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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 248 88 68
Algemeen Herman Coenjaarts herman@blixembosch.com 06 53 96 88 12
Algemeen Korbi Beyschlag kbeyschlag@gmail.com 06 41 80 96 97
Buurtoverleg 
•	 Blixembosch	I	 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	53	69	50	36
•	 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
Wandelvierdaagse   blixemloop@gmail.com
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 06 51 08 63 85
Bezorging  Zie colofon achterin dit blad bezorging@blixemflitsen.nl
Diversen
VTA	Blixems	 	 	 Fax	291	24	43	 Tel.	291	24	44
Politie Woensel Noord wijkagenten Lianne Meijer lianne.meijer@politie.nl
	 	 	 Angel	Alvarez	 angel.alvarez@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

Mei
Advertenties/Flitsjes	 17	apr
Kopij 24 apr
Bezorging 21 mei t/m 26 mei

Juni
Advertenties/Flitsjes	 22	mei
Kopij 29 mei
Bezorging 18 jun t/m 23 jun

AgendaVoorwoord

Eindelijk verlost van alle 
Coronabeperkingen kunnen 
we weer oude wijkvereni-
gingsactiviteiten oppakken en 
plannen!  De afgelopen maand 
maart kende een aantal hoog-
te-	en	dieptepunten:	democra-
tisch stemmen in de VTA. Het 
waaide erg hard dus geen ijsje 

op het terras van de snackbar daarna. De maand was 
verder uitzonderlijk zonnig. 

Het	dieptepunt	is	de	oorlog	in	Oekraïne,	natuurlijk	is	
Blixembosch daarbij betrokken en het is dan ook 
geweldig te zien dat er ruimhartig werd gedoneerd, lees 
hier	meer	over	de	actiegroep	“Blixembosch-Oekraïne”.	
Als het spannend wordt in de wereld gaan mensen 
blijkbaar hamsteren. Dat laatste heeft tot gevolg dat 
spijsolie	niet	meer	was	te	krijgen.	Ook	onze	AH	had	
lege schappen. 

In	de	wijk	zijn	er	voldoende	nieuwe	activiteiten	om	de	
zinnen te verzetten. Het bestuur komt met een uitge-
breid zomerprogramma voor 2022 met voor ieder wat 
wils. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij het 
Familiespektakel	2022	en	Koningsdag	2022.	
Er worden (zijn) mezenkastjes geplaatst om de proces-
sierups te temmen. U kunt inschrijven voor een 
natuurwandeling	van	het	IVN.	Zingt	u	graag	onder	de	
douche	doe	dan	mee	met	het	meezingkoor.	Ook	activi-
teiten	voor	senioren	worden	belicht.	Fanfareorkest	
Wilhelmina blaast hoog van de toren. Nieuw is de 
sport-	en	spel-BSO	Korein,	bedoeld	om	uw	kroost	op	
een sportieve manier te laten overblijven. 

Wellicht aantrekkelijk voor mensen die op een te grote 
voet	leven:	gratis	pedicure	behandeling.	Blixemdon	
organiseert weer een kinderkamp met spannende avon-
turen.	Ook	dit	jaar	is	er	de	Avond4daagse	Blixemloop.	
Er is weer genoeg te doen de komende maanden, veel 
leesplezier.

Marja Vugs

April
	11-12	apr	 Paasstukjes	maken	

senioren
 14 apr Repair Café (mi)
 21 apr Bingo senioren
 21 apr Repair Café (av)
 27 apr Koningsdag

Mei
 12 mei Repair Café (mi)
 19 mei Repair Café (av)
 20 mei BlixemQuizzz
	 24	mei	 IVN	wandeling	

senioren
 25 mei Voetbaltoernooi 

Blixemcup
 30 mei t/m 4 juni 

Avond4daagse 
Blixemloop

Juni
 2 juni Repair Café (av)
 8 juni Buitenspeeldag
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Van het bestuur

Zomerprogramma 2022
Nu de beperkingen als gevolg van de 
Coronapandemie zijn opgeheven, willen het 
bestuur en de werkgroepen de voor het jaar 
2022	geplande	activiteiten	zo	snel	als	moge-
lijk	gaan	opstarten.	Wij	zijn	echter	afhanke-
lijk van de ontwikkeling van het 
Coronavirus en het landelijk beleid.
We moeten bovendien rekening houden 
met	nieuwe	opleving	en	beperkingen	vol-
gende	winter	en	zullen	dus	zoveel	als	moge-
lijk onze bijeenkomsten in de zomerperiode 
gaan houden.
De	volgende	evenementen	zijn	gepland:
Viering Koningsdag op 27 april
Net als vorig jaar zal Blixembosch weer 
oranje kleuren, nu ook met activiteiten voor 
de	jeugd	op	het	Ouvertureplein.
Voetbaltoernooi Blixemcup op 25 mei
In	het	Aanschotpark	wordt	weer	het	voet-
baltoernooi voor de leerlingen van groep 5 
t/m 8 van de basisscholen in de wijk 
gehouden.

Avond4daagse Blixemloop van 30 mei 
t/m 3 juni
De Blixemloop gaat weer 5 avonden van 
start met 3 routes door de wijk.
Nationale Buitenspeeldag op 8 juni
Alle kinderen kunnen weer buiten spelen 
op en in de speeltoestellen op het 
Ouvertureplein.
Wervelend Woensel medio juni
Het jaarlijkse evenement in het Henri 
Dunantpark met muziek, eten en drinken 
voor alle bewoners van de aangrenzende 
wijken.
Kinderkamp op 9 en 10 juli
Blixemdon organiseert het kinderkamp “De 
grote	ontsnapping”	geïnspireerd	op	het	
populaire	You	Tube	en	TV-programma	Het	
jachtseizoen. 
Jubileumfeest op 15, 16 en 17 juli
Viering	van	het	30(+1)-jarig	jubileum	van	
de wijkvereniging op en rondom het 
Ouvertureplein.
Familiespektakel op 2, 3 en 4 september
In	het	laatste	weekend	van	de	schoolvakan-
tie worden er in het Aanschotpark weer vele 
activiteiten georganiseerd voor jong en oud.

Het bestuur

English text
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Familiespektakel Blixembosch 2022

In	2022	zetten	we	voor	de	29e	keer	de	rood-
witte tent op in het Aanschotpark aan de 
Granaat. Het leukste wijkfeest van 
Eindhoven vindt dit jaar plaats op 2, 3 en 
4 september in Blixembosch. Het 
Familiespektakel	Blixembosch.	Een	week-
end vol sport, spel en muziek georganiseerd 
voor en door Blixemboschers voor de gehe-
le wijk, van de edelstenen buurt in het wes-
ten tot en met Blixembosch Buiten in het 
oosten. We brengen de hele wijk weer bij 
elkaar en sluiten gezamenlijk de zomerva-
kantie af. We stoffen het draaiboek maar 
weer eens af, hopelijk met meer succes dan 
de afgelopen 2 jaar. Door de Corona maat-
regelen	kon	het	Familiespektakel	niet	door-
gaan. Begrijpelijk natuurlijk, maar toch. 
Met de aangekondigde versoepelingen ziet 
het er nu goed uit, driemaal is 
scheepsrecht. 
Het programma zal vertrouwd overkomen 
en biedt voor ieder wat wils. Van de 
Minidisco en BlixemQuizzz XXL op vrijdag 
naar de marathonestafette, zeskamp en 
feestavond op zaterdag. En we sluiten af 
met de speelgoedmarkt en DoeMarkt op 
zondag. Meer informatie kun je uiteraard 
vinden	op	onze	website:	www.familiespek-
takel.nl.	Heb	je	nieuwe	buren?	Of	ken	je	
nieuwe Blixemboschers? Neem ze dan zeker 

mee en laat zien hoe we in Blixembosch een 
feestje bouwen. 
Het thema voor 2022 is Disney, en daarmee 
brengen we magie naar onze wijk. Je kunt 
zelf kiezen uit het brede scala van Disney. 
Van Doornroosje via Cars naar Star Wars 
en Marvel. Het zal ons benieuwen hoe alle 
zeskamp teams dit jaar gaan heten.
Op	Familiespektakel	TV	(te	vinden	via	onze	
site) kun je nog eens in de historie duiken. 
Zo hebben we bijvoorbeeld oude opnames 
gevonden van de 4e editie in 1995. Toen 
stond de tent, een veel kleinere dan tegen-
woordig,	nog	in	het	Topaaspark.	Ook	was	
het passen en meten met de zeskamp spe-
len. De grote stormbaan paste nog net naast 
de tent en de waterspelen deden we rond-
om de spin. Het was ook het jaar dat het 
feest al begon zonder dat de vloer gelegd 
was.	Improviseren	dus.	Ook	improviseren	
in	de	catering	tent,	we	gebruikten	een	huis-
tuin-en-keuken	friteuse	met	een	bijbeho-
rende afzuigkap. Het werkte allemaal prima 
en iedereen kon toen al voorzien worden 
van een drankje en een hapje. Kijk de 
‘Unieke	beelden	van	Familiespektakel	1995’	
terug op YouTube. 
Heb jij ook nog beelden van vroeger? Laat 
het ons weten zodat we deze kunnen delen 
op	Familiespektakel	TV.

Samen met alle bewoners en deelnemers 
hebben	we	tijdens	het	Familiespektakel	
weekend al 28 jaar voor een fantastische 
sfeer gezorgd en dat zal in 2022 niet anders 
zijn. Wij hebben er weer veel zin in en jullie 
hopelijk ook. Tot 2, 3 en 4 september in het 
Aanschotpark.

Namens de organisatie
Twan van den Broek
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Parkeerfatsoen

Wilt u graag ruilen met iemand die een 
fysieke beperking heeft? Nee toch?
Voor de apotheek/fysio praktijken aan de 
Ouverture	zijn	2	invalide	parkeerplaatsen.	
Vaak	staan	daar	auto’s	van	mensen	die	
gezien hun fysieke handicap recht hebben 
op	deze	plaats.	Net	zo	vaak	willen	zij	parke-
ren als ze b.v. naar fysio of naar apotheek of 
tandarts moeten, als daar iemand met de 
auto	op	staat	zonder	beperking.	Lees:	zon-
der invalide parkeerkaart. De mensen met 
een	beperking	hebben	dan	een	groot	pro-
bleem.	Het	excuus	“het	is	maar	voor	even”	
geldt niet. Een vriendelijk doch dringend 
verzoek	aan	iedere	bestuurder	zonder	inva-
lide	parkeerkaart:	Parkeer	nooit	op	een	
invalide	parkeerplaats.	Ook	niet	aan	de	

Ouverture.	Ook	niet	voor	even.	En…	ook	
niet voor de parkeerbon. € 400,– (excl. 
€ 9,–administratie kosten).

Leo Huijgen
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Kinderen in de meerderheid!!!

We ruimden samen de buurt op. Het was er 
een zonnige dag voor. Deze keer waren de 
kinderen in groten getale aanwezig, maar 
liefst 33 kinderen en 30 volwassenen. 
Gehuld in veiligheidshesjes, handschoenen 
aan, een knijper in de aanslag gingen ze 
allemaal op pad. De kinderen hadden er 
veel plezier in! 
Dit	jaar	lagen	er	praktisch	geen	plastic	fles-
jes, dus zou de conclusie kunnen zijn dat de 
maatregel voor het invoeren van statiegeld 
zijn vruchten afwerpt! Nu de blikjes nog! 
Die lagen er genoeg om met de prikkers die 
onze aannemer brouwers (die ook in de 
wijk de veegacties doet) beschikbaar had 
gesteld, heel wat vuilniszakken te vullen.
Terug in het vta waren er welverdiende 
broodjes voor alle harde werkers. Dankzij 
de goede zorgen van gerard. De 
kinderen	kregen	een	opruim-
kanjer-diploma,	konden	nog	
een kleurplaat kleuren of 
opruim-memory	doen	en	voor	

de volwassenen was het weer een gezellige 
ontmoeting met elkaar.
Brouwers haalde meteen het verzamelde 
afval op en we keken terug op een zeer 
geslaagde ochtend! Nogmaals dank aan 
iedereen	die	heeft	gezorgd	dat	het	zo’n	
geslaagde ochtend is geworden.
Hopelijk zien we iedereen weer terug bij 
onze volgende zwerfafvalactie tijdens de 
world cleanup day op zaterdag 
17 september!

Annie ouborg en 
Tine van de velde
Werkgroep speel, groen 
en milieu

English text
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BlixemseZangroep zoekt heren!

Blixembosch betrokken bij Oekraïne?

BlixemseZangroep	(in	oprichting):	vooral	
heren gezocht!!!
Begin maart zijn we begonnen met 
de BlixemseZangroep. Er kwamen 
gelukkig genoeg reacties binnen 
op	het	“Flitsje!”	in	het	februari-
nummer van Blixemflitsen!.
Wat is de BlixemseZangroep? 
Het is een meezinggroep. Géén 
koor met dirigent.
Je	hoeft	géén	zang-	of	koorer-
varing te hebben. We hebben 
ook niet de ambitie om op te 
gaan	treden	(kleine	uitzon-
dering daargelaten). Dus je 
hoeft geen drempelvrees te 
hebben.
We zingen mee op basis van een 
playlist die afgespeeld wordt via 
Spotify.

Teksten worden geprojecteerd op een groot 
“digiboard”	van	waaruit	ook	de	originele	
muziek weergegeven wordt.
We zingen popsongs uit de 60, 70, 80 
en	90-ties.

Gewoon leuk en ontspannen samen 
zingen. We hebben inmiddels 10 dames 
en	3	heren.	Iedereen	is	welkom,	maar	
heren zijn extra welkom!

We zingen iedere maandagavond 
vanaf 20.00 uur in VTA 
Blixems.
Interesse?	Bel	dan	met	

06 12 05 50 70 en we maken een 
afspraak om eens te komen kijken en 
luisteren	of…	misschien	meteen	mee	te	
zingen!

BlixemseZangroep

Ja, dat was het. Geweldig! Wijkbewoners en 
ook	niet-wijkbewoners	doneerden	bij	
Trekpleister, VTA, Albert Heijn en Service 
Apotheek	Blixembosch	pleisters,	luiers,	ver-
bandmiddelen en pijnstillers. 
Winkeliersvereniging	Blixembosch	doneer-
de voor 300,– euro aan deze artikelen. De 
Oekraïense	(kerk)Gemeenschap	Eindhoven	
zorgt	ervoor,	dat	alles	naar	Oekraïne	wordt	
gebracht en dan naar hen die het hard 
nodig hebben.  
Kei bedankt allemaal!!

Actiegroep	“Blixembosch	–	Oekraïne”
Leo Huijgen

English text
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WLC weekendtoernooi

Pieken en dalen
Op	de	schaakclub	kunnen	we	eindelijk	weer	
schaken zonder restricties en het is goed 
om te zien dat we langzamerhand weer het 
normale aantal deelnemers op de club-
avond	zien	verschijnen.	Ook	de	landelijke	
KNSB competitie en de regionale avond-
competitie die georganiseerd wordt door de 
NBSB zijn weer opgestart. Het ziet er zelfs 
naar uit dat de achterstand op het oor-
spronkelijk geplande competitieprogramma 
kan	worden	ingehaald.	In	het	internationale	
topschaak worden ook weer steeds meer 
toernooien georganiseerd. Uiteraard heeft 
de tragedie van de Russische inval in de 
Oekraïne	de	schaakwereld	niet	onberoerd	
gelaten. Veel topschakers zijn afkomstig uit 
Rusland	en	de	wereldschaakbond	FIDE	
heeft daar zijn hoofdkwartier. De voorzitter 
van	de	FIDE	is	Arkadi	Dvorkovitsj,	die	vice-
premier van Rusland is geweest tussen 2012 
en 2018. Hij heeft een moedige stap gezet 
en heeft in een Amerikaans tijdschrift ver-
klaard dat hij een tegenstander is van oor-
log	en	dat	zijn	gedachten	bij	de	Oekraïnse	
burgers zijn. Dat kwam hem duur te staan 
want naast zijn voorzitterschap van de 
FIDE	is	hij	directeur	van	een	wetenschap-
pelijk instituut in Rusland en hij is onmid-
dellijk gedwongen om op te stappen. 
Desondanks heeft hij het voor elkaar gekre-
gen om de internationale schaakolympiade 
die in Moskou zou worden gehouden te 
verplaatsen	naar	Chennai	in	India.	Deze	
stad	in	India,	waar	oud-wereldkampioen	
Anand vandaan komt, heeft maar liefst 9 
miljoen dollar ter beschikking gesteld voor 
dit	mega-evenement	waar	meer	dan	hon-
derd landen aan deelnemen.  De voorzitter 
heeft de afgelopen 4 jaar uitstekend leiding 
gegeven	aan	de	FIDE	en	zou	normaal	
gesproken zonder discussie worden herko-
zen maar het lijkt niet waarschijnlijk dat 
onder de huidige omstandigheden een Rus 

opnieuw tot voorzitter wordt benoemd. Dat 
zou helaas een persoonlijke tragedie beteke-
nen voor deze energieke en sympathieke 
president	van	de	FIDE.

Schaakpuzzel
We beginnen natuurlijk met de oplossing 
van	puzzel	nr.	139	uit	de	vorige	rubriek:

1.	…,	Txh2+		2.	Kxh2,	Dh4	3.	Kg1,	Dh1	mat

Hieronder	puzzel	140:	zwart	aan	zet	en	geeft	
mat in drie zetten 

RrstuvwxyS
8MmMmMmlm8
7mMmimMmg7
6MmgaMmgm6
5aMaMmMmM5
4MmGcMmGe4
3mGmGaLmM3
2GmHmMmJA2
1mJEMmMmM1
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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IVN Wandelingen Eindhoven Noord 2022

Met enige regelmaat krijgen wij van omwo-
nenden	de	vraag	of	het	IVN	dit	jaar	in	
Eindhoven weer publiekswandelingen met 
gids in de natuur organiseert. 
Het antwoord is vanzelfsprekend JA! We 
zijn blij dat dat nu weer zonder beperkin-
gen kan dus we trekken er weer op uit met 
eenieder die hiervoor belangstelling heeft. 

Wat betreft Eindhoven Noord staan voor 
dit voorjaar de volgende wandelingen 
gepland:
Landgoed de Grote Beek:	zondag	1	mei	
van 10.00 tot 12.00 uur. Start op het land-
goed bij De Tuin, parkeerplaats 12a.

Aanschotse Beemden:	zondag	3	juli	van	
10.00 tot 12.00 uur. Start aan het einde van 
het parkeerterrein aan de Toledolaan.

Mocht u het leuk vinden om ook eens 
ergens anders (wat verder weg) met ons 
mee	te	lopen:	Op	zaterdag	21	mei	wandelen	
we met publiek door Genneper parken. 
Start om 10.00 uur bij de Genneper 
watermolen.
Voor het volledige programma is het han-
dig om nu en dan te kijken op onze website 
(gewoon	IVN	Eindhoven	googelen).
Wij hopen u weer te zien.

Claudia	Stoldt,	Femke	Soontiëns	en	 
Jos de Bruijn
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Mezenkastjes

Bent u goed voorbereid?

In	de	voorbij	jaren	zijn	door	Blixembosche	
vrijwilligers al diverse mezenkastjes in onze 
wijk opgehangen.
Hierdoor hebben de bewoners van 
Blixembosch aanzienlijk minder last van de 
processierups ervaren dan voorheen.
Vanwege dit succes heeft de Gemeente 
Eindhoven nog eens 30 mezenkastjes 
beschikbaar gesteld en deze zijn door een 
paar enthousiaste leden van ons leefbaar-
heidsteam opgehangen in de bomen aan de 
Philipswijk en aan de Esperheide.
We hebben nu ruim 65 nestkastjes hangen 
in onze wijk.
Verstrekt door de gemeente aan de hand 
van een ingediend plan met locaties waar 
de nestkastjes worden gehangen.
Onlangs	zijn	er	ruim	30	schoongemaakt	en	
weer teruggehangen met medewerking van 
groep 3 van basisschool De vuurvlinder.

Dus	laat	de	natuur	z’n	gang	maar	gaan	
waardoor de mezen een lekker hapje kun-
nen verorberen en de processierupsen geen 
overlast meer kunnen bezorgen.

Bert Nieuwenhuis
Leefbaarheidsteam

Bent u echt goed voorbereid op onverwach-
te (nood)situaties? 
Helaas heeft u deze workshop, gegeven 
door	het	Rode	Kruis	District	Brabant-
zuidoost, gemist.
Zo’n	30	senioren	hebben	op	8	maart	jl.	deze	
workshop bezocht in het VTA.  Zij werden 
bewust gemaakt van (nood)situaties die 
zich binnen en direct buitenhuis kunnen 
voordoen en hoe men zich daar op eenvou-
dige manier op voor kan bereiden. 
Onderwerpen	die	aan	de	orde	kwamen	
waren o.a. directe evacuatie, brand, water-
overlast, vallen en m.n. cybercriminaliteit.

Een leerzame ochtend en hopelijk wordt 
daar thuis een vervolg aan gegeven.

Een activiteit van de werkgroep “Senioren 
Blixembosch”	
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Koningsdag in Blixembosch

Nu	het	erop	begint	te	lijken	dat	corona	gro-
tendeels achter ons ligt, willen wij 
Koningsdag 2022 zeker niet ongemerkt 
voorbij laten gaan.

Het Bestuur van onze wijkvereniging gaat, 
in samenwerking met de 
Winkeliersvereniging,	het	Ouvertureplein	
gezellig versieren met natuurlijk het 
koninklijk oranje als hoofdkleur.
Uiteraard	zullen	er,	speciaal	voor	de	kinde-
ren uit onze wijk, leuke attracties op het 
plein	worden	geplaatst	zoals	voetbal	boar-
ding, springkussen, hindernisbaan en 
kruipdoorkooi en ook gaat er volop 
geschminkt worden.
Op	de	jeu	de	boules	baan	zal	een	gezellig	
oranjetoernooi worden gehouden.
Uiteraard	zullen	er	ook	volop	ranja,	manda-
rijnen en ander lekkers beschikbaar zijn 
voor de kinderen.
Voor	ons	wijkgebouw	zal	een	podium	wor-
den opgesteld met diverse optredens van 
o.a. de dansgroep uit onze wijk.
Verder zal er een vlooienmarkt op het 
Ouvertureplein	zijn,	waarbij	het	de	bedoe-
ling is dat de bewoners van onze wijk een 
vrij	plekje	op	het	Ouvertureplein	zoeken	om	
hun eigen overbodige spullen uit te stallen 

en te verkopen. Uiteraard worden de niet 
verkochte spullen na afloop weer terug mee 
naar huis genomen. 

En dit alles onder het genot van gezellige 
muziek die klinkt vanaf het balkon van ons 
wijkgebouw VTA Blixems.
En we hebben nog veel meer voor u in 
petto, dus laat je koninklijk verrassen. 

De bar van ons VTA Blixems is op deze dag 
natuurlijk ook geopend en wellicht zal het 
voor de ouders super gezellig zijn om een 
pilsje of wat anders te komen drinken.

Het	feest	gaat	op	27	april	om	12.00	uur	los-
barsten en we hopen op een hele grote 
opkomst.
Natuurlijk	gaan	we	uit	van	een	lekker	zon-
netje,	maar	mocht	het	op	deze	dag	onver-
hoopt regenen, dan zullen de activiteiten 
naar binnen worden verplaatst.

Tot ziens op 
Koningsdag.

Bestuur Wijkvereniging 
Blixembosch

English text
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BlixemseBiebBlog: 
Ik wil niet schrijven over …

Ik	wil	schrijven	over	leven	in	vrede	en	vei-
ligheid, leven in harmonie en voorspoed. 
Over	huwelijksfeesten,	verjaardagsfeesten,	
dolle	feesten,	het	delen	van	vreugde.	Over	
vriendschappen, over liefde, over elkaar 
lang in de ogen kijken, betoverd worden 
door	het	contact.	Over	de	tedere	aanraking,	
het liefdevol samenzijn.
Ik	wil	niet	schrijven	over	…
Ik	wil	schrijven	over	mijn	mountainbike-
tocht in het vroege voorjaar. Tussen de 
gevallen takken en over het droge zand, 
langs de scherpe bochten en de steile heu-
veltjes. Te midden van de geur van dennen-
naalden. De wind die door mijn haren 
waaide	en	langs	mijn	vest.	Ik	dronk	de	iso-
tone	dorstlesser.	Ik	genoot	van	het	behen-
digheidsspel met de fiets.
Ik	wil	niet	schrijven	over	…
Ik	wil	schrijven	over	de	jongere	die	steeds	
zelfstandiger wordt, iedere dag, iedere 
week.	Over	de	hoop	die	wij	de	jongeren	
moeten geven, dat de wereld voor hen beter 
is.	Dat	dat	ons	gezamenlijke	doel	is:	“samen	
de wereld verbeteren voor jongere genera-
ties”.	Het	leven	op	onze	planeet	steeds	beter	
maken, dat is onze nalatenschap voor hen. 
Blauwe hemel, zuivere luchten, groene bos-
sen, helder water, de geur van lavendel en 
rozenstruiken, gezond eten voor elke dag en 
een zinvolle dag voor iedereen. We hebben 
dus	nog	wat	te	doen…

Ik	wil	niet	schrijven	over	…
Oekraïne,	het	geweld,	het	lijden,	de	angsten,	
de	vernietiging,	de	dood.	Ik	word	er	mee	
geconfronteerd. Het raakt me. Het geeft me 
alarmerende angsten. Er is gevaar. Wat kan 
ik	doen?	Ik	moet	deze	crisis	onder	ogen	
zien. En een stap zetten om los te komen 
van	mijn	eigen	angsten.	Ik	besluit	zoveel	
mogelijk positieve stappen te zetten. 
Positieve stappen voor mens en maatschap-
pij.	Ik	wil	betekenis	hebben	voor	anderen	
vanuit mijn levenservaring. 
Daarom geef ik workshops creatief denken 
en probleem oplossen. Voor iedereen nut-
tig,	juist	in	tijden	van	crisis.	Ook	is	er	zo’n	
workshop bij de bibliotheek in De Witte 
Dame op 13 mei.
Kijk ook eens op de website van De 
Bibliotheek Eindhoven. Daar staan tips, ook 
boekentips,	rondom	de	situatie	in	Oekraïne.	
Er staan ook links naar hulporganisaties in 
Eindhoven.	De	site	staat	op	https://www.
bibliotheekeindhoven.nl/oekraine.html. 
Voor jonge kinderen op basisscholen heeft 
Bibliotheek Eindhoven speciaal 
informatiemateriaal. 

Hans Baaijens,
liefhebber van de Bibliotheek Eindhoven, 
deze tekst is half maart geschreven.
Heb	je	tips/vragen/ideeën	voor	de	biblio-
theek email me dan via 
creatiefdenken@outlook.com.
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Blixem dicht bijVlooienmarkt 
Jong Nederland

Op	zondag	8	mei	a.s.	organiseert	Jong	
Nederland	De	Fakkel	(een	jeugdvereniging	
voor kinderen van 6 t/m 20 jaar) weer haar 
jaarlijkse vlooienmarkt.
De opbrengst van die vlooienmarkt is 
bestemd voor de organisatie van de diverse 
jeugdactiviteiten van Jong Nederland 
De	Fakkel.
Zondag 8 mei 2022
13.00	-	16.00	uur,
Dr.Ir.F.J.Philipshuis,
Fakkellaan	1,	Eindhoven.
De opbrengst is voor het methodisch 
jeugdwerk.
Entree is gratis.
Wie spullen wil komen brengen voor de 
vlooienmarkt is welkom op vrijdag 6 mei 
(09.00-21.00	uur)	en/of	zaterdag	7	mei	
(9.00-12.00	uur).
 
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
 
Dennis Nies
Namens	het	bestuur	van	JN	De	Fakkel

Het is weer raak... SCHAAK!
Het plein, ons Plein de Ouverture
daar leeft het leven van onze wijk

Blixembosch
Op bankjes kletsen oud

en kleintjes spelen
de buren gluren naar jongeren die

eten snoepen blikjes drinken 
en...

zich ierlijk soms vervelen

Het is weer raak... SCHAAK

op ons plein de Ouverture
schaakmae tijd is nu voorbij

weer klinkt geschreeuw gezang 
de torters sporten Blixemssnel

Het schaakbord leeft weer op
waar eer de kleintjes trongen
staan nu de torens en de koning

in wit en zwart
pionnen lopers koningin
gelukkig maakt het paard

 weer paardenrongen
welkom nieuw begin

Hein van het plein
21 mrt. 2022

jo

ng nederland

de fakkel
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Jeugdzorg zoekt pleeggezinnen

Pleeggezinnen gezocht voor Mathijs en Mila
Mathijs en Mila zijn kinderen uit verschil-
lende gezinnen die dringend wachten op 
een plek in een pleeggezin waar ze mogen 
opgroeien. Zij kunnen door omstandighe-
den niet meer bij hun eigen ouders wonen. 
Dat ze op de wachtlijst staan betekent dat er 
in hun eigen netwerk en binnen de bestaan-
de pleeggezinnen van Combinatie 
Jeugdzorg, geen gezinnen zijn die een 
match zijn om voor hen te zorgen. 
Combinatie Jeugdzorg vindt het voor 
Mathijs en Mila heel belangrijk dat zij zo 
thuis mogelijk kunnen opgroeien. Via deze 
oproep vragen ze bij onze lezers aandacht 
voor beide volledig geanonimiseerde pro-
fielen. Deze manier van (kindgericht) wer-
ven is meerdere malen succesvol gebleken.   
De ouders/ verzorgers van Mathijs en Mila 
hebben toestemming gegeven om deze 
oproep te plaatsen.
I.v.m.	privacy	zijn	de	namen	gefingeerd	en	
zijn	de	foto’s	stockfoto’s.	Hun	verhaal	is	wel	
echt.

Mathijs
De	12-jarige	Mathijs	woont	tijdelijk	in	een	
zorggezin	(kortdurende	opvang).	Omdat	hij	
niet meer bij zijn ouders kan gaan wonen, 
is Combinatie Jeugdzorg op zoek naar een 
warm pleeggezin in de omgeving van 
Helmond of Eindhoven waar Mathijs mag 
opgroeien.

Mathijs is een vrolijke en gezellig jongen. 
Hij gaat naar groep 7 in het regulier onder-
wijs en doet het goed op school. Mathijs is 
heel behulpzaam, houdt van gamen en spe-
len met Lego. Hij heeft ADHD en zijn soci-
aal-emotionele	ontwikkelingsleeftijd	ligt	
rond de 8 jaar.

Wat voor gezin zoeken ze 
voor Mathijs?
Voor Mathijs zoeken ze een pleeggezin in 
de omgeving van Helmond of Eindhoven 
waar hij mag opgroeien. Een gezin dat hem 
structuur kan bieden met duidelijke en con-
sequente opvoeder(s), zodat hij zich veilig 
kan voelen en waar hij alle liefde en aan-
dacht krijgt die hij nodig heeft. 
Het is belangrijk voor Mathijs dat hij vanuit 
het pleeggezin het contact met zijn vader en 
moeder kan voortzetten. Mathijs heeft een 
hamster en die wil hij graag meenemen 
naar zijn nieuwe woonplek.

Ben je of ken je het pleeggezin 
voor Mathijs?
Spreekt	het	profiel	van	Mathijs	jou	aan?	Of	
ken je mensen waarvan je denkt dat zij hem 
een	passende	plek	kunnen	bieden?	Of	wil	je	
meer informatie? Neem dan contact op met 
Marjolein van Combinatie Jeugdzorg, tele-
fonisch	via	040	245	1945	of	per	e-mail:	
kgw@combinatiejeugdzorg.nl.

Mila 
De	11-jarige	Mila	woont	in	een	pleeggezin.	
Haar pleegmoeder is alleenstaand. Helaas is 
haar gezondheid dusdanig achteruitgegaan 
dat zij de zorg voor Mila fysiek niet langer 
alleen aankan. Daarom is Combinatie 
Jeugdzorg op zoek naar een pleeggezin waar 
Mila mag opgroeien en daarbij ook contact 
kan houden met haar huidige pleegmoeder. 
Bij voorkeur een gezin met kinderen. 
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Collecteren voor het Rode Kruis?

Het Rode Kruis is op zoek naar collectanten
In	de	collecteweek	van	12	t/m	18	juni	2022	
gaan onze collectanten in hun eigen buurt 
weer op pad om te collecteren voor het 
Rode Kruis. De opbrengst van deze collecte 
komt ten goede aan de lokale activiteiten 
(o.a. Workshops Goed voorbereid op 

Noodsituaties, gastlessen Educatie) van het 
Rode Kruis in Eindhoven en omstreken.
Wil jij hiervoor ook je bijdrage leveren, 
geef je dan op als collectant! Stuur een 
mailtje naar Anja van der Sande via 
collecte.brabantzuidoost@rodekruis.nl of 
bel naar 040 2443311.

Mila is rustig en over het algemeen een vro-
lijk	meisje.	Ze	vindt	veel	leuk	om	te	doen:	
spelletjes, koken, bakken, helpen in huis, 
buiten spelen en spelen met anderen. Ze 
heeft	een	sociaal-emotionele	ontwikke-
lingsleeftijd van ongeveer 6 jaar en volgt 
speciaal onderwijs.

Wat voor gezin zoeken ze 
voor Mila?
Voor Mila zoeken ze een pleeggezin waar ze 
mag opgroeien. Een gezin dat haar duide-
lijkheid en structuur biedt. Pleegouders die 
haar veel zorg en aandacht te geven zodat 
ze in haar eigen tempo kan groeien en ont-

wikkelen. Mila zou het fijn vinden als er één 
of meerdere kinderen zijn in het gezin 
waarmee ze kan optrekken. 

Ben je of ken je het pleeggezin 
voor Mila?
Spreekt	het	profiel	van	Mila	jou	aan?	Of	ken	
je mensen waarvan je denkt dat zij haar een 
passende	plek	kunnen	bieden?	Of	wil	je	
meer informatie? Neem dan contact op met 
Marjolein van Combinatie Jeugdzorg, tele-
fonisch	via	040	245	1945	of	per	e-mail:	
kgw@combinatiejeugdzorg.nl.

Meer weten over pleegzorg?
Via pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl kun 
je een informatiepakket aanvragen of je 
opgeven voor een informatieavond. De 
eerstvolgende is online op dinsdag 19 april 
van 20.00 tot 21.15 uur. Tijdens deze avond 
komen ook de anonieme profielen van 
Mathijs en Mila aan bod. 
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Bedrijvigheid in de wijk

LaNouk Coaching in Blixembosch
Anouk Welters is geboren in het Limburgse 
Susteren en vanwege haar grote voorliefde 
voor bouwkunde, toog ze naar Eindhoven 
om te gaan studeren aan de TUE.
Na haar studententijd is ze, samen met haar 
partner, blijven wonen in onze stad.
Anouk is haar carrière gestart als docent bij 
de	HBO	opleiding	van	Avans	in	Tilburg,	
waar ze uiteraard Bouwkunde doceerde om 
aan de studenten haar enthousiasme over 
dit vakgebied over te brengen.
Haar grootste passie vond ze evenwel het 
coachen van studenten, de reden waarom 
ze na 12,5 jaar is gestart met een eigen 
bedrijf	om	haar	coach-ervaring	verder	in	
praktijk te brengen. 
Sinds 2014 woont Anouk samen met haar 
partner en twee zonen van respectievelijk 
10 en 6 jaar oud in Blixembosch Buiten, 
waar het gezin het prima naar de zin heeft.
Beide zonen zitten op de Vuurvlinder en 
Anouk is lid van de ouderraad van deze 
school.
Het	is	heerlijk	om	tussen	zoveel	leeftijdsge-
noten te wonen en de zonen hebben dan 
ook geen gebrek aan speelkameraadjes.
Ook	worden	de	sportmogelijkheden	in	de	
buurt en het vele groen enorm 
gewaardeerd.

In	2020	vond	Anouk	het	tijd	worden	om	
een eigen coaching praktijk te starten.
Dit houdt in dat ze in gesprek gaat met 
mensen die vastlopen in hun baan of in hun 
dagelijkse werkzaamheden.
Dat kan zijn dat het plezier in het werk 
afneemt of dat, met name de moeders met 
een job, teveel hooi op hun vork nemen.

Voor de loopbaan coaching geldt dat in de 
gesprekken wordt onderzocht op welke 
gebieden	de	interesses	liggen	en	welke	con-

cessies er moeten worden gedaan om een 
carrièreswitch te maken.
Een fijne job is immers onontbeerlijk voor 
een prettig gezinsleven.

Voor werkende moeders geldt, dat ze zich 
vaak	onvoldoende	op	hun	job	kunnen	con-
centreren	omdat	ze	zich	helemaal	verant-
woordelijk voelen voor het reilen en zeilen 
thuis,	hetgeen	zorgt	voor	de	nodige	frustra-
ties en spanningen. 
Anouk helpt de dames om te zoeken naar 
een	beter	evenwicht	binnen	het	gezin,	bij-
voorbeeld door de grenzen beter aan te 
geven waardoor de partner en de overige 
gezinsleden een stuk verantwoordelijkheid 
kunnen overnemen.
Dit houdt ook in dat de moeders leren deze 
zaken	los	te	laten	en	zich	niet	schuldig	hoe-
ven	te	voelen	als	ze	wat	meer	tijd	voor	zich-
zelf nemen.
Al met al zal dit resulteren in meer energie, 
een fijnere relatie en een relaxtere 
gezinssituatie.

Kortom	LaNouk	Coaching	begeleidt	de	cli-
enten in dit proces uit het hoofd en in het 
hart, wat er uiteindelijk in zal resulteren dat 
men lekkerder in het vel komt te zitten wat 
zeker	uitstraling	zal	hebben	op	de	gezinsle-
den en op de omgeving.

Op	de	site	www.LaNoukCoaching kunt u 
lezen wat Anouk Welters kan betekenen om 
uw levensgeluk een positieve boost te 
geven.

Herman Coenjaarts

cessies er moeten worden gedaan om een 
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Gratis Pedicure behandeling

Voor mijn opleiding tot gecertificeerd 
ProVoet Pecicure ben ik nog op zoek naar 
modellen. De behandeling is gratis. De 
opleiding is in Best. Het is op donderdag-
ochtend van 9.15 uur tot c.a. 12.00 uur, het 
is een opleiding en duurt dus iets langer 
dan bij een betalende pedicure. 

Datums waarvoor u zich kunt aanmelden 
zijn:	25	mei,	2,	9,	23,	30	juni	en	7	juli.	
Verder ben ik dringend op zoek naar een 
eindexamenmodel voor 21 juli (tijd nog niet 
bekend). Voor deze examendag zijn de 
eisen:	5	knipbare	nagels,	eelt,	totaal	op	de	
voet, van een 2 euromunt groot, kloven en/
of likdoorn.

Wat moet u meebrengen voor de reguliere 
opleiding	dag:	minimaal	5	knipbare	nagels	
en eelt aan de voeten.
Mocht u ook 1 of meer van onderstaande 
klachten hebben dan is dat meer dan 
welkom.
-	Ingegroeide	nagel(s)
-	Kalk/verdikte	nagel(s)
-	Likdoorn
-	Kloven
Mocht u interesse hebben of weet u iemand 
die graag een gratis behandeling wil dan 
kunt u mij een PB berichtje sturen via face-
book	of	op	telefoonnummer	06-13	97	72	38.

Met vriendelijke groet,
Diny van Gerwen

Sport- en spel-bso Korein Vijfkamplaan

Ben je op zoek naar de meest uitdagende 
sport-	en	spel-bso	van	Eindhoven?	Wij	
heten jou en jouw kind(eren) graag van 
harte	welkom	bij	onze	nieuwe	sport-	en	
spellocatie aan de Vijfkamplaan. Waar kin-
deren van 4 t/m 12 jaar tijdens de bso deel-
nemen	aan	een	uniek	sport-	en	
spelprogramma.

Over	het	algemeen	werken	wij	in	cyclussen	
van elf weken waarbij de eerste twee weken 
clinic-weken	zijn.	Deze	vinden	deels	plaats	
bij onze sportpartners op de Vijfkamplaan. 
De kinderen kunnen vervolgens in de ande-
re negen weken kiezen voor een sportspeci-
fiek arrangement bij onze partners in de 
sport	en/of	voor	het	algemene	spel-	en	
beweegprogramma, dat begeleid wordt 
door onze gekwalificeerde medewerkers. 
Bezoek	onze	locatie-	en	facebookpagina	
voor meer informatie.

Voordelen voor ouder en kind
	•	 Het	stimuleren	van	een	actieve	en	gezon-

de leefstijl. 
	•	 De	tijdens	de	bso	aangeboden	sport-

arrangementen bij onze sportpartners 
(optioneel).

	•	 Sportieve	en	afwisselende	
vakantieprogramma’s.

	•	 Ophaalservice	van	school	naar	de	locatie.
	•	 Een	warme-maaltijd-service.
	•	 De	open	en	informele	sfeer.

Erwin van de Donk
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Fanfareorkest Wilhelmina

Op weg naar 100 jaar Fanfare-
muziek in Eindhoven in 2024 
Veel mensen hebben bij een fanfare het 
beeld van de hoempapamuziek van 
halverwege de vorige eeuw. Zulke orkesten 
bestaan	nog,	maar	wij,	Fanfareorkest	
Wilhelmina, spelen zulke muziek niet. Al 
meer dan 30 jaar marcheren we niet meer 
op straat en over ons repertoire later meer.

Voor de lezer die niet erg bekend is met de 
verschillende orkestvormen in de blaasmu-
ziek eerst even de belangrijkste verschij-
ningsvormen op een rijtje.

Harmonie:	een	orkest	met	zowel	koper	als	
ook houtblazers zoals de klarinet, fagot en 
hobo.
Brassband:	alleen	koperblazers	aangevuld	
met slagwerk
Fanfare:	koperblazers	aangevuld	met	saxo-
foons en ook aangevuld met slagwerk.

In	heel	Eindhoven	is	er	nog	slechts	één	
echte	fanfare	en	dat	is	Fanfareorkest	
Wilhelmina Eindhoven. De klank van dit 
orkest is erg bijzonder omdat het de helder-
heid van koperinstrumenten combineert 
met de warmte en het specifieke geluid van 
de saxofoongroep. Soms nemen we ook 
deel aan wedstrijden (concoursen 
genoemd) en elke keer weer wordt onze 
klank hoog gewaardeerd in het juryrapport. 

We	zijn	een	stabiele	vereniging.	Onze	diri-
gent, Roger Cobben, staat al 25 jaar voor 
het orkest. Er zijn ook een aantal leden die 
dit jaar al meer dan 60 jaar lid zijn. En toch 
zijn er zorgen. Met een kleine 30 leden heb-
ben we eigenlijk ook 10 vacatures, verdeeld 
over alle instrument groepen. 

Nu	we	richting	ons	100-jarig	bestaan	gaan	
hebben we een grote actie opgezet om nieu-
we muziekvrienden te vinden. Hierbij rich-
ten	we	ons	op	iedereen	die	ooit	een	blaas-	
of slagwerkinstrument heeft gespeeld of 
gewoon vanaf nul wil beginnen. 
Wij	zorgen	voor	een	leen-instrument,	les-
materiaal en zelfs een serie lessen van een 
professionele docent. En alsof dat nog niet 
genoeg is betaal je het eerste jaar zelfs geen 
contributie! 

Geïnteresseerd?
Bel:	06	81	34	21	02	(Ben	ten	Horst)	of	mail:	
secretariaat@fanfareorkestwilhelminaeind-
hoven.nl ons en je bent van harte welkom 
om op een dinsdagavond in het Trefpunt 
(19.45-22.00u)	eens	te	komen	luisteren	of	
geheel vrijblijvend mee te spelen.
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Gaat u mee wandelen?

Op	dinsdag	24	mei	a.s.	hebben	wij	(werk-
groep Senioren Blixembosch) een mooie 
(IVN)wandeling	gepland.

We starten om 10.30 uur bij 
VrijeTijdsAccomodatie Blixems(VTA).
Onder	leiding	van	Jos	de	Bruijn,	IVN	gids,	
gaan we de Aanschotse Beemden in waar 
we ook de imker bezoeken. De wandeling 
duurt ongeveer anderhalf uur.
Bij slecht weer gaat de wandeling niet door. 
U krijgt dan van ons een mailtje of een tele-
foontje. Er wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van € 2,– (bij aanvang te vol-
doen). Een kopje koffie/thee na de wande-
ling in het VTA is voor onze rekening.

U kunt zich aanmelden tot 17 mei a.s. via 
onderstaande strookje of via een mailtje 
m.v.v. wandelen, uw naam, aantal personen 
en telefoonnummer naar 
werkgroepsenioren@blixembosch.com 

Het strookje kunt u in de brievenbus doen 
van	het	VTA	(Ouverture	2)	of	in	de	brieven-
bus	van	Leo	Huijgen,	Ouverture	30	(naast	
Trekpleister).

Werkgroep	“Senioren	Blixembosch”

 

Ja, ik meld me aan om mee te gaan wandelen op 24 mei a.s. in de 
Aanschotse Beemden. 

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

E-mail:	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .@  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 Mob:	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Aantal personen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Het	strookje	kunt	u	in	de	brievenbus	doen	van	het	VTA	(Ouverture	2)	of	in	de	brievenbus	
van	Leo	Huijgen,	Ouverture	30	(naast	Trekpleister)	voor	17	mei	a.s.	
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Blixendon, de grote ontsnapping

De jacht is geopend op 9 en 
10 juli 2022
In	de	vorige	editie	van	Blixemflitsen!	heb	je	
het al kunnen lezen, maar mocht je dit fan-
tastische	nieuws	gemist	hebben:	we	gaan	
weer op Blixemkids kinderkamp!
Dit wordt alweer de 5e editie van het 
Blixemkids kinderkamp en het belooft weer 
een super leuk weekend te worden.
Dit jaar zal het kamp gehouden worden op 
zaterdag 9 en zondag 10 juli 2022, en heeft 
als	thema:
Blixendon Het jachtseizoen!
Het kamp zal net als de vorige editie weer 
plaats vinden in de Stevert in Steensel en 
we kunnen jullie alvast wel als tip meegeven 
dat de weg ernaartoe al punten op kan 
leveren!
Tijdens het kamp gaan we heel veel leuke 
spellen en opdrachten doen waarmee je 
echte goudstaven kunt verdienen! Maar pas 
op	dat	de	dief	ze	niet	afpakt…
De eerste aanmeldingen hebben we alweer 
binnen, dus schrijf je snel in!
De kosten voor het kamp bedragen voor 
leden van de wijkvereniging € 35,– p.p. en 
voor niet leden € 45,– p.p. en is voor kinde-
ren van 8 t/m 12 jaar. 
Inschrijven	doet	u	als	volgt:	Scan	QR-Code,	
vul de gegevens in en mail deze naar kin-
derkampblixembosch@hotmail.com

Het inschrijfgeld kunt u 
overmaken naar het 
rekeningnummer 
Wijkvereniging	Blixembosch,	IBAN	
Bankrekening:	NL12	INGB	0002	7970	90	
onder	vermelding	van:	Blixemkids	kinder-
kamp	2022,	voor-	en	achternaam	én	het	
adres van het kind.
LET	OP!	Wanneer	er	meerdere	kinderen	uit	
1 gezin meegaan vragen wij u vriendelijk 
het bedrag per kind over te maken!
Hopelijk zien we jullie ook tijdens de 5e edi-
tie van het Blixemkids kinderkamp.

Blixendon (Team Blixemkids Kinderkamp)

HET Blixendon

JACHTSEIZOEN
HET

JACHTSEIZOEN
is geopend

Zaterdag 9 juli t/m zondag 10 juli 2022

KinderkampBlixemkids
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Avond4daagse Blixemloop

Nu het zonnetje zich steeds vaker laat zien, 
kunnen we niet wachten om lekker naar 
buiten te gaan! En wat is dan leuker om met 
vriendjes, vriendinnetjes, papa, mama en 
niet te vergeten opa en oma door onze 
mooie wijk te wandelen. 
Dat is precies waarom we dit jaar weer de 
Avond4daagse	Blixemloop	gaan	organise-
ren in Blixembosch. Van maandag 30 mei 
t/m vrijdag 3 juni 2022 kunt u met het hele 
gezin weer meedoen aan deze gezellige en 
sportieve uitdaging.
En dit jaar hebben we als missie met de 
Blixemloop	dat	we	willen	zorgen	voor	ver-
binding. Vooral de verbinding tussen jong 
en oud. Hoe mooi is het om met je opa, 
oma of buurman/buurvrouw op leeftijd 
door de wijk te wandelen, en de verhalen 
van vroeger en nu uit te wisselen. Nodig ze 
dus zeker uit om samen deel te nemen, 
want samen lopen is toch het allerleukst!
Je	kunt	kiezen	tussen	3	afstanden:
3 km (zonder tussenstop) / 5 km / 7,5 km 
(deze afstand starten we bij voldoende 
interesse).
 
	-	 De	3	km	route	start	tussen	18.00	en	

18.15 uur
	-	 De	5	én	7,5	km	route	starten	tussen	

18.30 en 19.00 uur
 
Vertrekpunt	is	het	VTA	aan	de	Ouverture.	
Het	is	de	bedoeling	dat	je	4	van	de	5	avon-
den meeloopt, maar alle 5 mag natuurlijk 
ook. 
Sta je ook te trappelen om mee te doen? 
 
Kosten deelname:
Het	inschrijfgeld	voor	leden	van	de	wijkver-
eniging bedraagt € 3,– p.p., voor niet leden 
is dit € 4,50 p.p.
Inschrijven	doe	je	als	volgt:
Scan	bijgaande	QR-Code	en	vul	de	gegevens	
in en mail deze naar Blixemloop@ziggo.nl

In	tegenstelling	tot	ande-
re jaren is het alleen 
mogelijk om vooraf in te 
schrijven en niet meer bij aanvang van 
Blixemloop bij VTA.
Het	inschrijfgeld	kun	je	rechtstreeks	over-
maken naar Wijkvereniging Blixembosch, 
IBAN	Bankrekening:	NL12	INGB	0002	7970	90	
onder	vermelding	van:	Blixemloop	2022,	
voor-	en	achternaam	én	het	adres	per	loper.	
Ook	begeleiders/ouders	worden	geacht	het	
volledige inschrijfgeld te voldoen.
 
Wij hopen op weer een mooie activiteit 
voor onze wijk dus schrijf je snel in. Alleen 
bij een minimum van 150 deelnemers kan 
de wandelvierdaagse doorgaan.

Team Blixemloop

English text
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Flitsjes!

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!, aanleveren 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.

Bridgen
Bridgeclub Prinsejagt heeft plaats voor 

nieuwe leden. Na Corona is het aantal leden 
fors teruggelopen. Wij spelen op donder-

dagavond. Aanvang 19.45 uur tot 23.00 uur 
in buurthuis De Hoeksteen, Woensel, 

Gerretsonlaan 1A
Belangstellenden kunnen een aantal avon-

den op proef komen spelen, liefst met 
partner.

Meer info gewenst? Neem contact op 
met Gregor Janssen.

g.janssen108@upcmail.nl
telefoon 06 29 15 57 61

Open Dag Paviljoen Op Noord 
10 april

Kom heerlijk het voorjaar vieren tijdens 
onze	Open	dag	met	Sport,	Spel,	

Hoogteprogramma’s	en	een	gezellig	terras	
bij	Paviljoen	Op	Noord. 

Het	is	van	12.00-17.00uur,	aan	de	Oude	
Bossche Baan 11 en het is gratis en voor alle 
leeftijden!	Meer	info:	www.OPNOORD.nl

De Contactcirkel Rode Kruis 
Dagelijks contact
Vindt u het ook zo prettig om elke dag even 
iemand te spreken? Het hoeft geen lang 
gesprek te zijn, maar in de ochtend even 
persoonlijk contact zodat iemand weet dat 
u ‘s morgens goed bent opgestaan en dat 
alles	oké	is.	Of	zodat	het	opgemerkt	wordt,	
als u bijvoorbeeld eens valt. Want ben nou 
eerlijk:	als	u	alleen	woont	kan	dat	zomaar	
gebeuren. 

Precies daarvoor heeft het Rode Kruis 
Contactcirkels.	Als	u	deelneemt	aan	zo’n	
Contactcirkel wordt u iedere dag op een 
vast tijdstip gebeld Als het niet lukt om 
contact met u te krijgen, alarmeert de cirkel 
uw contactpersoon om even een kijkje bij u 
te nemen. U wordt dus niet zomaar 
vergeten.

Voorkomen van noodsituaties
De Contactcirkel is vooral gericht op het 
voorkomen van noodsituaties. Dat het ook 
helpt tegen eenzaamheid is een mooie bij-
komstigheid.	In	de	30	jaar	dat	Lien,	(één	
van de vrijwilligers) dit werk doet, maakte 
ze	één	keer	mee	dat	iemand	’s	nachts	zijn	
heup gebroken had, en twee keer dat 
iemand in zijn slaap was overleden. 
“Gelukkig dat wij er waren! Het raakt je, 
want je bouwt toch een band met de deel-
nemers	op!”

“Het bevalt uitstekend!”
Eén van de deelnemers kwam met de 
Contactcirkel in aanraking nadat haar man 
overleed. Door zijn ziekte en opname in een 
verpleeghuis voelde mevrouw zich een-
zaam. Hoewel zij zelfstandig woont en veel 
bezigheden heeft, miste zij toch een dage-
lijks contact. Het geeft haar ook een veilig 
gevoel in geval van een noodsituatie, die 
gelukkig nog nooit voorkwam. “Het bevalt 
mij	uitstekend,	die	telefoontjes!”
Wilt u ook deelnemen? Neem contact op 
met	het	Rode	Kruis	Brabant-Zuidoost	via	
040-2443311	of	contactcirkel.brabantzuid-
oost@rodekruis.nl 
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Blixemflitsen PMS123 Zwart

Colofon

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	(19)	 06	45	77	10	47
Cato van den Berg (19) 06 83 45 04 24
Sanne Ruhl (19) 06 21 99 95 06
Maud van der Zee (20) 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 (21) 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	(22)	 06	40	99	99	78
Femke	Pijnenburg	(22)	 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 ver-
antwoordelijk voor de oppassers. 
Maak duidelijke afspraken!
Wil je geen oppasser meer zijn? Laat het 
ons weten.

Oppassers

31e jaargang, nr. 3 april 2022, oplage 3550. 
Blixemflitsen!, wijkblad van Blixembosch 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 stuk-
ken in te korten en te wijzigen in overleg 
met	de	auteur.	Redactie:	Carina	Oosting	
(hoofdre dactie), Theo Lemm (vormgeving), 
Marja Vugs, Margreeth Haagsman en 
Hans Baaijens. 

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 contributie (€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 ledenadministratie 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.




