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Het grote Iris Kerstfestijn! 
21 tot 31 december

Hohoho! Dit jaar even een andere kerst 
dan anders natuurlijk. Maar laten we hem 
net zo goed onvergetelijk maken met een 
groot kerstgevoel! Daarom hebben we voor 
deze kerst een paar leuke dingen bedacht.

Versier je raam en win een compleet 
diner in het vernieuwde Restaurant Iris

Op 30 december trekt de jury de wijk 
in, op zoek naar het aller-aller-aller-
mooiste kerstraam. Dus pak alles uit de 
kast, inclusief mooie lampjes en lees de 
duurzame kerstversieringtips verderop 
in deze krant. De winnaar ontvangt een 
diner voor twee in de nieuwe Iris. Hoezo 
nieuw? Twee enthousiaste dames gaan 
Restaurant Iris vanaf maart runnen: 
volgende editie meer hierover!

De Iriskerstparade
Ergens tijdens het grote kerstfestijn kun 
je een bijzondere parade door de wijk 
verwachten. Wat precies en wanneer 
houden we nog even geheim. Hou het 
‘Oog van de Irisbuurt’ op Facebook goed 
in gaten voor meer nieuws of blijf gewoon 
10 dagen lang uit je raam staren tot je iets 
bijzonders voorbij hoort & ziet komen.

De Iriskerstboodschap
Via de Facebookgroep vroegen we 
buurtbewoners: 
“Wie kan er in een zin van zes woorden 
vertellen waarvoor je afgelopen jaar 
dankbaar bent geweest? 

We plaatsen de reacties samen met die 
van de redactie graag (zonder naam) in de 
Iriskrant!”

Vriendschappen, familiebanden,  
ontvangen en gegeven liefde

Blĳ dat ik g�ond ben gebleven.

Dichter bĳ huis is acceptatie, rust.

kids naar school,  
ouders g�ond, vaccin.

De rust en kracht van liefhebben

i�ichten in het leven en mensen ...

Mĳn man geen ui�aaiingen  
bĳ darmkanker

Zalig nieuw huis met enorme tuin.

Moderne technologie,  
hoe nu “over”leven zonder.

Verhuisd maar gelukkig dichtbĳ  
mĳn Irisbuurt.

Ui�ichten vanuit huis,  
�uis vooral i�ichten.

Bĳna hersteld van  
een kleine hersenbloeding

Samen zingen is zich samen  
her-verbinden

Wonen in een vriendelĳke wĳk.

Die eerste knuffel na twee maanden
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Wegens Corona zijn de 
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en het OOG voor de Irisbuurt op 
facebook in de gaten.

Irisbuurt Agenda
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De Iriskrant 
duurzaam-

raamdecoratie-
wedstrijd!

Deze kerst is alles anders dan 
iedere andere kerst die we ooit 
hebben meegemaakt. 
We missen dit jaar ons gezamenlijke 
kerstdiner in de Blokhut en 
we zullen het ook zonder de 
nieuwjaarsborrel moeten stellen, 
maar gelukkig is er nog een hoop 
dat wel kan! Sfeer maken is nooit 
verboden! De iriskrant doet alvast 
een zetje met deze wedstrijd. 

Ramen en vensterbanken zijn ontzettend 
leuk om te versieren met kerst. Bij deze 
hoop ik dat je bij de aankleding van het 
huis je ramen niet overslaat!
En aangezien er op dit moment meer 
dan 1 goede reden is om niet achteraan 
te sluiten in een rij bij de Action, willen we 
er een duurzame wedstrijd van maken. 
Duurzaam betekent voor ons geen 
gebruik maken van glitters (schadelijke 
microplastics) of kant en klare plastic 
versieringen die al een wereldreis achter 
de rug hebben. Het maken van een 
duurzame versiering is ook een stuk 
eenvoudiger dan je misschien denkt en 
sowieso een stuk leuker! Zet je creatieve 
pet op en kijk nog eens goed naar wat er 
al in huis is en wat je daarvan nog kan 
gebruiken.

De prijs voor de mooiste decoratie is 
een dinerbon van restaurant Iris! De 
winnaar wordt in de volgende editie van 
de Iriskrant bekend gemaakt. 

Hier alvast tien tips om je op weg te helpen. 

1. Alles wat glinstert en fonkelt is mooi! De 
binnenkant van een zak chips of een zak 

Knip een zak open en lijm hem op een 
stuk karton. Doe dit aan beide kanten 
van het karton. Knip sterretjes, engeltjes, 
klokjes, boompjes, bollen of een andere 
vorm uit het karton en hang deze aan een 
touwtje, voilà een kerstslinger!

2. Teken op je raam met raamstiften op 
waterbasis! Er zijn op internet een hoop 
leuke patroontjes te vinden en natuurlijk 
kan je dan ook meteen de hele buurt een 
kerstboodschap sturen door deze op je 
ruit te schrijven.

3. Verzamel een paar mooie takken en 
dennenappels in het bos. Op dit moment 
liggen er veel naaldbomen in de bossen 
die net gekapt zijn. Geef ze nog een 
tweede leven en neem wat takjes mee 
naar huis. Je kan ze met een klein lintje 
ophangen aan een grote tak of verwerken 
tot een krans. 

4. Zoutdeeg: koekjes om vooral niet te 
eten! Je neemt 1 kopje zout, 1 kopje 
bloem en een half kopje water. Van het 
zoutdeeg kun je allerlei vormen maken 
en de vormpjes zien er heel mooi uit, 
bijna alsof ze van porselein zijn. Droog 
de vormpjes door ze 2 uur in de oven te 
doen op 120 graden. Als ze droog zijn 
kan je erop schijven, patroontjes tekenen 
en kleuren. Nog een tak over uit het bos? 
Hang daar dan de vormpjes aan.

Geldropseweg 86A
5611 SK Eindhoven

Tel.: 06-51 59 04 65
info@deplatenzaak.com
www.deplatenzaak.com

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

singeltjes

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:

• Buitenschoolse opvang

   studiedagen

www.dedroomwereld.nl.

• Dagopvang
• Peuteropvang
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5. Papier is hartstikke plat, maar wanneer 
je veel reepjes knipt van een oud boek of 
een krant, ze buigt en samenvoegt, is het 
ineens een kerstbal. Op internet kan je 
vele voorbeelden vinden van met papier 
gemaakte kerstballen.

6. Heb je een glazen potje over? Versier 
dan de buitenkant van het potje met 
tekeningen of takjes en zet er een kaarsje 
in. Supergezellig en mooi. 

7. Heel aromatisch… Snijd een sinaasappel 
in dunne plakjes, droog deze plakjes in de 
oven en rijg alle schijfjes aan een koord. 
Het ruikt heerlijk, maar ziet er ook leuk uit. 

8. Satéprikkers in huis? Maak het einde van 
de prikkers aan elkaar vast en je hebt een 
ster. Je kan de ster versieren met papier 

of takjes, er dingen aan hangen of hem 
kleuren. 

9. Met al dat thuiswerken is er veel meer 
wc-papier ingeslagen dan ooit. En al die 
lege rolletjes zijn nog ergens goed voor, je 
kan er sneeuwsterren van maken! Snijd de 
lege rolletjes in reepjes en duw de reepjes 
een beetje plat. Als je de uiteindes nu aan 
elkaar lijmt kan je sterretjes maken. 

10. Veel wijn gedronken? Schenk gerust 
nog een glaasje in en maak van de kurkjes 
poppetjes. Een Maria-kurkje, Jozef, kindje 
Jezus en je hebt al genoeg om een half 
stalletje te vullen. Cheers!

Buurt-info

Bewonersorganisatie Irisbuurt
Maarten@irisbuurt.nl

Bewonersvereniging 
Cingelshouck
cingelshouck@outlook.com

Bestuur Blokhut
vriendenvandeblokhut@gmail.com 

Beheerder Blokhut
Carst de Kock
tel: 06-42475677
mail: blokhut.agenda@gmail.com

Buurtcoaches 
Herman Elenbaas
Nienke Flaman 

Wijkagent
Koen van Grindsven
tel: 0900-8844

Redactie Iriskrant
iriskrant@gmail.com

Website Irisbuurt 
info@irisbuurt.nl 

Facebookpagina
OOG voor de IRISBUURT

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

www.audiotvcentrum.nl

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA

Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590

Al uw reparaties
euro’s goedkoper

KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE
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De meeste van de lezers kennen hem: 
van Koningsdag, van het Ibizafeest, van 
een fout geparkeerde auto of van een 
avondje Irisbuurten: ‘onze’ Andy. Maar 
wat nog niet iedereen van hem weet 
is dat Andy ook onze buurtschilder is. 
Dat viel Andy ook op toen hij allemaal 
andere schilders de afgelopen maanden 
in de wijk zag. Dat kan zo niet langer 
natuurlijk en daarom heeft hij speciaal 
voor ons een éénmalige burenactie 
bedacht: ieder adres dat een schilder- of 
timmeropdracht heeft betekent 1% extra 
korting op de prijs.

Waar kun je Andy voor bellen? Voor 
binnen- en buitenwerk, maar ook voor 
timmerwerk. Hoe het werkt? Bel of mail 
Andy met je klus vóór 15 januari. Hoe 
meer adressen er meedoen, hoe hoger 
de korting voor elk adres. Dus zorg dat 
je buren ook meedoen en dat we van de 
Iriswijk de mooiste buurt van Eindhoven 
maken! Twee voorwaarden trouwens van 
Andy. 1. Maximaal 30% korting, anders 
kan hij wel inpakken. En 2. Je mag hem 
natuurlijk ook na 15 januari bellen voor 
een iets-minder-mooie-maar-toch-nog-
altijd-prima-prijs.

Bellen: 06-28 22 32 18
Mailen: andy.markiese@live.nl

Wij kunnen het zelf bijna niet geloven, 
maar ze zeggen dat er bij het printen van 
de volgende Iriskrant, werkzaamheden 
zijn aan de Geldropseweg! Wij kunnen 
niet wachten tot we eindelijk over 
een brede stoep kunnen wandelen 
naar de Jumbo met overal groen om 
ons heen. De werkzaamheden duren 
ongeveer een jaar, dus wat geduld 
zullen we wel op moeten brengen. Maar 
goed werk heeft tijd nodig. Bedankt 
Geldropsewegcommissie voor jullie 
inzet!

Het gaat 
gebeuren!!!

Jawad naaiatelier
Geldropseweg 53

5611 SC Eindhoven

tel. +31 040 209 55 10
jawad-naaiatelier.com

Maak de  
Irisbuurt nóg mooier –  

Burenactie

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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Sint zat te denken, hoe hij dit jaar de kindjes in de buurt vreugde kon schenken. Hij stuurde wat 
liedjespietjes op pad, zodat ook hij de corona even vergat. Wat hebben de kinderen zitten genieten, ook 
van dat lekkers van de pieten!

De afgelopen 5 jaar is de opmaak van deze Iriskrant in handen geweest van Anja. Elke editie opnieuw puzzelen hoe alle tekst en 
plaatjes zouden passen in de pagina’s die we hadden. De rubriekjes vormgeven, alle last minute deadlines halen, structuur geven 
als de ongestructureerde ik dat weer eens niet had gedaan: Anja wat hadden we toch zonder je gedaan? We vinden het super 
jammer dat je gaat, als vormgever en als buurtgenoot. Maar met jullie mooie nieuwe huisproject snappen we dat natuurlijk. Heel 
veel succes met de klus en heel erg bedankt voor de afgelopen gezellige jaren!

IriSint

Anja: bedankt!
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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 Luca from Italy, who is moving to the Augustus subdivision with his Dutch 

girlfriend before the end of 2020. 
I met him over Skype and welcomed 
him to our neighborhood.
Where are you from?

I am from Grosseto in Tuscany, between 
Florence and Rome. For study and work, 
I have also lived in Bologna, Pisa, and 
Siena. I moved to the Netherlands to 
work for Philips and have been with them 
for 10 years.
 
Where have you lived in Eindhoven?
I used to live close to the High Tech 
Campus and later moved to the 
Havensingel. I liked this area a lot and 
bought our current apartment just north 
of the DAF Museum. I like that it is biking 
distance from work and walking distance 
from the city.
 

days?
No. I have been only twice since March! 
I used to hardly ever work from home, 
but now I’ve gotten used to it. After the 
pandemic is behind us, I think I will return 

 
How has life changed for you since 
the pandemic started?
I used to do more sports, like playing 
football and going to the gym, and would 
eat at 8 or later. Since the lockdown 
started, we eat dinner much earlier – and 
we eat together more often.

 
Normally, I would visit Italy three or four 
times per year, and my family would 
come here about once per year. But it’s 
not possible at the moment.
 
What does your family think of 
Eindhoven?
It is neat and clean and organized. From 
their point of view, this country works very 
well. They understand how nicely I can 
live here.
 
What did you have to get used to, 
living in the Netherlands?
I had to get used to eating lunch at noon 
instead of 1 o’clock. And it was different 
to see people eating sandwiches and 
drinking milk with lunch. Restaurants 
here are dark, whereas in Italy they are 
very bright.
 
I noticed that people like to hear the 
opinion of everyone. In Italy it can be 
more top down – but here everyone 
has a say, which can make it harder for 
decisions to be made.
 
I also had to get used to the work-life 
balance. Many people work part-time, 
both women and men. I saw that people 

 
Can you speak Dutch?
After living here about six months, I 
started learning Dutch out of curiosity, 
but didn’t know how long I would stay. 

Then I decided it would be a longer stay – 

50% Dutch, 45% English, and 5% Italian 
with my girlfriend.
 
If you had a free day in Eindhoven 
(and everything would be open!) what 
would you do?
I would take a walk or a bike ride in 
Brabant’s nature through the knooppunten 
with my girlfriend in the morning, would 
meet up with some friends for a chat and 
a drink – or for some food, likely at Fifth 
NRE, Stadsbrouwerij, or Intelligentia in 
the afternoon -- and then in the evening 
we would go out for live music or theater 
somewhere like at the Muziekcentrum or 
Park Theater.
 
Do you think you will be involved in 
the Iriswijk?
We are already very close with the 
neighbors in our line of houses in 
Augustus. We know them from work or 
our circle of friends. I know a few people 
from the Guldenstraat from football. 
We will be interested in learning more 
about the activities at the Blokhut and in 
the Cingelshouck after things return to 
normal.
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Pooltournooi tegen verveling

In deze periode waarin weinig valt te 
organiseren komt er, voor bewoners 
van de Iriswijk, een pooltoernooi in de 
Blokhut. Zodra er 10 aanmeldingen zijn 
gaan we van start, dus als je interesse 
hebt, wacht niet te lang met reageren. 
We kunnen terecht op woensdag en 
vrijdag, in de middag en de avond. 
Iedereen gaat een paar wedstrijden 
spelen, uiteraard zonder publiek.  

Je hoeft niet heel goed te zijn, het is 
wel prettig als je in ieder geval een 
beetje ervaring hebt. Degenen die zich 
aanmelden krijgen bericht met verdere 
uitleg, we willen graag snel gaan starten. 
Er zijn wel wat kosten namelijk de euro’s 
die in de tafel gaan, het zal nooit meer 
dan € 4,00 per wedstrijd worden. De 
aanmeldingen lopen via Aldo Oudejans: 
aldooudejans@hotmail.com

•  onderhoud
•  APK-keuring
•  schadeherstel
•  banden
•  in- en verkoop 
 personenauto’s

Hoefkestraat 17
tel (040) 211 25 95

Kim 
heeft
HULP

Computerhulp 
nodig?

Voor Mac en Windows
Zowel hardware en software
Kijk op pchulp.com of 
bel vrijblijvend 040-2138800

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

Liefde
Mijn liefde
en jouw liefde
heeft dezelfde zin
Ik hou van jou
en jij van mij
Daar zit alles tussen in

Toon Roosen
Iris Art
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Bijna iedere Iriskrant besteden we er aandacht aan: IrisElektrick. Sorry, daarvoor. Maar als redactie zijn we 
gewoon erg enthousiast hierover. Maar wat we soms vergeten is te delen waarom je zou moeten autodelen. 

personages en hun uiteenlopende redenen en daarnaast ook vanuit de verre toekomstdroom: de autoloze 
buurt. Hebben we je geïnspireerd? We zoeken zowel auto’s die een groot deel van de tijd stilstaan als 
buurtgenoten die de sprong durven te wagen. Al is het maar om die tweede auto te voorkomen of om je af 
en toe uit de brand te helpen. 

Weg met de auto

De autoloze buurt
Stel je eens voor dat we gekke voertuigen 
hebben waarmee we emissie loos en 
compact je spullen bij je voordeur krijgen. 
Voertuigen die niet hoeven te parkeren, 
die je ook kunt oproepen om naar je 
auto te brengen buiten de wijk als je een 
keer weg moet. Stel je voor dat we al 
die vierkante meters in de buurt anders 
kunnen gebruiken. Dat niet langer de 
auto het straatbeeld bepaalt, maar de 
bewoners. Jij! Hoe ziet dat er uit?
Denk aan ruimte voor moestuinen, voor 
dieren zoals kippen en koeien die ons 
van melk voorzien. Watertjes, een dubbel 
zo groot speelbos, picknicktafels overal. 
Daarom een kleurplaat dit keer voor 
kinderen en volwassenen. Stel je eens 
voor!!!

kleurplaat 1
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Waarom ik auto’s deel

kleurplaat 2

Amy
“Ik ben pas 27, woon in de Irisbuurt en 
hoop op een stillere, mooiere openbare 
ruimte waar minder auto’s het straatbeeld 
bepalen. Mijn vriend en ik willen kinderen 
en gaan samenwonen hier in de Irisbuurt. 
We willen ze veilig kunnen laten buiten 
laten spelen vlakbij huis. Ik lever graag 
de ruimte van een parkeerplek die mijn 
eigen auto zou innemen in, voor meer 
openbare ruimte voor iedereen. Dan 
leveren we bovendien een bijdrage aan 
een klimaatneutrale toekomst voor onze 
kinderen”.

Herman
“Wat rijd ik nu helemaal in een jaar, nog 
geen 4000 km en moet ik daarvoor een 
eigen auto bezitten. Dan kan ik me niet 
veel meer dan een krakkemikkige 2e 
hands veroorloven. Delen is dan nog 
steeds goedkoper, betrouwbaarder en 
levert me ook contacten op in de buurt. 
Zo wordt een autorit voor mij betaalbaar 
en als het straks elektrisch kan, draag 
ik ook nog eens bij aan een schonere 
stillere stad en buurt”.

Joyce en René
“Wij werken beiden en hebben drie 
kinderen onder de twaalf. Door Corona 
werden we wakker geschud. We werken 
nu veel vaker thuis en we hebben twee 
auto’s. Die ene is dan weliswaar een 
lease auto, maar daar maakten we 
geen privé kilometers mee, vanwege de 
bijtelling en die andere gebruikte Joyce. 
Samen waren we per maand ruim 1200 
euro kwijt aan vaste autokosten. Dat is 
nog meer dan onze woonlasten! Eigenlijk 
vreemd dat we daar nooit eerder bij stil 
stonden. We hebben er al één de deur 
uit gedaan en voor de private kilometers 
die overblijven gaan we delen. Misschien 
kunnen we nog wel meer besparen”.

Ferry en Hans
“Toen we gingen samenwonen had 
alleen Ferry een auto. We zijn beiden 
milieubewust, eten vegetarisch, kopen 
vaak tweedehands vintage kleding en 
letten op onze gezondheid. Ferry is 
zzp’er en heeft nu nog maar af en toe 
een auto nodig, doordat we veel vanuit 

huis werken. Door Corona tellen kosten 
zwaarder voor ons en delen is goedkoper. 
Daarom gaan we delen op het moment 
dat we elektrisch kunnen rijden”.

Kamil en Fatima
“We have a good income and we could 
both drive a car, but living in the Iriswijk 
in The Netherlands showed us that it’s 
not necessary. We love the Dutch bicycle 
culture because it offers you individual 
freedom and exercise in one. The public 
transport is excellent and ‘long’ distances 
are short compared to distances in our 
countries of origin. Electric car sharing 
through a co-operative is really attractive 
to us.  Besides the lower environmental 
impact, it also offers us contacts with 
people in the neighborhood we would 
otherwise not have”.
leveren we bovendien een bijdrage aan 
een klimaatneutrale toekomst voor onze 
kinderen”.



10

In navolging van de Irisschrijfstok, nu ook een doorgeefrubriek in beeld. Onze eerste kunstenares in  
de nieuwe rubriek De Irispenseel: San de Costa.

Deze pagina gaat over vriendschap. De vriendschap tussen Mink en Kemba. Deze vriendschap duurde 
dertien jaar. Hun hele leven lang. Zelden heb ik twee honden zo zien dansen. Alle twee op hun achterpoten.  
 
Tegen elkaar aan. In het maanlicht

De Irispenseel

Een uniek adres voor kruiden, etherische oliën en edelstenen
Geldropseweg 80.
5611 SK Eindhoven
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Voetbal in tijden van eenzaamheid
Ik weet niet hoe het bij jullie zit maar ikzelf 
kan me soms gebeurtenissen spontaan 
haarscherp voor de geest halen. Zelfs 
al zat het diep weggestopt . En gelukkig 
maar, hoe zou ik anders aan materiaal 
voor een nieuwe anekdote moeten 
komen. 

Zo zag ik mezelf pas weer  zitten in 
de stoel van een piepkleine Griekse 
kapsalon met een vriendelijke oude man 
als eigenaar. Mijn vrouw en ik waren 
een paar weken met vakantie naar onze 
favoriete plek in Europa : Karpathos, 
een klein eiland ten zuiden van Kreta 
dat, voor uw beeldvorming,  dichter bij 
Egypte dan bij Athene ligt. Hoe dan ook, 
terwijl hij me onder handen nam had de 
kapper, zo leek het in ieder geval, meer 
oog voor het tv toestel aan het plafond 
dan voor mij, de klant. Al moet ik zeggen 
dat ik me nauwelijks zorgen maakte, het 
was duidelijk een zeer ervaren knakker 
en bovendien, op zo’n  eiland maakt 
het niet heel veel uit hoe je gekapt of 
gekleed gaat. Wat zo bijzonder was, op 
het scherm was een voetbalwedstrijd 
gaande tussen Cambuur Leeuwarden en 
MVV, clubs uit de Nederlandse 1e divisie 
die nu de Keukenkampioen competitie 
heet. Beslist geen topvoetbal en het soort 
wedstrijd die in eigen land nauwelijks 
toeschouwers trekt. 

Op mijn vraag: “volgt u dit soort 
wedstrijden echt” antwoorde de kapper: 
“ Tuurlijk , wat moet je hier anders doen”. 

Tot mijn groeiende verbazing  kende 
hij zelfs mijn cluppie NAC uit Breda  en 
misschien nog wel beter dan ikzelf. 
Onvoorstelbaar !

Nu wij hier door de Corona maatregelen 
zo aan huis zijn gebonden snap ik denk ik 
pas echt wat de man bedoelde. Voetbal 
is belangrijk omdat het mensen verbindt, 
het geeft hoop en blijdschap, vaak  ook 
ergernis en een gevoel van teleurstelling  
( zeker als NAC supporter ) maar hoe dan 
ook: voetbal gaat gepaard met emotie. 
En zeker nu, doordat we nauwelijks 
kunnen sporten, stappen, zingen, 
dansen en wat voor hobby’s mensen er 
nog meer als uitlaatklep op na houden, 

publiek, nog voetbal op tv te zien is. En, 
zelfs de veelgehoorde en zondermeer 
terechte kritiek dat het grote geld bepaalt 
wie er wint, is nu niet aan de orde. Mijn 
club NAC bijvoorbeeld speelde maandag 
een wedstrijd met een recordaantal 
debutanten in het veld. Dit doordat 9 van 
de 11 basisspelers door Corona of een 
andere blessure niet in staat waren aan 
te treden. 

Zo zijn er veel teams die moeten 
improviseren , Ronaldo was een 
van de eersten die positief testte en 
daardoor uitviel , inmiddels zijn het er 
uiteraard veel en veel meer. Voor de 
KNVB en grote broer FIFA geen reden 
om de competities te staken vanuit 
de gedachte:  er zijn genoeg jonge 

spelers die staan te trappelen om als 
invaller hun kunstje te vertonen.  NAC 
voorzitter Matijs Manders verwoorde het 
voor aanvang van de wedstrijd op een, 
vind ik zelf, erg prettige manier.” Ach, 
winnen zal er vandaag waarschijnlijk 
niet in zitten al zullen we onze huid zo 
duur mogelijk verkopen.  Dat zijn we aan 
onze stand verplicht en zeker ook naar 
de supporters toe die noodgedwongen 
thuis zitten . We mogen nooit vergeten 
dat wij, de clubs die betaald voetbal 
spelen, vooral voor vermaak moeten 
zorgen. We hebben nu, meer dan ooit, 
een belangrijke maatschappelijke functie 
en  zullen zolang dat mogelijk is die rol 
blijven vervullen”. Kijk, dat is duidelijke 
taal zonder fratsen of kapsones. En als u 
mij vraagt of ik de volgende wedstrijd van 
NAC op de buis ga proberen te volgen 
zeg ik net zo welgemeend als die oude 
kapper daar op dat  Griekse eiland :                                                 
“ Tuurlijk, wat moet je hier anders doen ! “

November 2020, Aldo Oudejans
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Nog voordat ik mijn 
ogen open doe, weet 

ik dat het mis is. Ik weet niet hoe ik het 
weet, maar ik voel het. Ik klem mijn 
oogleden nog even koppig dicht. Iedere 
vezel in mijn lichaam weet echter dat het 
onvermijdelijk is. Met een zucht open 
ik mijn ogen en ik zie de cijfers op mijn 
wekker. 03.49 uur. Dit slaat werkelijk 
alles. Ik blijf nog heel even liggen in de 
ijdele hoop dat ik toch weer in slaap val. 
Maar helaas is alle slaap ver te zoeken 
en met een zucht gooi ik mijn benen over 
de rand van het bed en ga rechtop zitten. 
Het heeft geen zin. Ik weet het. Eenmaal 
wakker is ook écht wakker. Soms word ik 
’s nachts wakker omdat ik naar het toilet 
moet. Dan strompel ik slaapdronken 
over de gang en bij terugkomst slaap ik 
alweer voordat mijn hoofd het kussen 
zelfs raakt. Dit soort wakker is anders. 
Mijn hersencellen bruisen van energie.  
Onontkoombaar. Dan helpt niets en is 
wakker gewoon klaarwakker. Ik stommel 

maken. Een hele enkele keer val ik weer 

kijken. Twee uur later klik ik echter de 
televisie uit. Bijna 06.00 uur. Ik trek de 
dekens om me heen en sluit mijn ogen. 
Na nog een poging om in slaap te vallen, 
zwaai ik wederom mijn benen uit bed. 
Geen ontkomen aan. Slapen gaat echt 
niet meer lukken. Ik trek mijn kleren 
aan en ga de trap af naar beneden. De 
kat wil naar buiten en als ik de frisse 
buitenlucht ruik, besluit ik met hem mee 
te gaan. Warm ingepakt loop ik de zwarte 
regenachtige ochtend in. Ik wandel langs 
de donkere huizen en stel me voor hoe 
alle levens achter de ramen eruit zien. 
Hoe gaan ze aan de dag beginnen? 
Vrolijk en opgewekt? Terneergeslagen? 
Al die verschillende levens met alle 
gelukjes en problemen. We vinden 
onszelf zo belangrijk, maar zijn we niet 
gewoon een heleboel mieren op een 
hoop? In het licht van de eeuwigheid 
stellen onze levens niet zoveel voor. We 
komen en we gaan, net zoals miljoenen 
mensen voor ons en wellicht ook na ons. 
Tenminste, als we nog iets van de aarde 
overlaten, dus goed beschouwd is dat 
nog maar de vraag. Al lopend denk ik na 

over de wijze waarop het coronavirus de 
levens achter de donkere ramen die ik 
passeer heeft bewogen. Het afgelopen 
jaar is een bijzonder jaar geweest. Ik heb 
ervaren hoe naast alle ellende het ook 
heerlijk is om geen sociale contacten te 
hoeven onderhouden en gewoon hele 
weekenden te cocoonen met manlief. 

door de steeds veranderende richtlijnen 
van de overheid direct om te zetten in 
werkbare processen in het bedrijf waar 
ik werk, zodat we toch door konden 
gaan. Ik heb geleerd dat ook als dat 
niet lukt, we de beschikbare tijd positief 
kunnen gebruiken. Ik heb geleerd wat 
een geweldige zonen ik heb, die ook 
in deze moeilijke tijden hun schouders 
eronder hebben gezet en in hun eigen 
werkgebied positief hebben bijgedragen 
aan het counteren van deze crisis. Ik 
heb gezien hoe in de samenleving werd 
samengewerkt. Ik heb gezien hoe er werd 
gezorgd. Hoe er verkeerde beslissingen 
werden genomen in onwetendheid en 
angst en hoe daarvan geleerd werd. Ik 
heb gezien hoe de natuur voorzichtig 
opbloeide, hoe de luchtvervuiling een 
beetje minder werd. Ik heb gezien dat 
we als mensheid een enorme kracht 
hebben, als we er maar voor zouden 
kiezen deze te bundelen en voor de juiste 
dingen te gebruiken. En hoe langzaam 
de hoop ontstond dat we misschien héél 
misschien na het doorleven van deze 
crisis een betere wereld zouden hebben. 
Hoe mooi zou het zijn als we later tegen 
onze kleinkinderen kunnen vertellen 
dat we erbij zijn geweest. Het jaar dat 
de wereld veranderde. We waren erbij. 
We waren erbij en zagen hoe we door 
de komst van Covid-19 veel dierbaren 
zijn verloren. We waren erbij en zagen 
dromen uit elkaar spatten. Maar we 
zagen ook dat we geleerd hebben wat 
werkelijk belangrijk is in het leven. We 
hebben geleerd welke waarden we 
moeten koesteren. En hoe we onze 
gewoonten moeten veranderen voor een 
betere wereld. We waren erbij toen onze 
levens ondersteboven werden gegooid. 
Hoe we leerden om onze weg te vinden 
met alle beperkingen. Welke inzichten 
we hierdoor kregen en hoe we met de 
nieuwe inzichten in staat waren een 

nieuwe wereld voor onszelf te creëren. 
Een wereld waarin we zorgden voor 
elkaar, een wereld met respect voor 
mens, natuur en dier. Een wereld waarin 
mensen niet onverschrokken streven 
naar geld en macht maar naar evenwicht, 
liefde en compassie. We waren erbij en 
hebben er samen een betere wereld van 
gemaakt. Hoe mooi zou dat zijn?

Mijn nachtelijke wandeling is ten einde en 
ik ben weer thuis. Ik trek de deur achter 
me dicht en sluit de donkere koude wereld 
buiten. Ik ben nog altijd klaarwakker, 
maar dromen doe ik toch.
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