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door Paula van Overveld

Het werd een zonnige 
zondag - 14 december 2014 - 
tussen veel grauwe dagen in; 
de dag dat het speeltoestel als 
tastbare herinnering aan de 
omgekomen Oscar, Miranda 
en de zesjarige Remco Kotte 
officieel werd onthuld op het 
Burghplein. Dat gebeurde in 
het bijzijn van hun familie, 
tientallen buurtgenoten en 
burgervader Rob van Gijzel. 
Initiatiefnemers van dit ge-

denkidee zijn Evert Schaeffer 
en Saskia van der Wolf, vrien-
den van het omgekomen ge-
zin. Buurtgenoten, onderne-
mers en gemeente hebben 
de komst van dit speeltoestel 
mogelijk gemaakt, inclusief 
het bankje met gedenkplaat. 
Burgemeester Rob van Gij-
zel verrichtte samen met leef-
tijdsgenootjes van Remco: 
Niels, Tycho, Tijn, Tommie 
en Wessel, de openingshande-
ling - het doorknippen van 
een lint dat rond het speel-
toestel gespannen was. 
Zoemende camera’s van Om-
roep Brabant sloegen deze 

happening gade. Toen de 
linten eenmaal doorgeknipt 
waren, was er geen houden 
meer aan. 

Saamhorigheid
Het draaitoestel werd wer-
kelijk besprongen door de 
buurtjeugd. Zo te zien dus 
meteen al een hit. De bijeen-
komst had een hoog saamho-
righeidsgehalte, al was het 
alleen al door het vele mee-
gebrachte lekkers voor bij de 
koffie. Het werd ruimhartig 
gedeeld en past mooi bij de 
uitspraak die Oscar en Mi-
randa vorig jaar nog deden in 

de jubileumkalender: “Deze 
wijk voelt echt als een dorp 
in de stad, waar veel men-
sen elkaar nog kennen en 
bij elkaar binnenlopen”. Op 
het bankje met gedenkplaat 
is het straks in een zonnetje 
goed toeven. Kijkend naar de 
spelende kinderen, terwijl je 
misschien herinneringen op-
haalt aan de vrolijke Remco 
en zijn sympathieke ouders. 
Want vergeten, nee... dat zul-
len we ze nooit!

Lees meer hierover: 'Familie 
Kotte wordt nooit vergeten', 
pagina 2.

Eindhoven, december 2014
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• Kinderen verzamelen zich op het nieuwe speeltoestel, geplaatst ter nagedachtenis aan de omgekomen familie Kotte.

Speeltoestel meteen een hit

Op zondag 4 januari kijken we 
met alle buurtbewoners van 
het Witte Dorp en De Witte 
Burgh terug op het afgelopen 
jubileumjaar. En we heffen 
het glas op het nieuwe jaar! 
Mogelijk dat ook de film van 
het jubileumfeest al te zien is. 
In ieder geval zullen de hon-
derden foto’s van het weekend 
in september er te zien zijn. 
Dit keer zijn we te gast bij 
onze buren van zorgcentrum 
Wilgenhof. 
Het jubileumboek Witte Dorp 
75 jaar is er verkrijgbaar voor 
€ 24,-. 
Kom allen en neem je wit/
zwarte barmuntjes mee!
Datum: zondag 4 januari 
2015, van 15.00 - 18.00 uur
Plaats: Vitalis Wilgenhof, 
Schalmstraat 2
Besturen stichting Het Witte 
Dorp | Vereniging De Witte 
Burgh

4 januari 2015 
Nieuwjaarsborrel

• Plaza Futura wordt Pand P.

door Michel Theeuwen

Met de nieuwjaarsborrel op 4 
januari sluit het Witte Dorp het jubi-
leumjaar 2014 af. We vroegen enkele 
buurtbewoners die nauw bij de organi-
satie betrokken waren om terug te kij-
ken op het jaar dat zowel feestvreugde 
als verdriet meebracht. Verdriet om de 
dood van het gezin Kotte dat omkwam 
bij de ramp met de MH17 in Oekraïne. 
De herdenking van Remco, Miranda 
en Oscar Kotte werd op een waardige 
manier opgenomen in het jubileum-
weekeinde. Dat leidde zelfs tot de 

plaatsing van een speeltoestel ter hun-
ner nagedachtenis. Wat volgt is een 
bloemlezing uit de reacties van Mark 
Haans, Leo Schliekelmann en Harrit 
Hoppenbrouwers.

Goed bezocht
'Boven verwachting', dat is het sleutel-
woord in de terugblikken van de he-
ren. Natuurlijk, je probeert aan te slui-
ten bij wat de buurt zou willen, maar 
dat het zoveel weerklank vond, dat 
heeft de organisatie toch wel verrast. 
“In dit jubileumjaar laten we ons als 
wijk echt van onze beste kant zien. We 
organiseren veel mooie bijeenkomsten 
en die worden vervolgens ook nog heel 

erg goed bezocht. Zo 
goed zelfs dat de ge-
luiden na elk nieuw 
initiatief meteen 
zijn: dit moeten we 
volgend jaar weer 
doen”, aldus Mark 
Haans. “Je gaat met 
een groep brainstor-
men over de invul-
ling, dingen beden-
ken waarvan je nog 
niet weet hoe ze in 
de praktijk uitpak-
ken. Na afloop kun je zeggen dat dat 
tot veel enthousiasme heeft geleid”, 
zegt Harrit Hoppenbrouwers, voorzit-

ter van de stichting Witte Dorp. 
Lees verder: pagina 3, Terugblik jubi-
leumjaar 2014 en foto's op pagina 10.
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• V.l.n.r. Harrit Hoppenbrouwers, Leo Schliekel-
mann en Mark Haans. 

Bovenverwachting geslaagd 2014
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Vanaf januari 2014 is een 
groepje van een achttal man-
nen en vrouwen gestart in de 
Iriswijk. Wij repeteren met 
veel plezier twee-wekelijks op 
maandagavond van 20.00 tot 
22.00 uur onder leiding van 
een dirigente.

Gezellig samen zingen
Ambitie om beroemd te wor-
den is er niet echt en de deel-
nemers hebben over het alge-
meen niet veel zangervaring. 
Ons doel is om vooral gezellig 
samen te zingen.  Wij mogen 
gebruik maken van de Blokhut 
en vanaf september zijn we ge-
start met een nieuwe dirigente. 
We hebben gemerkt dat ons 
clubje wel wat nieuwe leden 
kan gebruiken.  

Wat zoeken wij?  
Vrouwen of mannen vanaf 16 
jaar die graag gezellig samen 
willen zingen. Zangervaring is 
hierbij niet nodig, wel handig.   

Wat kost het?   
Per repetitie 10 euro per per-
soon in verband met de kosten 
van de dirigente.  

Wil je eens komen kijken of het iets 
voor je is?  
Op maandag 5 januari om 
20:00 uur in de Blokhut starten 
we weer met de repetitie en 
hebben we een openbare les, je 
bent dan van harte welkom!  

Meer informatie?
Stuur een mailtje naar iris-
koor@outlook.com 

Voor u geknipt Eindhovens Dagblad  15 december 2014

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 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 kor-
ten.

Internet: 
www.hetwittedorp.nl

Nieuwe leden gezocht 
voor het prille Iriskoor
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Terugblik op jubileumjaar
Mede door vrijwilligers is 2014 een groot succes geworden

Vervolg van voorpagina

door Michel Theeuwen

Zo liep het meteen 
storm bij de nieuwjaarsborrel 
in de kapel bij de zusters aan 
de Geldropseweg. Een kleine 
250 bezoekers kwamen erop 
af, een ongekend aantal. ‘Gi-
gantisch’, aldus Harrit. Het 
was een voorbode van wat 
komen ging. Bij het jeugdcar-
naval, voor het eerst georgani-
seerd in een tent op het plein, 
gingen niet alleen de kinderen 
los. Volgens de insiders gingen 
er net zoveel vaten bier op 
als tijdens het hele jubileum-
weekeinde. Een twijfelachtige 
graadmeter voor succes, maar 
het was wel gezellig. En voor 
herhaling vatbaar. Al zal dat 
dan wel georganiseerd moeten 
worden door een nieuwe club 
vrijwilligers; ‘wij willen wel 
adviseren’, zegt Harrit. Ze kun-
nen zich melden bij hem! 
Terug van weggeweest was op 
21 juni de zeskamp en het 
buurtdiner met een overwel-
digende opkomst. “Het was 
wel een beetje spannend of 
het zou lukken, maar gelukkig 
hielp het mooie weer mee”, al-
dus Harrit. En Mark: “Wat we 
vooral ook zagen was dat veel 
wijkgenoten elkaar op deze 
dagen (beter) leerden kennen 
en niet alleen als team stre-
den maar daarna ook samen 
aan tafel zaten.” En natuurlijk: 
ook die straatspeeldag mag 
weer terugkomen. 
En dan ‘ als kers op de taart’ 
het jubileumweekeinde in sep-
tember. “Als feestcommissie 
Wido75 wilden we een onver-
getelijk en uniek feest, en wel 
voor iedereen. Beide verwach-
tingen zijn bovenwel uitgeko-
men. Het feestweekend was 
erg veelzijdig, met voor ieder 
wat wils. Het totaal was echter 
zo verrassend dat het al mijn 
verwachtingen heeft over-
troffen: sfeervol, ontroerend, 

verrassend, gezellig, creatief, 
speels, professioneel, culinair, 
muzikaal en betrokken”, zegt 
Leo Schliekelmann. “We heb-
ben dat weekeinde een dwars-
doorsnede van de wijk gezien: 
jong, oud, al lang hier wonend 
of pas net buurtbewoner, ie-
dereen kwam”, meent Harrit. 
Het lastige en tegelijk mooiste 
onderdeel voor hem was het 
‘integreren’ van het afscheid 
van de familie Kotte in het 
feest. “Op 10 september was 
de herdenking van hun dood, 
twee dagen later was het feest, 
een lastige combinatie. We 
hebben het er zelfs even over 
gehad of het wel door moest 
gaan. Maar we hebben meteen 
ja gezegd, dat zouden ze zelf 
ook gewild hebben. Maar dan 
moest er wel gepaste aandacht 
voor komen. Dat is gelukt. 
Het werd een waardige, mooie 
sfeer.” Mark herinnert aan de 
‘indrukwekkende stilte’ bij 
het oplaten van de ballonnen 
en het mooie lied voor Remco, 
Miranda en Oscar Kotte. “Ik 
kon op die momenten vanach-
ter de mengtafel zien hoeveel 

het ons deed en de tranen die 
in stilte weggeveegd werden”, 
aldus Mark.
De andere hoogtepunten van 
de vrijdag waren het ontste-
ken van het nieuwe lichtor-
nament van de Lichtjesroute 
voor het Witte Dorp en de 
presentatie van het jubileum-
boek, een drukwerk van eigen 
makelij met veel verhalen en 
foto’s voor en door buurtbe-
woners. 

Geslachten battle
Op zaterdag na de kinderspe-
len ‘liepen alle huizen van 
het Witte Dorp leeg, geholpen 
door het mooie weer en jazzy 
tonen van de band. Letterlijk 
overal stonden, zaten en lach-
ten mensen’, zegt Mark erover 
met enig gevoel voor overdrij-
ving. Maar hij heeft gelijk, het 
werd stikdruk. Cateraar Indo-
nesia moest een tweede bus 
met eten aanrukken om alle 
hongerigen te voeden. Uitein-
delijk aten zo’n 250 bewoners 
mee, een record waarschijn-
lijk. Daarna dromden de ‘jon-
gens’ en de ‘meisjes’ samen 
om de battle van de geslachten 
aan te gaan in de avondquiz. 
Mark doet verslag: “Vlak voor 
zeven stonden zelfs stoere 
‘Witte Wieven' en met blauwe 
rambo-hoofddoeken getooide 
mannen met vlaggen een soort 
oorlogsdans tegen elkaar op 
te voeren. In de arena met 
‘saturdaynightfever’ dansvloer 
gingen vooral de mannen uit 
hun dak; de vrouwen keken 
het eens rustig aan. Stefanie 
en ik konden de strijd nog 
maar net in goede banen lei-
den.” Vol vuur werd er gestre-
den en naar goed Witte Dorp 
gebruik werd elk antwoord 
in twijfel getrokken. Geluk-

kig was er de zeer ervaren en 
deskundige jury die de kno-
pen doorhakte. De uiteindelij-
ke overwinning van de dames 
kwam vooral doordat de man-
nen zich vergist hadden in de 
‘survivalmentaliteit’ van de da-
mes. Meelwormen en zelfs een 
slang waren uit de kast getrok-
ken om de dames schrik aan 
te jagen. Ze lieten er zich niet 
door uit het veld slaan en ston-
den letterlijk hun mannetje 
met die boa in de nek. Zoals al 
een paar jaar mocht DJ Roger 
de avond afsluiten. Dansen op 
het plein - zoals het feest ooit 
begonnen was - werd weer een 
vette party op de flitsende dis-
covloer.’ En geen wanklank te 
horen. “Op die ene mijnheer 
na die aan de bar op luide 
toon kwam dreigen dat hij de 
politie zou bellen vanwege de 
harde muziek.” Hij kon alsnog 
gekalmeerd worden met de be-
lofte dat de muziek zachter 
ging. 

Taartenbakwedstrijd
De zondagochtend met een 
taartenbakwedstrijd en talent 
van eigen bodem werd een 
‘verrassende afsluiting’ aldus 
Leo, en een succes. Voor Har-
rit Hoppenbrouwers zelfs het 
onverwachte hoogtepunt. “Als 
de tent er toch staat, is het 
zonde om hem op zondag niet 
te gebruiken. Er waren veel 
bezoekers en er heerste een 
prettige, ontspannen sfeer. 
Het feest was al geslaagd, dus 
voor mij als organisator was 
het echt genieten.” Mark zag 
er nog wel tegenop: “Op weg 
ernaartoe vreesde ik een beet-
je voor de opkomst. Het was 
de ochtend na het grote feest 
en we hadden concurrentie 
van de intocht van Market 

Garden” die ongeveer op het-
zelfde moment over de Aal-
sterweg trok.” Maar dat viel 
dus reuze mee. “De inbreng 
van zoveel goede muzikanten 
uit de wijk maakte het hele 
feestweekend compleet. We 
konden na drie dagen tevre-
den stellen: het waren drie 
fantastische dagen.”
Voor Harrit en Leo was juist de 
hulp die kwam opdraven bij 
het opruimen nog een teken 
van het succes van dit jubile-
umfeest. Leo: ‘Bij een geslaagd 
feest helpt iedereen altijd mee 
met opruimen, zo ook nu! Op 
zondag was de hele feestcom-
missie actief met het leegrui-
men van de tent en op maan-
dagochtend was er een grote 
groep vrijwilligers aanwezig 
om de tent af te breken. Er 
was zelfs voor koffie met ont-
bijtkoek gezorgd en de sfeer 
was optimaal!
Kortom, een onvergetelijk 
feestweekend waar we nog 
lang van kunnen nagenieten.’ 
En volgens Harrit moet de 
buurt dat ook meenemen: 
“We kunnen zo’n feest niet 
elk jaar houden. Maar er was 
wel een groep nieuwe mensen 
bij betrokken die nog niet 
zo actief waren. We moeten 
kijken of dat een vervolg kan 
krijgen, bijvoorbeeld in het 
kindercarnaval.”
En natuurlijk hoort er dan een 
bedankje bij voor ALLE vrijwil-
ligers die het jubileumfeest tot 
een succes hebben gemaakt. 
Namen noemen is altijd lastig, 
maar volgens voorzitter Har-
rit Hoppenbrouwers mogen 
twee mensen niet onbenoemd 
blijven: Leo Schliekelmann 
en Mark Haans, de voorzitters 
van de jubileum- en feestcom-
missie.
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• Op vrij-
dagmiddag 
13 septem-
ber wordt, 
tijdens de 
festiviteiten 
rond het ju-
bileumjaar, 
het eerste 
exemplaar 
van het 
boek '1939 
- 2014, 75 
Jaar Witte 
Dorp' over-
handigd aan 
Mary-Ann 
Schreurs, 
de Eind-
hovense 
wethouder 
van Innova-
tie, Design, 
Cultuur en 
Duurzaam-
heid.

• Lichtjesroute-ornament op het Burghplein.
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Duurzaam en gezelligheid
Repair Café Stratum: elke laatste zatedag van de maand in 'de Buut'

door Koert Linders

Dagelijks staan de 
kranten vol met apocalypti-
sche berichten over overbe-
volking en misbruik van de 
wereld. Het raakt nog maar 
zelden een gevoelige snaar bij 
mensen. De wereld lijkt ver 
weg en veranderingen lijken 
niet te komen. En toch zijn 
er kleine lichtpunten. Er zijn 
mensen die wél geroerd zijn 
en zich inzetten voor verbe-
teringen. Een aantal jaren ge-
leden zag Martine Postma dat 
er steeds meer spullen die nog 
goed waren, niet meer gere-
pareerd werden maar gewoon 
werden weggegooid. Ze nam 
het initiatief, zette een repa-
ratiebijeenkomst op en begon 
samen met vrijwilligers spul-
len te repareren. Het werd 
een groot succes. Niet alleen 
repareerden mensen samen 
kapotte spullen, maar ook de 
contacten in de buurt werden 
versterkt.

Groot succes 
Nu, een aantal jaren later, is 
het concept van de repara-
tiebijeenkomsten een groot 
succes. Wereldwijd zijn er al 

meer dan 400 Repair Cafés. 
En het idee wint prijzen, ont-
vangt lof en veel aandacht in 
de media. Het kleine initia-
tief is uitgegroeid tot een be-
weging die langzaam invloed 
krijgt op de bewustwording 
van hoe je omgaat met duur-
zaamheid en buurtcohesie. Op 
landelijk niveau wordt Repair 
Café al gevraagd mee te den-
ken over hoe spullen gemak-
kelijker te repareren zijn.
Samen kapotte spullen repa-
reren, dat was hoe het begon, 
en dat gebeurt nog steeds. In 
Eindhoven, en zelfs in Stra-
tum. Ruim een jaar geleden al-

weer startte Repair Café Stra-
tum, met veel succes. Ruim 
twintig vrijwilligers zijn actief 
en iedere laatste zaterdag van 
de maand is er een Repair 
Café, waar mensen gratis hun 
kapotte spullen kunnen laten 
repareren. Samen, want het 
idee is dat je meekijkt, -denkt 
en -leert.

Een nieuw leven 
Vakbekwame vrijwilligers bui-
gen zich over alles wat mee 
gebracht. De kapotte Senseo’s, 
broeken, dvd-spelers en speel-
goed. Er wordt doorgemeten, 
gesoldeerd, genaaid en geplakt 

zodat het een nieuw leven 
in kan. Er hangt een gezel-
lige en ontspannen sfeer. Met 
koffie en thee worden de be-
zoekers ontvangen. Soms is 
het druk en moet je wachten. 
Mensen raken aan de praat en 
maken weer contact met el-
kaar. Van dichtbij en van heel 
ver komen de bezoekers. De 
buurman met een krakende 
versterker en de vrouw uit 
Best met in haar fietstas een 
naaimachine; allemaal met 
hetzelfde gevoel: ‘weggooien 
is echt zonde!’
En elke keer is er weer een 
glimlach als een bezoeker het 

buurthuis verlaat met een 
goed gevoel. Er zijn nieuwe 
contacten gelegd, de repara-
tiekennis is vergroot en het 
product heeft vaak een sticker 
'gerepareerd door Repair Café'. 
In het Repair Café hebben 
mensen weer duurzaam con-
tact gemaakt. En daar worden 
ook de vrijwilligers hartstikke 
blij van.
Repair Café Stratum: elke laat-
ste zaterdag van de maand van 
14.00 - 17.00 uur in Rochus-
buurthuis 'de Buut', Hoefkes-
traat 42a, Eindhoven.
Voor meer informatie: 
repaircafestratum@gmail.com
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• Senseo, een van de apparaten die het meest ter reparatie worden aangeboden.

Iedere laatste zaterdag 
van de maand organi-
seert Repair Café Stratum 
een gratis reparatiebij-
eenkomst.  Een initiatief 
van Stratummers die 
een beproefd concept 
met succes opzetten in 
buurthuis ‘de Buut’, in de 
Rochusbuurt. Het idee is 
afkomstig uit Amsterdam 
en ontstond als reactie 
op het weggooien van 
nog best goede spullen.

Sint in de wijk
• Op 16 november bezocht 
de Sint onze buurt. De 
weergoden waren de goed-
heiligman niet goed gezind, 
veel regen, daarom waren 
alleen twee Zwarte Pieten 
op het Burghplein. Hulp-
Sinterklazen, hulp-Pieten 
en ouders gingen gezamen-
lijk naar de blokhut in de 
Iriswijk voor het jaarlijkse 
Sinterklaasfeest. 
Daar was het direct ge-
zellig met ongeveer 100 

buurtkinderen, ouders en 
gelukkig ook de Sint (met 
baard). Voor ieder kind 
was er chips, pepernoten 
en een cadeautje. Er werd 
gezongen door de kinderen 
terwijl de ouders konden 
genieten van een frisje, 
wijntje of biertje.
Rond 17.00 uur ging eenie-
der voldaan naar huis. Het 
Sinterklaasfeest is een van 
de vele tradities die onze 
wijk zo bijzonder maakt.Fo
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door Paula van Overveld

In Suriname raakte hij des-
tijds geen pan aan. Wel zat hij 
altijd op het aanrecht als zijn 
moeder, die hem acht jaar ge-
leden naar Eindhoven volgde, 
kookte. “Zij maakt heerlijke 
pom: een typisch Surinaams 
gerecht: in tomaten en uien 
gestoofde kip en geraspte 
tayer (een tropische wortel).” 
Het werd diepgevroren in-
gevlogen door zijn oom die 
voor  Surinam Airways werkte. 
“Dat was dan smullen en het 
verzachtte de heimwee van de 
eerste tijd”. 

Muziek of techniek
Hij stond ooit voor de keuze: 
muziek of techniek. Zijn vader 
liet hem vrij maar spiegelde 
hem het zware leven van een 
muzikant voor. Misha hakte 
zelf de knoop door en koos 
voor techniek om van te leven 
en muziek om van te genie-
ten. Dus werd het niet het con-
servatorium in Berklee in Bos-
ton (VS), waar hij naar lonkte, 
maar zette hij koers naar de 
TU in Eindhoven. Hij woonde 
er aanvankelijk bij een hospi-
ta, maar verkoos al gauw een 
echt tuna studentenhuis, waar 
muziek en feesten hoog in het 
vaandel stonden. Hij had het 
in Suriname al uitgestippeld. 
Tuna’s zijn rondtrekkende 
studenten die met muziek en 
serenades aan mooie dames 
hun kostje - eten en drinken - 
bij elkaar scharrelen. Dat trok 
de Bourgondische en muzi-
kale Misha wel. “We maakten 
muziek op grote feesten en in 
Eindhovense restaurants, waar 
we al gauw graag geziene gas-
ten werden. Daar kregen we 

altijd wat te drinken en vaak 
ook eten toegeschoven.”

Studentenprak
Zelf namen ze in de begintijd 
daar in het ‘tuna-huis’ genoe-
gen met een studentenprak. 
“Dan trok je een blik bonen 
open en een blik perziken en 
had je chili con carne. Toen 
kwam er een omslag en gin-
gen we de sterren van de he-
mel koken. Het werd een soort 
wedstrijdje”, zo blikt hij terug 
op zijn culinaire ontwikkeling. 
“Een mooie tijd!” Zó mooi dat 
Misha noodgedwongen switch-
te naar de HTS in Haarlem. 
Ver genoeg van zijn feeststad. 
Maar ‘zijn’ tuna-makkers wist 
hij dan in de weekenden te 
vinden en nu nog steeds. Elk 
jaar gaat de inmiddels jubile-
rende tuna-club met zo’n tien 
man naar Spanje. “Het is altijd 
één groot feest met als van-
ouds muziek, eten en drinken 
in de hoofdrol. Ik kom dan na 
zo’n vier dagen wel vijf kilo 
zwaarder terug.” Maar zijn 
gewicht heeft Misha intus-
sen aardig onder controle. Hij 
viel vorig jaar ruim 25 kilo af ! 
Werd een expert op het gebied 
van koolhydraten, eiwitten, 
verborgen suikers en calorie-
en. “Tja na zo’n trip is het een 
kwestie van een balansweekje 
inbouwen. Veel groenten, 
weinig koolhydraten”, zo be-
schrijft hij zijn gewichtscon-
trole. 

“Hoewel we Paul vroeger na 
de potjes Olvarit meteen aan 

de pittige roti zetten, zijn de 
kinderen nu typische pubers 
die echt niet alles lusten. Maar 
het recept dat ik uitkoos is 
hier in huis in ieder geval een 
hit”, vertelt hij lachend. Hij 
kookt op intuïtie. Een kook-
boek gebruikt hij voor het 
basisplan, maar voor de rest 
vertrouwt hij op zijn smaak 
en kijk op substantie. “Ik 
houd van eerlijke producten, 
gebruik veel kruiden, houd 
van stevige smaken. Een ge-
recht moet echt staan.” En hij 
kookt naar goed Surinaams ge-
bruik altijd extra porties. “De 
kinderen hebben verkering, 
vliegen in en uit. De ene keer 
zitten we met z’n tweeën en 
dan soms met z’n zessen aan 
tafel.”

Kookvonk
Vroeger aten we regelmatig 
met vrienden, maar dat is al 
een tijdje niet meer gebeurd. 
Die draad moeten we maar 
weer eens gaan oppakken, de 
creatieve kookvonk weer zien 
te krijgen. Ik werk weer full-
time en daarmee is het koken 
wat meer op de achtergrond 
geraakt.” “Jammer!” reageert 
Nardi, die nu zelf drie dagen 
per week aan het fornuis staat. 
Zelf is ze ook muzikaal, be-
heerst de accordeon en gitaar.  
De muziek bracht Misha en 
haar bij elkaar. En ze gaven 
het door aan hun kinderen:  
Paul zit in een rockband en 
Celine zingt als de ‘Adèle van 
het Witte Dorp’. 
Misha ziet nog wel een uit-

daging in het bakken in de 
oven, met gist: brood met 
zo’n heerlijke korst zien te 
fiksen bijvoorbeeld. “Als ie-
mand daar in het Witte Dorp 
goed in is, dan wil ik er heel 
graag in de leer!”, zegt hij 
enthousiast. De pollepel geeft 
hij graag door aan hobbykok 
René Zuidam.

  a
Indiase groenten 
curry met garnalen
(4 à 6 personen)

Ingrediënten: 
- Bloemkool (kleine) 
- Ui (1 grote) 
- Knoflook (4 teentjes) 
- Spinazie (500 gram) 
- Winterpeen (1 stuks) 
- Aardappel (2 of 3 niet te vastko-

kend) 
- Tomaat (1 stuks) 
- Madam Jeanette peper (1 of 2) 
- Munt (half bosje vers fijn gesne-

den) 
- Koriander (blad) 
- Gepelde rauwe garnalen (gam-

ba’s : 400 gram) 
- Groentebouillonblokjes (naar 

smaak) 
- Patak Korma curry (half potje) 
- Surinaams-hindoestaanse 
- massala (Chan's of Nandan) 
- Bruine (riet)suiker 
- Zonnebloemolie 
- Roomboter 

Optioneel: 
- Haricot verts (200 gr) 

- Paprika (1 of 2) 
- Kikkererwten (klein blikje) 
- Broccoli (kleine) 

Voorbereiding: 
Bloemkool (en evt. broccoli) in roos-
jes snijden. Overige grote groentes 
in grove blokjes snijden. De geschil-
de en in blokken geneden aardap-
pelen separaat half gaar koken in 
water met wat zout. 

Bereiding: 
Bak een paar eetlepels van de 
korma pasta aan in een mix van 
olie en roomboter. Voeg de ui, 
winterpeen en bloemkool (evt. 
broccoli) toe en bak die mee in de 
korma pasta. Hierna fijngesneden 
knoflook, en de overige groenten 
inclusief de aardappelen (behalve 
de spinazie). Verder op smaak 
brengen met een eetlepel massala, 
bouillonblokje en wat rietsuiker. 
Laat de mix op laag vuur sudderen 
met een hele (ongesneden) madam 
Jeanette peper erbij. 

Terwijl de groentenmix suddert, 
kunnen de garnalen separaat 
worden gebakken in olie met wat 
massala en zout. Als je het gerecht 
vegetarisch wilt houden kun je de 
garnalen gewoon weglaten. 

Voeg uiteindelijk de garnalen en 
spinazie toe aan de groenten mix 
en kruid het gerecht af met fijnge-
sneden munt en koriander. Verwij-
der de madam Jeanette peper voor 
het opdienen. 

Deze curry smaakt heerlijk met 
warm naan brood met een beetje 
roomboter.
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• Misha Lichtveld bij de wokpan, ziet in zijn keuken nog een uitdaging in het bakken van broood.

a Men neme een Vin du Dok b
Aan woorden en enthou-
siasme geen gebrek: 
Misha Lichtveld uit de 
Sint Odulphusstraat. Hij 
woont er al sinds 1991 
met partner Nardi Kort-
stee en hun kinderen 
Paul (18) en Celine (16). 
Eerst op nummer 39, tien 
jaar later zes deuren ver-
der op nummer 27. Op 
zijn 17e kwam hij in zijn 
eentje uit Suriname, voor 
de studie: Elektrotech-
niek aan de TU. Het was 
1980. Uit zijn moeder-
land bracht hij zijn liefde 
voor exotisch eten en 
muziek mee.
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"Ik ben Inge Ketting, gebiedsco-
ordinator in Tuindorp (ook Witte 
Dorp/De Burgh) voor de gemeen-
te Eindhoven. 
Voor bewoners- en ondernemers-
organisaties in diverse buurten 
in Stratum, waaronder Tuindorp 
ben ik het aanspreekpunt. 
Bij vragen aan de gemeente zal 
ik, indien nodig, een collega met 
vakkennis op dat gebied betrek-
ken.  Als er informatie vanuit de 
gemeente voor de wijk is, zal er 
in veel gevallen overleg met de 

bewoners- en ondernemersorga-
nisaties zijn. Ik kijk er naar uit 
ook in Tuindorp de bewoners te 
ontmoeten tijdens activiteiten of 
een overleg".

door Michel Theeuwen

Het was afgelopen len-
te toen we zomaar opeens een 
elektrische laadpaal kregen 
in de Odastraat, op de hoek 
bij de Petrus Dondersstraat. 
Voor het opladen van auto’s, 
waarvoor een parkeerplaats 
werd gereserveerd. Niemand 
zag hem aankomen en nie-
mand wist hoe hij er kwam. 
Ja, de gemeente moest er iets 
mee van doen hebben. Tijd 
om eens op onderzoek uit te 
gaan voor de buurtkrant. 

Op de gemeentelijke site blijkt 
dat Eindhoven het rijden van 
elektrische auto’s wil bevor-
deren. Die moeten opgeladen 
worden en er zijn natuurlijk 
mensen die geen eigen op-
rit hebben. Toch is het niet 
de gemeente die de laadpalen 
in de openbare ruimte zet. 
Het is de provincie die met 
de stichting Elaad en EvNet 
de palen plaatst en beheert. 
De gemeente plaatst alleen de 
verkeersbordjes en ze neemt 
een ‘verkeersbesluit’ om de 
parkeerplaats te reserveren 
voor opladende auto’s. En al-

leen daarvoor; een elektrische 
auto die niet laadt, mag er ook 
niet staan.

Openbare laadpalen
In de Odastraat staat een van 
56 openbare laadpalen in 
Eindhoven. Bovendien zijn er 
nog een tiental privépalen in 
openbaar gebied (eigen kosten 

geplaatst en aangesloten op 
het eigen stroomnet) en twee 
snelladers bij McDonald’s aan 
de Noord-Brabantlaan. De 
dichtstbijzijnde publiek toe-
gankelijke palen zijn aan de 
Petrus Canisiuslaan, de Bies-
terweg, de Picushof en de Alb. 
Thijmlaan. Begin volgend jaar 
wil de gemeente er wellicht 

nog meer gaan plaatsen. Waar 
is nog niet bekend. Volgens 
de site van de gemeente kun-
nen geïnteresseerden zich nog 
melden voor een paal. 
Ook in het Witte Dorp? Helaas 
lukt het gebiedscoördinator 
Maurice Hommel niet om wat 
vragen te beantwoorden over 
het hoe en waarom van de pa-
len en over de toekomst. Het 
blijft dus een verrassing of ze 
komen… 
Een misverstand dat hier uit 
de weg geruimd kan worden 
is dat het Odastraatbewoon-
ster Anke Swinkels was die de 
paal aanvroeg. Auto en paal 
verschenen ongeveer gelijktij-
dig in de straat. “Eigenlijk had 
ik de auto al gekocht toen ik 
ging nadenken over het opla-
den. Ja dat was niet zo goed 
doordacht. Maar we hebben 
er een bij ons kantoor en ook 
in Den Bosch waar ik vaak 
werk kan de auto opgeladen 
worden. Aan thuis had ik nog 
niet gedacht. Hoewel je maar 

30-40 kilometer met de auto 
kunt rijden. Vervolgens heb 
ik de gemeente gebeld om te 
vragen of zij iets konden doen. 
Toen bleek dat ze al bezig 
waren met de paal in de Odas-
traat. Ik kreeg meteen een 
tekening toegestuurd``, vertel 
Anke Swinkels. 

Vervelend
In het begin was ze fel op 
´haar´ parkeerplaats. Als er ie-
mand stond, baalde ze. Elke 
nacht wilde ze haar auto aan 
de oplader leggen. “En ook 
de straat reageerde wel wat 
fel. Zo van: ‘oh, jullie hebben 
voortaan een gereserveerde 
parkeerplaats’. Dat is natuur-
lijk ook wel eens vervelend 
in een volle straat. Ik snap 
wel dat mensen er dan toch 
hun auto neerzetten. Inmid-
dels ben ik ook wat relaxter 
geworden. Geen plaats? Dan 
maar een keer niet opladen, 
morgen op benzine naar mijn 
werk. De straat is ook wel ge-
wend geraakt aan de paal en 
de parkeerplaats wordt vaak 
vrijgelaten. Maar er maken 
niet heel veel auto’s gebruik 
van de laadpaal. Ik zie er bijna 
nooit iemand, ook de andere 
elektrische auto in de straat 
niet. Die ‘tankt’ op zijn werk.”
Over haar hybride auto is 
Anke Swinkels heel tevreden. 
Maar dat ligt meer aan de auto 
zelf dan aan de elektriciteit. 
Die elektriciteit, betaald via de 
card waarmee ze inlogt voor 
het opladen, is al weer flink 
duurder geworden. Maar op 
stroom rijden is nog steeds 
goedkoper dan rijden op ben-
zine. De paal is ook al een 
paar keer kapot geweest. “Hij 
werd wel snel gemaakt, maar 
handig is het niet, want je 
gaat niet zo snel naar een an-
dere paal en dan met kinderen 
en spullen sjouwen. Het han-
digst zou toch gewoon een op-
lader op de eigen oprit zijn.”

Twee parkeerplaatsen voor opladen elektrische auto
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Laadpaal in de Odastraat

• De veelbesproken oplaadpaal voor een elektrische auto in de Odastraat.

Jonge handelsgeest: succesvol bij senioren
• Afgelopen zo-
mer startten deze 
buurtkinderen een 
handeltje in hippe 
loom-armbandjes bij 
Wilgenhof. Het bleek 
een A-locatie. Ze 
vonden gretig aftrek. 
Want ook waren ze 
zo slim om een spe-
ciale prijs voor opa’s 
en oma’s te rekenen.  
V.l.n.r. Tim Stobbe-
laar, Freek, Tim Jon-
kers, met daarachter 
Stijn en Jacco. Fo
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Even 
voorstellen:

En dan is nog een onduidelijkheid. De landpaal en het 
verkeersbord staan precies tussen de eerste en tweede 
parkeerplaats in. Voor welke parkeerplaats geldt het 
verbod nou, hebben zich al veel mensen afgevraagd. 
Het is wat onduidelijk.
Het antwoord moet zijn: voor allebei de parkeerplek-
ken. Waarom? Lees en huiver. 
In januari heeft de gemeenteraad voor een aantal 
straten verkeersbesluiten genomen om er parkeer-
plaatsen vrij te houden bij elektrische opladers.  
Opvallend is dat er in het besluit voor de Odastraat 
twee parkeerplaatsen aangewezen worden. Waarom? 
Niet duidelijk. Vragen daarover zijn helaas niet beant-
woord. 
Wel is duidelijk dat er over nagedacht is. Op de situ-

atieschets die bij het verkeersbesluit (gepubliceerd in 
de Staatscourant van 29 januari 2014) is te zien dat er 
nog een extra bordje geplaatst had moeten worden: 
met een pijltje naar links en naar rechts. Zodat het 
verbod voor beid zou gaan gelden. 

Maar die twee gereserveerde plaatsen zijn des te 
vreemder als je bedenkt dat er maar één laadpunt is 
aangelegd. En aangezien je er alleen maar mag par-
keren als je je auto oplaadt…. “is dat echt onzin”, zo 
vat Anke Swinkels het samen. Er kan dus überhaupt 
maar één auto tegelijk staan. 
Ook gebiedscoördinator Maurice Hommel begrijpt het 
niet. Foutje zullen we maar zeggen. ‘Tenzij er nog een 
oplader bijkomt, maar is daar nu wel behoefte aan”, 
vraagt Swinkels zich af. 
Voorlopig zullen we het niet weten, want de gemeen-
te heeft de vragen niet beantwoord.

Twee parkeerplaatsen
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Je voelt je hier snel thuis
“Even bijkomen van een super leuk jaar”

door Paula van Overveld

Marieke maakt lan-
ge dagen als Human Resource 
manager in Nijmegen. Vier da-
gen per week gaat ze ’s och-
tends vroeg op pad. ’s Avonds 
is ze net op tijd terug om 
de kinderen een nachtzoentje 
te geven. Sjoerd vult lachend 
aan: “Ik ben degene die hier 
de ramen lapt en kookt.” Bui-
ten huisvader is hij drama-do-
cent bij het Sint Joris-college 
en bij de dramaopleiding van 
Fontys. Ook brengt hij ‘drama’ 
in de praktijk als onderdeel 
van theaterduo ‘De braafste 
jongetjes van de klas’*. Een 
verrijking van zijn docenten-
vak, zo ervaart hij. 

Wit van het stof
Het jaar 2014 bestond voor de 
Wintzen’s uit een aaneenrij-
ging van mijlpalen:  het oude 
huis verkopen, een nieuw huis 
kopen, klussen, verhuizen, 
trouwen en op de planken 
staan! “Eind mei vierden we 
onze bruiloft, begin juni kre-
gen we hier de sleutel en eind 
juni zijn we er ingetrokken. 
Nee, geen wittebroodsweken. 
Ja, wit van het stof”, grapt 
Sjoerd. Verder stond er in juni 
in het Parktheater een grote 
theaterproductie van het St. Jo-
ris-college op het programma. 

En Sjoerd kreeg onverwachts 
zelf de kans op een podium-
plaats op de Bossche Boulevard 
half augustus. “Vanwege het 
klussen en deze theatervoorbe-
reidingen was de zomervakan-
tie van de baan. Allemaal su-
per leuke dingen natuurlijk”, 
zo blikken ze terug op het 
afgelopen jaar, “maar eigenlijk 
zitten we nu pas een beetje bij 
te komen.” Het weekje zon in 
de herfstvakantie was daarom 
meer dan welkom.

Gele tegeltjes
“Voor hetzelfde geld waren we 
in Wageningen blijven wonen, 
waar ik studeerde”, vertelt Ma-
rieke. “Sjoerd, die oorspronke-
lijk uit Voorschoten komt, zat 
toen in Tilburg. Het werd ech-
ter Eindhoven.” Zelf heeft ze 
haar roots in Best liggen. “We 
woonden hiervoor in een voor-
oorlogs huis aan de Poeijerse-
straat. Een mooi huis, met een 
gigantische tuin, maar een erg 

drukke straat voor kinderen.” 
Ze brachten het huis helemaal 
terug in de originele staat. 
Hier gaan ze op dezelfde voet 
verder, in hun basic en stijl-
vol ingerichte huis. Ze startten 
met de badkamer, wat twee 
maanden onder en nooddou-
che betekende. Liters verf gin-
gen er doorheen en  aanhang-
wagens vol tuinafval verdwe-
nen naar de stort. “Nu kunnen 
we het gelukkig weer af met 
de groenbak.” Het volgende 
project is de keuken, eentje in 
oude stijl wordt het. In februa-
ri komt ‘ie. “Daar word je dan 
meteen ongeduldig van hè?” 
lacht Marieke. 
Ze hebben er nog wel onge-
veer één vierkante meter oude 

gele vloertegeltjes voor nodig. 
“Als iemand die nog toeval-
lig heeft liggen…”, zo gooit 
Sjoerd er even een oproepje 
tussendoor.

Speelgoed delen
Marieke: “Veel mensen hier 
spraken ons aan, ook of we 
hulp konden gebruiken. Ze 
hebben hier oog voor elkaar. 
Het heeft hier echt iets van 
het kneuterige van een dorp 
en de luxe van de stad.” Sjoe-
rd vult aan: “Goed getimed: 
onze verhuizing in de zomer. 
We konden direct alle voor-
delen van het plein proeven. 
Zo grappig dat de kinderen 
daar onderling het speelgoed 
delen. We wisten wel dat het 
hier kindvriendelijk en rustig 
was, maar het is veel gezelli-
ger dan we hadden verwacht. 
Al die buurtactiviteiten, en al-
les is hier goed geregeld. Een 
vriend zei gekscherend: Zó, 
zelfs een eigen Witte Dorp-

site, maar nog geen Wi-Fi op 
het plein? Misschien dat dat 
nog komt, of eigenlijk maar 
beter van niet”, grinnikt Sjoe-
rd. “Je voelt je hier, hoe dan 
ook, snel thuis. Sjef heeft drie 
dagen wat moeite gehad, maar 
daarna was het goed. Ook voor 
de kinderen was het een hele 
drukte: die bruiloft, het klus-
sen, het verhuizen. Maar in-
middels heeft hij al vriend-
jes op school. En straks als 
ze groot zijn, kunnen ze van 
hieruit makkelijk op stap”, zo 
zien Marieke en Sjoerd hun 
nabije toekomst in het Witte 
Dorp al voor zich.

* De braafste jongetjes van 
de klas brengen “luchtig, 
toegankelijk theater met 
een boodschap.” Ze zijn op 
14 maart in Helmond, 21 
maart in Eersel en 2 april 
in Oisterwijk te zien met 
‘Een Trio aan Mannelijk 
Onvermogen’.

• De nieuwe bewoners in de Burghstraat, v.l.n.r. Stef, Sjoerd, Mijs en Marieke Witzen.

Hun vorige huis bleek erg 
in trek. De verkoop bin-
nen vier weken was zelfs 
schrikken. Eerder dan 
verwacht kregen Sjoerd 
en Marieke Wintzen 
daarom de sleutel van 
een nieuw huis. Het werd 
een mooi hoog huis aan 
de Burghstraat. Ze wo-
nen er sinds juni met hun 
kinderen Sjef (4) en Mijs 
(2). Een domino-effect 
dat een bewogen jaar in-
luidde!

Nieuw
in de wijk
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Belastingaftrek onderhoud woning tijdens jaarvergadering
Belastingaftrek is een extra 
onderwerp tijdens de jaarver-
gadering van het Onderhouds-
fonds
Bent u lid van het Onder-
houdsfonds en benieuwd of de 
kosten van de schilderbeurt 
aftrekbaar zijn van de belas-
tingen? Ook al eens een ver-

bouwinkje gedaan en u af-
gevraagd of je daar wat van 
kon opgeven op het jaarlijkse 
belastingformulier voor de fis-
cus? En zo ja, hoeveel dan? 
Antwoorden op die vragen ko-
men aan bod in de algemene 
ledenvergadering 2015 van 
vereniging Onderhoudsfonds 

Het Witte Dorp. Ook niet-le-
den zijn dan welkom. 
De vergadering vindt plaats 
op maandag 16 maart in zorg-
centrum Wilgenhof (ingang 
Schalmstraat). Om 20.00 uur 
begint de vergadering met de 
verplichte onderdelen, zoals 
de verantwoording van het be-

stuur voor het gevoerde beleid 
en het financieel jaarverslag 
van de penningmeester. Le-
den van de vereniging Onder-
houdsfonds krijgen apart nog 
per mail en per post een uit-
nodiging met de stukken. 
Na het officiële deel begint 
rond 20.45 uur de presenta-

tie over het thema belasting-
aftrek. Fiscalist Bas Pijnaker, 
bestuurslid van de stichting 
Onderhoudsfonds, houdt daar-
over een inleiding. Vragen 
stellen mag uiteraard ook. 
Heeft u bij voorbaat al een 
vraag? Stel die dan via onder-
houdsfonds@gmail.com
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door Michel Theeuwen

Het plantsoen in de 
Sint-Odastraat krijgt een flin-
ke opknapbeurt. Twee bomen, 
de paardenkastanjes op de 
kop van de straat bij de Petrus 
Dondersstraat verdwijnen. Ze 
worden vervangen door twee 
magnolia’s, omdat ze in slech-
te staat verkeren. Dat heeft de 
gemeente Eindhoven de be-
woners laten weten op een 
informatieavond. De ‘groen-
renovatie’ begint in februari 
of maart, afhankelijk ook van 
het weer. Het gaat alleen om 
een groenrenovatie, aan be-
strating, verlichting en derge-
lijke, verandert niets.

De brede groenstrook is ken-
merkend voor de Odastraat; 
de straat is bekend van die 
ansichtkaart uit het einde van 
de jaren dertig. Daarop is de 
‘mooiste straat’ van het Witte 
Dorp nog een grote lege vlak-
te. Inmiddels staan er bomen 
(magnolia’s aan de even kant). 
Daar verdwenen wel enkele 
exemplaren van; de gemeente 
gaat die terugplanten. 
De plantvakken op de kop van 
de straat aan beide zijden wor-
den volledig vernieuwd. Hier 
komen net als vroeger rozen 
te staan. 
 
De rozensoort die aangeplant 
wordt is sterk en heeft tot laat 
in het jaar een opvallende sier-
waarde, aldus de gemeente. 
Onder de bestaande bomen 
blijft de bestaande lage be-

planting van kardinaalsmuts 
gehandhaafd, vanwege de 

schaduw. Waar nodig wordt 
de bodembedekker aangevuld. 

De zogenaamde olifantenpaad-
jes, ontstaan door ‘sluipwan-
delaars’ worden dichtgeplant. 
Planten die niet thuishoren in 
het plantsoen, worden verwij-
derd. 
In de strook komen verder 
verschillende solitaire strui-
ken zoals mahonia en rode 
vlier. Deels zijn dit struiken 
die er al staan en deels nieu-
we. De struiken bloeien in ver-
schillende perioden van het 
jaar en zijn aantrekkelijk voor 
vogels en insecten, schrijft de 
gemeente aan de bewoners. 
‘Met de sterke boomstructuur, 
accentuerende rozenvakken, 
grotere eenheden en strakke 
inrichting ontstaat zo een bij 
een tuindorp passend beeld 
in de Sint-Odastraat.’ Aldus 
gebiedscoördinator Maurice 
Hommel.

door Michel Theeuwen

Pand P, in de volksmond 
beter bekend als Plaza Futura, 
gaat mogelijk nog komende 
lente open. Dan moet het col-
lege van B en W van Eindho-
ven wel snel instemmen met 
de plannen voor de oude bios-
coop. Hans van Heiningen van 
de coöperatie die Pand P gaat 
exploiteren, hoopt dat dat be-
sluit nog in januari valt. 
Even leek het alsof de werk-
zaamheden aan de voorma-
lige Plaza Futura al begonnen 
waren. Een cirkelzaag maakte 
korte metten met wat balken 
en platen, een nieuw podium 
leek in de maak. Maar dat wa-
ren volgens Van Heiningen ge-
woon klussen voor Het Paard 
dat vliegt…, het jeugtoneel-
gezelschap dat nu tijdelijk ge-
bruik maakt van het gebouw 
aan de Leenderweg. 

Open Podium
“We beginnen pas met ver-
bouwen als we zeker weten 
dat we er in mogen”, aldus 
Van Heiningen. Hij is van Het 
Nieuwe Theater dat in Pand P 
een soort open podium voor 
allerlei amateurgezelschappen 
wil beginnen. Muziek, theater, 
dans, alles is mogelijk. Het 
Paard… verzorgt er dan jeugd-
theater. Grote broer Parkthe-
ater krijgt ook een rol in de 
oude cinema. Dat verzorgt de 
horeca en wil er stukken voor 
de platte vloer onder brengen. 
Film is zo’n beetje de enige 

kunstuiting die niet te zien zal 
zijn in het theater/zalencen-
trum. Dat zou concurrentie 
betekenen voor Natlab door 
Plaza Futura, zoals het nieuwe 
filmhuis aan de Kastanjelaan 
heet. 

De politiek
Begin dit jaar maakten de ini-

tiatiefnemers bekend dat ze 
in september open wilden 
gaan. Later werd de opening 
verschoven naar januari 2015. 
Nu is Van Heiningen al blij 
als komende maand een po-
sitief besluit van B en W valt. 
“Waarover het college nog 
moet beslissen? Dat is een goe-
de vraag. We hebben al een 

positief oordeel over ons plan. 
Maar de politiek wil nog een 
keer bekijken of ons plan wel 
financieel haalbaar is. Daarna 
valt het definitieve besluit.” 
Als de beslissing snel valt, zou 
Pand P nog deze lente open 
kunnen gaan voor het publiek. 
“Maar dan moet echt alles 
goed gaan, dus pin me er niet 

op vast. We hebben al eerder 
data bekendgemaakt.”
Volgens Van Heiningen is de 
buurt vervolgens meer dan 
welkom in Pand P. Om voor-
stellingen te zien, iets te ko-
men drinken of ruimte te hu-
ren voor vergaderingen. Want 
ook dat hoort straks tot de 
mogelijkheden.

Plaza Futura gaan mogelijk deze lente nog open
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De buurt is welkom in Pand P

• Plaza Futura gaat straks Pand P heten. De coöperatie die het pand gaat exploiteren als cultuurhuis voor amateur-
groepen hoopt de deuren nog deze lente te kunnen openen.

• De Odastraat met rechts de kastanjebomen die vervan-
gen worden door twee magnolia's.

Plantsoen in Sint-Odastraat wordt aangepakt
Twee paardenkastanjes sneuvelen, nieuwe magnolia's komen terug
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Uit de oude doos (en de nieuwe doos 68 jaar later)

Poseren in de sneeuw

• Weer een foto 
van Van Wave-
ren, destijds 
bewoner van 
het hoekhuis 
Burghplein/
Odulphusstraat. 
Deze sneeuw-
foto van twee 
van zijn kin-
deren en drie 
buurtkinderen 
maakte de ama-
teurfotograaf 
omstreeks 
1946/1947. 
De St. Leonar-
dusstraat werd 
pas in 1949 aan-
gelegd en dat 
betekende het 
einde van het 
vennetje, schuin 
achter de 2e Wi-
lakkersstraat. 
De bewoners 
van Tuindorp 
waren gewend 
daar ’s winters 
te schaatsen 
en kinderen 
vingen er in de 
zomer salaman-
ders.

• Er is veel ver-
anderd in de af-
gelopen 68 jaar, 
en toch ook 
weer niet.
De St. Leonar-
dusstraat is er 
gekomen, er 
staan auto's in 
de straat en de 
kinderen zijn 
anders gekleed. 
Maar het 'witte' 
hoekhuis is het-
zelfde gebleven.
Ook de sneeuw-
pret, op deze 
eerste winterse-
dag na de kerst-
dagen, die onze 
buurtkinderen 
beleven is er 
nog steeds.
Ook deze foto 
werd gemaakt 
door een ama-
teurfotograaf 
uit de wijk. 

• Veel kinderen kwamen naar buiten op zaterdagochtend 26 december 
nadat er 's nacht een flink pak sneeuw was gevallen.
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Foto's: Maarten van Roessel

12, 13 en 14 september 2014

75 jaar Witte Dorp


