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door Mark Haans

De afgelopen jaren (en 
deze commissie is inclusief dit 
jaar al 8 jaar heel actief voor 
ons jaarlijkse buurtfeest) heb-
ben we al veel nieuwe ac-
tiviteiten geïntroduceerd. De 
Pubquiz, het Oktoberfest, leu-
ke straten-acts, open podia, 
etc. Vorig jaar rond deze tijd 
ontstond het idee om weer 
iets heel nieuws te introdu-
ceren: een open lucht festi-

val met live muziek en dit 
keer zonder verkleedpartijen, 
gekke acts en streetbattles. Ge-
woon het plein heel gezellig 
maken, lekkere live muziek, 
vuurplaatsen, en leuke dingen 
voor de kinderen.

Sponsoren
Gelukkig zijn we dit jaar goed 
geholpen doordat we het zoe-
ken naar sponsoren over een 
andere boeg gegooid hebben. 
We hebben in samenwerking 
met de Koningsdagcommissie 
en de besturen van het Witte 

Dorp en de Witte Burgh be-
sloten dat we sponsoren meer 
gaan bieden zoals een logo op 
de site en in deze buurtkrant  
en zichtbaarheid op al onze 
activiteiten. In ruil daarvoor 
willen we graag dat sponsoren 
zich voor langere tijd commit-
teren aan een jaarlijks bedrag. 
Mede door het commerciële 
talent van Rob Ronde heeft 
dit meer dan goed uitgepakt 
en hebben we nu voor al onze 
activiteiten een bredere buf-
fer en mogelijkheden om zo 
nu en dan iets extra’s te doen. 

Wij hebben daardoor nu twee 
gave bands op ons Whitestock-
festival kunnen laten spelen. 
In de middag de Fifth NRE 
Groove band en in de avond: 
“the Fellas”.

Buienradar
Sinds zaterdag hebben we veel 
positieve reacties ontvangen 
over de fijne sfeer en de gave 
opzet als festival terrein in 
de open lucht. Wat men met 
name leuk vond waren de on-
gedwongen sfeer, de muziek, 
de leuke aankleding en het 
feit dat er zoveel verschillende 
“generaties” aanwezig waren. 

Voor ons was het heel span-
nend. Tot op de laatste dag 
hadden we een hotline of we 
het “open lucht” concept kon-
den houden of dat we toch 
een tent moesten neerzetten. 
De buienradar stond heel vaak 
op de smartphone kan ik je 
zeggen.

Lees verder pagina 8:
Commissie NZNF zoekt  
versteking
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• Een zeer jeugdige wijkbewoonster geniet in de middag van het optreden van The Fifth Groove, een swingende band 
bekend van Fifth NRE.

Het Wit-
te Dorp-bestuur 

(Stichting WIDO) zoekt 
nieuwe bestuursleden. Is dat 
iets voor jou?

Misschien is het WIDO-
bestuur voor jou een ‘ver van 
m’n bed-show’. Daarom: wat 
doen we zoal? Behalve het 
coördineren en financieel en 
communicatief ondersteunen 
van buurtevenementen, af-
stemming met andere bestu-
ren, zoals van de Witte Burgh 
en het Onderhoudsfonds, 
onderhouden we ook contact 
met de gemeente over buurt-
zaken, subsidies en veiligheid.

We verwachten binnenkort 
één of meer vacatures als be-
stuurslid. De rol is vrij in te 
vullen, we komen gemiddeld 
eens in de acht weken bij el-
kaar, praten aan de hand van 
de agenda over verschillende 
onderwerpen, waarover ieder-
een z’n mening geeft. Eigen 
initiatief is welkom!

Kijk hier eventueel verder, 
wat we doen en wie er nu in 
het bestuur zitten:
www.hetwittedorp.nl/stich-
ting-witte-dorp-de-burgh.

Als je er een keer over wilt 
praten, dan maken we graag 
een afspraak met je! We zijn 
benieuwd naar je reactie: be-
stuur@hetwittedorp.nl.

OPROEP

Het is weer voorbij, het 
plein is weer in de oude 
orde hersteld. In het 
weekend van 8 septem-
ber was het Burghplein 
omgebouwd naar een 
heus festivalterrein, com-
pleet met podium, ijswa-
gen, foodtruck, strobalen, 
zitzakken en sfeerverlich-
ting. Het was dit jaar heel 
“anders dan anders” en 
dat was precies onze be-
doeling!

• De coverband The Fellas 
traden op de zaterdag-
avond op met een grote 
diversiteit aan hits uit de 
muziekgeschiedenis.
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door Michel Theeuwen

De belastingaftrek voor 
onderhoud aan monumenten 
wordt na dit jaar afgeschaft. 
De Tweede Kamer heeft wel de 
nieuwe subsidieregeling aan-
gepast via een aantal moties. 
Een meerderheid vroeg om 
enkele nadelige nieuwe regels 
te schrappen en dat gaat ge-
beuren. Zo maakt het kabinet 
Rutte III het werk af dat de 
vorige minister Jet Bussemaker 
begon. 
De voorstellen komen uit de 
notitie ‘Erfgoed telt’. Daarin 
kondigde minister Ingrid van 
Engelshoven van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap het 
einde van de belastingaftrek  
aan. Zij vindt dat de miljoenen 
via de Belastingdienst niet al-
tijd goed terecht komen. Eige-
naren van monumenten, zoals 
de huizen in het Witte Dorp, 
mogen nu 80 procent van de 
kosten van onderhoud aftrek-
ken. Dat geldt ook voor on-
derhoud of vervanging van de 
cv-ketel, badkamer of keuken. 
Maar daar is het geld eigen-
lijk niet voor bedoeld. Boven-
dien wilde Van Engelshoven 
ook schuiven met geld. Van de 
57 miljoen die vorig jaar aan 
belastingvermindering naar ei-
genaren ging, zou maar 40 mil-
joen naar een subsidieregeling 
gaan die voor de aftrek in de 
plaats komt vanaf 2019. Daar 
heeft de Tweede Kamer een 
stokje voor gestoken. 

Subsidieregeling
Na de behandeling in de Twee-
de Kamer is ook meer duide-
lijk geworden hoe de nieuwe 
subsidieregeling werkt. De be-
doeling is dat eigenaren van 
monumenten achteraf sub-
sidie kunnen aanvragen voor 
onderhoud, dus begin 2020 
over 2019. In principe krijgt 
iedereen 35 procent subsidie 
op kosten die gemaakt wor-
den voor de instandhouding 

van het monument. Maar wat 
is dat dan precies? Daarvoor 
wordt de leidraad instandhou-
ding monumenten gehanteerd. 
Binnenwerk, zoals het verven 
van stucwerk of het vervangen 
van cv is niet subsidiabel. Wel 
subsidie is er voor het buiten-
schilderwerk of het vervangen 
van dakpannen. 

Achteraf
De subsidie wordt dus achteraf 
verleend, net zoals bij de be-
lastingaftrek. Maar wat als er 
meer aanvragen zijn dan er 

geld is? Dat speelde bij de fis-
cus helemaal niet. Mocht het 
beschikbare bedrag overschre-
den worden, dan wilde Van En-
gelshoven het percentage aan 
uitkering laten dalen. Dan zou 
iedere aanvrager uiteindelijk 
minder krijgen. De moties van 
de politiek waren ook bedoeld 
om dat effect te verzachten. 

Overigens zou de komende 
jaren ook beknibbeld worden 
op de aftrekposten, ook die 
voor monumentenonderhoud. 
Die mogen over enkele jaren 

alleen nog over de laagste be-
lastingschijf van 36,5 procent 
afgetrokken worden en niet 
meer van de hogere schijf van 
52 procent. 

Brieven
De Stichting Witte Dorp en het 
Onderhoudsfonds Witte Dorp 
hebben de ontwikkelingen met 
argusogen gevolgd. Het wegval-
len van de belastingaftrek ver-
groot immers de onzekerheid 
voor huiseigenaren of en zo ja 
hoeveel ze kunnen krijgen. Dat 
kan de motivatie om de wo-

ning grondig te onderhouden, 
ondermijnen. En dat is niet 
goed voor het eigen huis, maar 
ook niet voor het hele Witte 
Dorp. 
En dus schreven en de voor-
zitters Harrit Hoppenbrouwers 
(WIDO) en Lex Bosselaar (On-
derhoudsfonds) een brief aan 
de leden van de Tweede Kamer-
commissie. De instandhouding 
van de monumenten is een 
gedeelde verantwoordelijkheid 
van rijk én eigenaar, schreven 
ze. Eigenaren zijn verplicht 
hun eigendom goed te onder-
houden. Daar hoort een goede 
regeling van de rijksbijdrage 
tegenover te staan. Ook ter 
compensatie van bijvoorbeeld 
de beperkingen die eigenaren 
opgelegd krijgen. 

1000 euro
De belastingaftrek werkt goed, 
stond in de brief, en we weten 
niet wat er precies voor in de 
plaats komt. De korting op 
het budget, onzekerheid over 
de vraag hoeveel je krijgt en 
onduidelijkheid wat er wel en 
niet gesubsidieerd wordt, wa-
ren argumenten tegen de nieu-
we subsidieregeling. Bovendien 
konden aanvankelijk alléén 
eigenaar-bewoners subsidie 
krijgen; wie de woning ver-
huurt viel buiten de boot. En er 
zou een ondergrens van 1000 
euro voor aanvragen gaan gel-
den. De moties van de Tweede 
Kamer hebben door die voor-
waarden een streep gezet. Wel 
blijft overeind dat de aanvraag 
maar tijdens een korte periode 
in maart en april van het vol-
gende jaar gedaan kan worden. 
Behalve stichting WIDO en het 
Onderhoudsfonds zette ook de 
Stichting Bewoond Bewaard, 
een belangenorganisatie van 
eigenaren van monumenten, 
zich in voor een goede rege-
ling. Of de inbreng echt gehol-
pen heeft?  In ieder geval is via 
de moties tegemoet gekomen 
aan de praktische bezwaren. 
Of de hele regeling niet slech-
ter is dan de aftrek, moet nog 
blijken.

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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• De schilderswerkzaam-
heden zijn in volle gang in 
het Witte Dorp.

Subsidie voor onderhoud monument

door Michel Theeuwen

De Schilderbeurt 2018 
in het Witte Dorp vordert 
gestaag. Intussen zijn de 
steigers aangekomen op de 
Sint-Odulphusstraat. Vooral 
door het mooie zomerweer 
kon schildersbedrijf Coolen 
de planning goed aanhouden. 
Ook de inzet van extra schil-
ders en het doorwerken in de 
bouwvak hielpen enorm. Het 
ziet er nu naar uit dat de klus 
in november geklaard is. 
Dan hebben in totaal 84 
leden en 42 niet-leden hun 
woning laten schilderen. 
De niet-leden sloten aan na 
oproepen daartoe in onder 
meer deze buurtkrant. Zes 
huiseigenaren besloten ver-
volgens ook lid te worden 
van het Onderhoudsfonds. Zij 
gaan dus meesparen voor de 
grote schilderbeurt in 2024 
als ook de gevels en muren 
weer witgeverfd worden. Dat 
aantal kan overigens nog 
oplopen, want ook enkele 
andere deelnemers toonden 
interesse. 
Na de Sint-Odulphusstraat 
volgen nog enkele woningen 
aan het Burghplein en aan 
de Geldropseweg/Petrus Don-
dersstraat/Jorislaan. 

Vragen over het Onderhouds-
fonds: onderhoudsfonds@
gmail.com.

Schilderbeurt Witte Dorp 2018

• Op 9 juni vond 
weer het jaarlijkse 
straatdiner plaats 
op het Burghplein. 
Het was wederom 
erg gezellig en 
zonder dat de or-
ganisatie het in de 
gaten had, hebben 
ze alweer het eerste 
Lustrum gevierd!

Straatdiner 
viert eerste 
Lustrum

2

Fo
to

: M
ar

te
n

 v
an

 R
o

es
se

l



September 2018 - nummer 19Het Witte Dorp / De Witte Burgh De Witte

3

door Karel Smit  
en Jacco van der Bruggen 

De laatste maanden 
zijn de inbraken in de buurt 
– oude en nieuwe Witte Dorp, 
de boeven maken geen ver-
schil - het gesprek van de 
dag. Op verschillende plaatsen 
sloegen criminelen toe. Reden 
voor het buurtpreventieteam 
om extra te gaan surveilleren. 
Daarvoor zijn ook nieuwe le-
den nodig. 

Inbreker aangehouden
De afgelopen 4 maanden zijn 
er in en rond het Witte Dorp 
de nodige inbraken en inci-
denten geweest. Er waren 
diverse woninginbraken in 
onder meer de 1e en 2e Wi-
lakkersstraat, St. Odulphus-
straat, Petrus Dondersstraat en 

Gebr. Van Doornestraat. Goed 
nieuws was er ook: een in-
breker die actief was in onze 
buurt, is aangehouden, onder 
meer op basis van een foto die 
van hem is gemaakt. 
Maar verder waren er pogin-
gen tot inbraak, er was een 
overval op een cafetaria aan 
de Heezerweg, er werden lood- 
en zinkslabben gestolen van 
schansmuurtjes, auto’s fors 
bekrast op de hoek Geldropse-
weg-St. Jorislaan en ten slotte 
is er een kratjesdief opgepakt 
die ook in het Witte Dorp ac-
tief is geweest. 
Reden voor het buurtpreven-
tieteam Tuindorp om de ac-
tiviteiten verder op te voe-

ren. Het team bestaat alweer 
bijna twee jaar. Intussen zijn 

er in het gebied tussen de 
Geldropseweg, Piuslaan, Hee-

zerweg en St. Jorislaan door 
de preventen al heel wat ron-
des gelopen. Maar er is nog 
altijd behoefte aan uitbreiding 
van ons team, zeker gezien 
het toenemend aantal woning- 
inbraken.

Buurtpreventieteam
Als coördinator van het buurt-
preventieteam Tuindorp orga-
niseert Jaco van der Bruggen 
binnenkort een bijeenkomst 
voor bewoners van Tuindorp 
die interesse hebben om zich 
aan te sluiten bij het buurtpre-
ventieteam. Wil je de veilig-
heid in je buurt vergroten en 
heb je wat tijd om met andere 
preventen zo nu en dan een 
ronde te lopen, geef je dan op 
via het mailadres buurtpreven-
tie.tuindorp@gmail.com.
Je wordt daarna uitgenodigd 
voor de informatiebijeen-
komst, waarna je zeker en-
thousiast zult zijn.

Criminelen slaan toe in de wijk
Buurtpreventie wil meer doen tegen toenemend aantal inbraken

Je kunt natuurlijk zelf ook iets doen om de 
veiligheid in je buurt en van jouw woning te 
vergroten. Hierbij enkele anti-woninginbraak 
tips:
• Sluit geen overgordijnen en haal geen plan-

ten voor de ramen weg
• Schakel eventueel een tijdschakelaar in voor 

de lampen
• Laat de brievenbus bij langdurige afwezig-

heid regelmatig leeghalen
• Let op dat - gezien van de straat - waarde-

volle spullen zoals televisie, laptop, camera, 
sieraden e.d. niet in het zicht staan

• Vermeld niet op social media dat je met 
vakantie bent

• Gebruik buitenverlichting

• Doe de deur op het nachtslot ook al ben je 
maar even weg en doe de voor- en achter-
deur op het nachtslot voor je gaat slapen.

• Controleer de deur op anti-inbraaksloten en 
secustrip

• Sluit de poort naar de tuin altijd goed af 
ook al ben je thuis. 

• Gebruik registratiekaarten van de politie 
om waardevolle voorwerpen te registreren

Een andere optie is om de brandgangen af 
te sluiten met poorten, zodat inbrekers niet 
meer zo gemakkelijk weg kunnen via de 
gangen. Daarvoor is natuurlijk wel instem-
ming vereist van aanwonenden. Her en der 
verschijnen nu de eerste poorten, terwijl 
elders initiatieven nog lopen. 

• Het buurtpreventieteam is op zoek naar nieuwe leden.

• De schade aan de achter-
deur na een inbraak in het 
Witte Dorp.

ANTI-WONINGINBRAAK TIPS

• Iedereen deed mee met Kingday 
aan het thema van dit jaar: Kingsday 
Du'dok mee?! Daardoor was het weer 
super druk op het plein!

Met de Kidsrun, levend tafelvoetbal, 
taart versieren, schminken, break-
dance workshop, goochelaar, pop-
penkast, open podium, het Stratums 

muziekcorps St. Cecilia, uiteraard de 
Koningsmarkt, een mobiele barista, 
foodtruck en gezellige bar kwam ie-
dereen ruimschoots aan z'n trekken!

Kingsday 2018Voor u geknipt
ED  6 september 2018

EINDHOVEN
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door Paula van Overveld

Loslaten vindt ze moei-
lijk. Dat werd wel duidelijk 
toen ze 24 jaar geleden met 
haar man Theo, dochter Ma-
non van 2,5 jaar en zoon Da-
vid van net twee maanden 
oud, naar De Witte Burgh ver-
huisde. Haar hart zat diep-
geworteld in Breda. Die pijn 
ijlde nog lang na. Nieuwe los-
laat-pijn is er deze zomer bij 
het afscheid van ‘haar’ Hassel-
braam-kinderen, -collega’s en 
de -ouders, waar Barbara in 
1998 als invalkracht begon. 
En ook een beetje om dochter 
Manon die vorige maand in 
het huwelijksbootje stapte. 

Echt zoenen
Uit haar Hasselbraam-loop-
baan springen de projectwe-
ken eruit, waarbij de hele 
school zich onderdompelt in 
een bepaald thema, met per 
klas een eigen invulling. “Je 
kon er helemaal de diepte 
mee in, dat was er zo leuk 

aan. We gingen met de kin-
deren op pad of nodigden be-
paalde mensen uit zoals Theo 
Maassen tijdens het project 
over Annie M.G. Schmidt. Hij  
kwam vertellen over zijn rol 
in de film Minoes. De kin-
deren wilden ook graag we-
ten of hij zijn tegenspeel-
ster echt zoende - wat het 
geval was - terwijl hij zelf 
een vrouw heeft. Dat vonden 
ze wel apart.” Ook aan de 
totaalmusical van alle kinde-
ren in 2011 toen de school 
spilcentrum werd, bewaart ze 
mooie herinneringen. Evenals 
aan de diverse kidsrun-edities 
van de Marathon van Eindho-
ven. En de leuke voorvallen 
die ze allemaal bewaart in een 

schriftje. Zoals die keer dat er 
een kleuter huilend naar haar 
toe kwam. Ze had een teke-
ning cadeau gekregen van een 
klasgenootje met een en al 
gekras. Dat vond ze niet leuk. 
Ik vertelde het tekenaresje dat 
het wel zo aardig is om extra 
aandacht te besteden aan een 
tekening die je iemand cadeau 
doet en dat je dan niet zomaar 
wat moet krassen. Ze zei toen 
met een stalen gezicht: “Maar 
dit is abstracte kunst!” Of die 
keer met begrijpend lezen, 
dat de kinderen aan moesten 
geven wat er bij ‘tube’ past: 
deksel of dopje. “Er kwam een 
kind naar me toe. Hij wist wel 
wat het moest zijn, maar het 
juiste antwoord stond er niet 
bij. Dat moest zijn “you”. Kos-
telijk toch?”

Pittig
Wat ze het minste zal missen, 
is de werkdruk die het onder-
wijs met zich meebrengt. “66 
jaar en 8 maanden zou mijn 
officiële pensioenleeftijd zijn. 
Maar ik merkte dat steeds 
meer zaken digitaal verwerkt 
moesten worden. Daar ben ik 
niet handig in en al hele-
maal niet snel. Daarbij wordt 
lesgeven steeds gecompliceer-
der, vooral door de trend van 
passend onderwijs. Je krijgt 
als leerkracht te maken met 
veel verschillende niveaus in 
de klas. Je moet daar wel mee 
om zien te gaan en je moet er 

je leerstof op aanpassen. Dat is 
heel intensief of soms gewoon 
te zwaar naarmate je ouder 
wordt. Zeker als je bijvoor-
beeld gelijktijdig kinderen 
in de klas hebt met autisme, 
PDD-NOS en ADHD. Het is pit-
tig om dan alles in balans te 
houden. Nu is het veel meer 
onderwijs op maat. Dat vind ik 
een goede ontwikkeling hoor, 
maar het vergt wel veel van je 
als leerkracht. Dus ik had al 
voor mezelf bedacht dat ik op 
mijn 64e zou stoppen, zoals ik 
dit jaar gedaan heb.”

Wijze lessen
Na zo’n lange tijd binnen de 
schoolmuren zijn er vast de 
nodige wijze lessen te geven 
en op te doen. Barbara geeft 
‘haar’ kinderen altijd mee: 
“Houd rekening met elkaar: 
samen spelen, samen delen. 
Als er een ruzietje is, is dat 
niet erg, als je het maar weer 
goed maakt.”
Zelf leerde ze van ‘haar’ kin-
deren dat je mag huilen van 
geluk. “Ik was in de afgelopen 
kersttijd een verhaal aan het 
voorlezen:  “De kleine engel 
die geluk bracht”. Ik ging er 
helemaal in op - het nade-
rende afscheid zal er vast iets 
mee te maken hebben gehad 
- dat ik helemaal emotioneel 
werd. Een kleuter vroeg: “Juf 
zit jij nou te huilen?” En toen 
riep een meisje uit groep 1 
er vrolijk achteraan: “Van ge-

luk! Van geluk! Dat heeft mijn 
moeder ook altijd als mijn 
vader mooie muziek op zet.” 
Dan kun je eigenlijk niet an-
ders dan in de lach schieten”, 
grinnikt ze. “Kinderen hou-
den je letterlijk bij de les en 
roepen je zo nodig ter verant-
woording als je iets niet doet 
wat je hebt beloofd”, lacht ze. 
En de sleutel om een geluk-
kige leerkracht te zijn: “Wees 
altijd jezelf, sta open voor el-
kaar en haal het beste in el-
kaar naar boven, zowel bij de 
kinderen als bij je collega’s.” 

Toekomst 
“Ik heb al contact gehad met 
het Philips museum. Daar ga 
ik vanaf september vooralsnog 
een dag in de maand vrijwil-
ligerswerk doen”, vertelt Bar-
bara enthousiast. Theo gaat 
volgend jaar pas met pensi-
oen, dus in huize Vermeulen 
heerst nog een vast werkrit-
me. “Daarna denk ik dat we 
lekker gaan reizen. Misschien 
wel naar Nieuw-Zeeland, waar 
ik dan een oud-collega uit 
Oudenbosch kan gaan opzoe-
ken.” Maar nu staat er eerst 
een vakantie naar Italië ge-
pland en een weekje kuren 
met een vriendin in Neder-
land. Wellicht ga ik mijn doch-
ter Manon een handje hel-
pen in het huishouden. Verder 
ga ik even lekker niksen en 
maar zien wat er op mijn pad 
komt”, blikt ze vooruit.

Afscheid Juf Barbara
• Een van de laatste keren dat juf Barbara Vermeulen ‘haar’ kleuters voorleest buiten bij de zandbak van basisschool 
De Hasselbraam.

Een kleine veertig jaar 
werkte ze in het onder-
wijs: Barbara Vermeulen 
uit de Gebroeders van 
Doornestraat. De eerste 
helft in Oudenbosch (bij 
Roosendaal), de laatste 
helft in Eindhoven bij 
basisschool De Hassel-
braam in de Tuinstraat. 
Ze had alles bij elkaar 
wel zo’n 1200  kinderen 
onder haar hoede, trok 
door alle groepen van 
de basisschool, maar 
de kers op haar ‘school-
taart’ waren toch wel 
de kleuters, aan wie 
ze op speciaal verzoek 
haar laatste onderwijs-
jaren les gaf. Met De 
Witte blikt ze terug.
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door Sophie Beer

Nadine had van het 
Witte Dorp gehoord via een 
vriendin. Mooie verhalen waar 
ze enthousiast van werd. En 
heel bijzonder, Mike had er in 
dezelfde straat als waar ze nu 
zelf wonen,  vrienden wonen 
die hij nog kende vanuit Au-
stralië, zijn thuisland.  

Globetrotters
Voor ze naar Eindhoven kwa-
men woonden ze een jaar in 
Oosterhout. En daarvoor weer 
in Zwitserland en in Sydney. 
Geboren in Florence, ver-

huisde Mike op zijn tweede 
jaar van Italië naar Australië. 
Na zijn studie Chemical En-
gineering werkte hij over de 
hele wereld: Japan, Canada, 
Frankrijk, Engeland en dan nu 
Nederland, Eindhoven, ‘the 
White Village’. Het leven is 
zonder al dat reizen een stuk 
leuker geworden, vindt Mike. 
Nadine, geboren in Almere, 
studeerde Beeldende Kunst 
aan AKV Sint Joost en kwam 
bij Nyrstar terecht in Zurich, 

waar ze Mike ontmoette bij de 
koffieautomaat. De vonk sloeg 
over.  
Toen Mike vorig jaar samen 
met twee partners het bedrijf 

Remat Chemie in Helmond 
overnam,  hebben hij en Na-
dine alle opties op een rij 
gezet. Bleven ze wonen in Oos-
terhout of werd het Tilburg, 

Breda, Den Bosch? Uiteindelijk 
werd het het Witte Dorp. Het 
moest gewoon zo zijn. 
Bijna elke vergelijking met 
Australië gaat mank. Hier 

geen huizen met ruimte aan 
alle kanten,  geen zwemba-
den in de tuin en de oceaan, 
hier de zee, is ook al een 
eindje weg. ‘Maar wat zijn de 
Nederlanders aardig en open 
en gastvrij! Dat hebben ze 
gemeen met de Australiërs’, 
meent Mike. Hij roemt ook de 
dynamiek van Eindhoven met 
zoveel jonge inwoners.  

Duurzaamheid 
Het valt Nadine daarnaast op 
‘dat er in Eindhoven zoveel ge-
beurt op het gebied van crea-
tieve oplossingen zoeken voor 
maatschappelijke problemen’. 
Op dit moment studeert ze 
Design en Innovatie. Dat ver-
binden met duurzaamheid en 
vergroening is wat ze straks 
het liefste zou willen in een 
betaalde baan. 

Duurzaamheid is ook het sleu-
telwoord bij Remat Chemie, 
het bedrijf van Mike. Daar 
worden chemische oplosmid-
delen op een milieuvriende-
lijke manier schoongemaakt 
en opnieuw ingezet. ‘Het past 
bij de tijdgeest. Voor onze me-
dewerkers is het ook niet zo-
maar een baan, ‘it’s something 
more important’. Dit jaar is er 
20.000 ton verwerkt, in de na-
bije toekomst moet het groei-
en naar 50.000 ton.  Het zijn 
mooie en hoge doelen. 

Dagelijks leven
Maar ondertussen draait het 
dagelijks leven ook gewoon 
door. Er wordt tijd gemaakt 
voor oer-Hollandse hobby’s 
als zwemmen en fietsen. Mis-
schien wordt straks de Licht-
jesroute gefietst. Lekker koken 
is belangrijk. En ook Anna en 
Sara doen het goed. Ze hebben 
al snel hun draai gevonden in 
de buurt en op school. Regel-
matig pakken Nadine en Mike 
de fiets om met hen richting 
Vrije School te gaan. Of het 
altijd zo geweest is. Bij de Van 
Oldenbarneveltstraat scheiden 
hun wegen. Mike fietst door 
naar Helmond. ‘Tot vanavond!

5

• Het toegestroomde 
publiek voor het Ari-
ens toneel op het 
Burghplein vertrekt 
doorgaans direct na 
het wagenspel en mis-
sen dan het optreden 
van het geweldige Vrij-
zinnig Klezmer Orkest 
De KleZkoppen die 
doorgaans rond 20.00 
uur hun laatste ‘repe-
titie’ voor de zomerva-
kantie houden. 
Deze wordt bijgewoond 

door vaak maar een 
handjevol mensen. 
Zonde! 

Een optreden van de 
KleZkoppen is een 
echte een aanrader!! 
V.l.n.r. buurtgenoot 
Gerard van der Vleuten 
(sousaphone), Andreas 
Buijs (trombone),  Mau-
rice Jacobs (trompet),  
Henri Heerings (Alt-
saxofoon) Ad van Erp 
(klarinet).

KleZkoppen

Nieuw
in de wijk
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Stiekem droomde ze al 
een lange tijd van wo-
nen in het Witte Dorp. 
En haar wens kwam uit. 
Afgelopen juli streek 
Nadine Declercq (36) 
met partner Mike Giun-
ti (46) en dochters Anna 
(7) en Sara (5) neer aan 
de 1e Wilakkersstraat 
nummer 12.

Dromen van het Witte Dorp

• Wie komt Sara helpen met het maken van een puzzel van 1000 stukjes? V.l.n.r. Mike 
Giunti, Anna, Sara en Nadine Declercq.
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door Paula van Overveld

Martiens wieg stond 
op een boerderij in de Noord-
oostpolder, hij studeerde in 
Enschede Werktuigbouw en 
kwam in 1985 naar de Licht-
stad om er te werken bij een 
start-up van de TU/e. Nu werkt 
hij al ruim 20 jaar bij DAF 
als engineering manager in 
een groep die het interieur 
van cabines ontwikkelt. Sinds 
1996 woont hij in het Witte 
Dorp. Eerst zes jaar met zijn 
toenmalige vrouw Josje aan 
het Burghplein waar ook hun 
kinderen Kira en Donna wer-
den geboren. Na de scheiding 
is hij 100 meter verderop in de 
Burghstraat gaan wonen, fijn 
en praktisch voor zijn doch-
ters. Hij was een enthousi-
ast Hemelvader en woont nog 
steeds met heel veel plezier in 
het Witte Dorp. Intussen heeft 
hij ruim 12 jaar een latrela-
tie met Kitty. Met alle plezier 
geeft hij een inkijkje in de we-
reld van het (amateur-)zingen. 

Nieuwe fase
“Dat zingen is weer op mijn 
pad gekomen toen ik op de 
oproep inging in De Witte 
zo’n drie jaar geleden voor 
het Iriskoor* in de Blokhut. 
We zingen van alles: klassiek, 
volksmuziek en pop. Ik ont-
dekte dat het me goed af-

ging en ik kreeg reacties als: 
‘oh wat zing jij leuk!’”, vertelt 
Martien enthousiast.  Vroeger 
op school kreeg hij voor zin-
gen wel een 8, maar hij heeft 
daar nooit iets mee gedaan. 
Hij is wel gaan pianospelen - 
handig voor het lezen van no-
ten - en in zijn studententijd 
speelde hij saxofoon. “Door-
dat de kinderen het huis uit 
zijn, Kira van 24 is inmiddels 
psychologe in Amsterdam en 
Donna studeert Psychologie in 
Leiden, breekt er een nieuwe 
fase aan in je leven.” Naast 
zijn drukke baan kreeg Mar-
tien tijd zich op andere dingen 
te richten.  

Kippenvel
Het Iriskoor, waar hij het heel 
erg naar zijn zin heeft, vorm-
de de springplank naar ver-
dere zang-stappen. “Een van 
de Iriskoor-leden vertelde over 
het Carmina Burana-project in 
het Vonderkwartier, als mid-
del om meer onderling con-
nectie te maken in de buurt. 
Mensen met zangervaring uit 
andere wijken waren ook wel-
kom. Ik heb er aan meege-
daan, het duurde een jaar, en 
ik vond het hartstikke leuk. 
Dat proces, dat je met zijn al-

len iets moois neerzet en dat 
het kippenvel oplevert. Dat 
smaakte naar meer”, aldus 
Martien.
Daarna deed hij mee aan Mee-
zing Klassiek in het Muziek-
gebouw, waarbij je als deelne-
mer zelf een muziekstuk in-
studeert. Je bent daar wel twee 
tot drie maanden mee bezig. 
Martien laat zien dat je met 
het programma Noteworthy 
een muziekstuk kunt inladen 
en zo jouw partij achter de 
computer kunt instuderen. 
Bij Meezing Klassiek wordt 
vervolgens onder begeleiding 
van een professionele dirigent 
in één dag het muziekstuk 
ingestudeerd samen met een 
orkest, en dat met zo’n 200 
mensen. “Dit keer was dat het 
Requiem van Mozart. Een stuk 
van een uur en best pittig”, 
vertelt Martien.
“Als je zo lang bezig bent 
geweest met het instuderen 
van een stuk, ben je blij om 
het nog een keer te kunnen 
doen.” Die kans nam hij door 
deelname aan een zogenaamd 
‘scratch-concert’ begin dit jaar 
in een kerk in Tilburg, waar 
ook het Requiem van Mozart 
op het programma stond. Mar-
tien werd toen gevraagd of hij 

mee wilde doen aan de uitvoe-
ring van het Requiem met het 
kamerkoor Ad Parnassum. Met 
daarbij nog twee nieuwe 20e-
eeuwse stukken.

“Dat is echt weer een stapje 
hoger, ik moest daar ook au-
ditie doen. Ik ben in feite een 
onervaren zanger en sta daar 
tussen mensen die hun hele 
leven niet anders doen. Met 
een paar anderen krijg ik sa-
men steeds een half uur voor 
de officiële repetitie een soort 
bijles, waar ik veel van leer. 
Dat vind ik heel leuk. Het Iris-
koor is heerlijk ontspannen en 
dit koor daagt me echt uit”, zo 
concludeert Martien.  Op 4 no-
vember is het concert** in het 
Trappistenklooster Konings-
hoeven in Berkel-Enschot. Ja, 
waar ook het La Trappe-bier 
gemaakt wordt! 

Doodschamen
“Mijn moeder kon goed zin-
gen. In de kerk zong ze uit 
volle borst mee. En met kerst 
zong ze dan in tweede stem 
tegen de hele kerk in. Als 
kinderen schaamden wij ons 
dood. Nu kijk ik erop terug 
met een gevoel van trots. Wat 
een vrijheid levert dat op!”, zo 

relativeert Martien nu. “Er zijn 
altijd wel dingen die je goed 
kunt. En als je je talent vindt 
en je daar meer mee kan, dan 
geeft je dat zelfvertrouwen en 
kracht. Zingen is heerlijk, je 
kunt je erin uiten en je kunt 
het op jouw moment doen. Ik 
ben er nu drie jaar mee bezig. 
Specialiseren, in de zin dat ik 
er al mijn vrije tijd aan zou 
geven, zal ik nooit doen. Ik 
vind veel dingen leuk. Dit is 
wat ik wil. Verder hoef ik niet 
te komen. Maar ik wil het wel 
mijn hele leven blijven doen. 
Hiermee heb ik het wel gevon-
den!”
Martien zou graag een Kijkje 
in de Keuken werpen bij zijn 
toekomstige achterbuurvrouw 
Judith, die binnenkort gaat 
verhuizen naar de Odulphus-
straat, haar derde adres in het 
Witte Dorp. 

* Bij het Iriskoor zijn nieuwe mensen 
altijd welkom, zeker sopranen, tenoren 
en bassen! Repetitie-avond: een keer in 
de 14 dagen op maandagavond in de 
Blokhut.  Interesse? Meld je bij Martien 
(m@vandorsser.com).
** Kaarten voor het concert van Ad 
Parnassum op 4 november om 15.00 
uur, in het Trappistenklooster in 
Berkel-Enschot zijn verkrijgbaar via 
www.kamerkooradparnassum.nl.

a Een kijkje in de keuken b

• Via zijn computer studeert Martien van Dorsser zijn partituren in: “Zingen wil ik mijn hele leven blijven doen!”

Deze nieuwe rubriek 
vervangt de kookru-
briek Men neme een 
Vin du Dok. Daarin ne-
men we letterlijk en/of 
figuurlijk een kijkje in 
de keuken van buurt-
bewoners. Of dat toch 
om kookkunsten gaat 
en een recept oplevert 
of juist en inkijk geeft 
in iets heel anders. Ook 
geef je deze ‘kijk-in-
de-keuken-blik’ door 
aan een andere buurt-
bewoner. 
De aftrap neemt Mar-
tien van Dorsser (58) uit 
de Burghstraat. Hoewel 
hij veel kookt – allesbe-
halve AVG (aardappels-
vlees-groenten) maar 
het liefst met de wok 
- geeft hij een inkijk in 
zingen: een talent dat 
hij een aantal jaren ge-
leden herontdekte en 
flink oppoetste.

Fo
to

: P
au

la
 v

an
 O

ve
rv

el
d

Zingen is heerlijk!!
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Aardgasvrij? Een brug te ver!
Wel veel te doen aan duurzaamheid en comfort monumentale woningen

door Michel Theeuwen

De bewoner van de 
Burghstraat kan het weten. 
Hij is een van de kartrekkers 
van de werkgroep Duurzaam 
Witte Dorp en zijn huis is 
voorzien van de laatste duur-
zaamheidssnufjes.
Ton van der Pluijm wilde voor 
zichzelf uitzoeken wat er al-
lemaal mogelijk was in de 
monumentale woningen. Zo 
richtte hij samen met een aan-
tal andere bewoners de werk-
groep Duurzaam Witte Dorp, 
DuWiDo op. De groep onder-
zocht diverse maatregelen en 
zocht er bedrijven bij die de 
isolatie, ventilatie of nieuwe 
kozijnen konden aanbrengen. 
Veel van wat de actieve buurt-
bewoners uitgedokterd heb-
ben (zie site hetwittedorp.nl, 
Onderhoud, Duurzaamheid), 
heeft Van der Pluijm in eigen 
huis uit laten voeren. 

Isolatie
De woning kreeg vloer-, 
spouwmuur- en dak- en glas-
isolatie. Dat laatste in de 
achtergevel in nieuwe stalen 
kozijnen die - conform ont-
werp van Dudok - inclusief de 
originele deurdetails speciaal 
hiervoor zijn gemaakt. Het is 
wel staal, maar zónder de zo-

genaamde koudebrug en mét 
het goed isolerende HR++-glas. 
Mechanische ventilatie regelt 
de aanvoer van verse lucht 
die door een warmte-terug-
win-installatie gaat (WTW): de 
warmte uit de afgezogen lucht 
wordt eruit gehaald om de 
verse lucht mee voor te ver-
warmen, anders gaat alle dure 
warmte zo door het systeem 
naar buiten. De installatie 
staat op zolder in een aparte 
ruimte met geluidsisolatie. De 
buizen en slangen zijn door 
de ongebruikte schoorsteen-
kanalen getrokken. Buiten de 
luchtroosters zie je er niets 
van.
  
De keuken kreeg een recir-
culatie-afzuigkap: die gebruikt 
koolstoffilters zodat de war-
me lucht binnen kan blijven, 
waardoor geen warmte ver-
loren gaat.  In elke ruimte 
regelen thermostaatkranen 
de (vloer)verwarming. Op het 
schuurtje zijn de maximale 4 
zonnepanelen gelegd, met een 
effectieve opbrengst van 900 
kWh!
Kortom, alles wat je kunt be-
denken, is gedaan aan de wo-
ning in de Burghstraat. In to-
taal is het verbruik van gas 
met de helft en dat van elek-
triciteit met een derde terug-
gelopen, terwijl het comfort 
serieus is toegenomen. Veel 
meer zit er op dit moment   

niet in, meent Ton van der 
Pluijm. Aardgasvrij wonen zal 
in de monumenten voorlopig 
niet haalbaar zijn. Daarvoor 
zijn diverse redenen. ,,De wo-
ningen hebben diverse bouw-
kundige beperkingen. De be-
tonnen lateien boven de ko-
zijnen, het balkon en de erker 
steken door de spouwmuur 
en zorgen zo voor een koude-
brug. Zo blijft   het huis een 
emmer met gaten: je krijgt 

de woning nooit 100 procent 
dicht.” Terwijl kierdichting 
en isolatie van groot belang 
zijn omdat de cv-ketel vervan-
gen moet worden door alter-
natieven die niet zo’n hoge 
temperaturen halen als met 
gas. ,,Ook daarom is het zoge-
naamde nul op de meter een 
illusie.” 

Beperkingen
Daarnaast heeft de monumen-
tenstatus ook zo z’n beperkin-
gen. Het hele dak vol leggen 
met zonnepanelen kan niet. 
,,Dat zou monument onwaar-
dig zijn.” Of de interpretatie 
die de monumentencommis-
sie geeft aan het begrip be-
scherming van de monumen-
tale woningen. Zo wordt mo-
menteel het vervangen van de 
houten door een betonnen of 
renovatievloer, nodig voor de 
onmisbare   (lagetemperatuur)
vloerverwarming, niet toege-
staan.  Die houten vloeren hó-
ren bij de oorspronkelijke mo-
numenten, is de redenering. 
,,We zijn nu in een construc-
tief overleg met de monumen-
tencommissie hoe de huidige 
wooneisen en   verduurza-
ming van de woningen samen 
kunnen gaan met de monu-
mentenstatus”, aldus Van der 
Pluijm.

Ook de kwestie van de zon-
nepanelen toont aan dat er 
voorlopig ook andere gemeen-
telijke hindernissen te nemen 
zijn. De leges bedragen 700-
800 euro, omdat je een dub-
bele vergunning nodig hebt. 
Daardoor wordt de terugver-
dientijd zwaar negatief beïn-
vloed. We zijn er nog over 
in overleg. Want de gemeente 
wil duurzaam gedrag aan de 
ene kant stimuleren, maar int 
wel de leges.

Alternatieven
Zonder volledige isolatie en 
die vloerverwarming    (of 
een andere lagetemperatuur-
verwarming middels speciale 
radiatoren of plafond) zullen 
ook alternatieven, zoals warm-
te uit het stadsnet of een cen-
trale warmtepomp in de grond 
voor de hele buurt, moeilijk 
te realiseren zijn. Daarmee is 
de woning dan evenmin goed 
warm te stoken. Dat geldt ook 
voor de lucht / water warm-
tepomp, een van de alterna-
tieven voor de cv-ketel, door 
de thermische verliezen gaat 
dit nooit efficiënt werken en 
bovendien wil je op het dak of 
aan de gevel geen warmtewis-
selaar installeren. Bijverwar-
men op stroom of gas is dan 
onvermijdelijk en dat is duur 
en niet duurzaam. Voor indi-
viduele water / water warm-
tepompen in de grond zijn de 
kavels met 6,6 meter te smal 
in het Witte Dorp. Daarvoor 
zou je goede afspraken met je 
buren moeten maken.   
Maar Ton van der Pluijm 
houdt wel hoop. ,,Een tech-
niek als de water / water 
warmtepomp staat nog in de 
kinderschoenen. We zullen er 
alle kennis in moeten steken 
om er iets van te maken.” 
Tips voor buurtbewoners heeft 
Van der Pluijm wel. ,,Als je 
gaat verbouwen, moet je het 
goed aanpakken. Isoleren is 
een voorwaarde, want dat 
scheelt energie en verhoogt 
het comfort. Wel zul je aan de 
ventilatie moeten denken. En 
wellicht kun je gelijk lagetem-
peratuurverwarming aanleg-
gen, zodat je voorbereid bent 
om later een warmtepomp te 
installeren. En die zonnepane-
len altijd installeren natuur-
lijk. Ik wek er toch een derde 
van mijn stroom mee op.” 
En hoe dat verder moet? Van 
der Pluijm heeft wel een idee: 
,,Het zou fijn zijn als de mo-
numentencommissie en de 
gemeente beter gaan meeden-
ken om samen met de bewo-
ners te helpen een monumen-
taal waardige verduurzaming 
van onze mooie woningen te 
realiseren.”

• Ton van der Pluijm met een filter van de warmteterug-
win-installatie van zijn mechanische ventilatiesysteem.

Aardgasvrije woningen, je hoort er veel over de laat-
ste tijd. Maar zou dat ook iets zijn voor het Witte 

Dorp? Ton van der Pluijm denkt dat dat een brug te 
ver is: de monumentale woningen lenen zich daar ge-
zien de bouwkundige beperkingen en de eisen van de 

monumentencommissie vooralsnog niet voor. Maar 
er is wel degelijk veel te bereiken op het gebied van 

duurzaamheid en comfort.
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• Ton van 
der Pluijm 
heeft met 

een buurman 
stalen kozijnen 

laten maken 
voor de achter-

gevel. Die 
zijn conform 
ontwerp van 

Dudok én 
voorzien van 

goed  isolerend 
HR++-glas.
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Advertensies

Vervolg van voorpagina
door Mark Haans

Voor ons als NZNF com-
missie was het weer een 
mooie kroon op een jaar hard 
werken. Weer een geslaagde 
editie! Wij hopen eigenlijk dat 
er mensen heel jaloers zijn en 
dolgraag een bijdrage zouden 
willen leveren aan komende 
edities. Door een emigratie, 
een aanstaande verhuizing en 

de wens om na een aantal edi-
ties weer eens wat anders te 
doen zien we dolgraag wat en-
thousiaste buurtgenoten tege-
moet die hun schouders onder 
dit mooie evenement willen 
zetten en het team willen ver-
sterken. 

Iets voor mij
Op het feest hebben we er al 
2 weten te strikken maar als 
jij denkt "dat is iets voor mij", 
neem dan vooral even contact 
op!! Dat kan bij een van de 

commissieleden die je kent of 
via NZNF@hetwittedorp.nl.
Om het nog maar eens te be-
nadrukken wil ik dolgraag de 
enthousiaste teamleden van de 
NZNF commissie bedanken!!! 
Op de achtergrond kost zo-
iets moois organiseren stiekem 
heel veel tijd en daar mag best 
bij stilgestaan worden. Dus, 
als je een van de buurtgenoten 
ziet lopen die zich hiervoor in-
spant. Een compliment of een 
duim omhoog is zo gegeven 
toch ;-)

Commissie NZNF zoekt 
enthousiaste versterking 
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• Het NZNF 2018 was ook dit jaar weer een succes. Met een nieuwe formule een aantrek-
kelijk evenement voor jong en oud.

• Thomas Johannes van Waveren, was een gedreven 
amateur-fotograaf. Hij woonde van 1941 tot 1971 op de 
hoek van het Burghplein, op nummer 7. Via zijn doch-
ter Ottoline beschikken we over foto's van het Witte 
Dorp destijds. Er zit een foto tussen van het ophangen 
van de was in de tuin (inmiddels verjaard) en het plaat-
sen van een antenne op het dak (evenals verjaard). 
Ook broodbezorging aan huis is verjaard. Op deze foto 
een bakfiets van de Etos die brood verkoopt op het 
Burghplein: 'Het beste brood is Etos brood'. 

 door Hans Hoekstra

Uit de oude doos

Lichttoren op Burghplein
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• Vanaf 18 
septem-
ber tot 14 
oktober is 
de Philips 
Lichttoren 
te bewon-
deren als 
onderdeel 
van de 
Licht-
jesroute 
2018.
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door Sophie Beer

De band tussen voor-
zitter Ivo Baijens en de bijna 
75-jarige Lichtjesroute begon 
in 2008. De vrijwilligers van 
de Lichtjesroute waren druk 
bezig op het Burghplein met 
de verlichting aan de huizen 
toen Baijens  naar hen toeliep 
en vroeg of hij een handje kon 
helpen. Hij had net zijn huis 
gekocht aan de 1ste Wilak-
kerstraat. 
Afkomstig uit Dommelen had 
Baijens geen herinneringen 
aan de Lichtjesroute. Hij hielp 
gewoon een handje mee en 
raakte in gesprek met de men-
sen uit de wijk. Het beviel 
hem wel. Het duurde slechts 
een paar maanden of hij zat in 
het bestuur. 

Public Relations
Baijens kreeg Public Relations 
in zijn portefeuille. ‘Ik had 
het nooit eerder gedaan, maar 
moest meteen flink aan het 
werk toen in 2010 tien kilome-
ter kabel werd gestolen met 
een waarde van 70.000 euro. 
Dan wil de pers met je praten 
en ze trekken alles uit je wat 
je niet wil zeggen’, blikt hij la-

chend terug. Na een tip bleek 
een deel van de kabels bij een 
schroothandelaar te liggen. De 
Lichtjesroute moest het terug-
kopen. Het was een lelijke 
tegenvaller. 

Warm bad
Maar door alle publiciteit 
werd de Lichtjesroute wel in-
eens met andere ogen beke-
ken. ‘Het was een warm bad’, 
zegt Baijens. ‘De Lichtjesrou-
te ging veel meer leven. Het 
werd echt gedragen door de 
mensen. Het had misschien 
daarvoor een wat suffig imago, 
maar nu stond de Lichtjesrou-
te anders op de kaart’. 
Het leidde ook tot enkele ver-
nieuwingen. In 2011 werd in 
samenwerking met Studio040 
een audiotour ontwikkeld en 
het jaar erop werd die uit-
gebreid met een Engelstalige 
versie. En alle gloeilampen 
zijn inmiddels vervangen door 
ledverlichting. 

Dat de Lichtjesroute leeft on-
der de Eindhovense bevolking 
blijkt uit de duizenden men-
sen die jaarlijks op de fiets of 
in de auto stappen om de 22 
kilometer lange route te be-
leven. Het evenement is niet 
vergelijkbaar met lichtfestival 
Glow, vindt Baijens. ‘Dat is 

internationaal en veel meer 
design. De Lichtjesroute heeft 
dat niet, maar het ademt tradi-

tie. Het is een evenement dat 
zorgt voor verbondenheid. Het 
straalt warmte uit. Niemand 

doet de route alleen. Je gaat sa-
men met familie of vrienden. 
Je viert er als het ware de vrij-
heid mee’. 

De Lichtjesroute is een be-
langrijk onderdeel van de be-
vrijding van Eindhoven op 18 
september. Ook Bayeux speelt 
een belangrijke rol daarin. De 
twee steden zijn sterk met el-
kaar verbonden omdat ze bei-
de als een van de eerste steden 
van hun land bevrijd werden 
door de geallieerden. Om die 
band  te bevestigen gaat een 
delegatie van de Lichtjesroute 
elke vijf jaar rond D-Day naar 
Bayeux om ook daar lichtorna-
menten te hangen. 
Baijens is trots op de Lichtjes-
route en vooral ook op zijn 
mensen. De vrijwilligers die 
zich het hele jaar door met 
hart en ziel inzetten. Hij her-
innert zich nog de allereerste 
keer dat hij als voorzitter tij-
dens het fakkeldefilé op het 
Stadhuisplein stond. ‘Toen de 
verlichte wagen van de Licht-
jesroute als laatste het plein 
opkwam. Ik glom van trots’. 

De Lichtjesroute is van 18 
september tot 14 oktober. 
De jaarlijkse fietsavond is op 
zaterdag 22 september.

• Voorzitter Ivo Baijens is trots op de lichtjesroute.

Opbouw
Lichtjes- 
Route
• De mannen 
van de Licht-
jesroute in de 
weer met de 
opbouw van 
een nieuw or-
nament. De 
enthousiaste 
senioren zijn 
nog immer op 
zoek naar jong 
bloed om hen 
te versterken 
en op een ge-
geven moment 
hun klus, be-
staande uit 
soms halsbre-
kende toeren, 
over te nemen.
V.l.n.r. Tits 
Bongers, Hugo 
Kamp, Ger 
de Groot, Jan 
Ogier en Hans 
Herms.
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Lichtjesroute ademt traditie
Buurtbewoner is vanaf 2008 betrokken bij de Lichtjesroute
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Jaarlijks terugkerend Ariëns Toneel op het Burghplein

• Het Ariëns toneel bracht traditiegetrouw op de maandagavond van de laatste schoolweek voor de vakantie - dit jaar 2 juli -  hun wagenspel op het 
Burghplein. Dit keer het sciencefiotion sprookje Flapselfondria. Veel buurtgenoten genieten van dit sympathieke wagenspel.
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