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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 Irene	op	den	Buijs	 irenema76@gmail.com
TAG (Tieneractiviteitengroep) René van den Hove tieneractiviteiten@blixembosch.com 
       06 53 55 69 20
Wandelvierdaagse Jolanda Vereijssen 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 Claire Haarmans claire.haarmans@eindhoven.nl 238 20 26
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

Juli
Advertenties/Flitsjes	 19	jun
Kopij 26 jun
Bezorging 16 jul t/m 21 jul

Oktober
Advertenties/Flitsjes	 4	sep
Kopij 11 sep
Bezorging 1 okt t/m 13 okt

AgendaVoorwoord

Straatvegen
Sprookjesbosch en Engelse wijk
 20 juni even; 21 juni oneven 
Italiaanse	en	Franse	wijk
 22 juni even; 23 juni oneven 
Amerikaanse wijk en Edelstenen
 6 juli even; 7 juli oneven

Juni
 23 juni Repair Café (mi)

Juli
	 3	juli	 IVN	wandeling
 7 juli Repair Café (av)
 9 juli Seniorendiner
	 9-10	juli	 Blixemkids	

kinderkamp
 14 juli Repair Café (mi)
	15-17	juli	 Jubileumfeest
 20 juli Muzikaal festijn op 

het plein (mi)
 21 Juli Repair Café (av)

September
	 3-5	sep	 Familiespektakel

Buitenleven
Het is de tijd van het buitenle-
ven. Het genieten van de zon-
newarmte, de wind door mijn 
haren en langs mijn benen 
terwijl ik door de Brabantse 
velden fiets op mijn moun-
tainbike.	Op	weg	naar	de	
route door de bossen bij 

Joe Mann. Wat kan er toch veel in het groen rond 
Blixembosch! 

Geluk is een mentale toestand, en ieder heeft zijn eigen 
manier om dat te proberen te bereiken. Zoals mensen 
in de zorg die het lijden verminderen van medeburgers. 
Of	mensen	in	het	onderwijs	die	jongeren	op	weg	hel-
pen,	kinderen	zien	groeien.	Ouders	die	hun	kinderen	
ondersteunen op hun levensweg.

Maar in de zomermaanden willen we even geen zorgen. 
We willen onbekommerd op een luchtmatras drijven 
ergens op een openlucht water. Kinderen die lachend 
van een glijbaan gaan in het zwembad. Het genoegen 
van	een	goed	boek	lezen.	Ik	wens	het	je	allemaal	toe.	Ik	
wens iedereen maanden van onbekommerd zijn. Veel 
samenzijn met vrienden en familie. De barbecue op 
volle kracht laten bakken, met vlees, vis of vegetarisch. 
Het luide gelach van goed gezelschap.

In	de	zomermaanden	doen	we	de	kracht	op	om	een	
winter	goed	en	gezond	door	te	komen.	Maak	wandel-	
en fietskilometers zoveel als je kunt, voel je fysiek onbe-
grensd,	krijg	het	gevoel	dat	je	veel	aankunt.	Ieder	op	
zijn eigen niveau, naar gelang het lijf het toestaat. En 
dat kan overal, in Blixembosch, Nederland en de rest 
van de wereld.

Deze Blixemflitsen! heeft weer veel inspiratie voor acti-
viteiten in onze mooie wijk. Zoals het jubileumfeest, 
IVN	wandeling,	seniorendiner,	kinderkamp	Blixems	en	
het Barbershopkoor.
Veel leesplezier!

Hans Baaijens
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Van het bestuur

Jubileumfeest wijkvereniging 15, 
16 en 17 juli 
Vorig jaar bestond de wijkvereniging 
Blixembosch 30 jaar.
Vanwege de Coronamaatregelen hebben we 
het jubileumfeest destijds moeten 
uitstellen.

Dit	jaar	gaan	we	het	30-jarig	jubileum	van	
onze wijkvereniging uitgebreid vieren op 
15, 16 en 17 juli. Vrijdagavond is er een 
jeugddisco in het jongerencentrum 
Blixems.
De	zaterdag	staat	in	het	teken	van	spelat-
tracties	op	het	Ouvertureplein	voor	de	kin-
deren uit Blixembosch. Met de rodeostier 
als	publiekstrekker.		Verder	zal	het	kinder-
circus Sim Sala Bim de kinderen vermaken 
met	optredens.	Tevens	is	er	dan	een	infor-
matiemarkt	met	voorlichting	over	veilig-
heid en leefbaarheid (Politie, Brandweer, 
Inbraakpreventie).
Op	zondag	is	er	een	braderie	met	marktkra-
men	en	met	optredens	van	muziek-	en	
dansgroepen. Het muziekkorps Cracia zal 
optreden en ook het mannenkoor 
The Barber Mates laat van zich horen. 

Verder zijn er activiteiten van enkele 
scoutinggroepen.

De	organisatie	streeft	ernaar	dat	onze	wijk-
bewoners centraal staan op het feest. Dit 
houdt in dat eenieder zijn of haar bijdrage 
kan leveren, bijvoorbeeld met het verkopen 
van zelfgemaakte spulletjes, zoals kaarten, 
houtsnijwerk,	schilderijtjes	of	andere	hob-
bydingen, maar ook zelfbereide koekjes, 
soep en andere lekkernijen. De kraampjes 
worden kosteloos ter beschikking gesteld 
door onze wijkvereniging en van de 
opbrengsten	hoeft	niets	te	worden	afgedra-
gen. Wilt u ook een kraampje gebruiken, 
meld	u	dan	uiterlijk	10	juli	aan	via	email-
adres:	jacques@blixembosch.com	met	ver-
melding van de aangeboden producten.

Ook	komt	er	een	groot	podium	met	diverse	
optredens	van	muziek-	en	dansgroepen.	Dit	
podium	is	ook	beschikbaar	als	open	podi-
um voor kinderen, dus kan je mooi zingen, 
jongleren,	goochelen	of	iets	anders	bijzon-
ders? Meld je dan aan op emailadres: 
jacques@blixembosch.com Vermeld je 
naam, leeftijd, wat je wilt doen en hoelang 
het duurt (max 15 min). Je krijgt dan van 
de organisatie een tijdstip door. Reageer 
snel, want vol = vol.

Het	feest	gaat	zaterdag	om	13	uur	en	zon-
dag om 12 uur losbarsten op het 
Ouvertureplein	en	we	hopen	op	een	hele	
grote opkomst. Natuurlijk gaan we uit van 
mooi weer, maar mocht het in dit weekend 
onverhoopt regenen, 
dan zullen de optredens 
naar binnen worden 
verplaatst.

Het bestuur

English text
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Blik opzij, dan kan de veger erbij 

Het is alweer bijna zomer. Het onkruid 
begint weer te groeien! En in de goten ligt 
ook nog wat blad en vuil. Daarom gaat er 
weer gewerkt worden aan een schone buurt. 
U kunt hieraan ook meewerken. Veel 
geparkeerde auto’s maken het moeilijk om 
de straten goed te vegen. Hiervoor hebben 
we	uw	hulp	nodig.	De	gemeente	laat	mini-
maal 2 keer per jaar (1 x in het voorjaar en 
1 keer in het najaar) uw wijk integraal in 
twee delen vegen. De ene dag de kant met 
de even huisnummers en de volgende dag 
de kant met de oneven huisnummers. We 
verzoeken u om uw auto niet te parkeren 
tussen	08:00	uur	en	17:00	uur	aan	de	straat-
kant die op die dag aan de beurt is. Door 
middel	van	borden	die	langs	de	toegangs-
wegen van uw wijk staan, ziet u wanneer 
uw deel van de wijk aan de beurt is.
Op	de	onderstaande	data	wordt	geveegd:
Maandag 20 juni (even nrs) Dinsdag 21 juni 
(oneven nrs) Sprookjesbosch en Engelse 
wijk
Woensdag 22 juni (even nrs) Donderdag 
23	juni	(oneven	nrs)	Italiaanse	en	Franse	
wijk
Woensdag 6 juli (even nrs) Donderdag 
7 juli (oneven nrs) Amerikaanse wijk

Woensdag 6 juli (even nrs) Donderdag 
7 juli (oneven nrs) Edelstenen buurt
De aannemers die Blixembosch onder hun 
hoede hebben, werken het hele jaar door 
om onze wijk mooi en netjes te houden. 
Dus	niet	alleen	tijdens	de	integrale	veegac-
ties wordt er in de wijk geveegd!
De	bovenstaande	info	plus	de	plattegron-
den van de wijkdelen zijn te vinden op 
www.blixembosch.com onder 
Leefbaarheid – Speel, Groen en Milieu.

Annie	Ouborg	/	Tine	v.d.	Velde	
(Coördinatoren Veegactie Blixembosch)

English text
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Seniorendiner

Op	zaterdag	9	juli	gaan	we	weer	samen	aan	
tafel voor het seniorendiner. We hebben 
voor u weer een passend menu 
samengesteld.

We	beginnen	met	een	heerlijke	huzarensa-
lade met garnituur. Natuurlijk serveren we 
daar stokbrood en boter bij. 

Als hoofdgerecht serveren wij een schnitzel  
met rauwkost, appelmoes en mayonaise. 

Als dessert hebben wij gekozen voor  een 
onvervalste sorbet met vruchtjes, vanille ijs 
en slagroom. 

We sluiten af met een kopje koffie. 

Het	diner	wordt	gehou-
den in wijkcentrum 
Blixems	(VTA)	op	zater-
dag 9 juli vanaf 17.00 uur. De inschrijving is 
mogelijk voor alle senioren uit de wijk 
Blixembosch en de kosten zijn Ð 8,50 per 
persoon. 
Opgeven	kan	t/m	5	juli	op	onderstaande	
adressen (bij het inschrijven dient meteen 
betaald te worden): 
Johanna	Opten,	Ouverture	39
Francine	Cavens,	Ouverture	46
Wijkcentrum	Blixems,	Ouverture	2

Wacht u niet te lang met opgeven want we 
hebben maar ca 80 zitplaatsen en vol is vol. 

Promoot uw bedrijf!
Adverteer in Blixemfl itsen!

Ook voor u is nog plaats.

Stuur een e-mail naar adverteren@blixemfl itsen.nl 
voor de voorwaarden en de mogelijkheden.
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Op zoek naar de gangmakers 
van het Familiespektakel

Op	2,	3	en	4	september	is	het	weer	zover,	
het	29e	Familiespektakel	in	Blixembosch.	
Traditioneel het laatste weekend van de 
zomervakantie waarin heel Blixembosch bij 
elkaar komt in het Aanschotpark. 
Vakantieverhalen worden uitgewisseld, in 
welke klas komt jouw dochter of zoon ook 
weer,	of	gewoon	even	bijkletsen.	Een	week-
end waarin we weer eens laten zien hoe 
actief	onze	wijk	is,	hoe	gezellig	haar	bewo-
ners zijn en dat we ook graag samen komen 
om	te	dansen,	quizzen,	zeskampen,	hardlo-
pen,	feesten,	speelgoed	verkopen,	pannen-
koeken	bakken,	schuimen	in	de	schuim-
bak…	voor	elk	wat	wils.	Op	onze	site	
www.familiespektakel.nl kun je het gehele 
programma vinden. 
Nu zijn we op zoek naar de gangmakers van 
het leukste wijkfeest van Nederland. Dat 
zijn	onze	vrijwilligers!	Het	Familiespektakel	
wordt georganiseerd vóór en dóór 
Blixemboschers.	Sommige	enthousiastelin-
gen zijn 3 volledige dagen aanwezig in het 
park, sommige komen een uurtje helpen. 
Hoe lang of hoe veel je helpt, dat maakt 
niets	uit,	je	zult	merken	dat	je	direct	opge-
nomen	wordt	in	de	Familiespektakel	fami-
lie	waarin	we	met	elkaar	bergen	werk	ver-
zetten	om	zo	een	3-daags	festival	neer	te	
zetten waar al 28 jaar van genoten is. Kijk 

maar eens terug op 
Familiespektakel	TV	of	in	ons	fotoboek	hoe	
leuk het ook weer was. En ook hoe leuk het 
weer zal worden in 2022!
We zijn dus op zoek naar Blixemboschers 
die ons mee willen helpen en daarmee de 
gangmakers	van	het	Familiespektakel	wor-
den.	Op	onze	site	https://www.familiespek-
takel.nl/vrijwilligers-informatie/	vind	je	
meer informatie over de werkzaamheden 
en uiteraard ons inschrijfformulier.

Doe jij ook mee?
Mocht je meer informatie willen hebben, 
laat een berichtje achter in de mail / op 
Facebook	/	op	Instagram	of	op	de	site.

Nogmaals elk uurtje is meegenomen, vele 
handen maken niet alleen licht werk maar 
ook een fantastische afsluiting van de 
zomervakantie in Blixembosch.

Namens de organisatie
Twan van den Broek

Vrijwilliger
FamSpek

English text
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Ja,	dat	kan!	Op	woensdag	20	juli	a.s.	kan	uw	
favoriete muziek uit de geluidsboxen 
komen op ons plein.
Vanaf 14.00 uur start het “Muzikale festijn 
op het plein!” vanaf het balkon van onze 
VTA	aan	het	Ouvertureplein.	Iedereen	kan	
zijn/haar favoriete muziek aanvragen. 

Stuur voor 16 juli a.s. een 
mailtje naar info-blixems@lumenswerkt.nl 
met	vermelding	van	titel,	de	zanger/zange-
res en afzender.
Het wordt weer een gezellige middag met 
veel muziek en hopelijk onder een heerlijk 
zonnetje.	Bij	slecht	weer	gaat	het	muziek-
festijn niet door. Tot dan!
Gerard	Oetelaar/Lumens	VTA

Op	18	mei	werd	door	twee	medewerkers	
van Wijeindhoven, Linda van de Griendt 
(Buurt in Bloei) en Lonneke Leeuwesteijn 
(Generalist) een informele presentatie voor 
de senioren van Blixembosch gegeven.

Allereerst werd uitvoerig verteld wat 
Wijeindhoven kan betekenen voor senioren 
inzake	WMO	(Wet	Maatschappelijke	
Ondersteuning)		en	WLZ	(Wet	Langdurige	
Zorg) ondersteuning en wat de functie van 
de Mee De Meent Groep is (ondersteunt 
mensen met een beperking of chronisch 
ziekte en hun netwerk).
Nadien werd uitvoerig ingegaan op de vele 
vragen vanuit “de zaal”. 

Er kan worden gezegd, dat in principe alle 
vragen	die	met	het	welzijn	en	zorg	van	seni-

oren te maken hebben, kunnen worden 
gesteld	aan	Wijeindhoven.	(telefoonnum-
mer	040-238998)	Deze	worden	dan	z.s.m.	
beantwoord, hetzij telefonisch, schriftelijk 
of d.m.v. een persoonlijk bezoek van de 
generalist of medewerkster Buurt en Bloei. 
Op	www.wijeindhoven.nl	is	alle	relevante	
informatie te vinden als mede op de website 
van Mee De Meent. 
www.meedemeentgroep.nl 

Herman Coenjaarts
Werkgroep Senioren Blixembosch 

Uw favoriete muziek op het 
Ouvertureplein?

Terugblik presentatie door Wij Eindhoven

English text
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Werkgroep Senioren had op 24 mei een 
wandeling door de Aanschotse Beemden 
gepland	onder	leiding	van	onze	IVN	gids	
Jos de Bruijn. De belangstelling was zo 
overweldigend dat we, in verband met de 
maximum groepsgrootte, enkele senioren 
hebben moeten teleurstellen.

Om	10.30u	werd	gezamenlijk	richting	
Aanschotse Beemden gelopen met als eerste 
stop	de	Imkerij	van	Wil	Brans.
Vol enthousiasme legde Wil ons uit wat de 
verschillen zijn tussen een honingbij, een 
werkbij, een hoornaar en een wesp.
Ook	werd	de	invloed	van	bloemen	en	strui-
ken op de smaak van de honing toegelicht 
en verder ook hoe de bijen de honing in de 
raten deponeren en hoe deze er later weer 
wordt uitgeslingerd.
Tot slot kon eenieder de verse honing met 
een unieke smaak proeven.

Daarna werd onze weg vervolgd door het 
schitterende natuurgebied dat aan onze 
wijk grenst.
Jos vertelde met verve zijn verhaal over het 
ontstaan van het landschap en hoe er 
momenteel alles aan wordt gedaan om de 
natuur gecontroleerd op zijn beloop te laten 
in de Aanschotse Beemden en hoe op deze 
manier weer allerlei nieuwe soorten planten 
en diertjes worden ontdekt, zowel tussen de 
diverse grassen als in de poeltjes.
Ook	liet	Jos	zien	wat	de	gevolgen	in	de	
natuur zijn zonder menselijk ingrijpen.

Na afloop werd er nog een uurtje gezellig 
nagepraat in VTA Blixems onder het genot 
van een lekker kopje koffie.
Kortom: het was een zeer leerzame ochtend 
met een gezonde en interessante wandeling 
die in de komende tijd zeker zal worden 
herhaald.

Herman Coenjaarts
Werkgroep Senioren

Wandeling met IVN gids

Herman Coenjaarts
Werkgroep Senioren
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Hoor… een Barber(shop)koor

Mannenzang in de VTA Blixems
Heeft u ze al gezien, gehoord misschien? Zo 
niet kom hen horen komt hen zien. Een 
nieuw	geluid	in	Blixembosch	sinds	dit	voor-
jaar. Toevallig kwamen ze weer op m’n pad. 
Ik	kende	de	zangclub	al	vanuit	de	vorige	
wijk waar ik hen hoorde en zag optreden. 
Na	de	Coronadip	probeert	deze	groep	man-
nen enthousiast nu in onze wijk weer op 
stoom en toon te komen.
Wat kan ik erover vertellen? Best heel veel, 
maar	dat	doe	ik	niet.	Wel	een	paar	impres-
sies. Het is geen jongerenkoor, eerder zijn 
het	mannen-op-leeftijd.	Een	aantal	kijkt	uit	
naar de pensioengerechtigde leeftijd om 
nog meer tijd te hebben voor hun “songs”. 
Ze zingen meestal in het Engels…(hé…dat 
is ook handig voor de expats in onze wijk!). 
Men zingt vierstemmig (lead, tenor, bari en 
bas). Ze zingen uit het hoofd…leren alles 
van buiten. Het papier met tekst en noten 
wordt wel gebruikt om een nieuwe song aan 
te leren. Elk lied is op eigen website in vier 
stemmen te beluisteren. Uit het hoofd, dat 
wil zeggen dat er bij het optreden meer 
ruimte is voor expressie. Beleven van wat 
gezongen wordt is van de gezichten af te 
lezen.
Niet onbelangrijk om te vertellen: Deze club 
mannen, de Southern Comfort Barber 
Mates, staan onder de begeesterde leiding 
van een vrouw. Haar naam mag ik voor 

deze gelegenheid noemen: Hanneke 
Reijerse. Ze heeft een lange ervaring in de 
Barbershop-style.	Ze	staat	haar	
mannetje(s)!

Een langer verhaal past hier nu niet. Wat ik 
als	belanghebbende	pleinbewoner	zou	wil-
len	is	dat	dit	nieuwe	geluid	hier	blijft	klin-
ken.	Wat	zou	het	mooi	zijn	als	ze	eens	zou-
den optreden bij een feest op ons plein. Het 
kloppend hart van Blixembosch. Wie weet 
kan	iemand	ze	verleiden	om	op	ons	jubile-
umfeest	in	juli	15-16	of	17	juli	te	komen	
zingen?
Nog even goed om te weten: Repetitieavond 
woensdag van 20.00 tot 22.30 uur in VTA 
Blixems.	Inlichtingen:	Southern	Comfort	
Barber Mates: secr. Jan Theeuwes 
jantheeuwes2@gmail.com. Misschien ook 
een goed idee: bezoek eens hun website 
http://www.scbm.nl. Nog beter: kom 
horen… een Barbershopkoor!

Hein van het Plein 

P.S. Net voor het ter perse gaan van deze 
Blixemflitsen! is bekend gemaakt dat de 
Southern Comfort 
Barber	Mates	gaan	zin-
gen op het jubileum 
feest op zondag 17 juli 
a.s. rond 15.30 uur op 
het	Ouvertureplein!	
Kom horen!

English text
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Wat betekent dit? 
Een hartveilige wijk mag zo genoemd wor-
den als deze in zijn geheel als een 6 minu-
ten-zone	mag	worden	gezien.	Dit	betekent	
dat een burgerhulpverlener binnen 6 minu-
ten de juiste hulp kan bieden bij een 
hartstilstand.
Een burgerhulpverlener heeft een reanima-
tiediploma dat niet ouder is dan 2 jaar en is 
aangemeld via www.hartslagnu.nl. Als 112 
gebeld wordt vanwege een hartstilstand kan 
het even duren voordat de ambulance er is. 
In	de	tussenliggende	tijd	worden	burger-
hulpverleners opgeroepen om alvast het 
reanimeren te starten of om de AED te 
halen. Dit kan van cruciaal belang zijn bij 
de overlevingskansen. 

De werkgroep “Hart voor Blixembosch” 
heeft er in de wijk voor gezorgd dat er aan  
de 6 minuten zone voldaan wordt. Dat bete-
kent dat er 10 AED`s aanwezig zijn en 
tevens proberen we mensen te enthousias-
meren om een reanimatiecursus te volgen 
en mogelijk burgerhulpverlener te worden. 
Deze cursus wordt gegeven in het gebouw 
van	Basisschool	de	Boschuil.	Inschrijven	
kan	via	www.ehbo-woenselnoord.nl.	Bij	
veel verzekeraars worden de kosten van een 
reanimatiecursus vergoed vanuit de aanvul-
lende verzekering. Hoe meer mensen deze 
vaardigheid beheersen hoe veiliger onze 
wijk wordt. 

Hart voor Blixembosch is een werkgroep 
van wijkvereniging Blixembosch en heeft 
sinds een aantal maanden een vernieuwde 
samenstelling.	Onder	leiding	van	onze	

voorzitter Jet Merks zijn Tiny Guyters, 
Gertjan van den Heuvel, Conny van Gulik, 
Bea	Koggel	en	Irene	Hofkes	actief. 
Inmiddels	is	Blixembosch	hartveilig	en	dat	
willen we erg graag zo houden. Het onder-
houd van de AED apparaten kost geld (o.a. 
vervangen van de batterijen, elektroden en 
plakkers).	Onze	wijk	wordt	komend	jaar	
uitgebreid met de bouw van de huizen van 
het Plateau en daar zullen ook nieuwe 
apparaten voor moeten worden aange-
schaft. 
 
Draag je de wijk een warm en hun bewo-
ners een kloppend hart toe dan zouden we 
om een donatie willen vragen. Dit kan u 
overmaken op NL	12	INGB	0002	7970	90 
t.n.v. wijkvereniging Blixembosch onder 
vermelding van Hart voor Blixembosch. 
Het is ook erg zinvol om zelf eens te kijken 
waar de dichtstbijzijnde AED bij u in de 
buurt hangt voor het geval dat u deze ooit 
nodig zou hebben. 

HART
voor

Blixembosch

HART
voor

Blixembosch

Blixembosch is Hartveilig!!!
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BlixemseBiebBlog:”Een echt cadeau”

Het was de dag voor moederdag. 
Moederdag vieren we altijd met ons gezin. 
Een	lekker	ontbijt	en	cadeautjes.	Ik	geef	
haar ook altijd iets op die dag. Maar nu, 
zaterdagmiddag de dag ervoor was ik nog 
zonder enig idee voor een cadeau. Wat 
moest	ik	doen?	Ik	lees	graag	boeken	en	zou	
haar graag er één geven, maar dat was 
onmogelijk. Zij verklaarde steeds “dat er 
teveel boeken in huis zijn”; door mij naar 
binnen gesleept zoals vroeger een beer zijn 
prooi	in	zijn	grot	opborg.	Ik	als	jager-verza-
melaar was al jaren op jacht naar het boek 
met “het gouden inzicht”. Het inzicht waar-
door alle problemen zouden worden opge-
lost. De stapels boeken puilden uit de kas-
ten en de stapels ervoor. Eén boek voor 
haar erbij, dat was echt teveel.

Plotseling kreeg ik het idee: ”een boek over 
vrouwen in de wetenschap!” Dat paste echt 
bij haar. Zij was zo’n vrouw. Maar ik kon 
het niet kopen, hoe moest het dan?  Het 
idee	bleef	aan	mij	trekken.	Ik	moest	toch	
nog	op	zoek	gaan!	Ik	kreeg	een	lumineus	
idee:	“geven	zonder	geven”.	Ik	pakte	mijn	
fiets	en	reed	naar	de	stad.	Ik	had	haast,	
want de locatie waar ik naar toe ging was 
nog	maar	een	half	uur	open.	Ik	racete	over	
de Rode Kruislaan, de Genovevalaan en de 
Montgomerylaan. De ene lange rechte weg 
na de andere. De bomen langs de route 
waren mooi frisgroen gekleurd.
Ik	gooide	mijn	fiets	in	het	fietsenrek	en	
rende de roltrap op naar de ingang. Daar 

was	een	vrouw	bezig	de	deur	te	sluiten.	Ik	
was	te	laat.	Ik	riep	de	vrouw	toe	de	deur	te	
openen.”	Ik	heb	een	boek	nodig,	voor	
Moederdag, ik wil iets “geven zonder 
geven”. Dat kan alleen hier!”. De vrouw 
keek begripsvol naar me. Ze zei: ‘Meneer 
Baaijens, omdat u vrijwilliger bent bij ons 
maak ik de deur nog even open. Wat zoekt 
u?”	Ik	legde	het	uit,	en	ze	zei	“Ik	zal	eens	
even zoeken of we zoiets hebben..”. Binnen 
twee minuten stond ik buiten met het 
gezochte boek.

De volgende dag, bij het uitgebreide ontbijt 
gaf ik het haar. “Het is een boek, “ zei ze 
verbaasd.	Ik	reageerde:	“Ik	kan	geen	boek	
geven, dus daarom is het een boek uit de 
bibliotheek“. Ze was me dankbaar, “wel 
leesplezier, maar geen verder uitpuilende 
kasten”. Dat was pas een echt cadeau!

Hans Baaijens
Liefhebber van Bibliotheek Eindhoven. 
(reacties: email naar info@hansbaaijens.nl. 
Kijk ook op  www.hansbaaijens.nl.)
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WLC weekendtoernooi

Nu we de coronacrisis achter ons gelaten 
hebben is het klassieke schaken achter een 
bord weer helemaal terug. Afgelopen 
maand	(13-15	mei)	werd	ons	weekendtoer-
nooi gespeeld en het aantal deelnemers dat 
zich aanmeldde was groot. Binnen enkele 
weken waren we volgeboekt (100 deelne-
mers) en zelfs daarna kwamen er nog een 
kleine 50 aanmeldingen binnen die op een 
wachtlijst werden geplaatst. Tot het deelne-
mersveld behoorde onder meer de rijzende 
ster in het damesschaak: de 16 jarige Eline 
Roebers. Eline speelde al eerder als klein 
meisje in ons toernooi en het was leuk haar 
terug	te	zien.	In	de	tussentijd	heeft	ze	de	
wereldtitel voor meisjes t/m 14 jaar ver-
overd: een bijzondere prestatie en we waren 
dan ook zeer vereerd met haar komst. Ze 
had de op één na hoogste rating van alle 
deelnemers. De op papier sterkste deelne-
mer was de “bijna grootmeester” Thomas 
Beerdsen die al eerder ons toernooi had 
gewonnen. Beiden slaagden er echter niet in 
het toernooi naar hun hand te zetten. 
Uiteindelijk	won	Onno	Elgersma,	ook	een	
pas	18	jarige	FIDE	meester	die	bij	ingang	
van de laatste ronde een voorsprong van 
een half punt wist vast te houden door een 
remise tegen Eline Roebers. Het was onge-
meen spannend in die laatste ronde. Toen 
alle rook was opgetrokken bleken er maar 
liefst 6 spelers op een gedeelde tweede 
plaats te zijn geëindigd waaronder de 
Brabantse tweeling Luuk en Sam Baselmans 
uit Tilburg. Sam had de sterkst tegenstan-
ders getroffen en werd daarom gekroond 
tot Brabants Kampioen. Dit jaar zijn er 
40(!) schaakborden gebruikt die de zetten 
“live” registreerden en digitaliseerden. De 
partijen werden uitgezonden op de grote 
internationale schaaksites chess24.com en 
chess.com en natuurlijk ook op onze eigen 
website. U kunt de partijen nog steeds 
naspelen en ook foto’s bekijken in het 

menu onder  “WLC weekendtoernooi 
2022”. Van harte aanbevolen!

Schaakpuzzel
Eén van de lezers van deze rubriek mailde 
mij dat de puzzel in de vorige editie van 
Blixemflitsen geen oplossing had! Die heeft 
een pluim verdiend want inderdaad heb ik 
bij het opstellen van het diagram een kleine 
maar essentiële fout gemaakt. Het is in 
ieder geval een goed teken dat de rubriek 
gelezen wordt en de puzzels worden opge-
lost! Daarom deze aflevering het gecorri-
geerde diagram, en nu is hij wel oplosbaar! 
Ziet u het verschil? Zwart aan zet geeft mat 
in drie zetten: 

RrstuvwxyS
8jmMmMcMf8
7mMmMmMaM7
6MmJmMmMa6
5mMmJAMmG5
4MmgAMaMm4
3mgmMmMmM3
2MAMmGAMm2
1dMCLmMmM1
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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Dit jaar organiseert Dance Experience Step 
by Step voor de 13e keer een grote show!
Op	9	en	10	juli	toveren	we	het	Parktheater	
in Eindhoven om tot een haven!
Stap aan boord en ontdek samen met ons 
onder	andere	Afrika,	India	en	China	op	een	
wervelende cruise.

De	show	zal	worden	opgevoerd	door	alle-
maal verschillende dansers en danseressen; 
van onze vertederende jonge danseresjes tot 
onze ‘oudste’ demogroepen, waarvan er dit 
jaar weer een groot aantal op het NK zullen 
deelnemen, en waar we inmiddels al 9 keer 
Nederlands	kampioen	jazzdance	gevorder-
den zijn geworden.

Er zullen veel verschillende dansstijlen te 
zien zijn en natuurlijk zullen de vaders en 
hun dochters weer schitteren op het 
podium.

Het belooft weer een 
geweldig spektakel te 
worden	met	een	aan-
eenschakeling	van	cho-
reografieën waarbij de 
verschillende	dansgroe-
pen	samen	op	het	podi-
um te zien zullen zijn. 

Het is een show voor jong en oud, dus 
neem je opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, 
ooms, tantes en iedereen uit de straat mee! 

Ga	mee	op	cruise	met	Ocean	Secrets,	kom	
en geniet met ons mee:
Show 1 zaterdag 14:00 – 16:30 uur.
Show 2 zaterdag 19:00 – 21:30 uur.
Show 3 zondag 11:00 – 13:30 uur.
Show 4 zondag 16:00 – 18:30 uur.

Zorg	als	publiek	dat	je	minimaal	15	minu-
ten voor aanvang van een show in het 
Parktheater aanwezig bent!
Naast danslessen worden er bij StepbyStep 
nog veel meer lessen gegeven:
-	 Pilates
-	 Zumba
-	 Hip’n	Tigh
-	 Bootcamp
Neem eens een kijkje op onze website 
www.stepbystepeindhoven.nl voor meer 
info en ons complete lesaanbod en rooster.

Het is een show voor jong en oud, dus 

Step by Step Ocean Secrets
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Blixendon, de grote ontsnapping

Heb jij ook altijd al eens mee willen doen 
aan de serie van Jachtseizoen? Heb jij het in 
je om te ontsnappen en uit de handen van 
je achtervolgers te blijven? Dan is dit je 
kans!
Op	zaterdag	9	t/m	zondag	10	juli	2022	orga-
niseren de Blixemkids alweer voor de 5e 
keer het kinderkamp met dit jaar als thema: 
“Het Blixendon Jachtseizoen!”
Het belooft weer een onwijs leuk weekend 
te worden met allerlei toffe activiteiten.
Waan je echt een speler van de populaire 
Youtube	serie	“Het	Jachtseizoen”,	en	pro-
beer erachter te komen hoe jullie kunnen 
ontsnappen uit gevangenis “de Stevert”.  
Lukt	het	jouw	groepje	om	achter	alle	aan-
wijzingen te komen? Ga de uitdaging aan en 
schrijf je nu in!
LET	OP!	We	hebben	nog	maar	enkele	plek-
ken over, dus twijfel niet te lang!
De kosten voor het kamp bedragen voor 
leden van de wijkvereniging Ð 35,– p.p. en 
voor	niet	leden	Ð	45,–	p.p.	en	is	voor	kinde-
ren van 8 t/m 12 jaar.
Inschrijven	doet	u	als	volgt:	Scan	de	QR-	
code, vul de gegevens in en mail deze naar 
kinderkampblixembosch@hotmail.com
Het inschrijfgeld kunt u overmaken naar 
het rekeningnummer: Wijkvereniging 
Blixembosch	IBAN	Bankrekening:	
NL12INGB0002797090	onder	vermelding	

van: Blixemkids 
Kinderkamp	2022,	voor-	
en achternaam 
én het adres 
van het kind.
LET	OP!	
Wanneer er 
meerdere	kin-
deren uit 
1	gezin	mee-
gaan vragen 
wij	u	vriende-
lijk het bedrag 
per kind over 
te maken.

HET Blixendon

JACHTSEIZOEN
HET

JACHTSEIZOEN
is geopend

Zaterdag 9 juli t/m zondag 10 juli 2022

KinderkampBlixemkids
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Blixemflitsen PMS123 Zwart

Colofon

Mees Vinders (18) 06 57 92 84 80
Jente	van	Leeuwen	(19)	 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 (20) 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
Flore	Frencken	(22)	 06	81	58	05	36
Renze Atzema (22) 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
Sabien en Loekie van de Grift (23 en 21)
 06 58 83 69 63
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. 5 juni 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 (Ð10,–) 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.




