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‘Armoede is dichterbij 
dan je denkt’
EINDHOVEN - Theater-
gezelschap Afslag Eindho-
ven speelt vanaf  10 decem-
ber Waldo & The Outsiders, 
een voorstelling tegen het 
decor van Voedselbank de 
Rooje Loods. De voorstelling 
is te zien op locatie Sectie-C 
in Eindhoven. Mieke Fiers van 
het theatergezelschap aan het 
woord.  

“In onze voorstelling zie je 
de achterkant van de voed-
selbank, de club die de boel 
draaiend probeert te houden. 
Mensen die aanpakken, vol 
energie, en vol goede bedoe-
lingen.” Aanleiding voor de 
voorstelling is armoede in 
Nederland en de vraag hoe 
wij als samenleving daarmee 
omgaan. Voor het stuk werkt 
Afslag Eindhoven samen met 
Voedselbank Eindhoven, 
voor inspiratie, informatie 
en het educatieprogramma 
dat bij de voorstelling wordt 
aangeboden. Bovendien roept 
het theatergezelschap de 
bezoekers op om pindakaas, 
chocoladepasta of hagelslag 
mee te nemen naar de voor-
stelling, ter donatie aan de 
voedselbank.  “Afslag Eind-
hoven werkt vanuit de actu-
aliteit, zaken die in de samen-
leving spelen. De armoede in 
Nederland is groeiende, vorig 
jaar steeg het aantal aanmel-
dingen bij de Voedselbank in 
Brabant met 40 procent”, ver-
telt Fiers. “De mensen die je 
in de voorstelling leert kennen 
– de vrijwilligers van de voed-
selbank- hebben het zelf ook 
niet makkelijk. Ze worstelen 
met het leven, in een samen-
leving waarin je geacht wordt 
te slagen. Een club vol goede 
bedoelingen, maar misschien 
is dat in de huidige tijd wel niet 
genoeg.” Het stuk is geschre-
ven door Pietjan Dusee, naar 
een idee van regisseuse Yvon-
ne van Beukering.

Ondernemers en 50-plussers
Om inspiratie op te doen 

is het gezelschap gaan kijken 
bij een voedselbank. “Een 
enorme logistieke organisa-
tie, heel indrukwekkend om 
te zien hoe medewerkers alles 

voor elkaar krijgen”, zegt 
Fiers. “Het is schokkend om te 
horen hoe veel mensen er hulp 
nodig hebben. Dat zijn niet 
alleen kwetsbare personen 
die je zou verwachten, maar 
ook steeds meer ondernemers 
of bijvoorbeeld ontslagen 
50-plussers. Je realiseert je 
dat het bij iedereen zo ver kan 
komen, dat je bij de Voedsel-
bank moet aankloppen voor 
hulp. In Eindhoven alleen 
worden al zo’n 500 pakken 
verdeeld, bestemd voor zo’n 

1100 personen. Armoede is 
dichterbij dan je denkt.” 

Idealist
Hoofdpersonage in het 

stuk is Waldo. “Een idealist”, 
typeert Fiers de oprichter van 
Voedselbank ‘Rooje Loods’. 
“Een man met een groot hart, 
maar het leven heeft ook hem 
goed te pakken gehad. Waldo 
is groot fan van Wally Tax. 
Dat komt terug in de voorstel-
ling: de muziek, de swung, de 
sterke verhalen.” Op 20 dec 

na de voorstelling is er op de 
speellocatie zelfs een ‘after-
party’ met livemuziek van 
muzikanten die met Wally 
Tax hebben gespeeld. Ze spe-
len hits van The Outsiders. 
De avond is toegankelijk voor 
iedereen met een kaartje voor 
een van de 14 voorstellingen.

Lichtvoetig
Wat wil het theatergezel-

schap met de voorstelling 
bereiken?  “Voor Afslag Eind-
hoven draait theater om ver-
binden. Een zaal vol mensen 
met heel diverse achtergron-
den, hebben eenzelfde erva-
ring. We laten mensen door 
een andere bril naar de wereld 
kijken. De voorstelling brengt 
de actualiteit op een lichtvoe-
tige onder de aandacht. En 
misschien kunnen we ook 
iets betekenen in de bewust-
wording. Wellicht neem je 
iemand mee die normaal geen 
kaartje voor zo’n voorstelling 
kan betalen. 

Bovenal is een bezoek 
gewoon een mooi avondje uit, 
vooral in combinatie met het 
diner op locatie.” 

Speeldata 
Speeldata:  10-11-

12 dec  (try-outs),  13 
dec(première),  18-19-20-
21  dec, 27-28-29  dec, 2-3-
4 jan. 

Kaartjes zijn online verkrijg-
baar via  www.natlab.nl  of 
telefonisch:  040-2946840 
Bezoek voorstelling: 18,50 pp 
/ 16,50 voor try-outs, of met 
CJP - of Plazapas 

Een kaartje voor het diner 
kost 15 euro (excl drank-
jes).    Meer informatie is te 
vinden via  www.afslageind-
hoven.nl 

De voorstelling is te com-
bineren met een smakelijk 
driegangendiner op de speel-
locatie voorafgaand aan de 
voorstelling. Het diner wordt 
verzorgd door stichting 
Robin Hood. Ze maken eten 
waar je je vingers bij aflikt, 
maar zijn vooral bijzonder 
omdat ze werkervaringsplek-
ken bieden aan kwetsbare 
mensen.

Romy van der Sande

Theatergezelschap Afslag Eindhoven speelt Waldo & The 
Outsiders.           Foto: Paul Beekhuis

Flux goed voor 850 
medewerkers

EINDHOVEN - Bouwbe-
drijf BAM leverde vrijdag 28 
november gebouw Flux op, 
de nieuwbouw van de TU 
Eindhoven voor haar facul-
teiten Electrical Engineering 
en Technische Natuurkunde. 
De komende maanden betrek-
ken de gebruikers in fases het 
26.000 vierkante meter grote 
gebouw. De realisatie van 
Flux is een belangrijke stap in 
de omvorming van het univer-
siteitsterrein tot TU/e-Science 
Park. 

 
TU/e-bestuurder Jo van Ham 
en BAM-directeur Jo Hoen 
tekenden vrijdagochtend 28 
november de overdracht. 
De officiële opening van het 
twaalf bouwlagen tellende 
gebouw vindt naar verwach-
ting in september 2015 
plaats. Het terrein voor het 
gebouw verandert de TU/e 
in het begin van 2015 in een 
aantrekkelijk groen gebied 
zonder autoverkeer. De eer-
ste bewoners betrekken het 
gebouw een paar dagen na de 
oplevering. Voor 1 april moe-
ten alle achthonderdvijftig 
medewerkers zijn verhuisd, 
inclusief alle laboratoria. Het 
gebouw wordt ook het vaste 
onderkomen voor zo’n 1350 
studenten.

“We zijn erg blij dat we 
dit prachtige gebouw nu 
kunnen gaan gebruiken”, 
laat bestuurslid Jo van Ham 
weten. “Het is een architec-
tonisch hoogstandje, met de 
modernste voorzieningen 
voor onze faculteiten. Dat is 
fijn voor studenten en mede-
werkers, en het vergroot ook 
de aantrekkelijkheid van de 
TU/e voor nieuwe studenten.”

Jaren zestig
De nieuwbouw was hard 

nodig omdat Electrical 
Engineering en Technische 
Natuurkunde gehuisvest 

waren in gebouwen uit de 
jaren zestig, die niet meer vol-
deden: N-laag, dat inmiddels 
gesloopt is, en Potentiaal. Het 
leegkomen van Potentiaal is 
een belangrijke sleutel in de 
omvorming van de campus 
tot TU/e-Science Park. De 
universiteit wil een levendige 
en diverse campus, gericht op 
onderwijs, wonen, onderne-
men en sport. Daarom gaat 
bouwconcern Dura Vermeer 
het zestien etages tellende 
Potentiaal ombouwen tot een 
woontoren, met zo’n vierhon-
derd woonunits.

Duizend fietsen
In Flux zitten onder meer 

laboratoria, practicumruim-
tes, kantoren, onderwijszalen 
en een fietsenkelder voor dui-
zend fietsen. Daarnaast komt 
er een kleine supermarkt op de 
begane grond. Het gebouw is 
ontworpen door architectuur-
studio Herman Hertzberger. 
Het is intern zeer ruimtelijk, 
met een grote vide en veel 
verschillende verbindingen 
tussen de twee zijdes van het 
gebouw. Verder is Flux bij-
zonder duurzaam qua bouw 
en gebruik; dit was een van de 
vereisten vanuit de TU/e.

Renovatie Hoofdgebouw
De bouw van Flux was pro-

ject 2 van een groot bouwpro-
gramma van de TU/e om haar 
huisvesting te vernieuwen, 
Campus 2020. Project 1 was 
de bouw van MetaForum, het 
centrale gebouw met studen-
tenvoorzieningen, dat medio 
2012 klaar was. Binnenkort 
gaat project 3 van start; de 
volledige renovatie van het 
Hoofdgebouw,  dat stamt uit 
1963.

In Flux zitten onder meer 
laboratoria, practicumruim-
tes, kantoren, onderwijszalen 
en een fietsenkelder voor dui-
zend fietsen. 

Gebouw Flux
Foto: TU/e - Bart van Overbeeke

Dutchital Media verzorgt de digitale media voor o.a. betaald voetbal, openbaar vervoer, ziekenhuizen,
golfbanen, (sport)scholen, zwembaden, bioscopen, speelparadijzen, hockeyverenigingen etc. 

Voor ons kantoor in Eindhoven zijn wij op zoek naar een 

Commercieel Medewerker Binnendienst (m/v)
Je bent verantwoordelijk voor de telefonische verkoop van commercials voor verschillende netwerken. 

Wij vragen:�PER�GHQNQLYHDX��GRRU]HWWLQJVYHUPRJHQ��ÁH[LELOLWHLW��HQWKRXVLDVPH�HQ�FROOHJLDOLWHLW�

Wij bieden: een prettige werksfeer, doorgroeimogelijkheden, 
40-urige werkweek, pensioenregeling, vast salaris + provisieregeling. 

Wil je jouw carrière een nieuwe wending geven, neem dan contact op met Marcel de Leeuw.
Stuur je sollicitatie met CV naar: m.deleeuw@dutchitalmedia.nl of bel 040-2377525.
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LEENDE Julianastraat 2  /  Tel.  (040) 206 12 51 
Internet: www.slagerijversteijnen.nl

LET OP: 
Reclames geldig van ma. 1  t/m za. 6 december 2014

BIEF-GOURMET                               2.45
VARKENSSCHNITSELS ALLE SOORTEN KILO
VARKENSLAPPEN MET BEENTJE  2 KILO
KALKOENDRUMSTICKS 2 KILO
KONIJNEN (HEEL) KILO

SCHOUDERKARBONADE
3 KILO 10.-                 

MAGER SPEK
3 KILO 10.-

2 KILO WORST + 2 KILO 
GEHAKT    SAMEN 10.-

RUNDERRIBLAPPEN                ½ KILO 2.75  

4.98
5 SOORTEN BIEF
250 GRAM PER PERSOON

                  PLATTE RIB OF HIEL   KILO 1.98  VARKENSHAASJE 
KILO 5.98


