• Alle voorkomende schilderswerkzaamheden, voor binnen en buiten
• Kleuradvisering
• Reiniging van trespa en kunststof kozijnen
• Behangwerkzaamheden
• Advisering in onderhoud op de lange termijn
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Een Koninklijk Jaar
Jaar bestaat Familiespektakel Blixembosch in 2013.
Dat mogen we best Koninklijk noemen. Al 22 jaar
sluiten we voor jong en oud de vakantieperiode af
met een sportief, gezellig en bruisend evenement. Iets waar we
als Blixembosch trots op mogen zijn. Het programma volgt
dezelfde succesformule als de voorgaande jaren, waarin zeker
voor de succesvolle BlixemQuizzz en enerverende DoeMarkt
weer plaats is.
Kom om 9 augustus naar het park aan de Granaat en stap in het
Blixembosche feestgedruis. Leven als een Koning in
Blixembosch – het kan op 9, 10 en 11 augustus!

22

Een festival met de huidige afmetingen is niet te organiseren
zonder de inzet van vele vrijwilligers Zij steken menig uurtje in
de voorbereiding van het programma en steken een helpende
hand uit.
Het programma van Familiespektakel Blixembosch wordt
mogelijk gemaakt door onze sponsoren. We zijn erg blij met
deze trouwe ondernemers die ons elk jaar weer steunen.
Onze hoffotograaf Louis van de Wiele is weer van de partij
zodat je via de site www.familiespektakel.nl nog heerlijk kunt
nagenieten.
Namens de werkgroepen, vrijwilligers en kerngroep veel
Familiespektakel plezier toegewenst. Wij zijn er klaar voor en
nodigen jullie uit om deel te nemen aan ons eigen
Familiespektakel. Tot ziens op 9 augustus in het Aanschotpark
aan de Granaat, waar om 17:30 de deuren van de Koninklijke
feestloge opengaan. We maken de vroege start extra
aantrekkelijk met een happy hour in de cateringtent, friet met
een snack voor maar één bon!

Catering en Consumpties
nze cateringtent wordt gerund door vrijwilligers. We
bieden een uitgebreid assortiment variërend van een
broodje ham, een ijsje, zakje chips tot een lekkere
puntzak met friet. In de feesttent bevindt zich de bar waar naast
bekende drankjes als fris, bier en wijn ook koffie, thee en
speciale mixdrankjes worden verkocht.

O

Uiteraard schenken we geen alcohol voor de jeugd onder 16
jaar. Denk aan legitimatie aangezien we verplicht zijn deze te
controleren.
Alle consumpties worden afgerekend met consumptiebonnen
die te koop zijn in de grote feesttent naast de bar. Ook dit jaar
hebben we de prijs laag kunnen houden op ¤ 1,60 per bon.
Let op: het meebrengen van eigen drank is gedurende het
weekend in verband met onze vergunning niet toegestaan.

Veiligheid en EHBO
e organisatie van het Familiespektakel is te herkennen
aan de rode poloshirts en in noodgevallen het gehele
weekend te bereiken op 06 46 02 72 82 of via
familiespektakelblixembosch@gmail.com. De organisatoren
en het wijkbestuur vinden zoals iedereen dat het
Familiespektakel een feest is van en voor de wijk. Ons feest is
dan ook een open feest waar iedereen welkom is. Uiteraard zal
er het gehele weekend actief toezicht zijn op de sfeer door de
politie en is er professionele beveiliging aanwezig.

D

Hoewel we natuurlijk hopen het niet nodig te hebben is er voor
alle zekerheid een EHBO-post ingericht. Deze is bemand door
vrijwilligers van de EHBO vereniging uit Blixembosch
(www.ehbo-blixembosch.nl).

Vrijwilligers
edurende het gehele weekend zijn vele vrijwilligers, dat
zijn dus collega wijkbewoners, enthousiast en fanatiek
aan het werk voor het welslagen van het
Familiespektakel. We doen er alles aan om het evenement zo
professioneel mogelijk te organiseren. Je kunt hierbij helpen
door onze vrijwilligers te waarderen en vooral ook te
respecteren voor hun werkzaamheden. Zij zorgen voor het
schoonhouden van de toiletten, de tenten en het terrein.
Daarnaast verzoeken wij jullie
om het afval weg te gooien in de
afvalbakken. Hierdoor houden
wij het park schoon en kunnen
onze kinderen veilig op het
terrein rondlopen.

G

Park Forum 1025
5657 HJ Eindhoven
040 - 2 444 178

24 uur per dag
De vakman voor al uw rioolproblemen

verstoppingen
camera-inspectie
stankoverlast
vernieuwing
Familie van Melis
Ondernemingenweg 25
5627 BV Eindhoven

Tel: 040 - 248 35 75
info@taurus-riooltechniek.nl
www.taurus-riooltechniek.nl
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Blixemsnel Marathonestafette

Zeskamp

ardloopgroep Blixemsnel uit Blixembosch organiseert
de 8e editie van de Marathonestafette. De prestatieloop
voor de jeugd tot ca. 12 jaar (basisschool) vindt plaats
vóór de estafette voor de volwassenen en oudere jeugd. De
jonge jeugd loopt rondjes van 540m door het park en dwars
door de feesttent heen. Ze lopen van 09:15u tot 09:36u,
21 minuten dus.
In 2012 deden 33 kinderen mee. Bij de volwassenen deden
11 teams, 66 sportievelingen, mee in 2012.

H

De estafette-opzet voor 2013 is als volgt:
• Het parkoers van de marathonestafette
ligt strak rond het Aanschotpark, Er
dienen 38 rondjes van 1110m te worden gelopen.
• Er worden geen rondetijden geklokt; de
loper meldt zich na zijn ronde bij de
ronde-registratie (er wordt een scorebord bijgehouden en de totale tijd van
de 38 ronden).
• Ieder team bestaat uit leden van dezelfde hardloopvereniging.
• Ieder team bestaat uit 6 lopers, teams
mogen bestaan uit uitsluitend heren,
uitsluitend dames of mixed teams met
minimaal 2 lopers van het andere
geslacht.
• Na iedere ronde laat je je aflossen. Je
mag na een pauze van één ronde weer lopen.

e Blixembosche Zeskamp vind plaats op zaterdag
10 augustus, zorg dus dat je in topconditie bent. Teams
in de poules jongste jeugd, iets oudere jeugd (tot
14 jaar) en jongeren/volwassenen gaan de sportieve strijd met
elkaar aan.

D

De opzet is hetzelfde als voorgaande jaren. Met een parade (let
bij de opstelling op de toegewezen route) stel je je voor aan de
jury waarna de zeskamp echt kan beginnen. Na afloop van de
strijd vind de prijsuitreiking per poule plaats in de feesttent.
Hoe nu verder? Alle teams krijgen ongeveer een week voor het Familiespektakel
een programmaboekje met spelbeschrijving, spelschema en spelregels. Het allerbelangrijkste regelen jullie zelf: teamgeest
en sportiviteit!

Let op! Afgelopen jaren hebben jullie bewezen mooie tenten te
kunnen bouwen op ons festivalterrein. Dat is dan ook een
prachtig gezicht. Willen jullie er rekening mee houden dat onze
begroting volledig wordt gedekt door de verkoop van consumpties. Het meebrengen van eigen drank en eten graag tot
een minimum beperken. Dank voor jullie begrip!

Meer info via de website van Blixemsnel:
www.blixemsnel.nl/
Marathon%20algm.htm.
Ook om je online in te
schrijven.

De spelbegeleiders zijn ook vrijwilligers, collega bewoners van
Blixembosch. Zij zullen onpartijdig de zeskamp begeleiden en
de punten toekennen. Onze spelbegeleiders verdienen het om
met respect behandeld te worden. Bij onduidelijkheid graag
contact opnemen met de zeskamp organisatie (blauwe polo
shirts).
Op naar een sportieve zeskamp!

PDR Eindhoven
Wildeman 28
5629 KH Eindhoven
Gsm: 06 12 56 81 44
Fax: 040 24 45 075
info@pdr-eindhoven.nl
www.pdr-eindhoven.nl

DAS
DAKBEDEKKING
DAK & ZINKWERKEN
Gelaarsde Kat 53
5629 KJ Eindhoven
06 517 163 32
info@dasdakbedekking.nl
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BlixemQuizzz

Vrijdag 9 augustus

Het afgelopen jaar is de BlixemQuizzz steeds populairder
geworden in Blixembosch. Deelnemers zijn enthousiast en
worden steeds fanatieker. Er zijn er die Wikipedia snel nog
even doorlezen voordat de quiz begint ;-)
Op vrijdag 9 augustus toveren we de feesttent om tot een groot
bruin café en nodigen we jullie uit om in teamverband de strijd
met elkaar aan te gaan. We starten de gezellige
puzzelcompetitie om 20:30.
Het principe is heel eenvoudig, je stelt
een team samen van maximaal 5
personen en bedenkt een leuke naam.
Onze quizmaster stelt de vragen en jullie
vullen de antwoorden in. Na elke ronde
lever je het formulier met antwoorden
in waarna deze worden nagekeken. De
rondes bestaan uit een fotoronde, een
muziekronde en verder zijn er rondes
met vragen die op alles betrekking
kunnen hebben. Vragen die gaan over
geschiedenis, entertainment,
aardrijkskunde en algemene
ontwikkeling. Kortom voor iedereen
zitten er wel vragen bij waarmee je kan
scoren. En dit alles uit het blote hoofd,
dus zonder gebruik te maken van internet op je mobiele
telefoon. Hierop zal ook streng gecontroleerd worden.
We vragen een bijdrage van ¤ 2,- per persoon om de
bijkomende kosten te dekken. Om organisatorische redenen
willen wij jullie vragen om je van te voren in te schrijven. Het
zou fijn zijn als we op tijd kunnen inschatten hoeveel
vrijwilligers we nodig hebben om de bar en andere
voorzieningen op het Familiespektakel voldoende te bezetten.
Welk team zal zich uiteindelijk het slimste van Blixembosch
mogen noemen?

17:30 - 20:15

Het Familiespektakel start met de Blixembosche Minidisco.
Iedereen het podium op om te springen, hossen, dansen en
feesten. De leukste vakantiedansjes worden voorgedaan zodat
je gemakkelijk mee kunt doen.
Ondertussen kun je je bij de Blixemkids laten schminken of een
glitter tattoo laten zetten.
19:30 Optreden Step by Step

Dansschool Step by Step (www.stepbystepeindhoven.nl) zorgt voor vuurwerk op vrijdagavond. Step by Step danst al jaren aan
de Nederlandse top en heeft dit jaar met
maar liefst 7 groepen aan het NK Jazzdance
deel genomen. Komt dat zien, een
Koninklijke show in de feesttent.
20:30 – 24:00BlixemQuizzz

Voor de 2e keer de BlixemQuizzz in onze
tent. Wetenschap, geschiedenis, actualiteit,
muziek, geneeskunde … alles komt voorbij. Zorg dat je de kennis paraat hebt om hoog te eindigen.

Zaterdag 10 augustus
9:15 – 13:45

Vragen? Stuur een mail naar blixemquizzz@upcmail.nl


Teamnaam:

........................................

Team bestaat uit:

1

......................

2

...................

3

......................

4

...................

5

......................

Marathonestafette

De marathonestafette start om 9:15 voor de jeugd en om 10:00
voor de volwassenen. Start en Finish vind plaats op het
Familiespektakel terrein. Meer over de marathonestafette
elders in dit programmaboekje.
11:00 – 12:00

Formulieren inclusief inschrijfgeld kunnen ingeleverd worden
op de adressen: Aïda 1 of Otello 35.

Mindisco

Parade zeskamp

Een jury zal per categorie de teams beoordelen in de parade.
Stel je op tijd op bij de juiste route (er zijn er 2) en luister naar
de informatie die wordt omgeroepen.
12:00 – 17:30

Zeskamp

Startsein voor de Blixembosche Zeskamp waar de
Blixemboschertjes en Blixemboschers de strijd met elkaar aan
gaan. Een sportieve strijd waarin we respect voor elkaar en de
vrijwilligers hebben. Tijdens de zeskamp is er ook een springkussen voor de jeugd tot en met 6 jaar.
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Zaterdag 10 augustus
v.a. 16:40

Prijsuitreiking zeskamp

Zondag 11 augustus
13:00 – 14:00

Poppenkast Knarf & Koo

De uitslag van de jeugdpoules wordt om 16:40 en 17:50 bekend
gemaakt. Voor elke deelnemer zijn er leuke prijzen te scoren.
De prijsuitreiking voor de volwassenen is rond 18:30.
Spannend, welk team heeft gewonnen en wordt bijgeschreven
in de Blixembosche Hall of Fame?

Speciaal voor onze Blixemboschertjes een optreden in de
Poppenkast van Knarf & Koo. Kom en geniet van de verhalen
van Jan Klaassen en Katrijn.

20:00 – 24:00

Een DoeMarkt waar je zelf aan mee kunt
doen. Kom en geniet van optredens en
workshops van:
• Ballonknopen met de Blixemkids, zij
knopen de mooiste figuren voor je en je
mag het zelf ook proberen.
• Cupcakes versieren met de
Blixemkids. Zet je creativiteit in en
maak de mooiste en lekkerste
cupcakes.
• Ook de Blixembosch Rangers zijn
van de partij. Zij vertellen over hun
activiteiten en laten je een
pindaslinger rijgen.
• Scouting Wielewaal
(www.wielewaalgroep.nl) verzorgt een
kampvuur om daar marshmallows in
te roosteren.
• Bij EHBO vereniging Blixembosch (www.ehboblixembosch.nl) kun je je pop verzorgen, de poppendokter is
aanwezig.
• Bij Korein (www.korein.nl) kunnen
de kleinsten actief bezig zijn: springen
op het luchtkussen.
• 14:00 DéDé Danceballet
(www.dededanceballet.nl) verzorgt
een demonstratie en een workshop.
Net als afgelopen jaren belooft dit
weer een mooie show te worden.
• 14:45 Sportschool Anita van der Pas
(www.anitavanderpas.nl) leert je
Taekwondo, Judo of Thaiboksen.
Altijd al een plankje door willen
trappen? Doe dan mee!
• 15:30 Gymnastiekvereniging ARS
(www.gymnastiekvereniging-ars.nl)
neemt haar eigen lange mat mee om
een spectaculaire show te geven.
Uiteraard mag je ook mee doen.
• 16:15 Dansschool SEP (www.seponline.nl) sluit de DoeMarkt
af met een street dance demonstratie en workshop.

Giga Glitter Show
met Groove
Foundation!

Een Giga Glitter Show? Funk, soul, disco,
rock gebracht door spetterende zangeressen, tetterende blazers met een knetterende percussie. Een vette sound verzekerd.
Voorpret op www.groovefoundation.nl.
Een speciaal woord van dank gaat naar de
sponsors van de band: Peter Geurds
Assurantiën en ATB kittersbedrijf.
Drive in show Sound Action zet het feestje
voort tijdens de pauzes van de band.

Zondag 11 augustus
10:30 – 13:00

Speelgoedmarkt

De Blixembosche speelgoed vrijmarkt.
Informatie hierover vind je elders in dit
programmaboekje. De Blixemkids schminken je vanaf 11:00 in de mooiste creaties of
meten je een prachtige glitter tattoo aan.
12:00 – 14:00

Blixemse Lunch

Honger gekregen van de verkoop? Dan is
het nu tijd voor een overheerlijke pannenkoek bereid door de Blixemkids. Of
natuurlijk voor een heerlijke versnapering
in onze cateringtent.
Ook zal onze eigen Blixembosche ijssalon
Palazzio het assortiment uitbreiden met ijs
waarmee je jezelf kunt verwennen.

14:00 – 17:00

17:00

Blixembosche DoeMarkt

Ballonnen oplaten

De afsluiting vieren we met het oplaten van honderden gele
Blixembosch ballonnen. Wanneer je kaartje wordt teruggestuurd, lever het dan in bij het VTA in de speciale ballonkaartjesdoos. Als jouw ballon het verst is gekomen krijg je een prijs.
De uiterste inleverdatum van je kaartje is 1 oktober. Alle prijswinnaars krijgen bericht.
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Speelgoedmarkt

Scouting Wielewaal

eld verdienen en uitgeven tijdens de speelgoedmarkt op
zondag 11 augustus? Een marktplaats van en voor de
kinderen van Blixembosch. Hier kan je het speelgoed
waar je niet meer mee speelt verkopen van 10:30 tot 13.00 uur.
Meedoen is gratis maar je moet je wel even inschrijven. Als je je
hebt ingeschreven kom je op 11 augustus naar het
Aanschotpark met je speelgoed. Je kunt hier VANAF 10:15 uur
je spullen uitstallen. Vraag opa en oma, familie en vrienden of
ze ook allemaal komen kijken en kopen.

G

Spelregels:
• Verkoop van speelgoed
• Commerciële verkoop is niet toegestaan
• Auto’s mogen niet laden en lossen op het terrein zelf!
Mooi speelgoed dat niet verkocht is kan worden aangeboden
aan de stichting ‘Bialystok’. Het Poolse Bialystock ligt aan de
grens met Wit-Rusland en Litouwen. In de laatste 15 jaar zijn
er veel transporten naar toe gegaan met kleding, speelgoed,
voeding etc voor de ziekenhuizen, kindertehuizen, scholen en
gezinnen. Alleen compleet speelgoed kan worden aangenomen.
De rest kan niet worden achtergelaten!! Het speelgoed dient in
dozen of vuilniszakken te worden aangeleverd.
Ook oude brillen, gehoorapparaten, knopen, ritsen en overige
fournituren zijn welkom bij de Stichting Bialystok. Zij kunnen
hier vele mensen gelukkig mee maken.
Aanmelden bij voorkeur per e-mail op:
speelgoedmarktblixembosch@gmail.com


Achternaam
Telefoon

........................................

.............

Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voornaam . . . . . . . . . . . . .

Geboortejaar . . . . . . . . .

J / M

Voornaam . . . . . . . . . . . . .

Geboortejaar . . . . . . . . .

J / M

Voornaam . . . . . . . . . . . . .

Geboortejaar . . . . . . . . .

J / M

Scouting biedt kinderen en jongeren een fantastisch avontuur.
Centraal staan uitdaging, samenwerken, avontuur, respect voor
elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing.
Het Scoutingprogramma zorgt voor actief samenspel met leeftijdsgenoten - geïnspireerd door het buitenleven - en levert een
positieve bijdrage aan de vorming van de persoonlijkheid.
Scoutingleden leren samenwerken, organiseren, creatief te zijn,
en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de
wereld om hen heen. De activiteiten zijn erop gericht dat, naarmate de kinderen ouder worden, de begeleiding afneemt en hun
zelfstandigheid toeneemt. Ons avontuur bestaat, naast reguliere zaterdagen, uit tal van groepsactiviteiten waaronder St. Joris,
klimmen, hiken, groepsweekend en JOTA, maar ook worden er
voor (en door) elke speltak weekenden georganiseerd.
En natuurlijk is de seizoensafsluiter een geweldig Zomerkamp.
Wat heeft Scouting Wielewaal te bieden?

Scouting Wielewaal kent 7 speltakken, die allemaal hun eigen
programma hebben. We kennen de Bevers, Welpen (2x),
Scouts (2x), Explorers en Klimstam.
Iedere zaterdag, behalve in de schoolvakanties, komen de speltakken bijeen. Afhankelijk van de leeftijd wordt gedurende twee
tot vier uren het scoutingspel gespeeld. Scouting Wielewaal
hecht veel waarde aan het buiten spelen. Zoveel als mogelijk
organiseren we de activiteiten in ons 2 hectare grote spelbos.
Bij slecht weer is onze blokhut natuurlijk ook beschikbaar om
in te spelen. Vier grote spellokalen bieden hier ruimschoots
ruimte voor. Een grote club van een veertigtal vrijwilligers dragen hun steentje wekelijks bij. Wil jij graag als vrijwilliger aan
de slag, informeer dan eens naar de mogelijkheden.
Wil je een kijkje komen nemen?

Als je denkt dat Scouting iets voor je is, dan nodigen we je graag
uit om een kijkje te komen nemen. Je bent van harte welkom
om kosteloos een paar keer mee te draaien. Je kan je opgeven
via info@wielewaalgroep.nl. Of neem contact op met de leiding
van de gekozen speltak, de adressen zijn te vinden op de website: www.wielewaalgroep.nl.
Vind je het na een paar keer nog steeds leuk en je wil graag blijven? Dan gaan we samen verder op avontuur!

AFDICHTINGS

TECHNIEK

BRABANT

B . V.

Peter Geurds
Assurantïen B.V.
A.N. PAULY

Verzekeringen, Hypotheken,
Financieringen, Pensioen advies
Hondsruglaan 89A, 5628 DB Eindhoven, Tel. 040 241 43 04

Virginia Woolflaan 6
5629 MT Eindhoven

Tel.: 040 - 241 53 15
Fax: 040 - 241 13 11

“Uw Blixemspecialist”
op het gebied van:

Eieren, kaas, groenten,
fruit, aardappelen
en scharreleieren
30 eieren voor € 3,–
dagvers van eigen bedrijf

Hypotheken
Verzekeringen
Pensioenen
Fiscaal advies

Deskundig en vertrouwd
Kantoor Eindhoven
Dikkenbergstraat 1
(Hoek Rode Kruislaan)

Afhaalpunt van
Biologische groentenen fruittassen van ODIN
Marinus van den Hurk
Aanschot 80
Tel: 040-248 14 21

Financiële
planning
Bedrijfs- en
salarisadministratie

Voor al Uw TuinWensen

Postadres:
Nabucco 33
5629 NS Eindhoven
tel. 040-2566281
mob. 06-50250550
fax 040-2481526








tuinaanleg
tuinonderhoud
tuinrenovatie
levering tuinplanten
(sier)bestrating
machinaal grondwerk
(met minigraver en loader)

Bent u de score kwijt?
Als accountants en adviseurs
willen wij u graag van dienst zijn.

Heel veel succes
op het familiespektakel!
Baskuul B.V., Le Havre 91, Postbus 1339, 5602 BH Eindhoven
Telefoon 040-2810371 / Fax 040-2811073 / info@baskuul.nl / www.baskuul.nl

Zwemschool “Dolfijn”
SINDS 1969, EEN BEGRIP !

KIND-VRIENDELIJK,
NET EVEN ANDERS !
Wat bieden wij u aan:

 zwemles vanaf 4 jaar
 zwemles voor volwassenen
 A, B en C diploma

Telefonisch kunt u uitgebreide informatie krijgen dagelijks
tussen 15.00 en 19.00 uur en zaterdags tussen 9.00 en
14.00 uur, of u kunt tijdens deze uren even komen kijken.





NU INSCHRIJVEN
WIJ HEBBEN GEEN WACHTLIJST.

WAARDEBON - KORTINGSBON
Geldig t/m zaterdag 21 sep 2013

naam/voornaam ……………………………………..
adres/woonplaats ……………………………………
telefoon ………………… postcode ……………….

datum
…………………………

schrijft in voor ………………………….. (zie boven)
voorkeur lesdag ………………. tijd ……………….

handtekening
…………………………



Nu 50% korting op
inschrijfgeld indien u onderstaande
WAARDEBON gebruikt
Van Gentstraat 9, 5612 KM Eindhoven, Tel. 040-2435250

