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“And now for something completely different”
Nieuwe datum en naam MZNF

Koninginnedag 2013 op het Oranje Burghplein

Door Wieger Cornelissen

Het al ruim tien jaar lang 
succesvolle MidZomerNacht-
Feest verhuist naar een an-
dere datum. In 2013 wordt een 
feest georganiseerd dat in tijd 
wat verder af komt te staan 
van het Koninginnedagfeest 
zodat er door het jaar heen 
wat meer spreiding in activi-
teiten ontstaat.
In plaats van het gebruikelijke 
weekend in de tweede helft 

van juni wordt de feestdatum 
voor dit jaar verschoven naar 
eind oktober. Ook de naam 
van het feest wordt dit jaar 
gewijzigd in MeeZing Nacht 
Feest. Het moge duidelijk zijn 
dat met deze titel een po-
ging is gedaan het bekende 
acroniem MZNF te kunnen 
handhaven. Tegelijkertijd wil-
len de organisatoren een ver-
volg geven op de formule die 
de meest recente midzomer 
nachtfeesten kenmerkte.
Met leuke artiesten en vrolijke 
meezingers werd het publiek 

tijdens die feesten opgewarmd 
voor de afsluitende uurtjes 
op de dansvloer. Aanstaande 
oktober gaat men met hit-
tekanonnen de tent lekker 
voorverwarmen en de buurt-
genoten worden zo rond half 
acht in de avond verwacht. De 
organisatoren hopen op deze 
manier weer veel enthousias-
te buurtbewoners te trekken. 
Binnenkort wordt op de web-
site van het Witte Dorp meer 
informatie bekend gemaakt 
over de precieze datum en de 
geselecteerde artiest.

Lang leve onze koning
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• Ger Grood met een V-armatuur.

Pagina 10 meer
Koninginnedag 

In 2014 is het 75 jaar geleden dat het Witte Dorp werd 
gebouwd. Een jubileum dat niet zomaar voorbij mag 

gaan, vindt ook het bestuur van de stichting Witte Dorp 
de Burgh. Daarom wordt gewerkt aan een jubileumfeest 
met activiteiten voor jong en oud. Ook is het de bedoeling 

dat het boek 50 jaar Witte Dorp uit 1989 een soort her-
ziene druk krijgt. Er zijn al diverse enthousiaste buurtbewo-

ners die daarmee bezig gaan.

Duidelijk is echter ook dat het organiseren van het 75-jarig jubileum te 
veel werk is voor het bestuur dat slechts uit drie personen bestaat. Daarom 

is de stichting op zoek naar vrijwilligers die mee willen werken in de 
werkgroep die het programma bedenkt en organiseert. Heb je interesse 

om er het komende jaar wat tijd en energie in te steken? 
Meld je dan aan bij bestuur@hetwittedorp.nl

Witte Dorp

(Ingezonden mededeling)

75-jarig jubileum
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door Marion Steegh

In heel Nederland kunnen 
mensen terecht in Repair Ca-
fés om hun kleine huishou-
delijke apparatuur, speelgoed, 
kleine meubelen en kleding te 
laten repareren. 
Het Repair Café Stratum gaat 
op 25 mei van start in het Ro-
chusbuurthuis ‘De Buut’ op de 
hoek Rochusstraat en Hoefkes-
straat. Twee Witte Dorpbewo-
ners Janneke de Munnik en 
Ingrid Winters behoren tot de 
groep enthousiaste initiatief-
nemers. 

Samen je kapotte spullen een 
nieuw leven geven vorm de 
basis voor het Repair Café 
Stratum. “Het creëren van een 
plek voor en door buurtbewo-
ners die elkaar ontmoeten op 
een vaste locatie waar gereed-
schap aanwezig is en waar 
zij hun meegebrachte spul-
len kunnen repareren, samen 
met een handige vrijwilliger.” 
Een ander motief is dat er 
zo vreselijk veel weggegooid 
wordt. Spullen kunnen duur-

zamer gebruikt worden. Maar 
de groep wil vooral ook het 
sociale contact tussen mensen 
bevorderen. Wellicht kunnen 
ouderen die in de Wilgenhof 
wonen zich aandienen om te 
komen repareren. Er wonen 
veel studenten in de buurt die 
geen gereedschap en materi-
aal hebben. Ze kunnen bij het 
Repair Café terecht. “We ho-

pen alle leeftijdsgroepen bin-
nen te halen”. 

Niet concurreren
Ine Chatrou uit de Rochus-
buurt kwam op het idee om 
een Repair Café in buurthuis 
de Buut te beginnen. Het gaat 
met name om dingen die je 
niet zomaar ergens kunt laten 
repareren. De dop is van de 

theepot, elektrische apparaten 
die kapot zijn (daar zal de 
meeste vraag naar zijn), maar 
ook kleding reparaties meu-

bels en speelgoed.
“Er zal geen reparatie van fiet-
sen plaats vinden, omdat je 
daar veel ruimte voor nodig 
hebt. En we willen niet con-
curreren met de fietsenma-
ker”.

Kleine prijs
Het principe is dat mensen 
met hun spullen komen en de 
reparatie samen met een han-
dige vrijwilliger uitvoeren. Het 
mes snijdt aan twee kanten. 
Je leert er allebei van en het is 
gezellig om dit met elkaar te 
doen. We willen er koffie en 
thee bij serveren.
En alles voor een kleine prijs. 
Er wordt gedacht aan een vrij-
willige bijdrage en de kosten 
van het materiaal. 

Het Repair Café opent op za-
terdag 25 mei van 14.00 – 
17.00 uur. Daarna weer op 29 
juni, de laatste zaterdag van 
de maand. 
Ook worden handige vrijwil-
ligers gezocht die kunnen re-
pareren. Tevens zijn nog ge-
reedschappen nodig. Heeft u 
nog handig materiaal voor het 
Repair Café of wilt u zich aan-
melden als vrijwilliger: repair-
cafe@stratumgmail.com 

Geslaagd Open Podium

• Op een mooie zondagmiddag in december kwamen zo’n 50 Witte Dorpers op het 
Open Podium af in Café Strauss. Dat was georganiseerd door Moniek van de Wiel (ach-
ter de bas) en Ernst-Jan Huijbers. Buurtgenoten gaven er hun muzikale kwaliteiten 
ten beste en dat deden ze opperbest. Het niveau was verrassend hoog. De sfeer zat er 
goed in: de tap ging open en de kurken vlogen van de fles. Dus ja… Zeker voor herha-
ling vatbaar. Gouden tip: de ‘harde kern’ gaat op Koninginnedag onder de naam The 
White Village People spelen. 
Op de foto v.l.n.r.: trompettist: Jurgen Feskens, pianist: Joep van de Burgt, zangeres 
donker: Iris Janssen, bassist: Moniek van de Wiel, gitarist: Aart van Beuzekom, klari-
nettist: Bert Sporen, drummer: Wim Louwers (niet uit het witte dorp), Saxofonist: Jan 
Peels (niet uit het witte dorp. Kwam op een facebookberichtje af) en grote zanger: Mi-
scha Lichtveld.
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Jaren '30-huizen zijn erg po-
pulair. Maar waarom spreken 
de architectuur en het woon-
milieu in tuindorpachtige wij-
ken nog altijd zoveel mensen 
aan? De auteur, Joost Kingma, 
woont zelf sinds de jaren ’80 
met zijn gezin in een jaren 
’30-huis in Driebergen. 
De magie van het jaren ’30 
huis, vorig jaar verschenen, 
is een bloemlezing uit het 
proefschrift over tuinwijken 
waarop Kingma in 2012 pro-
moveerde aan de TU Delft. 
Het gaat om circa honderd 
buurten, verspreid over Ne-
derland, met in totaal 100.000 
woningen. 
Het Gooi grossierde in de 
nieuwe ‘buitenplaatsen voor 
burgers’. Stadsbouwmeester 
Willem Dudok, de architect 
van het Witte Dorp in Eindho-
ven, schiep Hilversum volgens 
Kingma tot een internationaal 
vermaard voorbeeld van een 
tuinstad. 
Het Witte Dorp in Eindhoven 
van Dudok, dat als tuindorp 
werd gepresenteerd, komt in 
het boek overigens niet ter 
sprake. Er wordt speciale aan-
dacht besteed aan Bloemen-
daal, Baarn, Zeist, Bussum en 
Haren. 
Door het uitbreken van de 
oorlog betrof het de laatste 
ambachtelijk gebouwde hui-

zen van de 20ste eeuw. Dit ty-
pe huizen blijft volgens King-
ma populair op de woning-
markt. Sinds eind vorige eeuw 
keerde deze stijl in een neo-
versie terug in nieuwbouwwij-
ken, zoals de nieuwbouwwijk 
Dierdonk in Helmond. 
Kingma vindt wel dat de wij-
ken met neo-traditionele wo-
ningen in de jaren ’30-stijl 
door een hoog bebouwingsper-
centage een veel stedelijker 
karakter kregen dan eigenlijk 
past in een tuinwijk. 

Hans Hoekstra

De magie van het jaren ’30 
huis, Joost Kingma, uitgeve-
rij Vantilt, Nijmegen

Bloemlezing tuinwijken

Kapotte spullen een nieuw leven geven
Repair Café Stratum gaat van start op 25 mei

• V.l.n.r. Ton  van Aalst, 
Ingrid Winters, Janneke de 
Munnik, Dimphy ???, Koert 
Linders, Ine Chatrou, Cle-
mens  Hens (Daty Sprenger 
ontbreekt op de foto).
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door Michel Theeuwen

De De campagne voor 
de doorstart van het Onder-
houdsfonds Witte Dorp is in 
volle gang. Bij het verschijnen 
van deze buurtkrant eind mei 
is het collectief schilderen van 
de woningen tot 2025 waar-
schijnlijk zo goed als zeker 
veilig gesteld. Op dit moment, 
nog voordat de laatste ronde 
van huisbezoeken is ingegaan, 
staat de teller rond de 60 le-
den. Eind mei moet duidelijk 
zijn of de Vereniging Onder-
houdsfonds Het Witte Dorp 
met zijn nieuwe bestuur min-
stens 100 leden heeft gevon-
den om mee te doen. In juni 
wordt de doorstart dan een 
feit. 

Na twaalf jaar en twee schil-
derbeurten loopt de onder-
houdsovereenkomst die de 
leden met de vereniging had-
den, af per 1 juni van dit jaar. 
De Algemene Ledenvergade-
ring van de vereniging On-
derhoudsfonds heeft 11 maart 
besloten dat die doorstart er 
moet komen. 

Nieuw bestuur
Op 11 maart hebben de le-
den van de vereniging On-
derhoudsfonds ook een nieuw 
bestuur gekozen. Dat bestaat 
uit voorzitter Lex Bosselaar, se-
cretaris Michel Theeuwen en 
lid Jeroen Lebon. De stichting 
Beheer Onderhoudsfonds die 
de gelden beheert, heeft als 
(nieuwe) bestuursleden voor-

zitter Stan Verpraet, penning-
meester Fons de Breet en be-
stuurslid juridische zaken Bas 
Pijnaker. 
Samen met het oude bestuur 

en enkele vrijwilligers zijn zij 
op zoek gegaan naar voldoen-
de leden om het derde onder-
houdsfonds gestalte te geven. 
De bedoeling is om weer met 

minimaal 100 leden 12 jaar 
onderhoud af te spreken. Deel-
nemers gaan weer maande-
lijks een bedrag sparen voor 
een kleine schilderbeurt in 

2018 en een grote beurt (met 
de muren) rond 2025. 

Contract
Het contract dat deelnemers 
voorgelegd krijgen, is op en-
kele punten gewijzigd ten op-
zichte van de overeenkomst 
uit Onderhoudsfonds 2. Zo is 
het in OHF3 mogelijk om de 
verbintenis op te zeggen als de 
eigenaar overlijdt of – onder 
voorwaarden – als de woning 
wordt verkocht. 
Het gespaarde geld dat leden 
van Onderhoudsfonds 2 nog in 
hun potje hebben zitten na de 
schilderbeurt van vorig jaar, 
wordt ingezet voor het nieu-
we contract. Daardoor kan de 
maandelijkse bijdrage lager 
uitvallen. Ook is het mogelijk 
het geld op te nemen. Leden 
die stoppen, krijgen het geld 
meteen uitgekeerd. 
Leden en niet-leden zijn per 
brief en per e-mail benaderd 
om mee te doen. Ook de web-
site www.hetwittedorp.nl 
wordt ingezet in de campagne. 
Daar is bijvoorbeeld ook het 
nieuwe contract en de uit-
leg daarover terug te vinden. 
Meer informatie: onderhouds-
fonds@gmail.com.

Minimaal 100 leden nodig
Campagne Onderhoudsfonds 3 in volle gang

OHF3
Het nieuwe onderhoudsfonds krijgt 
de afkorting OHF3. Het eerste 
onderhoudsfonds startte in 1989 
als antwoord op de zichtbare 
achteruitgang in het onderhoud 
van de witte woningen. Met hulp 
van gemeentelijke subsidie werd 
toen ook achterstallig onderhoud 
weggewerkt. In 2001 werd het 
gemeenschappelijke werk voort-
gezet in het tweede onderhouds-
fonds. Dat contract loopt officieel 
af op 1 juni 2013. 

Een werkgroep van (oud)bestuurs-
leden en vrijwilligers heeft 
gebrainstormd over de voortzet-
ting. Conclusie was dat collectief 
onderhoud de beste manier blijft 
om de rijksmonumenten en het 
beschermd dorpgezicht in stand 
te houden. De schilderbeurt 
2012/2013 is daarvoor het beste 

bewijs. Niet alleen deden er 110 
leden mee, ook 56 niet-leden slo-
ten aan – tegen betaling van de 
begeleidingskosten. En enkele tien-
tallen buurtbewoners zochten zelf 
een bedrijf om het schilderwerk 
aan te pakken. 
Dat is mooi, maar duidelijk is ook 
dat het project alleen door de 
vereniging getrokken kan worden 
als er voldoende leden zijn. Het 
bestuur stelt dat aantal op onge-
veer 100. Alleen dan is het moge-
lijk de deskundige begeleiding 
te betalen en een gezamenlijke 
offerte aan te vragen.
In september gaat schildersbedrijf 
Coolen aan de slag bij enkele 
later aangemelde buurtbewoners. 
Deelname aan deze beurt is ook 
voor anderen nog mogelijk. Meer 
weten? Mail naar onderhouds-
fonds@gmail.com.

Enquête
Onderhoudsfonds 2
Het overgrote deel van de deelnemers aan 
het onderhoudsfonds Witte Dorp is tevre-
den over de schilderbeurt 2012/2013. Ze 
gaven het totale project gemiddeld een 
7,8. Het schilderwerk zelf kreeg zelfs van 
85 procent van de geënquêteerden het 
cijfer 8 of hoger. Dat blijkt uit de resulta-
ten van de enquête die het bestuur heeft 
gehouden. 
In totaal 47 deelnemers aan de schilder-
beurt, of 30 procent, vulden de enquête in; 
37 leden en 10 niet-leden. Alle resultaten 
zijn terug te vinden op de website www.
hetwittedorp.nl. 
Op alle punten scoorde het project een 
ruime voldoende of meer. Alleen bij de 
informatievoorziening voorafgaande aan 
de schilderbeurt scoorden vereniging, 
Meeuwis Bouwmanagement en schilders-
bedrijf Coolen iets minder. Een tiental 
deelnemers kwam daarbij niet verder dan 
de kwalificatie ‘slecht’ of ‘voldoende’.

• De conclusies van de brainstormgroep over Onderhoudsfonds 3 werden in januari gepresenteerd in café Strauss aan 
de Jorislaan.
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door Paula van Overveld

Elke kamer had wel een 
andere uitgesproken kleur: 
knal blauw, degelijk beige of 
chocoladebruin. De schuurma-
chine ging over het parket, 
her en der werden nog wat 
kleine klusjes aangepakt, en 
klaar was de opknapbeurt. 
Want ook aan de geheel aan-
gelegde tuin hoefde niet veel 
meer te gebeuren.

De liefde
Na zijn studie Biomedische 
Technologie aan de TU/e deed 
Thijs een promotie-opdracht 
in Oxford. “Na terugkeer zou 
ik eigenlijk overal wel willen 
gaan wonen, maar niet meer 
hier in Eindhoven. Ik kende 
het hier onderhand wel en 
had de drang om een keer 
iets anders te zien”, aldus de 
geboren en getogen Eindhove-
naar. Maar de liefde hield hem 
hier. Thijs ontmoette Pamela 
tijdens een avondje stappen 
in het kielzog van een geza-
menlijke studievriend. Pamela 
bleek dezelfde studie te doen 
als Thijs. Daarvoor was ze op 
haar zeventiende vanuit Waal-
wijk naar Eindhoven getogen 
en betrok een flatje op drie 
hoog aan de Piuslaan. Waar 
Thijs later bij introk. Grappig 
genoeg lag dat op een steen-
worp afstand van hun huidige 
huis.

Anderhalf jaar geleden startte 
ze hun ‘huis-met-tuin’-jacht 
met focus op een karakteris-
tiek 30’er jaren huis dat al 
opgeknapt was. Want de hui-
dige striktere hypotheekregels 
laat weinig extra ruimte voor 
verbouwingen. “Met elk huis 
is wel wat, maar dit huis pakte 
ons meteen door de vele ra-
men en de mooie lichtinval. 
Ook het feit dat het een hoek-
huis is met een extra brede 
tuin. En toen stond ook de 
magnolia nog in bloei... “ ver-
telt Pamela. Thijs vult aan: 
“Vreemd, ik ben eigenlijk niet 
zo van de witte huizen, maar 
als je hier zo staat, dan heeft 
het wel iets. Ik ben heel blij 
met zo’n mooi huis.” Thijs 
voelt zich er helemaal thuis, 
Pamela moet nog wennen aan 
het hebben van een ‘grote-
mensen-huis’ waar hun nieu-

we meubilair nog niet hele-
maal compleet hebben. 

Philips en ASML
Ze startten hun carrie-
res zo’n zeven jaar geleden. 
Thijs werkt nu bij Philips He-
althcare in Best als Clinical 
Scientist op de interventionele 
Röntgenafdeling. Daar is hij 
verantwoordelijk voor klini-
sche programma’s van nieuwe 
innovaties. Dat houdt kortweg 
in dat hij de go-between is tus-
sen artsen en de marketing- 
en innovatie afdeling. “Artsen 
zitten met een probleem dat 
opgelost moet worden en wij 

kunnen daar een research-
programma op inzetten. Zo’n 
samenwerking resulteerde on-
langs in een systeem waarmee 
we de röntgendoses met drie-
kwart kunnen verminderen. 
Dat is hartstikke mooi”, ver-
telt hij enthousiast.
Pamela werkt als afdelingslei-
der in de IT bij ASML. Haar fo-
cus ligt op de automatisering 
van workflows - concreet de 
formulierenstroom - binnen 
deze hightech-gigant. “Mijn 
biomedische achtergrond kan 
ik er niet inzetten, wel mijn 
kennis van projectmanage-
ment. Ik dacht daar een jaartje 
te werken, maar ik werk er in-
middels ruim vier jaar. Ik vind 
’t er namelijk heel leuk en kan 
intern steeds doorgroeien.”

Leuk en levendig
In het weekend zijn Pamela 

en Thijs op het hockeyveld 
van EMHC te vinden en Pame-
la loopt daarnaast hard bij de 
atletiekvereniging. Als Waal-
wijkse is ze helemaal thuis 
in de lichtstad. “Ik vind dat 
Eindhoven heel diverse din-
gen te bieden heeft: design, 
techniek, Strijp-S, Glow”. Thijs 
had vroeger de neiging zich 
te verontschuldigen dat hij 
in Eindhoven woonde, maar 
daar heeft hij totaal geen last 
meer van. Hoewel ze het Wit-
te Dorp van Koninginnedag 
kennen, zijn ze nog niet echt 
ingeburgerd. “We kijken uit 
naar mooier weer. Da’s beter 
om mensen in de buurt te 
ontmoeten. De buurt komt bij 
ons over als leuk en levendig. 
In januari waren we bij de 
borrel van het Onderhouds-
fonds en dat was in ieder ge-
val heel gezellig.”

De buurt is leuk en levendig
‘Alleen een likje verf’ was 
er nodig om het hoekhuis 
aan de Sint Odastraat/Pe-
trus Donderstraat naar de 
zin te maken van de nieu-
we bewoners: Pamela de 
Jong (32) en Thijs Grünha-
gen (34). In de herfst van 
2012 namen ze er hun 
intrek. Dat ‘likje’ kwam in 
de praktijk neer op vele 
liters witte verf, die als 
een witte tornado door 
het veelkleurige huis was 
getrokken.

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

Redactie: 
Wieger Cornelissen,  Hans 
Hurkmans,  Paula van Overveld, 

Maarten van Roessel, Marion 
Steegh, Nel Stevens en Michel 
Theeuwen 

Druk: Koppie Koppie, 
Eindhoven

Kopij of tips: op cd of per 
e-mail: dewitte@paulissimo.nl

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

Internet:
www.hetwittedorp.nl

• Pamela de Jong en Thijs  Grünhagen: “Dit huis pakte ons meteen voor de vele ramen en mooie lichtinval”
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door Wieger Cornelissen

Het zal weinig wijk-
bewoners zijn ontgaan dat 
Maykel en Pennie Hermanus-
sen druk bezig zijn geweest 
met het verwijderen van de 
complete verflaag op de ge-
vels van hun huis aan de 
Burghstraat 1. Een woning 
die jarenlang opviel door de 
weelderig met klimop gesier-
de gevels. 

In 2012 werd die klimop ver-
wijderd waardoor de groen-
witte aanblik veranderde in 
de van onze wijk zo welbe-
kende witte kleuren. Lag het 
aan de klimop dat de verf 
er volledig af moest? Maykel 
legt uit: “Onder de verflaag 
waren blaren ontstaan door-
dat het vocht in de buiten-

gevel geen kant meer opkon 
nadat de spouwmuur was 
voorzien van een isolatielaag. 
Naar binnen hield de isolatie 
het vocht tegen. Naar buiten 
de dampwerende verflaag. 
Uiteindelijk bleek de verflaag 
niet bestand tegen het vocht 
dat zich een weg naar buiten 
zocht en ontstonden plekken 
waar de verf begon los te la-
ten. 

Hoge druk spuit
Onze schilder waarschuwde 
ons dat de verf overal los zou 
laten en om die reden verwij-
derd moest worden voordat 
een nieuwe verflaag kan wor-
den aangebracht. De schilder 
adviseerde ons tevens om zelf 
aan de slag te gaan met een 
hoge druk spuit. Dat zou ons 
erg veel kosten helpen bespa-
ren. Gelukkig heb ik met de 
firma Meulendijks kunnen af-

spreken dat ik gebruik mocht 
maken van hun steigers die 
ze toch al moesten plaatsen 
om ons dak te vervangen.” 
Heeft Maykel spijt van zijn 
besluit om de gevel te isole-
ren? “Nee hoor. Ik ben ervan 
overtuigd dat goede isolatie 
de waarde van onze woning 
verhoogt!” Maykel en Pen-
nie hebben hun woning niet 
meteen in 2009 onder han-
den kunnen nemen, toen zij 
van hun appartement aan de 
Havensingel verhuisden naar 
het Witte Dorp. “We wisten 
bij de aankoop al dat het 
dak moest worden vervan-
gen. Het was voor ons ook 
duidelijk dat we eerst het 
dak wilden vervangen en pas 
daarna de muren schilderen. 
Het heeft enkele jaren ge-
duurd voordat iedereen in 
ons blok bereid was het dak 
te vervangen.”

a Men neme een Vin du Dok b
In deze kookrubriek gun-
nen buurtbewoners ons 
een kijkje in hun keuken. 
De overburen in de Sint 
Odulphusstaat geven het 
stokje door aan Juliette 
de Wette (35) die volgens 
hen een echte keuken-
prinses is. Sinds 2003 
woont Juliette met haar 
partner Mark (37) in het 
Witte Dorp waar ze hun 
kinderen Teun (3) en Lieve 
(1) kregen.

door Marion Steegh

"We woonden 
elf jaar geleden in de bloemen-
buurt. Tijdens een fietstocht 
door de wijk zagen we een 
huis te koop in de Sint Odulp-
husstaat. Het was een bouwval 
maar we waren meteen ver-
kocht. Sinds de jaren ‘70 was 
er niets meer aan het huis ge-
daan. Overal zaten rare latjes 
tegen de muren. Er was heel 
veel achterstallig onderhoud. 
Het is ondertussen wel hele-
maal ons plekje geworden. 
Het is uniek om op zo’n mooie 
plek te wonen waar ook nog 
genoeg ruimte is voor de kin-
deren om te spelen. Zó sfeer-
vol zie je het bijna nergens”.

Tarte tartin
Het motto van Juliette rondom 
koken en bakken wordt met-
een duidelijk gemaakt door de 
heerlijk geurende tarte tartin 
die ze net uit de oven haalt. 

“Makkelijker kan het niet, 
maar zó lekker!’’ Het liefst zo 
simpel mogelijk, snel gemaakt 
en mooi gepresenteerd.

Ik was 19 toen ik op kamers 
ging in Eindhoven. Mijn maal-
tijden waren niet te eten. Er 
werd flink om gelachen door 
huisgenoten. Ik ben me er 
gaandeweg steeds meer voor 
gaan interesseren. De kook-
boeken van Jamie Oliver wa-
ren de aanleiding voor mak-
kelijke basic gerechten. Ik ben 
niet zo precies met afwegen, 
Ik doe alles op gevoel. Ik heb 
een feeling voor de juist com-
binaties en om van weinig iets 

te maken. Liever vier kleine 
gangen dan een groot hoofd-
gerecht met vlees. En dan net 
even anders.”

Partner Mark beaamt dat ze 
superlekker kan koken. Ze 
draait er haar handen niet 
voor om een zes gangen diner 
te maken. Het enige minpunt-
je is dat de keuken daarna 
een groot slagveld is. Juliette 
bevestigt dat dit inderdaad wel 
eens een dramatisch is. 

Kookinspiratie
“We hebben al zeker negen 
jaar een eetclub met negen 
vriendinnen. De gerechten 

door de jaren heen worden 
steeds verfijnder, vrouwen-
praat in overvloed en een 
hoop lol maakt zo’n avond 
dat we genieten aan alle kan-
ten!’’ Een nieuwe ontdekking 
is 24kitchen, een kookzender 
op TV. Daarnaast maakt ze 
gebruik van de Pinterest app 
op haar smartphone. Dit is 
een hulpmiddel om originele 
recepten te vinden en te delen 
met anderen. De recepten zijn 
erg representatief en super 
lekker. Ze laat me een foto 
zien van spinazie met aard-
beien salade op haar mobile 
telefoon. En tenslotte heeft ze 
een abonnement op Delicious 

magazine, een eigentijds food-
magazine.
Ze geeft het stokje door aan 
haar buren Bas en Linda op 
de hoek Sint Odulphusstaat 
en Burghplein. Bij hun eerste 
bezoek zag Juliette aan de ge-
serveerde hapjes dat zij gevoel 
hebben voor goed eten!

  a
Warme rucolasalade
(voor 4 personen)

Warme salades kunnen beestachtig 
lekker zijn, maar ook een complete 
ramp. De gasten moeten al aan 
tafel zitten voordat je begint. Als 
iedereen zit ga je de warme ingre-
diënten door de rucolablaadjes 
mengen en vervolgens serveer je 
deze uit. 

Schil 2 middelgrote uien en snijd 
deze doormidden en deze helften 
vervolgens in kwarten, zodat elke 
ui in acht stukjes verdeeld is. Zet 
een koekenpan op het vuur en bak 
8 plakken pancetta of gerookte 
doorregen bacon tot ze krokant 
zijn. Haal ze eruit, doe een paar 
flinke scheuten olijfolie in de pan 
en doe daar 4 takjes tijm, de uien 
en een flinke hand pijnboompitten 
met een snufje zout bij. Schud het 
om en bak het op een matige pit 
tot het gekaramelliseerd en zoet 
is (niet zwart). Doe de pancetta of 
bacon terug in de pan, schud het 
om en gooi alles met vier flinke 
handenvol rucola of andere lekkere 
sla in een slakom. Besprenkel roy-
aal met balsamicoazijn - dat vormt 
een natuurlijke dressing wanneer 
het zich mengt met de olijfolie. Ser-
veer het met wat geschaafde Par-
mezaanse kaas eroverheen - daar 
kun je een aardappelschiller voor 
gebruiken. Smullen maar!
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• Juliette de Wette met haar geliefde voorbeeld in haar armen.

Bladderende verflaag
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• Maykel Hermanussen bezig met verwijderen van de 
witte verflaag.
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door Marion Steegh

Hondenpoep op de stoep 
en het grasveld in de Schalm-
straat is een grote ergernis 
van de bewoners. Ina Staals 
uit de Schalmstraat voert al 
jaren actie om deze overlast te 
bestrijden. 
Onlangs werd  de buurt door 
Ina verrast met pamfletten die 
her en der verspreid in de bo-
men hingen. Ze deed hiermee 
een oproep om alle honden-
bezitters de hondenpoep met 
een schepje en een afvalzakje 
op te laten ruimen. 
 ‘’De pamfletten heb ik op-

gehangen omdat ik zag dat 
de situatie de laatste tijd er-
ger werd. De gemeente heeft 
wel wat ondernomen, zoals 
de plaatsing van het bordje 
‘verboden voor honden’’ op 
het grasveldje. En onlangs is 
er een gele afvalbak geplaatst 
om de plastic afvalzakjes in te 
gooien. Deze moet echter wel 
op tijd geleegd worden, anders 
hebben we er een ander pro-
bleem bij’’. 
Ina zegt geen zin te hebben 
in de ‘’verloedering’’ van de 
buurt en de kinderen hebben 
recht op ‘’hondenpoepvrije’’ 
speelruimte.
Regelmatig spreekt Ina hon-
denbezitters aan die de hon-
denpoep achterlaten. ‘’Ik pro-

beer die mensen op hun ver-
antwoordelijkheid aan te spre-
ken. Van de bejaarden in een 
scootmobiel kan ik me nog 
voorstellen dat zij zich niet 
kunnen bukken. Maar ook 
daar zou een oplossing voor 
bedacht kunnen worden. Het 
zou wel helpen als meer men-
sen in de Schalmstraat zich 
laten horen. Dit kan door het 
indienen van ‘’een melding 
openbare ruimte’’ bij de ge-
meente Eindhoven. We zijn al-
lemaal verantwoordelijk voor 
een ‘’schone’’ openbare ruim-
te in onze buurt. 

Het gangbare witte ‘huis-
je-boompje-gezinsleven’ 
wordt altijd wel ergens 
gecombineerd met activi-
teiten waar de boterham 
mee verdiend wordt. Zo 
ook aan Burghstraat 12, 
waar ‘Kunstjuf’ Iris Ver-
bakel woont met partner 
Bernhard Slaap en hun 
kinderen Daan (13) en 
Roos (10).

door Paula van Overveld

Vaak doet Iris haar 
‘ding’ op locatie: het verzor-
gen van kunstlessen en uiteen-
lopende kunstprojecten. Dat 
doet ze bij scholen, de biblio-
theek en zelfs op de Feelgood-
market op Strijp-S.

Kunst brengt iets
Als je ‘t haar vraagt, zouden 
alle scholen ‘iets’ met kunst-
onderwijs moeten doen. Iris 
kun je er in ieder geval altijd 
voor inzetten. “Kunst brengt 
iets wat het huidige onderwijs 
mist. Door te tekenen en schil-
deren en het maken van ruim-
telijke dingen, leer je creatief 
en flexibel te denken. Je bent 
probleemoplossend bezig. Het 
is een basisvaardigheid die 
in het onderwijs thuishoort, 
maar waar geen ruimte voor 
is omdat alles zo toetsgericht 
is. Met mijn kunstlessen geef 
ik daaraan graag een beetje 
tegenwicht.” 
Nu is ze wekelijks bij basis-
school De Klimboom te vinden 
en organiseert ze de kunst-

maand bij De Wilakkers. Daar-
naast verzorgt ze via het Cul-
tuurstation van ’t CKE ‘losse’ 
kunstprojecten. Zoals de Op-
schoondag afgelopen maart in 
het Witte Tuindorp. Ze ging 
met kinderen de wijk oprui-
men, tussen de rommel ‘schat-
ten’ ontdekken en maakte 
daar later prachtige recycle-
hoeden van. 

Eigenheid
Op maandagmiddag na school 
is het bij haar thuis te doen. 
Daar verzamelen zich dan 
rond de tafel van Kunstjuf 
Iris doorgaans acht kinderen. 
Ze zijn van alle basisschool 

leeftijden. En het is zeker niet 
enkel een leuk tijdverdrijf. 
Want deze docente Tekenen 
en Handvaardigheid, is te-
vens kunsthistorica. Ze vindt 
het belangrijk dat kinderen 
op een speelse manier ken-
nis maken met kunst en daar 
zelf mee aan de slag gaan. 
“Iedereen kan iets moois ma-
ken. Daar hoef je helemaal 
niet goed voor te kunnen te-
kenen. Je speelt met kleuren, 
vlakken, je reageert op jouw 
manier. Die eigenheid eruit 
krijgen, da’s mooi. En daar 
maak ik ze bewust van.” Daar 
betrekt ze ook de ouders bij. 
“Ja, bij het ophalen, laat ik 

ouders raden welk kunstwerk 
van hun kind is. Na verloop 
van tijd pikken ze die er feil-
loos uit.”

Mini-Mirootjes
Sophie (10) vindt het heel leuk 
bij juf Iris: ”thuis kan ik ook 
wel tekenen en schilderen, 
maar hier kan ik me beter 
concentreren omdat we een 
doel krijgen.” Deze maandag-
middag vertelt Iris bijvoor-
beeld over kunstenaar Miró. 
Met opmerkelijke details gaan 
kunsthistorische feitjes erin 
als koek. “Eerst vonden men-
sen het werk van Miró hele-
maal niet zo mooi. Het was te 

abstract. Hij dacht toen heel 
lang na en kwam op het idee 
om ogen in zijn schilderijen te 
verwerken. Zo zouden de men-
sen letterlijk oogcontact kun-
nen maken met zijn kunst. En 
wat bleek, het werkte. En dat 
gaan wij ook doen. Vanmid-
dag gaan de kinderen aan de 
slag als mini-Mirootjes. Joep 
(9) weet de uitleg van Iris 
als volgt te reproduceren: “De 
truc is om ogen te maken in 
je werk en vanuit de ooghoe-
ken lijnen te trekken naar de 
hoeken van het papier. Zo ont-
staan er allemaal vlakken.”, 
zo weet Joep (9) de uitleg van 
Iris te reproduceren. Iris laat 
de kinderen enkele werken 
van Miró zien en vraagt wat 
ze zien. “Da’s zo leuk. Kinde-
ren blijken heel goed de kern 
en bedoeling van een kunste-
naar eruit te kunnen halen. 
Een museumbezoek wordt zo 
veel leuker, omdat ze door de 
kunstlessen naar andere din-
gen kijken en op bepaalde de-
tails letten. En als je zelf schil-
dert en tekent, krijg je vanzelf 
meer ontzag en bewondering 
voor het werk van ‘andere’ 
kunstenaars.”

Bij voldoende belangstelling, 
organiseert Iris ook voor vol-
wassenen teken- en schilder-
lessen; op de woensdagavon-
den. Ze geeft daarbij iets meer 
kunsthistorische verdieping. 
Haar lessen zijn georganiseerd 
in blokken van zes tweeweke-
lijkse lessen tussen de school-
vakanties in, waarvoor je je 
steeds per blok kunt inschrij-
ven. Voor tijdens de schoolva-
kanties kunnen kinderen zich 
los inschrijven en komen er 
allerhande ruimtelijke tech-
nieken aan bod. Zie ook: www.
kunstjuf.net

Fo
to

: P
au

la
 v

an
 O

ve
rv

el
d

Fo
to

: M
ar

io
n

 S
te

eg
h

• Bij kunstjuf Iris Verbakel kruip je spelenderwijs in de huid van grote kunstenaars: “ie-
dereen kan iets moois maken!”

Praktijk in de wijk: alle scholen zouden iets met ‘kunstonderwijs moeten doen

‘Door kunst leer je creatief te denken’

Oproep Schalmstraat aan honderbezitters

• Pamflet wat onlangs in 
de Schalmstraat heeft ge-
hangen
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door Paula van Overveld

Het is er een hele be-
drijvigheid, het hele jaar rond: 
in de Lichtjesroute-werkplaats 
aan de Rondweg. Dat beperkt 
zich dus zeker niet tot de 
bevrijdingsmaand. Een paar 
‘diehards’ uit het Witte Dorp, 
al in eerdere publicaties ‘de 
pensionados’ genoemd, zijn er 
twee maal per week te vinden: 
Ger Grood, Hans Hems (die 
ontbreekt op de foto) en Hugo 
Kamp. 

Om op de LED-toekomst voor-
bereid te zijn, moet ook het 
Witte Dorp aan nieuwe LED-
ornamenten. En daar werken 
ze hard aan. De huidige spots 
leggen een voor een het loodje 
en kunnen niet meer vervan-
gen worden. Gekozen is voor 
de ‘V’. In de loop van de ja-
ren wordt gespaard om daar 
kostbare LED-spots achter te 
zetten, om de sfeer van de 
gouwe-oudjes te evenaren.

Ger is bezig met het assemble-
ren van de V’s – 133 in totaal. 
Hugo houdt zich vooral bezig 
met laswerk en werkzaamhe-
den in de bankwerkerij Hans 
zorgt voor de stekkers contra-
stekkers en 3-weg sloffen.
Hoe dan ook is het een heel 
karwei, waar deze drie heren 
ook anderen van harte voor 
uitnodigen om een handje toe 
te steken. Of dat nu is om te 
helpen met ophangen van ka-
bels en het aanbrengen van de 

ornamenten of voor kluswerk 
achter de schermen. 
Ook zijn zij ze aan het onder-
zoeken of de gevels aangelicht 
kunnen worden. De ontwikke-
ling van led-verlichting gaat 
door, er zijn inmiddels led-
spots, maar de kosten zijn erg 

hoog ervan. Jammer maar wie 
weet?
 Linker handen
Tits Bongers is de Lichtjes-
routeman van het eerste uur. 
“Er is hier altijd wat te doen. 
We moeten namelijk wel 22 

kilometer zien te vullen. En 
je hoeft niet eens heel handig 
te zijn. Als je hier binnen-
komt met twee linkerhanden, 
zorgen we er hier binnen de 
kortste keren voor dat je twee 
rechter handen krijgt”, zegt 
hij lachend.

Wil je je ook nuttig maken in 
het kader van de Lichtjesroute 
in het Witte Dorp, neem dan 
contact op met: 
Ger Grood St.Adrianusstraat 2. 
Kom gerust een praatje ma-
ken.
(g.grood@upcmail.nl)

Nieuwe lichtornamenten

• V.l.n.r. Ger Grood, Hugo Kamp en Tits Bongers die het hele jaar rond bezig zijn met de Lichtjesroute.
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door Wieger Cornelissen

D e notaris met wie 
het Bouwfonds ten tijde van 
de zakelijke transacties sa-
menwerkte kreeg de opdracht 
hierop toe te zien. De notaris 
liet tevens in de koopcontrac-
ten van de nieuwe bewoners 
een bepaling opnemen die hen 
verplicht zelf zorg te dragen 
voor het onderhoud van de 
achterpaden en garagepaden. 
Het zou even duren voordat de 
Stichting werd opgericht.
De wijk kende weliswaar van-
af 1993 een kopersvereniging 
maar deze hield zich niet bezig 
met het onderhoud van de pa-
den. In 1995 namen René de 
Kruijff en Wieger Cornelissen 
het initiatief om alle bewoners 
over te halen lid te worden van 
een op te richten stichting die 
twee belangen wilde dienen. 
Ten eerste natuurlijk de onder-
houdsverplichting. Maar daar-
naast leefde vooral bij de vrou-
welijke bewoners een wens om 
middels extra aan te leggen 
verlichting de onveiligheid, die 
vooral zo werd ervaren als het 
donker was, te lijf te gaan. 
Veel gebruikers voelden zich 
regelmatig onveilig in de smal-
le en onoverzichtelijke paden. 
Zo ontstond een plan om op 
verschillende plaatsen in het 
wijkje lampen te hangen. Die 
verlichting zou wellicht ook 
inbraakpreventie kunnen be-
werkstelligen.

Intensief lobbywerk
Dankzij intensief lobbywerk en 
een maanden durende rond-
gang langs alle bewoners kon 
in februari 1996 bij de notaris 
worden overgegaan tot oprich-
ting van de Stichting. Deze 
Stichting kreeg een bestuur dat 
vanaf de eerste dag onder lei-
ding heeft gestaan van voorzit-
ter Leo Dinnissen (60), woon-
achtig in de gebroeders Van 
Doornestraat. 
Leo liet zich destijds vanuit 
zijn idealisme overhalen om 
deze taak op zich te nemen: 
“Ik omarm het gedachtegoed 
van de Socialistische Partij, heb 
daar nog bijdragen geleverd 
aan de Tribune, het partijblad 
van de SP, en heb ook nog an-
dere vormen van vrijwilligers-
werk verricht. Ik vond simpel-
weg dat ik ook iets moest bij-
dragen in onze wijk. Solidari-
teit is voor mij erg belangrijk.” 

Samen met zijn collega’s in het 
Stichtingsbestuur, John Elast 
en Frans Lentink, hing Leo in 
1996 meer dan twintig lampen 
op. Hij maakte daarvoor afspra-
ken met bewoners die ermee 
instemden dat de lampen op 
hun muren werden bevestigd. 
Leo: “in ruil voor de elektrici-
teit die zij afstaan aan de ge-
meenschappelijke verlichting 
hoeven ze geen contributie te 
betalen aan de Stichting.” 
Het bestuur opende een bank-
rekening waarop de contri-
buties werden geïnd. “Op die 
manier zijn we gaan sparen 
voor de uitgaven die we in de 
toekomst voorzagen. We heb-
ben toen als uitgangspunt ge-
nomen dat alle garagepaden 
elke tien jaar opnieuw moe-
ten worden bestraat, maar dat 
idee is een paar jaar geleden 
losgelaten omdat er toen geen 
grote onkosten te verwachten 
waren.” 
De spaarpot is in de afgelopen 
jaren ook gebruikt voor enkele 

andere uitgaven. Aan het ga-
ragepad achter de Burghstraat 
werd bij een haakse bocht met 
slecht zicht een spiegel opge-
hangen zodat automobilisten 
konden zien of er kinderen 
spelen op het pad. “Die spie-
gel is al snel vernield. Ook de 
tweede spiegel heeft het am-
per een jaar volgehouden. Toen 
werd er een fiets doorheen 
gegooid. Toen zijn we maar ge-
stopt met vervangen.“

In het gareel
Ook in de hoek van de van 
Doornestraat, waar een van 
de paden met houten paaltjes 
in het gareel werd gehouden, 
was de Stichting samen met de 
bewoners actief. Door rotting 
konden die palen geen stevig-
heid meer bieden en begon 
het pad te verzakken. Met geld 
van de Stichting is daar toen 
ingegrepen. Er is toen voor de 
reparatie nog extra geld los ge-
komen van het Bouwfonds.
“Het Bouwfonds is nog steeds 
de eigenaar van alle gemeen-
schappelijke paden en daarom 
misschien zelfs nog juridisch 

aansprakelijk voor alle onder-
houd aan dat eigendom.” Het 
Bouwfonds heeft de gemeen-
schappelijke grond van de ach-
terpaden en garagepaden nooit 
overgedragen aan de Stichting. 
“Dat is een ingewikkeld ver-
haal”, licht Leo toe. “Versto-
rende factor is het driehoekige 
garageterrein aan het Burgh-
plein. Op de plek waar zich 
het transformatorhuisje be-
vindt. Tijdens de verkoop van 
de woningen in 1993 heeft het 
Bouwfonds gesuggereerd dat 
deze grond toebehoort aan de 
eigenaren van de vier garages 
die het Bouwfonds daar zou 
gaan bouwen. Later bleek het 
Bouwfonds eigenhandig een 
deel van de grond te hebben 
verkocht aan een bewoner van 
het Witte Dorp die er onder 
eigen regie drie garages heeft 
gebouwd waarvan er twee zijn 
verkocht aan derden. De vier 
die hun garage hebben ge-
kocht van het Bouwfonds zijn 
van mening de rechtmatige ei-
genaar te zijn van de grond en 
willen dat recht niet overdra-
gen aan de overige drie. Zo is 

een slepende situatie ontstaan 
waarbij het Bouwfonds alleen 
dan de grond wil overdragen 
aan de Stichting als alle perce-
len, dus inclusief het terrein 
aan het Burghplein worden 
overgedragen. De leden van de 
Stichting hebben hierover hun 
veto uitgesproken.“
Naast de juridische onduide-
lijkheid kampt de Stichting te-
genwoordig ook met andere 
lastige problemen. Van een an-
dere orde dan de gemiddeld 
tien lampen die Leo elk jaar 
vervangt. De bewoners van de 
huizen aan de Schalmstraat bij-
voorbeeld hebben recht van 
overpad voor het garageter-
rein aan de Van Doornestraat. 
“Maar, zij zijn geen eigenaar 
van die grond en mogen er 
eigenlijk hun auto’s niet par-
keren. 
Door de verbouwing bij de Wil-
genhof is de parkeerdruk in de 
Schalmstraat flink toegenomen 
en parkeren steeds meer men-
sen hun auto op het garage-
pad. Dat voorrecht is eigenlijk 
voorbehouden aan de garage 
eigenaren waarvan sommigen 

mij hierop aanspreken en van 
ons als Stichting verlangen dat 
we dat oplossen.” Andersoorti-
ge uitdagingen doen zich voor 
aan de Burghstraat, waar de 
wortels van de aan het ach-
terpad grenzende bomen op 
het aanpalende kerkhof over-
last veroorzaken. Doordat de 
boomwortels de water afvoer-
pijpen kapot drukken functi-
oneert de afwatering op het 
achterpad niet goed meer. Als 
het een keer hard regent ver-
andert het pad achter de ga-
rages in een grote waterplas 
waarvan het peil soms tot en-
kele centimeters kan oplopen 
zodat uiteindelijk het water de 
garages van de bewoners bin-
nen stroomt. “We zijn hier 
als Stichting door de bewoners 
min of meer gesommeerd een 
oplossing te leveren. Het voelt 
niet altijd goed dat we verant-
woordelijk worden gehouden 
en dat er wordt verwacht dat 
wij de problemen oplossen. 
Helpen doe ik graag, maar we 
gaan ervan uit dat de bewoners 
zelf het voortouw nemen en 
ons als Stichting niet gebrui-
ken als een gemeente die kan 
worden gebeld als er op de 
stoep een tegel los ligt.” 

Belangrijk punt
Leo meent dat de Stichting op 
een belangrijk punt in haar 
bestaan is beland. De reparatie 
van het verstopte riool en het 
herstel van het door de wor-
telgroei beschadigde achterpad 
aan Burghstraat is de eerste 
grote onkostenpost die zich 
aandient. 
Het door de Stichting gespaar-
de bedrag is niet voldoende om 
die reparatie te betalen. “We 
zijn bezig om de kosten deels 
vergoed te krijgen van de paro-
chie (de eigenaar van de kerk-
hofbomen die de wortelgroei 
veroorzaken), maar als dat niet 
lukt, zal blijken hoe solidair 
de bewoners daar zijn. Van het 
oorspronkelijke uitgangspunt 
van de Stichting (solidariteit) 
zijn we terecht gekomen in 
een situatie waarin bewoners 
de Stichting verantwoordelijk 
houden en waarin de Stich-
ting bij de betrokken bewoners 
aan zal moeten gaan kloppen 
om mee te betalen aan de 
reparatie. In de koopakte van 
hun huis staat overigens dat ze 
daartoe verplicht zijn.“
Leo is heel benieuwd hoe dat 
traject zal verlopen en of het 
dan nog ‘leuk’ genoeg is om 
voorzitter te zijn. “Ik denk er-
over om, als dit probleem is 
opgelost, mijn functie neer te 
leggen. En misschien is het 
een beter idee om het beheer 
en onderhoud van de auto- en 
voetgangerspaden terug te leg-
gen bij de direct betrokken 
bewoners. Ieder is verantwoor-
delijk voor het onderhoud van 
het pad dat hij zelf gebruikt. 
Ik zou dan wel graag voorzitter 
blijven van de 'Werkgroep lam-
pen', want het vervangen van 
de kapotte lampen wil ik zeker 
blijven doen!”

• Leo Dinnissen: "Solidariteit is voor mij erg belangrijk".
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Dilemma’s van 
een voorzitter

De gemeente Eindhoven heeft het voormalige 
DAF terrein aan het Burghplein verkocht aan 
projectontwikkelaar Bouwfonds onder de uit-
drukkelijke voorwaarde dat Bouwfonds erop 

moest toezien dat in de nieuw te bouwen wijk 
een Stichting zou worden opgericht. Deze stich-
ting moet zorg dragen voor het onderhoud van 
alle achterpaden en garagepaden in de wijk die 

in 1994 is gebouwd.
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door Wieger Cornelissen

Frans Offermans werkt voor Vitalis 
Wilgenhof als coördinator voor de vrij-
willigers die aan de Wilgenhof verbon-
den zijn. Daarnaast is Frans binnen de 
Wilgenhof ook het ankerpunt voor de 
contacten met de buurt. In die laatste 
hoedanigheid is Frans continu op zoek 
naar mogelijkheden om bewoners en 
wijk te integreren.
Begin dit jaar kwam hij op het idee om 
een weekmarkt te gaan organiseren 
in de Wilgenhof. Geen rommelmarkt 
maar een echte markt waar bedrijven 
uit de buurt hun waren kunnen verko-
pen. “Die markt biedt de bewoners de 
kans een gezellig praatje te maken met 
de slager en bakker.” 

Ook ondermode
Frans is met zijn initiatief gestart op 
1 maart. In eerste instantie bij wijze 

van proef met enkele kleine onder-
nemers die fruit, groente, vers gebak-
ken brood, broodjes, koekjes, bloemen 
maar ook ondermode verkopen.

Sinds 19 april staat ook de Genneper 
Hoeve iedere week op de markt. De 
Genneper Hoeve verkoopt biologische 
waren zoals kaas en vleeswaren. Frans 
heeft intussen het idee dat de week-
markt een blijvertje zal zijn en nodigt 
ons van harte uit om naar de markt 
te komen! Deze vindt iedere vrijdag-
ochtend plaats van 10.00 -12.00 uur in 
het Paviljoen van de Wilgenhof. In de 
ontmoetingsruimte van de Wilgenhof 
wordt tijdens de markt koffie geschon-
ken en kunnen alle bezoekers, dus niet 
alleen de bewoners, genieten van een 
kopje koffie met gebak. 
Je kunt ook deelnemen aan deze 
markt. In dat geval kun je contact op-
nemen met Frans Offermans, telefoon 
040-2148300 of 06-23613898, e-mail 
f.offermans@vitalisgroep.nl.

Voor het roemruchte zaalvoet-
balteam ZVC De Witte Burgh 
heeft het laatste fluitsignaal ge-
klonken. Na achttien jaar is het 
team ontbonden. In 1995 werd 
het team opgericht. Het begon 
destijds omdat de nieuwe be-
woners van de Witte Burgh (de 
nieuwbouw in het witte dorp) 
de bewoners van het oude Witte 
Dorp op de groene grasmat uit-
daagden voor een partijtje voet-
bal. 

door Jos Verhoeven

Op de rustiek gelegen velden 
van het toen nog maagdelijke Eijken-
burg werd direct duidelijk hoe de spor-
tieve verhoudingen lagen. De Witte 
Burgh kwam, zag en overwon. Dat 
smaakte naar meer en nog datzelfde 
najaar werd het zaalvoetbalteam gefor-
meerd. Aanvankelijk werd nog buiten 
gespeeld op het terrein bij het Augus-
tinianum. Totdat een verhitte rector 
daar persoonlijk een abrupt einde aan 
maakte. 
Een deel van de actieve voetballers 
verkaste dat najaar naar een vervallen 
gymzaal in de Wirostraat. Daar waar 
nu vlakbij massaal gewokt wordt, werd 
de basis gelegd voor het latere dream-
team van de Witte Burgh. Sommige 
talenten werd afgetest waaronder illus-
tere namen als Frans Noordeloos, Joan 
van den Dungen†, Herman Voortman 
en Hans Mayer. 
De eerste selectie werd daarentegen 
wel overleefd door sterren in de dop 
die later ook hun entree maakten in 

de zaalcompetitie van de NZVB. Onder 
deze eerste lichting talent zaten onder 
meer de solide keeper Rob Camp, de 
razendsnelle Maarten van Roessel, de 
(verbaal) technisch begaafde Eef Schel-
len, de betrouwbare Hans Hurkmans, 
de ontvlambare Rob Marcelissen, de 
controlerende Wieger Cornelissen, de 
flegmatieke Marcel in t Veld en de al-
tijd scorende spits Jos. V. 

Matchfixer
Louis van Dam werd na zijn vertrek uit 
Barcelona aangesteld als matchfixer; 
hij mocht vlaggen. Theo Rutten bleek 
zo vaak verkeerd gefietst te zijn naar 
de trainingsaccommodatie dat hij als-
nog uit de selectie verwijderd werd. 
Het trainingskamp duurde al met al 
ongeveer twee jaar. In 1997 stond het 
team voor het eerst aan de aftrap in 

de zaalcompetitie van de Nederlandse 
Zaal Voetbal Bond. Een bond die ove-
rigens minder geografie biedt dan de 
naam doet vermoeden. Het gaat hier 
om een lokale Eindhovense bond. Lan-
ge tijd verkeerde het team in de kelder 
van deze obscure bond. Maar toen de 
transfermarkt openging keerde het tij. 
Lengte werd ingekocht door de komst 
van Jurgen Dieters. Ook spelers van 
buiten werden aangetrokken. Speedy 
Gonzales Joep van Dijk wist met zijn 
verwoestende linker menig wedstrijd 
te beslissen. Mark van de Lockkant 
(vergelijk Marcus Berg) scoorde vrijwel 
nooit, maar maakte wel het mooiste 
doelpunt ooit voor de Witte Burgh. Pas 
toen nieuwe buurtgenoot Ronald Vleut 
(echte naam bekend bij de redactie) en 
zeker de Messi van Liempde; Marcel 
van Beers, hun opwachting maakten 

werd de weg naar de top gevonden. 
Zeker toen Guus Cauwelaars in beslis-
sende wedstrijden de vlag ging hante-
ren ging het crescendo. 
In 2006 stond de Witte Burgh fier bo-
venaan en promoveerde naar de 2e 
klasse. Omdat de platte kar gestolen en 
de feesttent weggewaaid was, is het tot 
op de dag van vandaag wachten op de 
buurthuldiging. Enkelen konden met 
deze teleurstelling het leven niet meer 
aan, grepen naar de antidepressiva en 
hingen de kicksen aan de wilgen. Voor-
al het vertrek van oprichter Rob was 
een zware aderlating. Het heupwiegen 
tijdens het kampioenschap was hem 
fataal geworden en hij kon het tempo 
niet meer bijbenen. 

Transfers
In 2007 werd de ploeg drastisch ver-
nieuwd en werden maar liefst zes nieu-
we transfers gerealiseerd. Victor de 
Rooy, toen nog woonachtig in de Van 
Doornestraat, kwam met vier kom-
panen over van een club die wegens 
matchfixing geroyeerd werd. Vital Jan-
sen uit de P. Dondersstraat werd trans-
fervrij gekocht via bemiddeling van 
Lemich en samen met golden oldies 
Jos V. en Louis van Dam werd een door-
start gemaakt. Ronald Vleut haakte 
nog een tijd aan, maar verdween later 
na een dubieus eigen doelpunt via de 
achterdeur. 

Nu is dan het doek definitief gevallen. 
Jos V. maakte met zijn stramme, uitge-
woonde lijf in de wedstrijd tegen ESZVV 
Totelos 10 (naam is geen grap!) het al-
lerlaatste doelpunt in de rijke historie 
van ZVC de Witte Burgh. Die eindigde 
overigens in een acceptabele 3-3. Op 1 
april 2014 zal op het Burghplein een 
grandioos afscheidsfeest georganiseerd 
worden. Alle oud-spelers, buurtgenoten 
en het hondstrouwe publiek van weleer 
zijn van harte uitgenodigd.

Weekmarkt Wilgenhof

In Memoriam

ZVC De Witte Burgh opgeheven
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• Het allerlaatste team van ZVC De Witte Burgh (rij achter vlnr) Vital 
Jansen, Kees tak, Frank Essink en Louis van Dam (rij voor vlnr) Victor de 
Rooij, Hans Waterman, Ronald van Gils en Jos V.
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door ?????

Karel Smit was sinds 
1999 de spil van het Onder-
houdsfonds in het Witte Dorp. 
Voorzitter, maar ook penning-
meester toen dat nodig was, 
aanspreekpunt, contactper-
soon voor (niet-) leden, ma-
nusje-van-alles, Karel deed het 
allemaal. Daarvoor kreeg Karel 
op Koninginnedag de vrijwilli-
gerspenning van de gemeente 
Eindhoven. Wethouder Joost 
Helms kwam speciaal naar het 
Burghplein om hem uit te rei-
ken. 
Drie schilderbeurten kregen 
de woningen in het Witte 
Dorp onder zijn bezielend 
voorzitterschap. Karel had 
veelvuldig contact met leden 

over vragen, met niet-leden 
om ze over te halen deelne-
mer te worden en met andere 
buurtbewoners om ze te infor-
meren. Ook was hij contact-
persoon voor de gemeente en 
de pers. Op die manier droeg 
Smit een belangrijke steen bij 
aan de instandhouding van de 
monumentale woningen. 
Sinds de Algemene Leden-
vergadering van 11 maart is 
Karel officieel voorzitter af. 
Maar de bewoner van de Pe-
trus Dondersstraat is nog wel 
nadrukkelijk betrokken bij de 
doorstart van het Onderhouds-
fonds, OHF3 (zie elders in deze 
krant). Net als verschillende 
andere oud-bestuursleden ver-
richt Karel zeker de komende 
maanden nog wel hand-en-
spandiensten voor het nieuwe 
bestuur.

Vrijwilligerspenning gemeente voor Karel Smit
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• Karel 
Smit 
(midden), 
wethou-
der Joost 
Helms 
(links) en 
nieuwe 
voorzitter 
vereniging 
Onder-
houds-
fonds Lex 
Bosselaar.

Uit de oude doos

• Ottoline, dochter van amateurfotograaf Van Waveren, herinnert zich nog dat ko-
ningin Juliana tijdens het bezoek aan Eindhoven in 1957 in een auto door het Witte 
Dorp reed. Vanaf het balkon van haar toenmalige woonhuis, Burghplein 7, zag ze de 
koninklijke autostoet door het Witte Dorp trekken.
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