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Wereld
n mijn huidige functie bij de
krant ben ik voltijds kantoorzitter. Terwijl het de taak is van
mij – en mijn collega’s – om de regio in zijn volle verscheidenheid
op een aantrekkelijke manier bij u
aan de man/vrouw te brengen,
vertoef ik er zelf minder dan ooit.
Bedenk daarbij dat al dat binnen
zitten voor niemand goed is en u
begrijpt waarom ik onlangs besloot er vaker op uit te fietsen.
Na een grondige fietsverkenning
op het web, een zaterdagmiddag
fietswinkelbezoeken in gezelschap
van de min of meer deskundige
zoon en zes (!) proefritten ben ik
sinds een week de trotse eigenaar
van een serieuze, nieuwe fiets. Zoeen waar je vanzelf sportief op
gaat zitten en iets te hard van gaat
fietsen. Waardoor je dan weer erg
gaat zweten, straatjes waar je eigenlijk in moest voorbij rijdt en
soms bijna uit de bocht vliegt.
Maar ik voel me de koningin te rijk
en ik schakel dat het een lieve lust
is. Voor de eerste tochtjes koos ik
vanaf mijn voordeur
een windrichting.
Dag 1 reed ik zuidwaarts langs de
velden van de Eindhovense voetbalclub die
ruziet
met de

I

andere voetbalclub omdat de een
velden tekort komt en de ander leden. En langs het voormalige Brabantia-fabrieksterrein in Aalst dat
nu geen terrein meer is maar een
woonwijk.
Dag 2 fietste ik westwaarts. Tot
Oerle en terug. Onder meer langs
de Veldhovense kerk waarin de
nieuwe pastoor de duivel uit de
hoofden van bezeten gelovigen
verdrijft met geprevelde bijbelteksten.
Op dag 3 en oostwaarts fietsend
passeerde ik onverwacht het Tongelrese straatje waar deze week
een man werd doodgeschoten.
Ook bleek mijn route te voeren
langs het schilderachtige Geldropse café De Muis. Momenteel
gesloten wegens hennepkweek,
maar onlangs nog prominent in
onze krant toen de grote schrijver
A.F.Th. vertelde hoe hij daar als
jongetje zijn dronken vader moest
gaan halen.
Nu moet ik nog noordwaarts.
Tot in Best hoop ik. Waar deze
week nog een beertje uit een
boom werd geplukt. Daarna ga ik
rondjes doen. Rondjes regio.
Want waarom zou ik hunkeren
naar verre oorden en culturen die
mijn leven verrijken. De wereld
ligt aan mijn pedalerende voeten.
Binnen een straal van een uurtje
rond mijn voordeur.

Ik voel me de koningin
te rijk en schakel dat
het een lieve lust is

Eindhovenaar ging met
knuppel verhaal halen
DEN BOSCH Ze waren met zijn
tweeën, drongen een woning in
Eindhoven binnen en sloegen in
het bijzijn van hun 2-jarig dochtertje de aanwezige man en vrouw met
een ploertendoder oftewel knuppel
en met steelpannen. Tegen een van
de twee, Eindhovenaar Frank van
de M. (49), eiste officier van justitie
Ingrid Masselink vier jaar cel.
Verdachte Van de M. was niet op
de zitting van de rechtbank in Den
Bosch verschenen omdat hij in het
geruchtencircuit had vernomen dat
er trammelant zou ontstaan in de
rechtszaal, waar een tiental familieleden en bekenden van de slachtoffers zat. De andere verdachte is
nooit opgespoord. Van de M. ontkent overigens dat hij die 27e januari
in de woning was. De daders droegen bivakmutsen. Dat Van de M.
toch vastzit als verdachte komt
doordat de slachtoffers hem herkenden aan stem, postuur en ogen.
Aanleiding tot het geweld zou
een ruzie zijn tussen de vriendin
van Van de M. en het vrouwelijke
slachtoffer. De twee vrouwen hadden eerder die dag een handgemeen
in een supermarkt, waarbij het la-

tere slachtoffer de eerste klappen
zou hebben uitgedeeld. De ruzie
ging om geld.
Officier van justitie Masselink
ging ervan uit dat de twee daders na
deze ruzie een rekening kwamen
vereffenen en dat ze er op uit waren
om in ieder geval het mannelijk
slachtoffer te doden. Zo kwam zij
tot haar forse eis van vier jaar cel.
Advocaat Joris Kersemaekers
wees erop dat er bij de slachtoffers
geen breuken zijn geconstateerd.
Als de daders hadden willen doden,
hadden de slachtoffers wel zwaardere verwondingen opgelopen, redeneerde hij. Ook stelde Kersemakers dat degene die met de ploertendoder had geslagen, de verdachte
was die nog spoorloos is.
Volgens Masselink maakt dat niet
uit. Als je met zijn tweeën ergens
binnenstormt, en de een begint te
slaan terwijl de ander de ploertendoder hanteert, heb je samen het
plan iemand zwaar te verwonden.
Of te doden dus, zoals zij stelde.
Kersemaekers vond het bewijs te
mager en vroeg om vrijspraak of
desnoods celstraf van hooguit enkele maanden.

EINDHOVEN

Gewonde na
explosie
Bij een lichte explosie in
een bedrijf vlakbij Eindhoven Airport is gistermiddag rond half drie iemand gewond geraakt.
Deze persoon is overgebracht naar het ziekenhuis. Nadere bijzonderheden over de aard en
ernst van de verwondingen ontbreken. Het bedrijf Meyer Burger moest
na de ontploﬃng ontruimd worden zodat er
kon geworden geventileerd.

GEDWONGENTHUISZITTERS

Als school
In deze regio zitten relatief
weinig leerlingen thuis. Maar bij de
groep kinderen die noodgedwongen
niet naar school kan, is er veel
verborgen leed achter de voordeur.
Judith Evertse
j.evertse@ed.nl
Veldhoven

HEEZE

Motorrijder op
rotonde onderuit
Op de rotonde Geldropseweg-Rulselaan in
Heeze is gisteravond
rond 20.30 uur een motorrijder onderuit
gegaan.
Het slachtoffer is met
beenletsel naar het ziekenhuis gebracht door de
politie.
Vermoedelijk waren er
geen andere voertuigen
bij het ongeluk betrokken.

,,Ik zag vroeger op de foto een gelukkig mannetje. Nu zit hij vaak alleen op zijn kamer, op de computer. Hij is zoveel kwijtgeraakt. Dat
breekt mijn hart.”
De woorden van Johanna van
Laarhoven-Van Gijsel gaan door
merg en been. Zij is de oma van Ian
Mennings uit Veldhoven, die nu in
groep 8 zou moeten zitten. Maar
een eindmusical, een overgang
naar de middelbare school: het zit
er voor hem niet in. In plaats daarvan zit Ian al twee jaar thuis.
Al eerder, in groep 4, ging het
bergafwaarts op school. ,,Veel wisselingen van leerkracht en een
drukke klas

zorgden ervoor dat hij overbelast
raakte. Hij begon te protesteren als
hij naar school moest”, aldus moeder Mandy Mennings.
Functioneren in de klas kostte
haar zoon zo veel energie dat hij in
groep 6 een burn-out kreeg. ,,Vier
leerkrachten moesten zowat met
mijn kind vechten om hem naar
school te krijgen.”
Mennings begeleidt met haar
Stichting Loek@you andere ouders
van thuiszitters. Ze organiseert nu
regelmatig lotgenotenavonden, zoals deze week in Wintelre. Want
als kinderen niet meer naar school
kunnen, raakt dat ook de ouders
zwaar. Zij hebben het gevoel
voortdurend tussen twee vuren te
zitten. Aan de ene kant voelen zij
de hete adem van de leerplichtambtenaar voortdurend in hun

HELMOND

Man moet pinnen
na ongeluk
Een verkeersruzie in Helmond liep dinsdagmiddag
volledig uit de hand. Na
een ongeluk ter hoogte
van de Kasteel Traverse/Kerkstraat dwong
een 28-jarige man een
jongeman om geld te pinnen. Hij werd verbaal
agressief en ging er vandoor met het geld. De afperser kon dankzij getuigen op de Markt worden
aangehouden. De politie
is op zoek naar het
slachtoffer. Hij kan zijn
geld terugkrijgen bij de
politie.

EINDHOVEN

Gewonde houdt
zelf ambulance aan
Een ﬁetser die gistermiddag rond 12.45 uur is
aangereden op de Keizersgracht door een
auto, hield zelf een ambulance aan die toevallig voorbijkwam. De gewonde ﬁetser moest
mee naar ’t ziekenhuis.

80 jaar De Greef
De markt voor textiel is veranderd. Steeds minder mensen
kopen stof om zelf mee te
naaien, of de concurrentie is
goedkoper. Dat doet het aloude
De Greef Textiel de das om.

Simon Rood
s.rood@ed.nl
Helmond

Helmonds bekendste stoffenwinkel
is na tachtig jaar failliet verklaard.
De Greef Textiel verkoopt te weinig
lappen, gordijnen en carnavalspakken om nog het hoofd boven water
te houden in een veranderende
markt. Door het faillissement staan
de banen van 64 medewerkers in

vijf filialen op de tocht. De winkels
in Helmond (Stiphout), Veldhoven,
Horst, Venray en Tilburg blijven
voorlopig open. In de tussentijd gaat
de directie van De Greef met curator Reinoud van Oeijen op zoek
naar een overnamekandidaat.
Directielid Hans de Greef is kapot
van het faillissement, laat hij telefonisch weten vanuit de Stiphoutse
vestiging. „Tachtig jaar historie naar
de mallemoer. De retail is veranderd. We hadden een teruglopende
omzet. De emoties zijn nu te hoog
om vooruit te kijken. Eerst gaan we
met de curator om de tafel zitten.”
Curator Van Oeijen begeleidt De
Greef Textiel in de afwikkeling van
het faillissement. Zijn belangrijkste

