tholen
- we op deze manier meteen kunnen inhaken op het kerstfeest en het 

komende Nieuwjaar
- we u allemaal natuurlijk hele fi jne feestdagen en een fantastisch 

2012 willen toewensen
- we verwachten dat we u allemaal zullen zien op de nieuwjaarsrecep-

tie
- deze plaats zal vinden op zondag 8 januari vanaf 14.00 uur

★ ★ ★
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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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