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door Wieger Cornelissen

In 1994 betrokken de eerste be-
woners van bouwplan De Burgh-C 
hun woning aan de Burghstraat. De 
Burgh-C is het bouwplan op het 
terrein van de voormalige DAF-fa-
briek aan de Burghstraat. Daar zijn 
uiteindelijk 82 woningen gebouwd, 
waarvan de laatste in 1995 is op-
geleverd. Dat was dit jaar 25 jaar 
geleden, hetgeen een mooie aanlei-
ding vormde om op 1 februari 2020 
een feestje te vieren waarbij alle be-
woners van het Witte Dorp waren 
uitgenodigd.

De organisatoren Frans van de 
Schans, Eef Schellens, Tom Goris 
en Wieger Cornelissen kijken terug 
op een zeer geslaagd feest. Eef 
zegt daarover: “We hebben heel 
bewust een datum in de winter 
gekozen om te voorkomen dat we 
het jubileumfeest zouden plannen 
in een periode dat er veel ande-
re activiteiten zijn in onze wijk.  
Terugblikkend mogen we blij zijn 
dat we dat feest daardoor vlak 
voor de coronaperikelen hadden 
gepland.” 

Niet in een tent
Tom vult aan: “We hadden er 
bewust voor gekozen om het feest 
niet in een tent te organiseren, 
maar juist in PandP. Op loopaf-
stand van onze wijk, lekker ver-
warmd en met voldoende ruimte 
voor een paar honderd gasten. We 
hebben daarvoor veel complimen-
ten mogen ontvangen van onze 
gasten, die aanpak werd kennelijk 
gewaardeerd.” Het aantal gasten 
overtrof de verwachtingen. De 
organisatoren voelden zich vooraf 
onzeker of de wijkbewoners het 
concept aantrekkelijk genoeg zou-
den vinden, maar uiteindelijk wer-
den meer dan driehonderd bezoe-
kers geteld. Het feest begon al om 
zeven uur met Salsa danslessen.  

Wieger: “We hadden vooraf wel 
wat twijfels hoeveel mensen hierin 
geïnteresseerd zouden zijn. Tijdens 
de voorbereidingen hadden we 
met elkaar afgesproken dat we zelf 

zouden meedoen aan de dansles 
om te voorkomen dat het gênant 
zou worden voor de instructeurs. 
Uiteindelijk stonden er meer dan 
twintig paartjes te dansen en was 
er eigenlijk geen ruimte voor ons. 
Het bleek aan te slaan bij jong en 
oud.”

Goochelaar
Vanaf half acht vertoonde in een 
andere ruimte een goochelaar zijn 

kunsten. De organisatoren hadden 
met Leo Smetsers een echte top-
per ingehuurd.  Frans: “Een paar 
weken later verzorgde die man in 
Birmingham een clinic waarvoor 
zich vanuit de hele wereld meer 
dan tweeduizend goochelaars had-
den aangemeld.” Het publiek ver-
gaapte zich aan de trucs en menig-
een zal zich nu nog afvragen hoe 
Leo het allemaal voor elkaar kreeg. 
De zaal was tot de nok gevuld en 

voor het publiek hoefde Leo niet 
op te houden om half elf. 

Latijns-Amerikaanse beats
Tot laat in de avond bleven men-
sen binnenstromen. Die werden 
bij binnenkomst ontvangen door 
jaren tachtig muziek van de band 
Caponata. Ze speelden zo fan-
tastisch dat veel bezoekers bij 
dit optreden bleven hangen en 
de weg naar de zalen op de eer-

ste verdieping niet gezocht heb-
ben. Daardoor was het voor de 
ingehuurde disc-jockey, die een 
plaatsje had gekregen op de eerste 
verdieping, lastig om een sfeertje 
te bouwen. Eef: “We hadden een 
leuke disc-jockey ingehuurd die 
de mensen zou laten swingen op 
de tonen van opzwepende Latijns-
Amerikaanse beats.”

Volle vloer
Pas toen de band er om twaalf uur 
mee ophield omdat de zanger zijn 
lief moest ophalen van Schiphol, 
ontdekte een deel van het publiek 
alsnog de andere activiteiten. En 
kreeg Thiago uiteindelijk een volle 
vloer. In twee andere ruimtes op 
de bovenverdieping kon iedereen 
terecht voor een gokje aan een van 
de casinotafels of voor het bijwo-
nen van een lezing over de Top-
2000. Tom Goris voert elk jaar de 
statistische berekeningen uit bij 
dat programma en had speciaal 
voor deze gelegenheid uitgezocht 
wat het stemgedrag is van bewo-
ners met postcode 5614. Daarnaast 
kan Tom moeiteloos een half uur 
met allerhande wetenswaardig-
heden vullen: “In Drenthe ziet de 
top-10 er anders uit dan in Noord-
Brabant. Vrouwen hebben andere 
voorkeuren dan mannen. Ik kan er 
uren over doorpraten!”

In dit nummer:

Kwart eeuw Witte Burgh is een feestje waard

25 jaar Witte Burgh
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• Veel buurtgenoten namen deel aan de salsadanslessen tijdens het jubileumfeest van de Witte Burgh.

Prins Ludovieckus 2

Nieuw in de wijk 3

Wonen in een kerk 4
 
Annil met pensioen 6

Bierbrouwers  7 

Fam. Verhaeren terug  8

Cees en Lex, ereleden 9

• Een van 
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tijdens het 
jubileum-
feeest was 
ongetwij-
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Smetsers. 
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werd door 
Leo op het 
verkeerde 

been gezet.



2

Oktober 2020 - nummer 22Het Witte Dorp / De Witte Burgh

door Wieger Cornelissen

Lowie Teller is een fervente 
carnavalsvierder. Dat begint al op 
de elfde van de elfde en de afge-
lopen zes jaar nog vroeger in het 
jaar. Lowie is in die laatste jaren 
bestuurslid geweest bij carnavals-
vereniging De Haone. Eerst als 
bestuurslid belangrijke zaken en de 
laatste drie jaar als voorzitter. Die 
functie had hij nog geen drie maan-
den neergelegd toen zijn grote wens 
in vervulling ging. Lowie werd dit 
jaar gekozen tot stadsprins van 
Eindhoven.
Eigenlijk had Lowie er al niet 
meer op gerekend: “Ik ben nu vijf-
envijftig terwijl ze meestal een 
jongere prins zoeken. De leeftijd 
van om en nabij vijftig lijkt bij 
de selectie een bovengrens te zijn. 
De recente prinsen waren alle-
maal een stuk jonger. En ook nog 
eens eigenaar van een eigen zaak. 
Dus ik dacht geen enkele kans te 
maken. Maar iemand heeft mij 
toch voorgedragen en vervolgens 
ben ik op een shortlist van drie 
personen terecht gekomen. Op 
18 september van het afgelopen 
jaar heb ik mijn sollicitatiegesprek 
gevoerd en op 20 september kreeg 
ik te horen dat de keuze op mij 
was gevallen!”

Hofhouding werven
En toen begon een periode van 
geheimhouding. Want pas tijdens 

het Federatiebal, één  week voor 
het Carnavalsfeest, wordt offici-
eel de stadsprins bekend gemaakt. 

Geheimhouden is eigenlijk niet te 
doen. Partner Jan was natuurlijk 
op de hoogte. Vervolgens moest 
Lowie een hofhouding gaan wer-
ven. Daarvoor benaderde Lowie 
verschillende mensen. Dan wordt 
het clubje ingewijden alweer wat 
groter. En daarna moeten er pak-
ken gemaakt worden. Waardoor de 
kleermaker op de hoogte is van het 
grote geheim. Lowie moest hotel-
kamers reserveren, want prins en 
hofhouding slapen tijdens de car-
navalsdagen in het Pullman. Dat 
is een traditie! Er moesten een 
paar duizend penningen worden 
gedrukt. En zo gaat dat maar door. 
Steeds meer mensen weten ervan. 
Ruim voor het Federatiebal gonsde 
Lowie’s naam al door Lampegat.  
Tijdens het Federatiebal werd 
dan eindelijk het geheim onthuld. 
Lowie werd aangekondigd als 
prins Ludovieckus en moest toen 
meteen aan de bak. Lowie had 
zijn doopnaam Ludovicus met 
twee letters uitgebreid om aan het 
magische getal van elf letters te 
geraken. Vooraf had hij veel stress 
ervaren omdat hij na de onthulling 
het volk zou moeten toespreken. 
Die toespraak is er gekomen maar 
Lowie kan zich er geen woord 
meer van herinneren: “Ik ben nog 
nooit zo zenuwachtig geweest!”

Unne bekende Eindhovenaar
Na het Federatiebal was Lowie 
ineens unne bekende Eindhovenaar. 

Willekeurige mensen spraken hem 
aan in de supermarkt en kinderen 
uit de wijk versierden zijn tuin. Dat 
zijn onverwacht leuke hoogtepunt-
jes. Pech heeft Lowie ook gehad. 
Dit jaar gooide het stormweer roet 
in het eten waardoor de optocht 
moest worden afgelast. Erg spijtig: 
“Vooraf had iedereen me verteld dat 
de optocht eigenlijk het hoogtepunt 
is voor de stadsprins. Dan rijd je op 
zo’n grote wagen door Eindhoven. 
Dat heb ik dus moeten missen.” 

Alternatief
Als alternatief ging de prins dit 
jaar naar alle evenementen langs 
de route.  En later gooiden de 
coronaperikelen roet in het eten. 
Het hele naseizoen, of voorseizoen 
voor 2021 staat op losse schroe-
ven. Erg spijtig van dat mooie pak, 
want dat heeft Lowie dus niet zo 
vaak aan kunnen trekken: “Het is 
een traditie dat de prins zijn pak 
na zijn regeringsjaar niet meer 
aan mag trekken. Het heeft nu een 
mooi plekske in de zitkamer. Daar 
heb ik een paspop voor gekocht, 
En de steek staat op de kast”.
Uw verslaggever kon het niet laten 
om te informeren hoeveel geld 
het Lowie heeft gekost. Lowie 
liet zich echter niet verleiden en 
beperkte zich tot een vage duiding: 
“Houd het er maar op dat ik nu 
niet voortijdig met pensioen kan! 
Al mijn spaargeld is er aan opge-
gaan”. 

Partner Jan gunt het Lowie van 
harte: “Ik weet wat het voor 
Lowie betekent. Ik heb genoten 
van het toekijken hoe hij met 
alle mensen omgaat. Van jong 
tot oud, bejaard of gehandicapt. 
Lowie is heel goed met ze. Dat 
doet hij fantastisch. Laat mij 
maar met een pilske in de hand 
aan de bar staan. Dat is meer 
mijn ding!”

Colofon

Redactieadres: 
Het Witte Dorp: 
Sint Adrianusstraat 1 
De Witte Burgh: 
Gebroeders van Doornestr. 11    
Redactie: 
Sophie Beer, Wieger Cornelissen,  
Hans Hurkmans,  Paula van Over-
veld, Maarten van Roessel en Michel 
Theeuwen    
Druk: Koppie Koppie, Eindhoven   
Kopij: paulavanoverveld@gmail.com   
Internet:
www.hetwittedorp.nl, De Witte is daar 
te vinden bij 'de bewoners'   
De redactie behoudt zich het recht 
voor stukken te weigeren en in te 
korten.

Grote wens ging in vervulling
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Lowie Teller stadprins Ludovieckus van Lampegat

• Eindhovense stadsprins Lodo-
vieckus kan zich geen woord 
meer herinneren van zijn toe-
spraak voor 'het volk'.
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door Sophie Beer

De verhuizing is nog geen 
drie weken achter de rug, maar het 
lijkt alsof ze er al jaren wonen. Het 
huis ziet er zowel aan de buiten- als 
binnenkant puntgaaf uit, strak in de 
lak. Het enige wat ontbreekt zijn 
gordijnen, maar dat is dan ook het 
enige, zegt Nathalie Koning (34). 
Samen met Pierre Verschuur (35), 
dochter Ravi (5) en zoon Ivan (3) 
zijn ze de kersverse bewoners van 
Sint Leonardusstraat 1. En ze voe-
len zich er in die korte tijd al hele-
maal thuis.

Dat is niet zo vreemd blijkt even la-
ter. Nathalie heeft haar jeugd door-
gebracht in het Witte Dorp. Vanaf 
haar vierde woonde ze in de 1ste 
Wilakkersstraat 5. Haar moeder 
woont er nog steeds. En haar groot-
ouders woonden op Burghplein 18. 
Ze is dus de derde generatie en haar 
kinderen de vierde.

Drummen
Maar ook Pierre kende de wijk al. 
Zijn moeder woont in de Petrus 
Dondersstraat. En als kind kwam 
hij hier ook. Hij woonde toen in 
de Roosten. Pierre wilde in die tijd 
niets liever dan leren drummen en 
om dat te bereiken werd hij lid van 
de slagwerkgroep van Harmonie 

Sint Cecilia. Daar hoorde bij dat 
hij op Koninginnedag mee trom-
melde in de harmonie en ook op het 
Burghplein kwam om een serenade 
te brengen. Dat hij moest rondlo-

pen in het uniform van de harmonie 
nam hij op de koop toe. 

Nathalie ging naar de Norbertus-
school, het Van Maerlant en daarna 

naar Utrecht om Frans te studeren. 
Wat ze met die studie wilde? Wo-
nen en werken in Parijs! Het bleef 
echter bij een stage in de Franse 
hoofdstad. Ze is nu financial con-

troller bij Trespa. Literatuur leest ze 
in haar vrije tijd. 
Tijdens het stappen op het Stra-
tumseind in café Altstadt leerden 
Nathalie en Pierre elkaar kennen. 

Pierre studeerde Technische Be-
drijfskunde aan Fontys Hogescho-
len. Daarna nog een jaar TU/e. Nu 
werkt hij als supply chain planner 
bij ASML. En… na veel bandjes 
drumt hij nu bij coverband Gruis. 
Pop en Rock. Repeteren doet hij 
niet thuis, maar bij het TAC

Het gezin komt uit de Helmerslaan. 
Op zoek naar een ruimer huis zoch-
ten ze in eerste instantie niet in het 
Witte Dorp. Want als wonen in Pa-
rijs je droom was, dan kies je toch 
niet voor een huis op honderd me-
ter van je moeder. Maar soms loopt 
het anders. Dit huis had alles wat ze 
belangrijk vinden. Het ligt op een 
hoek, er zijn geen bovenburen en er 
is genoeg ruimte voor een werkka-
mer nu ze allebei veel thuis moeten 
werken. En dat je er als kind heer-
lijk zorgeloos kunt spelen op het 
Burghplein, dat wisten ze al. Niets 
fijner dat ze dat op hun beurt hun 
eigen kinderen kunnen bieden.  

Een huis 100 meter van je moeder

Fo
to

: P
au

la
 v

an
 O

ve
rv

el
d

• Pierre Verschuur, dochter Ravi, zoon Ivan en Nathalie Koning zijn de nieuwe bewoners van St. Leonar-
dusstraat 1.

Nieuw
in de wijk

Drie oproepen voor Onderhoudsfonds
door Michel Theeuwen

Onderhoudsfonds het Witte 
Dorp heeft de steun van de bewo-
ners van de buurt nodig. Maar liefst 
op drie onderwerpen. 
1. Voorzitter Lex Bosselaar vertrekt 
en daarom zoekt het fonds een of 
meer nieuwe bestuursleden. 

Hang- en sluitwerk
2. Een werkgroep gaat op zoek naar 
oplossingen voor het hang- en sluit-
werk van de aluminium-kunststof 
kozijnen dat aan vervanging toe is. 
3. En tenslotte is het Onderhouds-
fonds benieuwd of buurtgenoten 
gebruik hebben gemaakt van de 
nieuwe monumentensubsidie voor 
woonhuizen.  

Bestuursleden
Het Onderhoudsfonds is een 
vereniging met een bestuur dat 
momenteel uit 3 leden bestaat. 
Voorzitter Lex Bosselaar gaat 
het Witte Dorp verlaten; hij 
verhuist naar Gijzenrooi. Tot 
aan de volgende Algemene 
Ledenvergadering in april of mei 
– als corona het toestaat – blijft hij 
aan. Om de vacature die hij achter-
laat in te vullen, zoekt het vereni-

gingsbestuur een of liefst enkele 
nieuwe bestuursleden. Uiteraard 
zijn de bestuursleden gaarne bereid 
toe te lichten wat het werk voor 
het Onderhoudsfonds behelst. 
Nieuw bloed is des te meer nodig 
omdat in 2024/2025 de grote schil-
derbeurt van de woningen volgt. 
Dat brengt altijd werk met zich 
mee. Overigens doen de resteren-
de bestuursleden dat niet alleen; 
zij krijgen zeker ook steun van de 
3 bestuursleden van de stichting 
Beheer Onderhoudsfonds. Die 
houden zich in theorie alleen bezig 
met de gelden die de leden sparen, 
maar zij zijn in de praktijk samen 
met de vereniging met alle taken 
bezig. 
Interesse? Stuur een mailtje naar 
onderhoudsfonds@gmail.com. 
Regelmatig krijgt het Onder-
houdsfonds vragen van leden én 
niet-leden over kapotte onderdelen 
van de aluminium/kunststof kozij-
nen die dateren uit de jaren 80. 
Niet zo vreemd dat er wel eens 
wat kapotgaat na 30-35 jaar trou-
we dienst. Maar wel heel verve-
lend, omdat de kozijnen niet meer 
gemaakt worden. Schildersbedrijf 
Cas de Haan nam ooit de productie 
over van een failliet Engels bedrijf, 
maar dat is ook alweer verleden 
tijd. In het magazijn van het bedrijf 
lagen ooit nog wel wat klinken en 
scharnieren, maar die zijn alweer 

jaren geleden uitverkocht of opge-
ruimd. Sindsdien helpen sommige 
leveranciers nog wel eens, maar 
het wordt steeds moeilijker. Reden 
voor het Onderhoudsfonds om 
op de laatste ALV een werkgroep 
Hang- en Sluitwerk Witte Dorp in 
het leven te roepen. Sander Kreijns 
en Michel Theeuwen gaan zoeken 
naar mogelijke oplossingen. 
Zij vragen van buurtgenoten om 3 
dingen:
● Willen bewoners hun ervaringen 
delen? Wat ging er kapot, wat heb 
je geprobeerd om het op te lossen, 
hoe is dat gelopen?
● Welk ideeën voor oplossingen 
zijn er? 3D-printen? Een obscure 
website in Albanië? Een voorraad 
spullen bij een hobbyist? 
● Wie wil zitting nemen in de 
werkgroep om mee te helpen speu-
ren naar de onderdelen? 
Ervaringen, ideeën of meedoen? 
Stuur een mailtje naar onder-
houdsfonds@gmail.com. 

Monumentensubsidie
Drie voorbeelden van al dan niet 
toegekende monumentensubsidie 
heeft het Onderhoudsfonds inmid-
dels vernomen uit de buurt. De 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
die de gelden uitdeelt, heeft bij-
voorbeeld geweigerd een bijdrage 
om onderhoud aan een schuurtje in 
behandeling te nemen. Dat is geen 

deel van het woonhuis, was de 
redenering. Wel zijn er buurtgeno-
ten die subsidie hebben gehad voor 
het aanbrengen van de aarding voor 
het huis (nodig nu de waterleiding 
onder sommige straten vervangen 
wordt door plastic) en voor binnen-
schilderwerk en aanpassingen aan 
de badkamer. Dat laatste is bijzon-
der omdat we verwachtten dat dit 
soort klussen niet voor subsidie in 
aanmerking zou komen. 
Het Onderhoudsfonds wil graag 
meer voorbeelden horen van geho-
noreerde aanvragen voor de sub-
sidie die de belastingaftrek sinds 
2019 vervangt. Met zo’n lijstje wil 
het fonds andere eigenaren van 

monumentale woningen helpen bij 
hun aanvragen. Ook is het bestuur 
op zoek naar geweigerde aanvra-
gen. Ook die informatie kan voor 
meer Witte Dorpers interessant 
zijn. Mochten er genoeg reacties 
komen, dan kan dat ook tot publi-
caties op de site en in de buurt-
krant leiden. Uiteraard met inacht-
neming van de privacyregels.
Vragen zijn uiteraard welkom. 
Allemaal op het e-mailadres 
onderhoudsfonds@gmail.com.
Michel Theeuwen, secretaris Onder-
houdsfonds Het Witte Dorp
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• Een raamscharnier in een 'wit-
te woning'.
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Na jaren van vergeefs 
plannen maken, komt de 
verbouwing van de Fatima-
kerk aan het Servaasplein 
nu echt dichtbij. Keizers-
berg Vastgoed heeft in juni 
een plan voor het achter-
ste deel van de kerk én het 
terrein ernaast gepresen-
teerd aan omwonenden. 

door Michel Theeuwen

De ontwikkelaar wil in het 
tweede deel van de kerk achttien 
appartementen bouwen en één wo-
ning in de sacristie. Naast de Fati-
makerk komen twaalf eengezins-
woningen en drie appartementen 
aan een publiek toegankelijk groen 
hofje. Ontwikkelaar Keizersberg 
Vastgoed uit Milheeze hoopt hal-
verwege 2021 te kunnen beginnen 
met de bouw. Wel moet het bestem-
mingsplan nog gewijzigd worden. 

Olifantenpaadje
Het hele terrein rond de kerk wordt 
opgeknapt en heringericht, waar-
bij ook twee 60 jaar oude bomen 
worden bewaard. En zelfs het oli-
fantenpaadje voor hondenuitlaters 
blijft bestaan, vertellen Kitty van 
Deurzen en Patrick Pop in de oude 
kerk. Daar is ook goed de muur te 
zien die het deel van Keizersberg 
scheidt van de Chinese christelijke 
kerk die sinds 2007 eigenaar is - en 
blijft - van het voorste deel aan het 
Servaasplein. 

Dakterras
De appartementen, waarschijn-
lijk in de huursector, variëren in 
grootte van 50 vierkante meter on-

der de spanten van het dak, tot 90 of 
110 vierkante meter op de begane 
grond. De woningen op de tussen-
verdieping krijgen een dakterras op 
de zijbeuken van de kerk. Verder 
probeert Keizersberg de buitenkant 
van het gebouw zoveel mogelijk 
intact te laten. Ramen worden wel 
hier en daar aangepast, bijvoor-

beeld om deuren naar de tuin of het 
dakterras te maken. De Fatimakerk 
uit de jaren vijftig is geen monu-
ment. 

Geen gas of olie
Om aan de moderne eisen van 
duurzaamheid te voldoen worden 
het dak én de gevels (aan de bin-

nenkant) geïsoleerd. Formeel kan 
er nog op gas of zelfs olie gestookt 
worden, maar dat zal niet gebeuren, 
zegt Pop. Er wordt nog bestudeerd 
welk soort gasloze verwarming er 
in het gebouw komt te liggen. 

De eengezinswoningen van zo’n 
120 vierkante meter worden achter 
de kerk gebouwd, op een parkeer-
kelder met ingang aan het Ser-
vaasplein. De woningen worden 
waarschijnlijk vanaf eind dit jaar te 
koop aangeboden. Een soortgelijk 
plan stuitte eerder op verzet omdat 
de toegang toen via de Sint-Adri-
anusstraat was geregeld. De hui-
zen komen aan een hofje tegen de 
kerk te liggen met een kleine eigen 
tuin en veel gemeenschappelijke 
ruimte. Op de hoek bij de Adria-
nusstraat komt nog een blokje met 
drie appartementen en een lift voor 
de parkeerkelder.  Het ontwerp is 
van LA Architecten uit Veghel, het 
plan voor de omgeving van bureau 
KruitKok uit Eindhoven. 

Scoutinggebouw
Sinds de Stratumse Fatimakerk in 
2003 door de parochie verkocht 
werd, zijn er diverse plannen ge-

maakt voor wonen in het achterste 
deel en ernaast. Daarvoor is eerder 
de oude boerderij het Vossenhol 
waar scouting Père Kersten zat, 
afgebroken. Onder andere de crisis 
gooide roet in het eten. Keizersberg 
nam het kerkgebouw in 2016 over. 
Ook een plan om het hele gebied 
tussen het Servaasplein en de vent-
weg van de Piuslaan integraal te 
ontwikkelen is nooit van de grond 
gekomen. Daar ligt onder meer ook 
basisschool De Wilakkers. In de ge-
sprekken tussen gemeente Eindho-
ven en Keizersberg is dat niet meer 
ter sprake gekomen. Wel bekijkt de 
ontwikkelaar of het terrein dat nu 
als speelplaats wordt gebruikt door 
de basisschool, groen heringericht 
kan worden. Dat gebeurt in samen-
spraak met de school. 

Geen nieuws Woonbedrijf
Woningcorporatie Woonbedrijf 
verhuurt aan de Sint-Hubertus-
straat een woongebouw en heeft 
nog plannen voor nieuwbouw op 
het grasveld aan het Servaasplein. 
Meer is daarover nu nog niet te 
melden, aldus een woordvoerster 
van Woonbedrijf. Omwonenden 
vroegen zich af of het niet mogelijk 
zou zijn gelijk op te lopen met dit 
project. 
Dit artikel verscheen eerder in het  
Eindhovens Dagblad.

Woningen in Fatimakerk in Eindhoven
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• Het interieur van het achterste deel van de Fatimakerk; hier worden appartementen gebouwd.

• Een impressie van het plan 
voor de Fatimakerk en de wo-
ningbouw ernaast.

Verwachting start verbouwing Fatimakerk halverwege 2021
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Oost-Europese muziek op het Burghplein
door Wieger Cornelissen

Op 6 juli deden de KleZ-
koppen voor de vierde maal in suc-
cessie het Burghplein aan voor een 
openluchtconcert.  Zo klonk het al-
thans voor het publiek. Maar eigen-
lijk betreft het voor de muzikanten 
een gewone maandagavondrepe-
titie. De laatste van het seizoen en 
daarom had Gerard van der Vleuten 
in 2017 bedacht dat daar iets spe-
ciaals van gemaakt kon worden. 
Niet meer repeteren, zoals gebrui-
kelijk, in de Rochusbuurt. Maar 
eerst samen dineren in de Petrus 
Dondersstraat en daarna naar het 
Burghplein om muziek te maken in 
de openlucht. 

Joodse muziek
Onze buurtgenoot Gerard van 
der Vleuten bedacht tijdens het 
Carnavalsfeest van 2005 samen 
met zijn kameraad Andreas Buijs 
dat het leuk zou zijn om een band 
op te richten die klezmermuziek 
speelt. Andreas en Gerard zijn 
beiden liefhebber van deze van 
oorsprong Oost-Europese joodse 
muziek. 

De KleZkoppen
Eigenlijk hadden ze het er de jaren 
daarvoor ook al over gehad. Maar 
in 2005 werd actie ondernomen. 
Na het carnaval gingen ze op zoek 
naar muzikanten om een goede 
bezetting te verkrijgen. Dat lukte 
en sindsdien gaat het orkest door 
het leven als de KleZkoppen. Een 
verbastering van kletskoppen en 
klezmer, want kletsen doen ze ook 
veel. 

Het is een vriendenclub gewor-
den die zelfs bijnamen voor elkaar 
hebben verzonnen. Geïnspireerd 
op het Hebreeuwse Mazzeltov 
spreken ze elkaar aan met namen 
als Foontov, Bomtov, Primatov, 
Erpeltov en simpelweg Tov. Het 
korte Tov is de aanduiding voor 
zakelijk leider Andreas Buijs. Met 
een knipoog naar de achternaam 
van klarinettist Ad van Erp ont-
stond Erpeltov. Henri Heerings 
bespeelt de saxofoon en laat zich 
aanspreken met Foontov. Gerard 
bespeelt de bombardon en is al net 
zo creatief als Henri, vandaar de 
roepnaam Bomtov. Paul van Rooy 
bleek een prima vervanger voor 
trompettist Maurice Jacobs die in 

2019 afscheid nam van het orkest. 
Vandaar zijn bijnaam Primatov. 

Bijzondere samenstelling
De mannen spelen klezmermu-
ziek in een bijzondere samenstel-
ling, het orkest bestaat louter uit 
blaasinstrumenten. Dat is bijzonder 
ongebruikelijk omdat viool, slag-
werk, accordeon en zang hoofdbe-
standdelen zijn van de traditionele 
klezmer. De KleZkoppen kunnen 
dus niet terugvallen op bestaande 
bladmuziek, ze moeten alle num-
mers zelf arrangeren. Zodat de 
bombardon de functie van het 
slagwerk overneemt. De saxofoon 
vervangt de viool en de trombone 
vervangt de accordeon. 

Ad van Erp blijkt een meester in 
het arrangeren. Op regenachtige 
dagen nestelt hij zich aan zijn keu-
kentafel, luistert op YouTube naar 
het nummer dat de bandleden aan 
het repertoire willen toevoegen en 
begint te schrijven. Na een paar 
uur staan de noten op papier, een 
keertje repeteren, nog wat her-
schrijven en daarna kan het num-
mer worden uitgevoerd. 

Jiddische bruiloft
De heren treden regelmatig op. 
Meestal in de regio. Dat klinkt niet 
spannend, maar levert evengoed 
fraaie verhalen op. Gerard roemt 
met name een optreden op een tra-
ditionele Jiddische bruiloft in de 

buurt van Geffen. Daar bewaart 
Gerard goede herinneringen aan, 
vooral omdat op die bruiloft een 
aantal gasten van het vrouwelijk 
geslacht spontaan begon mee te 
zingen. 
Tijdens de optredens legt een van 
de bandleden zijn pet op de grond. 
Daarin belanden dan bedragen 
van bijvoorbeeld € 29,45. Niet 
echt veel, maar op het Burghplein 
werd dat bedrag bij lange na niet 
gehaald. Om te beginnen was er 
niet heel veel publiek op af geko-
men. Maar kennelijk kennen we in 
het Witte Dorp het gebruik niet zo 
goed. In de pet belandden slechts 
blikjes bier. Gelukkig wel van een 
goed merk.
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• De KleZkoppen, allen met eenzelfde drankvoorkeur, tijdens een optreden op het Burghplein op 6 juli j.l.

door Leo Schliekelmann

In de speciale editie van De Wit-
te van mei eerder dit jaar ‘Leefbaar, 
duurzaam én monumentaal’ hebben 
we gevraagd hoe we onze mooie 
rijksmonumenten leefbaar houden, 
duurzaam kunnen maken en hoe we 
onze wijk en woningen monumen-
taal houden. In interviews met be-
woners kwam ook de vraag aan de 
orde: ‘Wat mag je wel of niet veran-
deren aan je woning?’ Deze vragen 
zijn kortgezegd de opdracht voor de 
werkgroep Monument 3.0. 
Door te reageren op een aantal stel-
lingen hebben we een beeld kun-
nen krijgen hoe de bewoners van 
het Witte Dorp hierover denken. 
We kregen antwoorden op vragen 
over het beschermen van monu-
mentale karakter van de wijk, hoe 
dit te handhaven, welke impact het 
heeft op de leefbaarheid van onze 
woningen, de beperkingen die wet- 
en regelgeving aan ons opleggen en 
de communicatie over te gebruiken 

richtlijnen vanuit de overheid of 
onze buurt. 
De online enquête is in mei 2020 
onder de aandacht gebracht via: 
● De extra editie van De Witte, 

huis aan huis verspreid in het Witte 
Dorp bij 264 huizen
● De digitale Nieuwsbrief ver-
stuurd aan 362 geabonneerden
● Een mailing aan (oud)leden van 

het Onderhoudsfonds Witte Dorp

Dank aan iedereen die heeft gere-
ageerd op de vragen en stellingen. 
De uitslag van de enquête steunt 

onze aanpak. We gaan met jullie 
respons aan de slag en laten graag 
snel weer iets van ons horen!
Leo Schliekelmann, namens werkgroep 
Monument 3.0

Witte Dorp als duurzaam en leefbaar monument
De enquête is op 7 juni gesloten nadat 97 buurt-
bewoners hadden gereageerd: een prima respon-
se. Dank voor alle reacties!
De resultaten van de gesloten vragen vind je hier-
onder samengevat. 
De antwoorden op de open vragen zijn beschik-
baar bij de werkgroep Monument 3.0 en worden 
door ons gebruikt om richting te geven aan onze 
opdracht.

1. De speciale editie van De Witte – Leefbaar, 
duurzaam én monumentaal is goed ontvangen 
bij de meeste lezers: 70% vond het zeer informa-
tief en 28% had de intentie de krant nog te gaan 
lezen. 
2. De enquête was gericht op de eigenaar/bewo-
ners van het Witte Dorp, gebouwd in de jaren ’30. 
Deze vraag werd bevestigd door 96 van de 97 res-
pondenten.
3. De bekendheid met het document 
Welstandscriteria Witte Dorp uit 2008 gaf het vol-
gende resultaat: 43% heeft het document eerder 
geraadpleegd, 31% kent het wel maar heeft het 
nooit geraadpleegd en 26% kent het document 
helemaal niet. 

Omdat naar de mening van de werkgroep dit docu-
ment een uitstekend uitgangspunt vormt voor het 
vastleggen en communiceren van heldere richt-
lijnen, willen we de aandacht voor dit document 
nieuw leven inblazen. Dit vraagt nadere afstem-
ming met de gemeente Eindhoven, waarmee de 
werkgroep dan ook in contact is.
4. Over het beschermen van het monumentale 
karakter van het Witte Dorp, zijn de respondenten 
vrijwel unaniem (95 van de 97 respondenten): de 
focus moet liggen op het in standhouden van de 
architectuur aan de buitenzijde van de woningen, 
(kleurstelling, daken, kozijnen, voordeur, e.d.).
5. De vraag of dit ook moet gelden voor het terug-
brengen in de originele staat van aanpassingen die 
in het verleden zijn aangebracht, is wat meer ver-
deeldheid. De grote meerderheid is er voor, maar 
er zijn ook bewoners die dat zeker niet willen. 73 
van de 97 zijn het hiermee eens, 10 mee oneens 
en 14 onthouden zich van een mening hierover.
6. De woningen zijn gebouwd in de jaren '30. Het 
wooncomfort, maar ook de energiezuinigheid en 
duurzaamheid laten te wensen over. De monu-
mentenstatus zou voor aanpassingen aan de bin-
nenzijde van de woning geen beletsel mogen zijn. 

Hiermee is bijna iedereen het wel eens: 82 van de 
97 respondenten is het hiermee eens, 7 kunnen 
zich hier niet in vinden.
7. De regelgeving zoals vergunningverlening, beta-
ling van leges, subsidiëring en financiering, moet 
eenvoudiger, sneller en zijn afgestemd op het 
beleid voor het Witte Dorp. Hier is zoals verwacht 
bijna iedereen het wel mee eens: 88 van de 97 
respondenten reageren positief.
8. Door informeren over plannen voor onderhoud 
en woningverbetering moet de de stichting Witte 
Dorp De Burgh (nieuwe) bewoners en eigenaren 
faciliteren om enerzijds soepel procedures te 
doorlopen en anderzijds het monumentale karak-
ter te behouden of zelfs te verbeteren. De positie-
ve respons hierop (89 van de 97 respondenten) is 
een duidelijke oproep aan de stichting hier gehoor 
aan te geven. 
9. Ook bij aanpassingen en onderhoud aan de 
openbare ruimte van onze wijk moet rekening 
gehouden worden met het monumentale karakter 
van de wijk. Immers het beeld van het Witte Dorp 
wordt behalve door de woningen in blokken en de 
tuinen ook bepaald door de openbare ruimte. 91 
van de 97 respondenten is het hiermee eens.
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door Paula van Overveld

A nnelies vond het nog 
steeds te leuk.  “Ik ben vooral ge-
interesseerd in mensen, ik onthoud 
alles wat ze zeggen en informeer 
ernaar, zie als ze bijvoorbeeld een 
nieuwe bril hebben.  Om een voor-
beeld te noemen: de reactie van 
een oudere heer waarbij ik 10 liter 
potgrond op zijn fiets legde die hij 
net had gekocht: ‘Dat doen ze niet 
bij de Albert Heijn hè?’ Dat vind ik 
zo leuk, ook om die extra service 
te bieden. Maar natuurlijk houd ik 
ook gewoon van de bloemen en de 
planten. ”

Niet op vakantie
De laatste 10 jaar was het stel niet 
eens op vakantie geweest. Vooral 
Wil geeft aan dat het gewoon een 
beetje te zwaar werd: “die korte 
nachten en lange dagen drie keer 
in de week als ik ’s nachts naar 
de veiling in Ede vertrok en al het 
gesjouw eromheen.” Dat klinkt 
niet als alleen maar rozengeur 
en… uhh, wel de maneschijn dus.  
Ook zondags was het stel nog vaak 
aan het werk. Hun bloemenbestaan 
blijkt er een van 24/7.
De coronatijd was niet rustiger, ze 
hadden juist heel veel bestellingen, 
veel bloemstukken en vooral in 
Eindhoven. 
In juni ging het dan eindelijk 
gebeuren. “We wilden een kort 
maar krachtig afscheid met flinke 
kortingen voor de klanten. Maar 
het liep zo hard dat Wil toch tus-
sentijds nog flink heeft moeten 
inkopen, anders was de winkel bin-
nen een week al helemaal uitver-
kocht geweest”, vertelt Annelies 
die van huis uit eigenlijk kapster is.

Toen ze in 1984 met de win-

kel startten, waren ze nog niet 
getrouwd. “Als ongetrouwd stel 
een winkel hebben, dat kon niet”, 
vertelt Annelies lachend. “En zeker 
niet recht onder de Sint Joriskerk. 
Dus we zijn toen twee weken nadat 
we de winkel openden, getrouwd 
en was het helemaal zoals het 
hoorde”, grinnikt ze. 

Annelies komt uit Nuenen en Wil 
uit Duizel waar zijn vader een 
kwekerij en winkel had. Ze wilden 
zich niet vestigen in een geboor-
tedorp van een van beiden: “Geen 
scheve gezichten en ons kent ons, 
maar een neutrale start. Dat werd 
Eindhoven. Het was een mooie 
start”, aldus Annelies.

Doodgeschoten
De eerste twee jaren zat Annil ove-
rigens aan de overkant, naast het 
Schuimrubberhuis, waar nu een 
uitbouw is. Toen het hoekpand aan 
de overkant te koop kwam, sloegen 
ze meteen hun slag. Het pand was 
nog maar half afgebouwd en werd 
geveild. Saillant detail: de oude 
eigenaar was per ongeluk dood-
geschoten toen hij een vechtpartij 
wilde stoppen. Zijn familie wilde 
het braakliggende pand niet erven, 
dus werd het door de bank geveild. 
Voor de mensen die van nog meer 
historie houden: de daaropvolgen-
de verbouwing van het hoekpand 
werd uitgevoerd door de zoon van 

café Van den Boomen, dat in de 
bocht lag van de Heezerweg, en 
hét bruine café van deze buurt was.  

Boterham
In die 36 jaar hebben ze goede 
en slechte tijden gekend en had-
den ze tussentijds nog een tweede 
winkel aan de Tongelresestraat. 
“Wij dachten toen dat een zaak 
in een drukke winkelstraat beter 
zou lopen. Maar klanten kochten 
daar niet sneller. Eigenlijk bete-
kende het alleen maar dat we die 
zaak hadden om personeel van de 
straat te houden. Dat hielden we 
na tien jaar wel voor gezien”, stelt 
Annelies. 
Toen de Heezerweg in 2011 opge-
knapt werd, lag de straat lange tijd 
open. “Ik dacht toen voor de grap: 
we gaan een drive in maken. Maar 
het scheelde zeker klandizie. We 
hebben toen schadevergoeding 
aangevraagd bij de gemeente en 
dat ten dele gekregen.  We had-
den ook een jaar of zes in samen-
werking met Studio040 een actie 
rond Valentijn. En in de crisistijd 
was het hier ook echt crisis. Ons 
kunnen ze makkelijker laten vallen 
dan een boterham”, blikt Annelies 
terug.

Echte buurtwinkel
“We zijn een echte buurtwinkel. 
De hele buurt is mijn klant. Wat 
ik vooral zo leuk vind is dat ze 

me alles kwamen vertellen; als 
ze zwanger waren, oma werden, 
als er iemand overleden was. Ook 
bedrijven wisten ons te vinden, 
maar de focus lag toch duidelijk 
op de buurt”, aldus de bloemen-
onderneemster. “Iedereen kwam 
hier zo eens binnenwandelen. Ik 
ken iedereen wel van gezicht. Van 
naam eigenlijk bijna niemand”, 
geeft ze toe. “Wat ik ook zo leuk 
vond dat er mensen zijn die naar 
Woensel verhuisd waren en dan 
toch nog hier hun bloemen kwa-
men halen.
Toen we 25 jaar bestonden heb ik 
een kaart laten maken met daar-
op een tekst dat we de  klanten 
bedanken. Dankzij hen bestaan 
wij.” En nog een mooie oneliner 
van Annelies: “Een klant krijgen 
is niet zo moeilijk, maar ze hou-
den.” Terwijl we aan het praten 
zijn komt er tussendoor een klant 
een flesje wijn brengen en vertelt 
dat ‘ie Annil heel erg zal missen. 
Annelies en Wil blijken helemaal 
overstelpt te zijn met attenties 
vanwege hun sluiting. Ook van 
het WiDo-bestuur ontvingen ze 
een flesje wijn vanwege de vele 
jaren sponsoring bij buurteve-
nementen als Koningsdag en het 
Nazomernachtfeest. 

Bedankt buurt!
Hun leven is nu helemaal anders. 
Per 1 september zijn ze verhuisd 

naar Heeze (wat wil je als je jaren-
lang aan de Heezerweg woont) en 
wonen ze in een echt huis met een 
mooie tuin waar ze nu zelf kunnen 
tuinieren. Voor ‘t eerst sinds jaren 
zijn ze lekker op vakantie gegaan. 
“Veel fietsen op een gewone fiets. 
Lekker door Nederland trekken.” 
Intussen is de nieuwe eigenaar van 
hun voormalige pand druk in de 
weer om er drie tot vier apparte-
menten van te maken. 

Boekhouding
Wat ze het meeste gaan missen? 
Annelies roept meteen: “de klan-
ten en dit buurtje.” Wil die altijd 
wat meer achter de schermen bezig 
is, zal vooral de bloemen missen. 
“Van bloemen word ik altijd blij.” 
Wat ze zeker niet zullen missen? 
Wil zou het niet zo weten, maar 
Annelies twijfelt geen moment: 
“de boekhouding!”

De zeeën van vrije tijd gaan ze vul-
len met lekker fietsen en buurten. 
“Ik heb al heel veel afspraakjes 
met klanten. Eerst moest ik natuur-
lijk altijd bij de winkel blijven, 
maar nu kan ik overal naar toe”, 
vertelt Annelies enthousiast.

Als laatste, maar niet als minste, 
wil het bloemenechtpaar de hele 
buurt bedanken dat ze altijd klant 
zijn geweest. “Dankzij hen hebben 
we dit kunnen bereiken.”
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• Wat Wil en Annelies Bogaars het meeste missen: “de klanten, dit buurtje en de bloemen.”

“Bedankt! Dankzij jullie hebben we dit kunnen bereiken.”

Op 8 juni hingen er ineens 
posters voor de ramen van 
Bloemboetiek Annil. Drie 
weken later – op 30 juni 
– zouden de deuren slui-
ten.  Voor velen was dat 
compleet onverwachts. 
Voor Annelies (59) en Wil  
(68) Bogaars allerminst. 
“Wij zelf hadden dat idee 
al lang. Wil wilde zelfs tien 
jaar geleden al stoppen.” 
Maar Annelies haalde Wil 
jaar na jaar over om er nog 
een jaartje aan vast te 
plakken. “We hebben geen 
kinderen. Waar zouden we 
het voor doen?”

Annil met pensioen na 36 jaar
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Van bierdrinkers tot bierbrouwers
door Sophie Beer

Ze brouwen in de keuken, 
in de schuur of op de werkkamer. 
Eigenlijk op elk denkbaar plekje 
in huis waar voldoende ruimte is. 
Bart (niet aanwezig), Olivier, Huon 
en Robbert. Gezelligheidsbrouwers 
zijn het, maar let op. Ze nemen het 
ambacht serieus. Met bierbrouwen 
moet je niet spotten. Met bier drin-
ken evenmin. 

Snelle brouwer
Robbert is de ervaren brouwer. 
Hij brouwt sinds zijn twintigste. 
Ervaring deed hij op bij zijn vader 
en in zijn studententijd. Sinds zijn 
komst naar het Witte Dorp, in 
2014, begon het serieuze werk. Hij 
eigende zich de schuur toe, richtte 
hem in als brouwerij en ging aan 
de slag. Hij is de snelle brouwer. 
Het moet vooral niet al te lang 
duren.

Huon brouwt een jaar of drie. Hij 
wordt gezien als de professor. Hij 
is vooral een technisch brouwer 
en experimenteert graag. Kijkt wat 
er gebeurt als hij er bijvoorbeeld 
meer hop bijdoet of bijzondere 
gistsoorten. En als het niet hele-
maal gaat zoals hij had gehoopt, 
kijkt hij hoe het bier nog gered kan 
worden. Zelfs groen bier kan toch 
nog heel lekker smaken!   

Fonkelnieuwe brouwketel
Olivier is de junior in brouwja-
ren. Aangestoken door Robbert en 
zijn brouwende overbuurman Bart 
heeft hij eerst de kunst een beetje 
afgekeken, veel geproefd, maar nu 
is hij ook aan het biertjes brou-
wen geslagen. Een fonkelnieuwe 
brouwketel wordt in het bijzijn van 
de collega brouwers uitgepakt en 

hij kan rekenen op bewonderende 
uitroepen.

Brouwdag
Naast het bierbrouwen thuis hou-
den ze ook regelmatig een geza-

menlijke brouwdag. Pils, weizen, 
ale, IPA. Zoveel soorten, zoveel 
mogelijkheden. Na het ontbijt aan 
de slag en tegen het einde van de 
dag zijn ze klaar en begint het 
wachten. Uiteraard onder het genot 

van een zelf gebrouwen biertje. 
Als dat nog voorradig is tenminste. 
Anders pakken ze met evenveel 
plezier een biertje uit de winkel. 

Het is de gezelligheid die hen 

bindt, de interesse om samen iets 
moois te maken. Bovendien kun-
nen ze elkaar helpen, van elkaar 
leren en vergeet niet, van elkaar 
proeven!

Eerste bierproeverij
In september traden de brouwers 
naar buiten met hun eerste bier-
proeverij. Op het Burghplein, als 
onderdeel van het corona-proof 
NZNF. Er waren verschillende 
biertjes om te proeven met alle-
maal een eigen etiket. En het was 
een succes! Al kon één biertje 
niet worden beoordeeld door het 
publiek. Dat haalde het Burghplein 
niet, zo goed gelukt was het en zo 
lekker! 

Uitbreiding
Bart, Huon, Olivier en Robbert 
staan open voor uitbreiding tot 
ongeveer tien personen. Eén 
meer of minder doen ze niet 
moeilijk over, maar 20 of 30 zou 
echt te gek worden. Iedereen is 
welkom. Man, vrouw, ervaring 
of niet. Kijken, samen brouwen, 
meebeleven. Biertje drinken. 
Bitterbal. 

Wie interesse heeft kan zich aan-
melden bij Olivier, osteur@hot-
mail.com.
Hij houdt je op de hoogte van de 
eerstvolgende brouwdag.
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• De bierbrouwers van het Witte Dorp, (vlnr) Huon, Robbert en Olivier

Advertenties
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door Paula van Overveld

Nederland was natuurlijk 
ver weg - zo’n 15.000 km -  maar 
zeker niet uit oog en hart van de 
Verhaerentjes. “Nee, we kwamen 
sowieso elk jaar in januari terug 
naar Nederland om hier onze zo-
mervakantie zes weken lang te vie-
ren. Dit jaar hebben we in die pe-
riode door Nieuw-Zeeland gereisd. 
Dat was geweldig en gelukkig nog 
net op tijd vóór de uitbraak van het 
coronavirus”, vertelt Janneke. “Ik 
heb me in Australië op mijn gemak 
gevoeld en ik vond het er fijn”, al-
dus Jacco, “maar thuis bleef toch 
altijd hier in Nederland. Het scheelt 
misschien ook dat we wisten dat 
we teruggingen.” En dan moment 
was nu anders wordt dat te moeilijk 
voor onze jongens. We gingen voor 
het avontuur en niet om ons voor-
goed te vestigen.”

‘t Leven in Australië
Terugkijkend op hun leven in 
Australië heeft ieder gezinslid zo 
zijn eigen ervaringen. “Ik heb voor-
al heel erg veel gevlogen”, vertelt 
Jacco. "Daar zitten zwemteams 
zitten door het hele land. En het 
‘hele land’ is een flink stuk gro-
ter dan heel Europa. Terwijl ik in 
Eindhoven op mijn fietsje naar het 
zwembad reed, moest ik daar dus 
voor elke afspraak het vliegtuig in. 
Soms wel 5 uur vliegen en twee uur 
tijdsverschil. Zo was ik elke week 
wel een paar dagen onderweg. Het 
went, maar is toch best vermoei-
end”, blikt Jacco terug. “Samen met 
het team hebben we ondertussen 

mooi werk kunnen verrichten.”  
Het was vooral Jannekes taak om 
iedereen zijn plek te laten hebben 
op school, werk en ook privé. Want 
het opbouwen van hun sociale leven 
kwam vooral op haar neer. “We 
kenden hier wel wat Nederlanders, 
maar de meeste van onze kennissen 
waren onvervalste ‘Aussies’.” 
“We hebben ons best gedaan om 
volledig te integreren en ons soci-
aal acceptabel te gedragen”, vertelt 
Janneke die wat ‘akward situations’ 
oplepelt. “In Nederland loop je even 
mee naar de deur als je je gasten 
uitlaat. Toen we dat in het begin hier 
deden, vroegen ze lachend of we met 
ze mee gingen of zo.”
Wat Jules betreft is het mooiste 
van Australië de geweldige sport-
cultuur en het gemak waarmee 
ze daar contact maken met ieder-
een. “De vele culturen die er in 
Australië zijn, hebben mijn blik 
verruimd. Ik sta nu meer open voor 
andere culturen en mensen.” Jacco 
vult aan: “Australië herbergt een 
van de mooiste plekken van de 
wereld. Het is daar prachtig met 
die oceaan, het strand, het regen-
woud. Dat mis ik op zich nog niet 
het meeste, maar ik mis wel de 
vriendschappen die we daar heb-
ben opgebouwd”, blikt Jacco terug. 
Daar sluit de rest van het gezin 
zich unaniem bij aan.   

Als bondscoach had Jacco de lei-
ding over het nationale zwemteam 
van Australië, dat zo’n 100 man 
telde: 60 atleten, 20 trainers, fysio-
therapeuten, masseurs, voedingsdes-

kundigen en nog meer. Hij heeft een 
zodanige sfeer binnen het complete 
team weten te brengen, dat de atle-
ten floreerden, getuige de medailles 
op het WK vorig jaar. Ze gaan hem 
heel erg missen. Het succes op het 
WK was een voorproefje voor de 
Olympische Spelen. “Tokio was de 
ultieme rode stip op de horizon en 
we hoopten daar zeker wat medail-
les weg te halen. Dan zou het een 
mooi afgerond geheel zijn geweest. 
Maar het heeft niet zo mogen zijn. 
Dat is vooral heel erg jammer voor 
de zwemmers zelf”, stelt hij nuch-
ter. “Maar een jaar langer blijven 
voor de uitgestelde Spelen in 2021 
was voor ons als gezin geen optie.”
Janneke heeft er duidelijk meer 
moeite mee dan Jacco. Zij zag de 
Olympische Spelen als een soort 
bezegeling van het hele Australië-
avontuur . “Dan was dat het voor 
mij nog meer waard geweest. 
Ook wat betreft de mindere kan-
ten die er net zo goed aan kleven. 
Zoals het moeten missen van je 
familie, de vele momenten waarop 
Jacco weg was. Het meer op jezelf 
zijn. Je loopt daar niet zomaar bij 
iemand binnen zoals dat hier in het 
Witte Dorp wel kan. Dat vind ik 
namelijk heerlijk.”

Tweede taal
De jongens hebben beiden een 
hele andere kijk op hun Australië-
avontuur en de terugkeer. Voor 
Jules was de overtocht destijds een 
soort herstart: landen in een nieuwe 
cultuur met  nieuwe vrienden. “Ik 
heb nu bij de terugkeer veel meer 

verlaten; naast het mooie weer en 
het strand, vooral mijn Australische 
vrienden en het sporten. “Ik heb 
van alles gedaan zoals rugby, cric-
ket, zwemmen en surfen. Daar 
neemt sport ook een belangrijke rol 
in op school.” Hij vindt het heel 
jammer dat dat hier niet het geval 
is.”
Teun vindt de terugkeer juist mak-
kelijker: “Toen was het een nieuwe 
tijd, een nieuwe taal. Ik vind het nu 
niet meer zo erg wat mensen van 
me denken en destijds wel.” Hij 
vond het leven daar lekker sim-
pel, gestructureerd, misschien zelfs 
wat saai: elke dag, jaar in jaar uit, 
komt de zon op dezelfde tijd op 
en gaat ‘ie op dezelfde tijd onder, 
ook school had elke dag hetzelfde 
ritme. “En we droegen daar alle-
maal een schooluniform.” “Ja, dat 
is geweldig”, reageert Janneke. 
“Als moeder hoef je nooit te den-
ken ‘wat moeten ze vandaag aan, 
of is die broek of dat shirt wel uit 
de was?” Teun plaatst wel een 
kanttekening over hoe ‘geweldig’ 
dat was. “Als er iets niet klopte 
met je uniform kreeg je meteen 
straf.” 
Waar Jules de duidelijke structuur, 
strenge lijn in het Australische onder-
wijssysteem kon waarderen, geeft 
Teun de voorkeur aan het lossere 
van Nederland. “Docenten staan hier 
open voor een gesprek. In Australië 
duldden ze geen tegenspraak en je 
mocht niet buiten de lijntjes, anders 
kreeg je straf. Schelden mocht al 
helemáál niet. Toen een docent op 
het Augustinianum de klas uitno-

digde mij te vertellen hoe het hier 
was, riep iemand: ‘Ach, het is hier 
gewoon k*t!’ En die docent werd niet 
eens boos. Toen dacht ik: “dit is wel 
relaxed.”
Ondanks het overzees kijken 
naar Klokhuis en taalles, is het 
Nederlands toch hun tweede taal 
geworden. ”Ik spreek het wel, 
maar ik denk in het Engels en 
moet dus in mijn hoofd alles ver-
talen”, vertelt Jules. “Vooral schrij-
ven vind ik lastig en dat moet je 
voor alle vakken op school wel 
kunnen.” Zijn broer dacht dat het 
erger gesteld zou zijn met zijn 
Nederlands, maar kent de mees-
te woorden wel en kan het vak 
Nederlands op school goed volgen. 
Om familie en vrienden weer te 
zien en te weten dat ze in de buurt 
zijn en blijven, vinden ze alle vier 
het fijnste van terug zijn. De jon-
gens trekken weer met vrienden 
van vroeger op. Dat maakte de lan-
ding een stuk zachter. Teun zit op 
school zelfs naast zijn ‘oude’ vriend 
Tim van de Wilakkers en hij kon zo 
aansluiten bij zijn vriendengroep.
Jules ervaart dat alles hier kleiner 
is, ook wat de afstanden betreft. 
“Als je in Australië naar de stad 
ging, dan was dat bijzonder. We 
moesten een uur reizen naar Bris-
bane bijvoorbeeld. Je deed daar so-
wieso alles meer met de bus of de 
tram.”
Vervolg op pagina 10

• Jacco en Janneke, op buren-
dag, na twee maanden herenigd 
in hun Witte Dorp.

Familie Verhaeren terug van hun Australië-avontuur

Eind augustus keerde de 
familie Verhaeren (Jan-
neke, Jules (16) en Teun 
(14)), na een avontuur van 
zeven jaar ‘down under’ in 
Gold Coast terug op hun 
vertrouwde nest in het Witte 
Dorp. Begin oktober voegde 
ook Jacco zich daarbij. Hij 
gaf het bondscoach-stokje 
van de Australische zwem-
bond door, en werkte zijn 
opvolger nog een tijdje in. 
En daarmee zou de cirkel 
prachtig rond zijn als hij op 
de Olympische Spelen in To-
kio met enkele Olympische 
plakken zijn trainingssuc-
ces had kunnen verzilveren. 
Grote partypoeper corona 
gooide roet in het eten. Hoe 
dan ook was het nu echt tijd 
om terug te keren en zijn ze 
(bijna) allemaal heel blij om 
weer in Nederland te zijn.

“Risico’s maken je leven mooi”
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door Michel Theeuwen

Cees en zijn vrouw Wiet-
Donkers en Lex Bosselaar met 
partner Jaco van der Stelt werden 
onder valse voorwendselen naar 
het Burghplein gehaald. Al hadden 
ze snel door dat het niet om de fees-
telijkheden daar ging. Want net na 
thuiskomst van de deelnemers aan 
de Walking Escaperoom en vóór de 
Bierproeverij, sprak voorzitter Leo 
Schliekelmann de vertrekkende 
buurtgenoten toe. Onder het toe-
ziend oog van een groep speciaal 
voor de gelegenheid opgetrommel-
de medebewoners. 
Het stichtingsbestuur had zich het 
hoofd gebroken over een passend 
afscheidscadeau voor deze speci-
ale Dorpsgenoten, vertelde Leo 
Schliekelmann. “Het Witte Dorp-
speldje hebben ze al (Lex heeft er 
zelfs al drie omdat nieuwe bestu-
ren vaak vergaten dat hij al eens 
gehuldigd was - red.). En dus wil-

len we een nieuw begrip introdu-
ceren. We hebben certificaten laten 

maken waarmee we Lex en Cees 
benoemen tot erelid van de stich-

ting WIDO. Dat is de eerste keer in 
de geschiedenis”, aldus de voorzit-
ter. Waarna hij de certificaten uit-
reikte aan de vergulde vertrekkers. 
 
Vervlogen tijden
Leo Schliekelmann presenteer-
de bovendien een quiz met vra-
gen over al lang vervlogen tijden. 
Met vragen als 1. Hoe heette de 
voorloper van de stichting WIDO? 
2. Waarom voerde Lex bijenwas 
in voor het in elkaar plakken van 
de buurtkrant? En 3. Welke prijs 
kreeg de buurt ooit uit handen van 
de vader van de huidige CDA-
fractievoorzitter Pieter Heerma 
in de Tweede Kamer. En waar is 
die gebleven?’ De heren hadden 
over het algemeen weinig moeite 
met de antwoorden. Voor wie dat 
wel heeft – en wie heeft dat niet? 
- staan de antwoorden onderaan 
deze tekst*. 

Die quiz was niet zomaar. Cees 
Donkers stond mede aan de wieg 
van alle buurtactiviteiten sinds 
hij in 1978 hier kwam wonen. Hij 
was onder meer voorzitter van de 
stichting en drijvende kracht ach-
ter de monumentenstatus van het 
Witte Dorp. Lex Bosselaar was 
ook actief in diverse hoedanig-
heden, als spreekstalmeester bij 
Sinterklaas, medeorganisator van 
toen nog Koninginnedag, vele 
jaren lid van de buurtkrantredac-
tie en nu nog voorzitter van het 
Onderhoudsfonds. 

 

“Witte Dorper ben je voor altijd”, 
zei Lex, mede namens Cees. “En 
dus richten wij een reüniecom-
missie op die regelmatig bijeen-
komsten zal organiseren voor 
oud-bewoners. Te beginnen met 
Koningsdag 2021.”
 
WIDO Talks
Leo Schliekelmann introduceerde 
ter gelegenheid van het afscheid 
een nieuwe Witte Dorp-activiteit: 
de WIDO Talks. Waarbij verhalen 
zoals die van Lex en Cees verteld 
gaan worden. Op bijeenkomsten 
in de buurt of als podcasts op de 
website. Dat moet nog uitgewerkt 
worden. Cees Donkers zegde in 
ieder geval al zijn medewerking 
toe. 

*De antwoorden: 1. Stichting Sint 
Odulphusstraat & Omgeving met 
Cees als bestuurslid en als eerste 
activiteit het realiseren van een 
aansluiting op de centrale antenne 
installatie (cai). 2. Omdat de redac-
tie van de buurtkrant anders aan 
het einde van de avond zo stoned 
als een garnaal was. Al kan dat 
ook met de wijntjes te maken heb-
ben gehad. 3. De SIGMA Jaarprijs 
voor het schilderonderhoud. Hij 
staat nog bij Cees, mogelijk op de 
schoorsteen.

Fo
to

: M
ic

he
l T

he
eu

we
n

• Met een certificaat werden Lex 
Bosselaar (l) en Cees Donkersbe-
noemd tot erelid van de stichting 
WIDO.

Twee iconen uit de buurt 
gaan het Witte Dorp verla-
ten. Cees Donkers en Lex 
Bosselaar gaan binnen-
kort verhuizen. Wegens 
hun grote verdiensten voor 
de buurt zijn ze door de 
stichting Witte Dorp-De 
Burgh benoemd tot erelid. 
Een unicum. 

Cees en Lex erelid van Witte Dorp

Uit de oude doos

• In het vijf jaar geleden verschenen boek 75 jaar Witte Dorp staan al twee foto's van de aanleg van de 
rolschaatsenbaan op het Burgplein. 
Dat vond plaats in de jaren '50. Op deze foto, ook gemaakt door toenmalige Burghplein-bewoner Van 
Waveren, kijkt de Witte Dorp-jeugd belangstellend toe bij de werkzaamheden rond hun toekomstige 
vermaak. De Hudora-tijd moest nog aanbreken.
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Advertenties

Vervolg van pagina 8

door Paula van Overveld

Teun vindt het fijn dat alles 
dichterbij is: “School is drie trap-
pen op de fiets en ik ben er, terwijl 
ik in Australië een half uur moest 
lopen. Hier is het gezelliger en er 
is veel meer te doen. En kies voor 
jezelf een hobby waar je niemand 
bij nodig hebt, dan kun je het altijd 
en overal doen.” Sinds een jaar is 
hij bijvoorbeeld fanatiek aan het 
gitaarspelen. Het liefst zou hij la-
ter muzikant worden: “maar ja, om 
ervan te kunnen leven, dan moet je 
wel heel goed zijn.”

Toekomst
“Mijn toekomst kan in het zwem-
men liggen, waar ik al 30 jaar aan 
één stuk in zit, maar evengoed in 
een andere sport of zelfs daarbui-
ten”, tilt Jacco een vaag tipje van 
de sluier op. “Voor nu ligt alles 
nog open. Ik ben net terug en ga 
gewoon wat om me heen kijken, ik 
heb wat ‘hengeltjes uitgegooid’ en 
wacht rustig af. Op z’n vroegst wil 
ik pas in het nieuwe jaar aan de slag 
gaan. Als er iets op mijn pad komt 
in het buitenland, dan moet het in 
ieder geval voor mij bereisbaar zijn, 

want we gaan nu niet weer met zijn 
allen verkassen.” 
Janneke speelt met de gedachten 
om vrijwilligerswerk te gaan doen 
voor expats die zich in Eindhoven 
willen settelen en waarin ze haar 
eigen ervaringen goed kan inzetten.
Jules wil weer zijn sport gaan 
oppakken. Hij twijfelt nog tussen 
rugby en zwemmen, maar het wordt 
waarschijnlijk dat laatste. Nu staat 
het beroep van sportfysiotherapeut 
op zijn netvlies en hij zou daarvoor 
graag weer back to down under 
gaan om te studeren. “Als sport-

fysiotherapeut kun je in sportland 
Australië echt heel veel kanten op.” 
Teun vindt het leven nog steeds 
simpel. Er is niet zoveel veran-
derd. Je moet hier alleen aan de 
rechterkant van de weg fietsen. 
Dat was in het begin een beetje 
lastig. Het was wel gek om daar 
weg te gaan. Zo van: “deze plek 
en deze vrienden ga ik misschien 
nooit meer zien. Dat is raar en niet 
echt leuk natuurlijk. Nederlanders 

vind ik meer open, dat vind ik fijn. 
Ik was gewoon niet zo’n typische 
Australiër, die veel sport”, vat 
Teun het samen.
Jacco en Janneke benadrukken 
nogmaals dat dít echt thuis is. 
Hier liggen je wortels en je hart. 
Niet voor niets dat ze hun huis 
in het Witte Dorp al die tijd heb-
ben aangehouden en in de jubile-
umkalender bij hun vertrek zeiden 
dat ze ‘zeker terugkomen. Want er 
is natuurlijk nergens zo’n mooie 
plek als het Witte Dorp’. En dat 
onderstrepen ze van harte. Ze kun-
nen iedereen zo’n avontuur aan-
raden. Want zoals Janneke voor 
het vertrek zo treffend zei: ‘Als je 
blijft, zal je nooit weten hoe het is 
om te gaan.’ Jacco had het ‘voor 
geen prijs willen missen.’ 
“Maar we zijn vooral ook heel 
trots op de jongens dat ze zo flexi-
bel zijn en zich zo goed hebben 
weten aan te passen toen we naar 
Australië gingen en toen we ervan 
terugkeerden.” 
Janneke besluit: “Ik hoop dat ze 
geleerd hebben dat de weg van de 
minste weerstand, niet per se de 
beste is. Als je risico’s neemt, kan 
dat je leven heel mooi maken.” 

Alles is hier dichterbij

• De familie Verhaeren in de ju-
bileumkalender in 2013.

NZNF 2020: 
de Coronavariant!
Het was even spannend hoe je een 
Corona-proof NZNF moest orga-
niseren en hoeveel mensen er mee 
zouden doen. Maar de Escape 
Walk en aansluitende bierproeverij 
waren een groot succes!
Er was dit jaar geen grote tent op het 
plein, maar wel een spannend alter-
natief programma dat paste binnen 
de Corona maatregelen. Bovendien 
was het de vuurdoop voor de nieuwe 
NZNF commissie, onder leiding van 
Oscar van der Vaart.
Er hadden zich wel dertig groepen 
aangemeld, met namen als 'Frissel 
Sissel', 'De Witte Dames', of 'De 
Voorproevers', om mee te doen aan 
de Escape Walk. Na anderhalf uur 
door de wijk rond te dwalen op 
zoek naar clues om de code te kra-
ken was er eindelijk een winnaar. 
Die mocht met een schaar het lintje 
van de Bierkoelkast doorknippen. 
Dat was de aftrap voor de bier-
proeverij met biertjes gebrou-
wen door bewoners van het Witte 
Dorp, met uiteindelijk 4 winnaars. 
De Brouwers van het Witte Dorp 
(dBvHWD) hadden negen fantas-
tische biertjes gebrouwen. We kij-
ken al uit naar het vervolg!
Uit: www.hetwittedorp.nl


