Hersenspinsels van
wethouder Mary Fiers
De Eindhovense wethouder
Mary Fiers schrijft wekelijks
de column Min of Mary.
Deze is op vrijdag te lezen op onze website:

@grooteindhoven
Groot Eindhoven

Heeft u vragen aan de redactie of
een tip? Doorgeven kan via e-mail
redactie.grooteindhoven@whm.
wegener.nl of uiteraard via twitter:
http://twitter.com/grooteindhoven

www.grooteindhoven.nl

n beeldbuis
ieuw boek

tegen implosie.
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een woonwijk met een creatief
hart.
Volgens de makers is de beeldbuisgeschiedenis niet alleen
interessant voor oud-werknemers, maar voor iedereen die
de beeldbuis heeft verruild voor
een plat scherm. En dat zijn er
velen.
Vanaf 31 maart is het boek te koop
in Eindhoven bij de Selexyz boekwinkel en de winkel van Piet Hein
Eek in Strijp. Prijs 37,50 euro.

Boekpresentatie
De samenstellers Jos
Henrichs, Jos Kastelijns en Frans Tol presenteren zaterdag 31
maart hun boek ‘Buiten beeld geraakt’.
Dat doen ze om 15.00
uur in de evenementenruimte van Piet
Hein Eek op het voormalige Philipsterrein
aan de Halvemaanstraat in Eindhoven.
De zaal gaat open om
13.30 uur.

0 www.beeldbuisboek.nl

Ik zoek baas!
Basje zit sinds 12 februari in Dierenopvangcentrum De
Doornakker. Dit eigenwijze ventje van zeven jaar zoekt
een doortastend baasje, die hem de juiste weg kan wijzen.
Staat uw deur voor hem open? Kijk voor meer informatie op: www.dierenasieleindhoven.dierenbescherming.
nl/asieldieren

Column

Bloemenkransje
De treurwilgen in onze stad
kleuren zachtgroen en spiegelen
zich voorzichtig in de Dommel.
In het gras bloeien madeliefjes
en langs de Randweg ontvouwen zich duizenden narcissen
tot een gele bodembedekker.
Vogels zingen hun hoogste
lied en ik? Ik geniet van al
dat moois om me heen en van
de eerste zonnestralen die me
heerlijk verwarmen. Het is een
dubbel gevoel, want dat andere
blijft maar aan me knagen:
Argeloze kinderen, blij in een
bus, nog nagenietend van een
fijne skivakantie, zich totaal
niet bewust van enig gevaar en
dan die vreselijke klap. Families werden uit hun slaap gebeld
en kregen een afschuwelijke
mededeling te verwerken. Ze
koesterden nog hoop maar voor
velen was die tevergeefs. Jong
leven in de knop gebroken, zo
broos kan het leven zijn. Het
leven van de familie, bekenden
en klasgenootjes van de dodelijke slachtoffers zal nooit meer
zoals voorheen zijn. Sommige
gewonde slachtoffertjes zullen
deze klap letterlijk hun leven
lang zichtbaar met zich meedragen. Een drama als een
dief in de nacht. Het doet je
weer eens beseffen hoe weinig
vanzelfsprekend ‘lekker slapen
en gezond weer op’ is. Terwijl
de natuur zich dankbaar laaft
aan de zon zijn de harten van
ouders, broers, zusjes en geliefden versteend. Hun allerliefsten zijn hen ontnomen. In
gedachten vlecht ik een bloemenkransje van madeliefjes
voor de jongens en meisjes in de
witte kisten. Voor hen zal de
zon nooit meer schijnen.
Loes van de Stadsgracht

Phileutonia
meets Edsilia
Eindhoven

Koninklijke Harmonie Phileutonia bestaat 130 jaar en
verzorgt zondag 25 maart
een promsconcert in Muziekgebouw Eindhoven. Speciale gast is zangeres Edsilia
Rombley.
Het concert bestaat uit twee
delen. Voor de pauze brengt
het gezelschap voornamelijk
concertwerken ten gehore,
onder andere El Camino
Real van Alfred Reed en het
Klarinetconcert van Artie
Shaw.
Na de pauze brengt Phileutonia een lichter programma
met hedendaagse popmuziek. Dat doet het gezelschap samen met Edsilia
Rombley.
Zij brengt eigen nummers
ten gehore, zoals de hit ‘
Hemel en aarde’, maar ook
covers als ‘Ain’t no mountain high enough’ en ‘Get
ready’.
Popkoor Kolok, zanger Michael Penders en zangeres
Kristel Constant verlenen
eveneens hun medewerking.
Kaartjes à 19,50 euro en zijn
te bestellen via:

0 www.phileutonia.com

