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‘Het leven in
een notendop’

Cor Verkennis 60 jaar
lid Euphonia

3

5
Matty Cilissen dirigeert inmiddels vijf jaar het Philips Symfonisch Blaasorkest.

Jouw wereld
www.e-go.nl

Alpenhoorns in auditorium TU/e

10.00 - 17.00 uur
Eindhoven, Tramstraat 21

52238976

Aanstaande
zondag
open!
12.00 - 17.00 uur
Nuenen, Vincent v. Goghstraat 37

EINDHOVEN
Het Philips Symfonisch
Blaasorkest (PSB) vindt dat
het in het afgelopen jaar flink
aan de weg heeft getimmerd.
In oktober reisde het orkest
naar Tirol en liet daar kennelijk een verpletterende indruk
achter; ter plekke werd het
orkest opnieuw geboekt voor
een aantal exclusieve concerten in 2014. In november
werden bezoekers aan het

lichtkunstfestival Glow verrast met een flashmob door
de orkestleden. 2012 sloot
het PSB af met het Venray’s
Mannenkoor en musicalster
Suzan Seegers in een uitverkochte Venrayse schouwburg. Ook in het nieuwe jaar
staan er voor het honderdjarige blaasorkest uitdagingen
op het programma. Te beginnen met het nieuwjaarsconcert op zondag 20 januari.

Matty Cilissen dirigeert walsen, polka’s, muziek à la
Rieu, Mozart, Grieg en uit
het ballet Doornroosje. In het
auditorium van de Technische Universiteit Eindhoven
klinkt echter méér: alpenhoorns zorgen dat het
publiek zich in de Zwitserse
bergen waant. Het vier meter
lange instrument met een
bereik van acht kilometer (!)
wordt bespeeld door de Bel-

gische Jean-Pierre Dassonville, solo-hoornist bij het symfonieorkest van theater La
Monnaie in Brussel, het
orkest van de Nationale Opera. Het nieuwjaarsconcert
van het Philips Symfonisch
Blaasorkest klinkt op zondag
20 januari om 11.30 uur. De
toegang bedraagt twaalf euro;
kinderen tot twaalf jaar en
medewerkers van de universiteit hebben gratis toegang.

52233181

Afval en hergebruik
onder de loep

EINDHOVEN
Het Eindhovens Kamerkoor
bezingt op zondag 20 januari
‘het leven in een notendop’.
Dat doet het om 15.00 uur in
de Muziekschool aan de Pastoor Peetersstraat 180. Op het
programma staat Nederlandse
muziek op teksten van onder
anderen Jan Hanlo en de componisten Evert van Merode,
Kees Schoonenbeek en Tom
Löwenthal. Lichtere Engelstalige muziek wordt vertegenwoordigd door Bob Chilcott
en Billy Joel.
Het Eindhovens Kamerkoor
wil met dit populaire concert
laten zien dat het meer in huis
heeft dan enkel serieuze programma’s. Op de bok staat
Arjan van Baest; aan de piano
zitten Evert van Merode en
Simon van ’t Hoff. De toegang
bedraagt € 7,50. Voor meer
informatie over het koor:
www.ekk.dse.nl

Percussieschool Bracumba zet garagedeur open

Succes bepaal jijzelf! “De buurman weet niet wat hier gebeurt”
EINDHOVEN
In een garagebox in Eindhoven-noord gebeuren bijzondere muzikale ‘dingen’. Aan
de Sonseweg in de buurt
Vaartbroek is namelijk de
percussieschool van Johan
Aben en Angelique Schmidt
gevestigd. Hun educatieve
filmpjes hebben inmiddels
een miljoen hits op YouTube.
“Terwijl de buurman niet
weet wat er hier gebeurt.”

kom nu naar jouw wereld!

www.e-go.nl
www.facebook.com/Ego.eindhoven

@Ego_ehv

Maak kans op vele leuke prijzen!
IK BEN

IK HEB

IK WIL

52246133

Volg ons ook op Facebook en Twitter!

“Alles is geluid. Er muziek
van maken, is mijn grootste
uitdaging.” Aan het woord is
Johan Aben. Samen met
Angelique Schmidt is hij zo’n
zes jaar geleden gestart met
percussieschool Bracumba.
Om ruimte te creëren is toen
achter hun rijtjeshuis een serre
gebouwd en is de garage ‘verlengd’. Nooit voelden ze de
behoefte om grote ruchtbaarheid te geven aan de school.

Angelique Schmidt en Johan Aben in hun percussieschool: in
een garagebox in Eindhoven-noord.
Foto: Martina Roovers
Percussieliefhebbers wisten de
weg naar Vaartbroek toch wel
te vinden. En percussiegrootheden hebben er inmiddels
opgetreden. Johan vertelt het
verhaal van Arafan Touré uit
Guinee. Zijn ogen twinkelen
als hij spreekt over de meesterpercussionist. “De allerbeste

van de wereld. En hij heeft
hier, in die garagebox in Eindhoven-noord,
opgetreden.
Een week voor zijn dood.”
Johan wijst naar een foto aan
de muur van de geluidsdichte
ruimte, waarop Touré dat
laatste optreden geeft. De
stoel eronder is volgens Johan

de meest bijzondere plek. “Wij
ervaren het als heilige grond.
Er zit spirit in.” In de garagebox worden Johan en Angelique omringd door instrumenten. Eigenlijk is de ruimte
alweer te klein, maar dat
maakt de sfeer intiem. Er
heerst een positieve ‘vibe’. Dat
komt zeker ook door Johans
enthousiasme. Met veel passie
vertelt hij over andere percussiegrootheden die er hebben
opgetreden. “Bijzondere mensen vinden hun weg hier naartoe. Dat vinden wij bijzonder,
maar zij ook.” Hij laat een
filmpje op YouTube zien om
uit te leggen hoe je contact
maakt door muziek. Op het
filmpje is te zien dat Johan
samen met Layba Diawara
muziek maakt. Beiden op een
eigen instrument. Ze improviseren, maar verstaan elkaar
door de muziek.
Lees verder op pagina 5.
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OPEN DAG

20 JANUARI

voorheen
ROC Eindhoven

52195328

52244670

Op het Summa College worden studenten uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.
Niet voor niets zijn we de grootste leverancier van vakmensen op mbo-niveau voor regio
Brainport Eindhoven. Kom naar het Summa College en verras jezelf. www.summacollege.nl

52198736

11.00 - 16.00 UUR
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Cor Verkennis 60 jaar trouw en vooral enthousiast lid Muziekkorps Euphonia

“Och, ik zou een boek kunnen
schrijven over al die jaren”

EINDHOVEN
De loopbaan van Jos Pontenagel als kerkzanger begon in
1941 in Valkenswaard. Twintig jaar later zette hij die voort
in stadsdeel Woensel. Aanvankelijk in het koor van de kerk
St. Vincentius a Paulo, waarvan hij medeoprichter was.
Later bij het Thomaskoor.
Zijn 70-jarig jubileum in 2011

GELDROP
Nee, met het muziekkorps
over straat lukt hem sinds
twee jaar niet meer. Het zware gewicht van zijn bas
breekt ‘m op en vooral ook
al die plateaus in het wegdek
zijn een hindernis voor Cor
Verkennis. Maar blazen doet
de muzikant nog volop. Bij
drie muziekgezelschappen,
waaronder het fanfareorkest
van Muziekkorps Euphonia.
Daar werd hij zondag gehuldigd voor zijn 60-jarig lidmaatschap tijdens het
Nieuwjaarsconcert. “Eigenlijk ben ik al langer lid, maar
de ledenadministratie stelde
niet veel voor vroeger.”

was voor het bestuur van het
Thomaskoor aanleiding tot de
aanvraag van de pauselijke
onderscheiding Pro Ecclesia et
Pontifice. Die aanvraag is nu
gehonoreerd. De uitreiking is
op zondag 20 januari in de
Thomaskerk aan de Thomaslaan 43, na de feestelijke
eucharistieviering van 11.00
uur.

Elektronische muziek bij PopEi
EINDHOVEN
De zeer succesvolle sneak
preview van een avond vol
elektronische
dansmuziek
krijgt een vervolg. PopEi en
DommelVallei
organiseren
vanaf 18 januari maandelijks
de avond waarop deze
muziekstroming alle ruimte
krijgt.

Tijdens de eerste editie zijn
XL-CKE, Red Square Live en
Midas te gast. Plaats van handeling is PopEi in het Klokgebouw op Strijp-S. De zaal is
open tussen 23.00 en 04.00
uur. Let op: na 02.00 uur worden er geen nieuwe bezoekers
meer toegelaten. De toegang is
gratis.

Jubilaris Cor Verkennis: “Eigenlijk ben ik al langer lid, maar de ledenadministratie stelde niet
veel voor vroeger.”
Foto: Hans Clement

die gelieerd is aan het muziekkorps en inmiddels ook al
weer jaren lid van de Senioren
Blaaskapel Geldrop. De laatste twintig jaar speelt hij de
bas. “Een prachtig instrument, maar niet eenvoudig om
te bespelen. Een bas moet
mooi rond klinken. En dat
vergt de nodige techniek en
heel veel adem. Lucht heb ik
nog voldoende. Ik lust graag
een potje bier, maar gerookt
heb ik nooit. En dat scheelt een
slok op een borrel.” Twee jaar
geleden besloot de muzikant
niet meer met het korps de
straat op te gaan. “Dat ging
niet van harte. Een bas kost
niet alleen een slordige 18.000
euro, maar weegt ook liefst
zeventien kilo. Sjouw daar
maar eens kilometers mee
over straat, ik ben tenslotte
niet meer de jongste. En al die
plateaus in de weg, hè? Je ziet
ze niet aankomen met zo’n
enorm instrument voor je
neus. Maar als het korps
ergens een serenade gaat
geven, rij ik er met mijn auto
naar toe en blaas mijn partijtje
gewoon mee. Want zelden of
nooit heb ik verstek laten
gaan.”
Euphonia was en is nog
altijd een florerende vereniging volgens Verkennis. “Het
is eigenlijk één grote vriendenclub. Op feesten zijn er altijd
voordrachtjes. Ik doe daar
ook altijd aan mee. Vergeet
Frietje halen
Met het muziekkorps over nooit meer de parodie ’t zingt,
Ook de drie broers van de straat lukt niet meer. Het zware klinkt en mag ginne naam hebmuzikant waren lid van gewicht van de bas breekt de ben. Een persiflage van de
Muziekkorps
Euphonia. 73-jarige Cor Verkennis op.
Zangeres zonder Naam.”
“Alleen waren die niet allemaal even getalenteerd. Eén
van mijn broers was ‘veroordeeld’ tot de triangel. En ook
daar ging het ook nog vaak
mis mee. Ik weet nog goed
toen mijn broer te vroeg met
zijn triangel inzette, dat de
dirigent tegen hem zei: ‘Ge had
nog best een frietje kunnen
halen voordat ge aan de beurt
bent’. De week erop werd hij
bij de repetitie even gemist
door de dirigent, hij was even
een frietje gaan halen. Och, ik
zou een boek kunnen schrijven over al die jaren.”
Cor blies jaren bugel en
trompet bij Euphonia, was in
1961 een van de oprichters
van Blaaskapel ‘De Vlerken’

Cor speelt niet alleen in drie
muziekgezelschappen, waar
mogelijk verleent hij ook
hand- en spandiensten. “Om
de twee jaar organiseren we de
Euphonia Proms. Het evenement brengt nogal wat kosten
met zich mee. Ik heb veertig tot
vijftig vaste sponsors die ik
regelmatig bezoek in Geldrop.
Met het sponsorbedrag dat ik
bijeen breng, krijgen we de
begroting nagenoeg sluitend.
En of het nu een loterij is, of
een vlooienmarkt op mij kunnen ze altijd rekenen.” Hij is
graag gezien en een bekend
gezicht in Geldrop. “Maar
mensen lopen om als ze hem
zien”, zegt zijn echtgenote
glimlachend, “bang dat hij
vraagt om een bijdrage voor
Euphonia. Nee, hoor. Cor zien
ze graag aankomen.” De
muzikant hoopt nog enkele
jaren de bas te kunnen spelen.
“Als het niet meer gaat, hou ik
de eer aan mezelf en stap ik
over op een bugel of de bariton.”
Hans Clement

52169893

Succes bepaal jijzelf!

kom nu naar jouw wereld!

www.e-go.nl
Volg ons ook op Facebook en Twitter!
www.facebook.com/Ego.eindhoven

@Ego_ehv

Maak kans op vele leuke prijzen!
IK BEN

IK HEB

52246135

Het was nog in de tijd dat
het niet bepaald koek en ei
was tussen de inwoners van
Zesgehuchten en Geldrop
toen Cor Verkennis (73) tot de
gelederen
toetrad
van
Muziekkorps
Euphonia.
“Koek en ei? Het was haat en
nijd”, weet Cor Verkennis.
Zijn pretoogjes glinsteren.
“Over de hele linie. Er
bestond bijvoorbeeld ook een
enorme
rivaliteit
tussen
Euphonia en het Geldrops
Muziekcorps. Gelukkig ligt
dat allemaal al lang achter
ons. We hebben nu zelfs nauwe banden met het Geldrops
Muziekcorps. We trekken bijvoorbeeld gezamenlijk de
straat op bij de intocht van
Sinterklaas.”
Verkennis weet niet meer
precies hoe oud hij was toen
hij zich aanmeldde. “In elk
geval nog geen dertien zoals
het jubileum zou doen vermoeden. Ik ben al langer lid,
maar de ledenadministratie
werd vroeger bijgehouden in
een schriftje en dat is al lang
niet meer compleet.” Hij
maalt er niet om, kan er zelfs
om lachen. “Wat doet ’t er tenslotte toe. Er was in elk geval
niet veel te beleven in een dorp
vroeger. Je had de voetbalclub
en de fanfare en dat was het
wel zo’n beetje.” Hij werd lid
van beide verenigingen en
voetbalde tien jaar in het
vaandelteam van Geldrop.
“Ik was als voetballer zo vlug
als water. Kon een corner
nemen en dan zelf nog scoren.”

Pro Ecclesia et Pontifice
voor kerkzanger

IK WIL

EINDHOVEN
Voor mensen die een
woning huren van Woonbedrijf in stadsdeel Gestel buiten
de ring, wordt een serie bijeenkomsten gehouden over hoe je
kunt besparen op je energiekosten. Samen met buurtbe-

woners wordt hierover nagedacht en worden ervaringen
en tips uitgewisseld. De bijeenkomsten worden gehouden op
17 januari, 7 en 28 februari
van 19.30 tot 21.45 uur in de
Straatkamer aan de Vivaldistraat 90 in de buurt Gender-

dal. Wie erbij wil zijn, meldt
zich aan bij Ben of Marja via
tel. 040-2910205 of per email: genderteam@dse.nl. Er
zijn geen kosten aan verbonden.
Voor meer informatie:
www.vivaldistraat90.nl

52243413

Bijeenkomsten energiebesparen

e
Acties zijn geldig t/m
zondag 20 januari 2013
www.janlinders.nl

Streek
weken

Al 50 jaar de smaak van het zuiden

Vul een tas met
groente en fruit
uit eigen streek
Kies uit:
Witlof
zak 500 gram
Jonagold appels
kilobak
Verse prei
kilozak
Champignons
bak 400 gram
Salatrio kluitsla
per stuk
Conference peren
kilobak
Pruimtomaten
schaal 500 gram
Knolselderij
per stuk
Verse kruiden in pot
alle varianten
per pot

uit Kessel
uit Bemelen
uit Kronenberg
uit Heeswijk-Dinther
uit Beesel
uit Blitterswijck
uit Someren
uit Venlo
uit Venlo

5 VOOR

5

00
52239592

Jan Linders.
Linder Al 50 jaar het voordeel van het zuiden.

TROMPETTER EINDHOVEN

Woensdag 16 januari 2013

Iedere ochtend passeerde ze
hem. Op de fiets, ter hoogte
van het politiebureau. Hij
fietste uit de stad; zij erin. Naar
zijn werk, zo was haar vermoeden. Of werkte hij ’s nachts
ergens in de stad en fietste hij

juist naar huis? Het maakte
niet uit. Op de een of andere
manier was de flits waarin ze
hem iedere ochtend voorbij
zag fietsen, een hoogtepuntje.
Ze bespeurde zelfs teleurstelling wanneer ze hem niet pas-

seerde. Soms vroeg ze zich af
of hij er hetzelfde over dacht.
Ze wist niets van hem. Alleen
hoe hij eruit zag met zijn haar
in de wind, de kleur van zijn
winterjas, muts en handschoenen, het model van zijn zonnebril, de groene fietstas en het
tijdstip dat hij iedere ochtend
het politiebureau voorbijreed.
Vreemd eigenlijk. Dat je
iedere dag op hetzelfde tijdstip

“De buurman weet niet wat hier gebeurt”
Van alles dat Johan en Angelique doen, worden filmpjes
gemaakt, die Johan op YouTube zet. Inmiddels heeft een
aantal filmpjes al een miljoen
hits.
Mensen in de straat weten echter niet wat er in die garagebox
in Eindhoven-noord gebeurt.
“Van de ene kant is dat een
bewuste keuze. Van de andere
kant is het jammer”, vinden
Johan en Angelique.

Percussie is veelomvattend. “Iedereen die wil trommelen is
welkom bij ons.”
Vervolg van de voorpagina.
Hij geniet er zichtbaar
opnieuw van de muzikale bijeenkomst. Muziek is zijn
leven, dat is duidelijk. Muziek
is ook Angelique’s leven.
Johan is ermee grootgebracht. “Mijn opa vertelde
zingend verhalen. Vader

speelde accordeon.” Het
‘trommelen’ begon rond zijn
veertiende op een drumstel.
Van muziek maken leeft hij.
Altijd al gedaan. Angelique
was ooit Johans buurvrouw.
Van huis uit is ze zangeres.
Samen - met dochter Renee zijn ze nu percussieschool Bracumba.

Beetje raar
“Laatst herkende iemand in
de straat mij van een YouTube-filmpje. Leuk, maar tegelijkertijd een beetje raar. Oók
mensen in de straat mogen
weten wat hier gaande is.
Iedereen mag weten wat we
doen.” Daarom zijn ze gestart
met maandelijkse inloopavonden. “Belangstellenden kunnen binnenlopen en ervaren
hoe mooi percussie is. Er komt
een gastmuzikant, we maken
muziek,
kijken
naar
muziekdvd’s, praten en eten

met elkaar en er is gezelligheid.” Ook zijn er filmpjes van
de kinderfeestjes die Bracumba
verzorgd.
Angelique
schrijft en zingt een persoonlijk lied, de kinderen maken
kennis met trommelen en de
jarige is het middelpunt. Een
dvd wordt ter herinnering
meegegeven.
Daarnaast zijn er muzieklessen voor iedereen: groot en
klein. “Iedereen die wil trommelen is welkom bij ons.”
Inloopavond
De eerstvolgende inloopavond is op vrijdag 25 januari
vanaf 19.00 uur. Te gast is Shamir Shokry. De Egyptische
musicus bespeelt de darbuk a.
Voor meer informatie en aanmelden:
www.percussieschool.nl.
De inloopavonden zijn gratis toegankelijk. Er staat een
pot: geef wat de avond je
waard is.
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iemand tegenkomt en op andere tijdstippen of dagen of plekken niet. Eén keer herkende ze
hem in de stad. Op een zaterdagmiddag, op een terras. Hij
nipte aan een kopje koffie.
Zijn linkerhand lag op de knie
van een vrouw. Hij had haar
ook gezien en hij knikte. Ze
knikte terug. Vanaf dat
moment zeiden ze iedere ochtend gedag tegen elkaar.

Desondanks wist ze nog
steeds wist ze niets van hem.
Hij had een nieuwe fiets. En
een vrouw met bruin krulhaar. En iedere ochtend passeerde hij haar ter hoogte
van het politiebureau. Het
moest altijd zo blijven.
Tina
mroovers@aencmedia.nl

Night of the Philicorda
EINDHOVEN
In de jaren zestig en zeventig
van de twintigste eeuw was
Philips actief in de muziekbusiness. Het ontwikkelde in
die tijd een orgeltje dat in veel
huishoudens in Nederland
niet weg was te denken. Dit
jaar bestaat de Philicorda vijftig jaar.
De bands Check 1-2, De

Stekkers en Green Hornet
benutten de kracht van het
apparaat nog altijd maximaal.
Op zaterdag 19 januari brengen zij het orgeltje terug naar
zijn geboorteplek Eindhoven.
En laten het klinken. De garagetrashbands treden vanaf
21.00 uur op in café Wilhelmina. De toegang bedraagt vijf
euro.

Afval en hergebruik
onder de loep

Martina Roovers

Het jaar ‘smakelijk’ inluiden met ’t Indisch Atelier
EINDHOVEN
’t Indisch Atelier organiseert
activiteiten die altijd een connectie hebben met Indonesië,
het voormalig NederlandsIndië. Zo is er regelmatig een
Indische Huiskamer met gasten en Indische hapjes. Ook
worden er workshops verzorgd.
Zoals op zondag 27 januari.
In buurthuis De Boemerang

wordt er dan gedanst. Tijdens
een workshop popdance leren
de deelnemers een combinatie
van Indonesische linedance en
de Colombiaanse dansstijl
cumbia. De dansworkshop is
tussen 13.00 en 15.00 uur in
het buurthuis aan de Planetenlaan 1a in Eindhoven. De toegang bedraagt vijf euro. Aansluitend houdt ’t Indisch Atelier
een

nieuwjaarsbijeenkomst.
Er
zijn dansdemonstraties en een
open podium. Bovendien worden er de hele middag Indische
hapjes geserveerd en is er, om
het nieuwe jaar ‘smakelijk’ in
te luiden, de Nasi Tahun Baru.
Wie daaraan wil meedoen (à
7,50 euro), meldt zich aan bij
Joyce Radesey via tel. 0402468197. Voor meer informatie: www.indisch-atelier.nl

52182567

EINDHOVEN DOOR HET OOG VAN DE CAMERA

“Bijgaande foto lijkt ergens in een landelijk gebied te zijn genomen”, schrijft Ben Wolters in
zijn e-mail. De felrode locomotief is omgeven door voorjaarsgroen. “Een groot contrast met de
drukke Anthony Fokkerweg in Acht, waar de locomotief nog geen tien meter vanaf staat. Op
de Rail Terminal Eindhoven van de firma van Rooijen”, aldus Wolters. Heeft u ook een bijzondere
(liggende) foto van Eindhoven, waarop de stad, een gebouw, een straat, kunstwerk, park of
evenement op een (voor u) speciale manier in beeld wordt gebracht? Stuur die dan onder vermelding van naam en waar en waarom de foto is gemaakt naar: mroovers@aencmedia.nl

‘Een vuilnisbelt op straat of plein. Dat kan toch uw belang niet
zijn’, staat te lezen op de vuilniswagen van de Eindhovense
gemeentereiniging anno 1950.
Foto: A.W. van de Kerkhof - collectie RHCe

EINDHOVEN
Van Gansewinkel zegt dat
afval niet bestaat. Met de slogan ‘Afval bestaat niet’ toont
de grootste afvaldienstverlener van de Benelux aan dat
afval altijd te hergebruiken is
en dus een grondstof is. “We
zamelen afval in en bewerken
of verwerken afval tot grondstoffen en energie”, aldus Van
Gansewinkel. Daarmee is het
bedrijf zowel afvaldienstverlener als grondstoffen- en
energieleverancier. Is hergebruik van afval een nieuw idee
en typisch iets van deze tijd?
Op die vraag wordt een antwoord gegeven tijdens de
maandelijkse
Historische
Salon, het zondagmiddagprogramma van het Regionaal
Historisch Centrum Eindhoven (RHCe). In een voordracht neemt historicus Willem van ’t Geloof de luisteraar
mee door honderdvijftig jaar
geschiedenis van afval en hergebruik. Hij illustreert zijn
lezing met historische beelden geluidsfragmenten uit
onder meer de collectie van
het RHCe. Onze voorouders
recycleden op een creatieve
manier, uit noodzaak. Boven-

dien werden Eindhovenaren
in de negentiende eeuw door
de gemeente gesommeerd om
drie keer per week de straatgoten te reinigen. Door de
groei van de consumptiemaatschappij groeide ook de
onverschilligheid voor de
enorme bergen afval die daardoor zijn ontstaan. Totdat
milieubewegingen én talloze
milieuschandalen de bevolking ertoe heeft gedwongen er
wél aandacht aan te besteden.
Willem van ’t Geloof is
altijd met geschiedenis bezig
geweest. Sinds enkele jaren
heeft hij er zijn beroep van
gemaakt. Hij bestudeert de
geschiedenis van het Nederlands bedrijfsleven in het algemeen, en in die van de afvalsector in de laatste honderdvijftig jaar in het bijzonder.
De Historische Salon over
de geschiedenis van het afval
en hergebruik wordt op zondag 20 januari om 14.00 uur
gehouden in het RHCe aan de
Raiffeisenstraat 18. De toegang bedraagt zes euro, inclusief koffie of thee bij ontvangst en een afsluitende borrel.

TROMPETTER EINDHOVEN
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Pascal ramen en deuren is leverancier van houten, aluminium, stalen en kunststof ramen en deuren. Wij bieden
onze klanten een compleet pakket van advies tot en met de totale uitvoering van het project, inclusief tekenwerk
en montage. Wij leveren onze producten door heel Nederland, zowel op de zakelijke als particuliere markt.

Ter uitbreiding van ons team zoeken wij per direct 2 nieuwe collega’s:

MONTAGELEIDER/WERKVOORBEREIDER

PRODUCTIEMEDEWERKER ALUMINIUM

(fulltime dienstverband)

(fulltime dienstverband)

Functie:

Functie:

Het begeleiden en sturen van het montageteam (hout, aluminium, kunststof, staal)
Het plannen en organiseren van de montagewerkzaamheden
Het organiseren en klaarzetten van de montagebenodigdheden
Het inmeten, opnemen en advies geven op locatie
Je bent contactpersoon tussen productie en opdrachtgever
Kortom: Het organiseren van inmeten t/m de uitvoering van de
montagewerkzaamheden in zowel hout, kunststof, aluminium en staal.

• Het machinaal en handmatig produceren van aluminium kozijnen,
ramen, deuren, schuifpuien, serres, vliesgevels e.d.
• Het verrichten van diverse werkzaamheden in onze moderne
aluminium productie

Profiel/competenties:

• Het kunnen lezen van een technische tekening
• Het hebben van ervaring in een soort gelijke functie
• Het hebben van ervaring met CNC bewerkingsmachines is een pre (interne
opleiding behoort tot de mogelijkheden)
• Het willen investeren in je eigen carrièremogelijkheden

Profiel/competenties:
•
•
•
•
•
•
•

Overtuigingskracht
Plannen en organiseren
Resultaatgerichtheid
Voortgangsbewaking
Budgetbewaking
Leidinggeven
Geen acht tot vijf mentaliteit

Wij bieden een zelfstandige functie met volop uitdagingen in een dynamische
organisatie waarin jouw ideeën meegenomen worden in het beleid. In onze
aluminium productieafdeling wordt zelfstandigheid
in werkzaamheden verwacht. Het machinepark
is geheel nieuw en dus voorzien van de
modernste machines en methodes.

Wij bieden een zelfstandige functie met volop uitdagingen in een dynamische
organisatie waarin jouw ideeën meegenomen worden in het beleid.

Interesse?

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met de heer J. Wijnands, tel: 0493-317781. Schriftelijke sollicitaties kun je binnen
2 weken richten aan: Pascal ramen en deuren, Vuurijzer 9, 5753 SV Deurne. Of mailen naar: joop@pascalramenendeuren.nl
Voor meer informatie over ons bedrijf verwijzen we je naar www.pascalramenendeuren.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

Perso
neel
gezo
cht!

52246450

•
•
•
•
•
•

Beveiligingsinstallaties, ze zitten overal. In winkels, bedrijfspanden, kantoren, musea, bij
particulieren, noem maar op. Kun jij je voorstellen met hoeveel verschillende mensen wij bij
LIHO dagelijks te maken krijgen? En de eerste die ze horen of zien als ze bellen of
binnenlopen… dat zou jij kunnen zijn!
Wij zijn per direct op zoek naar een

Representatieve receptioniste met administratief talent
Naast het ontvangen van gasten en het beantwoorden van de telefoon heb je een breed en
afwisselend takenpakket. Je houdt – onder andere - de ritregistraties bij van de
bedrijfswagens, je typt brieven uit, werkt documenten en formulieren uit, je archiveert, zoekt
dingen uit, en af en toe ondersteun je de financiële administratie met hand- en spandiensten.
FUNCTIE EISEN
Motivatie, flexibiliteit, collegialiteit, teamgeest en de wil om nieuwe dingen te leren zijn heel
belangrijk. Jong geleerd, oud gedaan, toch? Goed kunnen luisteren is essentieel. Je bent
klantgericht en je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. In alle drukte blijf jij de rust zelve.
• Je werkt uitermate accuraat en bent punctueel.
• Je kunt goed overweg met MS Office. Ervaring met Syntess is fijn, maar geen must.
• Je hebt een sterk team gevoel en denkt in termen van “wij”. Dat doen wij zelf ook.
• In bezit van eigen vervoer (er is geen OV verbinding).
• Een onberispelijk verleden, d.w.z. geen strafblad. (Het opvragen van een “Verklaring van
betrouwbaarheid” behoort tot de sollicitatieprocedure).
• Opgave van tenminste twee werk-gerelateerde referenties
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal – zowel mondeling als schriftelijk) in
verband met de directe communicatie met onze klanten.
WIJ BIEDEN
Niet alleen naar onze klanten toe zijn wij het onderscheid, ook naar onze medewerkers.
• Marktconform salaris en realistische doorgroeimogelijkheden.
• De werkweek is 38 uur, werktijden van 8.30 tot 17.00 uur.
• ATV dagen kennen we niet, maar iedereen heeft 29 vrije dagen, want bovenop je 24
vakantiedagen komen nog eens vijf gratis vakantiedagen extra om ATV en reis-uren te
compenseren. Net als bij ATV hoef je voor deze 5 extra dagen dus niet extra te werken.
VRAGEN?
Wij begrijpen dat het in deze economisch barre tijden geen licht besluit is om over te stappen
naar een andere werkgever. Wat we je kunnen verzekeren is dat wanneer jij je tijd en
vaardigheden in ons investeert, wij ook in jou investeren, zowel op korte als op lange termijn.
Als de hierboven vermelde informatie bij jou nog vragen oproept, neem dan gerust even
contact op met ons en vraag naar Brigitte.

52221964

Liho Telecom & Safety Systems BV, t.a.v. Afd. Personeelszaken
Antwoordnummer 1053, 5670 ZX Nuenen
Of per mail: personeelszaken@liho.nl

52239194

SOLLICITEREN
Pas jij in ons enthousiaste team en voldoe je aan de bovenstaande criteria?
Stuur een schriftelijke sollicitatie met CV aan:

TROMPETTER EINDHOVEN

52243056

Grote collectie BINNENZONWERING en GORDIJNEN!
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STEVENS
TELEVISIES
Prijsknaller
Samsung UE40EH5300 TV

102cm, 100 Hz, Full HD LED TV,
Smart TV, 3x HDMi, USB, scart,
DVB-T/C, 2 jr garantie

Heezerweg 108 - Eindhoven - T. 040 211 57 33 - www.schuimrubberhuis.nl

van 699,-

beperkt aantal

26-01-2013

52237215

O n Dag
Open
Dg

SAMSUNG SONY LG
PHILIPS LED TV’S
NU EXTRA VOORDELIG

Prijsinfo niet telefonisch/per e-mail.

ACTIEPRIJZEN!

Grootschoterweg 105-107
BUDEL-SCHOOT (NL)
Tel. 0031 (0)495 49 36 16
www.stevensbudelschoot.nl

0QFONBVtEJHFTMPUFO
XPEPVtWSVt[BV

Industriële automatisering op gebied
van DCS / PLC Besturingen.
Wij bieden u een oplossing op maat
specifiek voor uw proces.
Voor meer informatie ga naar www.acs-solutions.nl
of stuur een email naar info@acs-solutions.nl

Restaurant Oriental Green House te Eindhoven zoekt

Specialiteiten Frituurkoks
Chinese keuken

M/V

Functieomschrijving:
klaarmaken van gerechten, specialiteiten die gebakken, gefrituurd of
geroosterd moeten worden
marineren van vleesgerechten die gebakken, gefrituurd of geroosterd
moet worden
uitvoeren van de bereidingen, bewaken/controleren van de kwaliteit
schoonmaken van de werkomgeving, keukenapparatuur en -machines
Functie-eisen en voorwaarden
Bij voorkeur koksdiploma niveau 4 CK of gelijkwaardig niveau
minimaal 1 jaar werkervaring, bij voorkeur meerdere jaren werkervaring
goede kennis van Chinese / Oosterse specialiteiten
goede teamspeler met goede communicatieve vaardigheden
aantal uren per week : 38 uur
werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg
salaris conform Horeca CAO vanaf functiegroep 4

Voor meer informatie:
www.aloysiusderoosten.info
Jan Luikenstraat 49
5615 JL Eindhoven
tel: 040 - 292 02 58

van 10.30 - 13.30 uur

Interesse?
Neem dan contact op met:
De heer Chen
Tel. 0633662388

52232902

school voor:
mavo
determinatie onderbouw
vmbo-k/g/t

Oriental Green House
Aalsterweg 281
5644RD Eindhoven

DANSSCHOOL HELLENDOORN
Al 68 jaar uw adres voor dansen en gezelligheid

Pleincollege Nuenen

- Stijldansen
- Alleengaanden
- Salsa
- Rock & Roll
- Streetdance
- Nieuw: Zumba
± € 6 per les

d’r op?

OPEN DAG
ri
zondag 27 janua

Lessen op
alle dagen
van de
week

Pleincollege Nuenen
School voor mavo en vmbo
Sportlaan 8
5671 GR Nuenen
Postbus 30
5670 AA Nuenen
T 040 . 283 15 69
F 040 . 283 80 31
E info@pleincollegenuenen.nl
W www.pleincollegenuenen.nl

Open dag

Altijd bij u
in de buurt
- Nederweert
- Someren
- Helmond
- Mierlo
- Brouwhuis
- Maarheeze
- Valkenswaard
- Veldhoven
- Aalst
- Bergeijk
SALSA SPECIALIST
- Eersel
* Tevens workshops en privélessen - Hapert
- Reusel
* Gratis inhaallessen
- Vessem
(bv bij ploegendienst)
- Bladel
* Wekelijks dansavonden voor
paren en alleengaanden (ook niet-leden)

Bel nu... 06-55140501 - 1e les proefles!
WWW.DANSSCHOOLHELLENDOORN.NL

52247417

Hoe kom
je

€ 399.-

52247179

52244286

Woensdag 16 januari 2013

Ouders en leerlingen worden door docenten rondgeleid en krijgen uitleg
over het onderwijs en de begeleiding op het Pleincollege Nuenen.

5232899

Zaterdag 19 januari 2013, van 10.00 - 13.00 uur.

Jacobs & van Rooij Management Ondersteuning BV is een toonaangevende
speler op het gebied van resultaatverbetering van bedrijven. De unieke
dienstverlening richt zich voornamelijk op het MKB en zorgt voor een
hogere levenskwaliteit voor de ondernemer. Jacobs & van Rooij is gevestigd
in Helmond en bestaat uit een team van 17 personen.
Wij zoeken per direct:

Administratief medewerk(st)er (m/v)
voor ca 36 uur per week.

PERSONEELSACTIE!

Functie eisen:
− HAVO niveau
− accuraat en positieve werkhouding
− harde werker met resultaat gerichte instelling
− goede communicatieve vaardigheden
− representatief uiterlijk
− goede computer vaardigheden (beheersing Microsoft Office)
− goede beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift

ADVERTEER IN DE

BRABANTSE TROMPETTERS

OPLAGE 285.000
LAAT U INFORMEREN OVER
ONZE SPECIALE DOORPLAATSTARIEVEN

advertenties@kempenpers.nl

52218994

TEL. 0497-361361

Wij bieden een passend salaris en een gemoedelijke en gezellige werksfeer,
die door middel van een goede onderlinge communicatie op een hoog
niveau, gehandhaafd blijft.
Interesse?? mail dan uw sollicitatie met CV en recente foto naar: info@j-vr.nl
Onder vermelding van ‘vacature admin’.
Voor meer informatie over Jacobs & van Rooij: www.j-vr.nl

52243858

4

Taken pakket: voornamelijk administratieve taken (niet financieel)
met daarnaast telefoniste/receptioniste werkzaamheden.

52246641

WEDSTRIJDVOORBESCHOUWING
FC EINDHOVEN – SC VEENDAM

FC Eindhoven is de voorbereiding op de
nieuwe seizoenshelft afgelopen week weer
gestart en op de het trainingsveld zag de
technische staf iun ieder geval weer een viertal langdurig geblesseerden hun rentree
maken. Naar verwachting zullen later deze
maand ook Soufiane Dadda & Josimar
Makiavala eveneens aansluiten bij de spelerskern. Met het vastleggen van Theo Lucius en wellicht nog een bijkomende extra
transfer (??) moet de selectie van FC Eindhoven in staat worden geacht om zich
omhoog te werken in de ranglijst!
Nadat donderdag (17/1) eerst de eerder
afgelaste wedstrijd tegen FC Den Bosch
wordt gespeeld, openen de blauwwitten in
het eigen Jan Louwersstadion de tweede
competitiehelft op maandag 21 januari
(20u) tegen BV Veendam.
Eerder dit seizoen verloor FC Eindhoven
in het verre Veendam met 1-0 en vandaar

dat de Blauwwitten extra gebrand zullen
zijn om het nieuwe jaar te starten met een
thuisoverwinning.
Veendam trainer Gert Heerkens beschikt
met o.a. Boy Deul, Tom Overtoom, Sidney
Schmeltz & Mitch Aoau over een fysiek
sterke ploeg die met een huidige tiende stek
op de ranglijst uitstekend presteert. Voor
deze wedstrijd vindt er, naast op het clubsecretariaat van FC Eindhoven, tevens voorverkoop plaats op de volgende locaties:
Compaenen van Ravenstein
Nieuwstraat 1 te Valkenswaard
Tabakado Eindhoven
Floralaan West 262 te Eindhoven
Sigarenspeciaalzaak Dillen
Pleintjes 259 te Veldhoven
Voor meer info zie ook:
www.fc-eindhoven.nl

WEDSTRIJDBEZOEK VOOR GROEPEN
Speciaal voor grotere groepen, zoals bijvoorbeeld (sport)clubs, (ondernemers)
verenigingen, scholen etc, hanteert FC Eindhoven speciale tarieven in verband met een
bezoek aan een van de thuiswedstrijden.
Informeer naar de mogelijkheden via info@fc-eindhoven.nl.
Wedstrijdprogramma na de winterstop:
ma 21-01-2013
FC Eindhoven
vr
01-02-2013
FC Eindhoven
vr
22-02-2013
FC Eindhoven
vr
08-03-2013
FC Eindhoven
vr
15-03-2013
FC Eindhoven
ma 01-04-2013
FC Eindhoven
vr
12-04-2013
FC Eindhoven
vr
26-04-2013
FC Eindhoven

-

SC Veendam
SBV Excelsior
Telstar
Fortuna Sittard
FC Dordrecht
FC Volendam
FC Emmen
FC Den Bosch

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

HEROPENING SUPPORTERSHOME
MARKETINGACTIE FC EINDHOVEN
MET FORUMAVOND OP 5 FEBRUARI 2013 MEEST OPVALLENDE VAN 2013

Op dinsdag 5 februari 2013 organiseert FC Eindhoven een forumavond in het Supportershome van het Jan Louwers Stadion. Tegelijkertijd zal dit vernieuwde Supportershome officieel heropend worden. Deze avond begint om 20.00 uur.
De thema's van de forumavond zullen zijn:
- 'FC Eindhoven in de Genneper Parken'
- 'Sportieve visie en beleid FC Eindhoven'
Uiteraard zal er alle gelegenheid zijn voor vragen en discussie, mits deze op een goede
manier gesteld en gevoerd worden. Alle geïnteresseerden (supporters, sponsoren,
medewerkers etc.) zijn van harte welkom!

De gerenommeerde site Sportnext.nl publiceerde een top 10 van meest opvallende
sportmarketing moment van 2012. In plaats van te kiezen voor een cliché top 10 lijstje,
is er gekozen voor 10 losstaande sportmarketing-momenten die het meeste zijn bijgebleven. De - op het eerste oog "kleine" -acties wisten de aandacht te grijpen en vormen
mogelijk een inspiratiebron voor sportorganisaties in 2013.
FC Eindhoven is als relatief kleine cluh natuurlijk ontzettend trots om in deze top 10
te zijn opgenomen met de video-actie met Erwin Koeman, die destijds als hoofdtrainer
voor de wedstrijd de supporters toesprak vanuit de kleedkamer.
Zie ook: sportnext.nl/berichten

Uitgaanswijzer
Accordeonist Eva Zöllner treedt
op met het DoelenKwartet.
10.30-12.30uur: lezing over
dromen en identitei door dr.
Barbara Roukema-Koning, in
de Herberg van Eckartdal,
Nuenenseweg 1.
Lyceum - Zondag 20 januari,
10.30-13.30 uur: open dag bij
Lyceum Bisschop Bekkers aan
de Avignonlaan 1.
Markt - Zondag 20 januari,
09.00-16.00 uur: vlooienmarkt
in de tennishal op sportpark
Eindhoven Noord aan de Vijfkamplaan 10. Toegang €2.
Oude Toren - Maandag 21 januari, 14.00 uur: kienen met KBO
Lucas in het trefcentrum aan
de Oude Torenstraat 6b. De
opbrengst komt ten goede aan
ouderen in de wijk.
Paranormaal - Donderdag 17
januari, 20.00 uur: waarneming via tarotkaarten en voorwerpen door Jan Jacobs, in De
Uitwijk, Gen. Pattonlaan 124.
Toegang €6.
Quiz - Iedere vrijdag, 21.00 uur:
pubquiz in eetcafé Movies.
Inschrijven vanaf 20.30 uur à €
3 p.p.
Ramona - Elke eerste zondag van
de maand kunnen 45+’ers van
14.00 tot 18.00 uur dansen in
de zaal aan de Schootsestraat.
Toegang €2,50.
Schootsekerk - Zondag 20
januari, 17.00-18.15 uur:
vriendendienst over het thema
In zes dagen? Schepping, evolutie of intelligent design?
door ds. Aart van der Maarl, in
de kerk aan de Schootsestraat
47.
Straatkamer - Dinsdag 22 januari, 20.00-21.30 uur: speels
tekenen en ronde kunst in de
Straatkamer aan de Vivaldistraat 90. Toegang €5,50. Aanmelden: 040-2027491.
Theater - 18, 19, 26, 31 januari, 1
en 2 februari, 20.30 uur en 20,
27 januari, 15.00 uur: De werkplaats van Carte Blanche
speelt Woyzeck in de theaterzaal van de Stichting Carte
Blanche, Jan Heynslaan 4. Toegang 12,50 euro.
Vrijwilligers - Steeds meer zieke
mensen kiezen ervoor om de
laatste fase van hun leven
thuis of in een vertrouwde
omgeving door te brengen. De

Muziek
Altstadt - Vrijdag 18 januari, 21.00 uur: BlackBone en del-Toros in het café aan het Stratumseind. Toegang 5 euro.
Berlage - Zondag 20 januari, 16.00 uur: Thomas
Martens nodigt samen met Frank Montis muzikanten uit om een funk & soul concert te geven
in Berlage, Kleine Berg 16. Toegang gratis.
Blue Border Folk Club - Elke dinsdag in café de
Oude Sint Joris, Pastoor Dijkmansstraat 25. Aanvang 21.00, toegang gratis. Met op 22 januari:
Mississippi Delta Brothers.
De Groot - Zondag 20 januari, 17.30 uur: Beaujacks in het kaffee aan het Wilhelminaplein.
Toegang is gratis.
Effenaar - Vrijdag 18 januari, 21.00 uur: Rapalje, €
15; zaterdag 19 januari, 22.00 uur, grote zaal:
We All Love 80’s & 90’s, €15; 23.00 uur, kleine
zaal: Eric Valentine en Piro, €10; zondag 20
januari, 14.30 uur: filmpremière en concert:
Bots trekt ten strijde!, €15; maandag 21 januari, 19.00 uur: dancehallparty Swag Tun Up met
Mavado, €30.
Kraaij & Balder - Vrijdag 18 januari, 21.30 uur:
The Amsterdam Saints, gratis; zondag 20 januari, 17.00 uur: folkband Curandei, toegang gratis.
Live in de Knop - Iedere woensdag in café ’t
Rozenknopje, Hoogstraat. Aanvang 21.00 uur,
toegang gratis. Met op 16 januari: Parking Lot
Pickers en 23 januari: Ruud Hermans ft Dylan &
Fabian.

De Eindhovense rockformatie Beaujacks treedt
zondag op in De Groot.

52019659

52225469

Plaza Futura - Donderdag 17 januari, 20.30 uur: DoelenKwartet
en Eva Zöllner in het theater aan de Leenderweg 65.
Toegang €8.
St. Catharinakerk - Zaterdag 19 januari, 15.00 uur: KoorMuziek
in de Cathrien m.m.v. het Nuenens Mannenkoor. Toegang gratis, met een collecte bij de uitgang.
The Rambler - Vrijdag 18 januari, 21.30 uur: Discharger, Stealers
en Midnight Tattoo, €5; zaterdag 19 januari, 21.30 uur: The
Booze Brothers en Nerveguns, toegang gratis; zondag 20
januari, 18.00 uur: hotrod afternoon met Slapback Johnny, €6.
Vonderke - Zondag 20 januari, 15.00 uur: Beez in café ’t Vonderke, Lod. Napoleonplein 9. Toegang gratis.
Wilhelmina - Zondag 20 januari, 16.30 uur: The Juke Joints, toegang €5; maandag 21 januari, 21.00 uur: Efrat Alony Trio in
het café aan het Wilhelminaplein. Toegang €7.

52244948

Aanleveren - Berichten voor de
Uitgaanswijzer kunnen tot
uiterlijk vrijdag 12.00 uur worden gemaild naar: redactieeindhoven@aencmedia.nl
Akkertje - Zondag 20 januari,
14.00-17.00 uur: dansen voor
de 50+ in het buurthuis aan de
Heezerweg. Toegang 1,50
euro.
Biljarten - Bij biljartvereniging
Philipsdorp kunnen dames en
heren vanaf achttien jaar biljarten; op dinsdag vanaf 19.30
uur in ’t Bellefort, Iepenlaan
40. Geïnteresseerde jongens
en meisjes vanaf acht jaar kunnen er terecht op donderdag
van 17.30 tot 19.30 uur. Info:
B. Verstraaten, tel. 0402453728.
Catharina - Dinsdag 22 januari,
20.00 uur: infobijeenkomst
over bedplassen, in het ziekenhuis aan de Michelangelolaan
2. Toegang €3, inclusief het
informatiemateriaal. Aanmelden: www.ggdbzo.nl.
Dansen - Zondag 20 januari,
20.00 uur: dansen voor 50+
met KBO Jagershoef in het
activiteitencentrum aan de
Lohengrinlaan 1.
De Hoeksteen - Zaterdag 19
januari, 20.00 uur: dansen in
de zaal aan de Gerretsonlaan
1a.
De Mortel - Zondag 20 januari,
14.00-16.00 uur: disco bingo
voor 7-12 jaar, in het wijkcentrum aan het Savoiepad 14.
Toegang €3.
Inloop - Leefbaarheidsteam
Woenselse Heide houdt elke
derde donderdag (19.30-21.00
uur) van de maand een inloop.
Wijkbewoners kunnen vragen
stellen aan vertegenwoordigers van de gemeente, verhuurders en vrijwilligers of binnenlopen voor een praatje en
koffie, in ’t Heidehonk, Noordzeelaan.
Kaarten - Op dinsdag wordt er
gekaart (rikken en jokeren) in
’t Bellefort, Iepenlaan 40. Aanvang 13.30 uur; meedoen kost
€1,25.
Koor - Meezingavond op woensdag 16 januari bij gemengd
koor Fra MIlle Amanti. Van
20.00 tot 22.00 uur in de Thomaskerk aan de Thomaslaan.
Info:
www.framilleamanti.dse.nl en
bij C de Lau, tel. 040-2117688.
Kraaij & Balder - Zondag 20
januari, 15.00 uur: talkshow
Eindhoven uit de kunst, over
de Eindhovense kunstscene, in
het café aan de Strijpsestraat
79. Gratis toegang.
Labyrint - Donderdag 17 januari,
20.00-22.00 uur: themabijeenkomst over autisme bij ouderen door Labyrint~In Perspectief Eindhoven e.o., in het centrum ouderenpsychiatrie GGzE
in de Grijze Generaal, Winston
Churchilllaan 75. Plaats
bespreken via:040-2967778,
toegang €3,50.
Lezing - Zondag 20 januari,

vrijwilligers van VPTZ Eindhoven helpen de zieken en hun mantelzorgers in de thuissituatie.
Wie hiervan gratis gebruik wil maken, belt met
VPTZ Eindhoven via tel. 06-54240625 of per email: vptzeindhoven@hetnet.nl
Wasvenboerderij - Donderdag 17 januari, 20.00
uur: film over de ree van natuurwerkgroep
Groendomein Wasven, in de boerderij aan de
Celebeslaan 30.

52246271
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Eindhoven

Een uitgave van de gemeente Eindhoven
‘Gastvrij en Veilig’ in Eindhoven

Dichterbij
w w w. e i n d h ov e n . n l

Houd stoepen voor elkaar
begaanbaar

Woensel-Noord krijgt
nieuwe bomen

WIJeindhoven legt verbindingen

Nieuwe gemeentelijk evenementenbeleid

‘Gastvrij en Veilig’ in Eindhoven
Wilt u een evenement organi-

nementen via Eindhoven365 aan-

seren? Sinds 1 januari geldt het

melden via een evenementen-

nieuwe beleid ‘Evenementen in

kalender. Deze is in oktober van
elk jaar gereed voor het komende

Eindhoven: Gastvrij en Veilig’

jaar. Het is dan op tijd duidelijk

van de gemeente. Hierin staan

hoe de evenementen over het

de spelregels voor evenementen.

jaar en over de stad verdeeld

U vindt antwoorden op vragen

zijn.

als: wie is verantwoordelijk voor

De vergunningaanvraag moet

wat en welke evenementen wil-

acht weken voor het evenement

len we graag in onze stad?

binnen zijn.
Vanaf 1 januari geldt een 24 uur

Met het nieuwe evenementenbeleid

bereikbaarheidsdienst voor het

wil de gemeente de verantwoor-

melden van overlast bij evene-

delijkheden van diverse partijen in

menten.

de stad die bij een evenement

Per locatie zijn spelregels vast-

betrokken zijn, aanscherpen.

gesteld in het locatiebeleid. De
gemeente bespreekt deze nog

De belangrijkste punten voor or-

met partners in de stad. Dan

ganisatoren in het nieuwe evene-

komen ze ook op de gemeen-

mentenbeleid:

telijke website te staan.

De gemeente blijft verantwoor-

bij Eindhoven365. Daar kunt u

of telefoonnummer 707 40 40.

opruimen van afval, voor het re-

delijk voor vergunningverlening,

met alle vragen over het orga-

Organisatoren van evenementen

gelen van stroom en water. Zij be-

openbare orde en veiligheid.

niseren van een evenement naar

zijn verantwoordelijk voor de veilig-

talen hiervan ook de kosten.

Het loket voor organisatoren ligt

toe via aanvragen@eindhoven365.nl

heid binnen het terrein, voor het

Alle organisatoren kunnen eve-

www.eindhoven.nl

In geval van sneeuw en gladheid

Ruim 9000 euro voor Genneper Parken Bulls

Houd stoepen voor
elkaar begaanbaar

N i e u w j a a r s l o o p z o r g t vo o r
re c o rd b e d ra g

Voor de echte koude-liefheb-

De zevende editie van de Genne-

kinderen, trok dit jaar 1500 deel-

per Parken Nieuwjaarsloop op zon-

nemers.

bers heeft de huidige winter
tot nu toe misschien een beetje
teleurgesteld. Maar voordat je
het weet, doet de winter zomaar
écht zijn intrede. Mocht dat inderdaad het geval zijn, dan doet
de gemeente uiteraard haar werk.
Ze staat dan klaar om maar liefst
1500 kilometer aan wegen, straten, busroutes, fietspaden en
pleinen sneeuw- en ijsvrij te houden. Toch is dit niet voldoende.
Mensen die minder mobiel zijn,
senioren en mensen met een
beperking hebben veel last van
de sneeuw en gladheid. En zijn
hierdoor vaak noodgedwongen
aan huis gekluisterd.

maar schuiven’, zo’n 1500 gratis
sneeuwschuivers uit aan bewonersorganisaties. Met dit initiatief wil
de gemeente er samen met hen
voor zorgen dat in de toekomst
stoepen en routes naar belangrijke plekken in de buurt voor
iedereen begaanbaar blijven tijdens strenge winters, met vorst
en veel sneeuw.

dag 6 januari heeft ruim € 9.000,–
opgeleverd voor het goede doel:
de Genneper Parken Bulls. Het evenement voor beginnende en gevorderde lopers, volwassenen en

De hockeyvereniging Genneper Parken Bulls is opgericht om mensen
met een beperking elektrisch rolstoelhockey of handbewogen rolstoelhockey te laten spelen.

De achtste editie van de Genneper
Parken Nieuwjaarsloop zal zijn op
zondag 5 januari 2014. Dan wordt
er wederom gelopen voor de Genneper Parken Bulls. Meer informatie
over de Nieuwjaarsloop op
www.genneperparken.nl/nieuwjaarsloop.

Steentje bijdragen
Maar ook u zelf kunt een steentje
bijdragen. Dus mocht er veel
sneeuw vallen, houdt u dan uw
eigen stoep ijs-/sneeuwvrij. En
help zo nodig ook familieleden,
vrienden of buren om hun stoep
begaanbaar te houden. Het is in
Eindhoven dan wel geen verplichting, maar begaanbare trottoirs dragen natuurlijk wel bij aan
ieders veiligheid.

Actie Sneeuwschuiver
In dat kader reikte de gemeente
Eindhoven eind 2011 en 2012 via
de ‘Actie Sneeuwschuiver, laat ons

www.eindhoven.nl/gladheid
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‘Anders valt het om’

Woensel-Noord krijgt
nieuwe bomen

‘Ik kan alleen maar het belang

Afgelopen jaar onderzocht de

van de Pittige Koffiemeetings

gemeente de bomen in Woensel-

onderstrepen’, verklaart Cees

Noord om hun vitaliteit te be-

van Zwet, penningmeester van

oordelen. Van de ongeveer

de Zonnebloem, regio Eindho-

35.000 bomen bleken 600 bo-

Pittige Koffiemeetings van Zilveren Kracht:

men (ongeveer 1,7%) in slechte

ven en lid van de projectgroep

tot zeer slechte conditie. Deze

Zilveren Kracht.
‘Vrijwilligersorganisaties moeten
behalve een volwaardig bestuur,
ook voldoende vrijwilligers hebben. In een tijd van bezuinigingen
van de kant van de overheid en
tegelijkertijd de vraag naar inzet
van vrijwilligers om taken over te
nemen, is het nodig op zoek te
gaan naar vrijwilligers. De energie die gestoken is in contact leggen met nieuwe vrijwilligers via
huisbezoeken of organiseren van
workshops leverde niet het gewenste rendement op.’

Informeren
Project Zilveren Kracht, geïnitieerd
door de gemeente Eindhoven,
zoekt naar oplossingen. Vanuit een
positieve insteek, namelijk de talenten en wensen van de senioren.
Van Zwet: ‘De Pittige Koffiemeetings zijn een prima middel om

bomen worden tussen nu en
eind maart gekapt. Er worden
bijna evenveel nieuwe bomen
teruggeplaatst.
Cees van Zwet van de projectgroep Zilveren Kracht.

organisaties en potentiële vrijwilligers bij elkaar te brengen. Lang
voordat de drempel van pensionering bereikt wordt, willen mensen
zich oriënteren hoe beschikbare
tijd op een zinvolle wijze ingevuld
kan worden. Bijvoorbeeld als vrijwilliger. Dat zijn de mensen die
wij graag willen bereiken en informeren over de vele mogelijkheden van het vrijwilligerswerk. In
een tijd van terugtrekkende overheid kunnen we best extra mensen gebruiken. Een bijkomend
voordeel is dat je mensen voor
een eventueel sociaal isolement
kunt behoeden.’

Opzet
Van Zwet: ‘Soms zie je tijdens een
Pittige Koffiemeeting meteen een
klik tussen een organisatie en een
vrijwilliger ontstaan. Maar vaak
zie je dat mensen zich eerst uitgebreid laten informeren. Ze nemen de informatie mee naar huis,
laten het bezinken en melden zich
later bij een organisatie aan.’ Van
Zwet is tevreden met de opzet.
‘Pittige Koffiemeetings werken! Wij
als Zonnebloem hebben via de
meetings al diverse vrijwilligers
mogen verwelkomen.’

De bomen die gekapt worden,
zijn grotendeels nog vrij jong,
maar hebben zich om allerlei redenen slecht ontwikkeld. Hierdoor is er risico op vallende

takken, wat gevaarlijk is voor
passanten. Sommige bomen worden gerooid omdat ze te dicht
bij elkaar staan. De bomen die
overblijven, krijgen dan meer ruimte om zich goed te ontwikkelen.

Herplant
Omdat er geen kapvergunning
nodig is, is de aanpak afgestemd
met en goedgekeurd door Trefpunt Groen Eindhoven. Het grootste deel (95%) van de te rooien
bomen wordt op termijn vervangen door andere bomen. Een deel
wordt in dit voorjaar geplant, het
overige deel in het plantseizoen
van 2014.

www.eindhoven.nl/zilverenkracht

Nieuws uit de stadsdelen
Uitgelicht: Gestel

WIJeindhoven legt verbindingen
‘Er komen veranderingen aan’,

vind bijvoorbeeld verbinder een
beter woord.’

maakt René Kerkwijk, kwartiermaker van Wijeindhoven, duide-

Samenkracht

lijk. ‘De WMO, Jeugdzorg en
AWBZ zijn al of gaan naar de
gemeente en dat betekent een
keerpunt in de aanpak van zorgen welzijnsvraagstukken. WIJeindhoven is er een voorbeeld
van.’
Mijke Kanters, teamleider in Gestel:
‘Kenmerkend in de aanpak is de
nieuwe werkwijze: ‘één gezin, één
plan, één contactpersoon’. Vroeger konden er in één huishouden
verschillende hulpverleners op
bezoek komen. Dat gaat zoveel
mogelijk veranderen. Nu krijgt een
huishouden één contactpersoon,
die als generalist alle gezinsproblemen in behandeling neemt.
Maar WIJeindhoven gaat verder.
We wachten niet af, maar stappen,
als we signalen ontvangen, direct
ergens op af en proberen meteen te helpen.’

Het WIJeindhoven-team in Gestel-midden. Achter: van links naar rechts George Pisa, Tonny Jacobs, Jannette Boudewijns
en Kristel Tijsen. Voor: van links naar rechts: Ankie Dings en Mijke Kanters.

Verbinder
WIJeindhoven zit als pilot vanaf
september 2012 in Tongelre en
Gestel-midden. Kanters: ‘Dicht bij
de mensen. We staan zo bij iemand

voor de deur en pakken een zaak
aan. WIJeindhoven bestaat uit een
aantal generalisten.’ Kerkwijk onderbreekt: ‘Eigenlijk willen we van
het woord generalist af. We zoe-

ken een andere omschrijving en
hebben een prijsvraag uitgeschreven. Wie een beter woord heeft
voor generalist, moet maar even
naar www.WIJeindhoven gaan. Ik

Kanters vervolgt: ‘Onze mensen
komen uit verschillende disciplines, maar zijn gewend om op
huisbezoek te gaan en hebben
een brede kijk op zaken.’ Kerkwijk
komt terug op verbinden. ‘Als we
iemand geholpen hebben, zouden
we het fijn vinden als zo iemand
iets anders zou doen voor een
ander. Iedereen heeft talenten.
Maakt niet uit wat. Koken bijvoorbeeld. Zo iemand zou bij een buurtgenoot, die daar om verlegen zit,
een keer kunnen helpen. Een
vorm van ‘samenkracht’. Kanters:
‘Belangrijk is ook dat de mensen
altijd de regie in eigen handen
houden. Niemand doet iets wat
ie niet wil. Maar samen ergens uitkomen, is natuurlijk niet verkeerd.
We heten niet voor niets WIJeindhoven.’

www.eindhoven.nl/gestel
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De eerste
3 maanden

!67.11

45.-

*Actieprijs geldt voor Glasvezel Alles-in-één Standaard i.c.m. een jaarcontract. Na 3 maanden vervalt de korting
en betaal je voor het pakket € 67.11 /mnd. Kijk voor de beschikbaarheid en de voorwaarden op kpn.com/glasvezel

Glasvezel
Alles-in-één
Standaard met
heel veel
gratis extra’s
/mnd*

kpn XL Eindhoven - Son | kpn winkels Centrum & Woensel | kpn.com/glasvezel
52212026

AD-10997/01-13

• Gratis Spotify Premium t.w.v. € 10.17 /mnd
• Gratis Opnemen Pakket t.w.v. € 5.08 /mnd
• Supersnel internetten met 100 Mbit/s
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LAATSTE DAGEN
WINKEL MOET LEEG!
Luxe exclusieve boxsprings, matrassen, lattenbodems,
dekbedden, hoofdkussens, dekbedovertrekken, hoeslakens
en woonaccessoires van het exclusieve merk DRÔME!

Voor prijzen die u niet kunt geloven!

30-40-50-60-70-80% KORTING
met behoud van garantie via onze andere Drôme filialen.

AALSTERWEG 118M EINDHOVEN
040-7511150
Maandag gesloten

52223025

www.dromestore.nl

VRIJDAG KOOPAVOND
’Uilskuikentjes’ in Heempark
Frater Simon Deltour

Kindercircus SimSalaBim
GELDROP
Kindercircus SimSalaBim speelt op zondag 20 januari
om 15.00 uur de voorstelling ‘De Film’ in Sociaal Cultureel
Centrum Hofdael aan de Molensraat 23 in Geldrop. Het
circus laat zien hoe de clowns Toetie en Frutti op een avond
bij elkaar zitten en hun dromen bespreken. Dan blijkt dat
ze beiden graag in een echte film willen spelen. Lukt het de
clowns om een plekje in deze film te bemachtigen? Of valt
hun droom uiteindelijk in duigen? De show is geschikt voor
kinderen vanaf vier jaar. De toegang bedraagt €8,50.

Thema-avond in de Sprong

‘Hawaïaanse Huna
en Ho’oponopono’

Kinderen mogen zondag net als uilskuikentjes klauteren en klimmen.
EINDHOVEN
Tijdens het Nationaal
Vogeltelweekend staat zondag
20 januari het prentenboek
‘Uilskuikentjes’ centrasal tijdens de Kinderdoemiddag in
het Heempark Frater Simon
Deltour in Genneper Parken.
Kinderen tot 10 jaar kunnen
van 14.00 tot 16.00 uur genieten van het verhaal en zelf aan
de slag gaan met verschillende
natuurspelletjes en activiteiten.
Deelname kost 1 euro, voor

volwassenen is de toegang gra- slag met verschillende natuurspelletjes en activiteiten over
tis.
uilen, uilskuikentjes en ook
‘Drie uilskuikentjes, wonen andere vogels. De kinderen
met hun moeder in een holle mogen net als uilskuikentjes
boom. Maar op een nacht klauteren en klimmen. Ze
worden ze wakker en dan is gaan vogels kijken door een
mammie er niet! Waar is ze reuzengrote verrekijker en er
gebleven? Ze komt toch wel zijn braakballen,
uilenveren en een vogelkijkweer terug?’. Onder de bomen
luisteren de kinderen zondag doos. De Kinderdoemiddag
naar ‘Uilskuikentjes’, een wordt georganiseerd door het
prentenboek van Martin Wad- IVN Eindhoven-Veldhovendell. Na dit mooie verhaal Vessem en het Milieu Educatie
gaan de kinderen zelf aan de Centrum.

GELDROP
’Hawaiiaanse Huna en
Ho’oponopono’ is woensdag
23 januari het thema van een
bijeenkomst in de Sprong
aan het Tournooiveld 10
(ingang Rederijkerstraat) in
Geldrop. De avond wordt
verzorgd door Gerda van der
Linden.
Deze avond reis je in
gedachten naar het paradijselijke Hawaii, een groepje
eilanden in het midden van de
Stille Oceaan. Je wordt meegevoerd naar een cultuur vol
schoonheid en harmonie. Er
worden sluiers opgelicht over
Huna, een verborgen kennis.
Gerda van der Linden vertelt
over haar ontmoetingen met
Kahuna Lapa’au (meestergenezers) die door hun diepgaande kennis in staat waren

om, in slechts enkele minuten,
genezingen tot stand te brengen. Volgens Hawaiianen
komt elke disharmonie voor
uit de gedachten die overschaduwd worden door emoties
van herinneringen. Om zich
van deze (negatieve) emoties
te bevrijden, deed men
Ho’oponopono, een proces
van berouw, vergeving en
transmutatie. Ho’oponopono
was
een
onafscheidelijk
onderdeel van de Hawaiiaanse filosofie en manier van
leven. Hierdoor leefde men in
harmonie, leefde met elkaar,
de natuur en de Kosmos. De
avond eindigt met een
Ho’oponopono en Kala ritueel. De entree bedraagt 8,50
euro. Reserveren kan door te
bellen: 040-2858757. Mailen
kan ook: info@desprong-geldrop.nl

Gilde vraagt
boeken
GELDROP
Het Gilde Sint-Joris Zesgehuchten houdt op 23 en 24
maart zijn jaarlijkse boekenbeurs. Om ook dit jaar de
beurs te laten slagen, heeft het
gilde boeken nodig. Wie boeken wil schenken, neemt contact op met Jan de Greef, tel.
040-2855439 of Dirk-Jan
Doensen, tel. 040-2853668.
Zij halen ze graag op. De
opbrengst van de boekenbeurs
komt geheel ten goede aan de
activiteiten van het gilde.

Schilderij
voor Kasteel
Geldrop
GELDROP
Als dank voor haar recente
kunstexpositie heeft de Deurnese kunstenares Emelie Jegerings een portret aan Kasteel
Geldrop geschonken. De voorzitter van het stichtingsbestuur, Toon van Engelen, heeft
toegezegd het kunstwerk een
prominente plek te geven in de
historische portrettengalerij
van het kasteel. Het schilderstuk toont een jonge vrouw. De
schilderstukken van Jegerings
kenmerken zich door de
modellen te integreren in een
abstracte achtergrond die
wordt gevormd door op elkaar
inwerkende kleuren en materialen.

NIEUW!!!

52199627

Onderhoudsvrije PLATDAKBEDEKKINGEN!!
SCHERPE PRIJZEN!!
www.techni-dak.nl
Tel. 0492-362663.

AUTO of bedrijfsw. verkopen? Direct vrijw. RDW
erkend. T. 06-53914930.

TRAPPENSPECIALIST
PETROS bekleedt uw
trap al v.a. €150,- incl
tapijt. Keuze uit versch.
stalen en kwaliteiten. Wij
geven altijd garantie op
elke vloerbedekking. Tev.
voor het leggen van laminaat. Echte vakman. KvK
52236250. Voor gratis
off.: 06-17451749 www.
petros-stofferingen.nl

WWW.JANBIK.NL meisjes/dames ontvangen u
zo dat u heel graag terugkomt. Va. 50,- per half u.
welkom. Vlodrop, 0475533004, Boslaan 1A. 7
d/w 12-02u. Door roulatie uit het Noorden elke
week 2à4 nieuwe meisjes
10 cpm HOMO Sex Date
Direct Sex 0906-0706
Nieuw! www.gaylokaal.nl

CHARM
“DE EROTHEEK”

www.charm-shop.nl
52223775

4500 films, geen toeslagen
verhuur 7 films 7 dagen € 12,50
cabines 30 - 60 - 90 minuten
Filmzaal - echtparen WELKOM
Verkoop diverse artikelen + DVD
+ video’s + lectuur
Open: Ma. t/m zat. 10.00-23.00 uur
Hemelrijken 109 - Eindhoven

A.P.F. geen voorrijkosten
bij reparatie v. wasmach.,
droger, vaatwasser, koelkast en magnetron. Met
garantie. T. 040-2526870
of 06-50203704.
DE
KLUSJESVROUW.
Alle klussen op administratief en huishoudelijk
gebied. Een maatje voor
maatwerk! 06-27274613.
GLAS IN LOOD. Reparatie en nieuw, ook tussen
dubbelglas. Atelier Pieter
v.d. Munckhof, tel. 0402541236, VELDHOVEN.

PUINCONTAINERS?Ben
Scheepers;06-53731920
www.benscheepers.nl
VLOER SLOPEN? Ben
Scheepers;06-53731920
www.benscheepers.nl
TUINMAN biedt zich aan
v. tuinwerkzaamheden &
onderhoud:06-59039758
Schilder ook 's avonds,
20 jr erv. €12,50 p.u. 0681249665/06-18684537.

www.houseofpleasure.eu
te OPHOVEN (BE). Open
van 11.00-23.00 uur. Deze
week
meerdere
nwe
dames aanw. Dag. 8 à 10
dms. +32-89206194 of
+32-478189485.

20 cpm OUDERE VROUWEN geven tel.nr. voor
gratis sex. 0906-0102

Gevraagd: diverse soorten PAARDEN / PONY'S.
Ook kopen wij SLACHTVEE op. Goede prijs en
snelle administratieve afhandeling. 06-54608175.
Te k. JONGE KIPPEN
tegen de leg. Hoogemierdseweg 23 Lage
Mierde. T. 013-5091347.

Escort-Nirvana.nl
(040) 254.88.11

52223749

No.03.00.70.87

&* %:%,&
K I E S

GLASWOL & PUR ISOLATIE (Dupanel). Aan
SPOTPRIJZEN: de ISOLATIEHAL 0492-542002.
Div. Wellness Massages,
geen intiem. VALKENSWAARD, 06-25523080.

Nieuw

Service binnen
binnen 1
1 uur
uur

Tel.: (040)
(040) 2484478
2484478

www.escortdecentrale.nl
www.escortdecentrale.nl

SEX-CINEMA

Niet-perfecte, verlegen
mensen. Gratis dating
site. www.zeddnet.com

Nieuw: zondags open 12.00 - 20.00 uur
Tevens verkoop: DVD’s - toys - lingerie - etc.
St. Trudostraat 2c Eindhoven 040-2523919

www.erotheekcupido.nl

52246373

2 Zalen met airco: hetero en gay programma

Dag. open v.a. 12.00 uur

CINDERELLA
52223751

040-255.16.16

Saunaclub

Vrij. en zat. open tot 03.00 uur

Dj

52245700

Januari actie 2 uur € 35,00

Openingstijden:
Ma-vr 11.00 u
Za-zo 13.00 u
T 043-3061195
Rijksweg 1 Lemiers-Vaals NL www.saunaclubsixsens.nl

MEGAVLOOIENMARKT
20 januari Eindhoven
Tennishal Eindh. Noord,
Vijfkamplaan 10. 120 kramen bomvol! 9-16 uur.
Tel. 06-20299824.
VLOOIENMARKT 20 jan.
M.F.C. De Dreef, AarleRixtel van 9.00-16.00u.
Info: 06-20888818

VLOOIENMARKT Nederweert zon. 20 jan. sporthal De Bengele. 0495588008/www.org-vac.nl
MEGA VLOOIENMARKT
Maastricht zat en zon 26
en 27 jan. MECC. 0495588008 www.org-vac.nl

W E R K E N

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Per direct KAMER vrij
voor begeleid wonen.
Voor ZZP GGZ of LVG.
Nabij centrum Helmond,
huur €325,- incl. Leeft
30+, begeleiding individueel. Autisme en psychiatrie PGB Zorgbureau
"Aanbieder" Tel. 0655715933.
KAMERS te huur in Mierlo. HUISJES te huur omg.
Eindhoven:06-53841416

HELP:

VAKMANNNEN GEZOCHT:
Start succesvol klusbedrijf !
Klusopdrachten, reclame,
inkoopkortingen, bedrijfsadvies
aantrekkelijke voorwaarden.
Betrouwbare organisatie

Formule Partner BV.

Kijk op: www.devakman.info
of www.keurmerkbedrijf.nl

52242824

E04N00789
E05UIT23279
E04N00789
E05UIT23279

Erkend, eerlijk
eerlijk en
en
betrouwbaar
betrouwbaar
Zelfst. dame welkom
welkom
Open: 13.00-06.00
13.00-06.00 uur
uur

52223746

124191-51
52195020

WWW.BOEBLA.COM

LUIKERWEG 14 A - VALKENSWAARD

Escort
De Centrale
Centrale

Bij SAWADDEE kunnen
dames en heren geniet.
van Thaise ontspan.massage voor € 30,- p.u.
(geen int.). Bel v. afspr. na
15 u., op zat. na 10 u.: 0612351907 040-2857905

L E R E N D

Als je liever werkend wil leren, volg dan de BBL opleiding MBO-Verpleegkunde. De ideale
combinatie van leren en werken! Op dinsdag 22 januari en donderdag 7 februari organiseren
wij een bijeenkomst over onze opleidingsprogramma’s. Lokatie: De Grote Beek, Boschdijk 771
te Eindhoven, intern adres: Conferentiecentrum Grote Beekstraat 26. Om 19.00 uur is de
zaal open en van 20.00 tot 22.00 uur is de presentatie. Kijk voor uitgebreide informatie en
sollicitatieprocedure op www.ggze.nl

Te k. PUPS van:Shih-tzus
en Teckeltjes. Hulst 126,
Geldrop tel.040-2850289

THAISE TULP. Nieuw
meisje, elke dag aanwezig. 0032-470822903.
**** GIRLS2PLAY.NL ****
Super mooie meisjes.
Escort - 0492-552974.

242%

040-248.89.17

Hetero & gay cinema - ook koppels
Videocabines - keuze uit 32 films
Ruime keuze in toys – lingerie
± 4500 dvd’s – bdsm – enz.
NU OOK MET
DISCRETE ACHTERINGANG!

ass. gevr.

BETON BOREN / Zagen?
www.benscheepers.nl
Tel. 06-53731920.

ZELFSTAND. SCHILDER
Nerko voor al uw binnenen buitenwerk. Tel. 0402450546 / 06-18561730.

UW EROTIEKSHOP ± 350 m2
BIJ INLEVERING BON
€ 1,- KORTING CINEMA

.
e v.a
Entre uur
22.00 € 40,

DIEPVRIES-, KOELKAST
REPARATIE met garantie. Zonder voorrijk., 24uurs serv.: 040-2571704.

Escort-oase.nl

BOEBLA

Escort

TRESPA gezaagd en op
kleur, ook gemont. Smolders Plaatmaterialen 0622420576/0497-641837.
SCHILDERWERK binnen
& buiten, gratis off. 4 jr.
garantie www.merak.biz.
Tel. 06-22801082.

DAKDEKKERSBEDRIJF
Kuiper, ook voor goten.
Altijd HOGE KWALITEIT
tegen de scherpste prijs!
Zowel nieuwb. als renov.!
P. Kuiper 06-14885751.

Nieuw

INTERNETSHOP

Garage- & bedrijfsdeuren
Rolluiken & zonwering
Onderhoud en reparatie.
Vrijblijvende prijsopgave.
www.royalmontage.nl
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Te k. gevr. POSTZEGELVERZAMELINGEN tegen
de hoogste prijs. P.Janssen, Somerenseweg 42,
Heeze. 040-2264277.

52242779

Snel, goedkoop, goed!!
Schilderen, pleisterwerk,
tegels, specie, het reinigen van daken, renovatie
van woningen van A tot
Z. €16,- per uur. www.
a-en-dklussenbedrijf.nl.
Bel: 06-47837473 of 0646068458.

SLOOPAUTO'S en gebr.
auto's gevr. Worden
opgeh, ook 's avonds.
RDW vrijw. 06-53320521
www.tommieweber.nl

/6%

TROMPETTER EINDHOVEN

Woensdag 16 januari 2013

Wens in vervulling

Postzegelverzamelingen
gevr. Gratis taxatie door
beëdigd mak./taxateur.
V. Lokven Filatelie 0475563500/06-53393805
INKOOP GOUD! PIETER
JACOBS, Krullartstraat 9
DenBosch-C. www.juwe
lenplein.nl 073-6146161
Te koop gevraagd
VLEESSNIJMACHINE
van Berkel, ieder model,
elke staat. 06-51277357.
Voor GRATIS OPHALEN
oud ijzer & metaal, goede
prijs. Tel. 06-57397301.

T.h. nog enige moderne
BUNGALOWS
in
het
hoogseiz. Zwemb en recr
team aanw. €350,- p.w.
all-in excl toerbel. Milieuhef. €25,- p.w. Mei-JuniSept-Okt €175,-. p.w. Folders 0529-457224.

GELDROP
Een lang gekoesterde wens van de Geldropse kinderboerderij is in vervulling gegaan. J&J Productions
heeft gratis bordjes gemaakt, waarop informatie over
de dieren staat. De bordjes zijn weer- en kleurbestendig en kunnen buiten op het terrein aan de Mierloseweg worden opgehangen, zonder dat de tekst en de
foto’s na drie regenbuien weer door elkaar lopen.

Zwerafval opruimen

Leuk THUISWERK tot
€2500! Snoep inpakken.
T. 0909-203.2222 80cpm

Jonge IVN’ers gaan in Geldrop zwerfafval opruimen.
Gevr: ANTIEKE MEUBELEN, klokken, schilderijen, zilver en kleingoed.
Tegen CONTANTE BETALING. 06-22907666 of
mail: mpbrabant@
hotmail.com
Oud GOUD, ZILVER, sieraden / juwelen, munten verzamelingen-, zilveren
schalen, kandelaars, bestek etc.: EBBING GOLD
tel.06-31382085, taxatie
thuis, betaling CONTANT

Foto: Erik Roelofs

GELDROP
Jeugdleden van IVN
Geldrop gaan zwerfvuil
opruimen. Gewapend met
prikstok zijn de kinderen
op zondag 20 januari tussen 10.00 en 12.00 uur
aan het werk in ‘het groen’
van Geldrop. De gemeente
levert de prikstokken en

afvalzakken; het IVN
zorgt voor drinken en wat
lekkers. Kinderen van
zeven tot en met twaalf
jaar die geen lid zijn van
het IVN, maar wél willen
meedoen, komen om
10.00 uur met de fiets naar
de parkeerplaats bij Kasteel Geldrop aan de Helze.

Help uw
woonplaats
aan snel
internet.
Als internetprovider van het eerste uur vindt
XS4ALL dat iedereen gebruik moet kunnen
maken van een betrouwbaar en supersnel
netwerk: glasvezel. Want met glasvezel
kunt u optimaal profiteren van de groeiende
mogelijkheden van internet. Van cloudcomputing tot gamen, van 3D televisiekijken
tot beeldbellen, en alles wat de toekomst nog
gaat brengen.
Schrijf u nu in!
Zoals u waarschijnlijk weet, wordt een glasvezelnetwerk niet zomaar in elke gemeente
aangelegd. Dit gebeurt alleen als meer dan
30% van de huishoudens interesse heeft.
Help daarom mee deze score te behalen en
zorg samen voor de aanleg van glasvezel.
Ga naar www.xs4all.nl/iedereenglasvezel
en schrijf u in!
Al ingeschreven? Meld u dan aan als XS4ALLambassadeur. Motiveer uw buren, vrienden
en familie en zorg ervoor dat zij zich ook
inschrijven. Zo helpt u mee de benodigde
30% te halen. Als dank krijgt u bij vijf nieuwe
inschrijvingen de box van XS4ALL met
leuke goodies. Kijk voor meer informatie op

52118352

www.xs4all.nl/iedereenglasvezel

52246933

