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Transfer van het jaar?
Het moet dé transfer van 2013 worden, de overgang van Adam Maher
van AZ naar PSV.
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Demente bejaarde (82)
overleden na vermissing
EINDHOVEN – De 82-jarige demente
bewoner van het Eindhovense
zorgcentrum Wilgenhof die afgelopen week 24 uur werd vermist, is
overleden. Na een etmaal spoorloos te zijn geweest werd de bewoner van de gesloten afdeling dinsdagavond gewond teruggevonden
in een trapportaal van het zorgcomplex. Zaterdag overleed hij in
het ziekenhuis aan zijn verwondingen.
Toen medewerkers van Wilgenhof
de man vonden, bleek hij van een
trap te zijn gevallen. Hij was gewond aan zijn hoofd, schouder en
bekken. Bestuurslid Pink van Veen
van Vitalis, de zorggroep waar Wilgenhof toe behoort, spreekt over
zeer ‘tragisch nieuws’. „We zijn
REGIO 2-3, 13-17

vreselijk aangeslagen door het overlijden’’, aldus Van Veen gisteren.
Ze laat weten een externe deskundige in de arm te nemen om te onderzoeken hoe het ongeval heeft
kunnen gebeuren. Ook een onderzoek door de Inspectie voor de Gezondheidszorg sluit zij niet uit.
Na een eerste interne analyse lijkt
duidelijk dat de 82-jarige bewoner
van het complex de code van de
gesloten afdelingen kende. Vitalis
ziet nog geen reden om direct tot
scherpere beveiliging van de gesloten afdelingen in de zorgcomplexen over te gaan. „De procedures zijn op orde.’ Wel lopen er inmiddels twee proefprojecten in
twee andere Eindhovense zorgcomplexen, de ene met een zogenaamd elektronisch track & trace-systeem’, de andere met verscherpt cameratoezicht.
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In Frankrijk hebben honderdduizenden mensen geprotesteerd
tegen het homohuwelijk.
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Weidse blik
door Bart-Jan van Rooij
e-mail: b.vrooij@ed.nl

De spanning loopt op rond het dopinginterview van Oprah Winfrey
met wielrenner Lance Armstrong.
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EINDHOVEN – Het waren vele tientallen jaren lang
fabrieken. Maar inmiddels zijn de voormalige Philipsgebouwen van de Hoge Rug op het Eindhovense Strijp
S omgebouwd tot moderne lofts, deels met uitzicht op
het Klokgebouw, elders op Strijp S. Dit weekeinde kon-
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weekeinde valt alles op z’n plek.”
De eerste keer dat
Nederland bij een
EK allround zowel bij de mannen als vrouwen
goud pakte, was
in 1972 toen Atje
Keulen-Deelstra
en Ard Schenk
zich de beste allrounders van EuSven Kramer
ropa toonden. In
1997 deden Tonny
de Jong en Ids Postma dat, waarna
twee jaar later wederom De Jong
en Rintje Ritsma goud wonnen.
Wüst en Kramer ontvingen beiden
in 2008 de lauwerkrans en die eer
viel hen gistermiddag in Thialf wederom te beurt.

.................................................
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den belangstellenden er een kijkje komen nemen. Niet
alleen toekomstige bewoners maakten van die gelegenheid volop gebruik, dat deden ook vele oud-werknemers van Philips.
foto Jurriaan Balke
.................................................
Nieuw leven in oude fabrieken: pagina 13

Kramer en Wüst schrijven in Thialf
historie met de vijfde EK-dubbel
HEERENVEEN –
Sven Kramer en Ireen Wüst hebben
gisteren in een uitverkocht
Thialf
voor de vijfde
keer in de EK-historie voor een
‘dubbel’ gezorgd.
Kramer verzekerde zich van het
goud door zijn
TVM-ploeggenoot
Jan Blokhuijsen Ireen Wüst
voor te blijven,
terwijl Wüst op het podium zelfs
door twee landgenotes werd geflankeerd: Linda de Vries (tweede) en
Diane Valkenburg (derde). De Goirlese bekende dat ze een moeilijke
periode achter de rug heeft. „Ik
kan nu wel zeggen dat ik mentaal
in een wak zat. Ik ben blij dat ik
mensen in mijn buurt heb die mij
eruit hebben getrokken. En dit
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Alarmnummer 112 al
langer niet foutloos
De hulpdiensten kunnen niet
garanderen dat alarmnummer 112
storingsvrij werkt. Ze weten al
sinds 2009 dat het systeem niet
foutloos is. Dat blijkt uit een gisteravond uitgezonden documentaire
van KRO’s Brandpunt. In het programma zei hoofdcommissaris Co
Hoogendoorn: „Het is een illusie
dat 112 altijd bereikbaar is.”

DEURNE/BOEKEL

Beginnend chauffeur
dronken opgepakt
Een achttienjarige vrouw uit
Boekel is twee dagen na het halen
van haar rijbewijs al tegen de lamp
gelopen. Ze zat achter het stuur
met maar liefst zes keer de toegestane hoeveelheid alcohol op. De
Boekelse werd aangehouden in de
Zeilbergsestraat in Deurne. Uit een
blaastest bleek dat ze een alcoholpromillage had van 1,2.

SPORT 25-37

TV & MEDIA 38-39

■

REDACTIE EINDHOVEN 088-0133000 OF MAIL NAAR REDACTIE@ED.NL

Eindhoven Plus

Weer kerksluiting
Met een laatste doop is waardig afscheid genomen van kerk in Donk.
pagina 17- ed.nl
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OVERTREDING Molukse motorclub zou pand gebruiken als clubhuis met horeca-activiteiten

Satudarah en Eindhoven in conflict
De activiteiten van de Eindhovense afdeling van de Molukse
motorclub Satudarah zouden in
strijd zijn met de bestemming
van het pand dat de motorclub
huurt.
door Miel Timmers
e-mail: m.timmers@ed.nl

EINDHOVEN – De Eindhovense afde-

ling van Satudarah en de gemeente Eindhoven zijn in een conflict
verwikkeld.
De gemeente stelt dat de activiteiten van de Molukse motorclub
strijdig zijn met de bestemming
op het pand dat Satudarah huurt
aan de Waldeck Pyrmontstraat op
industrieterrein De Hurk in Strijp.
De ongeveer twintig leden van de

motorclub komen op gezette tijden bijeen in het pand waarop de
bestemming bedrijvigheid rust.
„Tijdens een controle is geconstateerd dat het pand wordt gebruikt
als clubhuis met horeca-activiteiten”, laat een gemeentewoordvoerder weten.
„Illegale horeca?”, reageert president Guus Pronk van Satudarah
Eindhoven. „Doen we niet aan.

Wij blijven gewoon zitten waar
we zitten. We verkopen niets, alles
wat we drinken nemen we van
thuis mee.”
De Satudarah-leden hebben het
multidisciplinair
handhavingsteam BITE (Bestuurlijk Interventie Team Eindhoven) op bezoek gehad. Daarin zijn onder meer
brandweer, politie, gemeente en
Belastingdienst vertegenwoordigd.

De motorclub heeft bezwaar gemaakt tegen het voorgenomen besluit van de gemeente om de motorclub de activiteiten te laten staken. Pronk: „Daarvoor hebben we
een advocaat in de arm genomen.”
Vijf leden van Satudarah Tilburg
hebben de Eindhovense afdeling
ongeveer anderhalf jaar geleden
opgezet. Sindsdien is het ledental
van de club verviervoudigd.

Nieuw leven in oude Philips-fabrieken
door Jody van den Tillaart
EINDHOVEN – Volle liften – en die

zijn groot in de fabrieken van de
Hoge Rug op Strijp S in Eindhoven – takelen continu nieuwsgierigen naar boven.
Op de zesde verdieping van gebouw Gerard (vroeger gebouw
SAN) is het epicentrum van de
open dag die woningcorporatie
Trudo zaterdag hield van de lofts
in deze oude fabriek en het gebouw ernaast (Anton, vroeger
SBP). Je kunt er de nieuwe daktuin bewonderen, een kijkje nemen in de gloednieuwe woningen
en een modelloft bezoeken.
Het bezoek is zeer divers, maar het
is gemakkelijk om te zien wie met
welke reden komt kijken. De vele
jonge mensen (stelletjes, singles)
komen zich nog een laatste keer
verheugen voor ze er definitief
hun kamp opslaan. Sommigen nemen complete vriendengroepen of
families mee.
De wat oudere bezoekers van de
open dag zijn veelal oud-Philipsmedewerkers. Zij grijpen deze
laatste kans aan om hun oude
werkplek van binnen te bezichtigen. Velen herkennen er niet meer
zo veel van.
„Vroeger zag je die mooie hoge plafonds helemaal niet. Dat was allemaal verlaagd en er hingen lampen en kabels”, weet Cas van
Ossel (61), die vanaf zijn zestiende
voor Philips werkt en in gebouw
SAN diensten draaide. „Hier ontmoette ik mijn vrouw. Zij was vijf-

Bezoekers bekijken de nieuwe lofts in de oude Philips-fabrieken.
tien, ik zeventien jaar. Inmiddels
zijn we al veertig jaar getrouwd.”
De (oud-)Philips gedienden vinden elkaar en halen samen herinneringen op. Aan de strakke hiërarchie van het bedrijf. De blauwe
overalls die in de kantine aan een
andere tafel zaten dan de witte jas-
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sen. De schakelaars die door de
ruimte vlogen omdat ergens een
sterke magneet werd aangezet. De
luidsprekers die overal door het gebouw dezelfde muziek lieten horen, en mededelingen. De toeter
die schalde als de pauze er weer
op zat.

foto Jurriaan Balke

Tussen al die herinneringen scharrelen de jonge loftbewoners door,
met hun meetlinten en gekissebis
over waar de eettafel moet komen.
Twee verschillende werelden,
maar de oude Philipsgarde is maar
wat blij dat de gebouwen zijn bewaard en een nieuwe bestemming

Moeder,
ik wil bij de revue
Stap in de wereld van de revue en beleef de avonturen mee
van Bob, Jeanne en het gezelschap van John Hogendoorn. Met
deze 2-dvd box geniet u 6 uur lang van de populaire tv-serie
van Omroep MAX die wekelijks werd bekeken door ruim 2
miljoen mensen. Met vele bekende acteurs, waaronder Huub
Stapel, Eva van de Wijdeven en Jon van Eerd.

hebben gekregen. Daarmee beginnen de fabrieken aan een nieuw
hoofdstuk, waar de nieuwe bewoners ongetwijfeld ook weer mooie
herinneringen gaan opdoen.
.................................................
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