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Kerstvrede in WoenselWest

Het treintje op het Edisonplein is genieten voor de kinderen. Net als bij alle andere attracties, hoeven
ze er niets voor te betalen.

Kerstvrede in WoenselWest
EINDHOVEN
JESPER DE VAAN
Met lichte dwang trekt het meisje haar vader aan zijn hand mee over de kerstmarkt. Oog voor wat uitgestald
is op de bijna honderd kraampjes in de Edisonstraat heeft ze niet. De kinderkermis, die in de verte boven de
markt uitsteekt, is veel interessanter.
Zondagmiddag rijden voor een keer geen auto's over de rotonde bij het Edisonplein maar een klein treintje.
Als ze willen, kunnen de kinderen uit de wijk de hele dag 'vrij reizen'. Het treintje is net als alle andere
attracties als de springkussens, en draai en zweefmolen, helemaal gratis. Allemaal geregeld door oud
ijzerboer en wijkbewoner Frans Visters. "Ik ben wel bekend in dat wereldje." Sinds hij samen met een paar
andere buurtgenoten de organisatie op zich nam, groeide de kerstmarkt in vier jaar tijd uit van een kleine
markt met enkele kraampjes tot een van de grootste van Eindhoven. "De kerstmarkt stelde weinig voor,
terwijl hier meer dan 4000 mensen wonen. Wij dachten dat er meer uit te halen viel." Dat leidt op het drukste
moment tot bijna duizend bezoekers. Volgens Frans zorgt de kerstmarkt niet alleen voor een kerstsfeer in de
wijk, maar daalt ook de kerstgedachte voor even neer in WoenselWest. "De grootste raddraaiers helpen
mee." Frans zat in meerdere wijkinitiatieven maar stapte daar al snel weer uit, omdat het "nergens heen
ging". "Op een dag als vandaag worden alle meningsverschillen voor even opzij gezet en werken we samen."
Frans' werk bestaat op de dag zelf voornamelijk uit het indraaien van duizenden lampjes. Van de
lichtjesroute leende hij lichtsnoeren, die iedere kraam versieren. Voordat hij dit monnikenwerk weer
herhaalt, geniet hij nog even van de gezelligh eid en een biertje bij Lunchroom Sini, waar de krat bier naast
de speaker staat waar Turkse muziek uitschalt. Alle culturen doen mee met de kerstmarkt. "Vanzelfsprekend
in deze wijk", volgens Frans, die zelf leerde lezen en schrijven door een Afghaans meisje. De kerstmarkt in
de Edisonstraat is dan ook meer een winterse braderie, waar de kerstgedachte echter volgens de organisatie
nooit ver weg is.
Vandaag werken we allemaal samen
Frans Vlisters
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