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REDACTIONEEL

Het begin is ge-
maakt, de eerste 
gedrukte exempla-
ren van ons club-
blad zijn weer in 
omloop. Afgelopen 
zondag zagen wij 
in onze kantine 
enkele zwart-wit 
versies van uw en 

ons blad op de bar liggen. Wat een 
genot om weer eens door zo’n boekje 
te bladeren. Natuurlijk zijn er nog wel 
wat aanmerkingen mogelijk op die ge-
printe versie, de lay-out klopt nog niet 
en de kwaliteit kan beter, maar toch 
gewoon weer een echt clubblad in je 
handen, hoewel de vernieuwde en 
verbeterde websiteversie ook steeds 
meer begint te wennen. Tegenwoor-
dig kunnen we zelfs door het boekje 
heen bladeren en ook de adverteer-
ders zijn in de digitale versie goed 
vertegenwoordigd. Al met al zijn we 
daar erg tevreden over. Ondanks dat 
is onze drang naar een papieren club-
blad nooit afgenomen en dat hebben 
we ook nooit onder stoelen of banken 
gestoken. Wij zijn inmiddels zover dat 
de eerste kennismakingsgesprekken 
met drukkerijen van start (zijn ge)
gaan. Natuurlijk weten we nog niet 
wat de uitkomst hiervan zal zijn en 
wat wij u kunnen gaan bieden. We 
zullen in elk geval ons uiterste best 
doen voor een betaalbare hardcopy 
van dit blad.
Voor nu: veel leesplezier!

★ ★ ★
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IN MEMORIAM – WIM VAN HOUT

Vorige week kregen we trieste nieuws van het overlijden
van ons erelid en oud-voorzitter

WIM VAN HOUT

 Op 4 maart 2012 is hij op 78-jarige leeftijd gestorven.

Wim was lid van onze vereniging sinds 1972 en zou dus aan het 
eind van dit seizoen jubileren als 40 jaar lid. Hij was een 

bijzonder mens met een uitgesproken wil en eigen opvattingen, 
wat niet altijd even gemakkelijk, maar wel duidelijk was. 

Hij was vanaf het begin erg actief in de toenmalige 
pupillenafdeling, die toentertijd nog onder leiding stond van 

het legendarische echtpaar Lau en Lies vd Brand. Hij trad op 
als leider, sponsor en toen de vd Brand’s er in 1978 mee stopten, 

was hij ook nog een tijdje voorzitter van die afdeling. In die tijd 
was hij met enkele anderen de animator van de alom bekende en 

zeer gewaardeerde pupillenzaaltoernooien in “D’n Tref”, die 
zo rond Kerstmis gehouden werden. Begin jaren ’80 raakte hij wat 

op de achtergrond, maar met zijn zaak, loodgietersbedrijf van Hout, 
bleef hij de vereniging wel gul en royaal sponsoren. Na een 

zware bestuurscrisis en een ruim één jaar durend “voorzitterloos” 
tijdperk wist een vacaturecommissie Wim te strikken en vanaf 

november 1986 zwaaide hij de voorzittersscepter bij onze club. 
Tijdens zijn bewind behaalde het 1e een van haar laatste sportieve 

successen, toen in het seizoen 1988-1989 promotie naar de 
4e klasse KNVB werd afgedwongen. In 1991 hing Wim de 

voorzittershamer aan de wilgen en verdween vanaf toen uit de 
schijnwerpers. Begin jaren ’90 is hij voor zijn verdiensten 

voor de vereniging benoemd tot erelid.

Dat hij moge rusten in vrede!

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

Bijzondere ledenbijeenkomst en discussieavond
Het bestuur en de Raad van Advies nodigt de leden en de ouders van 
de jeugdleden uit voor een bijzondere ledenbijeenkomst en discus-
sieavond. Deze is gepland op donderdag 28 maart om 20.00 uur in de 
kantine op de Heihoef.
Het is belangrijk, dat u allen aanwezig bent, want u wordt geïnformeerd 
over de plannen en de visie, die de Raad van Advies heeft ontwikkeld. 
Een visie die past bij de club en waar we ons de komende tijd op moe-
ten zouden richten. Uw mening is daarbij van belangrijke betekenis, 
want bij de uitvoering zal een dringend beroep moeten worden gedaan 
op ieders bereidwillige medewerking. Er zullen mensen op moeten 
staan om mee te helpen met de verwezenlijking van de plannen. Als 
het voortbestaan van onze vereniging u iets kan schelen, dan zorgt u 
dat u er die avond bent. Wij rekenen op u.

Overlijden
Op 4 maart j.l. is onze oud-voorzitter en erelid Wim van Hout overle-
den. Het bestuur wenst de familie van Hout sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.

Namens het bestuur,

Leny Sanders,
secretaris

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand april

  1  Peter van den Berg jeugdleider/trainer F1
  6  Gerard Geurds lid commissie van beroep
  Miro Mooi kiddy’s
  8  Michel Mohanlal scheidsrechter 3e

  9  Patrick Beerendonk 4e

13  Fadil Belhaj trainer selectie
  Radi Belhaj selectie
14  Rob van Hout 3e

15  Caspar Zoetmulder 5e

  Maaike Jacobs dames
16  Furkan Akasal E1
18  Berry van Gompel algemeen
  Hans Sanders 3e

19  Erik Mol algemeen reservelid
21  Elijah de Bruin 5e

22  Bushra Musa C1
23  Salaheddine Abellaoui 2e

25  Ilona van Dun dames
27  Johan van de Laar 4e

28  Paul van Poppel 5e

29  Jori  Schlangen kiddy’s

★ ★ ★
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VAN DE VOORZITTER

Wat betekent clubgevoel.

Het is misschien verkeerd gedacht, maar ik 
denk nog steeds dat een vereniging zoals Tivoli 
er is om aan iedereen die daarin bezig is plezier 
en genoeglijkheid te bieden. Of je nu voetbalt, 
bestuurlijk bezig bent of  de club als vrijwilliger 
ondersteunt, het maakt allemaal niet uit, als je 
maar plezier hebt en door dat plezier een ge-
voel krijgt dat je er bij hoort en binding hebt met 
de rest van de club.

De vraag is dan natuurlijk zijn mijn gedachten nog wel van deze  tijd en 
van toepassing op onze club? Zijn er in de loop van de tijd niet te veel 
zaken ingeslopen die de binding met de club zwakker hebben gemaakt, 
waardoor het eens zo sterke karakter van toen bij onze club behoorlijk 
heeft ingeboet.

Is het ‘ons kent ons’ gevoel niet verdwenen en kennen de leden elkaar 
nog wel zoals dat vroeger het geval was. Als je toen in het eerste voet-
balde, kende je de spelers van het zevende net zo goed als je eigen 
teamgenoten, omdat je na de wedstrijden elkaar in je stamcafé en het 
clublokaal regelmatig in gezelligheid ontmoette en plezier beleefde 
tot diep in de nacht. Dat is nu allemaal voorbij. Er is bijna geen speler 
meer te vinden die na de wedstrijd tot in de late uurtjes in de kantine 
het clublied staat te brallen. Het is gewoon voorbij vervlogen in de tijd.

En toch blijf ik er bij dat clubs, zoals Tivoli, aan heel veel mensen ont-
zettend veel plezier kunnen bieden als men maar zorgt dat men aan 
binding doet. Bij Tivoli zijn er gelukkig nog mensen bezig die voor die 
binding willen zorgen, mensen die zich op veel fronten inzetten om er 
het beste van te maken, maar die vaak tot de conclusie komen dat ze 
te gering in aantal zijn om die binding gaande te houden. Hou die men-
sen in ere, ze zijn er al, dat is een voordeel, maar het grote nadeel is 
dat ze kunnen verdwijnen omdat ze het gevoel hebben aan het dweilen 
te zijn met de kraan open.
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Daarom is het van belang dat we ondersteuning hebben gekregen in 
de vorm van de Raad van Advies. Deze raad komt eerdaags met voor-
stellen en het is aan U om die voorstellen uit te voeren. Ik begrijp best 
dat er hier en daar kritiek is, daar ben ik ruimdenkend genoeg voor. 
Kritiek die aangeeft dat het moet veranderen. Ook daar ben ik het mee 
eens en ik ben er van overtuigd dat het kan veranderen, als u tenmin-
ste in de positiefste zin daaraan wil meewerken en gewoon uw hulp 
aanbiedt.

Wordt hier geen gevolg aan gegeven, dan blijft de kraan open en wordt 
er niet meer gedweild.

Dre Rennenberg
Voorzitter     

★ ★ ★

JEUGDTOERNOOIEN

Onderstaand een (voorlopig) overzicht van de jeugdtoernooien.

Zaterdag 19 mei 2012
Toernooi bij vv Gestel voor F1 en F2 van 09.30 uur – 13.00 uur
Toernooi bij vv Gestel voor E1 van 13.00 uur – 17.00 uur

Zaterdag 2 juni 2012
SV Tivoli thuistoernooi

★ ★ ★
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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.

Woenselse Boys B vets – Tivoli vets 2-7 25 februari 2012
Toen de veteranen op het sportpark aankwamen, leek niets erop dat 
hier straks gevoetbald zou worden. Er was geen scheids, geen hoek-
vlaggen en ook de grensrechters moesten het zonder vlaggen stellen, 
ook was vijf minuten voor aanvang nog niemand op het veld. Toen alles 
na een kwartier uiteindelijk geregeld was, konden de veteranen onder 
leiding van Fred als scheidsrechter de enige thuisnederlaag van het 
seizoen weg proberen te poetsen.
Met Diego en Vinnie als debutanten ging de wedstrijd tegen slechts 
tien Boys van start. Van deze man-meersituatie werd door Jaffa al na 
drie minuten geprofi teerd, op aangeven van Vinnie tekende hij voor 
de 0-1. Ook toen de elfde boy zich na tien minuten meldde, werd de 
tegenstand niet veel beter, alleen wij vergaten vooralsnog aan het doel-
saldo te werken. Want na een eerste kwartier waarin meer fout ging 
dan goed kwam de gastheer weer op gelijke hoogte. Een derde kans in 
korte tijd was er ook voor Stef een te veel: 1-1. Ik denk dat de carnaval 
bij veel veteranen er goed ingehakt heeft, want de meesten waren niet 
vooruit te branden. Desondanks maakte Jaffa na 24 minuten de 1-2, de 
veteranen grepen dit moment aan om de druk op te voeren. Want kort 
hierna raakte Jeffrey binnen een minuut twee keer de paal. Maar hier 
bleef het niet bij, want na een half uur schoof Vinnie zijn eerste vetera-
nendoelpunt binnen na goed werk van Jeffrey: 1-3. Dit was ook meteen 
de ruststand na een dramatische eerste helft, dus er viel genoeg te be-
spreken.

De rust was vandaag niet echt nodig, want ik denk dat de meeste ve-
teranen niet echt moe waren. Ook de eerste minuten waren niet om 
over naar huis te schrijven, maar daarna kwam de doelpuntenmachine 
op gang. Jaffa verbaasde iedereen, en misschien zichzelf nog wel het 
meest, met een schot van 25 meter boven in de hoek. De keeper was 
kansloos: 1-4. Dankzij deze goal werd Jaffa ook meteen clubtopscorer. 
Die titel deed hem duidelijk goed, want slechts een paar minuten later 
lag zijn twaalfde van het seizoen en zijn vierde van de middag erin. Na 
een assist van Jeffrey door de benen van een Boy stond Jaffa oog in 
oog met de keeper en faalde niet: 1-5. 
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Kwam Woenselse Boys dan helemaal niet meer voor in de wedstrijd? 
Eigenlijk niet, maar tien minuten voor tijd werkte de geheel vrijstaande 
spits de 2-5 binnen. Ondertussen speelden zij achterin niet eens meer 
een op een, iedereen liep voorin. Vinnie profi teerde met zijn snelheid 
optimaal van de gatenkaas, na een lange bal van Frans Veldpaus kon 
Vinnie opnieuw scoren: 2-6. Jeffrey, inmiddels ex-clubtopscorer, deed 
een kleine tien minuten voor tijd ook nog een duit in het zakje. Na goed 
jagen van Jaffa werd Jeffrey in staat gesteld om de 2-7 te maken. 
Hierna werd er niet meer gescoord en na precies zeventig minuten fl oot 
Fred de wedstrijd af.
De carnaval was voor de meeste veteranen duidelijk pas net afgelo-
pen, want het ontbrak vandaag bij de meesten aan inzet. Gelukkig was 
de tegenstand ook niet al te best en hebben we alsnog de drie punten 
mee naar de Heihoef kunnen nemen. Fred kreeg na de wedstrijd zelfs 
nog een premie voor het leiden van de wedstrijd. Deze premie kan hij 
dus mooi besteden aan het reisje naar Duitsland, want dat is inmiddels 
ook gepland. Mochten er nog veteranen zijn die meewillen, je kan je tot 
de 29e opgeven bij Stef. Dan leg ik nu voor het eerst dit kalenderjaar 
de pen weer neer.

De webryder,
Marc van Hout

Tivoli vets – Gestel vets 6-1 3 maart 2012
Vandaag stond de wedstrijd tussen oranje-zwart en geel-blauw op het 
programma, ofwel de wedstrijd tussen de veteranen van SV Tivoli te-
gen die van Gestel. In de drie seizoenen dat de SV een veteranenelftal 
bezit, hebben we over negentig minuten nog niet van Gestel weten te 
winnen, dus we kunnen spreken van een heuse angstgegner. Wat ver-
der ‘opvallend’ was, was dat er aan de zijde van Tivoli 22 zwarte voet-
balschoenen aan de aftrap stonden.
De eerste kans van de wedstrijd was na vijf minuten voor Frans Veld-
paus, na een individuele actie eindigde zijn schot op de lat. Ondanks 
het sterke eerste kwartier leidde dit verder niet tot enorme kansen, 
want het volgende moment liet 18 minuten op zich wachten. Frans 
Verbeek miste een grote kans om de verdiende voorsprong op het 
scorebord te brengen. Die voorsprong kwam er uiteindelijk toch na 21 
minuten. Na goed doorjagen van Jaffa op de Gestelse doelman volgde 
een prima 
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uitgespeelde aanval, waarbij Frans Veldpaus het eindstation was: 1-0. 
In de 26e minuut leek Frans Verbeek de voorsprong te verdubbelen, 
maar zijn bekeken schot verdween net aan de verkeerde kant van de 
paal. Dat Frans Verbeek gretig speelde vandaag bleek wel na een half 
uur, want met een schot op de lat van zeker 25 meter was hij voor de 
derde keer in de eerste helft gevaarlijk. Gestel was in de eerste helft 
helemaal niet gevaarlijk geweest, dus zij mochten niet klagen met de 
kleinst mogelijke achterstand bij rust. Dit kwam voornamelijk omdat wij 
de kansen vergaten af te maken, in een van de beste helften van het 
seizoen.

Dat Gestel nog hoop had na de eerste helft, kwam binnen twee minu-
ten tot uiting. Want de eerste goede aanval van Gestel was meteen 
raak, na een aanval over de linkerkant werd Stef uiteindelijk gepas-
seerd: 1-1. Maar dit doelpunt leidde niet tot beter spel van Gestel. In 
de 41e minuut scoorde Jeffrey alweer de 2-1, na een perfecte steekbal 
van Frans Verbeek omspeelde hij simpel de keeper en rondde af. Na 
drie kwartier leek de wedstrijd dan toch gespeeld. Mike ontving een 
goede pass van Thuur, die terugkeerde van een blessure. En na een 
goede actie wist Mike uiteindelijk het net te vinden: 3-1. De honger 
naar doelpunten van Tivoli was helaas voor Gestel nog niet gestild: in 
de 20e minuut scoorde Frans Verbeek eindelijk zijn doelpunt. Na een 
corner van Arno nam Frans de bal aan en volleerde hem na de stuit 
boven in de hoek: 4-1. Op dit moment leek dit de mooiste goal van de 
middag te worden, maar dat was dus voordat het 5-1 werd. Frans Ver-
beek scoorde wederom. Na een slalom tussen drie verdedigers door, 
stiftte hij de bal schitterend over de keeper. Zo stond er na 28 minuten 
dus 5-1 op het scorebord. Tussen de twee wereldgoals in werd Gestel 
ook nog gevaarlijk, maar het schot van de spits spatte boven Stef op de 
kruising uiteen. De eindstand werd vijf minuten voor tijd aangetekend. 
Na een overtalsituatie behield Frans Veldpaus het overzicht en gaf de 
bal aan Maikel, die schoot de bal beheerst in de hoek: 6-1. Ja, jullie 
lezen het goed, Maikel scoorde zowaar zijn eerste doelpunt van het 
seizoen. Hierna eindigde de wedstrijd zonder noemenswaardige inci-
denten in een verdiende overwinning.

Eindelijk hebben we dan een keer van Gestel kunnen winnen en dat 
nog wel met een overtuigende 6-1. Na een van de beste wedstrijden 
van het seizoen, waarin de score nog hoger had kunnen (of moeten) 
uitvallen. Vandaag hadden we dan ook de beschikking over een van de 
best mogelijke elftallen die we op de been konden brengen. 
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Wel missen we nog steeds een aantal veteranen door blessures, waar-
onder onze aanvoerder Frank G. die afgelopen week is geopereerd. 
Dus ook langs deze weg sterkte met het herstel. Gestel hoeft dus voor-
lopig niet meer als angstgegner bestempeld worden. Volgende week 
wacht de wedstrijd tegen Beerse Boys waarin de zeperd van de heen-
wedstrijd rechtgezet moet gaan worden.

De webryder,
Marc van Hout

Tivoli vets – Beerse Boys vets 5-1 10 maart 2012
Net als de vorige twee weken stond de wedstrijd van vandaag ook in 
het teken van iets rechtzetten, want Beerse Boys is de enige ploeg 
waartegen Tivoli dit seizoen nog geen punten heeft behaald. In een van 
de slechtste wedstrijden van het seizoen ging de heenwedstrijd name-
lijk met 5-4 verloren, een van de redenen hiervoor waren de snelle bui-
tenspelers van Beers, dus hier was vooraf ook voor gewaarschuwd.
De start was in ieder geval beter dan die eerste wedstrijd, toen we bin-
nen vijftien seconden tegen een achterstand aan keken. Ondanks dat 
Beers in de beginfase veel druk zette en wij moeilijk van de eigen helft 
kwamen, kwamen we in de zevende minuut toch op voorsprong. Jef-
frey schoof de eerste kans vanaf de rand zestien langs de keeper: 1-0. 
Het verzet van Beers leek ook meteen gebroken, want in de tiende mi-
nuut kregen we weer twee kansen om de voorsprong te verdubbelen. 
Eerst stuitte Ferry op de doelman waarna Jeffrey voorlangs schoot. Die 
verdubbeling kwam er na een kwartier toch. Mike omzeilde de buiten-
spelval en rondde af, ondanks de protesten van Beers werd de goal 
toch goedgekeurd: 2-0. Een van de weinige keren dat Beers in de aan-
val trok, leverde voor hunzelf nog het grootste gevaar op, want Frans 
schoot in de zeventiende minuut na een counter rakelings naast. Na 
25 minuten werd Ferry vrij voor de keeper gezet door een geweldige 
pass van Jeffrey, maar zijn stift verdween in het zijnet. Nog in diezelfde 
minuut vergat Mike de wedstrijd helemaal te beslissen, want ook zijn 
100% kans ging niet tussen de palen. De defi nitieve beslissing volgde 
enkele minuten later uit een corner. Mike en Jeffrey liepen in eerste in-
stantie elkaar nog in de weg, maar toen Jeffrey de bal eenmaal onder 
controle had, was het een koud kunstje om het leer tegen de touwen 
te werken: 3-0. Ook Frans Veldpaus deed voor rust nog een duit in het 
zakje, de Beerse doelman dook over het afstandsschot van 25 meter: 
4-0. 
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René was in de eerste helft nog niet echt getest, maar vlak voor rust 
werd het toch 4-1. Een voorzet werd verkeerd verwerkt en de spits kon 
er nog een teen tegenaan zetten. Hiermee was de eerste helft nog niet 
ten einde, want in de blessuretijd werd Mike nog op de rand van de 
zestien onderuit geschoffeld. Jeffrey schoot de daaropvolgende vrije 
trap net naast, terwijl de keeper aan de andere kant de muur nog aan 
het opstellen was. Een 4-1 ruststand was gezien het krachtsverschil 
nog mager uitgedrukt, want het hadden wel dubbele cijfers kunnen (of 
moeten) zijn.
De tweede helft was pas net begonnen of de voorsprong werd we-
derom vergroot. Jeffrey ontving de bal van Jaffa en was daarmee het 
eindstation na een mooie aanval over veel schijven, zo stond er na 
veertig minuten 5-1 op het scorebord. De kansen bleven zich, vooral in 
de beginfase van de tweede helft, opstapelen. Zo probeerde Frans de 
keeper wederom met een afstandsschot te verrassen, maar het schot 
eindigde net boven de lat. Na drie kwartier spelen dacht Diego zijn 
eerste veteranendoelpunt te maken. Na een goede pass van Frans ver-
scheen Diego oog in oog met de keeper maar dit keer kwam de keeper 
er als winnaar uit. Zo bleef het dus 5-1, dit zou uiteindelijk ook de eind-
stand blijken te zijn. Want van de vele kansen die we creëerden, werd 
er geen een gepromoveerd tot doelpunt. Dit had de ene keer te maken 
met zelfzuchtigheid, maar soms ook door het te veel willen combineren. 
Zo werd Beerse Boys uiteindelijk nog gespaard dat het geen dubbele 
cijfers zijn geworden. Beers was zelf ook nog een keer levensgevaar-
lijk. Tien minuten voor tijd verscheen de topscorer van Beers opeens 
oog in oog met René, alleen schoof hij de bal naast.
Ondanks het grote aantal kansen werd het vandaag slechts 5-1, maar 
het belangrijkste is dat we de heenwedstrijd hebben rechtgezet. Van-
daag werd er bij vlagen uitstekend gespeeld, vooral in de eerste helft. 
In de tweede helft zakte het spel wat weg, maar er waren nog kansen 
genoeg om richting de dubbele cijfers te gaan. Na de wedstrijd ging 
het, zoals gebruikelijk de laatste tijd, weer over de reis naar Duitsland 
die stilaan vorm heeft gekregen. Een ding staat in ieder geval vast: we 
gaan niet op de fi ets want dat kan bij sommige veteranen nog wel eens 
problemen opleveren.

De webryder,
Marc van Hout

★ ★ ★
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KAARTAVONDEN

De eerstvolgende kaartavond is gepland op:

Vrijdag 30 maart 2012

Aanvang 20.00 uur in onze kantine op sportpark de Heihoef.

U bent weer van harte welkom.
★ ★ ★

VAN DE RAAD VAN ADVIES

Discussieavond 29 maart

De Raad van Advies heeft de avond voorbereid. Het is nu aan de leden 
en de ouders van de jeugdleden om te laten zien hoe ze het met de 
club voor hebben. We informeren de aanwezigen wat er in de afgelo-
pen tijd is gedaan door de Raad van Advies. We presenteren de visie 
die past bij de vereniging en waar we ons de komende tijd op moeten 
gaan richten. Wat moeten we ervoor gaan doen om zover te komen.
We willen ook graag de mening van de aanwezigen horen. Dit doen we 
op een speciale manier.

Na deze avond zal de Raad van Advies alles op een rijtje zetten wat er
concreet gedaan moet worden. Daarna is het aan anderen om dit op 
te pakken. Dit betekent dat mensen op moeten staan om een deel van 
deze taken mee uit te gaan voeren. We hebben veel mensen nodig, die 
ieder hun deeltje doen. Lid zijn van de vereniging betekent nu iets terug 
doen. We gaan nog energie steken in de uitnodiging omdat de kantine 
vol moet. Voel je aangesproken en zorg dat je er bent.

Het bestuur en Raad van Advies

★ ★ ★



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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HET 3e Elftal
(van onze redacteur Pascal Janssen)

Onze Pas is weer wakker geworden en levert weer periodiek wedstrijd-
verslagen van het 3e bij onze webmaster Willem Scheenjes aan. De 
redactie maakt hiervan gebruik en onderstaand vindt u onze selectie 
van deze maand.

Brabantia 4 – Tivoli 3 7-1 (geloof ik) 26 februari 2012
Wat een braspartij was dit zeg.
We hebben terecht en dik verloren van de Brab. De eerste helft bleven 
we nog enigszins in de buurt doordat de tegenstander vele kansen on-
benut liet maar na de thee leek het hek van de dam.
Wij boden haast geen tegenstand en ondertussen viel elke bal van de 
Brab goed. Een slechte corner ging zomaar in de goal en alle tweede 
ballen waren voor de blauw-roden. Het grootste probleem was dat wij 
geen enkel duel wisten te winnen. Marc viel ook nog eens fl ink gebles-
seerd uit.

Unitas 4 – Tivoli 3 1-3 4 maart 2012
Na de zeperd van vorige week hadden we nu iets recht te zetten.
Wij waren vanaf de aftrap de bovenliggende partij en kwamen terecht 
met 0-2 voor. Weliswaar stond Unitas veelvuldig op onze helft maar 
echte kansen kwamen er niet. Vinnie en Rob namen de productie voor 
hun rekening, en de goal van Rob was fenomenaal, een afstandsschot 
vanaf een meter of 45. Aan de goal van Vinnie ging erg goed voorbe-
reidend werk van Jaffa vooraf. Na de thee viel vrij snel de 0-3, via een 
aanval over onze linkerkant, en het spel leek beslecht. (Mamadou) So 
deed het voorbereidende werk. Unitas bleef toch aanvallen en kreeg 
loon naar werken, maar meer dan die ene goal zat er voor hen echt 
niet in.

Tivoli 3 – Boxtel 4 3-1 11 maart 2012
Na een klinkende uitoverwinning vorige week wisten we vandaag de 
3 punten op de Heihoef te houden. Ook vandaag was de overwinning 
terecht, wij waren gewoon de betere ploeg. Voor rust kwamen we op 
2-0 door goals van Vinnie en Stefan. Vincent reageerde attent op een 
slechte terugspeelbal en tikte de bal beheerst in de hoek. Stefan ver-
baasde vriend en vijand met een mooi afstandsschot in de lange hoek.
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Na rust stond invaller Diego in de spits en liet meteen zien dat hij dat 
nog steeds goed kan. Na een mooie steekpass van Robke, lobde Di-
ego de bal beheerst over de uitkomende keeper. Helaas wisten we ook 
vandaag niet de nul te houden maar de tegengoal was slechts voor de 
statistieken.

★ ★ ★
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TUSSENSTANDEN SENIOREN 2011 - 2012

5e Klasse H
LSV 15 34 50- 20
DBS 15 28 36- 22
Eindhoven 14 27 32- 25
LEW 14 25 39- 15
De Bocht’80 14 23 36- 18
DVS 15 22 42- 26
Pusphaira 13 20 35- 21
Nederwetten 13 19 37- 26
Sterksel 14 14 25- 50
Tivoli 14 7 16- 59
ETS 15 0 13- 79

Reserve 4e klasse 420
SBC 4 16 39 68- 34
Brabantia 4 14 29 47- 26
WODAN 4 16 29 50- 33
Nuenen 4 15 25 62- 42
RPC 3 16 21 39- 38
LEW 3 16 20 43- 53
Wilhelmina Boys 4 16 20 34- 50
Tivoli 3 16 20 40- 63
Unitas’59 4 15 19 32- 36
Boxtel 4 15 16 30- 35
DBS 3 14 12 32- 46
Nieuw Woensel 3 15 11 25- 46

Reserve 5e klasse 522
Wilhelmina Boys 6 15 43 59- 15
EMK 3 15 32 64- 25
Tongelre 3 15 31 69- 36
Gestel 4 14 21 43- 42
Nieuw Woensel 4 14 19 53- 53
SBC 5 15 18 40- 67
Tivoli 4 15 16 46- 55
WODAN 6 15 15 44- 53
Eindhoven 3 14 10 37- 60
Boxtel 7 14 9 31- 46
Best Vooruit 8 14 9 27- 61
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Reserve 5e klasse 523
Acht 5 13 36 53- 13
SBC 6 15 27 42- 24
EMK 4 15 24 51- 41
Best Vooruit 9 13 22 34- 29
Geldrop 6 13 22 39- 41
Eindhoven 4 13 20 31- 30
Nieuw Woensel 5 13 19 38- 32
Boxtel 8 15 19 27- 42
Gestel 5 13 16 34- 40
WODAN 7 15 11 32- 47
Tivoli 5 14 2 31- 73

Reserve 6e klasse 641
RKGSV 4 16 42 96- 34
Nieuw Woensel 8 14 35 100- 22
WODAN 13 15 34 89- 41
Tongelre 5 15 34 67- 25
Nuenen 8 15 30 64- 35
Pusphaira 5 15 25 65- 55
Gestel 9 16 19 54- 45
SBC 11 16 17 50- 54
Woenselse Boys 5 16 13 45- 81
EMK 5 14 11 37- 74
Tivoli 6 16 8 45- 76
Best Vooruit 12 16 0 9- 179

Veteranen
Tivoli 14 31 63- 23
Wodan 13 30 49- 26
RKVVO 11 28 59- 22
Gestel 13 28 49- 35
Woenselse Boys A 9 22 33- 20
LEW 12 19 30- 26
Woenselse Boys B 12 16 37- 49
RPC 14 15 27- 32
Beerse Boys 15 13 43- 62
Braakhuizen A 13 10 31- 50
Eindhoven 15 7 29- 70
Dommelen 13 6 17- 52

★ ★ ★



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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Wij hebben al even geen internetgein van Ronny Kox mogen ontvan-
gen, nu wel wat van anderen en dan met name van Tonnie Janssen. In 
deze rubriek vindt u voor deze maand onze selectie daarvan.

Hoe je een 0 op je examen kunt krijgen
Antwoorden op examenvragen van een student, die daarmee zakte 
met een score van 0 punten. Ik zou hem een 10 hebben gegeven voor 
creativiteit!!
V. In welke oorlog ging Napoleon dood?
A. Zijn laatste oorlog.
V. Waar werd de onafhankelijkheidsverklaring ondertekend?
A. Onderaan de pagina.
V. In welke staat stroomt de rivier de Mississippi?
A. Vloeibare.
V. Wat is de belangrijkste reden voor echtscheidingen?
A. Huwelijk.
V. Wat is de belangrijkste reden voor falen?
A. Examens.
V. Wat kun je nooit voor het ontbijt eten?
A. Lunch en diner.
V. Wat ziet eruit als een halve appel?
A. De andere helft.
V. Als je een rode steen in een blauwe zee gooit, wat wordt hij dan?
A. Nat.
V. Hoe kan een man acht dagen zonder slaap?
A. Hij slaapt ‘s nachts.
V. Hoe kan je een olifant met een hand optillen?
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A. Je zult nergens een olifant met een hand vinden.
V. Als je 4 appels en drie sinaasappels in je ene hand hebt en 4 peren 

en drie mandarijnen in je andere hand, wat heb je dan?
A. Heel grote handen.
V. Als het 8 mannen 10 uur kostte om een muur te bouwen, hoe lang 

duurt het dan voor 4 mannen hem gebouwd hebben?
A. Geen enkele tijd, want de muur was al gebouwd.
V. Hoe kun je een rauw ei op een betonnen vloer gooien zonder dat hij 

breekt?
A. Zoals je zelf wilt, want betonnen vloeren breken niet zo makkelijk.

Belastingdienst
Er loopt een vent het belastingkantoor binnen en 5 minuten later komt 
hij spiernaakt naar buiten. Zijn maat ziet dat toevallig en vraagt wat er 
gebeurd is.
‘Klote-belastingdienst.’ zegt hij, ‘Ze hebben mij gewoon letterlijk en
fi guurlijk helemaal uitgekleed.’
‘Verdorie,’ zegt zijn maat, ‘ik moet er nu ook naar toe, maar ik zal ze 
wel hebben, ik kleed me nu al uit.’ Afi jn, hij loopt spiernaakt het be-
lastingkantoor binnen en 5 minuutjes later komt hij weer naar buiten. 
Hij heeft een blinddoek om, een kurk in zijn kont en een touwtje om 
zijn leuter met een knoop erin. ‘Wat hebben ze toch met jou gedaan?’ 
vraagt zijn maat. ‘Nondeju,’ zegt hij, ‘bij mij hebben ze ook nog het gas, 
water en licht afgesloten.’

OUD VROUWTJE
Een klein oud vrouwtje begeeft zich naar de buurtwinkel en legt 3 do-
zen kattenvoer in haar mandje, de duurste die ze maar kon vinden in 
de winkel. Aan de kassa gekomen, zegt ze tegen de kassierster: “Niets 
is me te duur voor mijn katjes.” De kassierster antwoordt: “Het spijt me, 
maar ik mag u deze dozen kattenvoer niet verkopen, zonder dat u me 
een bewijs levert dat u wel degelijk een kat bezit. Er zijn teveel ouderen 
van dagen die deze voeding in realiteit voor zichzelf kopen, daarom 
vraagt de directie altijd een bewijs bij aankoop.” Het dametje keert naar 
huis terug, neemt haar kat mee en toont ze aan de kassierster. Deze is 
akkoord met de verkoop van het kattenvoer.
‘s Anderendaags keert het vrouwtje terug om hondenvoer te kopen en 
nogmaals kiest ze er het duurste eten uit. De kassierster herhaalt haar 
zelfde toespraak, dat ze de koekjes niet mag verkopen zonder een be-
wijs dat de koper een hond heeft. 



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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Gefrustreerd haalt het oude vrouwtje haar hond en toont hem aan de 
kassierster. Deze heeft nu geen bezwaar meer en verkoopt de honden-
koekjes.
De volgende dag komt het dametje aandraven met een doos met een 
gat in het deksel. Ze vraagt aan de kassierster om er haar vinger in te 
stoppen. De kassierster weigert. “Nee, ik ben bang dat daar misschien 
wel een slang in zit!” Het oude dametje stelt haar gerust en zegt dat er 
niets in de doos zit, dat haar kan kwetsen. 
Uiteindelijk stopt de kassierster haar vinger maar in de doos, haalt hem 
er weer uit en bemerkt een verdachte geur. .......... Ze schreeuwt het uit 
:”Maar dat is stront wat u daar in die doos hebt.” Waarop het oudje met 
haar mooiste glimlach antwoordt:
“EN MAG IK NU 3 ROLLEN TOILETPAPIER”??????????

★ ★ ★
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TUSSENSTANDEN JEUGD VOORJAARSREEKS ´12

E1: 4e klasse poule 551
ETS E1 3 9 18- 7
DOSL E3 4 9 16- 7
Tivoli E1 4 9 21- 18
Best Vooruit E5 3 3 8- 14
Nuenen E6 2 0 4- 12
Acht E3G 4 0 6- 15

F1: 3e klasse poule 343
WODAN F4 4 12 32- 7
Nuenen F3 3 9 15- 8
Tivoli F1 4 6 21- 24
Rood Wit V F2 3 3 4- 15
SBC F3 4 3 9- 16
Unitas’59 F4 4 0 9- 20

F2: 4e klasse poule 579
Brabantia F5 4 12 44- 10
Tivoli F2 3 6 24- 9
Gestel F3 3 4 7- 14
Best Vooruit F9 3 3 8- 11
Unitas’59 F13 3 3 3- 29
UNA F7 4 1 5- 18

★ ★ ★



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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GEBOREN DICHTERS EN DICHTERESSEN
(door Tonnie’s zoon)

Hieronder een staaltje complete onzin. Omdat iets rijmt, kun je het nog 
geen gedicht noemen. Maar de laatste zin is toch zeker waar…

Rijmelarij van het niveau likmevestje

Dit gedicht
Werpt licht
Geeft zicht

Doet z’n plicht

Deze woorden
Zijn onverstoorden
Soms gesmoorden

Altijd bekoorden

Als een poëet
Hetzelfde deed

In de vingers sneed
Zoals dat heet

Een rijm als dit
Is geen hit

Bezorgt soms shit
Beter bleef het wit

Pasje 13-3-2012

★ ★ ★
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MEDEDELING WEDSTRIJDSECRETARIS

Uitslag wedstrijden
Willen de leiders voor zowel de jeugd als van de senioren de uitslag 
van de gespeelde wedstrijd op dezelfde dag doorgeven aan de wed-
strijdsecretaris. BVD. Het telefoonnummer is 06-51016325. Of mailen 
psmulders@onsbrabantnet.nl.

Mailadres
Willen degenen, die de stencil of het clubblad via de mail willen ontvan-
gen, hun mailadres doorgeven aan de wedstrijdsecretaris. Voor tele-
foonnummer en mailadres zie vorige mededeling.

Peter Smulders
Wedstrijdsecretaris

★ ★ ★

TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN

   1 Jeffrey de Rijk  V 15x
   2 Jaffa Dinmohamed 3e/V 13x
   3 Rob van Hout  3e 11x
   4 Mo Azaoum  1e 10x
   5 Wesley Visser  4e   9x
  Gurkan Dulger  6e   9x
  Vincent Prudon 3e/V   9x
   8 Thomas Verbeucken 4e   8x
  Frans Verbeek  V   8x
 10 Marc Carapiet  3e   7x
  Matthew Remmers 4e   7x
  Mike Hovens  V   7x

★ ★ ★
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VOETBALTOERNOOIKALENDER 2012

Onlangs kregen wij onderstaande mail met bovenstaande titel, een 
vervolg op de mail uit ons vorige clubblad. Wij vonden dit opnieuw de 
moeite waard om met jullie te delen.

REEDS MEER DAN 300 TOERNOOIEN OP DE NIEUWE WEBSITE 
WWW.VOETBALTOERNOOIEN.BE

Beste voetbalvrienden,

De website www.voetbaltoernooien.be bestaat nu ongeveer een kleine 
maand en op dit ogenblik heeft u reeds een aanbod van méér dan 330 
organisaties in Vlaanderen en Nederland. Een gigantisch succes, want 
iedere dag komen er nog meer organisaties bij.
Mogelijk organiseert ook uw vereniging een voetbaltoernooi tijdens de 
komende maanden. Deze website biedt u de mogelijkheid aan om uw 
toernooi óók te promoten buiten je eigen provincie maar óók in je buur-
land. Je eigen toernooi adverteren op deze website levert je ongetwij-
feld nieuwe contacten op en mogelijk ook nieuwe deelnemende clubs 
voor je organisatie.
De website www.voetbaltoernooien.be staat open voor alle voetbal-
events, met name outdoor-toernooien, indoor-events, beachtoernooien, 
jeugd, senioren, veteranen, dames ... kortom, alles komt gewoon aan 
bod.
Even eerst registreren ...
Vooraleer je de gegevens van je eigen toernooi kan inbrengen, moet 
u zich wel eerst even registreren. Je krijgt dan een bevestiging toege-
stuurd per mail, waarop u dan zonder probleem kan inloggen. Super 
éénvoudig !

Enkele belangrijke tips: 
1. Indien je meerdere toernooien organiseert over verschillende week-

ends, is het best om steeds PER WEEKEND je organisatie in te 
vullen. Dit geeft je méér exposure naar andere geïnteresseerde ve-
renigingen toe.

2. Vermeld in de naam van je toernooi ook de naam van je club. Dan 
ziet men onmiddellijk wie de organisator is.

3. Extra informatie over je toernooi kan je kwijt in de rubriek OP-
MERKINGEN.
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Kostenplaatje van dit alles? Héééélemaal gratis, dus waarom zou u het 
niet doen ?

Bezoek ons gauw op www.voetbaltoernooien.be

Met vriendelijke groeten
Geert Baeyens, promotor

★ ★ ★

LEDENMUTATIES (bijwerkt t/m 12 mrt)

Bedankt
I. Asbaa  C1 
B. Bakermans  C1 
S. Cantemur  C1 
A. Charrouda  C1 
F. Dasdemir  C1 
B. Hoedt  C1 
R. Kleinkiskamp C1 
L. Tramontina  C1

Nieuw
Ilker Celik  6e

Johan Kerkhof  selectie

★ ★ ★



Handelsonderneming Handelsonderneming  MEBA  AUTO’SMEBA  AUTO’S

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

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

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

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

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

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

WIERINGA TWEEWIELERSERVICE

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

• Verkoop - reparatie - onderhoud
  van 
  diverse merken fi etsen
• Accessoires
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STRATUMSEDIJK 31 EINDHOVEN
WWW.3BE.NL • +31 (0)40 212 04 16
STRATUMSEDIJK 31 EINDHOVEN
WWW.3BE.NL • +31 (0)40 212 04 16
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SPORTPASSIE.NL

Onderstaande mail vonden wij in onze mailbox. Volgens ons interes-
sant genoeg om die te plaatsen.

Internationaal voetballen!!
Via Sport Passie (website: www.sportpas-
sie.nl ) kun je deelnemen aan diverse 
voetbaltoernooien met een internationaal 
karakter. Laat ons weten naar welk toernooi 
je voorkeur uitgaat en we sturen je de infor-
matie toe.

Met vriendelijke groet,
Loes van der Fits
Judy en Jan Zoutman
023 6200132

Hageland Cup – 26 en 27 mei 2012
Internationaal voetballen in België.
De Hageland Cup wordt gespeeld in de regio Aarschot.
Wie kunnen er deelnemen:

Leeftijd Geboortejaar Wedstrijd
jongens
F pupillen - U8 2004 5 tegen 5
F pupillen - U9 2003 5 tegen 5
E pupillen – U10 2002 7 tegen 7
E pupillen – U11 2001 7 tegen 7
D pupillen – U12 2000 11 tegen 11
D pupillen – U13 1999 11 tegen 11
C junioren – U14 1998 11 tegen 11
C junioren – U15 1997 11 tegen 11
B junioren – U17 1995/1996 11 tegen 11
A junioren – U19 1993/1994 11 tegen 11
Heren open age Vanaf 18 jaar 11 tegen 11
Meisjes
U17 1995/1996 11 tegen 11
U17 1995/1996 7 tegen 7
Dames open age Vanaf 18 jaar 11 tegen 11
Dames open age Vanaf 18 jaar 7 tegen 7
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United World Games – 21 tm 24 juni 2012
Voetballen in Klagenfurt – Oostenrijk.
Als voetbalteam maak je deel uit van een fantastisch sportevenement 
met 6 verschillende sporten en 5.000 deelnemers.
Dragen jullie de Nederlandse vlag tijdens de offi ciële opening?
Wie kunnen er deelnemen:

Leeftijd Geboortejaar
jongens
U17 1995
U15 1997
U13 1999
U11 2001
U9 2003
Meisjes
U21 1991
U17 1995
U15 1997
U13 1999

Youth Soccer Xperience - 26–29 Juli 2012
Internationaal voetballen in de Haarlemmermeer
Youth Soccer Xperience is een internationaal voetbaltoernooi voor jon-
gens en meisjes in de leeftijd van 9 tot 19 jaar.
Schrijf je nu in voor de eerste editie van Youth Soccer Xperience!!
Wie kunnen er deelnemen:

Jongens
U19 A-junioren Geboren in 1993-1994
U17 B-junioren Geboren in 1995-1996
U15 C-junioren Geboren in 1997-1998
U13 D-junioren Geboren in 1999 2000
U11 E-junioren Geboren in 2001-2002
U9 F-junioren Geboren in 2003-2004

Meisjes
U17 B-junioren Geboren in 1995-1996
U15 C-junioren Geboren in 1997-1998

★ ★ ★
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- ons weer een erelid is ontvallen
- Wim van Hout op 78-jarige leeftijd is   
 gestorven
- we hiermee een van onze ouwe trouwe  
 leden verliezen
- hij met name actief is geweest in onze  
 pupillenafdeling
- hij het in deze afdeling zelfs tot voorzitter  
 wist te brengen

- hij het algemene voorzitterschap van onze vereniging ook nog eens 
5 jaar op zich heeft genomen

- hij begin jaren 90 werd benoemd tot erelid
- Wim hierna langzaam en geruisloos uit beeld is verdwenen
- onze club desalniettemin erg goed op hem kon bouwen in de jaren 

daarvoor
- wij Wim daar allemaal erg dankbaar voor mogen zijn
- wij zijn familie en vrienden veel sterkte toewensen met dit verlies
- ons eerste zware tijden beleeft
- er vele personele problemen zijn
- spelers op het laatste moment zich afmelden of geheel niet op 

komen dagen
- de overige seniorenteams zijn benaderd voor ondersteuning
- afgelopen zondag de trieste gevolgen van deze onderbezetting te 

merken waren
- we alle zeilen bij zullen moeten zetten om met ons vaandelteam dit 

seizoen waardig te kunnen beëindigen
- ook in de jeugdafdeling onderbezetting ons parten speelt
- de C1 voortijdig de strijd heeft moeten staken
- zij inmiddels uit de competitie zijn genomen
- deze 2 zaken het belang van de bijeenkomst op 29 maart alleen 

maar vergroten
- onze bijdrage tijdens die bijeenkomst dus meer dan gewenst is
- alle Tivolianen de neuzen dezelfde kant op moeten houden
- we dus op elke Tivoliaan rekenen 

★ ★ ★
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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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