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Wat kan de Ark-groep voor u betekenen?
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Bijstand in fiscale procedures
Bedrijfskundige en financiële adviezen
Het verzorgen van uw fiscale aangifte
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REDACTIONEEL

Eindelijk, de zo-
mervakantie kan 
beginnen… Waar 
de meeste van u al 
vakantie hebben of 
hebben gehad, zijn 
wij redactiezwoe-
gers nog volop 
bezig geweest om 
het redactionele 

seizoen ook af te sluiten. We heb-
ben weliswaar ook tussendoor wat 
vrij gehad en er zijn zelfs vakantietjes 
te vermelden maar het echte genot 
van meer dan de normale vier weken 
tussen 2 verschillende edities van dit 
blad, staat nu voor de deur. Even rust 
en geen verplichting op het gebied 
van opmaken, schrijven, redigeren en 
eindredactie, het belooft een mooie 
zomer te worden. Gelukkig zijn we 
deze keer op volle sterkte en kunnen 
we dus nog even knallen. Op naar het 
volgende seizoen… 
Ons vaandelteam zal dan aardig 
uitgebreid zijn en dat is een goed 
voorteken. Hopelijk kunnen we deze 
uitbreiding ook bereiken in de andere 
teams en in onze jeugdafdeling. Maar 
wat in onze ogen toch wel heel erg 
belangrijk is, dat zijn de openstaande 
vacatures. We stellen het nog steeds 
zonder een voorzitter en ook andere 
zeer belangrijke vacatures blijven va-
cant. Een taak voor ons allen om hier 
iets aan te doen…
Voor nu: “Veel leesplezier en een heel 
fi jne vakantie!”

★ ★ ★
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Vacatures
VOORZITTER
HOOFD KANTINEZAKEN (urgent)
HOOFD SPONSORZAKEN
RESERVEKEEPER 1STE  (urgent)
TERREINKNECHT OP MAANDAG (ur-
gent)

KANTINEPERSONEEL
MEDISCHE VERZORGER (Fysiotherapeut)

Training
Eerste training is op 11 augustus.
De jeugd start op 25 augustus met de trainingen.

Statuten
De wijzigingen van de statuten zijn inmiddels notarieel (pro deo) goedgekeurd. 
Met dank aan de notaris en Stefan Bell.

Contributie
Helaas is door een wijziging in het IBAN-gebeuren automatische incasso voor-
lopig niet mogelijk. Voorafgaand aan het seizoen wordt daarom iedereen een 
brief gestuurd met wat hij/zij moet betalen en voor wanneer (deadline) met de 
mogelijke sanctie wanneer men niet voor deze deadline heeft betaald. De lei-
ders zullen ook betrokken worden bij het innen van de contributie. Betaling in 
principe in 1 termijn en anders op verzoek.

Bedankt 
De verzorger van ons 1e gaat volgend seizoen niet verder. Wij bedanken 
Nicolo Pavesi, de fysiotherapeut, voor de bewezen diensten.

Vakantie
Aan iedereen, die nog op vakantie gaat, een zonnige en fi jne vakantie ge-
wenst. En tot volgend seizoen!

Namens het bestuur,

Willem Scheenjes,
HDM en vicesecretaris

★ ★ ★
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LEDENMUTATIES
(bijwerkt t/m 07 juli)

Bedankt
Lisa vd Berg  D1
Kyra Mooi  D1
Nicolo Pavesi  masseur selectie

Nieuw
Melissa Brunenberg  dames
Coen Jansen  selectie
Elmar van Milhees  selectie
Kenneth den Ouden  selectie
Patrice Cazeaux  selectie
Rene Lathouwers  selectie
Rene Walravens  selectie
Axel Walravens  selectie
Alex Aarts  selectie
Appie Saddaty  selectie
Joost Goderie  selectie

★ ★ ★

TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN
(senioren en dames)

Ook dit seizoen hebben we deze lijst weer geplaatst. Sinds de vorige 
keer is er niets veanderd en daarom is dit deeindstand.

 1 Marc Carapiet 2e  15x
 2 Mike Hovens V  13x
  Rob van Hout 2e   13x
 4 Furkan Cengiz 3e     9x
 5 Vincent Prudon 2e     8x
  Frans Veldpaus V    8x
 7 Hakan Arici V      7x
  Jaffa Dinmohamed 2e /V     7x
  Robbert Dekkers 2e /V/1e        7x
  Jesse Spijker 1e     7x

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand juli

 2 Pascal Janssen 2e/redactie clubblad
  Daniëlle Verdonschot dames
 4 Jim Mollet veteranen
  Kerlos Elias F1
 7 Willem Huugen verenigingslid
  Evy Jacobs dames
 8 Luke van den Hooff D1
  Br. Harry ten Holder verenigingslid
 9 Jan Dieks verenigingslid
  Noer Sahebali selectie
 13 Arie Groeneveld lid van verdienste
 16 Wim Vermeulen trainer D1/clubscheids-grensrechter
 18 Roos Heerkens D1
 20 Willie van Hout veteranen
  Roy Gielen selectie
 21 Bo Nagel dames
 24 Frans Mink lid technische commissie
  Jos van Kraaij verenigingslid
  Danielle Janssen dames
 25 Maikel Niël veteranen
  Bert van Dun clubscheidsrechter
 26 Ingwer de Vries 2e

 28 Peter van Heesewijk lid van verdienste
 31 Chrissy Smulders dames

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand augustus

 1 Rudi Sanders clubscheids-grensrechter/trainer  
   kiddy’s /wedstrijdcoördinator   
   2+3+dames/veldbelijning
 2 Jo Kroet lid van verdienste
  Adem Oner 3e

  Corina Braet dames
 4 Fikret Kilic selectie
  Brandon Pratjay E1
 5 Perry Plompen veteranen
 7 Jesse Spijker selectie
 9 Jan Dielissen veldbelijning/onderhoud kantine +  
   kleedkamers
 15 Wim vd Wiel elftalbegeleider veteranen
  Mike Hovens veteranen
  Jos van den Hooff clubscheidsrechter D1/lid jeugd 
   commissie + toernooien
 17 Alexander Aarts selectie
 18 Henny Schröder verenigingslid
 22 Marleen Boerenkamp dames
 24 Muhammed Tuter 3e

 26 Ron Verbeek lid commissie van beroep
  Kimberley Wouters F1
  Ryan Wouters F1
 27 Ferry Kleinkiskamp veteranen
  Yuri Ponjee 2e

  Mennam Arici E1
  Mervan Arici E1
 30 Murat Cengiz 3e

  Michel Tjonfo D1
 31 Klaas Groeneveld erelid

★ ★ ★
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COMPETITIEINDELINGEN 2014 - 2015

We hebben de indelingen van het 1e en de veteranen al mogen ontvan-
gen en plaatsen die uiteraard nu al.
Die van de overige teams plaatsen we in het volgende clubblad.

5e Klasse E
Casteren
DVS
DOSL
Knegselse Boys
Nederwetten
Sterksel
Terlo
Tivoli
Vessem
De Weebosch
ZSC
Tuldania

Veteranen (Poule A)
Brabantia
Braakhuizen A
Tivoli
Wodan B
Wilhelmina Boys A
Woenselse Boys
RPC
EFC
Waalre
Braakhuizen B
De Valk
Gestel A
Geldrop

★ ★ ★



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

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:
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LOTING BEKER TIVOLI 1

Tivoli
Hoogeloon
Willem II
RKGSV

Programma beker
24-8 2014 Hoogeloon – Tivoli  14.30 uur
26-8-2014 Tivoli - Willem  II  18.30 uur
31-8-2014 Tivoli - RKGSV  14.30 uur

★ ★ ★
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DRE RENNENBERG FAIR PLAY CUP

Op 31 mei jl. was er op ons sportpark het thuistoernooi van de dames, 
waarbij gespeeld werd om de “Dre Rennenberg Fair Play Cup”.  In ons 
vorige clubblad hebben we beloofd om deze keer een uitgebreid ver-
slag te plaatsen, maar helaas is het onze webryder en vaste correspon-
dent Marc van Hout niet gelukt om dat te bewerkstelligen. Misschien 
dan in het volgende clubblad??
Gelukkig zijn we niet voor 1 gat te vangen en hebben Fred vander 
Horst zo ver gekregen, dat hij op verzoek snel een verslag van dat toer-
nooi voor ons heeft gemaakt. Uiteraard bedanken wij hem daarvoor en 
onderstaand treffen jullie dat verslag met natuurlijk een bijbehorende 
foto-impressie aan.

Dre Rennenberg damestoernooi 2014
Het eerste SV Tivoli damestoernooi had 
een goede opzet. Er waren meer dan 
100 uitnodigingen de deur uitgegaan 
voor dit evenement, maar bijna al de 
moeite voor niets. Toch kunnen we zeg-
gen dat het een geslaagd toernooi was.
Op de eerste plaats, het binnenkomen 
was prachtig, met die ballonnenboog. 
De aankondiging met grote letters, op 
het cricketnet. Een zeer mooi toernooi-
boekje, met uiteraard de sponsors erin 
vernoemd. En niet te vergeten het voor-
woord van onze ex-voorzitter Dre.
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Ook stond er een op de stropdas opblaas-
pop, dat was een extra onderdeel
van dit evenement. Vraag me niet wie dit 
onderdeel gewonnen heeft, ik twijfel, dacht 
Wodan (uit een foto met de uitslagen maken 
wij op, dat dit onderdeel door RKVVO is ge-
wonnen, red.).
Het toernooi op zich werd eigenlijk afgewerkt 
in 2 poules met 4 teams, maar NWC uit As-
ten kwam niet opdagen, helaas zonder af-
melding of zo. Dus werd er een grote poule 
gemaakt, van zeven teams.
Het weer zat ook mee, en dat was fi jn en 

dorstig. Ook werd Bert van Dun in het zonnetje gezet, voor het leiden 
van onze dames. Elke thuiswedstrijd om 
10 uur fl oot hij met liefde en plezier.
Onze eigen meiden werden 6e, maar 
dat moet je doen op je eigen toernooi. 
De fi nale ging tussen Wodan 2 en Wo-
dan 3, en Wodan won dus het eerste SV 
Tivoli damestoernooi, of beter gezegd 
de Dre Rennenberg Fair Play Cup.
Er werden ook prijzen uitgereikt voor de 
beste speelster en keepster. 
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Beste speelster was het donkere meisje van Wodan 2 (Dyana, red.), en 
beste keepster zij die van RKVVO (Roanna, red.).
We hebben ook een Duits team op be-
zoek gehad (SV Union Velbert) en zij wa-
ren zeer te spreken over ons toernooi.
Rest me in het bijzonder Judith te be-
danken, en verder Henk R, Angelique 
en Hans. en lest but not least, de heren 
referees voor hun bijdrage. Voor zover ik 
weet, ben ik niemand vergeten, anders 
mijn excuses.

Groetjes,
de grensrechter.

Voor de volledigheid nog even de totale einduitslag:
1  Wodan 2
2  Wodan 3
3  SV Union Velbert
4  RKVVO
5  VOAB
6  Tivoli
7  Valkenswaard

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

Je leest wel eens wat en je hoort wel eens wat, zeker in dit digitale tijd-
perk. Niets blijft verborgen, of toch wel…

Technostress

In deze tijden van tablets en nog meer,
Staat er een gevaar op de loer,
Want het blijkt maar al te zeer,

Echte contacten doen ons geen moer.

Zolang we kunnen appen,
Twitteren en facebooken,

Zal men geen relaties scheppen,
En slechts digitaal op elkaar vloeken.

Zeg het iemand in zijn gezicht,
Verschuil je niet achter de techniek,

Want eerlijkheid is ieders plicht,
En daarbij hoort ook je mimiek.

Pasje 16-7-2014

★ ★ ★
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WIM VERMEULEN GESLAAGD PUPILLENTRAINER
Wim Vermeulen heeft de KNVB-cursus pupillentrainer gevolgd 
en is daar inmiddels voor geslaagd. Wij feliciteren Wim van 
harte met deze prestatie en hebben beslag weten te leggen op 
de foto’s van de diploma-uitreiking. Die diploma-uitreiking vond 
plaats op vrijdagavond 30 mei bij UNA. Bij deze publiceren we 
daar een selectie van.
   

★ ★ ★



VOOR GEZELLIGHEID EN PLEZIER

MOET JE BIJ MARIAN EN KO ZIJN

BILJARD EN DART AANWEZIG



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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SLOTDAG 2014
(van onze redacteur Jack Engelen en onze correspondent Marc van 
Hout)

Op zaterdag 7 juni stond de slotdag op het programma en het was al 
weer enkele jaren geleden, dat bij de SV Tivoli een afsluitende activiteit 
aangeboden kon worden in de vorm van een zeskamp. In de ochtend-
uren mochten de kleintjes komen opdraven en ’s middags waren de 
groten aan de beurt. Ten slotte zou er dan nog 
een BBQ en gezellig samenzijn plaatsvinden om 
daarmee deze dag en het seizoen 2013/2014 
feestelijk af te sluiten. Het was in ieder geval van 
begin tot einde een schitterende, zonovergoten en 
tropische dag, waarbij de vele spellen met water 
voor een welkome verfrissing zorgden. We begin-
nen natuurlijk met de jeugdzeskamp.

Zeskamp jeugd
Rond de klok van 10.30 uur ging de 
jeugdzeskamp van start. De spellen wa-
ren als volgt: Spel 1 Hindernisbaan; spel 
2 Kruiwagenrace; spel 3 Stokvangspel; 
spel 4 Brandweerspel; spel 5 Klimwand; 
spel 6 Hikkende ober; spel 7 Loopbroek-
race; spel 8 Skilopen; spel 9 Waterkak-
race. Na de uitleg van de spellen en de 
bemanning
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met de spelleiders en juryleden (Pe-
ter, Nick, Natasja, Ayla, Roel, Ronald, 
Dion, Barend, Jeremy, Irinuska) kon-
den de teams beginnen).
Er waren 32 deelnemende kinderen 
die als 
volgt over 
7 teams 
verdeeld 

werden: Team Rood met Jules, Nolek, Han-
za, Quinn en Furcan; team Blauw met Gino, 
Mevloet, Samed en Mechti;Team Geel met 
Joey, Lisa, Luciano en Kyra; Team Groen 
met Mervan, Mennan, Reno, Emiran en 
Emre; Team Oranje met Djah, Nulten, Luuk en Mishendra; Team Paars 

met Joe, Ryan, Joey, Nathan en Milan; Team 
Rose met Janice, Keyley, Teun, Kimberly en 
Daisy.
Het was een lust om te zien, hoe de kinderen 
het gevecht met menig luchtkussen en de 
waterspellen aangingen. Om 12.30 uur werd 
er even een pauze ingelast om te drinken 

en er werd besloten, dat de teams gezien de slopende hitte mochten 
kiezen of ze hierna het 
laatste spel nog wel of niet 
zouden doen. Intussen 
maakte spreekstalmeester 
en hoofd wedstrijdleiding 
Fred vander Horst van de 
gelegenheid gebruik om 
de Fontys-stagiaires naar 
voren te roepen en hen 
met een kleine attentie namens Tivoli in het zonnetje te zetten. Ook de 

jeugdtrainers werden niet vergeten 
en kregen ook een gepaste attentie 
aangeboden.
Na deze pauze besloten 1 of 2 
teams om nog het laatste spelletje 
af te maken en de andere teams 
kozen dus voor verdiende ingelaste 
rust. 
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Hierna kon de uitslag berekend 
worden en Team Paars met 
Ryan, Milan, Joe, Nathan en 
Joey.in de gelederen waren de 
winnaars en hun leider Fred Meu-
lensteen kwam de prijs bij Fred 
vander Horst in ontvangst ne-
men. Wij feliciteren de winnaars 
en bedanken hen en alle andere 

kinderen voor hun sportieve en enthousiaste deelname. 

Zeskamp senioren
Vanaf 13.30 uur komen de deelnemers en be-
langstellenden druppelsgewijs binnen en het is 
nog steeds een stralende, zonovergoten dag 

met tropische invloeden. Om 
ca. 14.30 uur neemt ceremo-
niemeester Fred vander Horst 
weer het woord en begonnen 
wordt met een uitleg van de spellen en de indeling van 
de spelleiders en de teams over de spellen . Als dan 
blijkt, dat we nog 1spelleider an-
nex jurylid tekortkomen, wordt 
“good-old” Charles Kuys bereid 

gevonden de plaats bij spel 6 Hikkende ober in te 
nemen.
De overige spellen waren vrijwel gelijk aan die van 

vanmorgen bij de jeugd, 
maar voor de volledig-
heid noemen we die hier 
nog maar een keer: Spel 1 Hindernisbaan; 
spel 2 Kruiwagen-
race; spel 3 Stok-
vangspel; spel 4 
Brandweerspel; 
spel 5 Klimwand; 
spel 9 Waterkak-

race. Spel 7 en 8 waren om organisatori-
sche redenen geschrapt.
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Hierna kon om 14.45 uur het startsein 
worden gegeven. En net als vanmorgen 
werd er volop strijd geleverd met menig 
luchtkussen en waterspel en er waren ook 
bij de senioren 7 deelnemende teams met 
in totaal zo’n 40 tot 45 deelnemers. De 
teams waren de Vets, de Dames, de Slo-

pers, de All Stars, Zeg Maar Wa, No Trubbels en Liever Dreug Dan Nat.
Natuurlijk was het verheugend om te zien, dat er sportief en toch ook 
bij vele teams fanatiek om de eer en de punten gestreden. Het was 

wel jammer, dat spel 3 
Stokvangspel het maar 1 
ronde heeft volgehouden 
en daarna helaas niet 
meer te gebruiken was. 
De organisatie heeft 
daar echter bij de pun-
tentelling een passende 
oplossing gevonden. 

Toen om ca. 17.15 uur na 7 spelrondes het laatste spel was gespeeld, 
is men zich op zijn gemak gaan omkleden en werden de spellen door 
enkele vrijwilligers opgeruimd.

Om 18.05 uur ver-
richtte Fred van-
der Horst onder 
dankzegging aan 
allen, die deze 
dag hadden mo-
gelijk gemaakt, de 
prijsuitreiking. De 
einduitslag was als volgt: 7e plaats de Da-

mes; 6e plaats de Vets; 5e plaats No 
Trubbels; gedeelde 3e en 4e plaats 
All Starrs en Liever Dreug Dan Nat; 
2e plaats Zeg Maar Wa; 1e plaats 
de Slopers. Het winnende team be-
stond uit Nick, Ilona, Levi, Johnny, 
Richard en Amanda (en hun bege-
leider Bert en wij dachten nog 1 of 2 
van De Haas). Natuurlijk feliciteren 
we de winnaars van harte en hebben en op de foto vastgelegd.



Danny’s
attooT Place

LEENDERWEG 315  5643 AK  EINDHOVEN
www.dannystattooplace.nl

TEL: 06-41397679



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

        

RDW -Erkend - LPG - inbouw station
Verkoop - reparatie LPG apparatuur
BOVAG garage bedrijf

Tel: 040-2438226 www.reprofairautogas.com
Fax: 084-2272798 info@reprofairautogas.com
Mobiel: 06-53413966

Ruysdaelbaan 35, 5613 DX Eindhoven

REPROFAIR
autogas
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BBQ en gezellig samenzijn
In de tussentijd had de fi rma Hoppen-
brouwers 
Keurslager 
(www.debbq-
specialist.nl) 
uit Bergeijk 
de BBQ 

bezorgd en een aantal vrijwilligers had 
alles klaargezet naast de kantine. Om 
18.30 uur kon het startsein worden ge-

geven 
voor de BBQ, waarvoor zich bij voor-
inschrijving zo’n 66 mensen hadden 

ingeschreven. Het was een uit-
stekend verzorgde BBQ en de 
aanwezigen lieten het zich goed 

smaken.
Natuurlijk werden er ook de no-
dige drankjes genuttigd, maar 
dat is met zo’n heet weer en bij 
Tivoli niets meer dan normaal. 
De muziek kon zoals bijna 
altijd nauwelijks beter en het 
was kortom ronduit gezellig en 

aangenaam. Omdat wij 
altijd braaf op tijd naar 
huis gaan, weten we niet 
hoe laat het uiteindelijk 
is geworden, maar ons 
is verzekerd dat ook het 
afsluitende gebeuren erg 
geslaagd was.
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Bedankt
Wij besluiten dit verhaal met het bedanken van allen, die op wat voor 
manier dan ook hebben bijgedragen aan het succes van deze dag. Op 
het gevaar af, dat we iemand vergeten, noemen we de activiteitencom-
missie in de personen van Judith Tekstra, Angelique Janssen, Ronnie 
Kox, Henk Rennenberg, Fred vander Horst en Hans Verbaal. Ook be-

danken we de spelleiders/annex juryle-
den, het kantinepersoneel en onze bal-
lonnenkoning Koos van Balon. Natuurlijk 
mogen ook de deelnemers en supporters 
in ons bedankrondje niet ontbreken.
Tot slot een speciaal woord van dank 
aan de voor deze gelegenheid (en het 
jeugd- en damestoernooi) geworven 

sponsors en de producenten van de bij die 3 evenementen gemaakte 
boekjes (Alfons vd Bogaart, Henk Rennenberg en Jack Engelen).

★ ★ ★
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INTERNETGEIN DOOR DE RONNIES

In de afgelopen tijd heeft Ronnie Kox ons overladen met zogenaamde 
“mopjes van de dag” en we hebben in het kader van deze rubriek dus 
weer heel veel nieuw aanbod. Met de voorraad van de inmiddels be-
kende mensen kunnen we nu weer een hele tijd vooruit, maar toch 
mogen jullie gewoon blijven sturen. Onderstaand treffen jullie onze se-
lectie voor deze maand aan.

Woordenwisseling
Een leraar staat voor de directeur van de school. “Ik heb zojuist een 
vreselijke woordenwisseling gehad met Pietje van Dam,” klaagt hij. 
“Wat is er precies gebeurd?” vraagt de directeur. 
“Wel, ik droeg hem strafwerk op en toen zei hij tegen me: Ach vent, 
loop naar de duivel.” 
“En, wat heb je toen gedaan?” vraagt de directeur. 
“Ik ben meteen naar jou toe gegaan.”

Verhuizen
Een student komt een dierenwinkel binnen en vraagt: “Mag ik 265 kak-
kerlakken, een rat, 13 spinnen, zeven pissebedden en vier muizen?” 
De dierenwinkelier: “Die muizen lukt wel, maar de rest is moeilijk. Waar 
heeft u, als ik vragen mag, al die dieren voor nodig?” 
De student: “Ik ga morgen verhuizen en mijn hospita eist dat ik m’n ka-
mer in dezelfde staat achterlaat als waarin ik hem aantrof.”
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Leg maar eens uit
Een echtpaar was een dagje uit naar de dierentuin. Toen ze bij het 
apenhuis bij de grote gorilla kwamen, zei de man tegen zijn vrouw: 
“Open je blouse een beetje.” Toen ze dat deed, kwam de gorilla dichter 
bij het raam. Toen zei de man tegen zijn vrouw: “Probeer nog een paar 
knoopjes lager.” Nadat ze dat deed, sloeg de gorilla zich op zijn borst. 
“Haal je ene borst uit je blouse”, zei de man verder. Toen ze dat deed, 
werd de gorilla helemaal wild en sloeg steeds vaker en harder op zijn 
borst. 
“Doe je rokje eens omhoog, eens kijken hoe hij reageert.” Nu werd de 
gorilla helemaal wild en oncontroleerbaar. Hij liep rond in zijn kooi en 
sloeg zijn kop tegen de ruiten, toen zei de man tegen zijn vrouw: “Doe 
je slipje eens naar beneden.” 
De vrouw keek eerst eens om zich heen voor ze verder ging met het 
spelletje. Nu kon de gorilla zich bijna niet meer inhouden en stond 
letterlijk op knappen. De man opende de kooi daarna en duwde zijn 
vrouw naar de gorilla toe en gooide de deur dicht. De vrouw keek hem 
onbegrijpend aan, waarna hij uitriep: “En probeer die gorilla nu maar 
eens te vertellen dat je hoofdpijn hebt.”

Drie mannen in een bar
Drie mannen treffen elkaar in een bar. “Ik ben Bill uit Texas”, zegt de 
Amerikaan, “ik heb daar een grote farm met zeker wel 10.000 koeien.”
“Ik ben Gunther uit Berlijn”, zegt de Duitser, “ik heb thuis 6 mooie Mer-
cedessen.” 
“Ik ben Polleke uit den Antwerp”, zegt de Belg, “en ik heb een jonge-
heer van 50 centimeter.” Onder de indruk van elkaar zuipen ze braaf 
verder.
Als ze bijna omvallen zegt de Amerikaan: “Ik moet eerlijk zijn. Ik heet 
Bill en kom uit Texas, maar ik heb geen 10.000 maar slechts 500 koei-
en.”
“Dan zal ik ook eerlijk zijn”, zegt de Duitser, “ik heb maar één Merce-
des.” 
“Dan zal ik ook eerlijk zijn”, zegt de Belg, “ik kom niet uit den Antwerp, 
maar uit Brussel.”

Parachutespringen
Tijdens de theorieles voor parachutespringen vroeg een student aan de 
instructeur: “Stel dat de parachute niet opent en ook de noodparachute 
niet, hoe lang heb je dan nog tot je de grond raakt?” Antwoordde de 
springinstructeur: “De rest van je leven.” 
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Nieuwe papa
“Ik heb een nieuwe papa”, vertelt Marietje van 4 trots aan haar vriend-
jes en vriendinnetjes in de kleuterklas, doelend op de nieuwe vriend 
van haar moeder. “En hij komt me straks ophalen na school!” 
Als het eenmaal zover is, lopen Marietje en haar klasgenootjes naar 
buiten om de “nieuwe papa” te bewonderen. “Kijk daar is mijn nieu-
we papa”, zegt Marietje. Waarop de 4-jarige Tim enthousiast roept: 
“OOOOOHHHH... DIE IS KEIGAAF......... DIE HEBBEN WIJ OOK GE-
HAD!” 

Zeg je les op
De onderwijzer loopt heen en weer in de klas. Plotseling zegt hij: “Jij 
daar vooraan, zeg je les eens op.” 
“Ik ..eh....Ik weet het niet, meneer.” 
“Zo, kun je je les niet opzeggen. Mag ik dan weten wat je gisteravond 
hebt uitgevoerd?” 
“Eerst ben ik met mijn vrienden naar het café gegaan om een glaasje te 
drinken en daarna hebben we nog een kaartje gelegd.” 
“En dat durf jij zomaar te zeggen?!” roept de onderwijzer woedend. “Ik 
vraag me af wat jij hier eigenlijk komt doen.” 
“Ik? Ik repareer de verwarming.” 

Nieuwe buren
“Onze nieuwe buren zijn zo verliefd op elkaar,” vertelt een vrouw aan 
haar man, “hij kust haar de hele dag door, neemt haar in zijn armen, 
betast haar over haar hele lichaam... Waarom doe jij dat niet?” De man 
antwoordt: “Oh dat wil ik best, maar ik ken die buurvrouw nauwelijks!” 

Recept
Een vrouw wandelt de apotheek binnen en vraagt om wat arsenicum. 
De apotheker vraagt: “Mevrouw, waarvoor hebt u dat nodig?” “Om mijn 
man te vermoorden,” was het antwoord van de vrouw. “Daarvoor mag 
ik u dat niet verkopen,” reageert de apotheker. De vrouw haalt uit haar 
handtas een foto van haar echtgenoot waarop die volop aan het vrijen 
was met de vrouw van de apotheker. De apotheker bekijkt de foto en 
zei: “Oh... ik wist niet dat u een recept had.”
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Bijdehand
Op een dag was de juf een som op het schoolbord aan het schrijven, 
toen Arjan, de bijdehandste van de klas, zei: “Juffrouw, u heeft haar 
onder uw oksel!!!” De juffrouw werd kwaad en ze zei: “Arjan, jou hoef 
ik de hele DAG niet meer te zien. kom morgen maar weer terug op 
school.” De volgende ochtend zat Arjan weer keurig in de schoolban-
ken. Toen de juffrouw met haar andere hand iets wilde aanwijzen op 
de landkaart, zei Arjan: “Juffrouw, onder uw andere oksel heeft u ook 
haar!!!” Nu werd de juffrouw nog kwader en zei: “Ik hoef jou de hele 
WEEK niet meer te zien!!! Kom volgende week maar weer op school!” 
Een week later kwam Arjan weer naar school. De hele ochtend had 
Arjan zijn mond gehouden totdat de juffrouw haar krijtje laat vallen en 
bukt om hem op te pakken... “Nou juffrouw, “ zegt Arjan dan, “ik kom 
NA DE KERST wel weer terug op school.”

Bij de dokter
De 85-jarige Maurice gaat voor zijn jaarlijks onderzoek naar de dokter. 
Alle testen leveren normale uitslagen op. Als hij terugkomt voor de uit-
slag, legt de dokter hem uit dat fysiek gezien alles in orde is. Hij vraagt: 
“Hoe is het mentaal en emotioneel met u gesteld? Bent u tevreden met 
uw situatie? En hoe is uw verhouding met God?” Antwoordt de oude 
Maurice: “Ik heb een heel goede relatie met God. Hij weet dat ik slechte 
ogen heb. En bijvoorbeeld vannacht heeft hij ervoor gezorgd dat wan-
neer ik naar de WC moet, het licht vanzelf aangaat. En wanneer ik 
klaar ben, gaat het licht vanzelf weer uit!” “Dat is toch echt ongeloofl ijk!” 
zegt de dokter. 
Wat later op de dag belt de dokter met Rosa, de vrouw van Maurice. 
Hij zegt: “Met de gezondheid van Maurice is alles in orde, maar ik wou 
toch eens wat vragen over zijn relatie met God. Is het waar dat als hij ‘s 
nachts moet gaan plassen, het licht vanzelf aangaat en nadien vanzelf 
weer uitgaat?” Roept Rosa verbolgen: “Wat?? Gloeiende…, gloeien-
deee! Heeft die ouwe wéér in de koelkast staan plassen!”

Huisregels
Op de avond van hun huwelijksdag legt de macho bruidegom even de 
spelregels uit aan zijn bruid: “Ik verwacht dat er elke dag om zes uur 
een goede maaltijd op tafel staat, tenzij ik je vertel dat ik niet thuis ben 
om te eten. Ik ga met mijn maten stappen, vissen, kaarten en naar het 
voetballen wanneer ik wil en je gaat er niet over klagen. Is dat begre-
pen?” “Jazeker schat, dat is begrepen.” antwoordt de mooie vrouw. 



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. 
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MENGMASCHINE AANWEZIG, DUS ALLE KLEUREN LEVERBAAR !!

DE VERFKAMPIOEN - LEENDERWEG 277 - EINDHOVEN - TEL. 040 - 2125511
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5674 TW Nuenen
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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

• Verkoop - reparatie - onderhoud
  van 
  diverse merken fi etsen
• Accessoires
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Maar misschien vind je het nuttig om te weten dat er in dit huis elke dag 
om zeven uur seks is. Of je er nu bent of niet.”

Manager
Een man vliegt in een heteluchtballon boven het land en beseft dat hij 
verdwaald is. Hij ziet beneden een man lopen en daalt tot hij binnen 
gehoorafstand is. “Neem me niet kwalijk,” roept hij, “kunt u mij mis-
schien helpen? Ik heb mijn vriend beloofd hem een half uur geleden 
ergens te ontmoeten, maar ik weet niet waar ik ben?” De man beneden 
antwoordt: “Ja. U bent in een heteluchtballon en zweeft ongeveer 10 
meter boven de grond. U bevindt zich tussen de 40 en 42 graden noor-
derbreedte en tussen de 58 en 60 graden westerlengte.”
“U bent zeker een Systeembeheerder,” zegt de man in de heteluchtbal-
lon. “Inderdaad,” zegt de ander, “maar hoe weet u dat?” “Nou”, zegt de 
man in de ballon, “alles wat u zegt is technisch gesproken juist, maar ik 
heb helemaal niets aan die informatie. En al met al ben ik nog steeds 
verdwaald.”
De man op de grond zegt: “U bent zeker manager.” “Dat klopt”, zegt 
de man in de ballon, “maar hoe weet u dat?” “Eenvoudig. U heeft geen 
idee waar u bent. U weet al helemaal niet waar u naartoe gaat. U heeft 
iets beloofd terwijl u geen idee heeft hoe u die belofte moet waarma-
ken, en u verwacht dat ik uw probleem oplos. U verkeert nog steeds in 
dezelfde positie als voor wij elkaar ontmoetten, maar op een of andere 
manier is het nu ineens mijn schuld.”

★ ★ ★
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ROMMELMARKT
(van onze redacteur Jack Engelen)

Op zondag 8 juni, 1e Pinksterdag, vond in navolging van de succesvolle 
happeningen van de vorige jaren weer een rommelmarkt plaats. In 
tegenstelling tot de vorige jaren hebben we besloten om slechts te ver-
melden, dat het wat het weer betreft opnieuw een mooie pinksterdag 
was, dat de kraamverhuur en –opbouw wederom was verzorgd door de 
fi rma Timmermans, dat het de hele dag door gezellig druk is geweest 
en dat we daar met onze kantine-omzet wederom van hebben kunnen 
profi teren.
Volgend jaar weer, denken wij. O ja, we hebben die dag ook nog wat 
foto’s gemaakt.
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★ ★ ★
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UW CLUBBLAD WORDT MEDE MOGELIJK 
GEMAAKT DOOR:

Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK”
Donders Schoenen Perry’s Carengineering
Autobedrijf Gebroeders van de Laar Leanja
Handelsonderneming MEBA Auto’s EMEK Interservice
Bloemboetiek “Annil” v.o.f. Restaurant Oriëntal Green House
Corona “D. Rebel en Zn.” Wiro Wok Show-Cooking Restaurant
Wierenga Tweewielerservice Danny’s Tattoo Place
De Verfkampioen Partycentrum Musis Sacrum
Mathijssen Autoschade v.o.f.  Reprofair Autogas
Café Torenzicht Handelsonderneming J. Schuur
Keyboardcentrum Tommy Cars
Boek- en Kantoorboekhandel van Grinsven Wok-inn Veghel

SV TIVOLI BEDANKT OOK HAAR ANDERE 
SPONSORS:

Autohandel A. Visser Theunissen Machines en Gereedschappen
Groenen Bouwmarkt Potters Autobanden
Select Cars Woonbedrijf
Eetcafé Oud Brabant  Autobedrijf Schalks BV
B en R Dakwerken Electrotechnisch bureau Th. vd Vorst
Schoolbord Digitaal A.J. Loots BV
Gebrs. Frencken machinefabriek Vidijko
S.D.A. Eethuis Ottoman
Kleinkiskamp Tegelwerken

★ ★ ★
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- wij u een uitermate goede vakantie   
 wensen
- we hiermee dit blad afsluiten
- we hiermee tevens het seizen afsluiten
- er wel iets moet veranderen voor het 
 komend seizoen
- er namelijk heel wat vacatures in te vullen  
 zijn
- we bijvoorbeeld nog steeds geen (nieu-

we) voorzitter hebben
- de vice versie hiervan ons dus ook ontbeert
- er tevens een hoofd sponsorzaken wordt gezocht
- ook onze kantinezaken niet behartigd wordt door een hoofd
- een terreinchef voor op maandagen ook nog op het verlanglijstje 

staat
- ten slotte ons eerste een nieuwe masseur/verzorger zoekt
- gegadigden zich graag zo snel mogelijk mogen melden bij ons 

bestuur
- we een geweldige slotdag hebben gehad
- er zowel voor de jeugd als voor de oudere garde genoeg te beleven 

was
- het geheel afgesloten werd door een gezellige barbecue
- een mooi muziekje natuurlijk niet ontbrak
- wij de organisatie een dikke pluim geven
- we hopen dat de traditie weer in ere is hersteld
- ons damestoernooi ook vermeldenswaardig is
- deze nieuw opgestarte traditie een groot succes bleek
- er zelfs inbreng uit het buitenland was
- deze Dre Rennenberg fair play cup zeker voor hen erg ver was
- we natuurlijk niet voorbij kunnen gaan aan het andere oranje
- de derde plaats op het WK toch wel een erg knappe prestatie is
- we ons niet willen vastbijten in het verdere verloop van dit wk
- dit namelijk als een luis in de pels zou voelen
- we sowieso niet voor die oerkwaaien waren
- we daarom verder onze tandjes op elkaar houden
- wij u een uitermate goede vakantie wensen
- we hiermee dit blad afsluiten
- we hiermee tevens het seizoen afsluiten

★ ★ ★
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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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