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DE WIRELESS 
     BLUETOOTH   HEADPHONE

Bluetoothhoofdtelefoons zijn draadloze hoofdtelefoons 

die gebruik maken van bluetoothtechnologie. Deze 

worden meestal gebruikt door mensen met een heel 

actieve levensstijl of door mensen die gewoon een he-

kel hebben aan kabeltjes. Een bluetoothhoofdtelefoon 

kan bijvoorbeeld handig zijn als je graag aan sport doet. 

Je kunt allerlei soorten bewegingen maken zonder dat 

de draden in de weg zitten.

Het geluid van een Bluetoothhoofdtelefoon is 

iets minder van kwaliteit dan van een bekabelde 

hoofdtelefoon omdat het signaal gecomprimeerd 

wordt, maar voor de recreatieve gebruiker klinken 

de recente modellen goed, zeer goed zelfs. Ook 

hoogwaardige audiomerken als Bose en JBL hebben 

een Bluetoothhooftelefoonlijn. “Een kenmerkend JBL-

geluid in een compact, elegant en stijlvol ontwerp”, 

Bijna iedereen wil graag muziek luisteren. Thuis, 
op de fiets, op school, tijdens het sporten.  Maar 
het kabeltje aan je hoofdtelefoon is wel een lastig 
iets. Daarom stapt de consument nu massaal over 
op de Wireless Bluetooth Headphone – in-ear, on-
ear of over-ear (in, op of over het oor).

“Wil je af zijn van 
het kabeltje aan je 

hoofdtelefoon? Stap dan 
over op de Wireless 

Bluetooth Headphone!”
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Media Markt Eindhoven Centrum

zo omschrijft Wesley Sallons de hoofdtelefoons van 

JBL. Hij is verkoopspecialist van JBL by Harman. 

“Maar ook Sony heeft een breed scala aan draadloze 

hoofdtelefoons die zeker de moeite waard zijn”, zegt 

Elwin Swinkels, een van de audio-experts uit het team 

van Media Markt Eindhoven Centrum.

Daarbij zijn er sinds kort ook draadloze hoofdtelefoons 

met Noise Cancelling. Je hoeft alleen maar een 

schakelaartje om te zetten: het omgevingslawaai 

vermindert, waardoor muziek volledig tot zijn recht 

komt. Dat is de kracht van Acoustic Noise Cancelling-

technologie, die constant het omgevingsgeluid meet, 

vergelijkt, hierop reageert en vervolgens onderdrukt 

met een tegengesteld signaal. De Bose QC35, Sony 

MDR-1000 en JBL Everest 700BTNC zijn hier goede 

voorbeelden van.

Media Markt Eindhoven Centrum
Boschdijktunnel 1, Eindhoven
T 040 235 88 00
www.mediamarkt.nl
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3-gangen€ 25,95!

Reserveren? Ga naar www.humphreys.nl
Humphrey´s Eindhoven | Wilhelminaplein 3 | Tel. 040 231 1002
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Januari is natuurlijk dé maand van de goede voor-

nemens. Ikzelf ga voor het zoveelste jaar mee met 

het lijstje ‘meer sporten, stoppen met roken, vaker 

tijd voor mezelf, gezonder eten en minder stressen’. 

Ondertussen baal ik ervan dat deze dingen het af-

gelopen jaar niet of maar deels zijn gelukt. Als in: ‘na 

de marathon niet meer hardgelopen, want te koud, te nat, te moe, niet 

gestopt met roken, want stress en gezellig, geen tijd voor mezelf, want 

druk met werk en sociaal leven, gezond eten, geen idee wat en wanneer 

te maken, want te weinig tijd en dus stress’. Whaaaa!

Terwijl ik me bedenk hoe ik dit alles komend jaar wel laat slagen zie ik 

een post voorbijkomen van mijn collega’s van Youropi.com over een wel 

heel erg fijn voornemen: nieuwe reisbestemmingen plannen! Kijk, daar 

word ik dan wel weer vrolijk van! Dus breng ik de ‘tijd voor mezelf’ de 

komende weken door met kijken naar mooie plaatjes en beschrijvingen 

van alle bestemmingen die nog op mijn lijstje staan. Onder het genot 

van een smoothie, nadat ik terugkom van de sportschool en terwijl ik 

probeer keuzestress te vermijden. Moet te doen zijn toch?
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LICHTpuntjes Tips? Mail ons dan op 
info@lichtopehv.nl of

Het Ambachtshuis Brabant 
Kleinschalige vakscholing 
volgens Meester-gezel-
principe in de eigen regio 

De bewust alternatieve leerroute 

(BAL) is een bijzondere variant op 

reguliere opleidingen zoals BOL 

en BBL in het MBO-onderwijs. 

Deze is bestemd voor jongeren 

en volwassenen die graag een 

eigentijds ambachtelijk beroep 

vanuit de praktijk willen leren. Via ons netwerk van 

leermeesters en vakmensen in bedrijven in de 

provincie Brabant kun je een mooi vak leren in de 

praktijk, afgestemd op je interesses, talenten en 

capaciteiten. Hierbij bestaat de mogelijkheid tot 

branchegerichte certificering en diplomering.

Ook gaan er weer diverse vakcursussen en 
vakopleidingen van start. Ter inspiratie:
•   Vakopleiding tot zelfstandig ambachtelijk en 

machinaal meubelmaker

•   Vakopleiding maken van leren tassen, ook modulair 

te volgen

•   Vakcursus restauratie van antieke meubels

•  Vakcursus uurwerkhersteller

Meer weten? 

Elke vrijdag is het open inloop van 10:00 uur tot  

15:00 uur. Of meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Muntplein 10 & 17, Eindhoven

T 06 535 118 56 (Karin Vos)

T 06 531 447 46 (Liesbeth Neef)

karin.vos@onsambachtshuis.nl
www.ambachtshuis-brabant.nl 

De clown voorbij
De clown is een onuitputtelijke bron van fantasie voor 

Arno Huibers. In deze jubileumvoorstelling vraagt 

hij zich af: wát als straks de clown voorbij is? Wat 

blijft er over van de mens achter diens levenswerk? 

Op zijn eigen unieke wijze geeft hij vorm aan deze 

universele vraag.

“De clown voorbij” speelt in Arno’s Theater, Kalverstraat 

11 in Eindhoven. Data in maart en april 2017.

info@arnohuibers.nl

www.arnohuibers.nl
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LICHTPUNTJES

            VRIJDAG 6 JANUARI

KEIURBAN: O.A. STUURBAARD 
BAKKEBAARD+ POMRAD + JAMESZOO
 Stuurbaard Bakkebaard presenteert:   
 KEIURBAN. Niet komen is thuisblijven.

            VRIJDAG 6 JANUARI

THE PINK FLOYD SOUND
           The Pink Floyd Sound voor vijfde maal   
           naar Effenaar met spotlight op de begintijd 
           van Floyd.

            VRIJDAG 13 JANUARI

NIGHT FEVER: THE VERY BEST OF 
THE BEE GEES
  Ongetwijfeld de beste Bee Gees tributeband 
 met hits als ‘More than a woman’, ‘Stayin’ Alive’ 
 en ‘Night Fever’.

            ZATERDAG 14 JANUARI

NEVERMIND DAVE GROHL
  We vieren de verjaardag van Dave Grohl met  
 o.a. Best Of Foo (Foo Fighters) en Bleach 
 (Nirvana)

            ZATERDAG 14 JANUARI

LAMPEGATS LIEDJESFIST
  De verkiezing van het beste Eindhovens   
 carnavalslied!
 
            MAANDAG 16 JANUARI

DE HETE HOT TUB WEEK: 
WETFLIX & BUBBLE UP
  Een hele week lang films kijken 
 en feesten in hot tubs!

            ZATERDAG 28 JANUARI

WE ALL LOVE 80'S 90’S 00'S
  Waan jezelf terug in de tijd met de meest 
 geweldige hits en beelden uit de jaren 80, 90
 en de zeroes!

Kijk voor het complete programma + locaties op www.effenaar.nl 

Lush Haarmode

Willem van Hornestraat 2 | Eindhoven

T 040 845 67 67

  Lush Haarmode

  @lushhaarmode
www.lushhaarmode.nl

Bij Lush ga je 
stralend de deur uit!
Haarsalon Lush is de professionele liefde van Elfie. 
Ze werkt al ruim 15 jaar als haarstyliste en is altijd 
up-to-date over de laatste haar- en modetrends.

Bewust kiest ze voor verbeterende producten, 

waaronder producten van het merk Kevin 

Murphy. Deze zijn biologisch en zonder verkeerde 

conserveringsmiddelen zoals parabeen of sulfaat. Op 

deze manier draagt Lush zelfs een steentje bij aan een 

beter milieu.

Vol liefde en passie runt Elfie haar kapperszaak Lush. 

Klanten staan centraal bij Lush en krijgen de service  

en aandacht die ze verdienen. Je gaat stralend de  

deur uit. 
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MA 16 T/M 20 JANUARI

DE HETE HOT TUB 
WEEK: WETFLIX 
& BUBBLE UP
EFFENAAR
Een hele week lang films kijken en feesten in 
hot tubs! Trek je speedo, bikini of badjas maar 
vast aan, want we huren een week lang álle 
bubbelbaden die in Nederland te huren zijn. 

De Effenaar wordt van 16 tot en met 20 januari 

namelijk omgetoverd tot één groot stomend 

paleisje met de coolste films (Wetflix) en een heel 

erg heet feestje (Bubble Up)!

Effenaar

Dommelstraat 2 | Eindhoven

T 040 244 88 61

www.effenaar.nl

Sfeervol wonen

De Run 3134 | Veldhoven

T 040 253 31 13
www.shop.sfeervolwonen.com

Inspiratie komt 
hier vanzelf!!
We zijn al 24 jaar actief en staan inmiddels bekend 
om onze wisselende collectie unieke meubelen en 
woonaccessoires.

Regelmatig komen er mooie, authentieke exemplaren 

binnen; dat maakt onze winkel en WEBSHOP 

bijzonder, stoer, uniek en stijlvol. Dit alles wordt in onze 

showroom smaakvol gecombineerd met een ruim 

assortiment eettafels, salontafels, tv-dressoirs en kasten. 

Zitmeubelen in moderne of landelijke uitvoering in 

leder, stof, lounge of relax? Wij geven je graag advies  

in onze compleet ingerichte showroom. Shop vanaf  

nu ook ONLINE!
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Eindhovense TandartsPraktijk

Insulindelaan 120 | Eindhoven

T 040 750 52 33

info@eindhovensetandartspraktijk.nl
www.eindhovensetandartspraktijk.nl

Eindhovense 
TandartsPraktijk
Deze onlangs in Tongelre gevestigde 
tandartspraktijk neemt nog nieuwe patiënten aan.

Wij hebben extra aandacht voor kinderen, 
angstpatiënten en ouderen. Ook voor cosmetische 

behandelingen, zoals het bleken van tanden of het 

plaatsen van facings, ben je bij ons aan het juiste adres!

Heb je via je zorgverzekering nog tandarts-
vergoeding over van 2016? Maak dan nog snel  
een afspraak bij ons! Jouw wens is onze zorg!

Wij hebben ruime openingstijden:
Ma t/m vr: 9:00 – 21:00 uur

Za: 9.00 – 17:30 uur

Eindhovense
TandartsPraktijk
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Tekst: Claudia Cavens

COVERSTORY

LICHT JANUARI 2017

“Altijd als ik in Eindhoven ben denk ik: ‘ik wil terug!’ 

Uiteindelijk wil ik ook wel weer hier gaan wonen. Ik 

kom ongeveer een keer per maand deze kant op om 

mijn ouders, broer en vrienden te bezoeken. Op mijn 

18e ging ik Mode en Management studeren in Doorn. 

Daarna ben in naar Amsterdam gegaan voor een 

opleiding aan een toneelschool. Ik rolde daar het tv-

wereldje in en mocht leuke programma’s presenteren, 

waaronder de Staatsloterijshow en Huizenjacht.”

Gezond leven
Naast presenteren is Vivian altijd erg geïnteresseerd 

geweest in gezonde voeding en gezondheid. “Naast 

mijn werk als presentatrice ben ik verschillende 

VIVIAN 
REIJS
OVER GEZONDHEID 
EN HAAR ROOTS

Vivian Reijs werd geboren in Lierop en is trotse 
moeder van dochter Day (12) en zoontje James 
(bijna 1 jaar). We kennen haar als presentatrice en 
gezondheidsexpert. LICHT op Eindhoven sprak 
met haar over haar grootse passie om mensen te 
inspireren en helpen met een gezondere leefstijl 
en haar roots in Brabant.

 “Altijd als ik in Eindhoven 
ben denk ik: ‘ik wil 

terug!’”
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Fotografie: Alexia van der Meijden Photography

COVERSTORY

LICHT JANUARI 2017
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opleidingen gaan volgen zoals voor Orthomoleculaire 

voedingscoach en Hormoontherapeut. Eigenlijk 

gewoon voor mezelf. Acht jaar geleden mocht ik 

voor Beau Monde een eetdagboek schrijven en daar 

kwamen zoveel leuke reacties op dat ik daar wat mee 

wilde doen. Ik wil mensen graag helpen en stimuleren 

om gezonder te leven. Op mijn gezondheidsplatform 

Vivonline geef ik, samen met andere experts, online 

adviezen over een gezonde leefstijl. Ook geef ik 

seminars en lezingen aan kleine en grote groepen 

volwassenen en kinderen.”

Vivian is bezig met een boek, dat in september uit 

moet komen. “Het wordt een handleiding voor een 

gezonder, blijer en slanker leven. Hoe kom je weer in 

shape na een zwangerschap, hoe zorg je ervoor dat je 

gezin gezond eet, dat soort onderwerpen komen aan 

bod. Het is geen kookboek; wel staan er voorbeelden 

in van weekmenuutjes. Gezonder leven is een trend. 

Ik ben zelf niet speciaal dol op koken. Ik richt me meer 

op de gezondheidsaspecten. Je moet ervoor zorgen 

dat je in balans bent. Het gaat om het hele plaatje, dus 

“Ik wil mensen graag 
helpen om gezonder te 

leven.”

Tekst: Claudia Cavens
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ook slapen, stress en dergelijke. Het lichaam is een 

puzzel en je moet goed kijken naar wat bij jou past.”

Back to the roots
“Naarmate ik ouder word krijg ik steeds meer 

behoefte om terug te gaan naar mijn roots in 

Brabant. Ik kom hier meer tot rust. Het gekke is dat 

ik vroeger Eindhoven juist uit wilde. Ik vond het 

snelle leven in Amsterdam geweldig. Maar ik merk 

dat dat gejaagde leven nu niet meer zo hoeft voor 

mij. Hier is het wat gemoedelijker allemaal. Heerlijk 

om niet te hoeven bellen om even op de koffie te 

gaan. Mijn ouders en broer wonen hier en ik heb een 

vast vriendinnenclubje van vroeger. Dat vind ik heel 

bijzonder; we zijn al vriendinnen sinds onze puberteit 

en hebben alles van elkaar meegemaakt. Als ik in 

Eindhoven ben, kom ik graag op de Kleine Berg, bij 

Mangiare bijvoorbeeld. Mijn broer heeft er ook een 

kledingzaak, Mensroom.”

In maart gaat Vivian trouwen met haar grote liefde. 

“We trouwen in Oostenrijk. Ik ben ten huwelijk 

gevraagd in de sneeuw en we zijn allebei fanatieke 

wintersporters.”

Fotografie: Alexia van der Meijden Photography
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De Run 3134, 5503 LH Veldhoven, Tel: 040 253 31 13, info@sfeervolwonen.com
ma 12:00 - 18:00 uur  •  di t/m do 10:00 - 18:00 uur  •  vr 10:00 - 21:00 uur  •  za 10:00 - 17:00 uur

Eerste en laatste 

zondag van de 

maand geopend!

Wij leveren ook prachtige op maat gemaakte teakmeubelen! Vraag er naar in onze sfeervolle winkel.

Inspiratie
komt hier
vanzelf!

Originele, sfeervolle meubels en accessoiresOriginele, sfeervolle meubels en accessoires

volg
ons
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Stel, je bent slachtoffer geworden van een 
mishandeling, overval of een inbraak.  
Je verzekering vergoedt in zo’n geval lang niet 
altijd alle schade. Door een proces tegen de  
dader te starten, kun je regelen dat je de schade 
vergoed krijgt. 

Dat hoeft echter niet als de schadeveroorzaker in een 

strafproces terecht moet staan voor het strafbaar 

feit. Dan kun je je schade namelijk als vordering op 

de schadeveroorzaker (de dader) in het strafproces 

indienen. Dit heet het voegen als een benadeelde 

partij in een strafproces. Het is belangrijk dat je deze 

vordering duidelijk en goed beargumenteerd indient. 

Een advocaat kan je daarbij helpen.

Tijdens de strafzitting tegen de dader behandelt de 

rechter dan ook je vordering. Je advocaat licht je 

vordering toe. Als je dat wilt, kun je bij de strafzitting 

aanwezig zijn. Als de rechter de schadeveroorzaker 

veroordeelt voor het strafbare feit zal hij er meestal ook 

voor zorgen dat je de schade vergoed krijgt. Voor je 

vordering wordt dan de schadevergoedingsmaatregel 

opgelegd. Je hoeft het geld dan niet meer bij de dader 

te innen. Dat doet het Centraal Justitieel Incassobureau 

dan namelijk voor jou bij de dader.

Voor een slachtoffer heeft het voegen in het strafproces 

veel voordelen: het gaat sneller en kost minder geld. 

Daardoor kan in ieder geval het financiële leed beperkt 

worden.

Reinartz advocaten

Kloosterdreef 90 | Eindhoven

T 040 212 64 15 | F 040 211 67 09

www.reinartzadvocaten.nl

SLACHTOFFER 
VAN EEN 

STRAFBAAR 
FEIT 

REINARTZ 
advocaten

REINARTZ ADVOCATEN

LICHT JANUARI 2017

Mr. Bram Sommen is werkzaam bij Reinartz 
advocaten en gespecialiseerd in arbeidsrecht 
en het bijstaan van slachtoffers in een 
strafproces.
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Tekst: Maud Bongers | Fotografie: Max Kneefel

This is The Village 
Eindhoven
Tegenwoordig hoef je niet meer op wereldreis om de lekkerste street food-

gerechten te kunnen proeven. Je vindt ze nu bij The Village in het centrum 

van Eindhoven, naast de O’Shea’s Irish Pub.

Van goulash tot burrito’s en van fish & chips tot pittige curry’s en 

overheerlijke bánh mì: The Village combineert bekende regionale recepten 

uit steden van over de hele wereld met een fijne en ongedwongen sfeer. 

Wekelijks verschijnen er nieuwe gerechten op de kaart, met voor ieder wat 

wils. Een echte aanrader als je het ons vraagt!

The Village | Jan van Lieshoutstraat 9 | Eindhoven 

Openingstijden: wo en do: 12:00 - 21:00 uur | vr en za: 12:00 - 2:00 uur | 

zo: 12:00 - 19:00 uur

THIS IS EINDHOVEN

LICHT JANUARI 2017

Dit project wordt mede mogelijk 

gemaakt door This is Eindhoven en 

Toppers in Concept.

Noem dit artikel en ontvang 
in januari een gratis koffie of 
thee bij je lunch!
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Tekst en fotografie: Archipel Zorggroep

Heidi: “Als een vrijwilliger zich aanmeldt, ga ik eerst 

in gesprek om te achterhalen waar de wensen, 

mogelijkheden en talenten liggen. De ene vrijwilliger 

voelt zich prettig in een grote groep, de ander 

prefereert een-op-een-contact met cliënten, terwijl de 

volgende het liefst meehelpt in de Gasterij. De oudste 

vrijwilliger is 90 jaar en Marjo van Deursen, met wie 

ik op de foto sta, is mobiel beperkt. Dat is geen enkel 

beletsel om hier als vrijwilliger aan de slag te gaan. 

Sterker nog, Marjo heeft pas haar 15-jarig jubileum 

gevierd.”

André Rieu, we komen eraan!
“We horen regelmatig dat Archipel veel voor haar 

vrijwilligers doet. Dat hoort ook zo. We hebben ieder 

jaar een vrijwilligersfeest. Dit jaar gaan we naar André 

Rieu op het Vrijthof in Maastricht. Hoe leuk is dat? 

Jubilarissen zetten we écht in het zonnetje. Vrijwilligers 

die zich 5, 12 ½, 25 en soms zelfs 40 jaar hebben 

ingezet verdienen dit.” 

Wie goed doet, goed ontmoet
“Vrijwilligers krijgen bij Archipel in principe dezelfde 

extra’s als medewerkers”, besluit Heidi. “Dan kun je 

denken aan het kerstpakket, maar ook aan voorlichting 

en scholing over verschillende onderwerpen. Dat wordt 

als zeer waardevol ervaren. Waarom we dat doen? 

Omdat vrijwilligers die goed in hun vel zitten en zich 

gewaardeerd voelen, dit gevoel meenemen in hun 

contact met cliënten. Doorgeven van deze voldoening 

en vreugde, daar gaat het om.”

Volgens het CBS heeft 49% van de Nederlanders 
van 15 jaar of ouder zich vorig jaar ingezet 
als vrijwilliger. Ook binnen Archipel laten 
vrijwilligers zich niet onbetuigd. Hier werken 
1700 medewerkers en maar liefst 1400 
vrijwilligers. Samen zetten ze zich in voor de 
zorg en het welzijn van vele cliënten. Heidi 
de Kok, vrijwilligerscoördinator: “Doordat er 
vrijwilligers zijn, kunnen we de kwaliteit van de 
zorg verbeteren. Ze zijn een verrijking voor de 
cliënten van Archipel. Daarom laten we ‘onze’ 
vrijwilligers regelmatig weten dat we hun inzet 
enorm waarderen.”

Vrijwilliger bij Archipel, iets voor jou? 
Archipel Werving en Selectie: T 040 265 48 22

wervingenselectie@archipelzorggroep.nl

www.archipelzorggroep.nl/vacatures

ARCHIPEL ZORGGROEP  gaat maandelijks in ge-

sprek met samenwerkingspartners en medewerkers. 

Deze editie spreken we met Heidi de Kok, vrijwilli-

gerscoördinator bij Archipel, locaties Gestel.

“We horen regelmatig dat Archipel veel voor 
haar vrijwilligers doet. Dat hoort ook zo.”

LICHT JANUARI 2017

ARCHIPEL
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Zonder afspraak en binnen 30 minuten hebben wij 
je telefoon weer gerepareerd. 

Je kunt bij ons terecht voor reparatie, onderhoud en 
service van je smartphone, tablet of laptop van de 
meest voorkomende modellen. 
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Dillenburgstraat 11c
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E : info@repairlab.nl
T : 040-2870700
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van gezond gedrag onder hartpatiënten.” Emma: “We 

hebben dat ook gedaan omdat dit studenten meer 

aansprak. Iedereen kent immers wel iemand met hart-

problemen.” Ondanks deze thematische ommezwaai 

blijven ouderen ‘in the picture’. “Want”, zegt Tumsa, 

“onder ouderen komen hart- en vaatziekten vaker voor 

dan onder jongere mensen.”

Vijf teams naar 
finale
Op 17 februari be-

paalt een vakjury 

welke vijf teams 

in mei naar de 

finale gaan. “Die 

teams krijgen op 

vier avonden van 

ons en experts uit het bedrijfsleven trainingen om hun 

idee verder uit te werken, een ondernemingsplan op te 

stellen en hun pitch te verbeteren”, vertelt Tumsa. “En 

de winnaars wordt geleerd hoe ze hun idee in de markt 

kunnen zetten. Elk jaar horen we van alle deelnemers 

dat ze er meer uitgehaald hebben dan ze in eerste 

instantie verwacht hadden. Of ze nu winnen of niet, ze 

zijn altijd blij verrast!”

www.slimmerlevenchallenge.nl

Sterke mix van teamleden
Wat de Slimmer Leven Challenge-teams zo sterk maakt 

is de mix van studenten waaruit ze bestaan. “We streven 

steeds naar twee TU/e-, drie Fontys- en drie Summa-

studenten per team en een goede balans tussen tech-

nische, medische en praktische kennis”, zegt Emma, die 

medische wetenschappen en technologie studeert.

“Het is best verbazingwekkend”, vindt werktuigbouw-

kundige in spe Tumsa, “op hoeveel problemen in de 

zorg Summa-stagiairs stuiten. Bijzonder waardevol 

voor een team is dat zij precies weten wat patiënten in 

bepaalde situaties willen of juist niet willen.” 

Focus op hartpatiënten
Richtte de Challenge zich voorheen op ouderenzorg, 

ditmaal gaan de deelnemers in samenwerking met de 

Hartstichting aan de slag voor hartpatiënten. Tumsa: 

“De focus hierbij ligt op het eerder herkennen van hart- 

en vaatziekten, hulpmiddelengebruik en stimulering 

Dit jaar vindt hij voor de vierde keer plaats: de Slimmer Leven Challenge. 
Een wedstrijd waarbij TU/e-, Fontys- en Summa College-studenten de han-
den ineen slaan om zorginnovaties te bedenken die de levenskwaliteit van 
mensen verbeteren. We spraken twee van de drijvende krachten daarach-
ter, de TU/e-studenten Emma Drabbe en Tumsa Letif.

Studententeams in startblokken voor  
Slimmer Leven Challenge

In de serie ‘LICHT op de ondernemende TU/e-student’ zet TU/e Innovation Lab iedere 
editie een student of studententeam in de schijnwerpers. Binnen de TU/e stimuleren 
STARTUP/eindhoven en TU/e SURE Innovation ondernemerschap onder studenten 
door buiten het reguliere onderwijsprogramma om ervaringsgerichte activiteiten aan 
te bieden. Daarnaast worden studenten individueel begeleid bij het opzetten van een 
onderneming of het opdoen van relevante werkervaring.
 

  www.startup-eindhoven.nl
  www.sureinnovation.nl

Emma Drabbe en Tumsa Letif

“Deelnemers aan de 
Slimmer Leven Challenge 
halen er altijd meer uit 

dan ze verwacht hadden.”

Tekst en fotografie: Ton van Rooij
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Tekst: Eline van Santvoort | Fotografie: Eddie Mol

DE GALAZAAK
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De Galazaak
Feestelijke jurken voor scherpe prijzen
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DE GALAZAAK
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Overzichtelijk en ruim
Met al twee goedlopende vestigingen in Amersfoort 

en Den Bosch werd in oktober 2016 De Galazaak ook 

in Eindhoven geopend. De winkel is modern ingericht 

en erg ruim en overzichtelijk, zodat je op je gemak 

kunt rondlopen, passen of even kunt gaan zitten. 

Een groot voordeel van De Galazaak is de indeling. 

De grote collectie jurken is gesorteerd op maat – van 

maat 30 tot en met maat 60 –  en op kleur. Dat maakt 

het geheel erg overzichtelijk. Heb je toch hulp nodig 

bij het vinden of passen van een outfit, dan helpen 

de gemotiveerde medewerkers je graag. Kijk je liever 

vrijblijvend alleen wat rond, dan is dat ook geen enkel 

probleem. 

Voor iedere gelegenheid
Het vinden van een geschikte jurk kan een hele 

opgave zijn. Eigenaresse Jantien van Eerten vertelt: 

“Mensen zien er vaak tegenop de hele stad af te 

moeten struinen op zoek naar de perfecte outfit. Bij 

De Galazaak hoeft dat niet. Wij zijn het hele jaar door 

geopend en hebben een ruime collectie feestjurken 

Centraal gelegen aan de Hoogstraat in Eindhoven vind je De Galazaak. 
Deze galaspeciaalzaak kenmerkt zich door een zeer gevarieerde collectie 
galajurken, prachtige avondjurken en diverse gala-accessoires. De ruime 
winkel is toegankelijk, makkelijk te bereiken en 6 dagen per week open. 
Kies je voor De Galazaak, dan kies je voor kwaliteit tegen scherpe prijzen!

De Galazaak Eindhoven 

Hoogstraat 3 | Eindhoven 

T 040 303 08 82 

www.degalazaak.nl

 

Openingstijden 

Di / do: 10:00 – 17:00 uur

Vr: 10:00 – 21:00 uur

Za: 10:00 – 17:00 uur

Zo: 12:00 – 16:00 uur

Op maandag gesloten

en pakken. Of het nu gaat om een Captains Dinner, 

een galafeest of een bruiloft, voor iedere gelegenheid 

en voor iedere portemonnee zit er wel iets moois 

tussen.” Daarbij wordt het concept van een one stop 

shop gehanteerd: je kunt een outfit bij De Galazaak 

direct compleet maken met schoenen, sieraden, 

clutches en bolero’s. Ideaal om er in één bezoek 

adembenemend en feestelijk uit te zien.

Stijlvol en betaalbaar
De Galazaak beschikt over een gevarieerde collectie 

die constant vernieuwd wordt. De kans dat  iemand 

in dezelfde jurk rond zal lopen, is dan ook klein. De 

prijzen blijven echter altijd scherp. Jantien: “Klanten 

zijn vaak verbaasd over onze lage prijzen. Zeker 

omdat we een exclusieve collectie hebben en onze 

jurken stijlvol én van uitstekende kwaliteit zijn. Maar 

dat is juist onze bedoeling. Wij willen laten zien dat 

een prachtige jurk niet veel hoeft te kosten.”

“Voor iedere 
gelegenheid en iedere 

portemonnee zit er  
wel iets moois in  

onze collectie.”
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PURE BEAUTY
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Dat vieren we graag met jou! 
Daarom hebben we deze leuke aanbieding*:

Een heerlijk arrangement in 
onze rustgevende salon in 
Eindhoven.

Ervaar de mini-facelift door “Meta Therapy” in combina-

tie met de producten van “Dermatude”. Deze behande-

ling zorgt voor een lifting van de huid en vermindering 

van pigment en rimpels. Door middel van micro-perfo-

raties worden intensieve serums in de huid gebracht. Je 

ziet direct resultaat en de behandeling is geschikt voor 

ieder huidtype.

Na de gezichtsbehandeling word je verwelkomd door 

de dames van Pure Hair voor de “Wellnessbehandeling”. 

Hierbij wordt je haar gewassen, krijg je een ontspannen 

hoofdhuidmassage en haarmasker met een warme 

handdoek, wordt je haar geknipt en in model geföhnd.

Als finishing touch brengen we een mooie dagmake-up 

aan, zodat je stralend de deur uit gaat!

* Deze aanbieding is geldig t/m 28-02-2017

PURE  
IS JARIG!

Pure Beautycenter
Vestdijk 131 | Eindhoven

T 040 202 99 98

www.purebeautycenter.nl

Normaal € 192,- 
nu voor € 134,50

Aanbieding 
2-jarig 

bestaan!
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De sportschool  
met oog voor de klant!
Totally Fit is een sportschool met een geheel 
eigen concept: ze bieden trainingen voor 
iedere doelgroep. Er zijn verschillende 
groepslessen voor zowel kids, jeugd, 
volwassenen als senioren. 

Totally Fit is een sportschool waar de lessen 

centraal staan en die om die reden een gevarieerd 

aanbod heeft. Dat bestaat uit boksen, kickboksen, 

fitnessworkout, zumba, Totally-Fit Bodyshape, 

bodypump, aerobics en voetbal. 

Totally Fit heeft oog voor de klant en wil altijd 

de beste persoonlijke begeleiding bieden. Dit 

gaat van professioneel voedingsadvies tot aan 

begeleiding op privégebied. De trainers leren je 

persoonlijk kennen om je zo ook het beste te kun-

nen motiveren. 

Miriam van Totally Fit zegt: “Het draait bij ons al-

lemaal om de motivatie en gezondheid van onze 

klanten. Voor wie écht gemotiveerd is, kan bij ons 

veel bereiken; elk doel is haalbaar.” Dat bevestigt 

hun slogan in ieder geval. “Wij slagen waar andere 

falen.”

Ski & Partycentrum 
SkiFit is de beste voorbe-
reiding op je wintersport!
Ski & Partycentrum SkiFit heeft drie 
indoorskibanen, waar je kunt leren skiën of 
snowboarden. SkiFit bereidt je goed voor op je 
wintersportvakantie!

Ook ervaren wintersporters hebben baat bij het oefe-

nen en trainen op de indoorbanen, zowel in technisch 

als conditioneel opzicht. Met het systeem van SkiFit 

kun je snel en veilig de technieken leren. Dit leer je 

door de individuele begeleiding van een deskundige 

leraar die je op korte afstanden aanwijzingen geeft.

Ski & Partycentrum SkiFit is ook een feestlocatie voor 

verjaardagen, vrijgezellenfeesten, salsafeesten en nog 

zo veel meer! Je bent van harte welkom bij SkiFit!

Het Ski & Partycentrum organiseert ook skireizen 

(Dutch Week in Val Thorens). Deze verzorgen ze  

compleet met begeleiding van hun eigen skileraren.

Ski & Partycentrum SkiFit is 7 dagen per week ge-

opend. Tot op de skibaan!

SKIFIT & TOTALLY FIT

LICHT JANUARI 2017

Ski & Partycentrum SkiFit
Vijfkamplaan 16 | Eindhoven

T 040 248 41 03 | info@skienpartycentrum.nl

www.skienpartycentrum.nl

Totally Fit
Rosseelstraat 2 | Eindhoven

T 040 368 05 35 | T 06 424 386 43 | info@totally-fit.nl

www.totally-fit.nl
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AANBIEDING: 
Gratis kennis-
making personal 
training en  
trainingsplan  
Lidmaatschap: 
vanaf € 65,- per maand.

Active Club Eindhoven
Kleine Berg 12 | Eindhoven

T 040 843 61 54                

eindhoven@activeclub.nl

www.activeclub.nl

ACTIVE CLUB

LICHT JANUARI 2017

Erg belangrijk is het dus om tijd voor jezelf vrij te maken en prioriteiten te 

stellen aan de dingen waar het echt om gaat: je fitheid en gezondheid.

Active Club Eindhoven staat bekend om haar “fitness with a personal 

touch”. Kleinschaligheid met veel persoonlijke aandacht voor je algehele 

fitheid. Bij ieder bezoek word je geholpen met gevarieerde oefeningen 

en trainingsvormen. Zo kun je op verantwoorde wijze stoom afblazen  en 

weer energie krijgen om het tempo van alledag bij én vol te houden.

Gun jezelf wat tijd en plan een aantal momenten per week in om aan 

jezelf te werken. Zodat je altijd zin blijft houden in alle leuke dingen van 

het leven. Wij helpen je graag.

Meer info vind je op www.activeclub.nl.

PERSONAL TRAINING – SMALL GROUP FITNESS – YOGA – PILATES – FYSIOTHERAPIE – BOKSEN – MASSAGE
SPINNING – OUTDOOR TRAINING – MENTALE COACHING – TIME MANAGEMENT – EMS-TRAINING

Het leven verloopt in een 
razendsnel tempo. Hard 
werken, een druk sociaal leven 
en weinig tijd voor  jezelf.  
De balans tussen spanning  
en ontspanning staat aardig  
onder druk. De batterij van 
onze telefoon laden we 
dagelijks op, maar die van 
onszelf vergeten we nog  
wel eens.

Active Club Eindhoven
We make you fit for the next party!

Fotografie: Eddie Mol

Active Club Eindhoven:  
“fitness with a personal touch”.
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TWENTY TWO GYM & JUICE
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Twenty Two Gym & Juice
Victoriapark 10 | Eindhoven

T 040 744 02 01

info@twentytwo.nl

www.twentytwo.nl

Personal Training
Twenty Two Gym & Juice is een personal trainingsstudio 2.0! Wij willen 

levens veranderen, inspireren en samenwerken met mensen die bereid 

zijn om een commitment aan te gaan. Niet alleen als sporter, maar ook als 

mens die open staat voor verandering en bereid is om doelen te behalen 

en het beste uit zichzelf te halen!

Juice Bar
Wij willen juices, smoothies en eten aanbieden waarover geen miscom-

municatie kan ontstaan. Zo zijn er geen verborgen ingrediënten en geen 

vreemde cijfer- of lettercombinaties. Wij willen je beter laten voelen door 

middel van ons aanbod dat bol staat van niet alleen gezond, maar ook 

lekker eten en drinken!

We zijn ambitieus, energiek en eerlijk. Wij hopen het beste voedsel en de 

lekkerste juices en smoothies te maken waar je van houdt of van zult gaan 

houden.

Personal Training – Groepstrainingen tot 4 personen 
–  Ontbijt & Lunch-sessies – Slow Juices – Superfood 
Smoothies – Breakfast – Lunch – Coffee – Tea - Healthy 
Sweets

Twenty 
Two Gym 
& Juice
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De Beweegdokter
Fysio8

Rijnstraat 72 | Eindhoven

T 06 246 702 33

info@debeweegdokter.nl

www.debeweegdokter.nl

Klachten over pijn of stijfheid
Klachten van pijn of stijfheid kunnen hinderen in het onbelemmerd  

kunnen bewegen en sporten. Over het algemeen zijn de klachten niet  

zo erg dat een ingreep nodig is, maar ze kunnen wel beperkend zijn voor 

het dagelijks functioneren. Soms hebben mensen al artsen of therapeuten 

geraadpleegd, maar komen ze niet verder. Ook ik had in het verleden  

geen oplossing voor deze klachten en het advies kwam vaak neer op:  

‘Leer er maar mee leven.’

Totale bewegingsketen in beeld
Zelf heb ik ervaren wat musculoskeletale geneeskunde kan betekenen. 

Hierdoor nieuwsgierig geworden volgde ik de opleiding en richtte ik De 

Beweegdokter op. Als De Beweegdokter kijk ik of er factoren zijn die de 

klacht in stand houden. Deze factoren probeer ik dan te doorbreken of ik 

geef advies hoe mensen dat zelf of met de therapeut/trainer verder op 

kunnen pakken. Door naar het totale bewegen te kijken kan een groot deel 

van de klachten worden verholpen of verlicht en krijgen mensen handvat-

ten om grip te hebben op hun klachten. Na drie tot vijf behandelingen is 

meestal wel duidelijk of dit bereikt kan worden. Dus er wordt niet eindeloos 

doorbehandeld.

Eventueel vervolgtraject met therapeut/trainer 
Als dat aan de orde is wordt er overlegd met therapeuten en/of (personal) 

trainers om zo optimaal resultaat te bereiken en te behouden. Het uitein-

delijke doel is dat mensen zelf weten hoe ze hun lichaam door middel van 

sporten en/of bewegen in goede conditie kunnen houden. Het liefst maak 

ik mezelf zo snel mogelijk overbodig.

Meer informatie is te vinden op de website www.debeweegdokter.nl.

DE BEWEEGDOKTER

LICHT JANUARI 2017

Arts Lijda Kaya - van 
Leeuwen is gespecialiseerd in 
musculoskeletale geneeskunde. 
In 2016 richtte zij De Beweeg-
dokter op. Binnenkort opent 
zij een locatie bij Fysio8 in 
Acht (in het noordwesten van 
Eindhoven).

Grip op bewegings-
klachten dankzij 
De Beweegdokter

“Het uiteindelijke doel is dat 
mensen zelf weten hoe ze hun 

lichaam in goede conditie kunnen 
houden.”
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Drie locaties
Na tien jaar succes te hebben geboekt in Blixembosch opende In Shape 

vorig jaar ook haar deuren in Meerhoven en in het Centrum. En daarmee is 

In Shape inmiddels uitgegroeid tot dé afslankstudio in Eindhoven.

Bewegen en voeding
In Shape maakt gebruik van warmte- en vacuümcabines die doelgericht 

afvallen en plaatselijke figuurcorrectie mogelijk maken. Of je nu wilt afvallen 

op je buik, billen of benen, alles is mogelijk. Ook in voeding is er keus van 

voedingsbegeleiding tot maaltijdvervangers. Zo kun je met Slinc. normaal 

blijven eten en toch alsnog 1 kg per week afvallen! Maar… dan ben je er nog 

niet. In Shape onderscheidt zich door niet alleen te begeleiden in afvallen, 

maar ook in op gewicht blíjven.

In Shape Afslankstudio is 
een studio speciaal voor 
vrouwen. Met de combinatie 
van beweging, voeding en 
begeleiding bieden zij alles 
onder één dak. Voor de vrouw 
die van haar lovehandles af 
wil tot vrouwen met (zwaar) 
overgewicht. In Shape heeft 
voor iedere vrouw de juiste 
aanpak.

Afvallen 
voor 
vrouwen! 

IN SHAPE

LICHT JANUARI 2017

Anja van Dinter 
Centrum
“Voeding is beauty van binnenuit. 

Want jezelf aan de buitenkant mooi 

maken, dat begint vanbinnen. Ik 

help vrouwen graag om het mooiste 

van zichzelf te laten zien!”

Rachel Hulshof 
Blixembosch

“Ik wil aan elke vrouw doorgeven 

wat ik zelf heb ervaren nadat ik 15 

kg was afgevallen. En dat doe ik elke 

dag met een fikse dosis vakkennis, 

passie en enthousiasme!”
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In Shape Afslankstudio

Meerwater 10 | Eindhoven (Meerhoven)

T 040 368 03 08

info@inshape-meerhoven.nl

Engelsbergenstraat 8 | Eindhoven 

(Centrum)

T 040 879 63 01

info@inshape-centrum.nl

Ouverture 87 | Eindhoven (Blixembosch)

T 040 248 68 09

info@inshape-eindhoven.nl

Persoonlijk
Oprichtster Rachel Hulshof: “Wij bieden een fantastisch programma, maar 

alles valt of staat met persoonlijke aandacht. Ieder mens is nu eenmaal 

anders. Dus wij stemmen het programma af op de wensen en doelstel-

lingen van de vrouw. Wij zijn de hulplijn, het houvast en de motivatie in één. 

Afvallen doen we sámen en dat is een enorme stok achter de deur. En dat 

zorgt weer voor de beste resultaten, en daar gaan we natuurlijk voor!”

Open dag
Benieuwd naar In Shape? Kom gerust een kijkje nemen op zaterdag  

14 januari van 11:00 tot 15:00 uur. Schrijf jij je in, dan ontvang je 6 gratis lessen 

t.w.v. € 117,-! Locatie Blixembosch, Meerhoven of het Centrum van Eindhoven.

www.inshape-afslankstudio.nl

IN SHAPE

LICHT JANUARI 2017

“Voor vrouwen 
die willen 

afvallen zijn wij 
de hulplijn, het 
houvast en de 

motivatie in één.”

Virginia van der Made 
Meerhoven
“Ik ben ervaringsdeskundige; ik ken 

alle valkuilen en verleidingen. Maar 

zo extreem als ik was in eten, zoveel 

rust heb ik nu. En dat gun ik elke 

vrouw.”
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Soms kun je door ziekte of een ongeval niet meer zelf beslissen over je leven. 
Je moet dan vertrouwen op de mensen om je heen. Met een levenstestament 
houd je de regie in eigen hand. In tegenstelling tot een gewoon testament, geldt 
het tijdens je leven. Jouw notaris legt voor je vast wie namens jou bepaalde 
beslissingen kan nemen, als jij dat niet meer kunt. Zo houd je jouw wensen als 
uitgangspunt. En voorkom je onzekerheid en onenigheid bij de mensen van wie 
je houdt. 

Jouw leven. Jouw testament. Jouw notaris.

 040 213 63 60 
   Like ons op Facebook
www.jouwnotaris.nl

Notariskantoor Broekmans. 
            Jouw notaris.

Omdat jij Omdat jij Omdat jij 
beslist over beslist over beslist over 
jouw levenjouw levenjouw leven

OPEN_advNotarisBroekmans_LichtOpEindhoven_LEVENSTESTAMENT_160x230PLUS3mm.indd   1 2/8/16   9:11 AM



armyurbanrun.com
ladiesruneindhoven.nl

marathoneindhoven.nl
eindhovenurbantrail.nl

23 april ‘17 11 juni ‘17

8 okt. ‘17

10 dec. ‘17

VOOR WELKE AFSTAND GA JIJ IN 2017?

NIEUW JAAR, 
NIEUWE UITDAGINGEN...
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Inspirerende verschilmakers, 
trotse andersdenkenden en 
idealistische durfallen die 
maatschappelijke uitdagingen 
aangaan: in Eindhoven en 
omgeving wemelt het ervan. 
Maar volop in de schijnwerpers 
staan ze zelden. Terwijl ze dat 
wél verdienen.

Een van hen is Mandy Mennings - van Laarhoven, 

initiatiefneemster van Stichting LOEK@YOU, opgericht 

in april 2016. LOEK staat voor Leren Op Eigen Kracht. 

Deze op het natuurlijk leren gestoelde organisatie biedt 

ondersteuning, passende activiteiten én perspectief 

aan kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar die 

op school vastgelopen zijn of zelfs thuis zijn komen te 

zitten. In Nederland zijn dat er duizenden.

Omgangskundige en ervaringsdeskundige
Mandy is in 2015 afgestudeerd als docent 

omgangskunde en heeft gewerkt in het regulier, 

speciaal en democratisch onderwijs. Ze is 

ervaringsdeskundige inzake thuiszitters, autisme en 

ADHD: “Ik heb een 12-jarige zoon die sinds twee jaar 

thuis zit. Toen ben ik mijn vakkennis gaan inzetten 

om een win-winsituatie voor zowel hem als mezelf te 

creëren.”

Over de doelgroep van LOEK@YOU zegt Mandy: “Het 

gaat om kinderen en jongeren met een gemiddeld 

tot hoog IQ waar scholen vaak geen raad meer mee 

weten. Velen hebben autisme en meestal nog iets. Maar 

we begeleiden ook kinderen en jongeren met andere 

problematieken. Met hen gaan wij maatwerktrajecten 

aan om hun vertrouwen en veiligheidsgevoel te 

herstellen. Ze weten vaak eigenlijk niet meer wie ze 

zijn doordat ze al zoveel – dikwijls trauma op trauma – 

hebben meegemaakt.”

Eerste resultaten veelbelovend
“Ouders van deze kinderen hebben soms het gevoel 

Zij schijnen hun  
LICHT op Eindhoven

“Kinderen en jongeren die 
bij ons komen hebben 

dikwijls trauma op 
trauma meegemaakt.”

Tekst: Ton van Rooij

ZIJ SCHIJNEN HUN LICHT OP EINDHOVEN 

LICHT JANUARI 2017
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gefaald te hebben”, signaleert Mandy. “Wij willen er écht 

voor hen zijn, zoals bij het aanvragen van hulp bij de 

gemeente, want dat is best ingewikkeld.”

LOEK@YOU beschikt over een ruimte op het 

terrein van boerderij ’t Geitenboerke en eentje in 

Woonzorgcomplex Rundgraafpark, allebei in Veldhoven. 

“Daar ontplooien wij activiteiten voor kinderen en 

jongeren die aansluiten bij hun interessesfeer om ze 

zo meer in beweging te krijgen”, vertelt Mandy. “Zo 

verkleinen we gaandeweg de grote stap om terug te 

keren naar school of weer volledig mee te doen aan het 

onderwijs.”

Al bestaat LOEK@YOU nog maar kort, de eerste 

resultaten zijn veelbelovend. “Zo ontdekte ik laatst bij 

een kind dat het alles met heel veel dwang deed, wat 

nog nooit eerder geconstateerd was”, zegt Mandy. 

“Dan is het voor zo’n kind ook buitengewoon lastig om 

bijvoorbeeld schoolopdrachten uit te voeren.”

Preventie en voorlichting zijn eveneens 

aandachtsgebieden van LOEK@YOU. “Op 9 maart”, 

kondigt Mandy aan, “organiseren we in de Witte 

Dame een voorlichtingsavond in samenwerking met 

Gedragswerk, een door het Ministerie van OCW in het 

leven geroepen landelijke organisatie die zich inzet 

voor leerlingen die thuiszitten of voor wie dat dreigt. En 

iedere derde woensdagavond van de maand hebben 

we van 19:00 tot 22:00 uur open inloop op de tweede 

etage van Rundgraafpark, Houtwal 1-171 in Veldhoven.”

LOEK@YOU zoekt professionals en vrijwilligers!
Het team van LOEK@YOU bestaat onder meer uit 

(ortho)pedagogen, leerkrachten,  een onderwijskundige, 

gezinscoach, paardencoach en dramatherapeute. “Het 

voordeel van onze stichting”, onderstreept Mandy, “is 

dat we veel ervaringsdeskundigheid in huis hebben. 

Onze kinderen passen niet echt in het reguliere 

onderwijssysteem en dat zou anders moeten. Wij 

kijken met een andere blik naar mens en maatschappij. 

Vanwege onze snelle groei zijn we momenteel op zoek 

naar professionele begeleiders die vanuit het natuurlijk 

leren kunnen kijken en onze visie delen. Verder willen 

we graag werken met vrijwilligers die al langere tijd thuis 

zitten, want voor die mensen is het evenzeer belangrijk 

dat zij weer gezien worden. Heb je interesse, mail ons 

dan via info@lerenopeigenkracht.nl.”

www.lerenopeigenkracht.nl

Fotografie: Studio van Origine | Body and Soul Pictures (portret Linde ten Broek)

Maandelijks gaan we in de rubriek ‘Zij schijnen hun 

LICHT op Eindhoven’ in gesprek met inspirerende, 

vernieuwende en maatschappelijk betrokken 

ondernemers. Rik Konings en Linde ten Broek 

faciliteren deze interviews.

Zij schijnen hun 
LICHT op Eindhoven

Rik Konings 

Sociaal ondernemer, weet met 

creativiteit als middel mensen 

in organisaties in beweging te 

brengen..

www.rikkonings.nl 

Linde ten Broek 

is verhalenvanger, filmmaker, 

schrijver en trouwambtenaar 

en kan in het moment de 

mooiste verhalen vertellen en 

bij mensen oproepen.

www.lindetenbroek.nl

ZIJ SCHIJNEN HUN LICHT OP EINDHOVEN 

LICHT JANUARI 2017
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FOOD&YOU & PSYCHOLOOG VAN NU

FIT BLIJVEN 
TIJDENS JE 
ZWANGERSCHAP!

Vrouwen willen vaak tijdens de zwangerschap 
zo fit mogelijk zijn en na de zwangerschap zo 
snel mogelijk de extra kilo’s weer kwijt zijn.

Personal Physique merkt dat er nog te weinig is 

voor vrouwen om op een leuke manier fit te blijven 

tijdens deze bijzondere periode. Daarom starten wij 

in 2017 een programma speciaal voor de zwangere 

vrouw en het herstel na de bevalling. Het is een 

stoere workout in groepsverband waarbij 1-op-1-

trainingen ook mogelijk zijn! 

Kijk op www.personal-physique.nl voor meer 

informatie en de speciale Facebookactie. Want wie 

weet win jij een gratis trainingspakket inclusief een 

new-born fotoshoot met jouw kleintje!

Ga je een tijdje extreem alle koolhydraten mijden, 

vieze maaltijdrepen eten, honger lijden of een 

paar dagen alleen grapefruits eten? Wring jij je elk 

jaar ook in allerlei ingewikkelde bochten om de 

decemberkilo’s kwijt te raken? Stop daar mee! Het 

is niet lekker, niet makkelijk en ook niet gezond.

 

Met gewoon normaal eten kun je prima 10 kilo in 

3 maanden afvallen. Het is niet ingewikkeld, je kunt 

lekker mee eten met het gezin en er hangt ook 

geen belachelijk prijskaartje aan.

 

Wil jij weten hoe je op een gezonde manier kunt 

afvallen? Wij helpen je jouw manier te vinden. Je 

valt 0,5 tot 1 kilo per week af, terwijl je eetpatroon 

normaal blijft.

 

Onze dienstverlening wordt vergoed uit de 

aanvullende pakketten van je zorgverzekering. Dit 

gaat niet van je eigen risico af.

 

Tot ziens!
Nanna van den Nieuwendijk

FOOD&YOU

 

Locaties: Thermae Son, Son en Breugel 

| Fysiotherapie Gestel, Eindhoven | InMotion 

Health, Helmond 

 

Bel of mail me voor  

meer informatie:

T 0499 760 765

nanna@foodandyou.nl 

www.foodandyou.nl

Welk dieet  
ga jij doen?

Personal Physique
Schootsestraat 134 | Eindhoven

T 06 464 359 93

www.personal-physique.nl
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STUDIO040

Het nieuws dat Studio040 brengt 

staat dicht bij de mensen in 

de regio. Variërend van kleine 

gebeurtenissen tot zaken die 

iedereen kunnen aanspreken. Om 

het buurtgevoel te versterken 

begint Studio040 in januari 

met twee burgerjournalistieke 

projecten in de wijken Jagershoef 

en Drents Dorp. Als dat na enkele 

maanden succesvol blijkt te zijn, 

wordt dat uitgebreid naar andere 

wijken.

Door de verdwijning van steeds 

meer huis-aan-huiskranten 

is het belang van Studio040 

tegenwoordig groter dan ooit. 

Het is natuurlijk leuk, en aan 

te raden, om regelmatig af te 

stemmen op Studio040, maar de 

inbreng van kijkers wordt ook zeer 

gewaardeerd. De bijdragen van 

burgercorrespondenten zijn een 

mooie aanvulling op het nieuws 

van de professionele redactie van 

Studio040. Daarnaast is het voor 

vrijwilligers en freelancers een zeer 

interessante omroep om ervaring 

bij op te doen of extra inkomsten 

te genereren naast hun huidige 

baan. Ook stagiairs van de Fontys 

Hogeschool voor de Journalistiek 

en SintLucas zijn van harte 

welkom.

Studio040 zit vol met 

toekomstplannen en wil met 

enthousiaste mensen de zender 

steeds beter maken. Heb jij ideeën 

om deze zender nog boeiender 

te maken en heb je leuk en/of 

interessant nieuws, neem dan snel 

contact op met de redactie.

Sterk in regio-
naal, dicht bij 
de mensen 
staand nieuws

Waar Omroep Brabant en de 
(inter)nationale zenders vooral 
oog hebben voor het grote 
nieuws houdt Studio040 je op 
de hoogte van de gebeurtenis-
sen in jouw regio. Ook dat kan 
groot nieuws zijn, maar het 
menselijke aspect staat voorop. 
Elke dag weer weet Studio040 
vele tv-kijkers, radioluisteraars 
en bezoekers van haar website 
te verrassen.

Studio040

Studio040
Ruysdaelbaan 106 | Eindhoven

T 040 7505 500

redactie@studio040.nl

www.studio040.nl

“Studio040:  
Altijd in de 

buurt.”
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Ben jij de vrijwilliger 

die wat tijd over heeft en ons 

meehelpt met sociale activiteiten?

Doe
 mee

Doe jezelf en een 
ander een plezier!
MEE is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die 
graag meewerken om mensen met een beperking te helpen. 
Want iets ondernemen wordt makkelijker én leuker als je 
het samen kunt doen. Daarom is MEE op zoek naar jou!  

MEE heeft verschillende vormen van vrijwilligerswerk. Denk hierbij aan maatjes- 
en MEE op Weg-trajecten maar ook aan het aansturen van vriendengroepen. 
Je biedt een luisterend oor, organiseert en begeleidt een leuke en ontspannende 
activiteit. Bijvoorbeeld naar de film gaan, een terrasje pikken, BBQ'en of wandelen. 
Graag bespreken we de mogelijkheden, want er zit altijd wel iets bij wat bij jou past!

Met vrijwilligerswerk help je niet alleen een ander, maar ook jezelf. Je zult zien dat 
het belangeloos inzetten voor een ander heel veel voldoening geeft. Je doet nieuwe 
kennis en vaardigheden op en het misstaat niet op een CV. 

Het is voor iedereen, ongeacht leeftijd, opleiding of achtergrond. Tijden zijn flexibel 
in te delen naar beschikbaarheid. Houd wel in de gaten dat vrijwilligerswerk niet 
vrijblijvend is, want mensen gaan op je rekenen en bouwen een band met je op.

ZIE JIJ JEZELF ALS ONZE VRIJWILLIGER? Stuur dan geheel 
vrijblijvend een mail naar pth@meezuidoostbrabant.nl of bel 040 214 04 04. 
Ervaring is niet noodzakelijk, want MEE voorziet je van een passende, goede training!

www.facebook.com/MEEzuidoostbrabant

www.twitter.com/meezob
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Tekst: Bart Brouwers

LICHT OP INNOVATIE

LICHT JANUARI 2017

In de rubriek ‘LICHT op innovatie’ schenken we aandacht  
aan bijzondere innovaties uit de regio Eindhoven.

LICHT op innovatie

  Mede mogelijk gemaakt door Creative Impact Solutions.

TUSTI
Het Eindhovense TUSTI 

is uitgeroepen tot beste 

chemische startup van 2016. 

Het bedrijf kreeg de prijs – De 

Gouden Kiem 2016 – van NWO 

Chemische Wetenschappen, 

de Topsector Chemie en 

InnovatieLink. De prijs wordt 

jaarlijks uitgereikt. TUSTI houdt 

zich bezig met het recyclen 

van kunststofverpakkingen 

op industriële schaal. Het 

bedrijf let daarbij sterk 

op de duurzaamheid en 

milieuvriendelijkheid van 

dat proces, verwerkt het 

afval en verkoopt het daarna 

weer aan partners. Huidige 

methodes van het reinigen 

van kunststofverpakkingen zijn 

vaak nog vervuilend en niet 

kosteneffectief. TUSTI pakt dat 

probleem aan.

VisitU
Voor zwangere vrouwen die 

langdurig worden opgenomen 

in het ziekenhuis kan het 

lastig zijn om contact met het 

thuisfront te onderhouden. Met 

de introductie van de VR-bril 

van startup VisitU wanen ze 

zich weer even thuis in hun 

vertrouwde omgeving. Via een 

live verbinding kunnen ze 360 

graden rondkijken en praten 

met hun familie en vrienden. 

Met deze nieuwe technologie 

wordt een ziekenhuisopname 

voor deze patiënten een 

stuk aangenamer. VisitU 

helpt opgenomen zwangere 

vrouwen contact te 

onderhouden. Op elk gewenst 

moment van de dag kunnen ze 

virtueel contact leggen met het 

thuisfront. VisitU is ontwikkeld 

door arts-onderzoeker Stefan 

van Rooijen van Máxima 

Medisch Centrum.

De Groene Vlinder
Waar menigeen zijn wenk-

brauwen zou fronsen bij het 

idee om via een fietstaxiplan de 

komende jaren zo’n vijfduizend 

Eindhovenaren aan werk te 

helpen, wordt Rik Konings er 

met de dag enthousiaster over. 

Konings won in oktober met 

het idee de publieksprijs op 

de iCityTender op Strijp-S. En 

nu wil hij ook echt aan de bak 

met De Groene Vlinder. Doel 

hierachter is de stad socialer, 

gezonder en slimmer te maken. 

Er staan in de regio Eindhoven 

40.000 mensen buiten de 

arbeidsmarkt, voor wie de 

huidige re-integratieprocessen 

niet blijken te werken. Voor 

deze groep biedt Groene 

Vlinder een nieuwe aanpak: 

een 100-dagenprogramma 

waarin dagelijks gewerkt wordt 

aan een baan of een eigen 

onderneming. Daarnaast zijn 

deelnemers aan het programma 

ook 3 uur per dag werkzaam in 

het fietstaxiproject. 
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“Blue Jay brainstormt samen met 
partners over nieuwe functies 
voor hun binnenhuisdrone.”

“De Groene Vlinder wil via 
een fietstaxiplan duizenden 

Eindhovenaren aan werk helpen.”

  Mede mogelijk gemaakt door Creative Impact Solutions.

LUMO Labs
Eindhoven heeft er een 

nieuw acceleratorprogramma 

voor startups bij: LUMO 

labs, gevestigd op de vijfde 

verdieping van het Videolab, 

waar op dit moment drie 

veelbelovende startups 

zich klaarstomen voor de 

markt. Pillow’s Willow (een 

VR-gamestudio), VRee (een 

VR-platform) en BikeClip (een 

fietsenstandaard) – allemaal 

worden ze onder de hoede 

genomen van het nieuwe 

acceleratorprogramma. In twee 

jaar tijd moeten de startups 

zo gegroeid zijn dat ze zonder 

hulp van de vier oprichters van 

LUMO kunnen.

Blue Jay
Blue Jay Eindhoven, het 

studententeam van de TU/e, 

staat voor een lastige opgave, 

want hoe overtref je het 

Dronecafé van vorig jaar? 

Hierover is het dertienkoppige 

team achter de schermen 

al een tijdje flink aan het 

brainstormen, maar om 

partners om input te vragen 

organiseerde Blue Jay een 

gezamenlijke brainstorm. 

Hun binnenhuisdrone kan 

diverse nieuwe functies krijgen, 

maar welke zijn het meest 

interessant? “Niet alleen de 

input is belangrijk; ook willen 

onze partners beter leren 

kennen en ze meer betrekken 

bij ons proces”, legt Martijn 

Imhoff van het studententeam 

uit. Volgens hem is het 

belangrijk om de lijntjes kort te 

houden. “Zodat we, zodra er iets 

aan de hand is, kunnen bellen 

en om hulp kunnen vragen.”

E52
De redactie van E52 is 

verantwoordelijk voor de 

selectie van innovatieve 

ondernemers uit Brainport die 

je in deze rubriek aantreft. E52 

is het Eindhovense platform 

dat zich richt op innovatie, de 

economie van innovatie en de 

manier waarop dat geheel is  

ingebed binnen Brainport. 

Daartoe is er een website 

(e52.nl) met artikelen in het 

Nederlands en Engels,  

zijn er vier events per jaar, 

worden er kranten uitgegeven 

en wordt er binnenkort ook een 

eigen videokanaal gelanceerd. 
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MAANDAG 2 JANUARI
Muziekgebouw Eindhoven
Ad van Meurs presenteert Hidden 
Agenda de Luxe

DINSDAG 3 JANUARI
Parktheater Eindhoven
Leo den Oudsten - Shakespeare in 
de opera
Theaterplan - Pippin (try out)

De Bibliotheek Eindhoven
Digitaal café

WOENSDAG 4 JANUARI
Parktheater Eindhoven
Rob Scheepers - 2016, Uitgescheept
Theaterplan - Pippin (première)

Van Abbemuseum
Mini workshop Connecting

DONDERDAG 5 JANUARI
Parktheater Eindhoven
Rob Scheepers - 2016, Uitgescheept
Theaterplan - Pippin

Natlab door Plaza Futura
De Filmfabriek
Vanaf deze datum:
The History Of Love
L’Odyssée

Van Abbemuseum
Guerrilla Girls Tour 2.0
Rondleiding 
bibliotheektentoonstelling door 
Eva Olthof

De Bibliotheek Eindhoven
Workshop Recyclen!

VRIJDAG 6 JANUARI
Parktheater Eindhoven
Rob Scheepers - 2016, Uitgescheept
Theaterplan - Pippin

Effenaar
KeiUrban: o.a. Stuurbaard 
Bakkebaard + Pomrad + Jameszoo

Altstadt Eindhoven
The Black Marble Selection + The 
Reaction

SCALA TipoTango
Argentijnse tango: 
danscafé

ZATERDAG 7 JANUARI
Parktheater Eindhoven
Rob Scheepers - 2016,  
Uitgescheept
Theaterplan - Pippin

Altstadt Eindhoven
Nieuwe Namen: Dondersteen + 
Sabbardeya

Pand P
Aquamarijn Danst Door in Pand P

Van Abbemuseum
Kinderkunstclub

De Bibliotheek Eindhoven
Digitaal café
Workshop Online privacy & 
veiligheid 

POPEI
The Dirty Denims Comeback  
Show - 10 years of happy hardrock

ZONDAG 8 JANUARI
Parktheater Eindhoven
Busreis naar Jesus Christ Superstar
Buurman en Buurman - Buurman 
en Buurman worden beroemd
Theaterplan - Pippin

Muziekgebouw Eindhoven
Gebroeders Kist 4+

Van Abbemuseum
Onbeperkt Van Abbe
Theaterrondleiding voor de hele 
familie

POPEI
The Kids - muziekworkshop voor 
kids, singer-songwriter voor ouders

Kasteelconcert Geldrop
Vespucci Strijkkwartet

Kazerne
Stratumseind Klassiek:  
Cellosuites van Bach

MAANDAG 9 JANUARI
Muziekgebouw Eindhoven
Ad van Meurs presenteert Jacques 
Klöters & Hans Dorresteijn & 
Mystery Guest

Van Abbemuseum
Onvergetelijk Van Abbe

DINSDAG 10 JANUARI
Parktheater Eindhoven
Lone van Roosendaal, Annick Boer 
en Renée van Wegberg - Op een 
mooie Pinksterdag
Theaterplan - Pippin

Pand P
Bowie in Pand P! - Keplr

Boekhandel van Piere
Luisterlezing over Russische muziek 
en cultuur met Joop de Weger

WOENSDAG 11 JANUARI
Parktheater Eindhoven
Theaterplan - Pippin

POPEI
PUURliedjes - singer-
songwriteravond

Blauwe Zaal Auditorium TU/e
Secrets of Superhero Science - Dr. 
Barry Fitzgerald

DONDERDAG 12 JANUARI
Parktheater Eindhoven
Rob Scheepers - 2016, Uitgescheept

Muziekgebouw Eindhoven
London Philharmonic Orchestra

Academisch Genootschap
Wetenschapslezing - Kanker door 
de eeuwen heen door dr. Veerle 
Derleyn

Natlab door Plaza Futura
The Bigger Picture
Vanaf deze datum: Brimstone

Gaslab TU/e
Strijd om Stukafest / Battle for 
Stukafest

Van Abbemuseum
Young Art Crowd event
Lezing n.a.v. Magic Centre Ade 
Darmawan

VRIJDAG 13 JANUARI
Parktheater Eindhoven
Charkov Opera and Ballet Theater 
- Tosca

Muziekgebouw Eindhoven
Rufus Wainwright - Breder dan 
Klassiek

Effenaar
Night Fever: The Very Best Of The 
Bee Gees

POPEI
Streekvijver: Everyday Robots 
(Alternatieve Rock), City of Funk 
(Funk), Delusionals (dreamy alt rock)

SCALA TipoTango
Argentijnse tango: danscafé

ZATERDAG 14 JANUARI
Parktheater Eindhoven
Dance Company Nanine Linning / 
Theater Heidelberg - SILVER

Muziekgebouw Eindhoven
Fantasía para Violonchelo y 
Flamenco

Effenaar
Nevermind Dave Grohl
Lampegats Liedjesfist

Altstadt Eindhoven
Nieuwe Namen: Spitfire

Catharinakerk
Donateursconcert

POPEI
SingShop Unplugged - Show van 
zangleerlingen met liveband!

Van Abbemuseum
Kinderkunstclub

De Bibliotheek Eindhoven
Workshop authentiek boekbinden

check www.Thisiseindhoven.nl voor meer agenda

AGENDA

AGENDAJAN
LICHT JANUARI 2017

Gewoon... voor hééééérlijke 
verse broden en broodjes

webshop@panini-eindhoven.nl
www.panini-eindhoven.nl 

tel: (040) 292 85 22

This is 
EindhovenLEt

LOVE
RULE

LEt
LOVE
RULE
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SHARON DOORSON
SPEELT

ZONDAG 1 JANUARI
NIEUWJAARSDAG 
SUNDAY ROYALE
MET NANCY GROOVES

WOENSDAG 4 JANUARI
AFTERNOON SESSIONS
MET ANNE CHRIS
 
WOENSDAG 4 JANUARI
LIVE MUZIEK
MET YOUNIQUE
 
ZONDAG 8 JANUARI
LIVE MUZIEK
MET PIANO PIANO
 
DINSDAG 10 JANUARI
BINGO

WOENSDAG 11 JANUARI
LIVE MUZIEK
MET THE LUCKY DUKES

ZONDAG 15 JANUARI
LIVE MUZIEK
MET EDWIN MONTEYN
 
WOENSDAG 18 JANUARI
AFTERNOON SESSIONS
MET RAVENNA MOSCOSO
 
WOENSDAG 18 JANUARI
LIVE MUZIEK
MET OCTOBER ROAD
 
ZONDAG 22 JANUARI
LIVE MUZIEK
MET SONNY GRIFFIN

DINSDAG 24 JANUARI
BINGO

DONDERDAG 26 JANUARI
THURSDAY LIVE
MET SHARON DOORSON
 
ZONDAG 29 JANUARI
LIVE MUZIEK
MET RICKY DANIELS
 
MAANDAG 30 JANUARI
CHINEES NIEUWJAAR
 
DINSDAG 31 JANUARI
WINNAARSAVOND 
MYSTERY JACKPOT
BOODSCHAPPEN

AGENDA JANUARI
HOLLAND CASINO EINDHOVEN

DONDERDAG 26 JANUARI

HC_EHV_ARTIEST_SHARONDOORSON_IS_MAANDAGENDA-FLYER_A5_v2.indd   1 14/12/2016   11:12



ZONDAG 15 JANUARI
Parktheater Eindhoven
De Efteling - Sprookjesmusical 
Pinokkio
Busreis naar Toneelgroep 
Amsterdam - The Fountainhead

Muziekgebouw Eindhoven
philharmonie zuidnederland - De 
vele kleuren van Prokofjev
Menahem Pressler & Friends

Altstadt Eindhoven
The Clash of the Cover Bands

POPEI
Singer-songwriter

Boekhandel van Piere
Dag van de herontdekte klassieker: 
leesclub over “Het bleekblauwe 
handschrift van een vrouw”

MAANDAG 16 JANUARI
Parktheater Eindhoven
Youp van ’t Hek - Licht
Blind Date 3 - Theaterbezoek  
op goed geluk

Muziekgebouw  
Eindhoven
Ad van Meurs presenteert Tip Jar

Café Wilhelmina
Estafest

Natlab door Plaza Futura
Movies that Matter - Frame by 
Frame

Filmhuis De Zwarte Doos TU/e
Doctor Strange

Oude Rechtbank
Café-C & free bites

De Bibliotheek Eindhoven
Geheugenkracht

DINSDAG 17 JANUARI
Parktheater Eindhoven
Youp van ’t Hek - Licht
Jan van den Berg - Profs op het 
podium 1

Academisch Genootschap
Volksuniversiteit Eindhoven 
presenteert: “Is science for sale?” - 
lezing door Peter Toll

Filmhuis De Zwarte Doos TU/e
Doctor Strange

WOENSDAG 18 JANUARI
Parktheater Eindhoven
Matteo van der Grijn, Roos van 
Erkel, Chris Tates - Indecent 
Proposal
Stefaan Van Brabandt & Het 
Zuidelijk Toneel - Socrates

Muziekgebouw Eindhoven
VU-Orkest

Diverse locaties
T/m 29 januari: Storioni Festival 
(muziek)

Filmhuis De Zwarte Doos TU/e
Doctor Strange

Blauwe Zaal Auditorium TU/e
Neuromarketing - prof. dr. Ale 
Smidts

DONDERDAG 19 JANUARI
Parktheater Eindhoven
Isabelle Beernaert - Ne Me Quitte 
Pas
Anne-Marie Jung - De Exoot
The Laughing Lizard 5

Muziekgebouw Eindhoven
Storioni Sneakpreview
philharmonie zuidnederland -  
De Vriend verrast met Bach en 
Mozart

Van Abbemuseum
Positions #3 Event

Sectie-C
Storioni @ Sectie-C

Gaslab TU/e
So What's Next? Downtown 
presents: Awir Leon

Piet Hein Eek
De ereprijs

Natlab door Plaza Futura
The Bigger Picture
Vanaf deze datum:
Best Of IDFA 2016 On Tour
Tour De France
Magnus
Manchester By The Sea

Gaslab TU/e
So What’s Next ? Downtown 
presents: Awir Leon

De Bibliotheek Eindhoven
Workshop e-books lenen

VRIJDAG 20 JANUARI
Parktheater Eindhoven
BankGiro Loterij  
Theaterweekend: Nationaal  
Jeugd Musical Theater -  
Peter Pan
Katinka Polderman -  
Polderman tiert welig

Muziekgebouw Eindhoven
Openingsconcert Storioni Festival

Altstadt Eindhoven
Dance’n’Vision

Carte Blanche
Courage: een voorstelling over 
oorlog 

Oude Rechtbank
Courthouse Comedy Club  
met diverse artiesten

POPEI
Sheverine EP Release -  
Stoner/Bluesrock

SCALA TipoTango
Argentijnse tango:  
danscafé

Natlab door Plaza Futura
Berlin & Het Zuidelijk Toneel – 
Zvizdal

ZATERDAG 21 JANUARI
Parktheater Eindhoven
BankGiro Loterij  
Theaterweekend: Open dag  
met rondleidingen, activiteiten  
en previews
BankGiro Loterij  
Theaterweekend: Karen  
Carpenter - We’ve Only Just Begun

Muziekgebouw Eindhoven
Storioni's Grande Parade

Effenaar
Blaudzun

Van Abbemuseum
Familiekunstclub

Altstadt Eindhoven
Nieuwe Namen:  
Kid Harlequin + Endfield

AGENDA
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3 T/M 11 JANUARI
Theaterplan – Pippin
Jongeren met theatertalent 
uit de regio in fantasierijke 
Broadway-musical. 

ZO 8 JANUARI
Buurman en Buurman 
worden beroemd (3+)
Het bekende tv-duo 
timmert er gretig op los in 
deze grappige muzikale 
familievoorstelling. 

VR 13 JANUARI
Charkov Opera en Ballet 
Theater – Tosca
Bekende opera van Puccini 
met mooie muziek, passie 
en drama.  

DO 19 JANUARI
Anne-Marie Jung – 
De Exoot
Cabaretvoorstelling met 
absurde typetjes en 
verrassend mooie liedjes. 
Ladiesnight! 

ZA 22 JANUARI
Studio 100 – Maya de Bij  
en de Pollenbollen
Allereerste liveshow van de 
bekendste televisiebij voor 
kinderen vanaf 2 jaar.

20 EN 22 JANUARI
BankGiro Loterij 
Theaterweekend
Vier voorstellingen voor  
€ 10,- en een gratis open 

dag met rondleidingen, 
workshops en optredens. 

DI 24 JANUARI
Watskeburt?! – de Musical
Knettergekke theatertrip 
met de taal, humor en 
muziek van De Jeugd van 
Tegenwoordig.

27 T/M 29 JANUARI
A Chorus Line  
Broadway-musical met 
briljante mix van zang, dans, 
meeslepend drama en 
bekende hits.

DI 31 JANUARI
FC de Rebellen
Spraakmakende  

oud-voetballers vertellen 
anekdotes. Hilarisch, 
persoonlijk, openhartig en 
eerlijk.

In januari zijn er ruim  
50 voorstellingen te zien.  
Bekijk het programma op 
www.parktheater.nl

MAANDAGENDA PARKTHEATER JANUARI 2017

check www.Thisiseindhoven.nl voor meer agenda

This is 
Eindhoven
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Carte Blanche
Courage: een voorstelling  
over oorlog

Catharinakerk
Vocaal Ensemble Octocant  
o.l.v. Lucas Vis

Pand P
Theatersport Dulcinea

POPEI
SingShop Shownight -  
Show van zangleerlingen  
met liveband!

Natlab door Plaza Futura
Berlin & Het Zuidelijk Toneel - 
Zvizdal

De Bibliotheek  
Eindhoven
Klaagvrije maandag

Kasteel Geldrop
Brocantemarkt

SCALA TipoTango
Argentijnse tango:  
danssalon

CKE, Stratumsedijk
Sfeervol CKE

ZONDAG 22 JANUARI
Parktheater Eindhoven
Studio 100 - Maya Show
BankGiro Loterij Theaterweekend: 
Blind Date 4 - Cabaret

Muziekgebouw Eindhoven
Masterclass Ray Chen
Pannenkoekconcert: Juf Felice & 
Trio Krul
Storioni Academy concert

Carte Blanche
Courage: een voorstelling over 
oorlog

Pand P
Mima&Zoran acoustic duo

De Bibliotheek Eindhoven
Architectuur in Eindhoven voor 
1900

POPEI
Singer-songwriter

Kasteel Geldrop
Brocantemarkt

Kazerne
Stratumseind Klassiek: 
Kamermuziek met Boheemse 
invloeden

MAANDAG 23 JANUARI
Muziekgebouw Eindhoven
Death Speaks / Storioni Festival
Ad van Meurs presenteert Gerard 
van Maasakkers & Frank Cools

Café Wilhelmina
Robin Nolan Trio feat. Benjamin 
Herman

Filmhuis De Zwarte Doos TU/e
Café Society - Woody Allen

DINSDAG 24 JANUARI
Parktheater Eindhoven
Henk Poort e.a. - Watskeburt?!
Het Nationale Toneel / 
Theatergroep Oostpool - 
Ondertussen in Casablanca

Muziekgebouw Eindhoven
Koffie met designers - Storioni 
Festival

Filmhuis de Zwarte Doos TU/e
Café Society - Woody Allen

WOENSDAG 25 JANUARI
Parktheater Eindhoven
Timothy Drake, Linda Kinsbergen 
e.a. - Queen - I Want To Break Free
Dana Winner - Uit bewondering
Debat in de stad

Natlab door Plaza Futura
Filmquiz

Muziekgebouw 
Eindhoven
Vriendentafel - Thiemo de Wind 
over Telemann in het Telemannjaar

Studio Mike Roelofs
Koffie met designers - Storioni 
Festival

Filmhuis  
De Zwarte Doos TU/e
Café Society - Woody Allen

DONDERDAG 26 JANUARI
Parktheater  
Eindhoven
NTGent - Sneeuw
The Boy with Tape on His Face - 
More Tape

Muziekgebouw  
Eindhoven
Storioni Middagconcert

POPEI
Sidewalk Release Party (singer-
songwriter)

De Bibliotheek Eindhoven
Een stad zo slim als haar bewoners

Klokgebouw 300 | Eindhoven | www.popei.nl

20/01

vr

Sheverine
EP RELEASE PARTY (STONER/BLUESROCK)

ZAAL: 19.30 uur ENTREE: €6,50

07/01

za

The Dirty Denims
COMEBACK SHOW (HAPPY HARDROCK)

ZAAL: 20.00 uur ENTREE: €5

AGENDA

AGENDAJAN
LICHT JANUARI 2017

check www.Thisiseindhoven.nl voor meer agenda

This is 
Eindhoven
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Natlab  
door Plaza Futura
The Bigger Picture
Einstein & Bekkering  
(talkshow)
Vanaf deze datum: Personal 
Shopper

Van Abbemuseum
Zangmanifestatie -  
Van Abbekoor nodigt uit...

VRIJDAG 27 JANUARI
Parktheater  
Eindhoven
Edwin Jonker, Bettina Holwerda, 
Fleur Jagt e.a. - A Chorus Line
Max van den Burg -  
Op een bedje van rucola

Muziekgebouw  
Eindhoven
Sinatra & Friends

Piet Hein Eek
Koffie met designers -  
Storioni Festival

Carte Blanche
Courage: een voorstelling  
over oorlog

Het Ketelhuis
Boiler Room Comedy  
Night met o.a.  
Leon van der Zanden,  
Fuad Hassen & more

De Bibliotheek Eindhoven
Workshop: “Deel jij mee?”

POPEI
Huismerk (twee bands live  
in het café)

ZATERDAG 28 JANUARI
Parktheater  
Eindhoven
Edwin Jonker, Bettina Holwerda, 
Fleur Jagt e.a. - A Chorus Line
Fabelhaft - O die zee

Muziekgebouw  
Eindhoven
Storioni Nacht

Effenaar
We All Love 80's 90’s 00's
King Shiloh Soundsystem

Academisch  
Genootschap
Schrijfster Mieke Koenen over het 
leven en werk van Ida Gerhardt

Carte Blanche
Courage: een voorstelling over 
oorlog

Catharinakerk
Jolanda Zwoverink (Rotterdam)

Van Abbemuseum
Kinderkunstclub

De Bibliotheek  
Eindhoven
Workshop Websites maken/
Bloggen: de basis

ZONDAG 29 JANUARI
Parktheater  
Eindhoven
STET The English Theatre: Storybox 
Theatre, Rod Burnett - Jack and the 
Beanstalk
Busreis naar Musicals in Concert, 
live on tour
Edwin Jonker, Bettina Holwerda, 
Fleur Jagt e.a. - A Chorus Line
Het Filiaal - De Grote Illusionist

Muziekgebouw  
Eindhoven
Storioni op zondag
philharmonie zuidnederland - Alice 
in Wonderland +7

Altstadt Eindhoven
The Rolling Stones Dag, nationale 
editie nr. 17

Carte Blanche
Courage: een voorstelling over 
oorlog 

POPEI
Singer-songwriter

Boekhandel van Piere
Filosofiecafé over Hannah Arendt 
met Dirk De Schutter en Remi 
Peters

Perk Interieuropleidingen
Open dag

De Bibliotheek Eindhoven
De Kleine Zon speelt Wi Wa Walvis

Van Abbemuseum
Theaterrondleiding voor de hele 
familie

MAANDAG 30 JANUARI
Parktheater Eindhoven
Arijan van Bavel, Mariska van Kolck 
e.a. - Boeing Boeing!

Muziekgebouw Eindhoven
Academy of St Martin in the Fields
Ad van Meurs presenteert Point 
Quiet

POPEI
Rock City Institute showcase

DINSDAG 31 JANUARI
Parktheater  
Eindhoven
FC de Rebellen
Patrick Nederkoorn - Het komt nu 
wel heel dichtbij

Muziekgebouw Eindhoven
Bach & omgeving - Luisteravond

Van Abbemuseum
Spraakmakend Van Abbe

POPEI
Rock City Institute showcase

Natlab door Plaza Futura
Verdi - Il Trovatore

Filmhuis De Zwarte Doos TU/e
The Wailing

AGENDA
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Happy new  
good excuse

There is always a good excuse 
to set up or postpone new 
resolutions. The start of a new 
year is the most popular excuse. 
The last few days might have 
been all about excesses – we 
drank, ate and danced out the 
frustrations of 2016 and swore 
to beat them as the sun will 
come up in 2017. We raised 
our voices and glasses to the 
victories and happy memories 
of the past year, challenging 
each other to take up new steps 
in the new year.

A fresh start
New Year. It’s an edge we stand  

on, and stand for. A made-up  

edge, a given chance, a set-up for a 

fresh start. We might as well decide 

to stop smoking, start running, 

travelling or quitting social media at 

any time of the year. But somehow, 

we feel that decisions have to be 

made on the 1st of January. The 

very first morning seems to be the 

king of all mornings: the first step 

into a new cycle, the opening to 

a new world of possibilities… if it 

hadn’t been for our heavy heads 

and dry mouths.

The truth is we are the only power 

needed to start up, pursue or 

redirect our journeys. There is one 

resolution I would everyone invite 

to follow: smile more, for happiness 

is a good fuel. But in case you’re 

unable to take this kick-off, do not 

hesitate to invoke other filling ener-

gies. And we are blessed, for we live 

just in the right place.

Eindhoven creates energy
For a comforting start of the day, 

trust ZwartWit Koffie (Victoriapark 

7): the way to brighten you up with 

an unbeatable breakfast sandwich, 

delicious coffee and adorable baris-

tas. If it is an energizing kick-off you 

are looking for, treat yourself with a 

swim in the majestic Olympic pool 

of Tongelreep (Antoon Coolenlaan 

1 – one year access costs 50 euros + 

2 euros per visit). Searching for spi-

rituality? Yoga Kumar (Paradijslaan 

30A) is a cocoon where mindful-

ness and wellbeing lead the way. 

To celebrate every new day, yield 

to temptation in La Semolina (De 

Stadspoort 6) where fresh pastas 

and soups are original, homemade 

and always spot on and where the 

service is great.

I have no magic formula to share, 

only wishes and thoughts. January 

is just another month, another 

chance to manage your time and 

make it count. As the days will keep 

EINDHOVEN 
INSIDE
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on stretching longer, I wish you will 

all grow in the directions of your 

dreams – directions you might 

not have allowed yourself until 

now. I wish you will see more into 

your daily routine and make your 

everyday steps meaningful. I wish 

you will build your home and open 

your heart in the city of Eindhoven, 

where magic really is in the hands 

of people. Make up your own guide, 

stick to your beliefs, smile and 

share. This is what my wishes for us 

are, for 2017 and ever after. Break 

free, follow unwritten rules, make 

your happiness.

Eindhoven is your playground
What if a good year would start 

with being good to you? Who said 

ice cream was only for the sum-

mer? Freeze your brain on the insa-

nely tasty creations of Intelligentia 

ICE (Leidingstraat 43). Treat yourself 

to go through the cold weather: 

wrinkle your hands at the sauna on 

a weekday, at SpaSense in Geldrop 

(Zwembadweg 7). Have dinner on 

a designer’s table at the Piet Hein 

Eek restaurant (Halvemaanstraat 

30): share a cheese board and your 

childhood memories under their 

grandiose Christmas tree.

2017 has just as much potential and 

opportunities as any previous years. 

It’s up to you to create moments to 

remember. Live now, not yesterday 

or tomorrow. Walk the streets, ride 

the roads, open the doors, fight the 

fear and be real. Eat, drink, train, 

talk, get out, build up, make plans, 

dream, run. Do not be reasonable, 

just be safe. This is your playground, 

and this is your time to step up in 

the game.

May you live 2017 to the fullest 
and nothing in between.

Want to know more about me? 

Look me up on  

www.zoerevercez.com! 

 “It’s up to you to create moments  
to remember. Live now, not 

yesterday or tomorrow.”

LICHT JANUARI 2017
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Stuur de vijf ontbrekende cijfers in het middelste 
vak voor 31 januari naar  info@lichtopeindhoven.nl 

(o.v.v. je naam en telefoonnummer)

Per post mag ook: 
postbus 851, 5600 AW Eindhoven. 

De prijswinnaar krijgt  
persoonlijk bericht. Minimale leeftijd  

voor deelname is 18 jaar.

PUZZEL & WIN
WIN EEN DINERBON T.W.V. € 100,-! 

Te besteden bij Holland Casino Eindhoven
Aangeboden door:
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ELKE DAG KANS OP VELE JUMBO 
BOODSCHAPPENCHEQUES

WIN € 2.500,-
BOODSCHAPPEN

2 T/M 29 JANUARI
ZO T/M DO EINDHOVEN

HEUVEL

HC_EHV_BOODSCHAPPEN_OD_ADV_160x230_v2.indd   1 14/12/2016   09:49


