carla

Een geboren en getogen Valkenswaardse
met een Eindhovens hart: Carla Beeks. Als betrokken horecadier staat ze al bijna twintig
jaar haar mannetje achter de bar van Bodega
d’n Engel in de Dommelstraat. Haar café is
haar leven.

drugsgebruikers. Het gaat nu van kwaad naar erger, er wordt
steeds meer gebruikt. Een slap beleid is geen optie.”
5. Waar krijg jij hoofdpijn van?
„Van die altijd te hoge belastingen! Maar ook van alle regeltjes bij

de gemeente. Als ik iets wil organiseren, moet ik van alles aanvragen, regelen en plannen. Dat kost heel veel tijd en die heb ik gewoon soms niet. Ik kan ook koppijn krijgen van al het gezeur over
‘harde muziek’ in de zomer. Er wordt tegenwoordig echt te snel
geklaagd, ik bedoel: je woont in de binnenstad van Eindhoven. Dan
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hoort daar soms ook een beetje leven in de brouwerij bij... toch?”
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6. Wat draag jij bij aan Eindhoven?
1. Waarom ben je gevraagd in de FRITS?

„In ieder geval mijn sociale rol als kroegeigenaresse. Dat gaat soms

„Ja, waarom? Ik denk omdat ik hier al zolang achter de bar sta. Als

echt ver. Als sommige klanten te lang wegblijven, neem ik even

vrouw in de horeca valt dat misschien op en kleur ik daarom nu

contact met ze op. Hoe gaat het? Is er iets aan de hand? Kan ik er-

deze pagina’s in de FRITS. Ik weet het niet. Maar dit is mijn plek, ook

gens mee helpen? Vinger aan de pols, dat is soms heel belangrijk.

wel eens de huiskamer van de Dommelstraat genoemd. Dit is mijn

En gaat het even wat slechter, dan zorg ik ervoor dat ze worden op-

leven, hier maak ik vrienden en voel ik me thuis. Ik hou van de men-

gevangen, geen probleem.”

sen, ik hou van de sfeer.”
7. Wanneer geef je zelf een rondje weg?
2. Waarop mag Eindhoven niet bezuinigen?

„Mensen die vragen worden overgeslagen. En is er iemand jarig?

„Op het Fiësta del Sol, dat is zo’n leuk en eigen feest van de stad.

Proost!”

Maar eigenlijk ook niet op dingen zoals carnaval of Jazz in Lighttown. Alhoewel Jazz in Lighttown als een pudding in elkaar is ge-

8. Wie (of wat) verdient jouw pluim?

zakt na het overlijden van organisator Theo de Vries. En waar is het

„Dat is overduidelijk ons pap en ons mam, Chris en Jo Beeks. Dank-

IJssculpturenfestival gebleven? Ook wegbezuinigd! Dat moeten ze

zij hem heb ik mijn eigen zaak, dat was stiekem ook een wens van

niet doen, die dingen zijn zo belangrijk voor de stad.”

hem. Maar ook Patrick, mijn vaste DJ en rots in de branding. Patrick
staat altijd voor me klaar. En natuurlijk Hans Hendriks, de gast die

3. Waar drink jij graag een biertje?

hier het langst komt en inmiddels echt een maatje van me is. Stuk

„Als het hier gezellig druk is, doe ik dat het liefst hier aan de bar.

voor stuk fantastische mensen die belangrijk voor me zijn. En last

Met mijn mensen, vrienden om me heen. Ik hoef niet zo nodig er-

but not least: Gijs, Anja, Juultje, Roy en Billy!”

gens naartoe. Het delen van alle lief en leed, dat hoort erbij. Ik voel
me soms net een sociaal werkster. Wat ik hier allemaal al niet heb

9. Eindhoven in één zin...

meegemaakt, daar kan ik een heel dik boek over schrijven. Maar

„Eindhoven is één groot dorp.”

hier geniet ik. Van de mensen om me heen. Van het leven dat ze delen.”

10. Wanneer doe jij het licht uit?
„Doordeweeks om 2 uur en in het weekend om 4 uur. En ooit gaat
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4. Wat wil jij veranderen in Eindhoven?

het lampje ook voor mezelf uit: als ik dan toch moet kiezen, leg ik

„De Markt: wat een kaal plein. Waarom staan er geen prachtige

het liefst het loodje in het harnas. Maar dan wel voor de bar! Maar:

bomen op onze Markt? Op zo’n plein horen gewoon een heleboel

zolang de gezondheid het toelaat, tap ik van maandag tot en met

prachtige, grootse bomen te staan. Dan pas heb je een mooie

zaterdag hier de biertjes, luister ik naar de verhalen en leef ik hier

marktplein. En er moet nòg harder worden opgetreden tegen

mijn leven.”
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