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door Paula van Overveld

Hoe gaat zo’n overweging: ver-
huizen naar Australië?
Jacco: “Voor mij is het een prach-
tige kans en te mooi om te laten 
liggen. Mijn werkende leven gaat 
hier grotendeels op dezelfde voet 
verder. Ik heb mijn sport, ben vier 
dagen per week van huis en ont-

moet nog geregeld mijn bekenden 
uit de zwemwereld. De jongens zijn 
nog jong genoeg om een nieuwe 
draad op school en met vriendjes 
op te pakken. Janneke is degene 
die pas écht emigreert! Daarom was 
haar mening over deze grote stap, 
doorslaggevend. Janneke: “Er waren 
voor mij wel 1001 redenen om niet 
te gaan, ik heb er heel lang over 
nagedacht - bijna een half jaar - heb 
deze keuze gemaakt en heb het er 
moeilijk mee gehad. Maar het is 
zo’n verrijking voor mezelf en de 
kinderen.”

Wat gebeurt er eigenlijk als je je moe-
derland echt vaarwel zegt?

“Het moeilijkste is het achterlaten 
van je familie en je vrienden. Het 
heeft ons ontzettend verrast hoeveel 
mensen daaromheen ook nog alle-
maal meeleefden: op school, bij de 
bakker, bij de AH. Het moment dat 
je met z’n allen in de taxi stapt en de 
straat uitrijdt, voelt heel vreemd. Zo 
van: nu gaan we écht! ” Ze kozen be-
wust voor het afscheid vanuit Eind-
hoven en niet op Schiphol. “Nee, dat 
leek me echt veel te zwaar en emoti-
oneel”, vertelt Janneke. “Je hebt na-
tuurlijk je eigen emoties maar voor 
je kinderen wil je toch ook laten 
blijken dat we juist iets heel 
leuks gaan doen.”
Lees verder pagina 7
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Jouw Wonder van 
het Witte Dorp 
is heel welkom! 
Een tekening, schilderij, een 
foto, een ‘selfie’, een anek-
dote, een kort verhaaltje, een 
belevenis… Het is allemaal 
welkom als je daarmee jouw 
'Wonder van het Witte Dorp’ 
laat zien. Jong en oud nodi-
gen we hiervoor van harte 
uit. Jullie bijdragen zijn heel 
welkom bij de samenstelling 
van het jubileumboek 75 jaar 
Witte Dorp. Stuur het voor 1 
mei a.s. naar redactie@hetwit-
tedorp.nl of doe het in de bus 
op Sint Adrianusstraat 1 of bel 
06-20610550 en/of laat daar 
weten of je een van onze re-
dactieleden of fotografen het 
wil laten vastleggen. (PvO)
(zie ook het artikel op pagina 9)
Meer informatie: 
www.hetwittedorp.nl/content/
jubileumboek  +
www.hetwittedorp.nl/content/
witte-dorp-75-jaar

Glasvezel in de wijk

• Er is jaren over gesproken en gedacht of Stratum zou 
moeten worden aangesloten op het glasvezelnet. Vervol-
gens hebben we eind vorig jaar allemaal bezoek gehad 
van de verkopers van digitale dienstverleners. Begin fe-
bruari werd uiteindelijk begonnen met de aanleg. Acht 
kabelleggers van DZM data, een onderneming die gericht 
is op de ondergrondse infrastructuur, zorgden ervoor 
dat binnen twee weken het gehele Witte Dorp is aange-
sloten op glasvezel! Per dag verwerken zij ongeveer 100 à 
200 strekkende meters. Afhankelijk van de ondergrond-
se hindernissen die zij op de dag zelf tegenkomen. Trots 

vertelt de voorman over de werkwijze van DZM: “De 
stoeptegels die wij 's ochtends uit de grond halen liggen 
aan het einde van de werkdag al weer op de juiste plek 
terug!” Het hoofdkantoor van DZM is gevestigd in Rotter-
dam, maar het bedrijf opereert door heel Nederland. De 
kabels in Tuindorp zijn aangelegd door Hagenezen die 's 
ochtends om vijf uur van huis vertrekken om tegen half 
acht bij ons aan de slag te kunnen gaan.
Een gesprek met de kabellegers op de foto was er niet 
bij, ze spraken alleen Pools, wel wilden ze graag op de 
foto. (Wieger Cornelissen)
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Ze vertrokken op 12 januari – (oud-)buurtgenoten Janneke en Jacco Verhaeren met hun knullen 
Jules (9) en Teun (7) op weg naar hun Australische avontuur. Voor ieder betekende dat iets anders: 

Jacco stapte in een topjob als bondscoach van de Australische zwembond, Jules en Teun gingen 
een heel nieuw schoolleven met Australische vriendjes tegemoet en Janneke voelde het als haar 

taak om voor haar drie mannen Down Under een stevige thuisbasis te gaan bouwen. Intussen zijn 
ze ruim een maand in de Australische Gold Coast: tijd voor een update.

• Jules en Teun trokken zon-
der probleem hun schooluni-
formpjes aan en vanaf dag één 
kwamen ze lachend van school 
terug.

• Het Zwart-Witte Wonder? 
zie pagina 9.

Verhuisd naar Down Under
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door Marion Steegh

Elke laatste zaterdag van 
de maand van 14.00 uur tot 
17.00 uur zijn er gemiddeld 
30 tot 40 mensen die gebruik 
maken van de diensten van 
de vrijwilligers van het Repair 
café in de Hoefksestraat. 
Er hangt een gemoedelijke 
sfeer op zaterdagmiddag in 
het voormalige café ‘’de Buut’’. 
Mensen maken een praatje 
met elkaar en wachten rus-
tig tot ze aan de beurt zijn. 
De gastvrouwen Daty, Janneke 
en Annelies zorgen ervoor dat 
iedereen met een kapot voor-
werp bij de juiste reparateur 
terecht komt. Er wordt koffie 
gedronken, worstenbroodjes 
gegeten en veel praatjes met 
elkaar gemaakt.   

Van enige stress en gehaast-
heid is hier geen sprake. Het 
bezoek voelt bijna als een 
vorm van ‘’onthaasting’’. En 
dat niet iedereen met een ge-
repareerd voorwerp naar huis 
gaat is ook geen probleem. 
Mensen zijn ook blij met een 
advies waar ze moeten zijn 
voor een grondige reparatie 
of met het besef dat het ap-
paraat toch echt weggegooid 
kan worden. Dit laatste is voor 

sommigen echt een geruststel-
lende gedachte.  

Kledingreparatie
Een van de bezoekers komt 
voor een reparatie van 'n appa-
raat. Hij merkt op dat de bin-
nenzakken van zijn leren jas 
ook kapot zijn. Twee vliegen 
in een klap, want de aanwe-
zige naaisters kunnen een bin-
nenzak van zijn jas herstellen. 
De andere binnenzak is niet 
meer te redden.
De naaiklusjes, meestal op ver-
zoek van oudere mensen, zijn 
vooral het vastzetten van een 

rits in een broek, het aanzet-
ten van knopen, een winkel-
haak in de blouse, een kruis-
naad in een broek vaststikken 
en mottengaatjes in een trui 
stoppen. Sommigen kijken 
mee om er zelf nog iets van 
te leren. De kledingreparatie 
mag niet concurrerend zijn en 
de kleding moet schoon zijn. 
Dat is wel een voorwaarde.  

Veel aandacht
De hele middag komen er al-
lerlei mensen met kapotte 
voorwerpen, zoals een man 
met twee kapotte graflampjes, 
een kind met een elektrische 
auto en verder veel broodroos-
ters, magnetrons, een keuken-
weegschaaltje van oma een 
DVD speler met een defect 
laatje. Aan alle voorwerpen 
wordt evenveel aandacht gege-
ven. Zorgvuldig worden appa-
raten opengeschroefd en  van 
alle kanten bekeken. Er wordt 
overlegd en gereedschappen 
uitgewisseld. De bezitters van 
de apparaten kijken en den-
ken mee. 
Een bezoek aan het Repair 
Café in de Hoefkestraat is voor 
kinderen en volwassenen ze-
ker de moeite waard!

door Maarten van Roessel

Wat hebben zonnepanelen 
met een BBQ te maken? Nee, geen 
elektrische BBQ, gewoon een op houts-
kool. In het laatste blok in de Gebroe-
ders van Doornestraat leidde de geza-
melijke aanschaf van zonnepanelen tot 
een gezellig zondagmiddagetentje voor 
25 personen aangeboden door Zonline. 

Een jaar geleden ontstonden de eerste 
ideeën om gezamenlijk zonnepanelen 
op daken aan de achterzijde van onze 
woningen te plaatsen. Via internet 
werden meerdere bedrijven vergeleken 
op kwaliteit en prijs. Uiteindelijk werd 
voor Zonline gekozen.
Half juni, 6 weken na aanschaf, wer-
den de panelen geplaatst. In één dag 
legden ze de elf panelen op ons dak. 
De volgende dag vond de afwerking 
binnenshuis plaats. Een omvormer op 
zolder zorgt ervoor dat de opgewekte 
elektriciteit omgezet wordt in voor 
het net bruikbare elektriciteiet (220 
volt wisselstroom). Een kabel naar de 
meterkast, een extra groep en klaar 
is Kees. Vanaf dat moment wekten we 
onze eigen stroom op. De plaatsing en 
afwerking zijn naar volle tevredenheid 
verlopen.  
Maximaal konden wij elf panelen 
plaatsen, vijf boven de dakkapel en 
zes eronder. Google Maps helpt Zon-
line aan de nodige informatie. In de 
luchtfoto van onze woningen zijn de 
panelen ingetekend, hierdoor krijg je 

een beeld van hoe het er uit komt te 
zien. Geen meetlinten en huisbezoe-
ken. Zonline noemt dit: “Het design 
voor jouw persoonlijke zonne-energie 
systeem”.

Levensduur 
Het voelt goed als je ziet dat je in een 
dag meer opwekt aan elektriciteit dan 
dat je verbruikt. Op een oude elektri-
citeitsmeter zie je overdag de schijf de 
andere kant opdraaien. De voorspel-
ling is dat in mijn situatie, met het 
dak op het zuiden, 76% van mijn elek-
triciteit van mijn eigen panelen komt. 
Deze berekening is gemaakt op basis 
van de informatie die ik heb gegeven 
over mijn verbruik het afgelopen jaar. 
De totale aanschaf was 4924 €. Met een 
subsidie van 500 € is de verwachting 
dat wij na 8 jaar de investering hebben 
terugverdiend. De voorspelling is dat 
de panelen een levensduur hebben van 
25 jaar. De omvormer (aanschaf ± 1000 
€) moet naar verwachting om de 15 
jaar worden vervangen. Los van deze 
berekeningen die op lange termijn 
een financieel voordeel moeten geven, 
heb ik een goed gevoel bij de aanschaf 
van de zonnepanelen. Het is de leukste 
en schoonste vorm van energie die je 
thuis op kunt wekken en je draagt een 
steentje bij aan een schonere leefom-
geving. 

Via een speciale Wi-Fi-verbinding met 
de omvormer kun je bijhouden hoe-
veel energie je dagelijks opwekt. Op de 
openbare site van www.omnikportal.
com vind je op de tweede pagina van 
de woningen in Eindhoven de resulta-
ten van mijn Zonnesysteem.

Repair 
café

De meterschijf draait de andere kant op

Oplossing voor een kapot keukenweegschaaltje van oma
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• Deskundigen bekijken, 
onderzoeken en repareren 
allerlei apparaten.

• Een gratis aangeboden BBQ in de tuin van Gebr. van Doornestraat nr. 45 
vanwege het met vier gezinnen gezamenlijk aanschaffen van zonnepanelen.

Wilgenhof gaat 
voor wijk-‘biep’
Zoals ook in deze De Witte te 
lezen is, kunnen buurtbewoners 
vrij gebruik maken van de fa-
ciliteiten die Vitalis Wilgenhof 
biedt. Daarnaast organiseert ze 
steeds meer activiteiten die toe-
gankelijk zijn voor wijkbewo-
ners. Zoals lezingen, cultuuracti-
viteiten, spreekuur van de wijk-
brigadier en een weekmarkt. 
Vitalis Wilgenhof noemt zich 
een ‘Ankerpunt’ in de wijk. En 
die functie wil ze nog meer 
kracht bijzetten. Vandaar de 
plannen voor het opzetten van 
een wijkbibliotheek. “Wij wil-
len dit samen met wijkbewoners 
gaan oppakken en uitwerken 
want ook deze wijkbibliotheek 
wordt een voorziening die voor 
iedereen hier in de buurt toegan-
kelijk wordt”, zo meldt Vitalis’ 
vrijwilligerscoördinator Frans 
Offermans. “Om dit plan te rea-
liseren, willen wij vanaf de start 
actieve buurtbewoners betrek-
ken die mee willen denken om 
dit mooie initiatief gestalte te 
geven.” Offermans hoopt dat de 
bibliotheek rond juni/juli dit jaar 
van de grond komt.
Geinteresseerden melden via: 
f.offermans@vitalisgroep.nl 
T: 040 2148300 M: 06 23613898 
(PvO)
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door Wieger Cornelissen

Het Witte Dorp bestaat in 2014 
vijfenzeventig jaar. Een jubileum dat 
we niet onopgemerkt willen laten. 
Er zijn voor het gehele jaar activitei-
ten bedacht met als gepland hoogte-
punt de feesten in het weekend van 
12 september. In het kader van het 
jubileum kwam ook het idee opbor-
relen om weer eens een nieuwjaars-
receptie te organiseren. 
De nieuwjaarsreceptie is in het afge-
lopen decennium wel vaker georga-
niseerd maar trok steeds zo weinig 
publiek, denk aan tien tot vijftien 
bezoekers, dat er de laatste jaren 

van af is gezien om de receptie te 
organiseren. 
Dit jaar trok de receptie echter een 
onverwacht groot aantal bezoe-
kers! Liefst 268 bewoners namen 
de moeite om naar de receptie te 
komen. Dat aantal is nauwkeurig 
geregistreerd omdat iedere bezoeker 
bij binnenkomst een muntje kreeg 
uitgereikt voor een gratis consump-
tie. De bijzondere locatie voor deze 
borrel, in de voormalige kapel St. 
Joseph van De Burgh, had blijkbaar 
velen nieuwsgierig gemaakt. Door 
de overweldigende opkomst, met 
nieuwe en hernieuwde kennisma-
kingen tussen buurtbewoners van 
de Witte Burgh en het Witte Dorp, 
draaide de bar op volle toeren.

door Michel Theeuwen

Het begon met een 
vaag bekende man aan de 
deur. Of ik mee wilde doen 
aan de Streetbattle Pubquiz? 
Huh??
Ja, want daar gingen teams 
van elke straat de strijd om 
eeuwige glorie en roem aan. 
Tijdens het A-Meezing Buurt-
feest, zo vertelde de straatge-
noot die captain was van het 
Odastraatteam. 
Nou dat wilde ik natuurlijk 
wel. 

Hoewel. Aan die voorprogram-
ma’s van de grote zomerfees-
ten had ik slechte herinnerin-
gen. Een bijkant gore barbe-
cue, een EK-wedstrijd die het 
Nederlands elftal smadelijk 
verloor van Tsjechië door de 
befaamde wissel van Robben, 
en ga zo maar door. En dan 
nu? Een quiz? Met vragen in 
alle onmogelijke categorieën? 
Dat kon alleen maar misgaan.
Toch ging ik mee in het spel. 
Je bent een betrokken buurt-
genoot of niet. 
En zo vond ik mezelf - en 
mijn partner die voor de ge-
zelligheid toch ook maar mee 
was gegaan - terug aan een 

tafel in de feesttent op het 
Burghplein. Omdat niemand 
de eerste vragen wilde mis-
sen, was de feestlocatie op tijd 
goed gevuld. En sfeervol. Want 
hoewel iedereen er stoer over 

deed, was het wel spannend. 
Zouden we de Odastraat kun-
nen bijschrijven op de wis-
selbeker? Als die er tenminste 
was. Zouden onze kinderen 
later nog navertellen dat hun 
ouders erbij waren, die eer-
ste buurtquiz? Zoals nu nog 
gepraat wordt over legendari-
sche feesten op het plein in de 
jaren zestig? 
Grappig ook om al die andere 
Odastraters eens wat langer te 
zien dan dat ene ‘goedemor-
gen’-moment. Want dat moe-
ten we er natuurlijk wel bij 
vertellen: de bewoners van de 
Odastraat hebben niet zo heel 
veel met elkaar, een straat-
barbecue is ons vreemd. Mis-

schien dat die brede midden-
berm tussen straat en de ‘over-
kant’ de oorzaak is? Misschien 
ook dat er gewoon mensen 
wonen die het al druk genoeg 
met zichzelf hebben? 
Afijn, nadat de meeste team-
genoten kennis hadden ge-
maakt, ging de quiz al meteen 
van start. 

Die beker
En meteen ging het van au. 
Welk een simpele vragen. 
Maar wat was het antwoord 
ook al weer. Met vereende 
krachten zochten we naar die 
film, dat hitje, de politicus of 
een mythische figuur. De kla-
terende lach met grote opluch-
ting… als we een antwoord 
wisten. Maar langzaam maar 
zeker ook het gevoel dat we 
die beker wel konden verge-

ten. Zo goed waren we niet. 
Of zeg maar: we wisten niet 
zoveel. 

Neem nou die vragen over 
de buurt. Ja, dat was in het 
Witte Dorp of in de Witte 
Burgh, maar waar in godshere-
snaam? Geen ideeeee. Jammer 
dat er geen antwoorden gege-
ven werden. Dat had een hoop 
Aha-Erlebnisse opgeleverd. 
Gelukkig was de bediening in 
de tent wel in topvorm. En 
dus namen we nog maar een 
biertje en werden allengs la-
cherig over deze smadelijke 
nederlaag. We concentreerden 
ons meer op elkaar, of op de 
prachtige teams aan de ‘over-
kant’, waar het niet bepaald 
stil was. Wa’n Herrie daar op 
het Burghplein, in de Odulp-
husstraat (Jacco Verharen wil 
niet alleen in het zwembad 
ALLES winnen!) of de Gebroe-
ders Van Doornestraat. Met als 
toppunt van de avond de he-
ren Osinski en Banken? Die in 
hun blote bast, als ware hoo-
ligans, op de tafel de inbreng 
van het team kracht bijzetten. 
Wie de quiz vervolgens ge-
wonnen heeft, weet ik niet 
meer. De Odulphusstraat, de 
Wilakkersstraat, een van de 
twee, wellicht? Het ging ten 
onder in schaamte en dee-
moed. Geen idee ook of wij 
laatste of derde geworden zijn. 
Ik heb er niks meer over ver-
nomen. 
Dat komt ook door het tweede 
deel van de avond. Na een wat 
minder geslaagde Meezingses-
sie – veel liedjes bleken toch 
ingewikkelder dan zanger Jel-
le op het podium dacht, zeker 
zonder tekst – barstte de dj 
los. Geweldig geswingd nog, 
met buurtgenoten (ook uit de 
straat) gebabbeld en nog een 
biertje gedronken. 
Volgend jaar weer? Maar dan 
wel eerst in training met de 
straat. Om niet weer een mod-
derfiguur te slaan.

Hooligans buurtfeest prettig gestoord
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• Sommige teams haalden alles uit de kast tijdens de buurtquiz.

• Zanger Jelle begeleide 
tijdens het buurtfeest de 
meezingsessie.

• Het was gezellig druk op de nieuwjaarsreceptie.

Nieuwjaarsreceptie
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Wijkbesturen 
vergaderen 
in Wilgenhof
De activiteiten in onze wijken 
worden tegenwoordig altijd ge-
zamenlijk georganiseerd door 
bewoners uit Witte Dorp en Wit-
te Burgh. De activiteiten worden 
ook altijd georganiseerd voor be-
woners van beide wijken. Vele 
jaren kenden beide wijken ieder 
hun eigen wijkkrant maar die 
kranten zijn vijf jaar geleden 
gefuseerd tot De Witte waar u 
nu in aan het lezen bent. Beide 
wijken kennen echter ieder nog 
een eigen dagelijks bestuur. 

Samenwerking
Zij beheren de financiën en zor-
gen dat alle commissies in onze 
wijk gefaciliteerd worden om 
activiteiten te organiseren. De 

Witte Burgh heeft hiervoor twin-
tig jaar geleden bij de oplevering 
van de woningen een kopersver-
eniging opgericht terwijl in het 
Witte Dorp een stichting actief 
is. Uiteraard is nagedacht over 
de optie om beide verenigin-
gen en hun dagelijkse besturen 

te laten samensmelten. Dat idee 
ketst steeds weer af op de speci-
fieke problematiek rondom het 
onderhoud van de monumentale 
woningen in het Witte Dorp. Die 
is zo specifiek voor het Witte 
Dorp dat het niet zinnig of zelfs 
ondoenlijk lijkt om de Witte 

Burgh daarin te betrekken. Dat 
ligt heel anders bij de sociale 
activiteiten. Daarin wordt innig 
samengewerkt. Om de kalender 
onderling af te stemmen maar 
ook ten behoeve van de finan-
ciële huishouding komen beide 
besturen minimaal eens per jaar 
bijeen om samen te overleggen. 
Sinds de verbouwing is afgerond 
stelt Wilgenhof haar faciliteiten 
ook beschikbaar voor activitei-
ten in de wijk. Ten behoeve van 
dit soort vergaderingen wordt 
daarvan dankbaar gebruik ge-
maakt.
(Wieger Cornelissen)

door Wieger Cornelissen

Het garagepad ach-
ter de woningen aan de 
Burghstraat 22 t/m 42 heeft 
al jaren last van de haperen-
de waterafvoer. Boomwortels 
drukken de afvoerpijpen van 
de drie kolken naar het ri-
ool kapot waardoor het water 
niet goed meer wegloopt. Als 
het hard regent, verandert het 
pad achter de garages in één 
grote plas. Het komt zelfs voor 
dat het water de garages bin-
nenstroomt. De oplossing lijkt 
nu nabij dankzij een uitkering 
door de aansprakelijkheidsver-
zekering van het parochiebe-
stuur.

De boomwortels hebben nog 
een nadelig effect. Ze druk-
ken op verschillende plaatsen 
de bestrating omhoog. Stijn 
Verleg is één van de bewoners 
aan de Burghstraat waarvan 
de tuin en garage uitkomt op 
genoemd garagepad. 

Stijn: ”Toen wij in 1993 het 
koopcontract van onze wo-
ning tekenden moesten we 
ook instemmen met de ver-
plichting om dat achterpad 
zelf te onderhouden. Een be-
leidsverandering om de kosten 
van de gemeente te drukken. 
In onze wijk is speciaal voor 
dat doel een stichting in het 
leven geroepen die hiervoor 
bij de bewoners het geld inza-
melt om te zijner tijd mogelijk 
onderhoud te kunnen bekos-
tigen.” 

Offerte aangevraagd
Nu de noodzaak daar is blijkt 
het gespaarde vermogen niet 
toereikend om alle kosten te 

dragen. Stijn: “Ik heb bij ver-
schillende partijen een offerte 
aangevraagd en reparatie van 
het riool en herstel van het 
achterpad gaat minimaal € 
10.000,- kosten. Toen we in de 
jaren negentig begonnen met 
sparen hadden we geen idee 
welk streefbedrag we moesten 
hanteren.” 

Die € 10.000,- moet worden 
betaald door de vijftien direct 
betrokken woningeigenaren 
die dus ieder zo’n € 700,- moe-
ten bijdragen. Of afzien van 
reparatie. Stijn: “Ons spaar-
potje levert iets meer dan € 
3.000,- op. Dat drukt de kosten 
wel maar het dekt ze bij lange 
niet. Daarom gingen we in 

gesprek met het parochiebe-
stuur, dat eigenaar is van het 
kerkhof.” 

Kosten verhalen
Samen met buurvrouw Frely 
Hol en voorzitter van de stich-
ting Leo Dinissen is Stijn bijna 
een jaar bezig geweest om de 
kosten te verhalen: “Omdat de 

bomen op hun terrein staan 
hebben we hen aansprakelijk 
gesteld voor onze schade.”

Stijn is enthousiast over de 
constructieve opstelling van 
het parochiebestuur: “Zij heb-
ben een beroep gedaan op hun 
aansprakelijkheidsverzekering 
en na enig heen en weer pra-
ten leidde dat tot een uit-
kering. Het parochiebestuur 
heeft ons erg geholpen om de 
verzekeraar zo ver te krijgen.”

De verzekeraar erkent de aan-
sprakelijkheid voor de schade 
aan de bestrating. Door een 
regelmatige visuele inspectie 
had de parochie kunnen con-
stateren dat de boomwortels 
het straatwerk omhoog druk-
ken. De riolering is met het 
blote oog niet te zien. Daarom 
wordt het parochiebestuur 
niet aansprakelijk geacht voor 
de vernieling daarvan. 

Waardering
Stijn is blij met dit resultaat 
en heeft grote waardering 
voor alle hulp van Leo Dinis-
sen: “De stichting heeft fan-
tastisch geholpen en helpt nu 
nog met het inzamelen van de 
resterende eigen bijdrage van 
de vijftien getroffen eigena-
ren. Iedereen heeft mondeling 
toegezegd om zijn of haar deel 
van de kosten te betalen, maar 
pas als die allemaal zijn geïnd 
ga ik de opdracht gunnen”.
Dat blijkt nog een hele klus. 
“Als consument wordt je be-
schermd door de wet, maar 
een stichting kan daar geen 
beroep op doen. Ik ben nu 
druk doende om een inkoop-
contract op te stellen dat vol-
doende clausules bevat om 
ons te behoeden voor ellende 
als de geselecteerde aannemer 
ondeugdelijk werk zou leve-
ren.”
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• De besturen van beide wijk-
verenigingen vergaderen in 
een zaaltje in Wilgenhof. 
Vlnr: Liesbeth Tienkamp, 
Stan Verpraet, Rob Camp, 
Wieger Cornelissen, Ernst-
Jan Huijbers en Harrit Hop-
penbrouwers.

Opknapbeurt garagepad lijkt nabij
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• Frely Hol en Stijn Verleg op het garagepad aan de Burghstraat waar boomwortels de 
bestrating omhoog drukken en de waterafvoerpijnen hebben vernield.
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a Men neme een Vin du Dok b

door Marion Steegh

Dat Linda van koken 
houdt is snel duidelijk. In haar 
vroegere studentenhuis nam 
ze de meeste initiatieven om 
in te schrijven voor de kook-
beurten. De medebewoners 
kregen gegarandeerd een 
met zorg gemaakte maaltijd 
voorgeschoteld. Ook het stu-
dentendispuut, waar Linda 
lid van was, stond garant 
voor  uitgebreide buffetten op 
recepties en feesten. Tijdens 
het jaarlijkse studenten intro-
ductiekamp  werd er met veel 

plezier voor honderden eerste-
jaars gekookt. 
Wegens wat beperktere tijd 
en kinderen met ‘voorkeuren’ 
wordt er doordeweeks in het 
gezin van Linda en Bas wat 
simpeler maaltijden bereid. 
Koken hoeft niet ingewikkeld 
te zijn. ‘’We houden ook van 
stamppotten met net een an-
der accent’’.  
De laatste tijd begint Linda 
haar liefde voor koken weer 
wat meer op te pakken, zoals 

het bereiden van een vol-
ledige tapas avond voor haar 
vriendinnen op haar verjaar-
dag en het samen eten met 
vrienden. Ze vindt het fijn als 
haar gasten genieten van het 
eten, juist omdat ze er veel 
aandacht aan  besteed heeft. 
Vorige zomer zijn er veel 
gezellige spontane barbecue-
avonden met buurtgenoten 
ontstaan. Linda stortte zich 
dan  op barbecue recepten die 
net weer wat anders zijn met 
lekkere salades erbij. De bar-
becue voor vegetarische vrien-
den was daarbij wel een echte 

uitdaging, die verrassende 
nieuwe recepten opleverde.
   Kookclub
Om nog meer voldoening te 
halen uit het koken is ze op 
internet op zoek gegaan naar 
een kookclub in Eindhoven 
waarbij ze zich kan aanslui-
ten. Deze heeft ze nog niet 
gevonden, dus bij deze; wie 
weet….! Ze leest graag alles 
over eten in kookboeken, re-
cepten kaartjes bij AH, kook-
rubriek in NRC magazine etc. 
Ze zoekt ook graag wijnen uit 
die bij het menu passen. Haar 

volgende plan is daarom om 
een wijncursus te gaan volgen. 
‘’Ik vind het leuk om ook op 
dit gebied mijn horizon te ver-
breden’’. 
Hoewel de winter zich niet 
echt aandient, wil Linda ons 
toch laten genieten van ietwat 
winterse kost: spitskool stam-
pot met gebakken dorade:

  a
Spitskool stampot met 
gebakken dorade
(voor 4 personen)
-  1 kg aardappelen
-  1 eetlepel mosterd
-  200 gr uien
-  750gr spitskool
-  kerrie naar smaak
-  125 ml crème fraiche
-  2 runderbouillonblokjes
-  4 doradefilets

Aardappelen koken zonder zout 
maar in 2 runderbouillon blokjes 
tot ze gaar zijn. Uien in halve 
ringen snijden en kool in dunne 
reepjes snijden en met wat ker-
rie bakken tot deze beetgaar is. 
Ondertussen de dorade bakken in 
wat olijfolie en boter op hoge tem-
peratuur op de huidkant. Zet het 
vuur laag en draai de dorade om. 
Breng op smaak met zout en peper. 
Aardappelen en ui en spitskool 
door elkaar stampen. Nu een paar 
blokjes boter, de crème fraiche en 
de mosterd erbij doen en doorspa-
telen, op smaak brengen met een 
beetje peper en zout. De warme 
stamppot op het bord scheppen en 
hier de filets opleggen. 
Smakelijk eten!

Linda (37) en  Bas (36) wo-
nen sinds kerst 2012 met 
hun twee kinderen Julius 
(6) en Feline (bijna 4) aan 
het Burghplein. Het gezin 
is verhuisd van Tilburg naar 
Eindhoven vanwege de 
baan van Bas. Ze hebben 
hun draai goed gevonden 
in onze wijk. De Dudok stijl 
bevalt hen vanwege het ro-
buuste en daarmee strakke 
karakter van het huis. De 
verbouwing van het huis 
bleek een grotere klus dan 
vooraf gedacht. Daarmee 
ging echter wel de wens 
voor een open keuken mét 
een boretti fornuis in ver-
vulling! 
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• Linda de Wildt in haar 
nieuwe 'open' keuken.

door Michel Theeuwen

OHF3, het derde Onderhouds-
fonds, houdt woensdag 12 maart 
de eerste Algemene Ledenverga-
dering na de doorstart. Alle le-
den zijn uitgenodigd. Behalve de 
gebruikelijke (financiële) verant-
woording door het bestuur, staat 
er ook een thema op de agenda: 
de opstalverzekering. Uit naspeu-
ringen van oud-bestuurslid Karel 
Smit blijkt dat bij monumenten 
vaak het risico van onderverze-
kering dreigt.
Op de agenda van de vergadering 
staat de financiële verantwoor-
ding door de penningmeester en 
het verslag van de doorstart van 
het fonds naar OHF3. De stand 
van zaken is momenteel dat er 
bijna 90 leden zijn; met enkele 
eigenaren zijn we nog in ge-
sprek. Dat zijn er minder dan 
de beoogde 100. Toch heeft het 
bestuur OHF3 doorgezet. Omdat 
het fonds kan zorgen voor con-
tinuïteit in het onderhoud door 
het initiatief te nemen voor de 
schilderbeurten. Dat kan ook 

met iets minder leden. 
Karel Smit, oud-bestuurslid, en 
medewerker Frank Smit van Bo-
vemij Bedrijfsverzekeringen, zul-
len in het tweede deel van de 
avond uiteenzetten welk risico 
bewoners van het Witte Dorp lo-
pen door onderverzekering. Het 
punt is dat herbouw van een 
monument per definitie meer 
geld kost dan de herbouw van 
een ‘gewone’ woning. Er moeten 
immers onder meer speciale ma-
terialen gebruikt worden. In de 
opstalverzekering is daar niet al-
tijd rekening mee gehouden. En 
dus zijn monumentenbewoners 
daar niet altijd voor verzekerd. 
Hoe zit dat precies en wat kun 
je er aan doen? Dat is het onder-
werp van het tweede deel van de 
avond. 
De Algemene Ledenvergadering 
wordt woensdag 12 maart gehou-
den in Wilgenhof, ingang aan de 
Schalmstraat. Aanvang 20.00 uur. 
Nieuwe leden zijn nog steeds 
welkom bij het OHF3. Meer 
weten? Mail naar onderhouds-
fonds@gmail.com.

Eerste ledenvergadering na 
doorstart Onderhoudsfonds Uit de 

oude 
doos
• Amateur-
fotograaf 
Van Waveren, 
in de vorige 
eeuw woon-
achtig aan het 
Burghplein 7, 
legde de be-
strating van 
het Burgh-
plein in 1949 
vast. Zijn 
zoon Tom, 
destijds zo’n 
13 jaar, herin-
nert zich nog 
dat ze in het 
weekeinde 
van de stenen 
een kasteel 
maakten: ‘Je 
kunt zeggen: 
de Burcht op 
de Burght’.
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door Paula van Overveld

Marjon is een geto-
gen Eindhovense en vindt het 
heerlijk om weer terug te ke-
ren naar haar oude stadswijk. 
Ze kent de Heezerweg nog 
uit vroeger tijden: “een le-
vendige straat, die intussen 
enorm veranderd is.” Dirk is 
een Hagenaar, die lang gele-
den vanwege Philips deze kant 
op trok. Op basis van zijn stu-
die Engelse taal- en letterkun-
de kwam hij op de taalafde-
ling van de elektronicagigant 
terecht. Dirk gaf er Engelse les 
aan mensen die uitgezonden 
werden en Nederlands aan En-
gelstaligen. Het grootste deel 
van zijn loopbaan – 30 jaar – 
was hij docent Engels aan het 
Lorentz Casimirlyceum. Daar 
organiseerde hij vaak reizen 

naar Spanje, waarvan hij de 
taal ook machtig is.

Russisch
Marjon is vier dagen in de 
week werkzaam als secretares-
se via Adecco Top Secretaries. 
“Heerlijk werk! Ik kom bij al-
lerlei bedrijven terecht, vaak 
ter vervanging bij zwanger-
schap, en ben er nooit langer 
dan een jaar. Dan ben ik weer 
toe aan een volgende uitda-
ging.” Dirk is inmiddels en-
kele jaren met pensioen maar 
verveelt zich geen moment. 
Hij heeft zich de Russische 
taal eigen gemaakt, is zelfs 
Russisch vertaler en regelde 
met een vriend reizen naar 
Rusland. Goede herinneringen 
komen weer boven. “Wie weet 

pak ik dat nog wel weer een 
keer op. Binnenkort ga ik le-
zingen geven over zakendoen 
in Rusland.”

Binnenschuiven
En de keuze voor het Witte 
Dorp? “We zochten naar een 
sfeervolle buurt in Eindhoven, 
en een huis waar niets aan 
gedaan hoefde te worden. We 
zijn niet zo van die klussers. 
Het leidde ons naar dit huis, 
waar we letterlijk zo onze 
spullen naar binnen konden 

schuiven. Heerlijk is dat!” Mar-
jon’s vader was architect: “Ar-
chitectuur is me met de pap-
lepel ingegoten. Vandaar dat 
Dudok me wel aanspreekt.”

Hun verwachtingen van het 
Witte Dorp? Dirk: “Geluk 
moet je zelf meenemen, dat 
hangt niet van de stenen af. 
Maar van moment één hadden 
we het hier naar onze zin.
We merkten hier al direct 
de betrokkenheid van men-
sen, die hulp aanboden bij 
de verhuizing. Dat geeft ons 
wel het idee dat je een soort 
saamhorigheid hebt. We zijn 
echte Bourgondiërs en gezel-
ligheidsmensen. Heerlijk om 
weer dichter bij het centrum 
te wonen, maar eeuwig zonde 

dat Plaza Futura weg is. Daar 
kwamen we heel geregeld met 
vrienden.”

Werkster
De buurtkalender lag al op 
de deurmat toen ze hier naar 
toe verhuisden. “Dat geeft een 
leuk inkijkje. We volgen alles 
op de Witte-Dorpsite en de 
speciale Witte-Dorpfacebook-
pagina, en zijn benieuwd naar 
de festiviteiten rond het 75-ja-
rig bestaan. 
Of we nu nog wensen hebben? 
Ja, we zijn nog op zoek naar 
een werkster, dus als iemand 
een goede weet... “ En Dirk is 
benieuwd of er misschien een 
hardloopclubje bestaat van 
mensen die niet al te hard 
lopen.

Met een Whatsapp informeer-
de Resie Haans een clubje be-
vriende moeders in het Witte 
Dorp dat ze rond 19 uur op 
oudjaarsavond met dochter 
Lara wat vuurwerk wilde af-
steken.  
Het clubje gebruikt whatsapp 
al langer om elkaar in te sei-
nen als iemand met zoon of 
dochter naar het Burghplein 
wil gaan. Een vrijblijvende me-
dedeling, maar het zorgt voor 
extra levensvreugde als zich 
op dat moment een clubje 
verwanten aansluit. Spon-
taan gezellig bijpraten op het 
plein terwijl de kleine zich 
vermaakt in de speeltuin. En 
nu zorgde dit medium voor 
een spontaan moment op oud-

jaarsavond. Binnen de kortste 
keren verzamelden zich zo’n 
twintig ouders om hun peu-
ters een vervroegd eindejaars-
moment te bezorgen! 
De volgende ochtend was Re-
sie niet te beroerd om de vuur-
werkrestanten in de speeltuin 
op te ruimen. Daar waren op 
hetzelfde moment nog wat 
pleinbewoners actief om alle 
rotzooi op te ruimen. In totaal 
zes vuilniszakken haalden zij 
op. Hoofdzakelijk vuurwerk-
restanten, afgewisseld met 
glasscherven en opgeblazen 
prullenbakken. Halverwege de 
nieuwjaarsdag was ons plein-
tje weer  veilig voor onze ko-
ters!
(Wieger Cornelissen)

Fo
to

: W
ie

g
er

 C
o

rn
el

is
se

n

“Van moment één voelen we ons hier thuis”
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• Marjon 
en Dirk 
Flinter-
man: 
“Geluk 
moet je 
zelf mee-
nemen, 
dat hangt 
niet van 
de stenen 
af, maar 
het is fijn 
die betrok-
kenheid 
hier in de 
buurt te 
voelen.”

• Resie en Mark Haans, Leo, Ellen en Luca (zoon) Schlieckelmann.

Nieuw
in de wijk

Whatsapp voor oudjaar peuters

Terug naar een oude stadswijk
Hun jaar startte met de 
verhuizing naar de Pe-
trus Dondersstraat 36. 
Het jaar van Marjon (57) 
en Dirk (70) Flinterman. 
Ze keerden terug naar de 
stad, na woon-omzwer-
vingen in Eindhoven, 
Geldrop, Nuenen, Waalre 
- waar hun kinderen 
Oscar (30) en Suzanne 
(28) geboren en getogen 
zijn - en het laatst Bran-
devoort in Helmond. Een 
dorp in de stad. En dat 
dorpse gevoel ervaarden 
ze al direct door de be-
trokkenheid van buurt-
bewoners
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door Paula van Overveld

Hoe gaat het met ‘je thuis 
voelen’ daar in Gold Coast?
Janneke: “Waar mijn man en 
mijn kinderen zijn dat is ook 
meteen mijn thuis. We trokken 
in een mooi en al compleet 
ingericht huis. En grappig: tus-
sen het plafond en de muur 
zitten precies dezelfde sierlijs-
ten als in ons huis in het Witte 
Dorp. En ook liggen er precies 
dezelfde Ikea-kussens die we in 
Nederland hebben. Dat voelde 
al meteen goed. Jacco heeft 
het heel erg naar zijn zin. De 
Australische zwemmers vinden 
het fijn dat hij in dienst is ge-
treden. Eigenlijk alleen het feit 
dat hij hier is, geeft ze al een 
boost.”

Hoe ver is het Witte Dorp en Ne-
derland voor jullie verwijderd?
Janneke: “Ik ben me er ei-
genlijk niet altijd van bewust 
dat Nederland ver weg is. En 
het Witte Dorp zit in ons sy-
steem en in ons hart. We heb-
ben veel skype-contact. Ook de 
oude Willakkers-klas van Jules 
en Teun hebben onlangs ge-
skyped. Dat zal allemaal wel 
minder gaan worden, maar 
daarom voelt het nu nog wel 
heel dichtbij.
Ik laat de kinderen nog steeds 
Klokhuis en het jeugdjournaal 
kijken. Hier thuis blijven we 
Nederlands praten, ook laat ik 
de kinderen in het Nederlands 
lezen. Want we zijn hier nu, 
maar de kans is groot dat we 
ooit terugkomen. Of dat nu 
over één, vier of zeven jaar is. 
In Gold Coast is geen Neder-
landse gemeenschap; een uur-
tje rijden hier vandaan wel. 
Er zijn wel wat moeders die 
hier in Gold Coast iedere twee 
maanden een evenement orga-
niseren voor de (kleine) groep 
Nederlandse kinderen. Daar 

beleefden we vorige week een 
Nederlandse dag compleet met 
koekhappen en spijkerpoe-
pen.” 

Hoe ervaren Jules en Teun hun 
nieuwe school?
Janneke: “ik was bang dat ik 
ze de eerste tijd ’s ochtends 
echt naar school zou moeten 
slepen, maar niets is minder 
waar. Ze trokken zonder pro-
bleem hun schooluniformpjes 
aan en vanaf dag één kwamen 
ze lachend van school terug. 
Ze hadden al meteen vriendjes 
gemaakt. Ik sta ervan te kijken 
hoe veerkrachtig die jongens 
zijn. We hebben wel een hele 
fijne school voor ze uitgekozen 
waar ze buiten de Engelse taal 
vakken krijgen als Italiaans, 
Mandarijn, Muziek, Drama en 
heel veel sport zoals cricket, 
hockey, tennis en uiteraard: 
zwemmen. Teun mag nu zelfs 

aan een project meedoen waar-
bij kinderen aan honden voor-
lezen. Die interactie is gewel-
dig en ze krijgen er veel zelf-
vertrouwen door in het lezen. 
Kortom: ze krijgen hier zoveel 
meer mee.”

Wat heeft je het meeste verrast in 
Australië?
“De prachtige natuur. De wilde 
kaketoes die als mussen hier in 
de tuin komen eten. Maar het 
meest verraste me de mode, 
of eerder het gebrek daaraan. 
Het motto hier: alles is goed, 
zo lang het maar lekker zit. Het 
hoeft niet te staan of te kleuren. 
Ik heb werkelijk vrouwen met 
maatje 48 in hun bikini door de 
supermarkt zien lopen.”

Waar moest je het meeste aan 
wennen?
“Je rijdt hier aan de linkerkant 
van de weg. Da’s echt wennen. 
Vooral rotondes zijn lastig, 
maar die heb ik nu wel onder 
de knie. Het gebeurt me nog 
wel vaak dat ik na het bood-
schappen doen, aan de ver-
keerde kant van de auto instap. 
Gênant! Dan doe ik maar net 
of ik iets in het handschoenen-
vakje zoek.”

Wat missen jullie het meeste van 
Nederland?
Janneke: “Naast familie en 
vrienden, de Hollandse gezel-
lige kneuterigheid in de beste 
zin van het woord en het Witte 
Dorp. Bij elkaar binnenlopen 
voor een praatje en een wijn-
tje. Elkaar spontaan treffen 
bij het winkelen bijvoorbeeld. 
Het winkelcentrum hier is wel 

vijf keer de Heuvelgalerie, dus 
kom je elkaar niet zomaar te-
gen. Ook mis ik het school-
plein als ontmoetingsplek. De 
school ligt een flink eind een 
heuvel op. ’s Ochtends en ’s 
middags is er een file aan au-
to’s van brengende en halende 
ouders. Eindhoven heeft niet 
echt veel historische gebou-
wen, maar hier heb je er geen. 
En een terrasje pikken waar je 
bekenden tegenkomt, dat is er 
hier niet bij.”

Waar genieten jullie het meeste 
van daar?
“We genieten hier van het 
heerlijke weer - het is nu zo’n 
35 graden - de mooie stran-
den en dito strandtenten. Maar 
echt een hele fijne verrassing 
is de vriendelijkheid van de 
Australiërs. Ze zijn oprecht ge-
interesseerd in je. Dat is echt 
geweldig. Ze leggen snel con-
tact en wisselen nummers uit. 
Hoewel het spontaan bij elkaar 
binnenwippen, zoals we in Ne-
derland gewend zijn, hier niet 
gebeurt.”

Voor wie zijn jullie als het om 
sport gaat: voor Nederland of 
Australië?
“Jacco staat daar heel profes-
sioneel in. Dat is topsport. De 
sporters in Nederland zitten 
in zijn hart en die wenst hij 
het allerbeste. Maar als Rano-
mi tegen de Australische Cate 
Campbell moet strijden, hoopt 
hij nu wel dat Cate wint. Met 
het zwemmen doen we onze 
jongens een geel met groen 
shirtje aan – de Australische 
kleuren – maar daaronder zit 

een oranje hemdje”, zegt ze la-
chend. “Maar met voetbal gaan 
we vol voor Oranje!”

Wat wil je mensen hier in het 
Witte Dorp, Eindhoven en/of Ne-
derland meegeven
Janneke: “Op het moment dat 
je zo’n keuze krijgt in je leven, 
en ook al voelt het als heel 
eng, is het mooi om toch die 
sprong te wagen. Zeker voor je 
kinderen.
Als je blijft, zul je nooit weten 
hoe het is om te gaan. Ik wil in 
ieder geval niet over dertig jaar 
achter mijn rollator door het 
Stadswandelpark lopen en den-
ken: ‘hadden we maar ooit...” 

Hoe zien jullie plannen er voor de 
toekomst uit?
“Jacco heeft een contract voor 
drie jaar met een eventuele 
verlenging van vier jaar. Dus 
dan zouden we maximaal ze-
ven jaar weg blijven. Hoe lang 
het gaat worden, laten we voor 
nu in het midden. We geven 
onszelf in ieder geval een jaar 
om te wennen en het te pro-
beren. Als we ons helemaal 
thuisvoelen dan zie ik mezelf 
wel iets doen voor demente-
rende Nederlanders in een ver-
pleeghuis. Die vallen namelijk 
weer terug in hun moedertaal 
wat de communicatie met het 
verplegend personeel nogal las-
tig maakt. Dat is wel wat ik 
zou willen doen. Maar ik ga 
hier waarschijnlijk niet altijd 
blijven, ik ben toch een Eind-
hovens meisje. En als we terug-
gaan, over een x-aantal jaar, 
zien ze ons weer terug in het 
Witte Dorp.”

Een  Australië-avontuur

• Janneke en Jacco Verhaeren op het strand van Broad 
Beach: “We genieten hier onder meer van het heerlijke 
weer en de mooie stranden met dito strandtenten.”

• Jacco en 
Jules (links) 
en Teun in 
het Spring-
book Natio-
nal Park.

“Als je blijft, zal je nooit weten hoe het is om te gaan”
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• Beter kon het Kindercarnavals-
feest op het Burghplein 't haast 
niet treffen…  een enorme op-
komst van grote en vooral kleine 
carnavalsvierdertjes op een zon-
overgoten zondag. Waardoor er 
net zoveel/meer mensen buiten als 
binnen de rood-witte tent waren. 
Dorstig weer was het in ieder ge-
val, want er gingen flink wat liters 
ranja doorheen. Maar daar deed de 
hoeveelheid goudschuimend vocht 
niet voor onder, want ook aan de 
‚ouder-’carnalvalsvierders was na-
tuurlijk gedacht. 
Hoewel dit feestje een 'experiment’ 
was in het kader van WiDo 75 jaar, 
gaven de enthousiaste reacties aan 
dat er een nieuwe traditie geboren 
is....wat veel belooft voor het vol-
gende jaar!  'Het was (weer) een fijn 
Fiske nie’? (PvO)

Een zonnig kindercarnaval in d'n witte hut
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door Michel Theeuwen

Het is dit jaar 75 jaar 
geleden dat het Witte Dorp 
werd opgeleverd. Het jubileum 
wordt het hele jaar door uit-
bundig gevierd, met de goede 
buren uit de Witte Burgh; te 
beginnen met de uitgave van 
een jubileumkalender. Die zet 
meteen de toon. ‘Het gaat niet 
om de kleur van de huizen. 
Het gaat om de mensen die 
er wonen en wat je er samen 
van maakt.’ De tekst bij de foto 
van Edjoe Osinski, medevoor-
zitter van de jubileumwerk-
groep zegt het allemaal. Niet 
de monumentale huizen, maar 
de mensen achter de voordeur 
staan centraal bij het feest. 
Op initiatief van het bestuur 
van stichting Het Witte Dorp/
De Burgh kwam vorig jaar 
een werkgroep bijeen die het 
75-jarig bestaan moest voorbe-
reiden, vertelt Leo Schliekel-
mann, het andere deel van 
het duo-voorzitterschap. “We 
waren het er snel over eens dat 
niet de huizen centraal moes-
ten staan, maar de mensen. De 
weekkalender met elke week 
een andere dorpsgenoot was 
daarvoor de ideale mogelijk-
heid. “Het gaf de werkgroep 
bovendien een vroege deadline 
om het programma klaar te 
hebben. Dat moest immers op 
de kalender die op de druk-
bezochte Nieuwjaarsreceptie 
in de voormalige kapel Sint-
Joseph van klooster De Burgh 
werd gepresenteerd. 
Het programma toont vooral 
feestelijkheden, zware kost 
wordt vermeden. Geen con-
gres over architectuur of mo-
numentenzorg, zoals in 2001 

toen het Witte Dorp monu-
ment werd. Is het al zo gewoon 
dat de Witte Dorp-huizen een 
monumentenstatus hebben? 
“Ja misschien wel. Terwijl er 
natuurlijk vanuit het Onder-
houdsfonds zeker wel aan-
dacht voor is. Mogelijk dat er 
op de vrijdag van het gro-
te feest in september nog bij 
wordt stilgestaan”, aldus Leo 
Schliekelmann. 
Na de Nieuwjaarsreceptie is 
ook het tweede onderdeel van 
het feest al achter de rug als 
deze krant uitkomt: het kin-
dercarnaval op carnavalszon-
dag 2 maart in een tent op het 
Burghplein. “We wilden een 
leuke plek creëren waar je met 
kinderen carnaval kunt vieren. 
Als extraatje en misschien als 
een nieuwe traditie.”
Na Koningsdag op 26 april – 

volgens de gebruikelijke Dorp-
se traditie – volgt het volgende 
jubileumonderdeel: de Sport-
dag en straatdiner op zater-
dag 21 juni. “Dan doen we 
zeskampachtige dingen, verge-
lijkbaar met de Straatspeeldag. 
Daarbij gaan ook weer straten 
de strijd aan.” De dag wordt af-
gesloten met een gezamenlijk 
diner dat als ‘pot luck’ wordt 
georganiseerd: iedereen brengt 
iets te eten mee. Aankondiging 
voor aanmelding komt via de 
website: www.hetwittedorp.nl 

Hoogtepunt
Na de zomervakantie ligt dan 
het hoogtepunt van de jubile-
umviering: het 3-daagse Jubile-
umfeest in een pagodetent op 
het Burghplein op 12, 13 en 14 
september. Vrijdags wordt het 
feest ingeluid met een VrijMi-
Bo met ook de nodige Bobo’s, 
vertelt Leo Schliekelmann. Dan 
wordt ook het jubileumboek 
(zie kader) gepresenteerd. Za-
terdagmiddag is er een kinder-
feest, al moet de opzet nog uit-
gewerkt worden. De avond is 
dan voor de volwassenen met 
een vette band, special guests 
en dj. Op zondag wordt de drie-
daagse afgesloten met een zon-
dagmiddagconcert. Wellicht 
dat er ook een revanche is voor 
de Street Battle Pub Quiz en 
een galadiner met dresscode. 
De organisatie is in handen 
van een van de werkgroepen, 
in dit geval de geoliede ma-
chine die ook het Midzomer-
nachtfeest (afgelopen keer in 
oktober) organiseerde. 
Zaterdag 5 april is er ook nog 
een excursie naar het Ruhrge-
bied. Thema: hergebruik van 
stedelijk, industriële gebieden, 
een beetje vergelijkbaar met 
Strijp S. En niet met het Witte 

Dorp. Gewoon voor de fijn-
proevers, omdat het kan. Zie 
de site www.hetwittedorp.nl 
voor meer informatie. 
De werkgroepen zorgen voor 
hun eigen budgetten, onder 
meer natuurlijk via sponso-
ring. Een van de hoofdsponsors 
is DAF, onze oude buur. Be-
halve een financiële gift, ver-

zorgt de vrachtwagenfabriek 
verderop aan de Geldropseweg 
ook rondleidingen en muse-
umkaartjes. “Als tegenprestatie 
moeten we de DAF natuurlijk 
wel onder de aandacht bren-
gen in onze PR.” Bij deze dus. 
Meer informatie: 
http://www.hetwittedorp.nl/
content/jubileumboek

Niet de stenen, maar de mensen
2014, Jubileumjaar Witte Dorp: 

Zaterdag 21 juni, grote zes-
kamp, battle of the streets, op 
het Burghplein. 
Gevolgd door een gezamenlijk 
“breng zelf je eten mee” straat-
diner met je buurtgenoten. 
  
Welk straat team gaat het snel-
ste over de stormbaan? 
Wie maakt het lekkerste eten? 
  
Lees de informatie op www.
hetwittedorp.nl en schrijf je in. 

Oproep bijdrage 
Jubileumboek
De voorbereidingen voor een Ju-
bileumboek, voor het 75-jarig be-
staan van het Witte Dorp, zijn al in 
volle gang en daar hebben we de 
hulp van alle Witte Dorpbewoners 
- jong en oud - hard bij nodig.
Samen zijn wij het Witte Dorp. 
Daarom hopen wij op veel bijdra-
gen uit alle hoeken van het dorp. 
Samen met jullie gaan we op zoek 
naar het Wonder van het Witte 
Dorp. Waarom is deze wijk nog al-
tijd zo gewild en een heerlijke plek 
om te wonen? Dat willen we graag 
in beeld brengen. Letterlijk.
Deel je bijdrage via: 
http://www.hetwittedorp.nl/con-
tent/jubileumboek
of schrijf naar: redactie@hetwit-
tedorp.nl

Hans Hoekstra, samensteller van 
de Tijdlijn van het Witte Dorp, wil 
nog heel graag het volgende we-
ten:
- hoeveel huurhuizen zijn er nog in 
het Witte Dorp? Meld je als je in 
een huurhuis woont, met je naam 
en adresgegevens.
- in hoekhuis 1e Wilakkersstraat/
Nicasiusstraat zat in de vorige 
eeuw Kapsalon Tuindorp en er wa-
ren ongetwijfeld meer firma’s aan 
huis, maar welke? Vroeger of nu. 
Wie in het Witte Dorp werkt(e) aan 

huis of heeft (had) een praktijk aan 
huis? 
- in Wit op Zwart augustus 1994 
haalde het echtpaar Laureyssen uit 
Californië, destijds wonend in het 
Witte Dorp, herinneringen op aan 
de bevrijding in 1944. Wie weet 
nog wat hun adres was destijds?
- in welke huizen in het Witte Dorp 
bevindt zich nog veel van de oor-
spronkelijke aankleding, inclusief 
houten keukenkastjes, oorspronke-
lijke erker, et cetera? Laat het even 
weten!
- het Witte Dorp is ook een fami-
liedorp: kinderen bewonen bijvoor-
beeld een ander huis in het Witte 
Dorp dan hun ouders:  zo groeide 
Jom Wolters op aan de Geldropse-
weg en woont hij sinds 1998 in de 
Petrus Dondersstraat.  
- in het huis van je grootouders 
gaan wonen kan ook, zo was te 
lezen in De Witte febr. 2012: Ivo 
Baijens kocht in 2007 het huis in 
de 1e Wilakkersstraat 29 dat zijn 
grootouders van 1939 tot 2007 
hadden gehuurd. Meer mensen 
met oude woonconnecties  in het 
Witte Dorp?
- er bestaat al een lijstje Witte 
Dorp-huwelijken: bruid en bruide-
gom kwamen allebei uit het Witte 
Dorp, maar véél meer bijzonderhe-
den in het Witte Dorp - vroeger of 
nu - zijn welkom
reacties graag via mailadres 
j.hoekstra91@kpnplanet.nl

• Een pa-
gina uit de 
jubileumka-
lender "75 
jaar Witte 
Dorp"..

• Voor foto-
grafe Paula 

van Overveld 
is Dalmatiër 

Mikkie uit de 
Sint Odas-

traat, wel het 
zwart-witte 

Wonder van 
Het Witte 

Dorp. Spon-
taan gaven 

haar baasjes 
Paul, Corinne, 
Kyra en Marit 

hun Mikkie 
mee voor een 

fotoshoot voor 
de Dog on De-
sign-honden-

fauteuil. "Nog 
nooit zo’n 

geduldig en 
statig model 

meegemaakt! 
Super!” Fo
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KidsBuurt

door Hans Hurkmans

De stageplek is het 
St. Theresa Hospital in het 
plaatsje Nandom in het uiter-
ste noordwesten van Ghana. 
Nandom ligt zo’n 800 kilome-
ter van de hoofdstad Accra. 
In Europa leg je die afstand 
gemakkelijk af in acht uur. 
In Ghana moet je toch wel op 
ruim twintig uur rekenen.

“Toen we op het vliegveld in 
Accra aankwamen dacht ik 
wel even: ‘Jezus, waar zijn we 
nu beland’. Wat een chaos en 
een drukte”, vertelt José. “En 
wat voelde ik me ineens ont-
zettend wit. Er kwamen  met-
een allemaal taxichauffeurs op 
ons af die ons wel naar een 
hotel wilden brengen. Geluk-
kig werden we opgehaald door 
Jerry, een Ghanees die we hier 
in Nederland al ontmoet had-
den en die met ons mee zou 
reizen naar Nandom.”
Accra is een grote, drukke stad 

met chaotisch verkeer en bij-
na 2,5 miljoen inwoners, maar 
als je buiten de hoofdstad 
komt en naar het noorden 
reist, wordt het steeds primi-
tiever. “Ik zat echt met open 
mond naar buiten te kijken 
tijdens de busreis”, gaat ze 
verder. “En de laatste honderd 
kilometer van Wa naar Nan-
dom moesten we achter in de 

pick-up van de broer van Jerry, 
want de bus reed niet. Dat 
gebeurt in Ghana: je wilt met 
de bus en dan rijdt die gewoon 
niet. En waarom hij niet rijdt 
blijft een raadsel.”

Vriendelijk en aardig
“Het duurde toch wel een 
week of zes voordat ik een 
beetje gewend was. We kregen 

toen ook pas ons eigen huis 
omdat dat niet eerder klaar 
was. Eindelijk hadden we echt 
een plek voor onszelf. We leer-
den steeds meer mensen ken-
nen en zij raakten gewend aan 
ons. Ze zijn echt heel vriende-
lijk en aardig en behulpzaam. 
Ik heb me ook helemaal niet 
onveilig gevoeld. Ze waren 
niet alleen maar zo tegen ons 
omdat we daar te gast waren, 
ook onder elkaar zijn ze zo. 
We voelden ons echt heel wel-
kom”, zo beschrijft José.
 
“Het klimaat in Ghana vond ik 
heel prettig. Altijd mooi weer 
met een temperatuur tussen 
de 30 en 35 graden. Heerlijk! 
Ik heb nu nog steeds moeite 
om aan het weer hier te wen-
nen. Ik heb het bijna altijd 
koud.”

In Ghana is tegenwoordig 
bijna overal draadloos inter-
net, dus via de sociale media 
kun je prima in contact blij-
ven met het thuisfront. “Dat 
was echt fijn, ik had dagelijks 
vooral contact via whatsapp. 
Skypen lukte niet. Later bleek 
Hangouts wel te werken, maar 
dankzij het whatsapp-contact 
heb ik denk ik wel veel min-
der last van heimwee gehad 
dan ik verwachtte”, aldus José. 
“Het was heel fijn dat papa en 
mama me op kwamen zoeken 
met de Kerst. Daar heb ik echt 
naar uitgekeken en de dagen 
afgeteld tot het zover was. Met 
Nieuwjaar waren ze weer weg 
en hoewel ik wel met Ghanese 
vrienden en Jamie, Liselotte 
en Aniek (de medestagiaires, 
hh.) was, voelde ik me toch 
wel een beetje eenzaam zon-
der mijn familie en vrienden 
van thuis.”

Ziekenhuis 
“Het ziekenhuis was ook 
enorm wennen. Ze hebben 
heel weinig spullen en soms 
is er wekenlang geen arts te 
bekennen en zijn er alleen 
verpleegkundigen. Ik vond het 
heel raar hoe ze daar met de 
patiënten omgaan. Vaak on-
vriendelijk en onverschillig. 
Daar kon ik niet aan wen-
nen. Ook de hygiëne in het 
ziekenhuis was niet zoals wij 
het gewend zijn.  Poetsen met 
vieze spullen was meer bacte-
riën verspreiden dan schoon-
maken.”

“De laatste paar weken heb-
ben we nog door het land ge-
reisd. Toen heb ik gezien dat 
Ghana wel een heel mooi land 
is met hele mooie natuur. Dat 
was ik een beetje vergeten na 
het maandenlange verblijf in 
het droge noordelijke deel van 
het land. Aan de kust heb je 
ook erg mooie stranden met 
palmbomen. Daar konden we 
de laatste week nog heerlijk 
chillen.”

“Hoewel ik best ben geschrok-
ken van de slechte omstandig-
heden in het ziekenhuis en 
ik ook niet echt kon wennen 
aan de manier waarop ze met 
de patiënten omgaan, was het 
toch een geweldige ervaring 
die ik niet had willen missen”, 
concludeert José. “Vooral de 
vriendelijkheid van de men-
sen, het klimaat, de natuur en 
de algemene indruk die het 
Afrikaanse land op me heeft 
gemaakt droegen daaraan bij.”

“Ik wil zeker nog eens terug, 
maar dan niet meer voor een 
half jaar. Een paar weken is 
dan wel genoeg”, zegt ze la-
chend.
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Op stage in Ghana een bijzonder avontuur

Ik wil zeker nog eens terug
Voor haar opleiding hbo 
Verpleegkunde van Fontys 
vertrok José Hurkmans (19) 
voor een stage van vijf 
maanden naar Ghana. In 
totaal bleef ze daar vijf en 
een halve maand. Want er 
moest natuurlijk ook nog 
wat vakantie worden ge-
vierd als je toch daar bent. 
Met gemengde gevoelens 
brengen we dochterlief op 
14 augustus naar Schiphol. 
Enerzijds trots omdat ze 
zo’n avontuur aandurft, 
anderzijds wel wat bedrukt 
omdat we haar bijna een 
half jaar moeten missen. 
En ook wel een beetje be-
zorgd, maar gelukkig gaan 
er nog drie stagiaires mee. 
Dus ze is niet alleen. Inmid-
dels is ze weer veilig terug-
gekeerd: een verslag van 
haar Ghana-avontuur.

• De Ghanese kinderen wil-
den altijd wel op de foto.

• Met collega, en goede vriend, Stephen in 
het lab van St. Theresa Hospital.

• Bloed afnemen tijdens de stage in het St. 
Theresa Hospital.


