
A.S. ZONDAG
KOOPZONDAG

van 12.00 - 17.00 uur

Voor overige vestigingen en nog méér scherpe aanbiedingen zie: sola-fabriekswinkel.nl

Solafabriekswinkel Fredericklaan 1a, 5616 NB Eindhoven. Tel. 040-2920200. 

Voor reguliere en aangepaste openingstijden ivm nationale feestdagen raadpleeg onze webshop: www.sola-fabriekswinkel.nl

VOORJAARSTRENDS 2015

Professionele schaaf
•  Veilig snijden door vinger-beschermstuk
• Verschillende snijdiktes
• Eenvoudige reiniging
• 2 jaar garantie
> Voor meer info zie webshop

Smartkitchen
Multirasp
•  3 snijbladen voor raspen, 

schijven, kartelen
• Opvangbak
• Veilig snijden door vinger-beschermstuk
• 2 jaar garantie
>  Voor meer info zie webshop

24.95 Per stuk

BespaarBespaar 12.-

12.95

Strakke kookset met een professionele look
•  Geschikt voor elke hittebron
•  Deksel met schenktuit voor 

veilig en gemakkelijk afgieten
>  Voor meer info zie webshop

Kookset Pearl

129.95
279.-

BespaarBespaar 150.-

BespaarHOTDEAL

Snijplanken
25x19 cm van 11.95 voor 6.95

35x25 cm  van 13.95 voor 7.95

40x29 cm van 16.95 voor 9.95

6.95
Vanaf

4.95 99.95
BespaarBespaar 5.- BespaarBespaar 99.-BespaarBespaar 54.-

25.95
79.95 9.95 199.-

Bestekset Oase
6 persoons - 50-delig
• Mooi rank en slank 
• 18-10 edelstaal 

Coffee to go
• Verkrijgbaar in 3 kleuren
•  Warmte isolerend
• Afsluitbaar

Stonehenge Wok
•  Slijtvast hardsteen voor 

gezond roerbakken
• ø 28 cm

Met vochtgleuf
& antislip 

Voor de complete 
serie zie webshop

Ideaal voor
in de auto

  Gratis verzending vanaf 50,-

  Kosteloos retour binnen 14 dagen

  
 Vertrouwde kwaliteit, laagste prijzen

  Compleet aanbod Sola artikelen

   Vóór 16.00 uur besteld, morgen in huis

 
Speciale online deals

Bestel ook 24/7 online! 
Sola-fabriekswinkel.nl

19 vestigingen 
in Nederland met 

vertrouwde kwaliteit, 
vakkundig advies 

en hoogwaardige service.
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Waarom voel jij 
je verbonden met 
Veldhoven? En hoe? 
Daar draait het om in 
het boek ‘Verbonden 
met Veldhoven’, 
een initiatief van de 
gemeente Veldhoven, de 
Bibliotheek Veldhoven/
VVV Veldhoven, 
Museum ‘t Oude Slot, 
Art4U, De Schalm en het 
Veldhovens Ondernemers 
Contact. Het boek 
verschijnt in september 
2015. In deze rubriek 
deelt Frank van den 
Wittenboer alvast zijn 
gevoelens met de lezers 
van De Ahrenberger.

VeldhoVen - “Ik ben Frank, 
geboren in Den Bosch in 
1961. Toen ik een paar jaar 
oud was ben ik op Severi-
nus gaan wonen. Eerst op 
de Rozenhof, daarna op ver-
schillende plekken. Ik heb 
er heel wat meegemaakt. Als 
kleine jongen wilde ik al het 
naadje van de kous weten 
en heb ik ook streken uitge-
haald: ik ben eens over de 
muur geklommen en heb op 
het dak gelopen. Begin jaren 
‘70 ben ik op de Prins Wil-
lem Alexanderschool geko-
men. In een klein klasje in 
een houten gebouw. Ik keek 
altijd naar de koeien die 

buiten stonden. De meesters 
en juffen waren leuk. Elk 
jaar hadden we schoolkamp 
met thema’s als dieren, zee-
rovers en als vaste prik de 
brandweer. We voetbalden 
veel op het schoolplein. De 
lessen waren ook interes-
sant: over verkeer, de natuur 
en zo. Op vrijdag hadden we 

als weekafsluiting muziek-
middag: het allerleukste! In 
1976 werd ik drummer bij 
de Prins Willem Alexander-
band. Het optreden in het 
postkantoor voor de kinder-
postzegelactie en de zieken-
dag waren heel bijzonder. 
Onze reizen naar Oosten-
rijk en Polen waren erg fijn. 
Die waren gesponsord door 
bedrijven uit Veldhoven. 
Laatst hebben we een spon-
soractie gehouden voor 
nieuwe instrumenten. Ik 
heb een elektrische drumkit 
gekregen, waar ik heel blij 
mee ben.”
“Nu woon ik op Biezen-
kuilen 69, een speciale 
woonvorm. Ik kan daar 
mijn zelfstandigheid beter 
ontwikkelen, koken, was-
sen en boodschappen doen. 
Het wonen is er voor mij 
veel prettiger. De integratie 
loopt goed: het atelier waar 
ik werk, zit midden in het 
City Centrum. Veldhoven 

gaat ook met zijn tijd mee. Je 
ziet er moderne dingen, zo-
als skateboarden. Er is een 
heel park voor aangelegd, 
waar ik graag wandel. Voor 
de toekomst zou ik wil-
len dat Veldhoven groen-
er, duurzamer en digita-
ler wordt. En dat we door 
communiceren elkaar beter 
begrijpen, zodat er meer 

saamhorigheid is. Daar heb 
ik een gedicht over gemaakt: 

Als ik de aarde zou schep-
pen, zou ik alle deeltjes door 
de bliksem laten communi-
ceren naar de mensen toe 
De wezens zouden vre-
delievend zijn en posi-
tieve contacten hebben  
En zo creëren ze een hemel.

Verbonden met Veldhoven: Frank v.d. Wittenboer

Veldhovenaar Frank van den Wittenboer is beeldend kunstenaar, dichter, filosoof en drummer van de Alexanderband. 
Foto: Bellus Imago, Margo Kauwenberg

ik wil niet weg 
uit veldhoven, er 
is altijd wat te 
beleven

Veldhovenaar Frank van den Wittenboer is beeldend 
kunstenaar, dichter, filosoof en drummer van de 
Alexanderband. In 2009 mocht hij een door hem ge-
maakt schilderij met gedicht overhandigen aan konin-
gin Beatrix, toen zij een werkbezoek bracht aan Severi-
nus. Andere hoogtepunten zijn voor hem het deelnemen 
aan internationale kunstweken in Rotterdam, Kortrijk 
en Zeeland. Zijn beeldend werk hing in het Cobra mu-
seum in Amstelveen, de Beurs van Berlage in Amster-
dam en het Hongaars Cultuurhuis in Brussel.


