
1

Samen alleen

Goede dingen uit de buurt
In de correspondent stond weer een mooi 
stukje: “vergeet niet: rampen en crisis 
halen het beste in mensen naar boven.” 
En ook in onze buurt zie je dat gebeuren. 
Een luid hoorbaar applaus voor de zorg 
vanuit ieders achtertuin, mensen die op 
Facebook aanbieden buurtbewoners 
te helpen met boodschappen of andere 
dingen. Dit soort tijden brengt mensen 
ook dichter bij elkaar ook al mag dat 
fysiek niet. 

Elkaar nóg beter helpen
Onze voorzitter van de BWO, Maarten, 
kwam nog met een mooie suggestie. 
Iedereen die iets wil doen of hulp kan 

zijn/haar raam hangen. Op de een na 
laatste pagina van deze krant kun je deze 
vinden. En dan ook meteen een oproep 
aan alle eigenwijze Buurtgenoten… 
Voel je je niet lekker of behoor je tot een 
risicogroep? Vraag elkaar alsjeblieft om 

echt niet alleen te doen en het is veel 
veiliger voor iedereen om binnen te 
blijven (of in je tuin).

Voor onze kinderen
Buren zullen wat meer overlast hebben 
van schreeuwende en stuiterende 
kinderen in huis, in de tuin en in de 
speeltuin. Gelukkig krijgen ouders overal 
vandaan hulp in het geven van lessen, 
digitale sportlessen voor kinderen én 
entertainment om kinderen bezig te 
houden. Bijvoorbeeld van onze bekende 

van haar gezin, die hierbij hielp.

Bijzondere tijden, daar is iedereen het wel over eens. 
Het sociale leven is grotendeels stilgelegd en de 
straten in de Irisbuurt zijn, op wat uitrazende kinderen 
na, leeg. Voor het eerst geen Blokhut agenda in deze 

krant omdat niemand weet hoe lang we binnen moeten blijven. Alles om 
ervoor te zorgen dat de kwetsbaren in onze buurt en daarbuiten gezond 
blijven en de mensen in de zorg hun werk kunnen blijven doen.

De toekomst.
Het leven krijgt een andere vorm nu, 
misschien voor een korte termijn of voor 
een langere tijd. Niemand weet waar we 
staan op het moment dat deze krant bij 
je in de bus valt of waar we staan over 
een half jaar. We kunnen alleen hopen 

onze dierbaren. 

Tot de onzekerheid voorbij is, focussen wij 
ons vooral op de mooie ontwikkelingen in 

elkaar bieden, het goede effect op het 
milieu en onze parkeerplaatsen. En op 
de saamhorigheid. Want ook al zijn we 
even allemaal alleen in onze huizen, we 
doen dit samen. [LH]
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Wegens Corona zijn de 
gebruikelijke activiteiten in de 
Blokhut geannuleerd.
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Corona in de Irisbuurt....hartverwarmend!
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Bedankt Irisbuurt!
Wat een grote veer was dat! Tijdens de jaarlijkse 
uitreiking van de waarderingssubsidie van de 

zonnetje gezet.

werkgroep speeltuin, werkgroep bevrijdingslinde en bestuur Blokhut van de Irisbuurt 
samen in ontvangst mogen nemen.  

Wethouder Yasin Torunoglu bestempelde ons als een actieve buurt waar vrijwilligers 
veel voor elkaar krijgen. Nieuwe initiatieven op gang brengen, de Blokhut weer 
laten bruisen, samen de speeltuin opknappen, zorgen voor de verse lindeboom als 
verbindend element in de buurt. Met het geld mogen we doen wat we willen. Dit 
feestje wordt dus nog vervolgd. [EC].

Buurt-info

Bewonerorganisatie Irisbuurt
Maarten@irisbuurt.nl

Bewonersvereniging 
Cingelshouck
cingelshouck@outlook.com

Bestuur Blokhut
vriendenvandeblokhut@gmail.com 

Beheerder Blokhut
Ria de Laat

Buurtcoaches 
Herman Elenbaas
Okke Hendriksen 
Nienke Flaman 

Wijkagent
Koen van Grindsven

Redactie Iriskrant
iriskrant@gmail.com

Website Irisbuurt 
info@irisbuurt.nl 

Facebookpagina
OOG voor de IRISBUURT

Naaisters van 
mondmaskers

gezocht!
INGEnaaimachines aan de 

maskers produceren. Er is 
behoefte aan vrijwilligers. 
Wat is er mooier dan een naailes 
op super de luxe naaimachines, 
heel veel oefenen en de zieken
huizen helpen aan de broodno
dige mondmaskers. Houd de 
Facebookpagina in de gaten voor 
meer informatie en aanmelding.
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Rochusbuurt en muziek 
In de Rochusbuurt startte hij op een stu
dentenkamer. Hij ontmoette er zijn hui
dige vrouw Danielle. Ze kochten er een 
huis Hun vier zonen groeiden er op en 
zijn deels al uitgevlogen. Nu heeft hij er 
ook zijn winkel. 

Wim studeerde eerst aan de detailhan
delsschool, later volgde hij op Fontys 
commerciële economie en rondde zijn 
derde studie Vrije Tijdswetenschappen 
aan de Universiteit van Tilburg af. Alles 
wat hij toen leerde gebruikt hij nu om De 
Platenzaak te runnen. Een uitsluitend fy

koopt en waar hij zijn hobby tot zijn werk 
heeft gemaakt. 

De Rochusbuurt, maar ook de muziek 
vormen een rode draad in zijn leven. 
Wim was jarenlang eigenaar van Café 

draaide. Op zaterdagavonden kon je 
daar toen swingen. 

Toch speelt noch hij, noch zijn vrouw en 
zonen een instrument. De gitaar kreeg hij 
tot zijn spijt niet onder de knie. Het liefst 
zou hij goed piano leren spelen. 

Van ABBA tot Zappa 

heeft juist de frisheid van een goed geor
ganiseerde winkel met de platen van wel
eer. Bij binnenkomst moet je eerst langs 
Wim. Daar wisselt hij graag zijn kennis uit 
met de vele liefhebbers die zijn zaak al 

dat praat gemakkelijker. 

“Ik verkoop een beetje nieuw vinyl”, ver
telt Wim. Volgens hem is dat niet genoeg. 

op.  Nee, als echte winkel onderscheid 
ik mij alleen door de liefde voor de mu
ziek van vroeger, met kennis van zaken 
en gevoel voor de bijzonderheid ervan 
te verkopen”. Gevraagd naar wat dan, is 
zijn korte antwoord: “Alles van ABBA tot 
Zappa“. Wim is er heilig van overtuigt dat 
alleen de fysieke ontmoeting tussen klant 
en detailhandelaar zijn zaak zal onder
scheiden van anderen. Liefhebbers uit 

heel de wereld weten hem inmiddels te 
vinden. Zo verbaasde het hem dat veer
tien dagen na de opening iemand uit Ber

euro aan vinyl, blij de deur uitliep. “De 
wereld is klein geworden. Dat is het wel 
het voordeel van het internet en de soci
ale media”, zegt hij. 

Zijn zaak wordt bezocht door kinderen 
van tien, maar ook een opa van vijfen
tachtig weet hem te vinden. Dertig pro
cent van zijn klanten is vrouw. Het leukst 

mensen die al hun platen hebben weg
gedaan bij de introductie van de CD, 
maar het liefst alles terug zouden willen 
kopen”. Een LP koop je bij hem voor tien 
tot vijftien euro. Collectors items heeft 
hij ook. Voor een door band of muzikant 
gesigneerd exemplaar betaal je natuur
lijk veel meer. “Maar, voegt hij eraan toe: 
“Het is hier geen museum, want het gaat 
er wel om dat mijn aanbod komt en gaat”. 
[HK] 

Sinds juni vorig jaar zetelt recht tegenover de Jumbo op de Geldropseweg, “De Platenzaak”. 
Die doet in vinyl&more, zo meldt het logo. Trotse eigenaar is Wim van Stiphout, geboren 
in Someren, maar Eindhovenaar sinds zijn studie en ‘getrouwd’ met de Rochusbuurt. Wie 
is hij en wat drijft hem om een platenwinkel met singles en LP’s te starten op zijn 55ste?

“Maar het is hier geen museum” 

info@deplatenzaak.com
www.deplatenzaak.com

In -en verkoop van LP’s, CD’s, DVD’s 
en singeltjes

Geldropseweg 86A
5611 SK Eindhoven

Tel.: 06-51 59 04 65
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Cingelshouck in alle staten

Drukte in de van Wassenhovestraat
De buurt is van mening dat er met één 
uitgang van de buurt én alle bouwplan
nen door de gemeente niet goed geke
ken is naar de leefbaarheid van de wijk. 
De verkeersdruk zou te hoog worden als 
alle (nieuwe) bewoners en scholieren 
door de Van Wassenhovestraat uit de 
wijk moeten. Een goede doorberekening  
moet voorkomen dat er achteraf alsnog 
een oplossing voor de verkeersdrukte 
moet komen. Op dit moment is er maar 
ruimte voor één baan in verband met ge

geeft een hoop gedoe en vertraging in de 
straat.

Raad van State
Helaas beargumenteerde de Raad van 
State dat de capaciteit van de straat niet 
het maximum zou overschrijden en daar
mee krijgt de gemeente gelijk. Het ziet er 
dus naar uit dat het druk gaat worden in 
de van Wassenhovestraat straks, ook al 
ziet de gemeente dat anders. De mees
ten die wel eens door deze straat moeten 
met de auto zien waarschijnlijk dat dit nu 
al best een moeilijke verkeerssituatie is. 
Het is altijd hopen dat je geen tegenlig
ger krijgt. Laat staan straks met nog eens 

om massaal de auto de deur uit te doen 
en jezelf aan te sluiten bij Iris Elektrick
dus. [LH]

De stad groeit en ook in onze wijk zien we dat terug. De ontwikkelingen rondom het kanaal voor een toe-
gangs-en uitgangsweg van het centrum en de gebiedsontwikkeling van het Augustinianum en Campinater-
rein raken ons direct. Dat was voor de BWO van de Cingelshouck ook aanleiding om kritisch te blijven op het 
beleid van de gemeente en bezwaar aan te tekenen tegen de plannen bij de Raad van State. 

Slechts één rijbaan in de Van Wassenhovenstraat door geparkeerde auto’s

Bouwactiviteiten. Op de achtergrond het nieuwe Augustinianum.

 onderhoud
 APK-keuring
 schadeherstel
 banden
 in- en verkoop 

 personenauto’s

Hoefkestraat 17
tel (040) 211 25 95

onderhoud en reparaties, 
Muntplein 11, Eindhoven

www.podotherapiebonnema.nl
Geldropseweg 115

Bel, WhatsApp of Mail voor een afspraak!
+316 159 200 03

Podotherapiebonnema@hotmail.com
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Know Your Neighbor
by Gisi Cannizzaro

In this English-language series, we get to know people from the neighborhood who are not 
originally from the Netherlands. This time we meet Christian from Austria and Mari from Estonia, who current-
ly live with their two young sons on the Gabriel Metsulaan. Christian carries out microelectronics research 
at the High Tech Campus and Mari has freelance graphic design and interior design consultancy projects 

How did you meet?
I was living in Eindhoven as a master 

studying at the Design Academy – but 

years, where Christian did his PhD in 
microelectronics in Graz.

Why did you move back to Eindhoven? 
Christian: We did not feel like we were 
ready to settle in Austria and wanted 
to spend a few years abroad. Mari: 

both design and technology. We moved 

of our sons were born here, so we have 
ended up settling here.

Why did you move to the Irisbuurt? 
Christian: We had lived near here before, 
on the Tongelresestraat. Mari: We liked 
this area because it is close to the station, 

school. We looked around a lot and were 

is a green area and we love the spacious 
gardens in front and back.

Do you participate in neighborhood 
activities? Mari: Yes, I just joined the 

started attending Cingelshouck meetings.

What do you like about Eindhoven? 
Mari: There are good work opportunities 
and we appreciate the Dutch way of 
life. Eindhoven is different than years 
ago; now it is really up and coming. 
The city has made big steps. Christian: 

nonsense – compared to Austria where 
the society is more hierarchical. And from 
Eindhoven we can easily reach Estonia 
or Austria for yearly visits. Also Italy, our 
favorite vacation destination.

What do you miss about your home 
culture? Christian: I miss the nature and 
mountains. It would be nice to be able 
to go hiking in the weekend. Mari: I miss 
things like a cold snowy day with blue 
skies. Here the sky is more often gray. 
And of course I miss family.

What is it like to raise children here? 
Mari: We are happy. If we lived in Estonia, 
the boys would not start school until age 

up in a more international environment 
than if we were in either of our home 
countries. They see it as normal to have a 

parent who speaks other languages. Our 

He does not necessarily feel Estonian or 
Austrian, and says he and his brother are 
“Eindhoven boys.”

Can you speak Dutch? Mari: I already 
speak Estonian, Russian, English, and 
German, but yes, we are learning Dutch, 
since we have children for whom Dutch is 
becoming their best language.

Do you have any hobbies? Christian: 
Mari cares for her many plants, both 
inside and outside. Before the kids, 

Kinderdagverblijf
De Kersentuin

Dagopvang en buitenschoolse opvang

De kersentuin is een verrassend ruim 

Wij bieden plaats aan een babygroep, een 

De groepen zijn klein van omvang zodat wij de 

team van vaste leidsters omdat volgens ons een 

Wij zijn van maandag t/m vrijdag geopend 

www.kinderdagverblijfdekersentuin.nl

Hoefkestraat 52
5611 RN Eindhoven

E: dekersentuin@chello.nl
Tel: 06-55344411
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Filmclub Blokhut 
exponentieel succes

Donderdag 5 maart was het weer raak in de Blokhut. 

het bezoekersaantal exponentieel groeien. Margriet Jansen, één van de 

we zo doorgaan moet iedereen straks z’n eigen stoel meenemen, net als 

van de maand 
Dit keer een bijna dertig jaar jongere, 
maar heftig doorgedraaide, Michael 

ker ding”, hoor ik een bezoekster zeggen. 
Mmm, ik zwijg.

Na de première, een maand geleden, 
was het op 5 maart een heel stuk druk
ker. Ik vroeg wat bezoekers wat ze von
den. “Ontspannen sfeertje; vlakbij in de 
buurt; lekker een drankje en nootje erbij; 

met pauze voor mensen met kleinere 
blaas”, waren wat commentaren. 
Halverwege kunnen alle dorstigen even 

aan de bar, mocht je daarvan houden. 

griet en medeorganisator Marion Verhoef 

onder andere aangekondigd op de Face

Nieuw leven
 

Als het misbruik van genade 
de zonde is,

dan wil ik de verleiding 
weerstaan.

 

Wetend dat de werkelijkheid 
vernietigend kan zijn

Omdat de dood nieuw leven 
doet vermoeden,

Ontastbaar en gevuld met 
liefde.

Toon Roosen
Iris Art

Een uniek adres voor kruiden, etherische oliën en edelstenen
Geldropseweg 80.
5611 SK Eindhoven

Jawad naaiatelier
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Terug in de Iriskrant: de Irisvraagbaak! Een 
vraag-en-antwoordrubriek waarin actuele onderwer-
pen aan de kaak worden gesteld. Voor buurtbewo-
ners, door buurtbewoners. Met in deze editie…

“Beste Iriskrantredactie, ik heb mijn woonkamer vol 
wc papier staan, maar nu heb ik geen plek meer om 
thuis te sporten. Hebben jullie een oplossing? 
Liefs, anoniempje” 

Lief anoniempje, 
al eens ooit gedacht over een bidet of 

toiletbezoek geen papiertje meer aan te 

Heb je ook een onderwerp voor de irisvraagbaak? Mail dan naar iriskrant@gmail.com en 
wij zullen je vraag geheel anoniem aan onze vraagbaken voorleggen!

moment wel weer meer parkeerplekken beschikbaar. Misschien 
kun je samen met je buren (om de beurt) op deze parkeerplek
ken een hindernisbaan maken van het wc papier zodat je direct 

de wc rollen in de verpakking blijven: de katten in de buurt zijn 
dol op rondslingerend wc papier en voor je het weet heb je een 
kattentoilet voor je deur.”

De Irisvraagbaak!

Contact maken met de overburen is lastig 
in deze moeilijke tijden, maar gooi eens 
wat wc rollen naar elkaar over vanaf de 

voor zowel sociale als motorische vaar
digheden waarbij ook de buurt nog leuk 
versierd wordt.

Kim 
heeft
HULP

Computerhulp 
nodig?

Voor Mac en Windows
Zowel hardware en software

Kijk op pchulp.com of 
bel vrijblijvend 040-2138800

Koop je privé sportzaal!
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Het begint langzaam maar zeker een traditie te worden dat de enige Eindhovense 
wagenspelgroep, het Ariens Toneel, met een nieuw wagenspel naar onze buurt komt. Ze 
spelen dit jaar niet op zondagmiddag voor ons, maar op zaterdagavond. Vroeg in de avond 
zodat ook alle kinderen kunnen komen kijken. Het is gratis voor iedereen.

Wagenspel op zaterdag 4 juli 

Reserveer dus alvast zaterdag 4 juli. Het toneelstuk begint om 

hoe de acteurs zelf in korte tijd hun tractoroplegger ombouwen 
tot een echt toneeldecor.  Zoals altijd doen ze dat in de Irisbuurt 
bij de boomvlonder aan de Adolf van Cortenbachstraat.

Het Ariens Toneel komt deze zomer met een nieuwe regisseur, 
Annemoon Langenhoff. Die houdt vooral van stukken met 
humor en lichtheid en met dans en muziek. Op Youtube kun je 
een eerder door haar geregisseerd wagenspel zien: 
https://youtu.be/TQIdswLzvFk. [Door Tonnie Vossen]

Foto van de voorstelling uit 2017

IN DE DROOMWERELD BEN JE THUIS!

Al 14 jaar bieden wij persoonlijke en professionele opvang aan kinderen 
tussen nul en dertien jaar. 

Onze organisatie kenmerkt zich door een open sfeer en klantgerichtheid. 
Wij bieden:

   studiedagen

www.dedroomwereld.nl.
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Jorinde’s schrijfkunsten
Al jarenlang schrijft ze iedere editie van deze krant een column waarin ze ons meeneemt 
in haar eigen en onze wereld. Onze eigen Jorinde Panken (schrijversnaam Huibers) heeft 
zichzelf de afgelopen tijd uitgedaagd tot het schrijven van een heel boek! Dus voor al onze 
Jorinde-fans: bij Bol.com, Bruna, Libris etc kun je terecht voor haar debuutalbum: Moeder-
ziel. Gelukkig heeft ze nog wel wat inkt overgelaten voor onze column.

Geldropseweg 75
56111 SE Eindhoven
Tel. (040) 211 18 65

www.audiotvcentrum.nl

Jorinde:
“Mijn boek ‘Moederziel’ is gepubliceerd! 
Na veel uren van zwoegen achter mijn 
PC, bloed, zweet en letterlijk tranen te 
hebben vergoten, is het nu eindelijk 
klaar en ik ben er ontzettend trots op! 
Ik heb het geschreven onder mijn meis-
jesnaam. Gezien de inhoud vind ik dat 
passend. Het is mijn eerste boek en on-
getwijfeld geldt ook hier ‘oefening baart 
kunst’. “

Waar gaat het boek over
Cato heeft haar leven geleid zoals zij dat 
zelf wilde. Als vrijgevochten, geëmanci
peerde vrouw zorgde ze voor haar eigen 
ontwikkeling. Dat haar gezin en vooral 
haar kinderen Sophie, Elise en Onno 
daar de prijs voor betaalden, was onver
mijdelijk en wat Cato betreft onderge
schikt aan het belang van haar persoon
lijke groei. Wanneer Cato wordt getroffen 
door een herseninfarct, worden de rollen 
omgedraaid. Sophie is genoodzaakt om 
haar verleden het hoofd te bieden en zal 
een manier moeten vinden om voor haar 
moeder te zorgen. [LH]

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA

Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590

Al uw reparaties
euro’s goedkoper

KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE
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Het dagelijkse leven 
raakt steeds meer in de 
ban van het virus. Hét 

maatregelen om het virus in te dammen 
worden bijna dagelijks bijgesteld. Waar 
we op vrijdag nog dachten dat we er 
goed mee weg zouden komen, is op 
maandag alweer achterhaald en de harde 
werkelijkheid raakt ons steeds meer. 

Onze bewegingsvrijheid wordt steeds 
verder ingeperkt. Afgelopen weekend 
zijn we nog een weekendje naar zee 
geweest met vrienden. Eigenlijk al tegen 
de adviezen in, want we gingen met zijn 
zessen. Als we maar met minder dan 

moest het kunnen zo dachten we nog. 
We hebben genoten, dat wel. Wandelen 
over het strand. Hapje eten in een 
verder leeg restaurant. Cocktails op het 
terras van een gezellige strandtent bij 
de vuurkorf. We vertrouwden de alcohol 
het desinfecteren van onze organen toe. 
Onderweg terug naar Eindhoven sloeg 
de paniek echter toe. Oudste zoon loopt 
stage in Zuid Afrika en ook daar breekt 
de paniek uit. Geen toeristen betekent 
geen inkomsten voor de bevolking. Geen 
inkomsten betekent geen eten. Geen 
eten betekent criminaliteit. Daar hebben 
ze toch al genoeg van daar, maar de 

met geweld of zelfs moord steeds groter 
wordt, doet mijn moederhart sidderen. 
In allerijl boeken we geld over op zijn 
bankrekening voor een ticket terug naar 

Nederland. De ticket wordt meteen 
geboekt voor een vlucht een paar dagen 
later. Het is echter nog maar de vraag of 
de vlucht ook door zal gaan. Gelukkig 
gaan al zijn huisgenoten met dezelfde 
vlucht, dus als ze stranden, zijn ze in 
ieder geval samen. Het liefst zou ik hem 
persoonlijk gaan halen. Zoon is zwaar 
ontgoocheld over zijn onverwachte en 
ongeplande terugkeer naar Nederland. 

Maar ook in ons eigen landje nemen 
de maatregelen verontrustende vormen 
aan. Geen toiletpapier meer te krijgen in 
de supermarkt. Geen groenten, fruit, rijst 
of vis in blik. Na een lange werkdag willen 
we ons bescheiden avondmaaltje bij 
elkaar gaan sprokkelen in de winkel. We 
grijpen al mis bij het brood en het wordt 
niet beter. Uiteindelijk besluiten we om 
de strijd om levensmiddelen te staken en 
genoegen te nemen met een soepje. In 
de rij bij de kassa kunnen we ons echter 
niet bedwingen en we graaien het laatste 
doosje paracetamol uit het schap. We 
kijken elkaar aan in lichte ontreddering. 
Waarom doen we dit? Maar we doen 
het en het pakje gaat mee naar huis om 
op de plank bij die andere drie pakjes 
neergezet te worden. En eerlijk is eerlijk. 
Het geeft rust om het in huis te hebben. 
Als we het niet zouden hebben en we 
zouden dringend paracetamol nodig 
hebben, weet ik zeker dat er een lieve 
buur met een paracetamolletje aan zou 
komen. Net als tien jaar geleden toen we 

hadden we echte serieuze griep met hoge 

koorts, spierpijn, hoofdpijn en een lijf dat 
alleen maar heel stil in bed kon liggen 
met gesloten ogen. Beneden liepen twee 
jonge pubers rond en wij lagen doodziek 
met griep in bed. Wat was ik toen blij met 
ons wijkje. Van de ene buur kregen we 
ingevroren maaltijden voor de jongens, 
die hoefden ze alleen maar in de 
magnetron te zetten. De volgende buur 
kwam elke dag een boodschappenlijstje 
halen en deed de boodschappen. We 
kregen van iemand anders iedere dag 
de krant. We waren te ziek om hem te 
lezen, maar toch lief. De volgende reed 

om medicijnen op te halen. Zelfs de hond 
werd uitgelaten als de jongens op school 
zaten. We waren echt heel ziek. 

Maar in die twee weken heeft onze 
buurt haar kracht aan ons bewezen. Als 
de nood aan de man is, dan helpen we 
elkaar. We hoefden het niet te vragen, 
het gebeurde gewoon. Wat een warm 
gevoel was dat. En dat maakt onze wijk 
zo uniek. Wat ben ik er trots op om daar 
deel van uit te maken. Toen hadden we 
nog geen facebook, maar nu zie ik de 
lieve, zorgzame berichten verschijnen 
op de tijdlijn. Maaltijden, kinderoppas, 
boodschappen. We zijn er voor elkaar. 
Ik hoop dat het zo blijft, ook als het 
echt moeilijk gaat worden. En over 
vele, vele jaren zeggen we tegen onze 
kleinkinderen: “We waren erbij toen de 
grote griep de wereld overging. We waren 
erbij, maar samen hebben we het gered”. 
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