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door Mark Haans

Sinds het 75-jarige ju-
bileum werden allerlei acti-
viteiten, die in dat jaar of 
vlak daarna ontstonden, vaste 
waarden in ons jaarprogram-
ma. De Nieuwjaarsborrel is in 
vijf       jaar van een klein 
gezelschapje in Strauss uitge-
groeid naar een drukbezochte 
borrel met champagne en live-
muziek in Pand P of de Blok-
hut. Het Pleindiner treft jaar-
lijks nog mooi weer op de 2de 
zaterdag van juni. Halloween 
is ontstaan en flink gegroeid 
en we zien jaarlijks alle kleine 
wijkbewoners op het kinder-
vuurwerk. Dat alles naast de 
bestaande evenementen als 
Koningsdag, het Pleinconcert 
en Sinterklaas.

Streetbattle
In 2017 was het NaZomer-
NachtFeest weer een vol week-
end. Sterker nog, het begon 
al in de zomer! In het kader 

van de tweejarige Streetbattle 
organiseerden de straten zich 
al vroeg en tijdens de zomer-
maanden stroomden de vakan-
tiefoto’s van de kurkmanne-
tjes al binnen. Daarna de voor-
ronde twee weken voor het 

grote feest. De Odulphusstraat 
wist dat slim te combineren 
met een welkomstborrel voor 
de nieuwe straatbewoners. En 
niet zonder resultaat want ze 
vergaarde die avond ook de 
meeste punten. Het was een 

komen en gaan van cocktails, 
taarten, een gekke fietsproef 
op het plein, straattafels en 
een heus theorie-rijexamen IN 
AVONDKLEDING! Petje af voor 
alle creativiteit.

Lees verder pagina 4
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• Het jaarlijks terugkerend kindercar-
naval vond dit jaar plaats op 11 februa-
ri in de Blokhut. Kinderen uit het Witte 
Dorp, de Witte Burgh en omliggende 
wijken vermaakten zich prima in de 
aangrenzende speeltuin terwijl hun ou-
ders binnen carnaval vierden. 

Wido websiteteam 
zoekt versterking
De website van het Witte Dorp, 
www.hetwittedorp.nl wordt on-
derhouden door een groep en-
thousiaste vrijwilligers uit onze 
buurt. We hebben een webre-
dactie, die artikelen voor de  
site schrijft en publiceert en een 
technisch beheergroep, die de 
website onderhoudt en zo zorgt 
dat de site goed blijft functione-
ren. Voor de laatste groep zoe-
ken we versterking!
Wil je iets leren over website 
systeembeheer of heb je al ken-
nis en vind je het leuk ons team 
te komen versterken? Neem 
contact met ons op: redactie@
hetwittedorp.nl

Door Leo Schliekelmann

In dit nummer:

NZNF 2017: weer een mooi weekend
in een jaar van leuke activiteiten

• In de 
voorron-
de van de 
tweejari-
ge Street-
battle 
vergaarde 
de Odulp-
husstraat 
de meeste 
punten 
met een 
theorie-
rijexamen 
in avond-
kleding.
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door Paula van Overveld

Hun nieuwe adres is 
Parallelweg 25d, recht tegen-
over het station. Zo is de cirkel 
in divers opzicht rond. In zijn 
vroegste jaren woonde Hans 
ook op de Parallelweg langs 
het spoor, maar dan in Vlaar-
dingen, toen zijn ouders daar 
inwoonden bij zijn opa en 
oma. Marja is van huis uit ver-
pleegkundige. Ze trouwden 45 
jaar geleden en vestigden zich 
in Geldrop waar ze voor haar 
studie verpleegkunde in het 
St. Anna Ziekenhuis werkte. 
Ze wonen er nu een steenworp 
vandaan.

Het grootste deel van zijn wer-
kend leven tot aan zijn ver-
vroegde pensioen was Hans 
journalist bij Het Parool. Zon-
der rijbewijs en dus ook zon-
der auto treinde hij dagelijks 
in alle vroegte naar Amster-
dam. Marja komt oorspronke-
lijk uit Utrecht en verhuisde 
met haar ouders mee naar 
Eindhoven, waar haar vader 
journalist werd van het Eind-
hovens Dagblad. Bij die krant 

is hun zoon Diede eveneens 
journalist. Van oude collega’s 
hoorde hij de verhalen over 
zijn opa, die hij zelf nooit ge-
kend heeft. 

Ruimtelijker
Ze hebben altijd met het 
grootste plezier in het Witte 
Dorp gewoond. Marja zette 
destijds met zo’n zeven moe-
ders een soort eigen kinder-
opvang op. Zo hadden de moe-
ders om beurten de handen 
vrij. “Dat schept een sterke 
band, die nog steeds bestaat, 
ook tussen de kinderen onder-
ling. ”Wellicht legde het ook 
de basis voor haar latere car-
rière als coördinator van twee 
peuterspeelzalen in Stratum, 
wat ze vanaf het moment dat 
de jongste naar school ging 
tot haar pensioen deed. Toch 
waren er wat dingen waar 
ze de laatste tijd tegen aan 
hikten. De huiskamer vonden 
ze altijd wat klein. Ook de 
keuken en badkamer heeft 
Dudok zeer bescheiden ont-
worpen. Allerlei dingen wa-
ren aan vervanging toe en 
er stonden de nodige kamers 
leeg. Het huis-aan-huis-krantje 
dat toen op de deurmat viel, 
luidde hun vertrek in. Daarin 
stond namelijk de aankondi-

ging van een informatiemid-
dag over ‘wonen in de monu-
mentale wollendekenfabriek 
van P. de Wit’.  “We zijn er uit 
nieuwsgierigheid heengegaan 
en waren meteen verkocht”, 
vertelt Hans. “We hadden de 
eerste keuze uit de zes casco 
lofts van 7,6 meter breed en 
20 meter diep. Terwijl het ‘t 
woonoppervlak van hun vo-
rige huis weinig zal ontlopen, 
is het geheel veel ruimtelijker. 
Ze konden het helemaal naar 
eigen smaak en stijl indelen 
en hebben er, samen met hun 
architect, iets prachtigs van 
gemaakt. 
De jaren 30 huizen waren des-
tijds en nu nog steeds enorm 
in trek. “Toen bood iemand 
ons zelfs 5000 gulden als we 
van de koop afzagen. Nu wa-
ren we het huis binnen drie 
dagen kwijt voor de vraagprijs 
en we hadden zelfs nog een 
hoger bod kunnen krijgen”, il-
lustreert Hans het animo.

Genieten
“Je krijgt het veel drukker als 
je met pensioen gaat”, zo ver-
klaart Hans hun dynamische 
leven. “Omdat we geen auto 
of rijbewijs hebben, fietsen 
we veel. Ik ga elke ochtend 
een uurtje wandelen of jog-

gen. Twee keer per week zijn 
we ‘oppas’ voor onze klein-
kinderen. En we reizen met 
zijn tweetjes hele wereld over. 
Dus het is ideaal dat we nu 
de trein voor de deur hebben. 
Ook bij de Bijenkorf zijn we in 
een paar minuten.”

Hans houdt er nog steeds van 
om in achtergronden te dui-
ken. Van belangrijke gebeur-
tenissen in zijn leven maakt 
hij een soort krantje op een 
gevouwen A4-tje. Zo’n over-
zichtje vol foto’s, feiten en 
anekdotes maakte hij bijvoor-
beeld over hun tijd in het 
Witte Dorp. En hij is al aan 
editie vijf van het krantje over 
hun nieuwe woonstek: ”Ik ben 
er bijvoorbeeld voor naar het 
Textielmuseum in Tilburg ge-
gaan waar ze een prachtige 
bibliotheek hebben en vond 
er ook luchtfoto’s van deze 
fabriek”, vertelt hij enthou- 
siast. Marja kruipt graag 
achter haar naaimachine en 
maakt alles wat ze leuk vindt, 
zonder patroon en met name 
kinderkleertjes. Nu dus voor 
de kleinkinderen. 

Geen spijt
Terugkijkend zijn ze sowieso 
in hun nopjes dat ze ‘op hun 

leeftijd’ (68 en 70) dit woon-
avontuur nog aangingen. “Een 
gangbaardere stap zou verhui-
zen naar een appartement zijn 
geweest, maar dit is veel leu-
ker”, aldus het stel.  Ze bewa-
ren hele warme herinneringen 
aan het Witte Dorp. “De ach-
tergebleven Witte Dorp-vrien-
dinnen zie ik nu een stuk min-
der. Dat is wel jammer”, ver-
telt Marja. “Maar we hebben 
het hier heel erg naar onze zin 
en hebben geen moment spijt 
van deze stap. Integendeel.”

Van monument naar monument
Veertig jaar geleden 
hadden Hans en Marja 
Hoekstra er zó hun zinnen 
op gezet: op een huis in 
het Witte Dorp. In twee 
jaar tijd, glipte hen tot 
drie keer toe een huis 
door de vingers. Maar 
in 1977 was het met het 
huis aan de 2e Wilak-
kersstraat 14 raak. Ze 
kochten het van de eerste 
bewoners en het werd 
het geboortehuis van hun 
kinderen Lieke, Diede 
en Stijn. Ze waren ver-
knocht en vergroeid met 
de buurt. Journalist Hans 
heeft een geschiedschrij-
vende inslag en deed zo 
een flinke duit in het zak-
je van de jubileumboeken 
over het 50- en 75-jarige 
bestaan van het Witte 
Dorp. Ook is hij de man 
achter de rubriek ‘Uit de 
oude Doos’, die hij op ons 
verzoek, voortzet. Toch 
kwam er in oktober 2016 
een eind aan hun Witte 
Dorp-tijdperk. Vanuit hun 
monumentale loft in Gel-
drop, 4,9 kilometer ver-
derop, blikken ze terug.
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• Hans en Marja Hoekstra in hun monumentale loft in Geldrop waar een litho achter trap herinnert aan ‘hun’ 2e Wi-
lakkersstraat. 

Colofon
De Witte
Redactieadres: 
Het Witte Dorp: 
Sint Adrianusstraat 1 
De Witte Burgh: 
Gebroeders van Doornestr. 11 

Redactie: 
Sophie Beer, Wieger Cornelissen,  
Hans Hurkmans,  Paula van Overveld, 
Maarten van Roessel en Michel 
Theeuwen 

Druk: Koppie Koppie, Eindhoven

Kopij of tips:  
paulavanoverveld@gmail.com

De redactie behoudt zich het recht 
voor stukken te weigeren en in te 
korten.

Internet:
www.hetwittedorp.nl, De Witte is 
daar te vinden bij 'de bewoners'
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door Sophie Beer

Jeroen studeerde Indu-
strial Design aan de TU/e. Hij 
is innovatiemanager bij het 
hoofdkantoor van de Media 
Markt in Rotterdam en verant-
woordelijk voor de uitrol van 
een slimme tablet voor het 
eigen personeel. "Het maakt 
de informatiezuilen straks 
overbodig".  Mira is geboren 
in München en had altijd al 
een sterke wens om naar het 
buitenland te gaan. Het werd 
Maastricht, waar ze psycholo-
gie ging doen. De liefde bracht 
haar naar Eindhoven. Zij 
werkt nu als teammanager Lo-
gistiek bij Ikea.  "Naar mensen 
luisteren kan overal. Ik wil me 
pas als psycholoog vestigen als 
ik wat meer ervaring heb". 

Huren
Jeroen en Mira waren al een 
tijdje op zoek naar een koop-
huis tot ze tegen hun huidige 
huis aanliepen. De wijk vol-
deed aan hun wensen en ook 

het huis had alles wat ze zoch-
ten. Alleen, het was een huur-
huis. "Geen probleem", vinden 
ze nu. "We hebben zo’n geluk 
gehad. Op de kijkdag stonden 
we er met z’n twaalven".  Dat 
ze het huis huren is nergens 
aan te zien. Het is met zorg 
ingericht en ze hebben in de 
tussentijd niet stil gezeten. 

Klussen
Jeroen heeft er eigenhandig 
een nieuwe keuken ingezet. 
"We hopen hier nog lang te 

wonen en we hebben er dage-
lijks plezier van". Hij broedt 
regelmatig op een nieuwe klus 
net zolang tot het helemaal 
klopt. Dan gaat hij hout ko-
pen en meteen aan de slag. 
Zo heeft hij de eettafel zelf 
ontworpen en gemaakt. Niks: 

aan elkaar gelijmd, maar met 
mooie houtverbindingen. En 
in de erker staat een op maat 
gemaakte houten bank. 
Mira leeft zich graag uit in de 
nieuwe keuken. Geen Duitse 
kost, maar Aziatisch bijvoor-
beeld. "Ik vind alles leuk, kom 
maar op!" En verder heeft zij 
zich de ‘vrijmibo’, de vrijdag-
middagborrel snel eigen ge-
maakt. Een drankje met ei-
gengemaakte hapjes. Gezel-
lig, vindt ze. "En ook mijn 
ouders vinden het een leuke 

gewoonte. Ze hebben de ‘vrij-
mibo’ zelfs geintroduceerd in 
München!"

Toekomst
Ze houden van hun werk. Ze 
houden van Eindhoven. Het 
biedt ze goede kansen. "Maar 
verder  denken we er niet zo 
over na. We vinden het be-
langrijk dat we het nu leuk 
hebben", zegt Jeroen. "En lek-
ker samen en toch ieder zijn 
eigen ding", vult Mira aan. 
Mooi toch!
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'Al Odulphuslied meegezongen’
Zo voelen ze zich al 
thuis in het Witte Dorp. 
Jeroen Hol (26) en Mira 
Dreessen (26) uit de 
Sint Odulphusstraat 25 
streken hier zo’n vijf 
maanden geleden neer. 
Vlak na hun komst de-
den ze al mee aan de 
jaarlijkse streetbattle 
en daardoor herkennen 
ze al wat gezichten op 
straat. Het maakt het 
wonen extra plezierig. 

Nieuw
in de wijk

• Jeroen Hol en Mira Dreessen: ‘We hebben zo’n geluk gehad. Op de kijkdag stonden we er met z’n twaalven’.

Sint in de wijk
• Sinterklaas had een 
mooie zonnige dag uit-
gekozen voor de intocht 
in het Witte Dorp. Luid 
toeterend arriveerde hij 
samen met zijn Pieten in 
een rode brandweerauto 
op het Burghplein. Daar 
werd hij verwelkomd 
door tientallen kinde-
ren, hun ouders, opa's 
en oma's.  Het Stratums 
Muziekkorps Sint Cecilia 
zorgde voor de muzikale 
omlijsting. Daarna ging 
het in optocht naar de 
Blokhut waar Sinterklaas 
voor elk kind even aan-
dacht had. En natuurlijk 
ontbraken de peperno-
ten niet! Het was weer 
goed georganiseerd!Fo
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Vervolg van voorpagina

door Mark Haans

Tijdens het feestweek-
end ontdekten onze jeugdige 
dj’s van de muziekschool al 
snel dat David Guetta net te 
moeilijk was voor de kleintjes 
in pyjama en dat bij de iets 
oudere kinderen ‘Kind van de 
Duivel’ goed viel met een stui-
terende bende kinderen als 
resultaat. Veel ouders ontdek-
ten dat hun kroost toch al wel 
‘adult’ teksten blijkt te ken-
nen.
Na een leuke middag met een 
uitgebreide voorstelling van 
Moes Mengelmoes met kinder-

theater, muziek en ongeveer 
140 pizza’s uit de steenoven, 
zat om half acht de tent afge-
laden vol met in stijl uitgedos-
te straten. Het leuke was dat 
er veel nieuwe wijkbewoners 
bij de stratenteams aangescho-
ven waren. Volop concentratie 
was er in de 5 rondes van de 
Streetbattle en na uiteindelijk 
3 rondes vanaf de zomer bleek 
de top 3 razend dicht bij el-
kaar te staan met als uiteinde-
lijke winnaar: de Burghstraat. 
Het verschil tussen de winnaar 
en de Gebr. van Doornestraat 
bleek te liggen in de hoeveel-
heid likes die de kurkman-
netjes in de zomer verzameld 
hadden. Zo spannend was het. 
DJ Roger wist daarna de uitge-
laten sfeer vast te houden en 
de voeten weer van de vloer te 
houden.

Taarten en talenten
Zondags was de tent weer om-
getoverd naar een theaterzaal 
voor de taarten en de talenten. 
Deze keer was de eerste rij 
gereserveerd voor onze gas-

ten van Wilgenhof. Meerdere 
buurtgenoten waren daar al 
vroeg naartoe gegaan om de 
op leeftijd zijnde muzieklief-
hebbers op te halen. Net als 
bij de echte Voice  of Holland 
zijn we elk jaar weer verbaasd 

over de nieuwe talenten in de 
buurt waarbij we dit jaar op-
vallend veel percussie hadden. 
Dank aan Bob Willemstein 
van MijnMuziekles dat hij ons 
technisch bij wilde staan.

Nu de nieuwjaarsborrel en het 
kindercarnaval achter de rug 
zijn, is de Koningsdagcommis-
sie al druk bezig met de voor-

bereidingen en zijn we ook al 
aan de gang met NZNF 2018. 
We gaan jullie verrassen met 
iets heel nieuws op 8 septem-
ber.
En wat dachten jullie van kin-
dercarnaval in een tent op 
het Burghplein in 2019? Zou 
dat na 5 jaar weer eens wat 
zijn? Geef je reactie op FB of 
NZNF@hetwittedorp.nl.

door Paula van Overveld

Bij Sophie Beer stroomt 
journalistenbloed door de ade-
ren. Ze was bij diverse media 
actief en nu al enkele jaren 
bij Studio 040, waarvoor ze 
bovenop het regionale nieuws 
zit en pakkende video-items 
maakt. Sophie is moeder van 
vier kinderen, die allemaal al 
op eigen benen staan. Met 
haar huidige partner Marco de 
Gier vestigde ze zich drie jaar 
geleden aan de Burghstraat 
nummer 3. Dat was dan on-
geveer de twintigste keer dat 
ze verhuisde. Ze woonde door 
heel Nederland, door heel 
Eindhoven (ook al eens op 
het Burghplein!) en op Cura-
çao. “Dat verhuizen kreeg ik 
met de paplepel ingegoten en 
ik ben daar zelf mee doorge-
gaan”, zegt ze lachend. “Ik had 

ook altijd een beetje dat ruste-
loze. Na mijn terugkomst uit 
Curaçao was dat nog sterker. 
Daar was de sfeer zo heerlijk 
relaxed en kwam je elk week-
end in een soort vakantiestem-
ming. Maar inmiddels heb ik 
het gevoel hier echt te aarden. 
Een goed moment dus om iets 

voor de buurt te doen”, legt 
Sophie uit.

Voeling
Sophie vindt De Witte een 
mooie manier om wat meer 
voeling met de buurt te krij-
gen: “Het klinkt misschien 
gek, maar hier aan het begin 

van de Burghstraat woon ik 
wat aan de rand, waardoor je 
niet zo snel het Witte Dorp in 
gaat. Ik ga wel eens een wijn-
tje drinken bij mijn vroegere 
buurvrouw Debbie Langelaan 
aan het Burghplein, maar daar 
blijft het zo’n beetje bij”, mo-
tiveert ze haar stap naar de 

redactie. Als journalist houdt 
ze steeds haar ogen en oren 
open. “Ik heb altijd mijn te-
lefoon onder handbereik om 
foto’s te maken voor een item 
of wat dan ook. Ik vind het 
zeker een leuke bijkomstig-
heid, nu ik me bij De Witte 
aansluit, dat ik hier inspiratie 
kan opdoen voor thema’s en 
onderwerpen.” Sophie had er 
bijvoorbeeld de hand in dat 
pakjesbezorger Smiley eind 
vorig jaar voor de camera’s 
van Studio 040 belandde.

Sophie kookt
Met haar Indische roots is Sop-
hie ook een echte keukenprin-
ses. En nog leuker… iedereen 
kan ervan meegenieten. “Ja, ik 
heb een eigen maaltijdservice: 
Sophie Kookt. ’s Maandags 
stuur ik via de mail het menu 
van die week rond en donder-
dags kun je je maaltje eind 
van de dag ophalen.” Haar 
klanten, van jong tot oud, ko-
men uit heel Eindhoven. Sop-
hie is thuis in alle wereldkeu-
kens. “Maar als er Indisch op 
het menu staat, loopt het net 
iets harder”, lacht ze. “Ik heb 
plezier in koken en vind het 
leuk als anderen daarvan ge-
nieten.” Of dit nog niet genoeg 
is, maakt Sophie daarnaast op 
eigen titel videoportretten van 
mensen met een bijzonder 
verhaal. 
Interesse in de maaltijdservice? 
Meld je dan aan voor de wekelijkse 
menu-mail: safbeer@gmailcom.

Even voorstellen: Sophie Beer, nieuw redactielid

Veel nieuwe wijkbewoners bij de stratenteams

Wij zijn blij dat buurtge-
noot en journalist Sophie 
Beer reageerde op de 
oproep voor redactie-ver-
sterking. Ze gaat nu voor 
De Witte op zoek naar 
nieuws en verhalen uit de 
buurt. We verwelkomen 
haar van harte en stellen 
haar hier graag voor!
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• Sophie Beer: “Aan het begin van de Burghstraat woon je wat aan de rand, waardoor je 
niet zo snel het Witte Dorp in gaat.”

• Een gezellige en span-
nende Streetbattle op het 
NZNF 2017.

• De nieuwjaarsborrel vond 
dit jaar plaats op 7 januari 
in de Blokhut.
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a Men neme een Vin du Dok b

door Paula van Overveld

Rui verruilde voor zijn 
Natuurkunde PhD Porto voor 
Madrid, waar hij Paloma Se-
villa ontmoette. Samen togen 
ze in 2011 naar Eindhoven. 
Intussen zijn ze met zijn vier-
tjes. Toen Rui bij Electrical 
Engineering op de TU/e ging 
werken, hield Paloma haar 
werk als online marketeer aan 
bij haar werkgever in Madrid. 
Ze reisde geregeld op en neer, 
maar uiteindelijk brak het af-
wijkende Spaanse werkritme, 
waar de werkdag pas om 20 
uur eindigt, het stel op. Pa-
loma werkt nu als freelance 
content creator en copywriter.

Als ‘international’ valt het 
soms niet mee om de Neder-
landse taal te leren, omdat wij 
hier al gauw overschakelen op 
Engels. Zo werkt Rui inmid-
dels bij een verzelfstandigd 
onderdeel van de TU/e - Smart 
Photonics - waar de voertaal 
Engels is. Paloma die vooral 
voor Spaanse klanten werkt, 
had ook geen dringende re-
den om Nederlands te leren. 
In huis is de voertaal Spaans 
en Rui spreekt Portugees met 
Manuel. Maar het is nu in het 
nieuwe jaar een van de goede 
voornemens van het stel om 
zich op de Nederlandse taal te 
storten. Zoontje Manuel vormt 

daarvoor een goede stok ach-
ter de deur. Op het kinderdag-
verblijf  en van de kindjes op 
het Burghplein, leert hij Ne-
derlands. “Heel onhandig en 
ongezellig dat we die vriendjes 
niet verstaan en ook niet met 
ze kunnen praten”, aldus Pa-
loma.
 Het weer is een shock
Wat ze het fijnste aan Neder-
land vinden? De individualiteit 
en het respect voor je privé-
leven. “Dat is hier echt veel 
beter dan waar ook in Zuid Eu-
ropa. Hier kun je gewoon rond 
17 uur of 17.30 uur naar huis 
gaan en kun je je kind van het 
kinderdagverblijf ophalen. Dat 
is allemaal veel beter op el-
kaar afgestemd: werk, school 
en kinderopvang. Anders had-
den we een ‘nanny’ moeten 
nemen. Dus voor ‘family life’ 
is Nederland echt heel goed”, 
vertelt Rui enthousiast. En na-
tuurlijk de fietsen. Wij vinden 
het heerlijk om met zijn allen 
op de fiets te stappen”, zegt 
Paloma lachend.  Wat voor het 
stel wel een shock was, was 
het weer. “Als je me er naar 
vraagt, zou ik eigenlijk willen 
zeggen: ‘geen commentaar’. 
De winter is prima, maar er 
is eigenlijk helemaal geen zo-
mer”, aldus Rui.

Pure producten
Voor vrienden is Rui een hele 
bekende kok. “Ik ben een Por-

tugees dus het gaat altijd over 
eten, zeker thuis met mijn 
broers en zus. Koken vind ik 
leuk en doe dat eigenlijk nooit 
volgens recept. Ik houd van 
verse en pure producten. Een 
vis moet voor mij een hele 
vis zijn. Anders dan hier vind 
je in Spanje en Portugal veel 
goede slagers en viswinkels. 
Maar de groothandel biedt 
uitkomst. In de winter maak 
ik graag stoofschotels zoals dit 
recept. Paloma neemt altijd 
de salades voor haar rekening. 
Maar met een jong gezin is er 
wel minder tijd om uitgebreid 
te koken”, vertelt Rui.

Nul Zes
In het Spaans of Portugees 
centrum zal je ze niet vinden. 
“ Wij vinden het leuker om 
mensen te ontmoeten die we 
vanzelf tegenkomen”, aldus 
Paloma. “Zo ontmoetten we 
op een feestje de designers 
van Nul Zes. Zij hebben onze 
keuken en een hele speciale 
inloop-kledingkast ontworpen 
en ons aan goede ambachtslui 
geholpen: jonge start-up’s op 
Sectie-C. En ook aan de aanne-

mer. We zijn met het resultaat 
heel erg blij”, besluiten ze.

Ze kennen de kookkunsten 
van hun andere buren op 
Burghstraat 41 nog niet, maar 
ze kijken ernaar uit om die te 
ontdekken. Daarom geven ze 
de pollepel aan hen door.

  a
Varkensstoofpot  
van een Portugees
Ingredienten
Varkensstoofpot
- 1,5 kg varkensvlees (met vet) in 

grove stukken van ca. 3 cm ge-
sneden

- 2 uien 
- 2 teentjes knoflook
- 2 laurierblaadjes

Bijgerechten
Geroosterde aardappelen
- 1 kg geschilde aardappels, kort 

gekookt
- 5 blaadjes laurier
- 5 teentjes knoflook in de schil
- Zout en peper naar smaak

Spitskool
- Spitskool, grof gesneden en kort 

gekookt
- 3 el olijfolie
- 3 teentjes fijngesneden knoflook

Winterpeen
- 600 gram geschilde baby-winter-

peen door de helft gesneden

- 60 gram gezouten boter
- 2 takjes rozemarijn

Kastanjes
500 gram kastanjes, geschild

De uien snipperen en fruiten sa-
men met de knoflook. Het vlees 
in de braadpan erbij doen samen 
met de laurierblaadjes en 1,5 uur 
op laag vuur laten sudderen. Zout 
naar smaak toevoegen. Na 45 
minuten haal je 150 cc kookvocht 
uit de pan om de kastanjes in te 
koken. Zet het vuur wat hoger tot-
dat het vocht is verdampt. Haal de 
pan van het vuur en voeg een glas 
wijn toe (rood of wit), laat het zo 
verdampen.

De worteltjes 1 uur lang smoren in 
de boter in een pan op laag vuur. 
Na 50 minuten, 2 takjes rozema-
rijn toevoegen.
De geschilde kastanjes in een pan-
netje doen met vocht van de var-
kensstoofpot en zachtjes koken tot 
ze zacht zijn.
Verwarm de oven voor op 180C. 
Kook de aardappels kort, doe ze op 
een bakplaat in de oven: ongeveer 
40 minuten. 
Doe 6 eetlepels olijfolie in een koe-
kenpan en doe er de fijngesneden 
knoflook in. Als deze van kleur be-
gint te veranderen, voeg dan kort 
gekookte spitskool toe. Laat het een 
kwartiertje sudderen op laag vuur. 
Het kookvocht bewaren en halver-
wege bij het vlees doen.

   Bom apetite!
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• Rui en Paloma met hun kinderen Manuel en baby Filipa in hun verbouwde keuken.

“Respect voor je 
privéleven, dat is 
het mooiste aan 

Nederland”

Als je actief bent in de 
Optische Photonica, blijkt 
wereldwijd de TU/e the 
place to be.  Het bracht 
de Portugese weten-
schapper Rui Santos (40) 
samen met zijn Madri-
leense vrouw Paloma 
Sevilla (37) in ieder geval 
ruim zes jaar geleden 
naar Eindhoven. Afgelo-
pen juni verhuisden ze 
met hun zoontje Manuel 
(3) naar de Burghstraat 
43, waar in oktober zusje 
Filipa het gezin comple-
teerde. De keuken was 
het ingrijpendste deel 
van de verbouwing die 
een aantal maanden in 
beslag nam. Rui is dan 
ook een echte hobby-
kok die zijn liefde voor 
pure producten opdeed 
op de boerderij waar hij 
opgroeide en de kook-
kunst van zijn moeder 
meekreeg. 
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door Hans Hurkmans

"Sioux ontwerpt 
technische software voor be-
drijven als ASML en Philips. 
Dat besteden we deels uit aan 
onze vestiging in Vietnam 
omdat ze daar veel goedko-
per werken”, vertelt Wieger. 
“Deze vestiging is vijf jaar ge-
leden opgericht. Ik ging er al 
een keer per jaar heen, maar 
omdat het werk steeds meer 
wordt, is het beter dat er ie-
mand voor een langere peri-
ode bovenop gaat zitten.”
“Over zeven jaar ga ik met 
pensioen en nu kwam dit op 
mijn pad. Een mooie kans om 
nog iets avontuurlijks te doen 
en MarieJet gunt mij die kans. 
Zij heeft zelf een mooie baan, 

maar ze kan een jaar onbe-
taald verlof nemen om mee 
te gaan. We zijn nog aan het 
kijken wat zij daar voor werk 
dan doen. Maar het is sowieso 
geen straf om in Vietnam te 
zijn. Het is een prachtig land.”
Het vertrek heeft consequen-
ties voor het sociale leven. Zo 
kan Wieger het komende jaar 
niet zelf zijn moestuintje on-
derhouden. En de Stratumse 
Harmonie St. Cecilia moet het 
een jaartje zonder hem doen. 
”Ik musiceer al twintig jaar bij 
deze Harmonie. Daarvan ben 

ik ook vijftien jaar voorzitter 
geweest. Die functie heb ik in 
juni van het afgelopen jaar, 
vooruitlopend op de emigra-
tie, neergelegd. Dat was voor 
de Harmonie aanleiding om 
mij aan huis te bedanken met 
een serenade.”

25-jarig jubileum
Wieger blijft wel voorzitter 
van wijkvereniging De Witte 
Burgh. “Ik heb met het be-
stuur afgesproken dat ik ge-
woon voorzitter blijf. In no-
vember 2018 bestaat de ver-

eniging 25 jaar. Dat 25-jarig 
jubileum wil ik graag mee-
maken als voorzitter”, legt hij 
uit. “We willen daar ook iets 
moois voor organiseren. We 
denken voor de festiviteiten 
aan het najaar van 2019. De 
vereniging is wel opgericht 
in november 1993, maar we 
hebben als jubileummoment 
gekozen voor het opleveren 
van de laatste woningen in het 
najaar van 1994.”

“Zo’n voorzitterschap op af-
stand is praktisch ook prima 

te doen. Het bestuur vergadert 
in principe vier keer per jaar 
en er is één keer per jaar een 
algemene ledenvergadering. 
De ALV is al voordat ik naar 
Vietnam vertrek en ik heb 
in het aankomende jaar twee 
bezoekjes aan Nederland ge-
pland. We plannen bestuurs-
vergaderingen tijdens die be-
zoekjes. Omdat het bestuur 
van de wijkvereniging bovenal 
een faciliterende rol vervult, 
kan het werk op afstand door-
gaan met de huidige moderne 
communicatiemiddelen.”

door Michel Theeuwen

De 84 leden van het 
Onderhoudsfonds krijgen 
gezelschap van mogelijk 42 
niet-leden bij de gezamenlij-
ke schilderbeurt aan de mo-
numentale woningen in het 
Witte Dorp. Schildersbedrijf 
Coolen begint – als het weer 
meezit – in de tweede helft 
van maart met het werk. In 
totaal krijgt dit jaar het hout-
werk en metaal van maximaal 
126 woningen een nieuw likje 
verf. 

Elke zes jaar organiseert het 
Onderhoudsfonds Het Witte 
Dorp een schilderbeurt: afwis-
selend een kleine beurt voor 
kozijnen en ander hout- en 
metaalwerk (zoals dit jaar) en 
een grote waarbij ook de witte 
gevels aan de beurt komen. 
Die staat voor het jaar 2024 
op de planning. De leden spa-
ren daarvoor maandelijks een 
bedrag. Uit het ‘spaarpotje’ 
wordt vervolgens het schilder-
werk betaald. Bij het ter perse 

gaan van deze krant kregen 
de eerste leden net de prijsop-
gave voor de klus individueel 
voorgelegd. Zij moeten daar 
ieder voor zich mee akkoord 
gaan, ook al organiseert het 
Onderhoudsfonds de schilder-
beurt. Bovendien voert Coolen 
ook extra werk uit, zoals het 
vervangen van slechte deuren 
of het plaatsen van dubbel 
glas. 

Maar de ‘ambities’ van het On-
derhoudsfonds reiken verder: 
doelstelling is het onderhoud 
van het héle Witte Dorp te be-
vorderen. Daarom krijgen ook 
niet-leden de mogelijkheid 
aan te sluiten bij de 84 leden 
wiens woningen geschilderd 
worden. Niet-leden betalen 
daarvoor 150 euro organisatie-
kosten van het Onderhouds-
fonds en 100 euro voor de be-
geleiding van de schilderbeurt 
door het Verfadviescentrum. 
In principe is de inzendings-
termijn voor deelname geslo-
ten, maar eventueel zijn er 
nog wel mogelijkheden voor 
niet-leden om ook aan te slui-
ten. Dat hangt af van de vraag 
of Coolen al snel aan het werk 

gaat in de straat waar zij wo-
nen. Alsnog interesse? Stuur 
een mailtje naar onderhouds-
fonds@gmail.com. 
Inmiddels hebben 37 huisei-
genaren en beheerder VB&T 
van 5 woningen van één gro-
tere eigenaar zich gemeld. Zij 
hebben interesse getoond. Van 
schildersbedrijf Coolen krij-
gen ze in februari een offerte 
voor het schilderwerk.  Als ze 
daarmee akkoord gaan, kan de 

schilder de ladder binnenkort 
tegen de gevel zetten. 

Belastingaftrek
Dat aantal deelnemende niet-
leden is behoorlijk hoog. Het 
is bijvoorbeeld vergelijkbaar 
met de deelname aan de grote 
beurt in 2012. Wellicht dat 
de onzekerheid over het blij-
ven voortbestaan van de belas-
tingaftrek voor onderhoud aan 
bijvoorbeeld de monumentale 

huizen in het Witte Dorp na 
2018 een rol speelt. Zoals be-
kend, is onder het vorige ka-
binet een poging gedaan de 
fiscale voordelen af te schaf-
fen en te vervangen door een 
subsidieregeling voor onder-
houd aan monumenten. In het 
regeerakkoord van kabinet 
Rutte III schrijven VVD, CDA, 
D66 en ChristenUnie dat ze 
het onderhoud door particu-
liere eigenaren van monumen-
ten willen blijven bevorderen. 
Er wordt ook tijdelijk extra 
geld voor uitgetrokken. Maar 
of dat betekent dat de belas-
tingaftrek gehandhaafd blijft, 
is voorlopig nog niet duidelijk. 
Wordt dus vervolgd. 

Leden van het Onderhouds-
fonds hebben inmiddels per 
mail de uitnodiging gekregen 
voor de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering. Daar legt 
het bestuur van de Vereni-
ging Onderhoudsfonds Het 
Witte Dorp verantwoording af 
over het gevoerde beleid en de 
financiën. De vergadering is 
donderdag 29 maart om 20.00 
uur in zorgcentrum Wilgen-
hof (ingang Schalmstraat). 

Maximaal 126 woningen doen in 2018 mee

Schilderbeurt in het Witte Dorp

• Schildersbedrijf Coolen start dit voorjaar met schilder-
werkzaamheden in het Witte Dorp.
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Voorzitter op afstand

Vanaf 1 april 2018 moet 
wijkvereniging De Witte 
Burgh het tijdelijk doen met 
een voorzitter op afstand. 
Wieger Cornelissen gaat, 
dan samen met zijn vrouw 
MarieJet, voor een jaar naar 
Vietnam. Hij zal daar voor 
zijn werkgever Sioux lei-
ding gaan geven aan de lo-
kale Sioux vestiging. Wieger 
en MarieJet willen in dat 
jaar hun huis verhuren.

• De Stratumse Harmonie St. Cecilia brengt een serenade bij Wieger aan huis.
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door Paula van Overveld

Hugo werkte als electri-
cal engineer bij Philips Ligh-
ting in Sao Paolo, toen hij de 
vraag kreeg of hij voor diezelf-
de divisie een mooie uitdaging 
in Eindhoven wilde overwe-
gen. Hij ging ervoor, samen 
met zijn vrouw Michelle die 
uitzocht of ze in Nederland 
ook als tandarts aan de slag 
kon. In de warme zomer van 
2008 zetten ze hier voet aan 
de grond. “We hadden natuur-
lijk wel de verhalen gehoord 
over het ‘vreselijke’ weer in 
Nederland, maar dachten toen 
nog ‘waar heeft iedereen het 
over?’ Na die warme zomer 
kwam de strengste winter 
sinds jaren”, zo hoorden ze. 
“Wij zagen voor het eerst van 
ons leven sneeuw. Heel bijzon-
der”, blikken ze terug. 

Steun
De collega’s van Hugo vorm-
den een enorme steun. En-
kele van hen behoren nu tot 
hun beste vrienden en gingen 
al eens mee naar Brazilië. Het 
maakt geen verschil dat Hugo 
een jaar geleden een overstap 
maakte naar een 3D-printing-
onderdeel van DSM in Geleen. 
“Ja, die Philips-collega’s wa-
ren echt onze ‘redding’ bij 

het wegwijs worden in Neder-
land. Zij leerden ons de ge-
woontes en adviseerden ons 
waar we het beste konden 
wonen”, somt Hugo op.  Hoe-
wel sommigen pleitten voor 
Den Bosch – mooier en bour-
gondischer - liepen anderen 
juist warm voor Eindhoven: 
meer op internationals inge-
steld en veel meer te doen. 
Dat laatste werd het dus. Een 
hele goede keuze, vinden ze 
nog steeds. 

Eerste bewoonster
Toen ze wisten dat ze hier 
voor lange tijd zouden blijven, 
gingen, ze tot een jaar ge-
leden, vanuit hun bovenhuis 
aan de Sint Hubertusstraat op 
zoek naar een huis in het Wit-
te Dorp. Dat viel nog niet mee. 
“Het huis waar we nu wo-
nen, was van een oude dame, 
nog de eerste bewoonster.” Er 
moest het nodige aan het huis 

gebeuren, ze waren er in ie-
der geval zeven maanden zoet 
mee. “Maar nu is het dan ook 
helemaal naar onze zin”, ver-
tellen ze enthousiast. 

Nonnen in Vught
Toen ze in Nederland kwa-
men, kon Michelle direct als 
assistente in een Utrechtse 
tandartspraktijk beginnen. 
Binnen drie maanden kon ze 
als tandarts aan de slag in een 
grote groepspraktijk in Den 
Bosch. “In tegenstelling tot 
Hugo die in een internationale 
omgeving werkt, was het voor 
mij als tandarts belangrijker 
om snel Nederlands te leren. 
“Destijds waren de mogelijk-
heden daartoe veel beperkter 
dan nu”, vertelt ze. “Ik kon al-
leen bij een taalcursus in Am-
sterdam terecht. Later volgde 
ik ook nog les bij de nonnen 
in Vught.”
Michelle heeft leuke collega’s, 

maar zou het ook wel ideaal 
vinden om in een Eindhoven-
se tandartspraktijk te werken. 
“Die drukke avondspits rond 
Eindhoven, terwijl ik de kin-
deren van de kinderopvang 
moet halen, begint me wel 
een beetje op te breken.” 

Ingeburgerd?
Hoe goed zijn ze intussen in-
geburgerd? Hugo is door zijn 
Philips-collega’s vanaf dag één 
actief lid van de Woenselse 
voetbalclub Wodan. Michelle 
is pas begonnen met Noren-
les. “Dat vind ik echt hartstik-
ke leuk. En ik heb een oranje 
bakfiets. Nederlandser kan 
haast niet!”, lacht ze. Vrienden 
en kennissen doen ze op via 
het werk, school en de buurt. 
In de expat-ontmoetingsclub 
HUB of een Braziliaans cen-
trum, zul je ze niet vinden. 
Vooral vanwege de kinderen 
wil Hugo het Nederlands nu 

echt ter hand nemen. “Doch-
tertje Melissa komt thuis met 
verhalen van de Wilakkers, 
die ze makkelijker in het Ne-
derlands vertelt”, zo motiveert 
hij. “En natuurlijk is het fijn 
om ook met de kindertjes die 
over de vloer komen, te kun-
nen praten.” Dus ook hier zijn 
de kinderen uiteindelijk de 
stok achter de deur om die 
moeilijke taal meester te gaan 
worden. (Zie ook het ‘interna-
tionale’ Men neme een vin du 
Dok op pagina 5)

Niet meer terug
Ze maken steeds meer mensen 
enthousiast over Nederland 
en specifiek over Eindhoven. 
“Een vriend van ons uit Bra-
zilië komt ook deze kant op, 
hopelijk ook naar het Witte 
Dorp. Hij heeft al een baan, 
maar moet de formaliteiten 
nog regelen”, vertelt Michelle. 
Wat ze nou precies zo leuk 
vindt aan Eindhoven? “Er zijn 
mooie winkels en er is altijd 
wat te doen. We vinden het 
heerlijk om naar de bioscoop 
te gaan en een hapje te eten 
bij de Downtown Gourmet 
Market”, legt ze uit. “Ook de 
kinderen hebben het hier in 
het Witte Dorp heel erg naar 
hun zin. We gaan graag naar 
de gezellige evenementen die 
er georganiseerd worden. Nee, 
we zijn niet van plan om ooit 
nog terug te gaan.”

Hoe zet je zo’n stap: een kleine tienduizend kilometer van huis om daar je carrière 
en je leven voort te zetten? In een kil kikkerlandje nog wel, waar je inderdaad ter 
plekke ontdekt dat het met het weer ‘nooit goed’ zal komen. Maar waar je inmid-

dels zelfs heimwee naar krijgt als je een paar weekjes op bezoek bent bij familie en 
vrienden ‘back home’ in Brazilië. En je dus ontdekt dat ‘back home’ nu Nederland is, 
Eindhoven om precies te zijn, de Petrus Donderstraat nummer 30 om nog preciezer 
te zijn. Dit overkwam het Braziliaanse stel Hugo Ferreira (39) en Michelle Castilho-
abe (37), die tien jaar geleden eigenlijk voor een paar jaar een overzees avontuur 
aangingen. Intussen maken dochter Melissa (5), zoon Daniel (3) en buldogje Cup-

cake het gezin compleet en willen ze hier ‘nooit’ meer weg.

‘Internationals’ thuis in Witte Dorp
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• Michelle 
Castilhoabe, 
Hugo Fer-
reira met 
hun zoon 
Daniel, 
dochter 
Melissa en 
buldogje 
Cupcake.
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door Wieger Cornelissen

De Top 2000 was 
oorspronkelijk bedoeld als 
eenmalig initiatief rond de 
millenniumwisseling. Het 
idee was om het jaar 1999 
uit en 2000 in te luiden 
met de beste 2000 platen 
ooit gemaakt. Aan de Radio 
2-luisteraars werd vanaf 
begin 1999 gevraagd om, 
via post of internet, een 
plaat met herinnering in te sturen. In de loop van 
1999 werden op die manier 2000 zogenaamde mil-
lenniumplaten verzameld. Begin november 1999 
werden deze 2000 platen in alfabetische volgorde op 
internet en teletekst geplaatst en mochten mensen 
stemmen voor de volgorde. 

Nieuwe smaak
Vanwege het grote succes wordt sindsdien elk jaar de 
Top 2000 herhaald tussen Kerst en Nieuw. Wel wordt 
elk jaar opnieuw gestemd over de samenstelling die 

daardoor steeds verandert. Dat heeft verschillende 
oorzaken. Nieuwe mensen, met een andere smaak, 
brengen hun stem uit, bepaalde nummers worden 
populairder, elk jaar verschijnt nieuwe muziek enzo-
voort.

95 stemmers
Omdat we er gewoon benieuwd naar waren, hebben 
we eens nagezocht wat we in onze wijk stemmen en 
hoe dit afwijkt van het landelijke stemgedrag. In het 
postcodegebied 5614, dat komt min of meer overeen 
met het Witte Dorp, hebben in 2017 95 bewoners 
hun stem uitgebracht. Op basis van deze 95 inzen-
dingen kan een Top 10 worden samengesteld van het 
Witte Dorp.
In die Top 10 van het Witte Dorp zien we een aan-
tal verrassingen terug. Het wijkt op zes plaatsen af 
van het landelijke plaatje. De diskjockeys kunnen 
hiermee hun voordeel doen tijdens onze jaarlijkse 
pleinfeesten maar heel veel valt hier verder niet uit 
af te leiden. Wie verwacht had dat wij in het Witte 
Dorp voorkeur zouden hebben voor nummers met 
een verwijzing naar de kleur wit, zoals bijvoorbeeld 
‘a whiter shade of pale’ van Procul Harum, komt be-
drogen uit. Hiervan is niets terug te zien.

Als de Top 10 wordt bepaald op basis van grotere 
groepen, door bijvoorbeeld alle stemmen die zijn 
uitgebracht in Eindhoven of alle stemmen uit 
Brabant op een rijtje te zetten, krijgt de Top 10 
een grotere gelijkenis met de landelijk bepaalde 
Top 10.  In de Brabantse Top 10 zien we alleen het 
nummer Brabant van Guus Meeuwis op een hogere 
notering verschijnen dan in de landelijke top2000. 
In Eindhoven blijken veel liefhebbers van Johnny 
Cash te wonen, verder wijkt Eindhoven niet veel 
af van het Brabantse gemiddelde. De liefde voor 
Johnny Cash wordt overigens niet gedeeld in het 
Witte Dorp.

De Top 2000: wat stemt het Witte Dorp?

Postcode 5614
5614 Top2000 Titel Artiest Jaar
1 4 Piano Man Billy Joel 1974
2 3 Stairway To Heaven Led Zeppelin 1971
3 11 Heroes David Bowie 1977
4 45 Over De Muur Klein Orkest 1984
5 50 Brabant Guus Meeuwis 2004
6 16 Imagine John Lennon 1971
7 1 Bohemian Rhapsody Queen 1975
8 2 Hotel California Eagles 1977
9 39 The Scientist Coldplay 2002
10 127 Californication Red Hot Chili Peppers 2000

Eindhoven
E'hoven Top2000 Titel Artiest Jaar
1 1 Bohemian Rhapsody Queen 1975
2 3 Stairway To Heaven Led Zeppelin 1971
3 2 Hotel California Eagles 1977
4 50 Brabant Guus Meeuwis 2004
5 4 Piano Man Billy Joel 1974
6 5 Child In Time Deep Purple 1972
7 7 Wish You Were Here Pink Floyd 1975
8 6 Black Pearl Jam 1991
9 20 Hurt Johnny Cash 2003
10 12 Comfortably Numb Pink Floyd 1979

Brabant
Brabant Top2000 Titel Artiest Jaar
1 1 Bohemian Rhapsody Queen 1975
2 2 Hotel California Eagles 1977
3 50 Brabant Guus Meeuwis 2004
4 4 Piano Man Billy Joel 1974
5 3 Stairway To Heaven Led Zeppelin 1971
6 6 Black Pearl Jam 1991
7 5 Child In Time Deep Purple 1972
8 9 Avond Boudewijn de Groot 1997
9 7 Wish You Were Here Pink Floyd 1975
10 8 Fix You Coldplay 2005

door Maarten van Roessel

Via een vriendin kwam 
Imke Marks in aanraking met 
Powerwalk. Geïnteresseerd in 
dit nieuwe fenomeen is ze 
een opleiding gaan volgen 
om de techniek te leren. Als 
trainer geeft Imke vanaf april 
Powerwalk-lessen aan belangstel-
lenden.  
Imke, uit de Gebroeders van 
Doornestraat, is graag buiten 
en wil graag andere mensen 
die niet willen, kunnen of 
mogen hardlopen helpen hun 
conditie te verbeteren. Lekker 
frisse lucht inademen en hel-
pen hun spieren te versterken 
is een van de doelen en Power-
walk is hiervoor het geschikte 
middel.

Fitter
Wat is Powerwalk? Powerwalk 
zit tussen gewoon wandelen 

en hardlopen in en is een 
heerlijke vorm van lichaams-
beweging voor alle leeftijden. 
Lekker stevig doorstappen, 
waardoor je je fitter en sterker 
voelt, conditie en spierkracht 
opbouwt, efficiënter calorieën 
verbrandt en in vorm blijft. 
Samen een fikse wandeling 
in de buitenlucht maken. Ie-
der op eigen niveau. En wie 
kan lopen, kan Powerwalken. Zo 
eenvoudig is het.

Superveilig
Tijdens de lessen leer je de 
specifieke looptechnieken. Po-
werwalk heeft een totaal an-
dere techniek dan snelwan-
delen. Het is superveilig, je 
hebt altijd een voet aan de 
grond want rennen is verbo-

den. Omdat je al je spieren 
gebruikt met een speciale me-
thode is het een echte work-out 
terwijl je een pittige wande-
ling maakt. 

10 lessen
Wanneer en waar? Start 
woensdagochtend 4 april om 

9.00 uur, locatie einde Hee-
zerweg/Kanunikkensven (be-
gin Schuttersbos) of maandag-
avond 9 april om 19.00 uur 
locatie Gildehuis Boutenslaan 
Genneper Parken. Een Power-
walk duurt ongeveer 45 mi-
nuten. Een cursus bestaat uit 
10 lessen en een inhaalles. De 

kosten deze voor 10 lessen 
zijn € 50. Wil je nog meer we-
ten of inschrijven?, mail naar:
Imkemarks@hotmail.com

Powerwalk
in Stratum

Praktijk
in de wijk

• Imke Marks, in de Gen-
neper Parken, bezig met de 
voorbereidingen voor haar 
Powerwalk.
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Kids
Buurt

door Wieger Cornelissen

"Al voordat ik 
mijn Havo studie aan het Van 
Maerlandtlyceum had afge-
rond was ik actief met het 
maken van filmpjes die ik ver-
volgens op Youtube plaatste. 
In die tijd maakte ik voor-
al opnames van mijzelf als 
ik actief was met ‘computer 
games’. Ik verdiende daar een 
zakcentje mee dankzij de re-
clames die op het Internet aan 
mijn kijkers werden getoond. 
Daarvoor incasseer je een paar 

cent ‘per view’. In mijn hoog-
tijdagen bereikte ik gemiddeld 
zo’n zevenhonderd volgers per 
dag. Al met al leverde mij dat 
net genoeg inkomsten om er 
elke dag een boterham van te 
kunnen eten. Van die inkom-
sten zou ik geen huur kunnen 
betalen.” 
Omdat Jasper zo graag met de 

filmcamera in de weer was, 
leek een vervolg in de filmwe-
reld een logische stap. Jasper: 
“Ik heb het een jaar volgehou-
den op de Filmacademie in 
Amsterdam. Ik miste daar al 
gauw de creatieve vrijheid. Op 
de Academie gebeurde alles 
in teamverband. En lag de fo-
cus op regelen en produceren. 

Dat is niet mijn ding.” 
Toen brak een periode 
aan van twijfelen. Zijn 
ouders wisten hem over 
te halen om een studie 
keuze advies te halen 
bij Janneke Keulen. “Die 
gesprekken brachten 
mij op het idee om in 
Eindhoven de studie ICT busi-
ness te proberen. Voor mijn 
ouders was dat een opluchting 
maar al snel bleek dat ik ook 
die studie niet interessant ge-
noeg vond. Ik wilde iets met 
‘social media’ en marketing. 
Maar, het accent lag in die 
studie op programmeren en 
dat is niet mijn ding. Ik ben er 
na een half jaar al weer mee 
opgehouden.”

FaZe
Al die tijd was Jasper filmpjes 
blijven maken die hij conse-
quent op Youtube bleef plaat-
sen. Hoewel het aantal vol-
gers niet significant toenam 
trok het wel de aandacht van 
het Amerikaanse  bedrijf FaZe. 
Een gaming team dat beweert 
wereldwijd de meeste volgers 
te hebben op het Internet. 
Zo’n vijf miljoen liefhebbers 
bekijken dagelijks de opna-
mes van FaZe. “Die gasten van 
FaZe wilden iets gaan doen 
met fitness om jonge gamers 
te motiveren beter voor zich-
zelf te zorgen. FaZe fitness 
noemen ze dat. Ze kenden 
mijn werk omdat ik een van 
de eersten was die filmpjes 
maakt over gamen en fitness. 
En ik had een overtuigend ver-
haal hoe je FaZe fitness onder 
de aandacht moet brengen.” 
Jasper is sinds november 2015 
in loondienst bij FaZe en dat 
levert Jasper een aardig in-

komen op. “Ik weet het niet 
precies, maar ik schat dat ik 
nu, als ik alles bij elkaar op-
tel, zo’n beetje een minimum 
loon verdien.  Het wisselt heel 
erg, dat hangt o.a. af van het 
aantal volgers enz. Met Fa-
Ze fitness bereik ik dagelijks 
zo’n honderdtwintig duizend 
kijkers. Daarnaast ontvang ik 
heel veel monsters van mijn 
sponsoren. Variërend van hor-
loges tot fitness kleding en 
voedingssupplementen. In ruil 
daarvoor willen ze uiteraard 
dat ik die goed in beeld breng 
bij mijn opnames.” Jasper gaat 
regelmatig op reis voor zijn 
werkgever. “Die jongens van 
FaZe doen over de hele we-
reld mee aan game events. 
Wedstrijden voor ‘gamers’. 
Dan word ik ingevlogen om 
ze elke ochtend te coachen in 
de fitness club. Ik heb daar-
voor allerlei oefeningen ont-
wikkeld die een focus hebben 
op de oog-hand coördinatie.” 
Het heeft Jasper in de afgelo-
pen twaalf maanden reisjes 
opgeleverd naar Keulen, Pa-
rijs, Malmö, Atlanta, San Fran-
cisco en Los Angeles. “Uiter-
aard krijg ik dan de reis en 
verblijfkosten vergoed”. Over 
zijn toekomst maakt Jasper 
zich niet al te druk: “Ik geniet 
van mijn huidige werk, ik 
kan er mijn creativiteit goed 
in kwijt. Daarom kijk ik voor-
lopig niet meer dan een half 
jaar vooruit”.

Bedrijvigheid aan huis
Iedereen heeft hem wel 
eens bezig gezien. Die 
jonge man die nagenoeg 
elke dag van het jaar een 
balletje hoog houdt mid-
den op de kruising van 
Burghstraat, Burghplein en 
St.Christoffelstraat. In de 
winter gehuld in trainings-
pak, in de zomer met ont-
bloot bovenlijf. En altijd met 
die karakteristieke pet op 
zijn hoofd. Kledingstuk van 
de huidige generatie ado-
lescenten. Die jonge man 
luistert naar de naam Jasper 
Schellens en blijkt een twee 
en twintig jarige onderne-
mer te zijn die zijn werk-
zaamheden verricht vanuit 
het ouderlijk huis aan de 
St.Christoffelstraat 1.
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Uit de oude doos

• Peter Dillen, een oude bekende in het 
Witte Dorp, is vorige maand op 76-jarige 
leeftijd overleden. In de jaren zestig was 
Dillen deejay bij dansfeesten tijdens Ko-
ninginnedag en Bevrijdingsdag op het 
Burghplein. 
‘Tieners gillen om Dillen’, luidde de kop 
in het Eindhovens Dagblad van 1961. Op 
een van DAF geleende aanhanger draaide 
hij Roy Orbison en The Shadows. 
Dillen was eigenaar van een geluidstech-
nisch installatiebureau en verzorgde ook 

jarenlang het geluid voor onder meer de 
Eindhovense carnavalsoptocht.
Tijdens het Monumentenfeest in 2001 
was deejay Dillen even terug op het 
Burghplein. En net als toen was '36-24-36’ 
van The Shadows het eerste nummer dat 
werd gedraaid.
Dillen werkte later als journalist voor 
Panorama en de omroepen en werd in 
1980 politiewoordvoerder in Apeldoorn. 
Hij leed al geruime tijd aan Alzheimer en 
koos voor euthanasie. Door: Hans Hoekstra
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• Links: 
Jasper 
Schellens 
houdt een 
balletje 
hoog voor 
zijn woon-
huis.
• Onder: 
Jasper 
toen en 
Jasper nu!


