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- Voorwoord -

Voor iemand uit Den Helder is Eindhoven aan de 
andere kant van de wereld. Meer dan tweehonderd 
autokilometers met onderweg files en trajectcontroles. 
Het is vooral ver weg de stad die ooit gerund werd 
door meneer Philips en de broers Van Doorne en niet 
heel specifiek in het hoofd gemarkeerd voor mij als 
buitenstaander.

Maar onbekend maakt niet onbemind, zo weet ik 
twee zomers en een winter later. Van Doorne? Voor 
iemand uit het puntje van Noord-Holland komt die 
naam compleet uit de lucht vallen. Wikipedia biedt hulp. 
Van Doorne’s Aanhangwagenfabriek staat natuurlijk 
voor DAF. En zo zijn er meer Eindhovense parels die op 
zijn plek vallen als je er rondkuiert.

Ja, de voetbalclub die kent iedereen. PSV, de trots 
van de Lichtstad. Of ze nu als kampioenen spelen of 
een tikkie minder, die stijle, haast Engelse tribunes met 
duizenden supporters die luidkeels zingen. Dat maakt 
indruk. Zelfs in Den Helder. Voor PSV kwamen wij in 
Eindhoven wonen. Mijn zoontje Owen er ging spelen 
in U11 en wij hadden na een jaar Lissabon, waar hij bij 
Sporting speelde een nieuw thuis nodig.

Eindhoven Airport, het Stratumseind, het Pieter van 
den Hoogenband-zwemstadion. Het zijn de usual suspects 
die Eindhoven markeren voor de rest van Nederland. 
De vijfde stad, die al een eeuwigheid op de vijfde stek 
gestaag doorgroeit.  

Toch verbaas ik me over Eindhoven; sinds anderhalf 
jaar woon ik er zelf en elke dag ontdek ik nieuwe plekjes. 
Ja natuurlijk, het supertrio Philips, ASML en VDL is 
Neerlands trots in bange dagen. En aan de slogan “Lea-
ding in technology” is geen woord gelogen. Met Brain-
port als uithangbord voor Nederland naar Europa toe.  

Mijn kinderen groeien nu op in Eindhoven. De jong-
ste, Mika, is bijna drie en woont zijn halve leven hier. 
Steppen op een skateboardbaan in Meerhoven vlak bij 
voetbalclub DBS. Ik heb mijn hardlooprondjes gevon-
den in de omgeving. Mijn vrouw en andere kinderen hun 
ritmes thuis op school en in de buurt. Het is een cadans 
die ik niet had verwacht. En daar heb ik even over na 
moeten denken. Wat is dat toch? 

Eindhoven is een mix van kleuren, vibes en ontwik-
kelingen, is mijn conclusie. Met een fijne toonhoogte 
voor zoveel verschillende mensen. Dat vertel ik nu op 
verjaardagen aan vrienden en kennissen. De stad biedt 
ons veel woonplezier, een groene omgeving en een bin-
nenstad met een grote variëteit van winkels en goede 
foodconcepten. 

En die autokilometers? De wereld is een beetje 
omgedraaid. Eindhoven is mijn thuis en Den Helder 
vind ik ineens een helse tocht. Ik struin liever nog even in 
Eindhoven. Op zoek naar nieuwe ontdekkingen in 2020. 
Ik kijk er nu al naar uit.     

We hebben elkaar nodig om impact te realiseren voor 
mensen met woon-, winkel- en werkdromen. Je ziet de 
resultaten in deze eerste editie van In Eindhoven. Mede 
namens het gehele redactieteam wens ik u veel lees 
plezier.
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