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Alle informatie over de wijkvereniging vindt u op www.Blixembosch.com
Bestuur   e-mail Telefoon
Voorzitter Jacques Borsboom jacques@blixembosch.com 06 23 06 17 26
Secretaris Koby Kooijmans koby@blixembosch.com 06 20 13 36 10
Penningmeester Ad Jongenelis penningmeester@blixembosch.com
      06 51 82 84 05
Leefbaarheid Bert Nieuwenhuis bert@blixembosch.com 
Senioren Herman Coenjaarts herman@blixembosch.com 06 53 96 88 12
Algemeen Korbi Beyschlag kbeyschlag@gmail.com 06 41 80 96 97
Buurtoverleg 
•	 Edelstenenbuurt Ton Baars ton@blixembosch.com
•	 Sprookjesbosch	Zuid	 Jacques	Borsboom	 jacques@blixembosch.com 06 23 06 17 26
•	 Sprookjesbosch	Noord	 Vacature 
•	 Engelse	buurt	 Annemarie	van	de	Ven-Blonk	 241	84	49
•	 Franse	buurt	 Nicoline	Verbeek	 	 	 06 81 60 69 38
•	 Italiaanse buurt Erol Aksoy erol@blixembosch.com
•	 Amerikaanse	buurt	 Ab	Oosting	 	 	 06	42	44	86	28
•	 Blixembosch Buiten Richard Vereijssen richard@blixembosch.com 248 81 88
Werkgroepen
Verkeerscommissie Richard Vereijssen verkeerscommissie@blixembosch.com
Buurtpreventie   info.buurtpreventie@blixembosch.com
    aanmelden.buurtpreventie@blixembosch.com
Speel, Groen en Milieu Hanny der Kinderen Speelgroenmilieu@blixembosch.com
Ledenadministratie Corinne v.d. Heuvel corinne@blixembosch.com 248 63 70
Blixemkids Lieke Panken liekepanken@hotmail.com
TAG (Tieneractiviteitengroep) René van den Hove tieneractiviteiten@blixembosch.com 
      06 53 55 69 20
Blixemloop avondvierdaagse  blixemloop@ziggo.nl
Familiespektakel	 Korbi	Beyschlag	 kbeyschlag@gmail.com	 06	41	80	96	97
Webmaster Jan Willem Kooijmans webredactie@blixembosch.com 06 40 37 04 14
Carnaval   carnavalinblixembosch@gmail.com
Senioren Herman Coenjaarts werkgroepsenioren@blixembosch.com
      06 53 96 88 12
Hart	voor	Blixembosch	 Jet	vd	Sanden-Merks	 hartvoorblixembosch@gmail.com
Blixemflitsen! 
Redactie	 Carina	Oosting	 redactie@blixemflitsen.nl	 06	44	02	69	05
Advertenties Theo Lemm adverteren@blixemflitsen.nl 248 68 74
Bezorging  Zie colofon achterin dit blad bezorging@blixemflitsen.nl
Diversen
VTA	Blixems	 	 	 Fax	291	24	43	 Tel.	291	24	44
Politie Woensel Noord wijkagent a.i.   Maud Wenting maud.wenting@politie.nl	 0900-8844
Gebiedscoördinator Blixembosch Marianne Uytdehage m.uytdehage@eindhoven.nl 238 88 74
Buurtbemiddeling     06 53 31 73 31
Melden	storingen	m.b.t.	gas	en	elektriciteit	 	 	 0800-9009
Melden straat/groen/meubilair/zwerfafval/rattenoverlast gemeente@eindhoven.nl 14 040
Melden defecte straatverlichting (denk aan paalnummer) gemeente@eindhoven.nl 14 040 opt. 9
Melden	vliegtuig-	en	straaljageroverlast	 www.samenopdehoogte.nl
Klachten CURE, melden stankoverlast destructor, provinciaal klachtennummer 013 20 60 500
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Deadlines

Kopij (MS Word)
-	redactie@blixemflitsen.nl	
Advertenties / Flitsjes!
-	adverteren@blixemflitsen.nl

Maart
Advertenties/Flitsjes!	 6	feb	‘22
Kopij	 13	feb	‘22
Bezorging	 5	mrt	t/m	10	mrt	‘22

April
Advertenties/Flitsjes!	 13	mrt	‘22
Kopij	 20	mrt	‘22
Bezorging	 9	apr	t/m	14	apr	‘22

AgendaVoorwoordVoorwoord

Februari
 3 feb Repair Café (av) 
 10 feb Repair Café (mi)
 16 feb Spellenmiddag 

senioren
 17 feb Repair Café (av)
 24 feb Repair Café (mi)

Maart
 8 mrt Goed voorbereid 

senioren
 10 mrt Repair Café (mi)
 17 mrt Repair Café (av)
	 19	mrt	 Zwerfafvalactie
 22 mrt ALV wijkvereniging
 24 mrt Repair Café (mi)

Namens de hele redactie aller-
eerst een heel gelukkig en 
gezond	2022	gewenst!	 
Op	het	moment	dat	ik	dit	
schrijf is net bekend gemaakt 
dat de lockdown voor een deel 
wordt opgeheven. Er zijn weer 
meer activiteiten mogelijk 
gelukkig. Dat is ook goed 

nieuws voor alle werkgroepen in onze wijk die druk 
zijn met het organiseren van allerlei activiteiten, maar 
altijd maar moeten afwachten of ze ook door kunnen 
gaan.	Ook	in	dit	nummer	worden	weer	diverse	activi-
teiten aangekondigd, we hopen van harte dat alles door 
kan	gaan!
En hoe is het met de goede voornemens? Gestopt met 
roken?	Doe	je	mee	met	Dry	January?	Of	maak	je	er	Dry	
February	van	omdat	het	toch	wel	lastig	was	om	met	
Oud	en	Nieuw	geen	champagne	te	drinken?	En	carna-
val in februari toch niet doorgaat? 
Met	de	redactie	van	Blixemflitsen!		hebben	we	ons	in	
elk geval voorgenomen om ook in 2022 negen keer een 
mooi blad te maken. Maar dat kunnen we alleen met 
input uit de wijk. Heb je een leuk idee voor 
Blixemflitsen!	of	wil	je	een	stukje	schrijven	over	iets	dat	
je hebt meegemaakt in de wijk of iets dat je opvalt in de 
wijk? Schroom niet en mail je stukje naar 
redactie@blixemflitsen.nl.
Zelf	doe	ik	niet	aan	goede	voornemens	met	Oud	en	
Nieuw. Daar ben ik eigenlijk het hele jaar al mee bezig: 
vaker naar buiten tussen de middag nadat je uren in 
Teams vergaderingen hebt gezeten en als de sportscho-
len weer open zijn moet ik van mezelf toch wel twee 
keer	per	week	gaan.	Of	minder	gaan	snoepen	en	min-
der wijn drinken. Maar ja: dat is nou juist lekker en er 
mogen al zoveel dingen niet door … (het C woord). 
Wees	gewoon	niet	te	streng	voor	jezelf!	Probeer	te	
genieten van het leven. Als na al die mist het zonnetje 
eindelijk schijnt: naar buiten, andere dingen moeten 
dan maar even wachten. En als het toch weer regent 
buiten,	dan	kun	je	altijd	nog	deze	Blixemflitsen!	
lezen…

Margreeth Haagsman   
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Lid van verdienste 2021: 
Gertjan van den Heuvel

Gertjan woont al 23 jaar in onze wijk en 
vanaf het begin is hij betrokken bij het wel 
en wee van Blixembosch. Nog steeds is hij 
een bezige bij die altijd klaar staat voor 
onze bewoners.
Een van Gertjans activiteiten was het 
Familiespektakel,	ons	jaarlijkse	wijkevene-
ment.	Hij	hielp	met	opbouwen,	weer	afbre-
ken en opbergen van de spullen en ook 
begeleidde hij de diverse activiteiten.

Toen de eerste plannen werden gesmeed 
voor een Buurtpreventie in Blixembosch 
meldde Gertjan onmiddellijk dat hij wel de 
kartrekker wilde worden en zo werd hij de 
eerste voorzitter van de Blixembosche 
Buurtpreventie.
Hij stond meteen op de barricade om een 
goede	uitrusting	voor	de	inmiddels	geron-
selde buurtpreventen te krijgen. Hij maakte 
de roosters en door zelf een avondje mee te 
lopen	werden	vrijwel	alle	nieuwe	buurtpre-
venten door hem ingewerkt en alle 

55	buurtpreventen	dra-
gen Gertjan inmiddels 
een warm hart toe.
Vanuit	zijn	voorzitters-
functie werd Gertjan ook 
lid van de Stedelijke 
Werkgroep 
Buurtpreventie	en	advi-
seert hij de gemeente Eindhoven om de 
buurtpreventie verder te professionaliseren 
en	uit	te	breiden.	Ook	hier	pleit	Gertjan	
voor goede materialen en middelen voor de 
buurtpreventen en natuurlijk ook voor 
(her)scholing.
Mede dankzij Gertjan heeft iedere wijk 
inmiddels een eigen budget om acties te 
organiseren.
Zo	vond	onlangs	weer	de	Witte	Voetjes	
Actie plaats waar de buurtpreventen samen 
met vrijwilligers uit onze wijk en politie

Van het bestuur

English text

Lees verder op pagina 6 
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agenten	en	BOA’s	een	wijkschouw	doen	om	
de onveilige situaties in onze wijk in kaart 
te brengen. Nicoline Verbeek is sinds jaar 
en dag zijn grote steun en toeverlaat in het 
buurtpreventiewerk.

Ook	bemant	Gertjan	zeer	regelmatig	de	
voorlichtingsstand	van	het	Inbraak	
Preventie Team in de diverse wijken in 
Eindhoven. De aanvragen hiertoe komen 
via de Gemeente Eindhoven binnen.
Hij geeft daar voorlichting aan het publiek 
op het gebied van bijvoorbeeld sloten, 
camerabeveiliging, buitenverlichting, voor-
komen van oplichting etc.
Daarnaast is Gertjan inmiddels superactief 
voor	de	EHBO	in	Blixembosch.	Hij	regelt	de	
opleidingen voor de geregistreerde 
EHBO’ers	in	onze	wijk	en	levert	uiteraard	
ook	nog	de	nodige	hand-	en	spandiensten	
voor deze club.

Of	het	nog	allemaal	nog	niet	genoeg	is,	
bekleedt Gertjan ook nog de vicevoorzit-
tersfunctie van Hart voor Blixembosch. 

Deze	club	beheert	de	10	AED’s	in	onze	wijk	
en deze zijn verspreid over verschillende 
locaties en hij is in deze functie het aan-
spreekpunt van het bestuur. 
Indien	een	van	de	bewoners	hartproblemen	
heeft, schroomt hij niet om ook zelf met een 
AED	apparaat	onder	z’n	arm	hulp	te	gaan	
bieden.
Het is bijna onvoorstelbaar, maar Gertjan 
vindt ook nog tijd om een volwaardige job 
in het bedrijfsleven te bekleden.

Kortom: we hebben hier een vrijwilliger om 
trots op te zijn en het bestuur van 
Wijkvereniging Blixembosch heeft dan ook 
unaniem besloten om Gertjan van de 
Heuvel uit te roepen tot Lid van Verdienste 
van het jaar 2021.

Gertjan, je bent een kanjer en proficiat met 
deze onderscheiding. En bedankt voor alles 
wat je tot nu toe voor onze mooie wijk hebt 
gedaan.	Ga	zo	door!

Het bestuur

 Vervolg van pagina 4

Zeer nuttig!

Ja, dat was de workshop Valpreventie in het 
VTA	op	maandag	29	november.	In	een	
klein uurtje benadrukte fysiotherapeut 
Nick Jorissen de noodzaak aan een kleine 
20 senioren om vallen te voorkomen en wat 
te doen als je tóch valt. Jaarlijks belanden 
door vallen duizenden senioren op de 
spoedeisende Hulp (SEH) en een deel daar-
van	overlijdt	zelfs.	Zeker	op	oudere	leeftijd.	
Eenieder had zijn eigen ervaring en kreeg 
uitleg over de vragen. De bijeenkomst ein-
digde met een aantal korte en gemakkelijke 

oefeningen voor thuis. Tot slot werd er nog 
gezellig nagepraat onder het genot van een 
kopje koffie of thee. 
Een activiteit van de Werkgroep “Senioren 
Blixembosch”. 

Leo Huijgen 
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De “Werkgroep Senioren Blixembosch” 
organiseert voor met name senioren in 
onze wijk regelmatig activiteiten. We 
maken	deze	altijd	bekend	via	Blixemflitsen!,	
Facebook	Blixembosch	en	(beperkt)	via	fly-
ers.	Graag	zouden	wij	naast	bovengenoem-
de wegen sneller en persoonlijker onze 
activiteiten willen laten weten aan u en wel 
via een digitale “Nieuwsbrief Senioren 
Blixembosch”.	Wilt	u	deze	voortaan	ont-
vangen?	Mail	uw	naam	of	namen	en	tele-
foonnummer dan naar  
werkgroepsenioren@blixembosch.com en u 
ontvangt dan periodiek onze nieuwsbrief. 

Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw 
gegevens	(deze	worden	niet	aan	derden	ver-
strekt conform de Algemene Verordening 
Gegevens bescherming (AVG). 
DOEN	want	dan	krijgt	u	als	een	van	de	eer-
sten informatie over onze activiteiten. 

Werkgroep Senioren Blixembosch

maandag 30 mei t/m 
vrijdag 3 juni 2022 
Je kunt kiezen tussen 3 afstanden:
	-	 De	3	km	route	(zonder	tussenstop)	start	

tussen 18.00 en 18.15 uur
	-	 De	5	én	7,5	km	(7,5	km	starten	we	bij	

voldoende interesse) route start  tussen 
18.30 en 19.00 uur

 
Het	inschrijfgeld	voor	leden	van	de	wijkver-
eniging bedraagt € 3,– p.p., voor niet leden 
is dit € 4,50 p.p. Het is alleen mogelijk om 
vooraf in te schrijven.
 
Inschrijven	doe	je	als	volgt:	scan	bijgaan-
de	QR-Code	en	vul	de	gegevens	in	en	mail	
deze naar Blixemloop@ziggo.nl. Het 
inschrijfgeld overmaken naar 
Wijkvereniging	Blixembosch,	IBAN	
Bankrekening:	NL12	INGB	0002	7970	90	
onder vermelding van: Blixemloop 2022, 

voor-	en	achternaam	én	de	postcode	per	
loper.	Ook	begeleiders/ouders	worden	
geacht	het	volledige	inschrijfgeld	te	vol-
doen. Bij een minimaal aantal van 
150 lopers kan de Blixemloop doorgaan.

Team Blixemloop

Nieuwsgierig en snel op de hoogte zijn 
van onze activiteiten?

Avond4daagse Blixemloop

English text Inschrijven Blixemloop
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Kindertjes op het plein
kinderen aan een ketting

kinderen aan de lijn
Opvang buiten Schools

ontketend losgelaten 
hinkend springend 

uitgelaten
op ons plein

met schaakborD
zonder stukken

pionnen �ringen
zwart en wit 

op en neer
kreten heen en weer

een houten hek
 weer meer in trek
nu scholen dicht
zijn in lockDown

kindertjes buitenschools
veilig aan de ketting

kindertjes los van de lijn
kindertjes uitgelaten

wat zal hun toekomst zijn?

Hein van het plein
20 dec. 2021

Op het plein!Gezien in de wijk…

Kerstmis is weer voorbij en dus waren er 
weer diverse verzamelpunten in de wijk 
voor de kerstbomen. Wat ik niet wist: er 
was ook een verzamelpunt voor kapotte 
paraplu’s,	getuige	deze	foto.	Gelukkig	heb-
ben alle bezorgers en tellers van 
Blixemflitsen!	een	mooie,	stevige	en	storm-
vaste paraplu gekregen, dus zij kunnen 
vooruit!	

Carina	Oosting

Kerstmis is weer voorbij en dus waren er 
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English text
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Al jarenlang ervaren bewoners in met name 
Woensel-Noord	(waaronder	Blixembosch)	
overlast van de zwarte rat in en nabij hun 
woning. Terecht vinden bewoners dat vies 
en onprettig. 
De overlast speelt al een hele tijd, maar is 
tot nu toe niet minder geworden. Wel ver-
plaatsen de ratten zich naar andere wijken. 
Het is tijd dat we voor een echte oplossing 
moeten	gaan.	Fijn	dat	er	bijvoorbeeld	een	
huisbezoek wordt gebracht door het KAD 
(Kennis-	en	adviescentrum	Dierplagen)	die	
wat adviezen geeft, maar als er op dat 
moment ratten in de wijk zitten wil je dat er 
bestreden wordt. En tegelijkertijd wil je dat 
de buurt ook preventieve maatregelen 
neemt, zodat de ratten ook in de toekomst 
niet de kans krijgen om zich lekker in de 
wijk te nestelen. 
Het afgelopen jaar heeft er een pilot plaats-
gevonden in Blixembosch. De conclusie van 
die pilot was heel duidelijk: het wegvangen 
van ratten door de gemeente in combinatie 
met het gezamenlijk treffen van zoveel 
mogelijk weringsmaatregelen en het ontoe-
gankelijk maken van voedselbronnen en 
schuilgelegenheden, leidt ertoe dat ratten 
geen nieuwe nestelplek kunnen vinden en 
zullen migreren naar een geschikter leefge-
bied. Dit is een duurzame oplossing tegen 
overlast door de zwarte ratten. 
Het is precies die aanpak die wij ook willen 
voortzetten in andere wijken. Dit betekent 
dus dat: 
In	wijken	waar	grote	overlast	is	van	ratten,	
de gemeente hier de ratten gaat wegvangen 
én dat de gemeente de coördinatie op zich 
neemt om bewoners maatregelen te laten 
nemen met betrekking tot voedselbronnen, 
schuilgelegenheden en bouwkundige 
wering. En dit dus goed in de gaten houdt. 
Zo	zorgen	we	ervoor	dat	op	het	moment	dat	
er in een bepaald gebied veel ratten zijn, ze 
daadwerkelijk worden weggevangen en dat 

tegelijkertijd ook meteen naar het opvolgen 
van preventieve maatregelen wordt geke-
ken, wat goed is voor de lange termijn. 
Dan heeft het melden bij de gemeente dus 
écht zin, want dan wordt er echt wat aan 
het probleem in de buurt gedaan. Nu zijn 
bewoners klaar met het melden, want er 
gebeurt toch maar weinig. Dat vertrouwen 
moeten we herwinnen. 
In	de	begroting	van	2022	is	€	75.000,–	vrij-
gemaakt voor extra inzet op rattenoverlast. 
We hebben het college van burgemeester en 
wethouders daarom opgeroepen om de 
pilot in Blixembosch dus voort te zetten in 
de gebieden waar in 2022 veel overlast is 
van ratten en waar het voor een individuele 
bewoner niet meer is op te lossen en de 
inzet en regie van de gemeente dus nodig is. 
Noem	het	een	hotspot-aanpak	van	bestrij-
ding en preventie. 
Het college heeft aangegeven dat de 
gemeente voor dit geld twee wijken kan 
aanwijzen waar ratten worden bestreden en 
waar preventieve maatregelen worden 
gecoördineerd. Dit is voor ons een mooie 
eerste stap naar hopelijk later een aanpak 
voor alle wijken met rattenoverlast. 
De twee wijken die (op basis van de ratten-
meldingen) gekozen zijn, zijn de 
Achtse Barrier en de Tempel.
Ik	vond	het	goed	om	u	hierover	te	informe-
ren, zodat u weet dat wij uw zorgen over 
rattenoverlast	echt	serieus	nemen!

Remco van Dooren, 
gemeenteraadslid

Tijd voor andere aanpak rattenoverlast 
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Reizen met de bieb
In	deze	tijd	van	het	Coronavirus	is	het	
steeds de vraag of we onze liefde van reizen 
kunnen	beleven.	Is	er	ook	een	andere	
manier van reizen? Kun je reizen door boe-
ken te lezen? Kom eens kijken in onze bibli-
otheek De Witte Dame. Daar staan reisboe-
ken over zowat alle landen van de wereld op 
een totale planklengte van bijna 100 meter 
(ja echt). Snuffelen in deze boeken geeft 
alleen al een reiservaring. Er staan 
2651	reisgidsen	in	de	bieb!

De reislust is ontstaan in de 15e eeuw door 
de eerste Europese ontdekkingsreizigers. 
Matthias	Claudius,	Duits	dichter	(1740-
1815) zei hierover: “Wie verre reizen doet, 
kan veel verhalen”. Alain de Botton, Brits 
schrijver	en	filosoof	(1969-)	schreef	over	de	
fijne mentale toestand tijdens het reizen 
zelf, je kunt heerlijk alles overdenken. Sir 
Richard Steele, Brits schrijver en politicus 
(1672-1729)	zei:	”Lezen	is	voor	de	geest	wat	
beweging is voor het lichaam”. Door lezen 
laat je je geest bewegen, dat is ook een vorm 
van reizen. Hoe werkt dat bij een reisver-
haal? 

Cees Noteboom is bekend als schrijver van 
literaire	reisverhalen.	Ik	las	een	gedeelte	
van zijn boek over Australië. Een verzame-
ling korte verhalen uit diverse perioden. Hij 
schetst een boeiend beeld van het land, van 

bewoners, van cultuur en van geschiedenis. 
Hij associeert veel bij wat hij ziet. Een ver-
rassende leeservaring.
De catalogus heeft met het trefwoord “reis-
verhalen” 1235 papieren titels, waarvan 
864	non-fictie.	Voor	de	digitale	onlinebibli-
otheek	zijn	het	682	titels,	waarvan	511	non-
fictie.	De	non-fictie	boeken	zijn	de	waarge-
beurde	reisverhalen.	Zo	kun	je	al	lezend	het	
avontuurlijke reizen beleven thuis.

Een interessant boek dat ik vond is: “Van 
vuur naar ijs”, Marica van der Meer, 
Reisverslag van een fietstocht van 
28.000	kilometer	door	Zuid-	Midden-	en	
Noord-Amerika	in	2002-2003.	Zo’n	grote	
fietstocht!	Ik	fietste	zelf	ooit	2200	km	solo,	
maar dit? “Van vuur naar ijs” vertelt het 
verhaal over haar fietstocht in extremen: 
het indrukwekkende landschap van desola-
te woestijnen, bergen en jungle, ontmoetin-
gen met de kleurrijke lokale bevolking, 
maar ook het eindeloze afzien, de uitputting 
en angst voor het onbekende.
Zo’n	reis	doe	je	niet	na.	Kun	je	wel	lezen	
met de bieb, juist als het reizen zelf moei-
lijk is.

Hans Baaijens
Ambassadeur van de Bibliotheek 
Eindhoven
(Vragen over of ideeën voor de bieb? 
Mail me op creatiefdenken@outlook.com.)

BlixemseBiebBlog
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BBers (Bezige Blixemboschers)

Niet iedereen zal zich realiseren dat er ach-
ter de schermen druk wordt gewerkt om het 
de inwoners van onze mooie wijk 
Blixembosch zo goed mogelijk naar de zin te 
maken.
Omdat het bestuur van onze Wijkvereniging 
niet zo vaak in het daglicht staat, stellen de 
diverse bestuursleden zich voor om hun ver-
haal te doen over hun persoon en hun 
bestuursfunctie.
Natuurlijk wenst het bestuur alle inwoners 
van Blixembosch een voorspoedig 2022 en 
we hopen na het opheffen van de huidige 
coronabeperkingen snel de draad weer hele-
maal op te pakken.

Herman Coenjaarts

Jacques
Ik	ben	Jacques	Borsboom	
en ik woon al vanaf 1994 
in Blixembosch 
(Sprookjesbosch).	Ik	
ben 70 jaar, ben 
getrouwd met Joke en 
heb 2 kinderen en 
2 kleinkinderen.
Ik	heb	vroeger	gewerkt	bij	de	afdeling	
Milieu van de gemeente Eindhoven, die 
later is opgegaan in de Regionale 
Milieudienst Eindhoven. De laatste jaren 
heb ik meegewerkt aan de oprichting van 
de	Omgevingsdienst	Zuidoost	Brabant.	
Na mijn pensionering 5 jaar geleden ben ik 
lid geworden van het bestuur van de 
Wijkvereniging Blixembosch, waarvan nu 

al 4 jaar als voorzitter.
Als vrijwilliger ben ik 
actief in de organisatie 
van het voetbaltoernooi 
Blixemcup, Koningsdag, 
Buitenspeeldag,	Expat-
meetings,	pilot	rattenbe-
strijding, aanpak 

geluidoverlast A50 en het jubileumfeest 
(dat helaas niet doorging).
Ik	vind	het	belangrijk	dat	de	wijkvereniging	
actief	is	in	onze	wijk.	Aan	de	ene	kant	van-
wege de veiligheid en leefbaarheid, maar 
ook voor de gezelligheid en de sociale 
contacten. 
Een groot aantal bewoners is lid van de 
Wijkvereniging	en	de	vele	vrijwilligers	zor-
gen voor de organisatie van de activiteiten. 
Dit betekent dat er veel draagkracht is in 
onze wijk.
Als Bestuur moeten we vooral zorgen voor 
goede contacten met de Gemeente en alle 
andere organisaties die werkzaam zijn in de 
wijk.	Ook	zorgen	wij	voor	de	subsidies	en	
andere inkomsten, waarmee de activiteiten 
gefinancierd kunnen worden.
In	de	jaarlijkse	Algemene	Ledenvergadering	
worden de plannen besproken en wordt 
ook	verantwoording	afgelegd.	De	wijkver-
eniging	is	een	levende	organisatie	en	finan-
cieel gezond.
We hopen dit de komende jaren zo te 
houden.

Koby
Hallo ik ben Koby 
Kooijmans-de	Vos,	
68 jaar jong en geboren 
en getogen in 
Eindhoven. 
Met twee uitstappen 
naar Son en Breugel (11 
jaar) en België (9 jaar) toch weer terug in
Eindhoven. Nu wonen we (mijn man en ik) 
alweer 7 jaar, met veel plezier, in de mooie, 
toch veelzijdige wijk Blixembosch. 
Waarom Blixembosch?? Nou eenvoudig, 
omdat we daar het huis vonden, waar we 
fijn kunnen wonen en oud kunnen worden 

Ik	ben	Jacques	Borsboom	
en ik woon al vanaf 1994 

jaar) en België (9 jaar) toch weer terug in
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ook in de buurt van onze kinderen en 
kleinkinderen. 
Daarnaast vind ik het prettig om betrokken 
te zijn bij de omgeving waar ik woon en dus 
meldde ik mij aan voor een bestuursfunctie 
van de wijkvereniging nu alweer 4 jaar 
geleden. 
Na	een	oriëntatieperiode	ben	ik	het	secreta-
riaat gaan doen. Voor mij ideaal en ik vind 
het nog steeds erg leuk om te doen. 
Wat	houdt	dat	in,	nou	ja,	plannen	en	notu-
leren van vergaderingen natuurlijk inclusief 
de	ALV,	binnenkomende	post	via	de	brie-
venbus	en	e-mail,	jaarverslag	en	hand-	en	
spandiensten. 
Naast	dit	alles	zijn	wij	reisleiders	van	ACSI-
kampeerreizen en hopen dit jaar weer 
mooie reizen te kunnen maken samen met 
onze gasten. 
Wij	hopen	nog	vele	jaren	te	kunnen	genie-
ten van het woongenot in Blixembosch en 
hopelijk kunnen we dit jaar wel weer de 
activiteiten uitvoeren die we van plan zijn 
en een lastige coronatijd achter ons laten 
om van elkaars gezelschap te kunnen 
genieten.

Ad
Ik	ben	Ad	Jongenelis,	60	
jaar oud en geboren en 
getogen Brabander. 
Ik	ben	opgegroeid	in	
Etten-Leur,	waarna	ik	
voor	een	studie	natuur-
kunde ben verhuisd 
naar Leiden. Maar na mijn studie ben ik 
weer teruggekeerd naar Brabant, waar ik nu 
al meer dan 30 jaar in Eindhoven woon, 
waarvan de laatste 15 jaar met veel plezier 
in Blixembosch.
Ik	ben	getrouwd	met	Diana	en	onze	beide	
zonen	wonen	beiden	ook	in	Eindhoven,	lek-
ker dichtbij. 
Sinds mijn komst naar Eindhoven heb ik 30 
jaar bij verschillende afdelingen van Philips 

gewerkt en sinds een paar jaar werk ik bij 
ASML waar ik als consultant ASML help bij 
het nemen van grote en complexe besluiten.
Sinds begin 2020 ben ik penningmeester 
van onze Wijkvereniging. Vanuit mijn werk 
heb ik veel ervaring met het maken van 
(business) plannen en financiële analyses. 
Daarnaast heb ik bestuurlijke ervaring 
opgedaan gedurende de afgelopen jaren als 
voorzitter van een Vereniging van 
Eigenaren van een appartementencomplex 
met 72 woningen. 
Ik	wil	graag	mijn	financiële	kennis	en	
bestuurlijke ervaring inzetten voor de wijk 
Blixembosch en daarmee bijdragen aan een 
prettige, levendige en veilige leefomgeving 
voor onze 10.000 inwoners. 
Als penningmeester stel ik (in overleg met 
de	werkgroepen	en	het	bestuur)	de	jaarlijk-
se	budgetten	op,	vraag	subsidies	aan,	han-
del facturen en declaraties af, en zorg voor 
het financiële eindverslag aan het eind van 
een boekjaar.
Ik	houd	van	reizen,	koken	en	me	uitleven	in	
een breed scala van culturele uitingen zoals 
theater-	en	museumbezoek.	De	laatste	jaren	
was dit jammer genoeg wel wat minder 
maar ik hoop snel op betere tijden.

Bert
Ik	ben	Bert	Nieuwenhuis,	
72 jaar oud en woon 
sinds 1997 in 
Blixembosch in de 
Engelse Buurt en ben 
toen	meteen	lid	gewor-
den van de 
Wijkvereniging. 
Ik	werkte	destijds	bij	de	Politie	en	had	mijn	
werkplek op de Politiepost in Son dan wel 
op het Afdelingsbureau in Best en soms op 
de	Mathildelaan	in	Eindhoven.	Ik	was	dan	
ook in no time op mijn werk vanuit 
Blixembosch. 
In	2008	ging	ik	met	de	VUT.	In	die	tijd	
speelde de uitbreiding van Blixembosch 
Buiten	en	was	er	sprake	van	dat	al	het	ver-

naar Leiden. Maar na mijn studie ben ik 

Ik	ben	Bert	Nieuwenhuis,	
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keer over de bestaande wegen de wijk in en 
uit zou moeten rijden en dat terwijl een van 
de grootste basisscholen van Nederland 
vlakbij de doorgaande weg was gelegen. 
Nu	had	ik	wat	ervaringen	met	verkeersop-
stoppingen,	files,	ongemak	en	verkeers-
ellende in Son en Breugel tijdens de aanleg 
van de A 50, dus ik besloot om op de fiets 
naar een inspraakavond te gaan in het
Stadhuis over de uitbreiding van 
Blixembosch Buiten. 
Samen met het voltallige Bestuur van de 
Wijkvereniging werd geconcludeerd dat er 
een derde ontsluitingsweg diende te komen 
rechtstreeks naar Blixembosch Buiten. 
Anders zou het iedere werkdag een 
verkeersellende	in	Blixembosch	Oost	wor-
den	om	de	wijk	te	verlaten	en	in	de	namid-
dag weer binnen te komen, met toen ook 
nog een drukke milieustraat aan de 
Esperheide.
Gelukkig stonden diverse politieke partijen 
achter dit standpunt en kwam er een derde 
ontsluitingsweg.
In	die	tijd	vertrok	Sjoerd	Slaaf	uit	het	
Leefbaarheidsteam omdat hij elders ging 
wonen en werd er een beroep op mij 
gedaan om in het bestuur te komen in diens 
plaats. 
En sinds najaar 2008 ben ik, vanuit het 
Bestuur,	ook	voorzitter	van	het	Leefbaar-
heidteam. We komen met ca. 30 personen 
van de diverse werkgroepen (milieu, jeugd, 

buurtpreventie en verkeer) 4x per jaar bij 
elkaar	in	het	VTA.	We	proberen	die	bijeen-
komsten zo levendig mogelijk te houden 
door	gastsprekers	uit	te	nodigen	m.b.t.	leef-
baarheid, inrichting en veiligheid in de wijk.
Bij	dit	overleg	betrekken	we	ook	de	profes-
sionals	zoals	wijkagent,	BOA,	Gemeente,	
jongerenwerk en soms raadsleden.
De betrokkenheid van de vele vrijwilligers, 
waaronder bijna 60 buurtpreventen, in de 
wijk is groot. 
Daarom	organiseren	we	(zodra	dat	corona-
technisch	weer	kan)	ook	ieder	jaar	de	vrij-
willigersavond in het VTA om hen te 
bedanken	voor	hun	inzet	in	de	wijk	en	kie-
zen en we het Lid van Verdienste.
We hebben veel bereikt in de laatste jaren. 
Een	mooi	jongerencentrum	met	2	jongeren-
werkers als vaste schakel naar de jongeren 
in	de	wijk.	We	zijn	ook	betrokken	bij	de	uit-
breiding en inrichting van Blixembosch. 
We hopen volgend jaar ons uitgestelde 
30-jarig	bestaan	van	onze	Wijkvereniging	te	
vieren	op	het	Ouvertureplein.
Kortom, het Leefbaarheidteam is een spil in 
de wijk en fijn om daar voorzitter van te 
mogen zijn.

Korbi
Mijn naam is Korbi 
Beyschlag, ik ben 52 jaar 
geleden in München 
geboren. 
Omdat	wij	al	onze	vrije	
tijd	in	Oostenrijk	op	een	
boerderij	hebben	door-
gebracht voel ik me daar meer thuis dan 
in mijn geboortestad. 
Zo	komt	het	dat	ik	naast	meerdere	studies	
ook de opleiding tot skileraar heb gevolgd 
en deze hobby ook 25 winters met passie 
heb uitgevoerd. 
Zo	heb	ik	mijn	vrouw	leren	kennen	en	
inmiddels zijn we bijna 24 jaar getrouwd. 
Wij	hebben	2	dochters	die	beiden	mijn	pas-

gebracht voel ik me daar meer thuis dan 
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sie	delen	en	ook	in	Oostenrijk	
skiles geven. 
Wij	horen	bij	de	eerste	bewo-
ners	van	de	Italiaanse	wijk	in	
Blixembosch; dat wil zeggen dat 
wij medio 1998 de sleutel van 
ons huis hebben gekregen en 
daar nog steeds met heel veel 
plezier	wonen.	Gaandeweg	ben	ik	via	wijk-
genoten, die ook aan de schoolpoort van de 
Boschuil stonden om hun kinderen op te 
halen,	betrokken	geraakt	bij	diverse	activi-
teiten in de wijk.
Het familiespektakel is maar één van de 
evenementen waar ik bij de organisatie 
betrokken ben. 
2 ½ jaar geleden zijn we begonnen het 
jeugdwerk te veranderen maar door Corona 
zijn onze inspanningen grotendeels teniet 
gedaan. 
Zoals	de	meeste	wijkbewoners	hopen	ook	
wij dat snel weer wat georganiseerd mag 
worden. Het duurt al veel te lang maar 
ongeduld helpt ons helaas niet verder. 
Mijn taken binnen de wijkvereniging zijn 
snel omschreven. Naast het organiseren van 
evenementen	heb	ik	steeds	meer	bemoeie-
nis om, voor zover mogelijk, activiteiten 
voor onze jeugd mogelijk te maken.
Een van mijn opdrachten als bestuurslid is 
mee te denken over alles wat binnen onze 
wijk	aan	bod	komt	en	zo	nu	en	dan	ook	kri-
tische vragen hierover te stellen. 
Ik	zie	het	als	een	voorrecht	dit	te	mogen	
doen en zal mijn taak dan ook nog zo lang 
mogelijk met de nodige passie uitvoeren.

Herman
Hallo.	Ik	ben	Herman	
Coenjaarts en wil me bij 
deze graag voorstellen 
als bestuurslid van onze 
wijkvereniging.

74 jaar geleden ben ik geboren in het 
Limburgse	Gulpen.	Vanwege	mijn	voertuig-
technische	opleiding	ben	ik	na	mij	dienst-
tijd	bij	DAF	in	Eindhoven	terechtgekomen	
in	diverse	technisch-commerciële	functies.
Na wat omzwervingen ben ik, samen met 
mijn toenmalige partner, in 2000 in 
Blixembosch komen wonen.
Inmiddels	kan	ik	terugkijken	op	heel	veel	
woonplezier in onze mooie wijk.
Na	mijn	pensionering	ben	ik	het	redactie-
team	van	Blixemflitsen!	gaan	versterken	
met	als	hoofdtaak	het	afnemen	van	inter-
views voor de rubriek Bedrijvigheid in de 
Wijk. Dit bleek heel positief uit te pakken 
voor	mijn	betrokkenheid	met	onze	bewo-
ners en activiteiten en toen enkele jaren 
geleden tijdens de ALV een oproep voor 
bestuursleden werd gedaan, was ik zo 
enthousiast over het reilen en zeilen van 
Blixembosch,	dat	ik	me	toen	heb	aange-
meld als bestuurslid.
Aangezien ik de oudste van ons bestuur 
ben, was de portefeuille seniorenbeleid mij 
op het lijf geschreven.
In	deze	hoedanigheid	maak	ik	ook	deel	uit	
van de Werkgroep Senioren, samen met 
nog vijf enthousiastelingen. We organiseren 
zeer regelmatig zowel leerzame als gezellige 
evenementen zoals presentaties van een 
notaris,	valtraining,	bingo’s,	jeu	de	boules	
en kerststukjes maken.
Al met al bevalt het me nog steeds prima in 
Blixembosch en wat mij betreft mag dat 
nog heel lang zo blijven. 
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In	deze	tekst	leg	ik	uit	hoe	je	de	Bibliotheek	
Eindhoven kunt ervaren. Deze informatie 
komt van de website van de bibliotheek.

Boeken lenen
Via de website van de bibliotheek 
www.bibliotheekeindhoven.nl kun je alle 
boeken reserveren. Daarbij kun je kiezen 
waar je ze afhaalt. Dit kan ook in ons wijk-
gebouw	aan	de	Ouverture.	Daar	kun	je	ze	
ook inleveren. Vraag de aanwezige beheer-
der voor uitleg als je er voor het eerst komt.
Je kunt boeken ook thuis laten bezorgen, bij 
het Bieb Deluxe abonnement is reserveren 
altijd gratis en worden de eerste zes boeken 
gratis thuis bezorgd. Thuis bezorgen kost 
verder 2,10  Euro per titel en reserveren 
kost voor de andere abonnementen 1,10 
Euro	per	titel.	Om	te	kunnen	betalen	moet	
je geld op je bibliotheekpas zetten.

App
Er bestaat de eBieb app op smartphones. 
Daarmee kun je ook boeken reserveren en 
verlengen. De gratis app informeert je over 
geleende materialen, reserveringen, pas-
tegoed en nog veel meer. Je kunt bijvoor-
beeld de catalogus inzien en materialen 
reserveren. De app informeert je over het 
programma en de activiteiten van de 
Bibliotheek Eindhoven. Je kunt in de app 
toegangskaartjes kopen of aanmelden voor 
een activiteit.

Activiteiten
Iedere	paar	maanden	is	er	een	activiteiten-
programma. Deze kunnen plaatsvinden in 
De Witte Dame, maar er is ook een online 
aanbod.

Digitale hulp
Er is de cursus voor digitale vaardigheden: 
Klik & Tik. Dit is een Basiscursus internet, 
voor mensen die niet of nauwelijks met een 
computer hebben gewerkt. De cursus is 
vanuit huis te doen, maar voor begeleiding 
kun je bij de bibliotheek terecht. Deze is in 
winkelcentrum Vaartbroek bij 
Ontmoetingscentrum	Dommelbeemd	BIEB.

In	de	Witte	Dame	zijn	vaak	sessies	om	
mensen te helpen met digitale problemen: 
het DigiCafé. De bieb is ook een “steunpunt 
digitale overheid” voor hulp met websites 
en de Corona checkapp en dergelijke. 
Digitale	vragen?	Stel	ze	in	het	DigiCafé!	Wil	
je	meer	weten	over	het	lenen	van	e-books	of	
over	e-readers?	Of	over	handige	apps	en	
hoe je die installeert op je smartphone of 
tablet?	Of	heb	je	hulp	nodig	bij	het	aanvra-
gen van DigiD? Ga eens naar het DigiCafé.

E-books	kun	je	lenen	via	de	website	van	de	
bibliotheek. Er is een groot aanbod via de 
website “online bibliotheek”. Deze laatste 
bibliotheek hoort bij je abonnement; je 
kunt hem via een app op je tablet gebrui-
ken. Uitleg over het downloaden van 
e-books	krijg	je	ook	bij	het	DigiCafé	in	de	
Witte Dame. 

Hans Baaijens, 
Ambassadeur van de 
Bibliotheek Eindhoven 

De Bibliotheek Eindhoven ervaren
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Als de blixem…

 

Zwetsmiddag 
de vergulde lampekap

13 februari geannuleerd.
Voor teruggave kaarten kijk op de site 

www.deverguldelampekap.nl.

Een tweede leven
Steeds meer zijn we er ons van bewust dat 
het anders moet: in de 70er jaren was de 
slogan	‘verbeter	de	wereld,	begin	bij	jezelf’	
al bij velen bekend. Al jaren wordt er 
gezegd:	we	moeten	nu	echt	iets	gaan	doen!
Het	gaat	met	kleine	stapjes:	milieuvoor-
schriften worden steeds strenger. Nieuwe 
huizen worden duurzaam gebouwd, oudere 
huizen aangepakt en er komen steeds meer 
elektrische	auto’s	op	de	weg.	We	zijn	goed	
bezig. 
Ook	op	kleine	schaal	zijn	we	goed	bezig.	We	
recyclen al heel lang, scheiden ons afval, 
eten minder vlees en kopen bij voorkeur 
bio-producten.	Als	we	ons	huis	opruimen	
gooien we geen goede spullen meer weg, 
maar	brengen	ze	naar	de	kringloop	of	zet-
ten	ze	op	Facebook	of	Marktplaats.	In	
Blixembosch	hebben	we	daar	een	eigen	FB	
pagina	voor.	Er	is	ook	een	FB	pagina	‘gratis	
af	te	halen	in	Eindhoven’.	
Als we nieuwe kleren kopen letten we erop 
dat ze duurzaam zijn vervaardigd. Er zijn 
steeds	meer	mensen	die	hun	kleding	twee-
dehands	kopen.	Vintage	is	hip!
Boeken lezen we steeds vaker online, of we 
ruilen onze slechts één keer gelezen boeken 
met anderen. De bibliotheek leent zowel 
papieren	boeken	als	e-books	uit.

We	hebben	in	de	omgeving	diverse	kring-
loopwinkels	zoals	Terre	des	Hommes,	’t	
Zonnetje,	en	Het	Goed.	En	van	november	
tot	de	Kerst	kun	je	zelfs	tweedehands	kerst-
spullen kopen, die je na de kerst weer 
terugbrengt. De opbrengst is voor het goede 
doel.
De winkel #Awsome doet nog meer: je kunt 
kleding ruilen (tegen hashtags), verkopen 
en kopen, je kunt kapotte kleding laten 
repareren,	er	worden	van	oude	kledingstuk-
ken	nieuwe	gemaakt,	er	is	een	haak-	en	
breicafé,	er	is	een	minibieb	waar	ook	puz-
zels e.d. geleend kunnen worden, en 
gewoon even buurten met een kopje koffie 
erbij kan ook. Kijk eens op 
www.awesomekledingruilatelier.nl.
En	wist	je	dat	het	ook	leuk	is	om	‘ouwe	
meuk’	op	te	knappen?	Laatst	had	ik	een	
nachtkastje	nodig.	Ik	kon	natuurlijk	
gewoon een nieuw kopen. Maar nu heb ik 
er een van de kringloop: een ander kleurtje 
en hij heeft een tweede leven. Kijk eens 
rond en zie wat voor moois er staat. 
En	heb	je	een	(tuin)feest	en	te	weinig	ser-
vies of glazen? Koop ze voor een prikkie en 
breng	ze	later	terug!

Carina	Oosting
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De generatie Z

Namens schaakvereniging WLC wens ik u 
een	heel	gelukkig	en	gezond	2022!	Op	
schaakgebied blijft er ondanks de lockdown 
gelukkig	heel	wat	te	beleven.	In	de	maand	
december stond de “triple crown” van 
Magnus Carlsen op het spel. De tweekamp 
om de wereldtitel in het klassieke langzame 
tempo	tegen	Ian	Nepomniachtchi	eindigde	
na een spannende start op hoog niveau met 
een onverwachte mentale ineenstorting van 
de uitdager. Het breekpunt was een onge-
kende marathonpartij van bijna 8 uur en 
136	zetten	(!)	die	Magnus	won.	Beide	spe-
lers waren uitgeput en na afloop van de 
tweekamp gaf Magnus te kennen dat hij 
misschien geen motivatie meer kan opbren-
gen om zijn titel nogmaals te verdedigen 
tenzij hij tegen een speler van de nieuwe 
generatie zou kunnen spelen, daarbij impli-
ciet	wijzend	op	het	18-jarige	supertalent	
Alireza	Firouja	die	inmiddels	2e	staat	op	de	
wereldranglijst. Deze uitspraak deed nogal 
wat stof opwaaien maar daarmee was de 
kous	niet	af!	Nog	geen	14	dagen	later	begon	
in Warschau het wereldkampioenschap 
rapid-	en	blitz	schaak	(respectievelijk	ca	
30 minuten en 10 minuten voor een gehele 
partij). Tot ieders verbazing werd het rapid 
toernooi gewonnen door de relatief onbe-
kende	17-jarige	Nodirbek	Abdusattorov	uit	
Uzbekistan. Hij won in directe ontmoetin-
gen	van	Ian	Nepomniachtchi,	Magnus	
Carlsen en meerdere spelers uit de top 10 
van	de	wereld!	Nodirbek	is	net	als	Alireza	
onderdeel	van	de	generatie	Z,	een	generatie	
die geen wereld kent zonder smartphones 
en training heeft doorlopen met schaakpro-
gramma’s	van	bovenmenselijke	sterkte.	
Met	name	programma’s	gebaseerd	op	neu-
rale netwerken spelen buitengewoon avon-
tuurlijk met vele offers en onverwachte 
zetten en verpulveren de meer klassieke 
rekenprogramma’s.	Magnus	heeft	al	eens	
aangegeven inspiratie en stellingsinzicht te 

ontlenen aan deze neurale netwerken en de 
generatie	Z	lijkt	dit	op	natuurlijke	wijze	op	
te pikken. Dit is een fascinerende synthese 
die de bijzondere flexibiliteit en kracht van 
ons	brein	laat	zien.	Wordt	vervolgd!

Schaakpuzzel
We beginnen natuurlijk met de oplossing 
van puzzel nr. 137 uit de vorige rubriek:

1. …., Dxg1+  2. Kxg1, Ld4+ 3. Kh1, Tg1 
mat

De eerste puzzel in 2022 is nr. 138: zwart 
aan zet en geeft mat in drie zetten 

RrstuvwxyS
8MmMmMfMm8
7mMeMmgdg7
6MmMmMaMC6
5mMmKmJmM5
4MmMmMmMm4
3mMmMmMAL3
2MmjmMmMA2
1mMmMmMmM1
TrstuvwxyU

Contactpersonen
Dannie	Beijk,	tel:	040-248	00	87 
 danniebeijk@gmail.com
Leo	van	IJzendoorn,	tel:	040-242	78	36 
 leovij@wonkaweb.nl
WLC op internet: https://www.svwlc.nl/
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Bent u goed voorbereid? 

Bent u echt goed voorbereid op 
onverwachte (nood)situaties? 
De kans op een ramp is gelukkig niet heel 
groot. Toch is het verstandig om je voor te 
bereiden op een eventuele noodsituatie, 
zoals wateroverlast, een pandemie of een 
evacuatie na een gasexplosie. Maar noodsi-
tuaties kunnen zich ook dichter bij huis 
voordoen. Wie bel je als je hulp nodig hebt 
en	b.v.	niet	meer	naar	buiten	kunt?	Of	als	je	
je sleutels kwijt bent? Wat doe je als er 
brand uitbreekt? En hoe ga je om met bab-
beltrucs? Cybercriminaliteit?
Als je weet wat je moet doen, ben je veiliger. 
Hoe bereid jij je goed voor? 
De werkgroep Senioren Blixembosch helpt 
je daarbij en organiseert een workshop van 
zo’n	kleine	anderhalf	uur	dichtbij	huis,	te	
weten in het Wijkcentrum Blixems (VTA). 
Deze wordt gegeven door het Rode Kruis. 
Wanneer?	Op	dinsdag	8	maart	2022	van	
10.30 tot 12.00 uur. Deelname ad € 2,– ter 
plaatse contact te voldoen. Leer tijdens de 
workshop “Goed voorbereid” hoe je veel-
voorkomende	risico’s	in	jouw	directe	leef-
omgeving voorkomt. En als zich een situatie 

toch voordoet hoe 
dan te handelen. Je 
krijgt in deze work-
shop handige tips en 
uitleg hoe je deze kunt toepassen buiten en 
thuis. Het kopje koffie/thee is voor onze 
rekening. 
Graag willen wij weten hoeveel senioren er 
komen. Daarom graag aanmelden tot zon-
dag 27 februari a.s. via onderstaand strook-
je of uw naam, aantal personen en 
telefoonnummer te mailen naar 
werkgroepsenioren@blixembosch.com. 
Wij houden ons strikt aan de dan geldende 
coronamaatregelen.
Voor info: 06 15 69 21 94 of stuur een mail-
tje naar bovenstaand email adres.  

Werkgroep Senioren Blixembosch

 

Ja, ik meld me aan voor de Workshop “Goed voorbereid”  
op 8 maart a.s.  in het VTA.

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail:	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  @  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aantal personen . . . . . . . . . . . .

Dit strookje vóór zondag 27 februari a.s. in de brievenbus van het Wijkcentrum deponeren
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Corona (Lockdown) voorbij?

Misschien zijn de coronamaatregelen nu 
wat verruimd. De werkgroep Senioren 
Blixembosch blijft optimistisch. We zijn het 
een beetje moe die Lockdown. En… wij 
niet alleen. 
Daarom staat op woensdag 16 februari a.s. 
van 13.30 (inloop 13.15) tot 16.00 uur voor-
lopig	een	gezellige-	en	ontspannen	spelle-
tjesmiddag gepland in Wijkcentrum 
Blixems (VTA) om even bij te komen van 
de lockdown. Hopelijk hoeven we deze mid-
dag niet te cancelen. 
Met een drankje en een snackje (voor onze 
rekening) kunnen er diverse spelletjes 
gespeeld worden in de gezellige barruimten. 
Wij hebben de spelletjes, maar als je thuis 
een leuk spelletje hebt neem dat dan gerust 
mee. Deelname kost € 2,– (ter plaatse s.v.p. 
te voldoen).

Graag willen wij 
weten hoeveel senio-
ren er komen. 
Daarom graag aan-
melden vóór zondag 13 februari a.s. via 
onderstaand strookje of door uw naam, 
aantal personen en telefoonnummer te 
mailen naar 
werkgroepsenioren@blixembosch.com.
Wij houden ons strikt aan de dan geldende 
coronamaatregelen.
Voor info: 06 15 69 21 94 of stuur een mail-
tje naar bovenstaand email adres.  

Werkgroep Senioren Blixembosch

 

Ja, ik meld me aan voor de gezellige spelletjesmiddag  
op 16 februari a.s. in het VTA. 

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail:	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  @  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aantal personen . . . . . . . . . . . .

Dit strookje vóór zondag 13 februari a.s. deponeren in de brievenbus van Wijkcentrum 
Blixems	(VTA)	of	in	de	brievenbus	van	Leo	Huijgen,	Ouverture	30	naast	Trekpleister).
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Waar kunt u uw Flitsje! 
aanleveren?
Bent u iets kwijt, heeft u iets gevonden of heeft u 
iets weg te geven, mail dit dan naar redactie@
blixemflitsen.nl. Commerciële Flitsjes!, aanleve-

ren bij adverteren@blixemflitsen.nl, zijn niet 
gratis en worden onder voorwaarden geplaatst. 
De redactie behoudt zich het recht voor een 
Flitsje! zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Flitsjes!

Gezellig samen zingen
Koor gezocht of oproep tot oprichting koor-

was misschien een wat te heftige oproep.
Gewoon gezellig en lekker samen zingen is 

natuurlijk ook prima. 
Denk aan  pop en soul songs uit de jaren 
60,70 en 80. Extra fijn als een geschoolde 

arrangeur zich aansluit.
Beoogde oefenruimte :  VTA Blixembosch.

Interesse	bel	06	12	05	50	70

Meer Bewegen voor Ouderen 70+    
Wilt u in een groep bewegen met aandacht 

voor spierkracht, coördinatie, lenigheid, 
balans en cognitieve fitheid. 

Dit alles in een gezellige en inspirerende 
sfeer. Met koffie/thee drinken na afloop.

Op	maandagochtend	wordt	in	
Appartementencomplex La Scala, in de ont-
moetingsruimte	van	10.00-11.00	uur,	hier	

de gelegenheid voor gegeven. 
De les start met een lichte warming up op 
muziek, gevolgd door lichaamsoefeningen 
gericht op conditie, kracht en lenigheid en 

balans.
De oefeningen worden met en zonder stoel 
gegeven, zodat iedereen mee kan doen. Er 

wordt gebruik gemaakt van materialen; o.a. 
ballen, gewichtjes, pittenzakjes en 

dynaband. 
De les wordt gegeven door: 

Tilly van Bussel, Sport en Beweegleider 55+
Meer	Bewegen	voor	Ouderen	Docent	

Heeft u interesse dan kunt u contact opne-
men: tillyvanbussel@hotmail.com

06 22 73 70 67

Eenzaamheid oplossen
Help jij mee eenzaamheid aan te pakken?
In	de	huidige	coronatijd	zijn	veel	mensen	
eenzaam, o.a. Eindhovense inwoners van 
buitenlandse afkomst die de Nederlandse 

taal niet goed beheersen.
Onze	vrijwillige	taalcoaches	geven	deze	

groep gratis (online) taallessen en helpen 
daarmee deze eenzaamheid te verminderen.
Wij zijn op zoek naar vrijwillige coördinato-

ren, die het contact tussen taalcoach en 
deelnemer tot stand brengen en dit taaltra-

ject begeleiden.
Ook	zoeken	wij	een	vrijwillige	medewerker	

secretariaat, die het secretariaat en daarmee 

de rest van de organisatie ondersteunt.
Wil jij ook je steentje bijdragen in het aan-
pakken van eenzaamheid en voel je je aan-

gesproken door één van de genoemde 
vacatures, ga dan naar onze website:

www.meedoenindewijken.nl
Daar vind je meer informatie over Meedoen 
in de Wijken en kun je het aanmeldformu-

lier invullen: https://www.humanitas.nl/
afdeling/eindhoven/formulieren/

formulier_vrijwilliger_MidW/

Wij nemen na het ontvangen van je aan-
melding zo spoedig mogelijk contact met 

je op.
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Colofon

Mandy van de Akker (15) 06 41 55 55 63
Mees Vinders (18) 06 57 92 84 80
Puck van Lelieveld (18) 06 21 93 53 53
Jente	van	Leeuwen	(18)	 040-241	91	01
Floor	van	der	Zee	(18)	 06	45	77	10	47
Cato van den Berg (18) 06 83 45 04 24
Sanne Ruhl (19) 06 21 99 95 06
Maud	van	der	Zee	(19)	 06	53	41	42	70
Jolanda Vermeulen (20) 06 17 75 74 18
Meher Mahindra (20) 06 18 61 67 47
Iris	van	der	Wolf	(20)	 06	31	59	25	14
Eline van Bilsen (20) 06 13 56 52 95
Donna van Eeuwijk (21) 06 52 86 96 14
Dewi Stupers (21) 06 33 33 45 88
Marieke van Rooijen (21) 06 37 16 81 70
Flore	Frencken	(21)	 06	81	58	05	36
Renze Atzema (21) 06 28 03 44 81
Isabel	Verheggen	(21)	 06	40	99	99	78
Femke	Pijnenburg	(21)	 06	42	48	27	78
Fleur	Jedeloo	(22)	 06	51	33	34	84
Jelle Bron (22) 06 33 18 86 79
Nicoline Mulders (24) 06 81 45 04 51
Verena	Florisse	en	Sharon	van	der	Heijden
 (Allebei 24) 06 33 04 53 28

Let op!
Blixemflitsen!	is	op	geen	enkele	manier	
 verantwoordelijk voor de oppassers. 
Maak	duidelijke	afspraken!
Wil je geen oppasser meer zijn? Laat het 
ons weten.

Oppassers

31e jaargang, nr. 1 februari 2022, oplage 
3550.	Blixemflitsen!,	wijkblad	van	Blixem-
bosch te Eindhoven, verschijnt 9x per jaar. 
De redactie is niet aansprakelijk voor de 
inhoud van	ingezonden	artikelen.	Ook	houdt	
de redactie zich het recht voor stukken in te 
korten en te wijzigen in overleg met de 
auteur.	Redactie:	Carina	Oosting	(hoofdre-
dactie), Theo Lemm (vormgeving), 
Marja Vugs, Margreeth Haagsman, 
Hans Baaijens en Herman Coenjaarts. 

Verspreiding Blixembosch I:
 Martine Beijk, 248 00 87
Verspreiding Blixembosch II:
 Yvonne Aben, tel 06 29 31 52 12
Verspreiding Italiaanse wijk:
 Catrien Uneken, tel 241 13 24
Verspreiding Amerikaanse wijk:
	 Mieke	van	Iersel,	241	35	10

Lid worden?

Wilt u lid worden van de 
 wijkvereniging?
Graag!	Schrijf	naar	Wijkvereniging Blixembosch, 
Ouverture	2,	5629	PV	Eindhoven, of mail 
naar corinne@blixembosch.com. Natuurlijk 
kunt u ook de contri butie (€ 10,–) overma-
ken	op	IBAN	NL	12	INGB	0002	7970	90.	
Meer info? Kijk op www.blixembosch.com

Zijn er veranderingen in uw 
 gegevens?
Wilt u zo vriendelijk zijn een mail te sturen 
naar: corinne@blixembosch.com. U kunt 
onze leden administratie ook bellen op 248 
63 70. Met uw medewerking kunnen we de 
ledenadministratie van de Wijkvereniging 
Blixembosch op orde te houden. Bij voor-
baat dank.


