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door Mark Haans

De voorbereingen voor 
het komende NaZomerNacht-
Feest zijn al in volle gang. Vrij-
dag 6 september, bij de start 
van het feestweekend, is de 
tent op het Burghplein open 
en kunnen we met z'n allen 
naar de EK kwalificatiewed-
strijd Nederland - Duitsland op 
een groot scherm kijken. 

Clans
Zaterdag 7 september is het 
NZNF en dit jaar wanen we 
ons in de Schotse Hooglanden. 

De verschillende clans berei-
den zich voor op de jaarlijkse 
Highland Games en als het 
dan zover is strijden jong en 
oud om de eer van hun clan. 
De trotse clans komen dit jaar 
uit hun verschillende dalen 
naar het dal van het Whitevil-
lage waar ze op het centrale 
plein hun kracht en behendig-
heid zullen tonen in de tradi-
tionele Highland Games met 
onderdelen als boomstamwer-
pen, barrelrace, hamerslinge-
ren en touwtrekken. 
Dit jaar zijn er zelfs speci-
ale aanpassingen zodat alle 
leden van de clan (jong en 
oud) hun bijdrage kunnen le-
veren. Daarnaast worden er 
in het begin van de avond nog 
speciale opdrachten verstrekt 
waar kennis en vaardigheden 
belangrijker zijn dan kracht. 
Rond 21:00 uur zal bekend 
worden gemaakt welke clan 
zich voor een jaar winnaar 
van de 'Stratumlands' mag 
noemen. 

Voorbereiden
De clan chiefs kunnen deze 
zomer al starten met het sa-
menstellen van de teams en 
zich tot in de puntjes voorbe-
reiden en geheel in lijn met 
William Wallace zullen de 
clans ook bonuspunten kun-
nen verdienen met de mooiste 
uitmonstering! 

Meer informatie
Meer informatie binnenkort 
via de flyer en de website 
www.hetwittedorp.nl, maar 
laten de echte clan (street) 
chiefs vast opstaan!! 

So, save the date: 7 septem-
ber 2019 Highland Games in 
Whitevillage! 

door Wieger Cornelissen

Vijfentwintig jaar ge-
leden betrokken de eerste 
bewoners van bouwplan De 
Burgh-C hun woning aan de 
Burghstraat. Die gebeurtenis 
vormt een mooie aanleiding 
om een feestje te vieren. Aan-
gezien in de Schalmstraat pas 
in 1995 de laatste van de twee-
entachtig gerealiseerde wonin-
gen werden opgeleverd is voor 
dit feestje de datum van 1 
februari 2020 gekozen.

DAF-I
Van de tweeëntachtig oor-
spronkelijke kopers woont 
exact de helft nog in hun 
woning. Eenënveertig wonin-
gen zijn in de afgelopen vijf-
entwintig jaar van eigenaar 
verwisseld. Sommigen al drie-
maal. Veel van de latere be-
woners zullen zich niet rea-
liseren dat de huizen van De 
Burgh-C werden gebouwd op 
het eerste fabrieksterrein van 
DAF. Dat fabrieksterrein had 
een oppervlakte van 1,2 hecta-
re en werd aangeduid als DAF-
I. Hier werden aanhangwagens 
en opleggers geproduceerd. De 
hoofdingang van dit fabrieks-
terrein bevond zich aan het 
Burghplein. In 1978 besloot 
de directie van DAF het ter-
rein af te stoten. De fabriek 
aan de Burghstraat werd dat 
jaar al, voor een bedrag van 
4,8 miljoen gulden, verkocht 

aan de gemeente Eindhoven. 
Het college van Burgemees-
ter en Wethouders van Eind-
hoven achtte de aankoop uit 
een oogpunt van verstedelij-
kingsbeleid verantwoord. “In 
een wijk als De Burgh past 
een dergelijk bedrijf niet meer 
en bovendien kan op deze 
wijze de unieke woonfunctie 
van de wijk versterkt worden," 
aldus een bericht in het Eind-
hovens Dagblad. Toevallig be-
zocht, op de dag dat genoemd 
artikel werd gepubliceerd, de 
toenmalige burgemeester van 
Eindhoven, Dr. J. van Keme-
nade, de wijk. Van Kemenade 
liet zich tijdens dat werkbe-
zoek door de bestuursleden 
van de Stichting Het Witte 
Dorp uitgebreid voorlichten 
over de renovatie-activiteiten 
van de Dudok woningen in 
het Witte Dorp. En tegelijker-

tijd ook over de ideeën die de 
stichting had gevormd over 
de inrichting van het DAF I-
terrein. Dit heeft waarschijn-
lijk bijgedragen aan het B en 
W besluit om het karakter van 
het stadsdeel het Witte Dorp 
niet aan te laten tasten door 
de voorgenomen nieuwbouw 
aan het Burghplein. 
B en W bepaalde dat die 
nieuwbouw zoveel mogelijk 
moest aansluiten op de Du-
dok-architectuur, die zo karak-
teristiek is voor deze Eindho-
vense wijk. Het architectenbu-
reau OD 205 werd aangesteld 
als architect om samen met 
Jan Luiten, voormalig raadslid 
en vertrouwenspersoon van 
zowel het college als de stich-
ting, de planontwikkeling ter 
hand te nemen. 

Lees verder pagina 3: Trage 
besluitvorming bouw wijk
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• Februari 1994, Gebroeders van Doornestraat, de laatste 
huizen van De Witte Burgh worden gebouwd.

• Een luchtopname van het DAF-I terrein waar zich nu De Witte Burgh bevindt.
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Hoe een gewone auto een attractie werd

door Paula van Overveld

“Die avond gin-
gen we toevallig heel vroeg 
naar bed en mijn telefoon 
stond uitgeschakeld”, vertelt 
Caroline. “Dus ik had geen 
flauwe notie van wat er ge-
beurd was, terwijl onze straat-
app ontplofte met berichten 
over die boom op mijn auto.” 
Uiteindelijk werden ze gewekt 
door de voordeurbel, waar-

mee overbuurvrouw Ellen hen 
alarmeerde. “Vervolgens stond 
ik in mijn snel aangeschoten 
trainingspak buiten in de re-
gen, waar bleek dat ik niks 
meer hoefde te doen. De buurt 
was eigenlijk al bezig. Buur-
man Eelco was met de politie 
aan het bellen. Iemand had al 
afzetlint geregeld. Buurvrouw 
Ellen had intussen een zaag 
gepakt om de lange takken 
die over de weg lagen onder 
handen te nemen. Hartstikke 
lief allemaal!”, blikt Caroline 
terug.
“Gek hè, mijn auto parkeer ik 
nooit op die plek. ’s Avonds 
toen we naar bed gingen en 

het al flink aan het waaien 
was, ging er in een split-se-
cond door me heen dat mijn 
auto tussen twee bomen 
stond. Maar vervolgens zijn 
we toch gewoon gaan slapen.” 

Shit happens
“Tja, wat zoiets met je doet? 
Ik ben eigenlijk heel nuchter. 
Een buurvrouw zei wel tegen 
me dat ik er zo rustig onder 
bleef. Ach, het is maar een 
auto hè? Shit happens. Het be-
langrijkste is dat er niemand 
gewond is geraakt of erger. 
Mark was nog rustiger dan ik. 
Die is niet zo van die aandacht 
allemaal, maar meer van tak, 

tak, tak, alles regelen wat er 
geregeld moet worden. 
Na al die drukte sliep het stel 
die avond wat later in dan an-
ders. Maar Caroline vertelt dat 
ze er nu geen moment minder 
goed om slapen. “Wel bijzon-
der, dat het normaal vechten 
is om een parkeerplek hier in 
de straat. Maar de avond na 
de storm, toen het weer heel 
hard waaide, bleven de mees-
te parkeervakken angstvallig 
leeg.”

Hoop gedoe
Vanwege de stortvloed aan 
meldingen, liet de politie op 
die stormavond weten dat ze 
niet kwam. In plaats daarvan 
verwezen ze Caroline naar de 
site van de gemeente, om daar 
een melding te doen. “Voor de 
rest moet er nog - afhankelijk 
van de conditie van de boom 
- uitgemaakt worden wie aan-
sprakelijk is. Mijn auto is wel 
goed verzekerd, dus ik krijg 
de dagwaarde terug. Maar het 
is gewoon een hoop gedoe. Ik 
krijg nu via mijn verzekering 
vijf dagen vervangend vervoer. 
Mark heeft een leaseauto waar 
hij elke dag het land mee door 
moet. Dus daarna zit ik zon-
der.” Caroline is kinderpsycho-
loog in het Máxima Medisch 
Centrum waar ze zowel op de 
fiets als met de auto naar toe 
rijdt. “Een auto is ook makke-
lijk om Diem weg te brengen 
naar het kinderdagverblijf en 
het geeft me meer vrijheid. 
Toch gaan we even bekijken of 
we een andere auto kopen of 

even proberen of het zonder 
die tweede auto kan.”

Attractie
“Wat me nog wel het meest 
verbaasde van de boom-op-au-
to-gebeurtenis, was de impact 
op anderen. Mijn auto stond 
al binnen een uur op de site 
van het Eindhovens Dagblad. 
Vervolgens kreeg ik die bin-
nen de kortste keren via een 
vriendin geappt met de vraag 
of het om mijn auto ging. En 
echt… die auto is gewoon een 
attractie geworden. Wel een 
beetje kenmerkend voor de 
huidige maatschappij. Hoeveel 
mensen hem niet hebben ge-
fotografeerd in de twee dagen 
dat hij er stond? Als ik daar 
steeds een euro voor had ge-
kregen dan had ik nu al bijna 
een andere auto,”

Het zal je maar gebeu-
ren: een flinke boom 
boven op je auto ge-
parkeerd. Zeg maar 
gerust neergestort. Het 
was de auto van Caro-
line Janssen, die samen 
met haar partner Mark 
de Graaf en zoontje 
Diem van 10 maanden, 
sinds twee jaar aan 
de 1e Wilakkersstraat 
woont. Hoe één van de 
1000 bomen die in de 
stormnacht van juni in 
Eindhoven horizontaal 
ging, van een gewone 
auto een attractie 
maakte.
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• Caroline Janssen op de resten van de boom die haar auto plette: “Ach het is maar een auto hè? Shit happens.”

Fo
to

: M
aa

rt
en

 v
an

 R
o

es
se

l

Boom
op
auto

• De 1e 
Wilakkers-
straat: The 

day after.

Colofon
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St. Cecilia 
op het 
Burghplein
• Het Witte Dorp en 
het Stratums Muziek-
korps St. Cecilia on-
derhouden een in-
nige relatie. Al vele 
jaren brengt Cecilia 
een serenade tijdens 
de Koningsdag vie-
ringen. Daarnaast 
verzorgt Cecilia regel-
matig concerten op 
het Burghplein. Sinds 
2015 gebeurt dit jaar-
lijks omdat Cecilia 
in dat jaar het plan 
had opgevat om het 
collecteren voor het 
Anjerfonds te combi-
neren met een concert op het Burghplein. 
Voor Cecilia is de jaarlijkse collecte een in-
teressante bron van inkomsten want Cecilia 
mag de helft van de opbrengst aanwenden 
voor eigen gebruik. Door te collecteren in 
het uur voor aanvang van het concert kan 
Cecilia de wijkbewoners herinneren aan 
het optreden. Vanaf zes uur ‘s avonds halen 

de muzikanten geld op en waarschuwen 
tegelijkertijd de bewoners dat vanaf acht 
uur op het Burghplein muziek gemaakt zal 
worden. Afhankelijk van het weer trekken 
dergelijke concerten tussen de vijftig en 
honderd toeschouwers. Waaronder dit jaar 
een aantal enthousiaste jongeren die van 
Cecilia’s dirigent de gelegenheid kregen om 

het orkest te dirigeren bij de uitvoering van 
de marsjes die in het programma waren op-
genomen. De jongens namen die uitdaging 
graag aan. Om de beurt betraden zij de bok 
waar zij, gewapend met de baton het orkest 
naar het einde van het nummer sloegen. 
Daarmee zorgde de jeugd voor een vrolijke 
noot.                               (door Wieger Cornelissen) 
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door Wieger Cornelissen

Ondanks de verkoop 
in 1979 zou de DAF-1 fabriek 
nog tien jaar doordraaien als 
leverancier van laadbakken 
voor militaire tientonners 
zoals de Leopard II en het 
YPR-765-rupsvoertuig. In 1987 
kwam daar nog de eindas-
semblage van busonderstel-
len bij. Zo is er de SB 220 
gemaakt, die lang als stads-
bus dienst heeft gedaan in 
Eindhoven. In december 1988 
kwam een einde aan een 
lange geschiedenis van vele 
honderdduizenden manuren 
ambachtelijk vakmanschap. 
De activiteiten van DAF aan 
het Burghplein werden over-
geplaatst naar DAF III, Special 
Products en DAF V, de nieuwe 
busfabriek op industrieter-
rein De Hurk. Geen busjes 
van de ploegendienst meer in 
het Witte Dorp, geen blauwe 
overalls meer op de bankjes 
op het Burghplein, geen zwaar 
transport meer door de stra-
ten. In april 1989 begon de 
gemeente met de sloop van 
de kantoren, de loodsen en de 
fabriekshallen. Gevolgd door 
jarenlange grondsanering. Het 
zou echter nog tot 1993 duren 
voordat met de bouw van de 
huidige woningen werd be-
gonnen. Niet alleen omdat de 
grondsanering zoveel tijd in 
beslag nam. Minstens zo be-
palend voor de vertraging was 

de onenigheid tussen verte-
genwoordigers van het Witte 
Dorp, de gemeente en de pro-
jectontwikkelaar. De Stichting 
het Witte Dorp fungeert als 
spreekbuis voor de bewoners 
en communiceert regelmatig 
met het college van B en W 
om te komen tot een hoog-
waardig plan. In dat proces 
werd enkele keren afscheid 
genomen van architecten en 
voorliggende plannen. Op enig 
moment werd door een van 
de ingehuurde architecten een 
voorstel uitgewerkt om de wo-
ningen zwart te maken zodat 

optimaal contrast zou worden 
bereikt met de bestaande wo-
ningen in het Witte Dorp. Dit 
voorstel werd met afgrijzen 
afgewezen door de bewoners 
van het Witte Dorp. Na ja-
ren van overleg en afwachten 
leidde het zesde ontwerp tot 
consensus. In het uiteindelijk 
gerealiseerde ontwerp liet de 
architect elementen van de 
kenmerkende Dudok architec-
tuur terugkomen terwijl te-
gelijkertijd op subtiele wijze 
onderscheid werd gemaakt 
met de bestaande woningen. 
De kleurstelling van dakpan-
nen en plinten zijn bijvoor-
beeld gespiegeld. In de Dudok 
wijk zijn de dakpannen oranje 
en is de woningplint zwartge-

verfd. In de nieuwe wijk is de 
plint oranje en zijn de dakpan-
nen juist zwart. Deuren en 
kozijnen kregen afwijkende 
kleuren. De erkers kregen een 
afwijkende vorm.

Verkoop
In augustus 1993 kon project-
ontwikkelaar Bouwfonds de 
verkoop aankondigen van de 
nieuw te realiseren woningen. 
Bouwfonds kondigde aan dat 
de verkoop zou starten op 
maandag 23 augustus om ne-
gen uur 's ochtends. De wo-
ningen blijken populair. Wat 
heet. De avond voordat de 
verkoop zal beginnen nestelen 
geïnteresseerde kopers zich 
met slaapzakken en tuinstoe-

len bij de ingang van het 
kantoor waar de verkoop zal 
plaatsvinden. 
Anderen claimen de fax appa-
ratuur van vrienden en werk-
gevers om meteen om negen 
uur per fax een optie te ne-
men op een van de woningen. 
De telefoonlijnen naar het 
kantoor van Bouwfonds zijn 
vanaf een voor negen overbe-
zet. Aspirant-kopers schakelen 
familie en vrienden in om 
namens hen te bellen met 
Bouwfonds. Binnen een paar 
minuten na de start van de 
verkoop blijken alle eerste op-
ties uitgedeeld. Als ik mij, niet 
voorbereid op deze gekte, ‘s 
maandags om vijf voor ne-
gen bij het kantoor van Bouw-
fonds meld krijg ik volgnum-
mer negenenzestig. Eventjes 
denk ik dat dit een goed teken 
is, maar als ik om elf uur ein-
delijk te woord wordt gestaan 
kan ik alleen nog een zesde 
optie krijgen op een hoekwo-
ning aan de St. Christoffel-
straat. Alleen als vijf geïnteres-
seerden afhaken, wat gelukkig 
gebeurde, mogen wij kopen! 
Omdat de verkoop zo succes-
vol is kan onmiddellijk met 
de bouw worden begonnen. 
In mei 1994 betrokken de eer-
ste bewoners hun woning aan 
de Burghstraat. Dat is vijfen-
twintig jaar geleden en vormt 
een mooie aanleiding om een 
feestje te vieren. Aangezien de 
laatste woningen pas in 1995 
werden opgeleverd is voor dit 
feestje de datum van 1 febru-
ari 2020 gekozen.

Trage besluitvorming bouw wijk

• Een foto uit 1965, het 
Burghplein, met op de ach-
tergrond DAF-I.



Juli  2019 - nummer 20Het Witte Dorp / De Witte Burgh De Witte
Witte Dorpers willen over hun 
monument meer duidelijkheid

4

Advertenties

Spontane buurt BBQ

• Wat doe je als de weersvoorspellingen voor het week-
end tropisch zijn; je organiseert dan spontaan een 
buurt BBQ. Dat dacht Nicole Dorren ook en op zondag 
23 juni ontstond zo voor de derde keer een gezellige 
eetavond in de Gebroeders van Doornestraat.  
In totaal deden zo'n 30 bewoners mee, terwijl zij pas 3 
dagen ervoor via de buurtapp, GvD de gekste, een uit-
nodiging ontvingen. Iedereen bracht zelf enkele gerech-
ten, een drankje, tafels, stoelen en bestek mee. Voor de 
kinderen kwam er een zwembadje. Met ook nog enkele 
optredens van de jongsten uit de straat was het weder-
om een zeer geslaagde buurtactiviteit.

door Michel Theeuwen

Het Witte Dorp in Eind-
hoven is een voorbeeld van 
een wijk die rijksmonument 
is, maar ook een normale 
woonwijk van 265 huizen met 
bewoners. We willen onze 
rijksmonumenten zoveel mo-
gelijk bewaren, maar we wil-
len hier ook prettig en com-
fortabel wonen.  De wijk heeft 
nog steeds een mooie uitstra-
ling, maar er is in de wonin-
gen in de loop der jaren veel 
veranderd. De kolenkachels 
zijn verdwenen en het com-
fort van keuken en badkamer 
is in de meeste woningen aan-
gepast aan de huidige wensen. 
Als er nieuwe bewoners ko-
men zien we dat er vaak ver-
bouwd wordt. Hier is lang niet 
altijd een monumentvergun-
ning voor aangevraagd. Ook 
omdat niet duidelijk is wat er 
wel en niet mag. Er zijn een 
paar voorbeelden van mensen 
die wel een vergunning aan-
vroegen, maar die aanvraag 
werd afgewezen, Terwijl veel 
huizen diezelfde aanpassing al 
wel hebben. 

Omgevingswet
Een groep bewoners is daarom 
met steun van de Stichting 
Witte Dorp en het Onder-
houdsfonds Het Witte Dorp 
gestart met de commissie Mo-

nument 3.0 om uit te zoeken 
wat er wel of niet kan met de 
woningen in het Witte Dorp. 
Vanaf 2021 wordt de Monu-
mentenwet met veel andere 
wetten en regels opgenomen 
in de nieuwe Omgevingswet. 
De voorbereidingen daarvoor 
zijn begonnen. Het leek de 
commissie een goed moment 
om meer duidelijkheid te krij-
gen. De buurtgroep heeft daar-
om zijn naam aangepast naar 
de commissie Omgevingswet. 
Na een aantal interne overleg-
gen was er een goed bezochte 
bewonersavond. 

Zie voor een verslag de buurt-
site: https://www.hetwitte-
dorp.nl/artikelen/goed-bezoch-
te-bewonersavond-nieuwe-om-
gevingswet 
De buurtgroep kon op die 
avond op steun van de bewo-
ners rekenen. Het doel van 
de commissie Omgevingswet 
is dat er meer duidelijkheid 
komt over wat er wel en wat 
er niet mag. Dat de legeskos-
ten beperkt blijven als je kiest 
voor oplossingen die eerder 
zijn goedgekeurd. Dat het 
monumentale dat beschermd 
moet worden, vooral het aan-
gezicht van de woningen be-
treft, en niet de binnenzijde. 
De commissie Omgevingswet 
wil met een aantal experts 
kijken hoe dit elders wordt 
aangepakt. Op basis van die 
ervaringen en wettelijke mo-
gelijkheden wil de Witte Dorp-
groep dan afspraken maken 
met de gemeentelijke monu-
mentcommissie uitvoering 
van de monumentenwet. Na 
een eerste overleg met een 
aantal deskundigen is er in 
het najaar een symposium ge-
pland om de voorstellen met 
meer experts uit te werken. 
Voor meer informatie, mail 
de commissie Omgevingswet: 
monument@hetwittedorp.nl 

Ton van der Pluijm, Leo 
Schliekelmann, Karel Smit, 
Hans van Voorene, Leon van 
Gorp, Cees Donkers en Lex 
Bosselaar

• Een groep bewoners van 
het Witte Dorp, commissie 
Omgevingswet, gaan uit-
zoeken wat wel en wat niet 
kan met de woningen in 
het hun wijk.
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door Michel Theeuwen

Vanaf dit jaar vervangt 
een nieuwe subsidieregeling 
de belastingaftrek voor onder-
houd aan rijksmonumenten. 
Maar pas in maart en april 
2020 kan die voor het eerst 
aangevraagd worden. Hou er 
rekening mee dat de aanvra-
ger wel moet aantonen dat 
het echt nodig was om de 
werkzaamheden te verrichten. 
Bijvoorbeeld door foto’s te ma-
ken voor en na het werk. 
Dat zei Frank Vehof van de 
Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed op de algemene le-
denvergadering van het On-
derhoudsfonds, maandag 25 
maart in Residentie Wilgen-
hof. Hij kwam op uitnodiging 
van het fonds iets vertellen 
over de nieuwe subsidierege-
ling. De dienst voert die uit. 

Onderhoud dat in 2018 uit-
gevoerd werd, mag bij de be-
lastingaangifte over dat jaar 
nog als aftrekpost opgevoerd 
worden. De aangifte moest 
in principe voor 1 mei in-
gediend zijn, soms mag dat 
later en ook dan geldt de 
belastingaftrek nog. Vanaf 1 
januari 2019 is het afgelopen 
met het belastingvoordeel. 
Dan kan de eigenaar van een 
monumentenwoning achteraf 
subsidie aanvragen. Niet voor 
elke onderhoud, maar voor 
werkzaamheden die bij moe-
ten dragen aan de instandhou-
ding van het monument of 
de monumentale waarde. Of 
die voorkomen dat er verval 

optreedt. Zo staat het in de 
regels. Volgens Vehof is daar-
voor gekozen omdat bij de be-
lastingaftrek te veel geld ging 
naar onderhoud dat niets met 
het in stand houden van het 
monument te maken heeft. De 
vervanging van badkamers en 
keukens bijvoorbeeld. En dat 
terwijl de overheid juist het 
echt goed onderhouden van 
monumenten wil stimuleren. 
Dat werk komt nu in aanmer-
king voor ondersteuning. Door 

deze keuze houdt de overheid 
meer geld over voor andere, 
grote monumenten. 
Dus kwam er de nieuwe sub-
sidieregeling. Die is alleen be-
doeld voor monumenten die 
bewoond worden. En voor de 
eigenaren daarvan. Dat kun-
nen de bewoners zijn, maar 
ook een eigenaar van een be-
leggingspand. Zij kunnen in 
maart en april na het jaar van 
de werkzaamheden via de site 
van de Rijksdienst de subsidie 
aanvragen. Dat gaat straks via 
een subsidieportaal, maar daar 
wordt nu nog aan gewerkt. De 
regeling is immers pas half 
december door de Eerste Ka-
mer gegaan. Op de site kun-
nen geïnteresseerden zich ook 
inschrijven voor een nieuws-
brief over de subsidieregeling. 
Attentie, zegt Vehof, alleen in 
de maanden maart en april 
kan de subsidie aangevraagd 
worden. Daarna is het te laat. 
Binnen 13 weken na de aan-
vraag moet de rijksdienst een 
besluit nemen, eventueel nog 
één keer uit te stellen. Kort 
nadat de aanvrager het besluit 
heeft ontvangen, zal het geld 
overgemaakt worden. 
Maar wat wordt er precies ge-
subsidieerd? Dat staat te lezen 
in de zogenaamde Leidraad 
Subsidiabele Instandhoudings-
kosten die ook op de site van 
het Witte Dorp/Onderhouds-
fonds te vinden is. Duidelijk 
is dat het om het overeind 
houden van het monument 
moet gaan. Zaken als de (niet-

monumentale) cv worden niet 
gesubsidieerd. En het werk 
moet noodzakelijk zijn. Een 
voorbeeld is het vervangen 
van voegwerk dat nog redelijk 
is. Dat kan niet rekenen op 
een bijdrage. 

Aantonen
Bij de aanvraag zal de eige-
naar moeten aantonen dat het 
werk aan de voorwaarden vol-
doet, zegt Vehof. Dat kan bij-
voorbeeld door met foto’s aan 
te tonen dat iets slecht was. 
Ook een deskundigenrapport 
kan helpen. Regulier schilder-
werk, zoals in het Witte Dorp 
bij veel woningen elke 6 jaar 
gebeurt, komt voor subsidie in 
aanmerking. Maar de vraag is 
wat de eigenaar voor zo’n pro-
ject moet aantonen. Die vraag 
bleef onbeantwoord. Ook bij 
de dakpannenprojecten in de 
buurt kan het nog wel las-
tig zijn om aan te tonen dat 
vervanging noodzakelijk is. 
Volgens Vehof is het uitgangs-
punt dat vervanging pas ge-
beurt als het écht nodig is. 

Facturen
Naast foto’s zijn ook gespeci-
ficeerde facturen nodig om te 
laten zien wat er is gebeurd. 
En de bewijzen dat er ook 
daadwerkelijk betaald is. 
En dan nog de hamvraag: hoe-
veel subsidie krijgt de aan-
vrager? In principe is er geen 
drempelbedrag: elke klus 
komt voor subsidie in aanmer-
king. Als de werkzaamheden 

meer dan 70.000 euro kosten 
moet er van tevoren een des-
kundigenrapport opgemaakt 
worden. Dan kan ook vooraf 
bepaald worden hoeveel sub-
sidie er komt. Bij kleinere pro-
jecten kan dat niet. 
‘Slechts’ 38 procent van de 
goedgekeurde instandhou-
dingskosten wordt gesubsidi-
eerd. Nu mag 80 procent van 
de kosten afgetrokken wor-
den. Daarover betaal je dus 
geen belasting, tussen de 37 
en 51 procent. Maar ook dat 
percentage wordt verlaagd. De 
38 procent geldt in ieder geval 
de komende twee jaar. Daarna 
wordt bekeken of dat percen-
tage gehandhaafd blijft. Dat 
is afhankelijk van het totaal-
bedrag dat uitgekeerd moet 
worden. In principe is er 200 
miljoen euro beschikbaar voor 
vier jaar. Als de eerste jaren 
veel meer dan 100 miljoen 
wordt uitgegeven, dan zou het 
subsidiepercentage voor de 
volgende twee jaren verlaagd 
kunnen worden, erkent de be-
leidsmedewerker van de rijks-
dienst. 
En na 2023? Dan wordt de 
regeling waarschijnlijk ver-
lengd, denkt Vehof. Zekerheid 
is er niet, maar hij ziet wel 
dat de ‘sector’ veel aandacht 
krijgt. De kans dat de politiek 
de particuliere eigenaren de 
rug toekeert, lijkt klein.
Meer informatie: www.cultu-
reelerfgoed.nl (zie het kopje 
Subsidie Woonhuismonumen-
ten)

Eigenaar moet aantonen dat werk nodig is voor monumentensubsidie

Nieuwe regeling belastingaftrek
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• Vanaf dit jaar vervangt een nieuwe subsidieregeling de belastingafrek voor onderhoud van rijksmonumenten.  

• Werk-
zaamhe-
den die 

bijdragen 
aan de in-
standhou-

ding van 
het monu-

ment ko-
men in de 
toekomst 
voor een 
subsidie 

in aanmer-
king.
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door Paula van Overveld

Echtgenoot Jurgen, die 
logistiek IT-consultant is, ver-
ruilde zijn geboorteplaats 
Breda in 1988 met Eindho-
ven, vanwege de liefde voor 
Liesbeth dus. Ze woonden op 
diverse plekken in Stratum, 
maar keken al tijden reikhal-
zend uit naar een huis in 
het Witte Dorp. Hun jong-
ste - dochter Jitte (15) -  was 
net 1 jaar toen ze naar de 
Petrus Dondersstraat verhuis-
den. “We moesten hier flink 
wat aan opknappen, maar het 
voelde echt als thuiskomen”, 
vertelt Liesbeth. Gijs (20) en 
Krijn (23) wonen nog thuis. 
Friso (25) woont een eindje 
verderop in de straat en Jens 
(27) woont in Helmond. 

In de hoogtij-puber-voet-
baldagen gingen er in huize 
Feskens 22 broden per week 
doorheen samen met kilo’s 
kaas. Ze zijn dan ook aan 
hun vijfde tostiapparaat toe. 
Jurgen zwaait in de keuken de 
scepter omdat hij koken leuk 
vindt, en puur praktisch, om-

dat hij vaak van huis uit kan 
werken.
Hoewel Liesbeth gedoopt is, 
communie deed en jaren in 
een kerkkoor zong, is haar 
passie voor het geloof later 
ontstaan. Eigenlijk toen buur-
man Peter van Moorsel, diri-
gent van het Sint Joriskoor, 
haar vroeg daar te komen 
zingen. Maar Jurgen was ’s 
avonds veel weg vanwege zijn 
muziek. Toen de oudste de 
leeftijd had om een avondje 
op zijn jongste zusje te pas-
sen, sloot Liesbeth aan. “De 
Zwitserse pastoor Rutz die 
destijds aan de Sint Joriskerk 
verbonden was, kon zo mooi 
vertellen; letterlijk ‘begeiste-
rend’. Hij raakte bij mij de 
juiste snaar en bevestigde het 
gevoel God in alles te erva-
ren”, legt Liesbeth uit. “Bij 
de kleuters in mijn klas bij-
voorbeeld doordat zij zo frank 
en vrij de wereld in kijken, 
hoe nieuwe blaadjes aan de 
bomen verschijnen en dat ik 
deze geweldige man naast me 
mag hebben”, wijst ze trots op 
Jurgen. 

Zee van rust
Inmiddels zitten Liesbeth en 
Jurgen samen in het Joriskoor, 
waar ze een voortrekkersrol 
vervullen en iets gezamenlijks 
hebben in hun volle program-
ma. Eigenlijk is het een vorm 

van vrijwilligerswerk. “Tja, 
de gemiddelde leeftijd van de 
koorleden is 80 jaar en de 
initiatieven moeten van ons 
komen”, legt Jurgen uit. “Voor 
hen betekent de wekelijkse 
repetitie een avondje uit. En 
één keer per maand zingen 
we in een zondagsmis. Daarbij 
ervaar ik een enorme zee van 
rust. Dat vind ik wel mooi aan 
de kerk. Je bent even helemaal 
weg uit de drukte en sleur. 
Maar méér is het niet voor 
mij.”

Slechte film
Muziek loopt als een rode 
draad door het leven van het 
echtpaar Feskens. Naast deel-
name in het Joriskoor, leidt 
Liesbeth het kinderkoor de 
Sterretjes. Daarnaast zingt ze 
in het Lampegats gemengd 
mannenkoor, waar ook Jurgen 
bij Ameezing Eindhoven zijn 
partijtje meeblaast. Naast al-
lerlei arrangeerwerk zingt 
Jurgen ook en speelt hij trom-
pet in de jump- en jiveband 
Jazz Connection waarmee hij 
de wereld over trekt, is hij 
actief in de Maas-band en het 
zoetwaterorkest De Makrelen. 
Ook vindt hij het leuk mee 
te spelen met gelegenheids-
buurtbands tijdens o.a. Ko-
ningsdag en de nieuwjaarsre-
ceptie. Nee, vervelen doen ze 
zich niet. Netflix is voor hen 

een ver-van-hun-bed-show. 
“Onlangs hebben we toevallig 
sinds jaren samen op de bank 
naar een slechte film zitten 
kijken. Jammer dat het geen 
goede was”, lachen ze beiden. 

Zoekende
In Liesbeths handtas zit stan-
daard een bijbel, van paars flu-
weel en vol met aantekenstic-
kertjes. “Die komt er dagelijks 
uit om een stukje in te lezen.” 
“Daarvoor hoeven we dus niet 
naar een hotelkamer”, lacht 
Jurgen. “In die bijbel staan zo-
veel wijsheden”, vervolgt Lies-
beth. “Eigenlijk is heel onze 
maatschappij gestoeld op het 
christelijk geloof. Zaken als: 
‘eert uw vader en uw moeder. 
Help je buren.’ Dat is aan het 
vervagen omdat de meesten 
de bijbel niet meer kennen. 
Mensen zijn daarom nu heel 
erg zoekende”, meent ze. “Ik 
ben niet heilig hoor, maar 
als iedereen zich een beetje 
(méér) zou bekommeren om 
een ander, dan zou de wereld 
er een stuk mooier uitzien. 
Als buurtbewoners komen we 
hier bijvoorbeeld allemaal wel 
eens langs Wilgenhof. Als we 
daar met zijn allen ééns in de 
twee weken een half uurtje 
naar bínnen zouden lopen, bij 
iemand op bezoek die een-
zaam is, dan levert dat heel 
veel levensvreugde op.”

Ieders vrijheid staat bij Lies-
beth hoog in het vaandel: “De 
enige keer dat ik mijn kinde-
ren heb gedwongen naar de 
kerk te gaan, was toen we er 
trouwden”, vertelt ze. Daar-
voor vormde de eerste com-
munie van zoon Gijs de aan-
leiding. De pastoor vroeg aan 
alle ouders van de communi-
cantjes om hun trouwkaars bij 
dit ritueel in te zetten. “Zo’n 
kaars hadden we niet omdat 
we wel voor de wet, maar niet 
voor de kerk getrouwd waren. 
Zo ontstond het idee dat als-
nog te doen.” Van de kinderen 
heeft alleen dochter Jitte ook 
‘iets’ met het geloof: gaat mee 
naar de kerk, zingt in het 
kerkkoor en gaat op katholiek 
jeugdkamp. “Ik hoop dat ik 
mijn kinderen kan laten delen 
in de vreugde die ik ervaar 
door het geloof. En wie weet 
worden anderen geraakt door 
mijn verhaal. Maar het is een 
geloof en geen wetenschap. 
Daarin moet iedereen dus vrij 
zijn”, besluit ze terwijl ze op-
staat. Want ze moeten beiden 
alweer op pad naar hun eigen 
repetitie van die avond. 

Liesbeth zou graag een Kijkje in 
de Keuken (laten) nemen bij Els 
Valkenburg uit de Petrus Donders-
straat omdat het een ‘heerlijk vro-
lijk mens is die kilometers door de 
stad rent.’ 

a Een kijkje in de keuken b

• Het Sint Joriskoor vormt een van de gezamenlijke dingen in het drukke leven van Liesbeth en Jurgen Feskens.

In deze rubriek ne-
men we letterlijk en/
of figuurlijk een kijkje 
in de keuken of in dit 
geval de handtas van 
buurtbewoners. Als je 
er een hippe bijbel in 
aantreft, hoef je geen 
damestasje-orakel te 
zijn om te weten wat 
‘kleuterjuf’ Liesbeth 
Feskens bezighoudt 
in het leven. Met haar 
man Jurgen Feskens, 
een deel van hun vijf 
kinderen, honden Pep-
per en Jagger, poes 
Fientje en hamster 
Stitch woont ze al 15 
jaar aan de Petrus 
Dondersstraat. Haar 
vader trouwde met 
zijn overbuurmeisje uit 
de Burghstraat en set-
telde zich aan de Sint 
Jansweg waar Liesbeth 
haar jeugd doorbracht. 
Alleen voor vakan-
ties verlaat ze haar 
Stratum, vertelt ze la-
chend. En verder, hoe 
het zo kwam dat ze 
het geloof ging omar-
men.
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'Ik ervaar God in alles'
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Twee optredens voor jong en oud
Maandag 1 juli: wagenspel en muziek op het Burghplein

door Maarten van Roessel

Paniek op Basisschool 
het Elfenbankje! Minister pre-
sident Marga de Parga komt 
de Gouden Duim uitreiken, 
maar zijn alle kinderen wel 
slim genoeg? De juffen heb-
ben er alle vertrouwen in, als 
Tommie Dommie maar weg 
is. Tommie en conciërge Ruud 
bedenken een plan om ieder-
een een lesje te leren over wat 
slim zijn écht betekent!

Ariëns Toneel
Het wagenspel van het Ariëns 
Toneel kwam, zoals elk jaar in 
de laatste schoolweek voor de 
zomervakantie, met een grap-
pig toneelstuk op het Burgh-
plein. Kinderen uit de wijk 
genoten wederom van het op-
treden van deze Eindhovense 
groep. Een mooie traditie in 
onze wijk.

De KleZkoppen
Na afloop van het Ariëns To-
neel trad het Vrijzinng Klez-
merorkest De KleZkoppen op. 
De vijfmansformatie bracht 
Oost-Europeese Joodse muziek 
ten gehore. Muziek die nog 
steeds in de Balkan erg popu-
lair is en in de V.S. door Joodse 
immigranten vanaf +/-1900 
zich heeft ontwikkeld onder 
de verzamelnaam “klezmer”. 
Zij speelden in snel tempo 
Jiddische bruiloftmuziek af-
gewisseld met enkele melan-
cholieke stukken. Met alleen 
blaasinstrumenten werden 

sfeervolle stukken ten gehore 
gebracht. Tussen de nummers 
door moest wel regelmatig de 
keel gesmeerd worden. 

Uitdaging
De allround muzikanten heb-
ben individueel inmiddels 
hun sporen wel verdiend in de 
klassieke-, jazz-, pop,- musical- 
en carnavalswereld. 
Op zoek naar een nieuwe uit-
daging zijn in 2005 De KleZ-
koppen ontstaan en spelen 
sindsdien op pop-, folk- en cul-
tuurfestivals zoals Kempener-
pop, Cult&Tumult, Parkfest, 
Fabriek Magnifique, (bedrijf )
feesten, bruiloften, muziekpo-
dia, café’s en op straat.

Wel was het jammer dat er 
maar weinig publiek op af 

kwam voor zo'n goed en gratis 
optreden in de buurt.

• Het Ariëns Toneel trekt 
de volle aandacht van de 
jeugdige buurtbewoners.

• De KleZkoppen, ze verdienen meer publiek.
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• In een ver 
verleden kwam 
onze minister-
president op 
bezoek in het 
Witte Dorp. Dat 
was nog in de 
DAF-tijd, waar-
aan 30 jaar ge-
leden een eind 
kwam. De DAF-
fabriek werd ge-
sloopt en maak-
te plaats voor De 
Witte Burgh. In 
1939, inmiddels 
80 jaar geleden, 
kwam minister-
president Co-
lijn in de DAF-fabriek in de Burghstraat een 
kijkje nemen bij de bouw van de DAF-lossers 
(zie advertentie Van Doorne's aanhangwagen-
fabriek). 
Op ovenstaande foto krijgt Colijn uitleg van 
DAF-oprichter Hub van Doorne, terwijl zijn 
broer Wim van Doorne (3de v. links) in ge-
sprek is met Frits en Anton Philips. Fo
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Uit de oude doos

Judith Koppens, kinderboe-
kenschrijver en bewoner van 
Tuindorp, is slechtziend. Ze 
weet dat ze op korte termijn 
blind zal worden, maar is vast-
besloten om haar visuele beper-
king niet van invloed te laten 
zijn op haar mobiliteit, Vanuit 
deze motivatie is ze sinds begin 
dit jaar bezig geweest om Au-
toMaatje op te starten in Eind-
hoven. 

AutoMaatje
AutoMaatje is een landelijk ini-
tiatief van de ANWB en heeft 
zich in veel gemeenten reeds 
succesvol bewezen. Middels een 
gemeentelijk servicepunt stel-
len vrijwilligers zich beschik-
baar om stadsgenoten, tegen 
een kleine vergoeding en met 
eigen auto, te vervoeren. 
Omdat Automaatje een finan-
ciële steun van de gemeente 
vraagt, heeft Judith dit initiatief 
op 7 juni j.l. ingebracht in de 
gemeentelijke commissieverga-
dering. Hoewel alle politieke 
partijen positief staan ten op-
zichte van dit initiatief, bleek 
de financiering op dit moment 
niet te passen binnen de begro-
ting. Het initiatief maakt wel 
grote kans om meegenomen te 
worden in de toekenning van 
subsidies voor het komend jaar.
Nu de start van AutoMaatje 
noodgedwongen uitgesteld 
wordt, is Judith op zoek naar 
een alternatief. ‘Mijn sociale 
netwerk wil me graag helpen, 
maar dat geeft onbedoeld toch 
een gevoel van afhankelijkheid’ 
aldus Judith. ‘Mijn idee is daar-
om om een WhatsApp-groep op 
te richten van vrijwilligers die 
bereid zijn om, tegen een ver-
goeding van €0,30 per kilome-
ter, een keer voor me te rijden, 
Concreet betekent dit dat ik 
bijtijds een oproep zal plaatsen 
op Whats-App. Wie tijd en zin 
heeft om te rijden, kan reage-
ren. Mocht het je als vrijwilliger 
niet bevallen, dan ben je na-
tuurlijk vrij om, zonder opgaaf 
van reden, uit de groep te stap-
pen. Ik verwacht dat, wanneer 
drie vrijwilligers zich aanmel-
den, een ritje in de 6-8 weken 
voldoende is.’

Wil je helpen?
Mocht je interesse en/of vra-
gen hebben, dan kun je contact 
opnemen via mail judithkop-
pens@hetnet.nl of telefoon 06-
22308023. 
‘Het zou geweldig zijn als zich 
mensen aanmelden’, vervolgt 
Judith. ‘In dat geval organiseer 
ik met veel plezier een startbij-
eenkomst, waar we kennis kun-
nen maken met elkaar.’
Meer informatie over AutoMaat-
je is te vinden op www.anwb.nl

Slechtziend 
en toch nog 
mobiel zijn? 
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Advertenties

Lustrum straatdiner
• In 2008 namen bewoners van Parijs het 
initiatief om een straatdiner te organise-
ren. Daarvoor kwamen in dat jaar duizen-
den mensen bijeen op de Champs Elysees. 
Dat idee vindt sindsdien navolging in ande-
re delen van de wereld. Zo ook in Eindho-
ven waar Edjoe Osinski in 2014 het straatdi-
ner introduceerde in het Witte Dorp. Edjoe 
liet zich daarbij inspireren door het Ameri-
kaanse concept van de ‘potluck’. Een ‘pot-
luck’ is een gezamenlijke maaltijd waarbij 
elke deelnemer eten meebrengt en deelt 
met alle andere aanwezige gasten. Het is 
de bedoeling dat deelnemers hun eten zelf 
bereiden, maar in de praktijk wordt het 
ook ingekocht als de tijd om te koken ont-
breekt.  De organisatoren in het Witte Dorp 
kozen dit jaar voor het thema “Azië”. Dat 

haalde het beste naar boven bij de koks die 
met traditionele gerechten uit Japan, Thai-
land, Indonesië en Maleisië de deelnemers 
lieten watertanden. De sushi was al volledig 
geconsumeerd nog voordat de organisato-
ren het diner officieel hadden geopend. Om 
het jubileum, het straatdiner werd voor de 
vijfde keer op rij georganiseerd, luister bij 
te zetten trad gelegenheidsformatie Capo-
nata op. Een naam die meer bekendheid 
geniet als Siciliaans gerecht waarbij van 
alles door elkaar wordt gehusseld afhanke-
lijk van wat beschikbaar is. De muzikanten 
kwamen op deze naam omdat zij eigenlijk 

allemaal in andere bands spelen en slechts 
een enkele keer in wisselende samenstel-
ling samenspelen. Caponata is in dit geval 
dus een ratjetoe van muzikanten. De mu-
ziek klonk er niet minder om. Zij brachten 
fantastische nummers van Joe Cocker, Prin-
ce, Steppenwolf, Bryan Adams, J. J. Cale en 
Creedence ten gehore. Als dan ook het weer 
nog meewerkt ontstaat een fantastische 
‘setting’ om weer eens bij te praten met 
de buren. Of voor de nieuwe bewoners om 
kennis te maken met hun onlangs verwor-
ven buurtgenoten. Pas ver na middernacht 
verlieten de laatste gasten het Burghplein.

Fo
to

's
: M

ar
k 

H
aa

n
s 

(l
in

ks
) 

en
 W

ie
g

er
 C

o
rn

el
is

se
n

 (
re

ch
ts

)



Juli  2019 - nummer 20Het Witte Dorp / De Witte Burgh De Witte

door Wieger Cornelissen

In 2006 ontstond in de Witte 
Burgh het idee om een jaar-
lijkse barbecue te organise-
ren voor de bewoners van dit 
nieuwe wijkje in het Witte 
Dorp. Elke keer weer schrij-
ven zich een kleine honderd 
wijkbewoners in voor dit sa-
menzijn. De formule van deze 
wijk barbecue is elk jaar het-
zelfde. Een van de garages 
wordt ingericht als een bar. 
Tegenover die bar staat een 
partytent met een tiental eet-
tafels. Gekleurde lampjes zor-
gen voor een prettige ambi-
ance. De bezoekers stromen 
vanaf het einde van de middag 
binnen tijdens het borreluur-

tje dat dient als startpunt van 
deze bijeenkomst. Tegen ze-
venen serveert Maril Renders 
een voorgerecht. Dit jaar een 
stokbroodje met een tapenade 
van dubbel gedopte tuinboon-
tjes. Maril verrast ons elk jaar. 
Net als met de salades die zij 
prepareert voor de barbecue. 
Ze heeft ons in al die jaren 
nog nooit een zelfde salade 
voorgeschoteld. Terwijl er elk 
jaar minimaal vijf verschil-
lende worden opgediend. De 
uitspraak “Salades van Maril 
maken het verschil” is daarom 
een bekend begrip in ons wijk-
je. Maril wil de maaltijd aan-
kleden op een manier dat het 
vlees niet het enige is waar de 
deelnemers van genieten. Met 

evenveel ambitie bereidt Ma-
ril de barbecue-gerechten voor 
de vegetariërs. Daarmee heeft 
zij intussen ook een reputatie 

opgebouwd. Veel vleesliefheb-
bers verkiezen de exquise ge-
rechten van Maril en tekenen 
om die reden in voor de vege-

tarische barbecue variant!  De 
voorbereiding op de wijkbar-
becue begint al meer dan een 
week eerder. Dan maakt Maril 
de planning en bedenkt ze de 
gerechten die ze wil serveren. 
Op de vrijdag voor de barbe-
cue geeft ze op de markt een 
paar honderd euro uit aan 
groenten. Die moeten vervol-
gens verwerkt worden tot het 
feestmaal. Daarbij kreeg Maril 
dit jaar hulp van Connie Tabor 
en Hanneke Geerts. Tot slot 
serveerde Maril nog een heer-
lijke chocolade mousse met 
topping! Daar werd iedereen 
heel vrolijk van. 
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Regenwacht040 als eerste in Witte Dorp
Burghplein, zaterdagmiddag 6 juli: workshops en regentonnen 

door Geert van Elten

Welke kant je ook 
kiest in de klimaatdiscussie: 
iedereen merkt dat de extre-
men in het weer steeds ster-
ker worden. Lange droogtepe-
riodes worden gevolgd door 
tijden met extreem veel regen. 
Tegelijkertijd zijn steden aan 
het verdichten en wordt een 
eigen tuintje steeds minder 
vanzelfsprekend. Toch gloort 
er hoop aan de horizon. Want 
Regenwacht040 gaat samen 
met de gemeente Eindhoven 
inwoners stimuleren het re-
genwater op te vangen, tegels 
uit de tuin te halen en meer 
groen te laten groeien.

Ontkiemen
Regenwacht komt voort uit 
het Amsterdamse initiatief 

Rainproof, dat inmiddels in 
een klein aantal andere plaat-
sen aan het ontkiemen is. In 
Eindhoven heeft het Witte 
Dorp de primeur. Op zater-
dag 6 juli staan vrijwilligers 
klaar op het Burghplein om 
belangstellende bewoners te 
informeren én te verleiden om 
‘ja’ te zeggen tegen de ‘echt 
Eindhovense regenton’, vol-
gens Fien Dekker, een van de 
lokale aanjagers. De gemeente 
helpt mee. Door subsidie komt 
de eigen bijdrage per ton, in-
clusief aansluiting in de tuin 
– of misschien wel op het 
balkon? – neer op bedrag van 

45 euro. “Voor een natuurlijke 
afvloeiing van het hemelwater 
is per vierkante meter bete-
geld terras een waterberging 
nodig van twintig liter”, zo 
rekent Dekker voor aan Leon 
van Gorp uit de Petrus Don-
dersstraat. Hij wil graag de 
eerste zijn die zich aanmeldt 
als deelnemer. ,,En deze ton 
is goed voor 200 liter? Dat is 
dus tien vierkante meter, on-
geveer mijn terras”, zegt hij 
aarzelend. ,,Maar goed, het is 
een begin.”

Slootje
Dat klopt, want als hij het ter-

ras inruilt voor gras of strui-
ken, ligt er ook gemeentelijke 
subsidie te wachten, net als 
hij een andere waterberging, 
zoals een smal slootje langs 
de schutting. Daarover gaat 
Dekker samen met haar team-
genoten Anouk van der Poll 
en Wendy Verdaasdonk vertel-
len op het Burghplein. ,,We 
willen er vooral een gezellige 
middag van maken, ook voor 
de kinderen. We gaan work-
shops verzorgen”, belooft Van 
der Poll. ,,Over hoe je je tuin 
klimaatbestendig kunt ma-
ken.” Dekker: ,,We nemen 48 
tonnen mee, die we diezelfde 

middag nog kunnen aanslui-
ten.”

Van der Poll zit al zeventien 
jaar in ‘het water’, vanaf het 
moment dat ze met een wa-
terkaraf afstudeerde aan de 
Design Academy. Zo kwam ze 
in contact met waterschap De 
Dommel en was ze vorig jaar 
waterambassadeur tijdens de 
Dutch Design Week. ,,En bin-
nenkort krijgen we een vaste 
waterhub op het Campinater-
rein, waar we gaan experi-
menteren hoe we water kun-
nen integreren in het stedelijk 
leven.”

• Fien Dekker, Wendy Verdaasdonk en Anouk van der Poll van Regenwacht040.

• De jaarlijkse barbecue in 
de Witte Burgh.
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Tegels uit de tuin, de 
regenton erin. Regen-
wacht040 verzorgt work-
shops over het klimaatbe-
stendig maken van je tuin 
en de gemeente geeft sub-
sidie. Het Witte Dorp heeft 
zaterdag 6 juli de primeur. 
Ze geven adviezen over 
aanpassingen in je tuin, als 
je je daarvoor via de fa-
cebookpagina van Regen-
wacht040 hebt opgege-
ven. Je kunt ter plekke een 
regenton kopen, die ze 
ook nog voor je aansluiten 
als je dat wilt. Ze beloven 
er een gezellige middag 
van te maken, ook voor de 
kinderen.

En weer maakten de salades van Maril het verschil 
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Buurt
Kids

door Paula van Overveld

Het Eindhovens Dag-
blad zette onlangs alleen 
Semm als musicalster in de 
schijnwerpers. Dat vond ze 
helemaal niet kloppen: “We 
doen het sámen”, dus grijpt 
ze in De Witte haar kans om 
in ieder geval ook Justus (Alad-
din) en Neeltje (Jasmine) er-
bij te betrekken. Met hen zit 
ze in het ‘talent-lab’ van het 
Centrum voor Musical, een 
Eindhovense musicalvereni-
ging voor jongeren. Als je daar 
start, gaat het om méédoen en 
het zelfvertrouwen van ieder 
kind een boost te geven. In het 
‘talent-lab’ gaat het een stapje 
verder en moet je echt auditie 
doen voor je rol. 

Overdrijven
De repetities zijn ‘s avonds 
in het Augustinianum. Puur 
toeval dat Semm daar overdag 
in de brugklas zit. “Dan gaat 
de knop om”, lacht ze. “Op 
school houd je je in. Hier kun 
je lekker uitbundig zijn, móet 
je dingen juist groot maken 
en overdrijven. Daarin steken 
we elkaar een beetje aan”, 
vertelt ze enthousiast terwijl 
er allemaal musical-leerlingen 

zingend voorbij huppelen en 
springen. Justus vult aan: “We 
zijn heel sociaal onder elkaar. 
Hier vindt niemand iets raar.” 
Neeltje knikt instemmend: “Je 
kunt hier méér dan jezelf zijn. 
We repeteren elke woensdag-
avond en soms een weekend. 
Nu moesten we na de mei-
vakantie alle teksten kennen. 
Da’s ff doorwerken.” Justus: 
“Als je je helemaal in je rol 
inleeft gaat dat leren van tek-
sten en liedjes best makkelijk. 
Ongemakkelijke momenten 
zijn er ook wel ooit. “Ja”, lacht 
Neeltje, “ik vind het wel aw-
kward dat ik Justus verliefd 
moet aankijken als Jasmine, 
terwijl hij een soort broer 
voor mij is.” Ook Justus voelt 
dat zo, als hij de rol van Alad-
din speelt. Semm ontspringt 
die dans: “Jasmine was leuk 
geweest, maar ik speel liever 
een grappige rol.”

49 Shows
Als er een passende musical- 
of filmrol op hun pad komt, 
proberen ze er auditie voor te 
doen. “Hier bij het Centrum 
voor Musical gaat dat heel 
gemoedelijk. Bij professionele 
musicals is het een stuk span-
nender en krijg je direct te 
horen of je doorgaat of afvalt”, 
vertelt Neeltje. 

Een docent van het Centrum 
voor Musical tipte Semm voor 
de rol van Nala, het vrien-
dinnetje van hoofdpersonnage 
Simba in The Lion King. Bij 
de eerste audities was Semm 
nog iets te klein. Een jaar later 
klopte alles. Er volgt dan een 
traject van  allerlei voorrondes 
met wel 75 kinderen. Daar val-
len week na week kinderen af 
tot er twaalf overblijven die 
vervolgens zang- en dansles-
sen krijgen. Uiteindelijk krij-
gen dan vier meisjes echt de 
rol. “Dat is allemaal heel span-
nend, maar misschien nog wel 
het meest voor ons als ou-
ders”, vertelt Semm’s moeder 
Marie-Claire desgevraagd.
Dit musical-avontuur, waarbij 
Semm op het gigantische po-
dium van het AFAS Circusthea-
ter  in Scheveningen voor een 
1800-koppig publiek stond, be-
gon voor haar in groep 8 en 
liep op zijn einde toen ze in 
de brugklas zat. “Op het laatst 
was dat wel pittig. Dan zat 
ze na afloop op de terugweg 
Franse woordjes te leren op de 
achterbank. Maar dat deed ze 
zonder problemen”, blikt Ma-
rie-Claire terug. Doordeweeks 
moest ze van de arbeidsinspec-
tie om 21.30 uur naar huis. In 
het weekend mocht ze wel tot 
het einde van de voorstelling 

blijven en kon ze het applaus 
mee in ontvangst nemen. “Dat 
is natuurlijk pas echt vet. Van 
applaus word ik helemaal 
blij”, glundert Semm. Ze heeft 
met veel plezier alle 49 shows 
gespeeld. “Er waren steeds 
wisselende acteurs en andere 
mensen van de make-up. Ook 
het publiek was natuurlijk el-
ke keer anders. Hoe enthousi-
aster ze reageerden, hoe mak-
kelijker het speelde op dat 
gigantische podium. Nee, dat 
verveelde nooit. Het was alles 
bij elkaar echt super!”

Beroemd
Hoe zien de toekomstplannen 
van het drietal eruit? Justus 
zou later wel iets in de enter-
tainment willen doen of in 
een bekende film of serie wil-
len spelen. Neeltje weet nog 
niet wat ze wil worden. “Maar 
als ik mag dromen, zou een 
theatershow in Carré me wel 
wat lijken.” En Semm is duide-
lijk: “Ik wil beroemd worden!” 
Hoewel ze nog alle ruimte laat 
aan leuke dingen die voorbij 
komen en een keuze voor een 
vervolgopleiding nog niet vast 
staat. Marie-Claire vult aan: 
“Het is leuk als je kind zo-
iets doet, maar het kan nog 
alle kanten op gaan. Ze is nog 
zo jong. Hoewel ze er nooit 

over heeft getwijfeld dat ze dit 
wil. Als ouder denk je echter 
wel aan die basis. Ik vind het 
daarom belangrijk dat ze haar 
havo haalt.” 

Te groot of te klein
Het liefst zou Semm nu weer 
in een professionele musical 
spelen. Hoewel dat op deze 
leeftijd niet altijd meevalt. 
Voor The Lion King is ze te 
groot geworden. Dat ‘schat-
tige’ is er een beetje van af. 
En voor een volwassenrol is ze 
te klein. Onlangs heeft ze al-
weer auditie gedaan voor twee 
professionele musicals. Daar 
mocht ze maximaal 150 cm 
lang zijn, terwijl ze nu 152 cm 
meet. Maar intussen heeft ze 
gehoord dat ze bij een ervan 
door is naar de volgende ron-
de. Musical-namen noemen is 
wat te voorbarig en misschien 
de goden verzoeken. Maar wie 
weet staat Semm binnenkort 
weer ergens in het land op de 
planken te schitteren! We gun-
nen het haar van harte. En na-
tuurlijk ook Justus en Neeltje.
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 “We doen het sámen!”
Over wat er zo leuk is aan het spelen in een musical

Van kleins af aan was 
Semm Albertus (12) uit 
de 1e Wilakkersstraat 
altijd aan het dansen 
en zingen. Ze kende al-
les van K3 en Kinderen 
voor Kinderen. Inmiddels 
begint zich een steeds 
duidelijker musical-pad 
af te tekenen. Schitterde 
ze tot vorige winter een 
jaar lang als kleine Nala 
in The Lion King in het 
AFAS Circustheater in 
Scheveningen, eind juni 
kwam ze als geest uit de 
lamp van Aladdin Junior 
in het Parktheater. Eerder 
was ze ooit de Krab in de 
Kleine Zeemeermin en 
de Ezel in Shrek. Intus-
sen heeft Semm alweer 
auditie gedaan voor twee 
professionele musicals. Of 
ze daar een rol in krijgt, 
hangt nog in de lucht. Ze 
vertelt graag samen met 
haar musical-‘collega’s’ 
Justus en Neeltje wat er 
zo leuk aan musical is.

• V.l.n.r. Justus, Semm en 
Neeltje: “Hier kun je lek-
ker uitbundig zijn, Daarin 
steken we elkaar een beetje 
aan. Hier vindt niemand 
iets raar.”
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