
- Mensen maken de stad

INEindhoven - 9190 - INEindhoven - tekst Ingrid Spelt - beeld Peter van Aalst

Wat maakt Werken
in eindhoven
inspirerend

en leuk?

Acht mensen vertellen 

over hun werk  en passie.Acht mensen vertellen 

over hun werk  en passie.

01 sChoenenontWerpster
Zeynep Dag 

Beyoncé, Rihanna, Jennifer Lopez, 
ze lopen alle drie op haar schoe-
nen. Highheels, sexy en vrouwelijk. 
Wie van de drie de met bladgoud 
bekleedde overknee laarzen van 
25.000 euro draagt, laat Zeynep 
Dag in het midden. Haar lippen are 
sealed, een contractdingetje lacht ze. 
Ze gaat als een speer. Haar signa-
tuur: blingbling, exotisch met iets 
onverwachts: een in leer verwerkte 
revolver op de sluiting bijvoorbeeld. 
Drie jaar na het lanceren van haar 
online schoenenlijn Alzúarr heeft ze 
shops in LA, Qatar, Dubai, Hong-
kong, binnenkort in Londen en een 
showroom in Parijs. Online – met 
betaalbare schoenen vanaf 350 dol-
lar - is haar merk niet aan te slepen. 
Ze heeft een miljoenencontract 
met Mexx, en personeel in dienst. 
Onder dit mega-succes blijft Dag die 
bescheiden, hartelijke ondernemer 
met Brabants accent. Die voor geen 

goud Eindhoven definitief verlaat 
voor Dubai, eens een hersenspinsel. 
‘Laatst moest ik er een week zijn en 
verlangde ik alleen maar naar huis, 
naar Eindhoven. De stad waar ik 
groots durfde te dromen. Dubai is 
zo nep. (Lachend) Ik hou het bij een 
zakenreis. Arabische vrouwen zijn 
gek op mijn schoenen. In Dubai en 
Qatar dragen ze meestal een nikab 
op straat, en het enige wat je ziet zijn 
hun schoenen. Daar pakken ze mee 
uit. De schoenen met orchideeën 
zijn favoriet.’

Doorzettingsvermogen, een vader 
als ondernemer – ‘Bij ons thuis ging 
het altijd over hard en slim werken, 
en geld verdienen.’– en docenten die 
in haar geloofden op de middelbare 
school en hogeschool voor de kun-
sten is het geheim van haar succes. 
En natuurlijk haar talent. Van een 
Eindhovense achterbuurt tot Hol-
lywood, een sprookjesverhaal. 

‘Op school werd ik gepest; ik 
was anders. Mijn ouders hebben 
mij altijd gestimuleerd te blijven 

Favorieten
Restaurant: Mood by Eveline 

Wu 

Public Space: De Kazerne

Winkel: Piet Hein Eek

Koffietent: Zwart-wit koffie

Gebouw: Het pand waar mijn 

eigen school is gevestigd, 

ook wel bekend als De Oude 

Rechtbank.

Straat: Keizersgracht

Verborgen parel: Het terras van 

’t van Abbemuseum

persoonlijk
Eerste herinnering: De Rotonde 

Floraplein. Als kind wist ik dat 

we dan eindelijk terug waren in 

Eindhoven als we op vakantie 

waren bijvoorbeeld. Nog steeds 

heb ik dat gevoel als ik van een 

afspraak of zakenreis terug 

kom.

Passie: Schoenen, schoenen, 

schoenen.

Nog leren: Meer tijd besteden 

aan mezelf.

Raakt mij: Mooie mensen.

Inspiratiebron: Mijn moeder.

Ultieme ontspanning: In mijn 

huis genieten van het uitzicht.

Beste sportprestatie: Ik ben niet 

zo sportief.

Krant: Eindhovens Dagblad en 

het Financieel Dagblad

geloven in mezelf, en me te wape-
nen tegen het pesten. Doorzetten 
en tranen inslikken, is hun motto. 
Vanaf mijn 19e droomde ik van 
mijn eigen lijn. Ik wilde iets maken 
wat er nog niet was. Na het behalen 
van mijn hbo-opleiding gaf ik les 
op de kunstacademie, en werkte als 
freelance ontwerper voor onder meer 
Zara en Mango. Op mijn 25e poste 
ik een foto van mijn schoenen op de 
fansite van Rihanna, samenwerken 
met dure PR bureaus kon ik me toen 
niet veroorloven. Ze reageerde en 
bestelde acht paar op maat gemaakte 
laarzen en schoenen. Als zij jouw 
laarzen en schoenen draagt, wil heel 
Hollywood dat.’ 

Met haar onlangs geopende 
Fashion en Business School, BFA 
geeft ze de stad – ‘Eindhoven is mijn 
obsessie. Ik sta op met het ED, ken 
alles en iedereen’ –  iets terug. ‘Ik 
ben een idealist en wil de stad iets 
nalaten voor als ik er niet meer ben. 
Met mijn school geef ik jonge talen-
ten dezelfde kansen die ik kreeg.’

MensenmakendeStAD

Zeynep Dag OPRICHTER EN 
CREATIEF DIRECTEUR alzuarr
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02de theatermaker
Arno Huibers

Wie kan nu zeggen, dat-ie een 
theater heeft in zijn achtertuin? 
Theatermaker Arno Huibers heeft 
het. Arno’s theater is het kleinste en 
leukste theater van Eindhoven, goed 
voor 76 zitplaatsen. Een verborgen 
pareltje in de binnenstad. Clownerie 
is vooral zijn niche. Op de theater-
school werd Huibers op slag verliefd 
op dat personage. En nu kruipt hij 
alweer veertig jaar in de huid van 
de clown. ‘Clownerie was en is nog 
steeds een ondergeschoven kindje 
in Nederland, heel anders dan in 
Italië bijvoorbeeld. In Rome heb ik 
de geschiedenis van de clown leren 
kennen. Ik heb moeten knokken om 
het vak eigen te maken, en een plek 
te veroveren.’

Jarenlang reisde hij na zijn 
afstuderen mee met de grootste Ne-
derlandse en internationale circus-
sen door Europa. Later met eigen 
voorstellingen in Zuid-Amerika en 
Indonesië. ‘Reizen met een circus is 
romantisch, maar heeft ook een bik-
kelharde kant. En juist die combi-

Favorieten
Restaurant: Effenaar, Ege, Sala 

Thai, Tante Kees en het Ethiopi-

sche restaurant.

Public Space: Sectie C en NRE-

terrein, een creatieve hub

Winkel: De kleine buurtwinkels 

zoals Jokkmokk (bijzondere 

kazen) en bakker Meelmuts 

(natuurlijke broden)

Koffietent: Wielercafé Cyklist op 

het NRE terrein

Straat: Parklaan. Kijk eens om-

hoog, dan zie je de prachtige 

oude gevels. 

Verborgen parel:   Ja dan toch 

mijn theatertje.

Favorieten
Restaurant: Frituur Martin 

Zwerts

Public Space: Berenkuil

Winkel: Piet Hein Eek

Koffietent: Koffiehuisje 

Eindhoven

Gebouw: Centraal Station 

Eindhoven 

Straat: Kruisstraat

Verborgen parel: Philips 

Observatorium in het Stads-

wandelpark

03 het Creatieve Brein
André Amaro

Van te voren waarschuwt André 
Amaro: ‘Ik neem zelden de tele-
foon op.’ Zijn voicemailbegroeting: 
chaotisch, vrolijk en luidruchtig zet 
je direct in de standje wakker. Hij 
belt terug, binnen tien minuten. 
Een creatief wonder, 1.63 m lang, 
artistieke kop. 

Amaro van Amaro Creative 
Industries in een notendop: Groeide 
op in Portugal, ouders scheidden, op 
zijn 13e vertrok hij naar Nederland 
richting vader. Hoofdreden: het 
consumeren van een puberliefde, de 
crush op het Nederlandse buur-
meisje. Twee jaar later nam Amaro 
de benen, trok in bij een Dordts 
kunstcollectief. Leerde fotograferen, 
zeefdrukken, lassen en opende er 
een volkskeuken. Als kok toerde 
Amaro mee met bands, en belandde 
voor een optreden in de Effenaar. 
Eindhoven beviel hem wel. Hij 
bleef en richtte het Stroomhuis op, 
een broedplaats voor kunstenaars. 
Amaro is gastheer op Lowlands, en 
stond aan de wieg van het festival 
Down the Rabbit Hole. Kookte 
op grote festivals, voor Máxima en 
Alexander en Eindhovense daklozen. 
Hij staat bij wereldrampen vooraan 
om te helpen. ‘Als iedereen maar vijf 
minuten per dag iets voor een ander 
doet, ziet de wereld er heel anders 
uit.’ Amaro heeft zijn eigen maffe 
kookprogramma Amaro’s Kooklab 
bij Nickelodeon – kids zijn gek op 
hem – en is de oprichter van het 
Ketelhuis. Hij verdient zijn beno-
digde jaarinkomen in drie maanden 
van het jaar, de resterende tijd gaat 
op aan nieuwe succesvolle hersen-
spinsels en woont hij in Portugal 
met zoontje Inox, moeder en zus. 
Verhuurt er guesthouses en leent 
de Portugese werkplaatsen het liefst 
uit aan Eindhovense creatievelin-
gen. ‘Eindhoven zit altijd in mijn 
achterhoofd, in alles wat ik bedenk.’ 

natie vond ik prachtig. Tot ik op het 
punt stond om definitieve keuzes te 
maken. Ik was zo weinig in dit huis 
in Eindhoven, en werd gevraagd 
voor een tournee naar Saoedi-Ara-
bië. Moest ik mijn huis nu verkopen 
of niet. Werd ik wereldburger of ging 
ik terug naar mijn roots. Ik koos 
voor Eindhoven, en wilde de clown 
in Nederland verder ontwikkelen.’

Met zijn eigen theater richt hij 
zich als acteur, regisseur en bewe-
gingskunstenaar steeds meer op de 
stad. Niet dat Huibers niet meer 
reist; wel een tikkie minder. Voor 
clownsvoorstellingen in theaters, op 
scholen, in verzorgings- en verpleeg-
huizen, op festivals, en soms bij een 
particulier of zakelijk feestje in het 
land maakt hij tijd. En nee, de jaren 
gaan niet tellen, lacht Huibers wui-
vend die veronderstelling weg. ‘Ik 
word het reizen niet moe, maar raak 
meer gehecht aan mijn theater. Mijn 
eigen plek in de stad. Ik kan hier 
maken wat ik wil, repeteren en hoef 
niet steeds op en af te bouwen. Als 
theatermaker word je in Eindhoven 
gezien door de media. Ze gunnen 
het mij. Mede door die media-

aandacht zitten mijn voorstellingen 
vaker vol. Ik krijg altijd waardering. 
Dat is in Amsterdam – waar veel 
makers in diezelfde vijver vissen – 
echt wel anders. Eindhoven is een 
stad van en voor de mensen. We 
doen het hier samen.’

Staat hij niet zelf in zijn thea-
ter en repeteert hij niet, dan geeft 
Huibers gezelschappen en jonge 
cabaretiers een kans op zijn podium. 
‘Leuk om bij te kunnen dragen aan 
hun carrière.’

De theatermaker ontwikkelt twee 
nieuwe voorstellingen, een hommage 
aan de clown en bewegingstheater. 
In maart gaat de eerste voorstelling 
in première en daarna staat Huibers 
voor twee seizoenen met Hommage 
aan de clown op de planken. In zijn 
eigen achtertuin. ‘Voor het eerst sta 
ik zo lang met een voorstelling in 
mijn eigen theater. Spannend!’ 

persoonlijk
Eerste herinnering: Woensdag-

middag met alle buurtkinderen 

zittend voor de eerste zwart wit 

tv in onze straat.

Passie: Films kijken en in films 

spelen van jonge regisseurs zo-

als Ons Joske van Tom Elswijk. 

Nog leren: Op zijn tijd meer rust 

nemen.

Raakt mij: De ongedwongen 

schaterlach van jonge kinderen 

tijdens mijn voorstellingen.

Inspiratiebron: Bewegingskun-

stenares Halina Witek, die vorig 

jaar helaas is overleden.

Ultieme ontspanning: Massage 

van mijn vriendin.

Beste sportprestatie: Mag 

het ook van een ander zijn? 

Iedere individuele sporter die 

in alle eenzaamheid vier jaren 

toewerkt naar de Olympische 

spelen.

Krant: Eindhovens Dagblad

O ja, dan heeft Amaro ook nog een 
Spaans dorp, dat sinds kort te koop 
staat. En trekt een grote uitgever aan 
zijn jasje voor het schrijven van een 
autobiografie over zijn veel bewogen 
leven.

Amaro is er ruim een jaar tus-
senuit geweest voor de intensieve 
zorg van zijn geliefde en zoontje. 
Langzaam pakt hij de draad weer 
op. Vliegt heen en weer tussen Lis-
sabon en Eindhoven. Van werken 
krijgt hij nieuwe energie. ‘Het werkt 
als creatieve therapie. Ik sta vaak al 
met een been in een nieuw project. 
Zie overal kansen. Als een project 
succesvol is zoals het Ketelhuis, dan 
geef ik medewerkers aandelen. De 

beste manier om honderd procent 
betrokken te zijn bij een bedrijf is 
mede-eigenaar zijn. Ik ben het crea-
tieve brein, zij doen de rest.’

Het succesvolle Ketelhuis krijgt 
een staartje: een daktuin van het 
formaat ‘Niet eerder gezien.’ Een 
tweede dak op het bestaande dak, 
The hanging gardens of Babylon 
met een kas, tuin, kippen en een var-
ken. Aangevuld met het bestaande 
Ketelhuis-bijenvolk en de fruitbo-
men. ‘Een plek voor live muziek, 
pianoconcerten en filmavonden. 
Een ander project is het Stroomhuis 
meer betekenis geven voor de stad 
met een buurt- en woonkamerfunc-
tie. Ik heb er zin in!’

persoonlijk
Eerste herinnering: Met mijn 

school in Dordrecht naar het 

Evoluon.

Passie: Mijn zoons.

Nog leren: Veel te veel.

Raakt mij: Onverschilligheid

Inspiratiebron: Ricardo Semler

Ultieme ontspanning: Te paard 

driftwood opslepen op het 

strand.

Beste sportprestatie: Drie 

dagen non stop bierdrinken 

tijdens carnaval met Frank 

Lammers.

Krant: The Guardian
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04 de atlete
Kim Dillen

Kim Dillen traint voor de Olym-
pische Spelen in Tokio volgend 
jaar. Of ze zich voor de lange en 
middellange afstandsmarathon kan 
plaatsen, is spannend. Voor haar ligt 
een hobbelige weg. ‘Na de geboorte 
van onze dochter Laurenne bouwde 
ik het trainen op, en  dat ging zeven 
maanden goed. Daarna raakte ik 
toch geblesseerd. Voor de bevalling 
was ik nooit geblesseerd, maar pezen 
worden zwakker na een zwanger-
schap. In het begin maakte me dat 
onzeker, maar ik vertrouw erop dat 
ik snel weer pijnloos kan lopen.’ 

Dillen won al eens de Dam tot 
Dam loop, de halve marathon van 
Eindhoven en in de kast prijken 
zeven NK medailles. Op de Indoor-
kampioenschappen 3.000 meter 
pakte ze zilver en in Parijs stond ze 
nog net in die marathon top 10. In 
2016 debuteerde de atlete op het 
EK. Ze werkt als zelfstandig regis-
teraccountant, en ontdekte pas rond 
haar 30e dat er meer in zat dan leuk 
op amateurniveau trainen. ‘Als kind 
ben ik op atletiek gegaan omdat mijn 
broer er ook op zat. Het werd ons 
gezinsuitje. Ieder weekend gingen 
mijn ouders mee; soms kampeerden 
we in de buurt. Dat ik ook echt goed 
kon worden, had ik lange tijd hele-
maal niet door. Mijn focus lag op het 
halen van mijn universitaire studie. 
Echt tropenjaren in combinatie met 
mijn werk. Pas daarna kwam ruimte 
voor meer. Ik kon harder lopen dan 

ik dacht, en ben gestopt met fulltime 
werken. Ik train nu dagelijks.’

Haar wensen en dromen werden 
groter. Ze behoort inmiddels tot de 
Nederlandse top. Haar partner is 
haar huidige coach Wilfred van Mill, 
eveneens een fanatiek hardloper. ‘Hij 
trainde bij onze vereniging in Eind-
hoven, en we werden verliefd. Het 
is fijn dat je partner begrijpt waar je 
mee bezig hebt. Samen gaan we naar 
die top.’ 

Ze loopt hard in haar Eindho-
vense ‘achtertuin’. Doet mee aan 
marathons, de grotere en kleinere 
lopen in haar stad. Haar huis grenst 
aan de uitgestrekte bossen, kilome-
terslang tot aan België. ‘Hardlopen 
door de natuur betekent voor mij 
even niks aan je hoofd hebben. (Met 

05de aanpakker
Martijn Paulen

Of hij bij de Dutch Design Foun-
dation de organisatie uit de rode 
cijfers wilde trekken, en de Dutch 
Design Week (DDW) steviger op 
de kaart wilde zetten, vroegen ze 
Martijn Paulen zeven jaar geleden. 
Hij overleefde tropenjaren, en heeft 
misschien wel de meest succesvolle 
editie van de DDW achter de rug. 
Uitblazen is er niet bij; de neuzen 
staan alweer richting 2020. En 
als Paulen dan rapportcijfers voor 
DDW 2019 moet geven..... ‘Een 
acht voor de inhoud. De tentoon-
stellingen van de individuele en col-
lectieve ontwerpers waren heel goed. 
Na Milaan houden wij in Eindhoven 
de belangrijkste internationale De-
sign Week. Supertrots natuurlijk.’

Bouwen met hout en zo de CO2 
en stikstofuitstoot reduceren, is zo’n 
bijdrage die veel reuring teweeg 
bracht in de media. ‘Iedereen sprak 
erover, vooral door de samenwer-
king met Tegenlicht. Dit kan wel 
eens dé oplossing zijn voor de nog 
één miljoen te bouwen woningen in 
Nederland. Hout is het beton van 
de toekomst, door nieuwe toepas-
singstechnieken wordt het massief. 
Ook bij vijftig meter hoog blijft het 
stevig staan.’

De van huis uit organisatie-
psycholoog, die als student drie keer 
werd uitgeloot voor een studie aan 
de TU Delft lachend. ‘Ik wilde graag 
designer worden. En nee, ik ben er 
niet cynisch van geworden, dat dit 
niet gelukt is. Ik heb een prachtbaan. 
Ik houd van het natuurlijke opti-
misme van Nederlandse designers, 
ondanks de uitdagingen.’

Designers zijn nodig om belang-
rijke vraagstukken vooruit te helpen, 
stelt Paulen. ‘Zij bieden kansen om 
de wereld beter te maken. We zullen 
het samen moeten doen met gebrui-
kers, bedrijven, de politiek en andere 
partijen. Wat dat betreft zie ik ook 

een beweging in Den Haag. Ik kan 
nogal kritisch zijn op de traagheid 
in de landelijke politiek ten aanzien 
van onder meer het CO2 probleem, 
maar ik moet bekennen dat ook 
daar voorzichtig stappen worden ge-
maakt. Alhoewel het natuurlijk nog 
lang niet snel genoeg gaat. De DDW 
werd door veel Kamerleden, staats-
secretarissen en ministers bezocht. 
Het onderwerp bouwen met hout 
komt nu op de politieke agenda.’

Waar de foundation nog eens 
naar moet kijken: het vervoer tijdens 
de DDW. Het vervoersplan – met 
gratis designrides enzo – zat al goed 
in elkaar, maar de DDW is hot, 
met ieder jaar meer liefhebbers en 
locaties. ‘We zoeken bijvoorbeeld 
een goede fietspartner, die naast de 
OV-fietsen die we al reserveren bij 
NS, voor nog eens 2.000 extra fiet-
sen kan zorgen. De beste manier van 
vervoer naar en tussen de locaties.’

Dat Eindhoven zo goed scoort 
als designstad ligt volgens Paulen 
aan het DNA, de ontwerpgeschiede-
nis van Philips, met TU en Design 
Academy als topopleidingen.

Maar de platheid van de stad 
draagt misschien nog wel het meest 
bij aan deze gezonde voedingsbo-

een knipoog) Een uur tot drie uur 
lang geen telefoon, geen vragen van 
pubers en een baby die alle aandacht 
vraagt. (Wilfred heeft twee pubers 
uit een eerdere relatie, red). Ik hoor 
alleen mijn voetstappen op de blade-
ren en het gehijg van de inspanning. 
Heerlijk.’

Naast hardlopen traint ze in de 
sportschool. ‘Een sportschool met 
kinderopvang. Ik neem Laurenne 
geregeld mee, echt ideaal. Ik train ook 
geregeld met de babyjogger. Dat is pas 
een uitvinding. En nog gezellig ook.’

Nieuwe doelen, meedoen aan 
het WK, daar denkt ze nog even niet 
aan. ‘Mijn focus ligt nu volledig op 
de Olympische Spelen. Als ik me 
voor Tokio plaats komt mijn groot-
ste droom uit.’

Favorieten
Restaurant: Boon

Public Space: Strijp-T

Winkel: Urban Shopper

Koffietent: DENF Coffee

Gebouw: Van Abbemuseum. 

Een fantastische combi van 

oud- en nieuwbouw met bin-

nen een mooi lijnenspel.

Straat: Bergstraat. Mijn opa 

maakte meubels en had er zijn 

zaak.

Verborgen parel: Sectie C. 

Bruist van creativiteit en vak-

manschap.

persoonlijk
Eerste herinnering: De Lichtjes-

route. Dan zat ik als kind achter 

in de auto. Prachtig.

Passie: Het beste uit jezelf en 

de ander halen.

Nog leren: Rustiger aan doen.

Raakt mij: Onvoorwaardelijke 

liefde.

Inspiratiebron: Gwen Jor-

gensen, net als ik registerac-

countant en moeder. Ze werd 

Olympisch kampioen triatlon 

in 2016.

Ultieme ontspanning: Een krant 

of boek lezen.

Beste sportprestatie: Top 10 

World Major Marathon Berlijn, 

2.33.24. 

Krant: De Volkskrant

dem, filosofeert hij. ‘In Eindhoven 
is weinig hiërarchie. Iedereen kent 
elkaar,  helpt elkaar en deelt een 
netwerk en expertise. In Eindhoven 
gunnen we elkaar iets.’

Favorieten
Restaurant: Ik ben meer van de 

eetcafés, lekker ongedwongen.

Public Space: Ik kom uit Stra-

tum, dus Genneperparken en 

het Stadswandelpark.

Winkel: Zonder twijfel Boek-

handel van Piere.

Koffietent: Het Koffiehuisje 

Gebouw: Naast natuurlijk het 

Evoluon, vind ik de lichttoren, 

Blob en zeker het Van Abbe, 

oud en nieuw aan de dommel 

prachtig.

Verborgen parel: Ik ben ooit 

illegaal dwars door het centrum 

de Dommel afgezakt. Oogver-

blindend mooi en een compleet 

‘onbekend’ uitzicht op de 

binnenstad.

persoonlijk
Eerste herinnering: De fontein 

aan het Floraplein. Ik werd Tijn 

genoemd vroeger en dacht 

jarenlang dat die fontein, ‘van-

tijn’ was, dus van mij. Intens 

verdrietig toen dat niet waar 

bleek te zijn.

Passie: Bouwen, timmeren en 

klussen

Nog leren: Niet alles hoeft per-

soonlijk ‘binnen’ te komen.

Raakt mij: Van onrecht word ik 

soms onevenredig pissig.

Inspiratiebron: Stephen 

Hawking: de legende against 

all ods.

Ultieme ontspanning: Op vakan-

tie met mijn gezin relaxen aan 

of op het water.

Beste sportprestatie: Halve ma-

rathon dik onder de twee uur 

lopen een week voor DDW.
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06 de dj Saskia Slegers 
(Miss Djax)

Eind dit jaar draaide Saskia Sle-
gers alias Miss Djax weer eens in 
de Effenaar, een van de plekken 
in haar geboortestad Eindhoven – 
Acidhoven voor haar buitenlandse 
fans, refererend naar haar favoriete 
muziekstijl en bijnaam The Acid 
Queen – waar haar carrière als dj 
en platenbaas van de grond kwam. 
Zestien was Saskia Slegers toen ze 
school spuugzat was. Muziek was 
haar passie; ze begon met dj’en. 
Haar ruimdenkende ouders – een 
kunstenaar als vader, een moeder in 
de advocatuur en later werkzaam als 
rechter – legden haar geen strobreed 
in de weg. ‘Volg je hart’ was hun 
devies. Een levensmotto dat veertig 
jaar later nog steeds in Slegers DNA 
gedrukt staat. ‘Ik doe alleen wat 
ik leuk vind, en draai niet vaker 
dan twee keer per week ergens in 
Europa, soms erbuiten. Ik wil niet 
meer constant de wereld over vliegen 
en in hotels overnachten. Ik draai op 
dancefeesten zoals Awakenings en in 
technoclubs. Er is een revival gaande 
van jaren 90 dancemuziek. Hele ge-
neraties gaan uit hun dak. Geweldig 
toch als jongeren, die na de jaren 90 
geboren zijn, zo genieten van mijn 
muziek op vinyl.’

Een pionier in de techno, acid 
en housemuziek, zo kun je haar wel 
noemen. Slegers draaide als begin-
nende dj in plaatselijke discothe-
ken, was basgitarist in bandjes, en 
werkte ernaast in een platenzaak. 
Een decennium later startte ze haar 
eigen label. Maakte een plaat met 
de Eindhovense hiphopband 24K 
en contracteerde begin jaren ‘90 de 
bekende succesvolle Osdop Posse, 
het begin van de Nederhop. Ze 
dook als producer de studio in met 
nationale en internationale artiesten, 
en nam zelf albums op. De jaren ‘90 
waren haar gouden jaren. Miss Djax 
was vernieuwend. Werd in Duitsland 

uitgeroepen tot DJ van het jaar en 
haar bedrijf tot Internationaal label 
van het jaar. ‘Zonder social media 
belandde ik als een van de weinige 
vrouwen uiteindelijk in de top. 
Tegenwoordig draait het vooral om 
marketing. Je stapt daardoor veel 
makkelijker het wereldje in.’

Vanaf 2004 bracht Slegers vooral 
haar eigen muziek uit. ‘Het was de 
opkomst van het digitale tijdperk. 
Aan platen maken verdiende je nau-
welijks meer iets.’ Op dat moment 
stond de teller van haar label op 1,3 
miljoen verkochte platen. 

Eigenzinnig en vooruitstrevend, 
zo wil ze de dj’s van haar generatie 
typeren. En dat mist ze nog wel eens 
bij de ‘jonkies’. ‘Ik zie te weinig wie 
zij zijn. Haar, kleding, muziek.....Het 
lijkt alsof we weer terug zijn in de 
jaren negentig. Wie is er nu nog echt 
vernieuwend bezig?’

Of er plannen zijn voor een 
nieuw project? ‘Ik leef van dag tot 
dag, en kijk al veertig jaar wat er op 
mijn pad komt. (Met een knipoog) 
Dat ga ik niet meer veranderen.’

07 de GeBiedsontWikkelaar
Vera Gielen

Ze zochten iemand met competities 
voor de functie gebiedscoördinator 
die de binnenstad Eindhoven mede 
leefbaar zou maken. De gemeente 
zag die kwaliteit achttien jaar gele-
den al in Vera Gielen, nu werkzaam 
als gebiedsontwikkelaar. Tot haar 
verbazing toen - met nul  komma 
nul ervaring in het management, 
maar gespecialiseerd in de bouw-
fysica en op dat moment werkzaam bij 
de gemeente Rotterdam. Gielen met 
een knipoog: ‘Nu snap ik het wel. Zij 
zagen mijn verborgen kwaliteiten.’

HTS Bouwkunde deed ze als een 
van de weinige meiden. ‘Ik wilde 
na het gymnasium niet naar de 
universiteit. Mij te solistisch; ik ben 
veel meer van het samenwerken met 
een praktische insteek om iets te be-
reiken. De HTS en Hotelvakschool 
bleven over. Het brede pakket bij 
bouwkunde gaf de doorslag.’ 

Gielen hield al van het Bra-
bantse land, ze studeerde immers 
in Tilburg. ‘Na wat jaren op en 
neer pendelen tussen Rotterdam en 
Eindhoven, ben ik weer in Tilburg 
gaan wonen. Zes jaar geleden heb 
ik de stap naar Eindhoven gemaakt. 
Lange tijd wilde ik wonen en werken 
gescheiden houden, en ik was al zo 
vaak verhuisd. Iedere keer moet je 
weer een sociaal leven opbouwen. 
Nieuwe plekken ontdekken waar je 
graag komt en mensen je kennen. 
Mijn partner woonde hier al, dat 
maakte die stap toch logisch. Wonen 
in de stad waar je werkt, heeft ook 
zo zijn voordelen, blijkt. Ik ken ‘ie-
dereen’ in de binnenstad. De lijntjes 
zijn kort.’ Vervolgens lachend: ‘Zo 
erg is het ook niet als je in je vrije tijd 
aangesproken wordt door onder-
nemers. Dat losse is typisch voor 
Eindhoven. Soms kom je juist op die 
momenten tot goede gesprekken.’

Gielen heeft geen 9 tot 5 baan, 
en dat maakt haar werk juist zo 

leuk. ‘De dynamiek van de bin-
nenstad eindigt niet om vijf uur. Die 
levendigheid en afwisseling geeft mij 
energie. In Eindhoven staat veel te 
gebeuren. De binnenstad is onze 
huiskamer, en die moet je aantrek-
kelijk maken en houden. Om dat te 
bereiken werken gemeente, onder-
nemers, bewoners, ontwikkelaars 
en vastgoedpartijen goed met elkaar 
samen.’

De Binnenstadvisie 2016 zit stan-
daard in haar tas. Bestempeld als 
levend document. ‘Elke week haal 
ik het wel een keer als leidraad eruit. 
Anderen zie ik dit ook doen. Ik wilde 
per se niet dat het ergens in de kast 
zou belanden, dus dat is gelukt.’

Het VDMA-terrein heeft op 
dit moment haar volle aandacht. 
De plek, die nooit mee deed in de 
binnenstad, wordt herontwikkeld. 
‘Wonen, werken en bedrijvig-
heid krijgen hier een bestemming. 
Eindhoven staat bekend om zijn tech 
en designbedrijven, maar die zitten 
nauwelijks in de binnenstad. Dat 
creatieve DNA willen we ook in de 
binnenstad terug laten komen. Of ik 
trots ben op mijn werk? Ik word er 
blij van. Het is leuk dat ik mee mag 
bepalen in de toekomst van de stad.’

Favorieten
Restaurant: Vroeger Antonio’s, 

maar mijn vriendin kookt zo 

lekker dat ik het liefste thuis 

eet.

Public Space: De Effenaar

Winkel: Ik houd niet zo van 

winkelen, tenzij het platenwin-

kels zijn.

Koffietent: Ik drink geen koffie.

Gebouw: Evoluon

Straat: Elke straat met uitzicht 

op het Evoluon.

persoonlijk
Eerste herinnering: Philips De 

Witte Dame, ik ben geboren 

aan de Keizersgracht.

Passie: Muziek en fotografie

Nog leren: Op tijd komen.

Raakt mij: Dierenleed

Inspiratiebron: Mijn moeder.

Ultieme ontspanning: Wandelen 

in de natuur, vooral aan de zee.

Beste sportprestatie: Ik ben 

absoluut geen sporter.

Krant: Geen
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Favorieten
Restaurant: Vane restaurant en 

skybar, een heerlijke plek voor 

ontbijt met prachtig zicht op de 

stad in gastvrije omgeving.

Public Space: De rommelige 

ruimte rondom de Brandstore 

voor het station. Georganiseerde 

chaos ‘door en van iedereen.

Winkel: Van Piere. Een boek-

handel met een verrassende 

activiteitenagenda; onderne-

merschap ten top.

Koffietent: DENF. Enthousiasme 

en passie kleuren hier je dag.

Gebouw: De Bijenkorf. Kleur, 

vorm, locatie en functie komen 

prachtig samen en zijn super 

herkenbaar.

Straat: Kruisstraat. De Eind-

hovense Nieuwe Binnenweg 

(Rotterdam) in spé. Heerlijk al 

die culturen.

Verborgen parel: De Dommel. 

Hier moeten we veel meer mee 

doen.

persoonlijk
Eerste herinnering: Als student 

op stap in de Bunker en op 

Stratumseind.

Passie: Het glas is halfvol, er 

zijn altijd kansen!

Nog leren: Meer geduld hebben 

als iets niet zo snel gaat als 

ik wil.

Raakt mij: Mooie muziek, na-

tuur, ongelijkheid, leugens en 

mensen die andere mensen 

bewust kwaad doen.

Inspiratiebron: Het creatieve 

brein van mijn partner Rob van 

der Ploeg.

Ultieme ontspanning: In de 

hangmat met een boek en 

fietsen in Zuid-Limburg.

Beste sportprestatie: Mont Ven-

toux op fietsen met een team. 

Ik rijd voor Hein om geld in te 

zamelen voor ALS.

Krant: Het ED voor mijn werk.



- Mensen maken de stad

INEindhoven - 9998 - INEindhoven 

08de assistent trainer
André Ooijer

Dit jaar verruilde André Ooijer 
zijn assistent trainerschap bij de 
hoofdmacht van PSV voor dezelfde 
functie bij PSV onder 19, en assis-
teert Ruud van Nistelrooy. Hij richt 
zich fulltime op de talenten. Daags 
na de nederlaag Lask Linz – PSV, 
4-1, is hij opvallend positief. Niet 
dat Ooijer er ‘s ochtends niet even 
de ziekte in had, maar een crisis is 
PSV niet onbekend. Hij heeft alle 
vertrouwen in hoofdtrainer Mark 
van Bommel en de spelers, vertelt 
Ooijer aan de telefoon in zijn auto. 
Kinderen achterin; echtgenote Joyce 
van de Kerkhof naast zich.

In 2012 speelde Ooijer zijn 
laatste wedstrijd. Zeven Nederlandse 
kampioenschappen – waarvan vijf 
keer met PSV– twee KNVB bekers, 
drie Johan Cruijff schalen, 55 in-
terlands en drie WK’s in de pocket. 
‘Wil je niet iets binnen de club doen’ 
vroegen toenmalig hoofdtrainer 
Phillip Cocu en technisch directeur 
Marcel Brands hem. Hij volgde een 
trainerscursus, liep stage en trainde 
individueel de jeugd. In 2017 maak-
te Ooijer de overstap naar het eerste 
elftal als individueel trainer en stond 
naast Cocu en later Van Bommel 
op het veld. Ernaast werkte hij op 
de commerciële afdeling. En nu dus 
fulltime aan de slag met de jongens 
onder 19. ‘De eerste jaren nadat ik 
gestopt was als profvoetballer wilde 
ik meer tijd met mijn gezin door-
brengen. Nu de kinderen iets groter 

zijn kan ik weer meer aandacht aan 
het voetbal geven.’

De adrenaline en spanning 
van het zelf spelen mist Ooijer 
nog steeds. ‘Dat gevoel is niet te 
evenaren. Met een team werk je naar 
een wedstrijd toe. Je deelt mooie en 
slechte tijden. Wat dat betreft ben ik 
nog zoekende, niks is zo leuk als zelf 
voetballen. Trainen komt het dichts 
bij dit gevoel.’

Zijn talent werd ontdekt bij de 
jeugdopleiding van Ajax, de club 
waar hij als verdediger hoopte door 
te breken. Ooijer kwam niet door de 
selectie. Dat vele wegen naar Rome 
leiden, heeft hij proefondervindelijk 
ondervonden. ‘Via andere clubs heb 
ik uiteindelijk de top bereikt. Dat is 
ook wat ik onze talenten vertel: je 

Favorieten
Restaurant: Sopranos

Public Space: Philips Stadion

Winkel: Wildenberg

Koffietent: Ik drink geen koffie. 

Joyce gaat graag naar Lucifer. 

Dan neem ik een theetje.

Straat: Kleine Berg

Verborgen parel: Restaurant 

Welp

persoonlijk
Eerste herinnering: Mijn verblijf 

in het Holiday Inn in het cen-

trum toen ik bij PSV kwam.

Passie: Voetbal

Raakt mij: Mijn kinderen.

Inspiratiebron: Mijn overleden 

vader.

Ultieme ontspanning: Skiën en 

duiken

Beste sportprestatie: De kwart-

finale met Oranje op het WK 

2010 tegen Brazilië.

Krant: Het ED en nieuwssites 

op internet.

hoeft niet gelijk door te stoten. Soms 
neem je een omweg.’

Of er nog een uitstapje naar het 
buitenland als trainer inzit, weet hij 
niet. Op het hoogtepunt van zijn 
carrière sloeg hij als 25-jarige speler 
een transfer naar het buitenland af. 
‘Ik verloor mijn ouders kort achter 
elkaar. Mijn vader alleen achterlaten, 
en na zijn dood mijn vertrouwde 
omgeving, voelde niet goed. Dan 
maak je een keuze, die uiteraard ook 
van invloed is op je verdere carrière. 
Jaren later speelde ik nog wel even 
bij het Engelse Blackburn Rovers, 
maar keerde terug bij PSV. PSV en 
Brabant voelt als thuis. Of ik hoofd-
trainer wil worden? In principe niet, 
maar zeg nooit nooit. Ik laat alles 
open in het leven.’
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