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Frans Booij Lieuwes rs verknocht aan Drents Dorp
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Hij heeÍt twee passies: voetbal en Drents Dorp. Als penningmeesler van de Stichting
Buurtbelangen Drents Dorp bewaakt hij de kas. En vergis je niet in zijn pretogen, want als

Teksten. Astrid '.'an \'/
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het moet kan hij ook streng zijn. Een interview mel vrijwilliger - ruim dertig uur per week -

FotograÍie. Amvest en Jos Lammers

Frans Booij Lieuwes (65).

Meer weten over wiikvernieuwing?
Hij woont er al veertig jaar. En hij is absoluut niet van plan weg te gaan. Samen met zijn vrouw

De nieuwe website over de wijk-

bivakkeert hij m0menteel in een wisselwoning. Een dezer weken hopen zij hun gerenoveerde

vernieuwing in Eindhoven is in de lucht.

woning weer te betrekken.

Bekijk het laatste nieuws en de achter-

Waarom woonl u al zo lang in Drenls Dorp?

www.we.eindhoven. nl

gronden over onder meer Drents Dorp op

"Het is hier gewoon gezellig, ik ken iedereen. lk ben destijds meteen begonnen met vrijwilligerswerk
bij voetbalvereniging LEW. Vrijwilligerswerk is hafistikke mooi. Jammer alleen, dat we met veel te
weinig zijn. Mensen die vroeger in de Bijstand zaten, deden vaak nuttig vrijwilligerswerk. Tegenwoordig moet iedereen aan een baan, ook al is dat van minder nut voor de maatschappij dan het
vrij\ rih:gerswerk dat ze deden. Als morgen alle vrijwilligers zouden staken, ligt heel Nederland plat."

Wal u00r vrijwilligerswerk doet u zoal?
"Veel, als ik nu zou moeten trouwen, had ik geen tijd. lk ben dus penningmeester, lid van de
begeleidingsgroep v00r Strijp R en ik zit in de klankbordgroep bij WoonbedrijÍ. Ook doe ik veel

vonr de juniorenaÍdeling van de KNVB. We hebben een eigen Haltwinkel. Als een jongere een
rode kaart heeÍt gekregen, kan hij kiezen: een schorsing oÍ een taakstraÍ. En als ze dat niet goed
doen, is het geen'pappen en nathouden'. 0ok beoordeel ik scheidsrechters in opleiding en

controleer ik of de velden bespeelbaar zijn."

Wat doel de begeleidingsgroep Striip R?
"De leden denken mee over de nieuwbouw en hoe deze zou moeten aansluiten bi1 Drents Dorp.
Wij leveren een bijdrage voor de toekomstige bewoners. lk hoop dat deze nieuwe bewoners.
ook iets kunnen betekenen voor ons. We moeten elkaar gaan aanvullen. Het oude Drents Dorp
bestaat straks niet meer. We zitten in een overgangsÍase. We moeten ons als stichting ervoor

bliiven inzetten dat de saamhorioheid bekliift."

NieuwsbrieÍ Wijkvernieuwing Drents D0rp
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