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12 februari 2018

Laten we beginnen 
met u allen een 
heerlijk, gezond, 
gelukkig en spor-
tief 2018 toe te 
wensen. Uiteraard 
geldt dit ook voor 
de daaropvolgende 
jaren en voor u en 
al uw dierbaren. 

Onze club heeft het jaar al goed afge-
trapt op de nieuwjaarsreceptie van 7 
januari jl., voorafgaand aan de recep-
tie was er een heuse Nieuwjaarswed-
strijd gepland. Alle Tivolianen moch-
ten hier in principe aan meedoen en 
daarom was het dan ook erg jammer 
dat er slechts 12 spelers op kwamen 
dagen. De wedstrijd werd toch nog 
wel aardig op een half veldje onder 
leiding van Hakan.

Dan nog even iets over de nieuw-
jaarsreceptie die elders in dit blad al 
beschreven wordt. Van de 8 jubilaris-
sen waren er 5 aanwezig, die allen 
uiteraard gehuldigd werden. Helaas 
was onze voorzitter wegens ziekte 
afwezig maar uw redactie nam de 
honneurs wel even waar. Jack en Pas 
voerden het woord en onze Frenk 
werd gehuldigd. Op verzoek van Fred 
vander Horst is er een foto met tekst 
geplaatst in het ED over onze jubila-
rissen.

Veel leesplezier!
H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Gelukkig Nieuwjaar
Het bestuur wenst iedereen het allerbeste voor het nieuwe jaar en 
hoopt op sportief gebied op net zo’n succesvol jaar als het afgelopen 
jaar.

Jubilarissen gehuldigd
Tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn volgens traditie de jubilarissen gehul-
digd. Dit waren er liefst acht en zij zorgden gezamenlijk voor 350 jaar 
lidmaatschap. Het betroffen Franklin Klumpkens en Frans Mink (25 jaar 
lid), Frans Dielis en Peter van de Wiel (40 jaar), Fred vander Horst en 
Willy Smits (50 jaar) en Chris van den Elzen en Simon Groeneveld (60 
jaar). Het bestuur wil hen ook via deze weg nogmaals feliciteren en be-
danken voor hun verdiensten.

Let op! 31 januari een BALV!
Op woensdag 31 januari vindt er een ingelaste Bijzondere Algemene 
Ledenvergadering plaats in onze kantine. Tijdens deze vergadering 
worden jullie onder andere op de hoogte gebracht van de huidige za-
ken rondom De Heihoef en de toekomst van Tivoli. Dus zorg dat jullie 
aanwezig zijn. Aanvang 20.00 uur.

Wedstrijdsecretaris gezocht 
Na jaren van trouwe dienst heeft Peter Smulders besloten om na dit 
huidige seizoen zijn taken als wedstrijdsecretaris neer te leggen. Mocht 
jij dus geïnteresseerd zijn om van Peter het stokje over te nemen, twij-
fel dan niet en neem contact op met iemand van het bestuur.
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Contributie en overschrijving 
Het seizoen is voor de meeste teams weer begonnen en bij een nieuw 
seizoen hoort ook het betalen van contributie. Leden die niet betalen, 
zullen uiteraard niet speelgerechtigd zijn. Ook kunnen zij zich niet over-
schrijven naar een eventuele andere club als er nog een bedrag open-
staat. Algemene leden zullen als lid van onze vereniging worden uitge-
schreven als zij hun contributie niet voldoen. De betaling kan gedaan 
worden op IBAN-nummer NL08ABNA0508320283 t.n.v. SV Tivoli. 

Scheidsrechters en andere vacatures
Het aantal teams bij onze club groeit, dit wil dus ook zeggen dat er 
meer handen nodig zijn om alles in goede banen te leiden. Vind jij het 
leuk om op zaterdag en/of zondag bijvoorbeeld een wedstrijd te fluiten, 
scheidsrechters komen we altijd tekort. Wie helpt ons uit de brand?! Of 
zou je graag meer inspraak hebben in bepaalde (bestuurlijke) zaken? 
Schroom niet en meld je aan. Kijk op de site voor de openstaande va-
catures! 

Namens het bestuur, 
Marc van Hout, secretaris

H H H

LEDENMUTATIES 
(bijgewerkt t/m 05/12/17)

Bedankt
Tim Russell 3e

Nieuw
geen

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand januari

 1 Tonnie Janssen verenigingslid
 6 Henk Leuverman lid van verdienste
 7 Luc Verbeek selectie
 13 Olof van Aalsum 4e

  Mike van Dijk selectie
  Zakaria Rashid kiddy
 15 Anton vd Laarschot verenigingslid
 17 Arno van Happen veteranen
 18 Ronny Kox grensrechter vetranen/activiteiten 
   commissie
 19 René Lathouwers selectie
 20 Mats Gillavry selectie
 21 Rick de Goeij selectie
 22 Stef Verdonschot veteranen
  Frans Veldpaus veteranen
 24 Jack Engelen vicevoorzitter/elftalbegeleider
   veteranen/lid verdienste & erelid &  
   lid Orde van Oranje Nassau/  
   hoofdredacteur clubblad
  Bas Leatomu selectie
  Vensly Sebelon JO9-2
 27 Hans Verbaal veteranen/activiteitencommissie
  Ayla Arici dames
  Semra Arici dames
 28 Nico Jansen verenigingslid

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand februari

 2 Youri Wildschut 4e

 5 Donny Wartenbergh JO9-2
 8 Patrick Looymans 5e

 11 Willem Scheenjes HDM/medewerker ledenbestand/ 
   webbeheerder
 15 Ashley Dielemans dames
 17 Stef van de Ven selectie
 21 Jaffa Dinmohamed 5e

 25 Ronald de Goeij verenigingslid
 26 Rob Lemmens 5e

 27 Elias Neumann 4e

  Sammy Dirkx selectie
 28 Björn Bertrams selectie

H H H
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VAN DE VOORZITTER

Als ik naar buiten kijk, dwarrelt de natte sneeuw 
voorbij mijn raam, niet vreemd want het is nog 
steeds winter. Het zijn juist de wintermaanden die 
vaak zorgen dat er weer eens een wedstrijd wordt 
afgelast of dat je kleumend van de kou langs de 
lijn hoopt dat het maar vlug afgelopen is. Het enig-
ste voordeel van die winterperiode is dat onze 
kantine na afloop van een wedstrijd warmte en 
gezelligheid biedt, waardoor dan het spreekwoord 
“gezelligheid kent geen tijd” voor jou waarschijnlijk 
weer van toepassing is geweest. Terugkijkend op 

het afgelopen jaar hebben wij heel wat van die momenten gekend, mo-
menten van gezelligheid en sportief genoegen. Het kon niet op en dik-
wijls heb ik mij afgevraagd, hoe kan het toch gebeuren dat een droom 
werkelijk is geworden. We hebben het met z’n allen gewoon goed 
gedaan en daarom hoop ik van ganser harte dat we in het nieuwe jaar 
2018 elkaar op dezelfde manier kunnen treffen in een gezellige sfeer 
en met veel sportief genoegen. Wat betreft de plannen van de gemeen-
te om, naast Tivoli, ook RPC onder te brengen op ons sportpark zijn 
er de afgelopen tijd diverse gesprekken gevoerd. Er zal nog een lange 
weg te gaan zijn voordat alles in kannen en kruiken is. Zowel Tivoli als 
RPC hebben niet om de problemen, waarmee de gemeente nu wordt 
geconfronteerd, gevraagd, die zijn ontstaan door parkeerplaatsen te 
zoeken midden in een van de grootste sport- en groengebieden in onze 
stad. Dat door deze beslissing noch Tivoli noch RPC de dupe mogen 
worden, spreekt voor zich. Het is daarom maar goed dat beide clubs 
voortdurend in gesprek zijn met de gemeente waarbij de resultaten op 
de voet kunnen worden gevolgd. Tot nu toe hebben reeds een aantal 
van die gesprekken plaatsgevonden en wij zullen u zo snel mogelijk 
in een bijzondere bijeenkomst de resultaten daarvan kenbaar maken. 
Graag merk ik hierbij op dat bij het nemen van beslissingen eerst uw 
mening zal worden gevraagd, want bij Tivoli is de Algemene Leden 
Vergadering nog steeds het orgaan dat beslist en niet de individuele 
bestuurder. Het afgelopen jaar 2017 was voor onze club een succes-
vol jaar. Dat 2018 hiervan het evenbeeld zal zijn wens ik u van ganser 
harte toe.

H H H
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NIEUWJAARSRECEPTIE 
(een speciale coproductie van onze redacteurs Franklin Klumpkens, 
Pascal Janssen en Jack Engelen en onze correspondent en webryder 
Marc van Hout)

Op 7 januari 2018 stond onze traditionele nieuwjaarsreceptie op het 
programma. Al vele jaren is het bij onze club gebruikelijk om aan het 
begin van het nieuwe jaar elkaar onder het genot van een natje en een 
droogje het allerbeste toe te wensen. En al die tijd is dan het huldigen 
van onze jubilarissen een van de hoogtepunten van dit evenement.
Voorafgaande aan deze memora-
bele dag werd er nog een vriend-
schappelijk wedstrijdje gespeeld 
op het trainingsveld. Een aantal 
dames en heren waren bereid om 
de bal te laten rollen. Deze 7 te-
gen 7 partij eindigde met een 6-5 
stand (met een openingsgoal van 
Pasje) of 5-5, daar zijn de geleer-
den het niet over eens.
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Tijdens de wedstrijd kwamen langzaamaan steeds meer mensen in 
de kantine met als resultaat dat het na de wedstrijd toch al aardig druk 
was. Toen er zo rond de klok van 14:45 uur begonnen ging worden met 
de jubilarissen te benoemen en huldigen, waren er ongeveer zo’n 80 
tot 100 mensen aanwezig. Met andere woorden, het was gezellig druk.

Jack Engelen nam de microfoon ter hand en 
trapte af met iedereen een goed, gezond en 
sportief nieuwjaar te wensen. Pascal Janssen 
nam de taken over van Dré Rennenberg die er 
helaas niet bij kon zijn omdat hij ziek was. Pas-
cal had wel de speech die Dré had voorbereid 
mogen ontvangen en las deze netjes aan ieder-
een, in eigen woorden, voor. Hierna kwamen 
de jubilarissen aan de beurt. Dit jaar waren er 
maar liefst 
8 jubilaris-
sen te be-
noemen die 
bij elkaar 
350 jaar lid 

zijn! Door omstandigheden konden 
3 van deze jubilarissen er niet bij 
zijn. Frans Mink, 25 jaar lid, Frans 
Dielis, 40 jaar lid en Willy Smits, 50 
jaar lid, werden in onze kantine gemist maar uiteraard niet vergeten.
Jack Engelen had voor de overige jubilarissen een mooi praatje en 
Pascal Janssen en Marc van Hout overhandigden de bloemen, een 
kadootje en spelde het bijbehorende insigne op bij de heren. Franklin 
Klumpkens (25 jaar lid) mocht als eerste een stapje naar voren doen en 
werd gevolgd door Peter van de Wiel (40 jaar lid), Fred van der Horst 
(50 jaar lid), Chris van den Elzen (60 jaar lid) en tot slot Simon Groene-
veld (ook 60 jaar lid).

Fred van de Horst kreeg overi-
gens uit handen van Axel Wal-
ravens namens de selectie een 
extra geschenk voor zijn inzet bij 
de vereniging.
Uiteraard had Jack mooie herin-
neringen aan alle jubilarissen 
opgediept in zijn clubbladarchief, 
bij mede-redactielid Franklin 
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bleek de accuratesse te wensen over te laten wat natuurlijk voor een 
hoop lolligheid zorgde. Frenk was namelijk nooit jeugdlid van onze club 
zoals Jack dacht te hebben gevonden. Uit voorzichtigheid informeerde 
Jack daarna bij alle jubilarissen naar de waarheidsgetrouwheid van zijn 
woorden, Desgevraagd door Jack wilde Simon Groeneveld nog even 
toelichten dat zijn record van de bal met het hoofd hoog houden staat 
op 4769 keer. Na ongeveer een half uur was de plechtigheid achter de 
rug en kon er weer gefeest gaan worden. Naast de jubilarissen en hun 
vrienden en familie waren er ook “gewone” Tivolianen van de partij.
Als speciale gast van 40 jaar-jubilaris 
Peter vd Wiel was ook oud-international 
en -PSV-er Ernie Brandts aanwezig. 
Vermeldenswaard is, dat Ernie in 1978 
in Argentinië de WK-finale speelde en 
met Oranje net geen wereldkampioen 
werd. Dat is dus, ironisch genoeg, ook 
40 jaar geleden. Dat kan bijna geen 
toeval meer zijn, toch?
Er werd goed gezorgd voor de mensen. Er waren hapjes en natuurlijk 
is de frietpan ook nog aangegaan. Dat er gedronken werd, is zoals de 
meesten van jullie wel weten niet zo raar. Het bleef ook gezellig druk 
tot zeker een uur of 18:00/19:00 uur, waarna langzaamaan de meesten 
weer naar huis gingen. Marc van Hout kreeg de verantwoordelijkheid 
om de kantine af te sluiten en dat deed hij pas om en nabij 22.00 uur.
Bij deze, allen bedankt die aanwezig waren en er samen een super ge-
zellige dag van hebben gemaakt.
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Hierbij een selectie van de overige foto’s 
(genomen door Jack en Ine Engelen en Willem Scheenjes)
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NAJAARSCOMPETITIE JEUGD 
(door jeugdleider/-trainer Dion Bell)

Onderstaand de laatste JO9-1 en JO9-2 verslagen van de najaarscom-
petitie en aansluitende afsluiting op 16 december 2017 in onze kantine.

JO9-2

16-12-2017
Tivoli JO9-2 –Unitas JO9-9
Deze wedstrijd hadden we al eerder 
moeten spelen maar doordat we niet 
genoeg spelers hadden, hebben we 
hem toen verzet. Het was voor ons de 
laatste wedstrijd voor de winterstop, 
door het slechte weer zijn verschillen-
de trainingen niet door gegaan. Geluk-

kig konden we al aan de statistieken zien van de tegenstander dat het 
geen moeilijke wedstrijd zou worden. 
Na een kleine bespreking en het team toch enigszins anders neergezet 
dan anders, zijn we de wedstrijd begonnen. Binnen 3 minuten stonden 
we al voor met 2-0, dit heeft lekker doorgezet en we stonden tot aan de 
rust met 9-0 voor.
Doordat de tegenpartij voor ons toch wel wat te makkelijk was om uit 
te spelen, hadden we besloten om 1 man van hun extra in het veld te 
laten komen.
Wij met 6 man op het veld tegen 7, ook nu waren wij nog steeds de 
sterkere op het veld. Na 2 zware nederlagen hebben we weer laten 
zien wie wij zijn, eind score 18-3 gewonnen!!!
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Geniet van de vakantie, dan gaan we er in het voorjaar weer voor.

Super trotse trainers

JO9-1

16-12-2017
Tivoli JO9-1 – Brabantia 
JO9-2
Via trainers van andere te-
genstanders hadden we al 
doorgekregen dat dit een 
goede tegenstander is. Hier-
op konden we ons wat moei-
lijker voorbereiden, doordat 
enkele trainingen afgelast 
waren. Die scherpte misten 
we toch wel een beetje.

De wedstrijd ging gelijk op, maar zij waren wat gretiger en brutaler, zij 
knokten meer voor de bal, waar wij dan net iets te lief waren. Dit ver-
schil bepaalde uiteindelijk de wedstrijd, ook speelde pech ons parten. 
Als de trainer van de tegenstander na de wedstrijd komt vertellen dat 
wij wel 5 keer tegen de paal geschoten hadden, dat zegt dan genoeg. 
Als de helft van die ballen er wel ingaan, heb je meteen een andere 
wedstrijd. Nu keken we constant tegen een achterstand aan, hierdoor 
verloren we langzaam het vertrouwen en werden we onzorgvuldiger in 
het spel. Ook waren er wat discutabele momenten waarin wij het na-
deel hadden. Speler van hun lag na duel te huilen op de grond, onze 
spelers stopten om te helpen, zij speelden door, doelpunt! En we kre-
gen een penalty tegen waarbij mijns inziens beide spelers naar de bal 
gleden. Het einde van de najaarscompetitie is een feit, als ik terugkijk 
naar wat we geleerd en bereikt hebben, dan kunnen we alleen maar 
blij en trots zijn. In de 3e klasse heel goed meegedaan, en geen 1 wed-
strijd kansloos verloren, super top.
In de voorjaarscompetitie gaan we verder bouwen aan het spel, zodat 
we nog een stap kunnen zetten. Na de zomer de stap naar de 2e klas-
se, daar gaan we voor.

Super trotse trainer
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Afsluiting najaarscompetitie jeugd
16-12-2017
Direct aansluitend aan de laatste 
wedstrijden hebben we gezamenlijk in 
de kantine frietjes en snacks gegeten.
Deze werden gesponsord door onze 
sponsor Cafetaria Ons Danny, dank 
hiervoor.
Het was gezellig om met de kids en 
hun ouders deze periode af te sluiten.
Op naar het voorjaar, op naar weer een volgende stap.

Dankjewel voor de 
inzet, kids, maar ook 

zeker alle ouders, jullie 
zijn een fijne groep.

H H H
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TUSSENSTANDEN 2017 – 2018

Tivoli 1 4e klasse F

Tivoli  10 23  22- 11
Woenselse Boys  9 20  25- 16
De Raven  10 19  23- 11
Vessem  11 19  18- 11
HMVV  9 16  26- 18
Hoogeloon  10 15  15- 15
DOSL  11 12  13- 22
FC Cranendonck  9 11  14- 15
Bergeijk  10 11  17- 16
ZSC  9 10  13- 19
Riethoven  9 9  15- 24
Steensel  10 8  12- 18
Pusphaira  10 7    9- 18
De Weebosch  7 2    7- 15

Tivoli 2 4e klasse 417

Woenselse Boys 2  9 25  39- 10
Riethoven 2  9 21  29- 12
HMVV 2  9 19  25- 14
SDO’39 2  10 18  35- 30
RKDSV 2  10 16  27- 16
DOSL 2  7 15  23- 10
EDN’56 2  8 10  15- 32
Hoogeloon 2  10 8  13- 21
ZSC 2  7 6    7- 17
Tivoli 2  8 6  16- 19
DVS 2  9 6  14- 39
RKGSV 2  8 3  13- 36
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Tivoli 3 5e klasse 524

Unitas’59 6  9 23  38- 11
EFC 5  9 18  22- 15
RKVVO 6  7 16  19- 11
Beerse Boys 6  8 15  33- 22
De Valk 4  8 11  19- 15
Spoordonkse Boys 4 8 11  20- 18
Oirschot Vooruit 6  9 10  23- 22
Tivoli 3  9 10  12- 21
RKDSV 4  7 8  15- 19
Bergeijk 3  7 7    9- 20
Nieuw Woensel 4  7 6  15- 33
Reusel Sport 6  8 2  12- 30

Tivoli 4 5e klasse 519

Tivoli 4  8 19  36- 15
DBS 3  9 19  38- 27
Acht 3  8 17  18- 12
Unitas’59 5  8 16  25- 13
Braakhuizen 6  8 14  23- 23
Woenselse Boys 5  7 11  26- 14
RPC 6  9 9  19- 27
Pusphaira 4  9 8  12- 26
WODAN 9  8 7  14- 20
Eindhoven AV 3  9 6  26- 41
Nieuw Woensel 5  9 4  16- 35
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Tivoli 5 6e klasse 649

UNA 10  9 27  40- 11
Maarheeze 4  9 18  26- 19
DVS 8  10 17  36- 37
De Valk 6  9 16  31- 26
Brabantia 8  9 15  26- 19
Budel 8  9 13  31- 26
Valkenswaard 7  8 11  17- 16
Heeze 6  9 9  23- 27
RPC 10  8 8  25- 30
Tivoli 5  9 4  17- 39
Gestel 5  9 4  14- 36

Tivoli dames 1e klasse 1 (7 tegen 7)

Tivoli VR1  9 24  59- 11
Vlijmense Boys VR1 8 21  61- 11
SPV VR1  10 21  28- 10
Ollandia VR1  10 21  35- 18
Emplina VR2  10 16  16- 22
Real Lunet VR1  9 13  32- 31
Boskant VR1  10 13  27- 28
SBC VR2  10 10  27- 39
Avanti’31 VR2  10 9  19- 44
Baardwijk VR3  10 9  28- 57
FC Cranendonck VR2 10 8  18- 44
Blauw Geel’38 VR1  10 4  12- 47

H H H
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UIT DE MEDIA – JUBILARISSEN 
(overgenomen uit het Eindhovens Dagblad van 12 januari 2018)

Op 12 januari 2018  verscheen er in het Eindhovens Dagblad een arti-
keltje over de huldiging van onze jubilarissen op onze nieuwjaarsrecep-
tie van 7 januari 2018. Onderstaand een scan daarvan.

H H H
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TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN
Tussenstand

 1 Laura van Bergeijk dames  19x
 2 Ashley Dielemans dames  13x
 3 Semra Arici dames  10x
 4 Hakan Arici veteranen   9x
 5 Anna Welten dames    7x
 6 Mike van Dijk selectie    5x
  Björn Bertrams selectie    5x
  Leroy Renders selectie    5x
  Frans Veldpaus veteranen   5x
 10 Sammy Dirkx selectie    4x
  Joey Klaassen selectie    4x

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

Het jaar is al even bezig,
toch heb ik nog wel een

mooie wens voor
iedereen die hem

van me wil hebben…

Omarm het verwarmen
 

In koude tijden weten 
Waar warmte wordt geboren 

Hoe liefde dan zou heten 
Je dierbaren bekoren 

 
De verlichting van het licht 
Een omhelzing of een kus 

Op beide houd je zicht 
Je eindigt in de plus 

 
Pasje 11-12-2017 

 
The charm of warmth 

 
In coldness aware 

Where warmth was born 
In love taking care 

Your loved ones untorn 
 

Illuminating of the light 
An embracement and a kiss  
Keep both of them in sight 
It’ll affect you with a bliss 

 
Pasje 11-12-2017

H H H







23

VOOR U GESPOT

Vers van de pers: onderstaande foto werd ons vandaag toegezonden 
door Marc van Hout met als ondertitel: 

De dugout van RPC is alvast onderweg naar de Heihoef

H H H
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UW CLUBBLAD WORDT MEDE MOGELIJK GE-
MAAKT DOOR:

Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK”
Donders Schoenen Perry’s Carengineering
Autobedrijf van de Laar Leanja
Handelsonderneming MEBA Auto’s  All Select  Cars
Bloemenboetiek “Annil” v.o.f. Reprofair Autogas
Corona “D. Rebel en Zn.”               Wiro Wok Show-Cooking Restaurant
Danny’s Tattoo Place Brabants Roem Bakkerij van Weert
De Verfkampioen Kapsalon Joanna
Café ‘t Bambierke Cafetaria Ons Danny
Keyboardcentrum Eindhoven 
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SV TIVOLI BEDANKT HAAR RECLAMEBORD 
SPONSORS:

Groenen Bouwmarkt Potters Autobanden
Peels Haarmode Keyboardcentrum Eindhoven
Autobedrijf Schalks BV Egdom Security
B en R Dakwerken Frituurhal
Van Zelst Automaten De Verfkampioen
Eddy’s Vidijko
De Goey Interieurwerken Autobedrijf van de Laar
Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK 
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SV TIVOLI BEDANKT OOK HAAR TENUE-  
SPONSORS:

Aragorn ICT Dienstverlening “ARK”
Café Bartenders Eddy’s 
Frans Veldpaus Dakbedekkingen Keyboardcentrum Eindhoven
Glazenwasserij H. Lutgens Cafetaria Ons Danny
VCN Verzekeringen Autobedrijf van de Laar
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EN HAAR BORDSPONSORS IN DE KANTINE

Aragorn ICT Dienstverlening OTU (Orange Tivoli Ultras)
3BE Backpackers Bed & Breakfast Autoservice Sheik
Best Band Autobedrijf van de Laar
Boetiek Diva’s Hans Bonnema Schoenmakerij
Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK”
Café Caravelle Onze LEO
De Goey Interieurwerken Eddy’s
Machinefabriek gebr. Frencken Glazenwasserij H. Lutgens
Keyboardcentrum Eindhoven Frans Veldpaus Dakwerken
Cafetaria Ons Danny Kapsalon Joanna
Reprofair Autogas Cor&Gonnie
Café ’t Bambierke Uncle Rey
Boetiek Diva’s VCN Verzekeringen
World Food Autobedrijf Diego
Kapperij ZoWeZo Veteranen
Uncle Rey Autoservice Sheik
Cor&Gon Klus- & Schildersbedrijf van Bekhoven
Autobedrijf van de Laar Glazenwasserij H. Lutgens

H H H
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-  wij alle lezers en belangstellenden een geluk- 
   kig Nieuwjaar toewensen
-  het wat ons betreft een gezond, gelukkig,  
   liefdevol en sportief jaar mag zijn
-  we u dit überhaupt op elk moment zouden  
   willen toewensen
-  de beste wensen, mits gemeend, altijd de  
   beste wensen zijn
-  er dan weinig te wensen overblijft

- dit ook geldt voor onze jubilarissen
- 5 van hen gehuldigd zijn op de Nieuwjaarsreceptie
- zij samen met de andere 3 jubilarissen maar liefst voor 350 jaar lid-

maatschap staan
- er op 7 januari wel wat meer aan lidmaatschapsjaren in onze kantine 

te vinden was
- onze voorzitter helaas verstek moest laten gaan wegens ziekte
- hij wel de leden middels een geschreven toespraak wist te bereiken
- ons hoofd seniorenzaken de taak op zich nam om de toespraak uit te 

voeren
- dit wel bij hem leek te passen
- de aanwezige jubilarissen ook nog in de krant hebben gestaan
- 50-jarig jubilaris Fred vander Horst met dit idee op de proppen kwam
- diezelfde Fred ook nog extra gehuldigd werd door de aanwezige se-

lectiespelers
- naast Fred, ook Franklin Klumpkens, Peter vd Wiel, Chris vd Elzen 

en Simon Groeneveld geëerd werden
- Frans Mink, Willy Smits en Frans Dielis helaas verstek moesten laten 

gaan
- zij op een later moment uiteraard alsnog in zonnetje gezet zullen 

worden
- na alle plichtplegingen het nog een gezellig feestje bleef
- er voorafgaand aan de receptie ook nog wat gevoetbald werd
- een mix van Tivolianen er een leuk potje van maakte
- spelers van de selectie, de dames en ons 5e van de partij waren
- huisfotograaf en eindredacteur Jack Engelen uiteraard wat fotootjes 

heeft gemaakt hiervan
- veteraan Hakan de leiding op zich nam
- we een volgende keer hopen op wat meer animo
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