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door Paula van Overveld

In een lekker relaxte ambi-
ance met bubbels en bitterbal-
len, kwamen heel wat bewo-
ners van het Witte Dorp en de 
Witte Burgh elkaar Nieuwjaar 
wensen in Pand P op zon-
dagmiddag 8 januari. Terwijl 
de volwassenen bijpraatten en 
luisterden naar de professi-
onele klanken van de buurt-
band, vermaakten de aller-
kleinsten zich met het maken 
van onder andere sokpaardjes 
onder leiding van Sabien Rut-
ten van Scharrelkunst. De kop 
is er weer af: op een mooi 
2017!

Eindhoven, januari 2017
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De onlineredactie van het Witte Dorp zoekt versterking. 
Vind je het leuk om zo nu en dan berichtjes te schrijven 
voor onze website en Facebookpagina, lees dan snel verder.
Met de posts op onze Facebookpagina bereiken we weke-
lijks duizenden lezers. Aangetrokken door de vele foto’s en 
video’s blijven zij op de hoogte van het reilen en zeilen in 
onze buurt. En daarmee is Facebook ook voor de organisa-
toren van onze buurtactiviteiten een belangrijk communi-
catiekanaal geworden. Maar ook onze website wordt goed 
bezocht. Hier vind je alle informatie over onze buurt en de 
activiteiten.

Ogen en oren in de buurt
Om onze site en Facebookpagina in de toekomst actueel en 
aantrekkelijk te houden, zijn we op zoek naar uitbreiding 
van de onlineredactie. Als redactielid ben je de ogen en 
oren in de buurt. Je schrijft Facebookberichten en artikelen 
voor de website. En als het even kan, zorg je ook voor een 
foto of video. Veel tijd hoeft dat niet te kosten. Je bepaalt 
zelf hoe vaak je een tekstje schrijft. Afstemmen doen we 
zoveel mogelijk online en af en toe in een redactievergade-
ring. De tijdsinvestering houden we uiteraard beperkt.
Heb je interesse en een vlotte pen? Kom ons dan helpen en 
meld je aan. Dat kan op de website www.hetwittedorp.nl. 
Ga naar de contactpagina en meld je aan. Heb je nog vra-
gen, dan kun je daar ook terecht. Wij zijn alvast heel blij 
met jouw reactie!

Kennis van Drupal 8?
Bovendien is de werkgroep Website Witte Dorp op zoek 
naar hulp van buurtgenoten met verstand van de techniek 
achter websites. Bijvoorbeeld voor de overgang naar versie 
8 van het programma Drupal. Wij zoeken vrijwilligers, die 
voldoende kennis van technische zaken (zoals Drupal 8) én 
tijd hebben om onze ontwikkelaars te helpen bij de migra-
tie en de vormgeving. Reactie graag via het contactformu-
lier op www.hetwittedorp.nl/contact.

Word jij onze nieuwe 
reporter/verslaggever?

• De buurtsite www.hetwittedorp.nl zoekt nieuwe 
verslaggevers. 

• Kinderen uit de buurt maken sokpaardjes onder leiding van Sabien Rutten.

• Een geslaagd Oktoberfest 
voor jong en oud op zater-
dagavond 17 september op 
het Burghplein.

NZNF 
2016
door Mark Haans

Het was weer een ge-
denkwaardige editie van het 
jaarlijkse buurtfeest dat we 
sinds de verplaatsing naar sep-
tember het NaZomerNacht-
Feest (NZNF) noemen.

Lees verder pagina 6:  
De pullen bleken collectors 
item te zijn

Drukbezochte nieuwjaarsborrel 

Fo
to

: P
au

la
 v

an
 O

ve
rv

el
d

Fo
to

: M
aa

rt
en

 v
an

 R
o

es
se

l



Januari 2017 - nummer 16Het Witte Dorp / De Witte Burgh De Witte

door Jaco van der Bruggen

Hebt u ons al gezien? 
Sinds eind december 2016 lo-
pen er buurtpreventieteams 
rond in onze wijk Tuindorp 
(Heezerweg, Sint-Jorislaan, 
Geldropseweg en Piuslaan). 
De teams zijn er voor extra 
veiligheid in de wijk. Door 
opvallend aanwezig te zijn, 
leveren ze een bijdrage aan 
het voorkomen van diefstal-
len, inbraken en overlast in 
de buurt. Ze letten op onvei-

lige situaties, verdacht gedrag, 
overlast en andere zaken die 
niet thuishoren in de wijk. 
Ze hebben daarvoor een cur-
sus gevolgd en kunnen zo 
nodig een beroep doen op de 
gemeente, politie of andere 
(hulp)diensten.
Er wordt (nagenoeg) elke dag 
één of meerdere keren op on-
regelmatige tijden een ronde 
gelopen door onze buurtpre-
venten. Het is een feit dat in 
wijken waar buurtpreventie-
teams hun ronde lopen, het 
aantal inbraken en pogingen 
daartoe gemiddeld met maar 
liefst 30 procent afneemt in 

vergelijking met wijken zon-
der buurtpreventie! Zeker ge-
zien het aantal inbraken van 
de laatste tijd een broodnodig 
initiatief !
Wij zoeken nog vrijwilligers 
die minimaal 1x per maand, 
maar liefst 1x per week of 2 
weken op een avond (of mid-
dag) een ronde door de wijk 
willen lopen. Je loopt altijd sa-
men met een collega en elke 
keer een andere route. Een 
ronde duurt tussen de één en 
twee uur. Door af en toe mee 
te doen zal onze buurt nog 
een stuk veiliger worden!

Wat krijg je er voor terug:
• Een vest van de buurtpreventie en 

een zaklamp
• Twee avonden cursus op kosten 

van de gemeente
• Een grote groep nieuwe bekenden 

uit de wijk 
• Lekker frisse lucht
• Een stuk gezelligheid
• Meer kennis van de buurt
• Een voldaan gevoel iets bij te dra-

gen in de wijk
• Maar vooral een veiliger Tuindorp
Meer informatie bij: 
• Jaco van der Bruggen 

Sint-Jorislaan 3 
buurtpreventie.tuindorp@gmail.
com 

• Daan van den Berg 
Sint Hubertusstraat 35 
djevdberg@hotmail.com

Jongeren welkom in Repair Café
door Riepco de Vries

Je kent het vast wel, je 
staat op en wilt een bak kof-
fie voor jezelf zetten als blijkt 
dat je koffiezetapparaat het 
niet meer doet. Of je staat 
op en trekt een broek aan 
en whoops, er ontstaat een 
scheur. Geen dagelijks pro-
bleem maar wel heel verve-
lend, vooral als het een klein 
mankement betreft of als je 
iets recent hebt aangeschaft. 
Een nieuw product kopen ligt 
dan natuurlijk voor de hand, 
maar kost vaak wel veel geld. 
Een andere optie is natuurlijk 
om je product te (laten) repa-
reren. Hiervoor hoef je in veel 
gevallen niet eens op zoek 
naar een speciaalzaak maar 
kun je terecht bij reparateurs 
in het Repair Café van de 
Rochusbuurt, gevestigd in de 
Buut op de hoek Rochusstraat/
Hoefkestraat.

Reparatie komt echter steeds 
minder vaak in ons op als 
alternatief. Dit ligt deels aan 
fabrikanten die steeds com-
plexere producten maken, 

maar ook aan onszelf. We zijn 
of vinden onszelf bijvoorbeeld 
te onhandig, hebben het geld 
niet over voor een reparatie 
en besteden onze tijd liever 
aan andere dingen. Het Re-
pair Café komt aan al deze 

persoonlijke belemmeringen 
tegemoet. Iedere laatste za-
terdag van de maand staan 
reparateurs namelijk vrijwil-
lig voor je klaar om produc-
ten vaak gratis en voor niets 
te repareren. Zo kun je heel 

eenvoudig geld besparen om 
aan andere leuke dingen uit 
te geven.

Garantie
Wordt er dan helemaal niks 
van jou verwacht? In principe 

niet. Het enige dat we op prijs 
stellen is dat je er tijdens de 
reparatie bij blijft zitten, zo-
dat je een volgende reparatie 
hopelijk zelf kunt uitvoeren. 
Let wel op, we kunnen geen 
garantie geven dat je product 
altijd gerepareerd wordt. De-
fecte producten die we vaak 
binnen krijgen en meestal 
wel kunnen repareren zijn 
bijvoorbeeld, lampen, stofzui-
gers, koffiezet apparaten en 
klokken, sieraden, maar ook 
de meeste kledingstukken en 
houten meubelstukken.

Dus wat weerhoudt je er nog 
van nog om eens langs te 
komen? Het Repair Café is 
gemakkelijk, goedkoop, gezel-
lig en ook nog eens erg goed 
voor het milieu. En ben je 
bereid om een keer mee te 
helpen achter de bar en een 
kletspraatje met buurtbewo-
ners te maken of om zelf 
reparaties te verrichten, dan 
ben je uiteraard van harte 
welkom! De Rochusbuurt is 
een buurt voor jong en oud en 
daar wil het Repair Café ook 
onderdeel van zijn. Kortom 
we hopen veel jongelui te mo-
gen begroeten op alle laatste 
zaterdagen van de maand.
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• Met de ANWB als sponsor werden er op de laatste zaterdag van oktober fietsverlich-
ting en banden gerepareerd.

Buurtpreventie in Tuindorp gestart

• Op 22 december liep het buurtpreventieteam hun eer-
ste ronde in het Witte Dorp: Canisius Liebregts (l) en Eel-
co Langelaan, allebei inwoners van de 1e Wilakkerstraat.
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Eerste
sneeuw 
in 2017
Op 7 janu-
ari lag er 
de eerste 
sneeuw in 
het nieuwe 
jaar. Voor 
enkele kin-
deren uit 
de buurt de 
kans om in 
de kerstva-
kantie nog 
te sleeën. Fo
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Liz de Bock schrijft boek
“Een Moordvak – Logboek van een casemanager levensdelicten”

Liz (53) woont bijna 20 
jaar in het Witte Dorp in 
het huis dat grenst aan 
de 2e Wilakkersstraat en 
de Petrus Dondersstraat. 
Ze is een geboren Eindho-
vense en daarmee voelt 
ze zich verbonden met 
het Brabantse bos, gezel-
ligheid, carnaval en het 
bourgondische leven. Als 
kind groeide ze op in een 
warm gezin. Ze herinnert 
zich het ouderlijke huis 
als een prachtige jaren 30 
woning met veel gezel-
ligheid en warmte. Hier 
hecht ze veel waarde aan, 
en dat is ook te zien. De 
smaakvolle en gezellige 
inrichting in haar eigen 
woning die ze nu zelf 
heeft gecreëerd, komt 
dicht bij de sfeer van 
toen. Haar kinderen Pim 
(25) en Lotte (23), die in-
middels alweer een paar 
jaar op zichzelf wonen, 
komen dan ook steeds 
graag terug naar huis. 

door Marion Steegh

Liz voelt zich verbonden 
met de mensen in het Witte 
Dorp, maar trekt zich ook 
graag terug. “Toen de kin-
deren klein waren, stond ik 
jarenlang op Koninginnedag 
achter de bar. Daar heb ik veel 
plezier in gehad. Tussen het 
biertappen door maakte ik 
graag even een praatje met de 
mensen die ik toen kende via 
de school van mijn kinderen. 
Het fijne van het Witte Dorp 
is dat ik kan deelnemen als ik 
dat wil, maar dat ik me hier 
ook heerlijk kan terugtrek-
ken als ik er even geen zin in 
heb.”

Liz heeft onlangs een boek 
gepubliceerd met als titel ‘Een 
Moordvak – Logboek van een 
casemanager levensdelicten’. 
Daarin beschrijft ze haar er-
varingen in het begeleiden 
en bijstaan van mensen die 
een dierbare hebben verloren 
door moord of doodslag. 

Casemanager
Het beroep van casemanager 
van nabestaanden van levens-

delicten bestaat nog niet zo 
lang. “Ik ben er destijds aan 
begonnen omdat ik het zo’n 
mooi en boeiend vak vond. 
Nabestaanden die een dier-
bare verliezen door moord 
kregen van Slachtofferhulp 
Nederland al langere tijd 
hulp, maar uit ervaring bleek 
het echter een zeer gespeci-
aliseerde vorm van hulp te 
zijn. Herhaaldelijk werd door 
nabestaanden bij justitie aan-
gegeven dat ze iets misten 
in de aangeboden ondersteu-
ning. Daarom werd er in drie 
regio’s een pilot uitgezet. Ik 
was net afgestudeerd aan de 
Fontys Hogeschool Maatschap-
pelijk werk en had in die drie 
jaar bij Slachtofferhulp stage 
gelopen. In die periode bleek 
de pilot een succes te zijn en 
zouden er in alle regio’s case-
managers aangesteld worden. 
De regiodirecteur was op de 

hoogte van mijn interesse en 
vroeg me te solliciteren. Een 
week later had ik de baan. 
Hoe mooi wil je het hebben?”

“Het was een nieuw beroep. 
Er waren een heleboel dingen 
wel geregeld, maar heel veel 
ook niet. Elk gezin is anders 
op cultureel en maatschap-
pelijk gebied, elke situatie is 
anders. Ik kreeg natuurlijk 
wel supervisie en intervisie 
maar dat was één keer in de 
vier of zes weken, dus uitein-
delijk moest ik toch zelf dea-
len met alles wat er op mijn 
pad kwam. Een uitzonderlijk 
geluk was dat ik een gou-
den koppel vormde met een 
collega in dezelfde regio. We 
konden zogezegd met elkaar 
lezen en schrijven. Ook kre-
gen we een speciale training 
van een traumatoloog. Daar-
door kreeg ik wel wat extra 

inzicht in methodieken, maar 
die waren vooral handig voor 
wat later in het verwerkings-
proces. Uiteindelijk moest ik 
toch veel zelf uitvinden, want 
hoe te handelen als ik bij een 
echtpaar op de stoep stond 
dat net te horen had gekregen 
dat hun dochter is vermoord? 
Belangrijk voor mij was, om 
telkens weer met een open 
vizier naar de nabestaanden 
gaan. Ik kon van tevoren toch 
niet bedenken wat ik daar aan 
zou treffen en kon op die ma-
nier beter anticiperen op wat 
er op dat moment nodig was.”

Iemand verliezen
‘’Ik was ook nieuwsgierig. Hoe 
ga je ermee om als een dier-
bare is vermoord? Moord en 
doodslag zijn compleet anders 
dan iemand verliezen door 
ziekte. Het is door toedoen 
van iemand anders. Bij an-

dere sterfgevallen kan, na de 
begrafenis of crematie, het 
verwerkingsproces meteen be-
ginnen. Wanneer er sprake 
is van een levensdelict mag 
je het lichaam niet meteen 
zien vanwege het politieon-
derzoek. Je weet ook niet hoe 
het lichaam er uitziet. Pas 
na de confrontatie kan het 
afscheid voorbereid worden. 
Dan begint het eigenlijk pas, 
en komt er nog zoveel op het 
pad van nabestaanden waar 
ze nog geen weet van hebben. 
Dit kan tot wel twee jaar na 
het delict voortduren, waar-
door er in die tijd geen ruimte 
is voor rust en verwerking van 
het verlies.” 

Casemanager zijn, betekent 
volgens Liz ook steeds een 
stapje voor zijn. “Nabestaan-
den is al onrecht aangedaan 
door de moord, en als ze 
daarna ook nog bij justitie 
en politie voor verrassingen 
komen te staan wordt het on-
rechtvaardigheidsgevoel, en 
daarmee de frustratie, alleen 
maar groter. En dat kan ook 
de rouwverwerking in een 
later stadium lastig maken. 
Daarom is het belangrijk om 
steeds weer inzicht te geven 
in wat er te gebeuren staat, 
en wat nabestaanden kunnen 
verwachten. “Kleine dingen 
die men als leek niet ziet, 
kunnen op nabestaanden een 
enorme impact hebben.”

’Een moordvak’
“Ik heb twee jaar lang een 
gezin begeleid, waarvan de 
dochter is vermoord. Dit gezin 
staat beschreven in het boek. 
Er zijn meerdere lagen in het 
boek met als meerwaarde er-
kenning voor de nabestaan-
den van moord en doodslag, 
maar ook wat het casemana-
gerschap inhoudt. Ik wilde dit 
vertellen in het boek omdat 
ik er, buiten mijn collega’s 
om, niet echt over kon praten. 
Ik wil laten zien wat het be-
roep inhoudt, maar ook wat 
het met mij deed, als hulp-
verlener, als moeder en als 
mens. Ik heb in mijn boek op 
een zorgvuldige manier kun-
nen vertellen over situaties 
en gevoelens die zo lastig on-
der woorden te brengen zijn, 
waardoor ze niet altijd begre-
pen worden. Ik wilde vanaf 
kinds af aan zover mogelijk 
weg zijn van de dood. Door 
de jaren heen heb ik het op-
gezocht, bewust en onbewust. 
En ja, hoe dicht kan je erop 
zitten?”

Lees verder pagina 4:
“Ik hoop dat mijn boek 
mensen raakt”

• Liz de Bock in haar woonkamer: “Er waren een heleboel dingen wel geregeld, maar 
heel veel ook niet.”
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Vervolg van pagina 3

“Ik vertel in het boek ook 
over de dood van mijn (ex)
man in 1996. Ik wist van tevo-
ren nog niet dat ik dit verhaal 
zou opschrijven. Maar voor 
mijn gevoel heeft alles met 
elkaar te maken en kwam ik 
gedurende mijn schrijfproces 
ook weer terecht bij het ziek-
teproces van mijn man. Ook 
omdat ik wil laten zien dat 
het zo anders is dan iemand 
verliezen door moord. Ik heb 
afscheid van hem kunnen ne-
men tijdens zijn kortdurend 
ziekbed en was bij hem toen 
hij overleed. Hoewel ik het 

nog steeds moeilijk blijf vin-
den om dicht bij een dood 
lichaam te zijn. In mijn werk 
als casemanager moest ik ook 
regelmatig bij de identificatie 
zijn, maar dat deed ik alleen 
als het ook echt nodig was. 
Confrontatie met een dood li-
chaam valt me erg zwaar. Dat 
blijf ik moeilijk vinden.”

Prachtige baan
Uiteindelijk is de dood ook 
een reden geweest om met 
het werk te gaan stoppen. 
“De dood, het leed en alles 
wat daarbij hoorde, ging in 
mijn lijf zitten. Het was een 
prachtige baan maar ik werd 
er niet meer gelukkig van. Ik 

werd moe en kon niet meer 
bijtanken. Daarom moest ik 
een keuze maken en ben ik, 
met pijn in mijn hart, gestopt 
met dat prachtige werk, want 
dat zal ik het altijd blijven 
vinden.”

“Ik hoop dat mijn boek men-
sen raakt en inzicht geeft in 
wat nabestaanden van een 
levensdelict allemaal moeten 
doormaken. Het kan ook zijn 
dat de lezer door iets anders 
in het boek wordt geraakt, 
want iedereen heeft te maken 
met verlies. Ik heb al veel bij-
zondere en mooie reacties ge-
kregen. Dat is heel bijzonder 
en natuurlijk fijn om te ho-

ren. Het boek is volledig auto-
biografisch. Dit ben ik: hoe ik 
omga met dingen, mijn visie, 
overpeinzingen, twijfels, angs-
ten en worstelingen, maar 
ook waar de dood mij raakt. 
Met het boek heb ik kunnen 
vertellen wat ik wil vertellen. 
Hoe zwaar het onderwerp ook 
is, het is uiteindelijk wel een 
verhaal met een positieve on-
dertoon.”

Hoe gaat het verder?
In januari begin ik met een 
eenjarige opleiding voor do-
cent creatief schrijven. Ik wil 
daarna voor mezelf gaan be-
ginnen en workshops voor zo-
wel creatief als autobiografisch 

schrijven gaan geven. Daarin 
komt alles wat ik heb gedaan 
samen en valt, voor mijn ge-
voel, alles op zijn plek. Ik houd 
van verdieping en heb die ook 
nodig. Ik ben geen groeps-
mens, maar ik vind het wel 
heel fijn om met kleine groe-
pen mensen te werken. Om 
mensen te motiveren, enthou-
siasmeren en te inspireren. Het 
is weer een nieuwe uitdaging 
waar ik ontzettend veel zin 
in heb. Ik geniet nu van mijn 
vrije dagen, heb ook genoten 
met de feestdagen. Toen kwa-
men Pim en Lotte weer thuis 
en hebben we gezellig kerst 
en oud en nieuw gevierd, het 
goede leven, genieten dus!

Burendag in de Schalmstraat

Op 24 september werd het wonen in de 
Schalmstraat nog een tikkeltje leuker en gezel-
liger door de vele ontmoetingen op de jaarlijk-
se Burendag! Tijdens een  van de activiteiten  
is  op maar liefst 48 kleine paneeltjes een schil-
derwerk gemaakt door een grote groep bewo-

ners. Alle leeftijden gingen met kwast en verf 
aan de slag om een mooie creatie te maken. Bij 
elkaar vormde dit een gezamenlijk kunstwerk 
dat geschonken is aan de Wilgenhof. 
Het thema was dit jaar “Heel De Schalmstraat 
Bakt’’. Iedereen heeft een grote inspanning ge-

leverd met het bakken van allerlei verrassende 
hartige taarten en het maken van meesterlijke 
salades. De twee grootste meesterwerken wer-
den door een jury aangewezen en bekroond 
met een gouden pollepel. Wederom een ge-
slaagde dag, voor iedereen van 0 tot 90.
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“Ik hoop dat mijn boek mensen raakt”
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Witte Dorp behalve monumentaal ook duurzaam

Voortbestaan monumentenaftrek onzeker

door Ton van der Pluijm

Het begon allemaal 
op de ledenvergadering van 
het Onderhoudsfonds Witte 
Dorp, in april vorig jaar. De 
duurzaamheid van de monu-
mentale huizen in het Witte 
Dorp, of eigenlijk het gebrek 
daaraan, kwam als speciaal 
onderwerp ter sprake. Er werd 
ter plaatse een werkgroep met 
geïnteresseerde bewoners - le-
den en niet-leden van het On-
derhoudsfonds - gevormd om 
te bezien hoe we bewoners 
konden informeren en hoe 
we ze konden helpen hun 
woningen te verduurzamen. 
Aangezien het om de rijks-
monumenten gaat, vraagt dat 
soms om speciale oplossingen. 

De hoeveelheid informatie 
hierover op het internet is 
enorm, zo merkte de werk-
groep bij zijn naspeuringen. 
En afhankelijk van de leve-

ranciers krijg je soms tegen-
strijdige adviezen. Toch lukte 
het de werkgroep Duurzaam 
Witte Dorp (DuWiDo) op 4 ok-
tober, voor ongeveer vijftig ge-
interesseerde buurtbewoners, 
een presentatie te houden van 
alle mogelijkheden om spe-
cifiek de huizen in het Witte 
Dorp te verduurzamen. De 
grote opkomst maakte met-
een duidelijk dat het onder-
werp leeft in onze buurt!

Isolatie
Het doel is allereerst om CO2-
uitstoot te reduceren, het 
comfort in huis te verhogen 
en dat mogelijk met accepta-
bele terugverdientijden door 
kostenbesparingen. Dat willen 
we bereiken door er vooral 
voor te zorgen dat de warmte 
die we opwekken ook binnen 
blijft. Isolatie speelt daarbij de 
hoofdrol.  
Dat was dan ook het thema 
op de tweede bijeenkomst op 
16 november. Hiervoor waren 
ook de door de werkgroep 
voorgedragen leveranciers van 

de isolatie van spouwmuren, 
vloeren, kozijnen en daken 
aanwezig. En ook een bedrijf 
dat mechanische ventilatie le-
vert, want een goed geïsoleer-
de woning heeft een beter ge-
controleerde ventilatie nodig.

Subsidies
Tijdens of net na die avond 
maakten tientallen mensen 
afspraken met de aanwezige 
bedrijven om daadwerkelijk 
isolatie- of ventilatiemaatrege-

len uit te laten uitvoeren. Wie 
nog interesse heeft, kan zich 
ook nu nog bij de bedrijven 
aanmelden. Zie daarvoor de 
website van het Witte Dorp. 
Het treffen van isolatiemaatre-
gelen is momenteel financieel 
ook nog interessant vanwege 
subsidies die de rijksoverheid 
beschikbaar stelt.

De volgende fase waar de 
werkgroep aan werkt, is het 
in kaart brengen van de mo-
gelijkheden om energie duur-
zaam op te wekken met gere-
duceerde CO2. Denk bijvoor-
beeld aan zonnepanelen en 
warmtepompen. Het gaat om 
mogelijkheden bij, op of in 
de woning, maar ook om de 
optie om als wijk gezamen-
lijk energie in te kopen of 
in coöperatievorm zelf op te 
wekken. 

Duurzamer
De werkgroep DuWiDo plant 
een volgende avond, waar-
schijnlijk in februari. Daar 
willen we dan vooral verschil-
lende mogelijkheden bespre-
ken om duurzaam energie op 
te wekken of gezamenlijk in 
te kopen. Allemaal voor een 
duurzamer Witte Dorp.
Voor meer informatie over 
de isolatiemogelijkheden en 
de bedrijven: kijk op de site 
www.hetwittedorp.nl. Ga naar 
Onderhoud/Duurzaam Witte 
Dorp.

door Michel Theeuwen

Voorlopig blijft het on-
zeker hoe het verder gaat met 
de monumentenaftrek. Af-
schaffing van het fiscale voor-
deel voor eigenaren van monu-
menten die onderhoud plegen, 
is in ieder geval een jaar uitge-
steld, tot na 2017. Hoe het dan 
verder gaat is heel vaag. Vooral 
omdat er in maart verkiezin-
gen aankomen. 
Ook wie in 2017 zijn huis 
schildert, het dak vernieuwt 
of anderszins het monument 
onderhoudt, mag 80 procent 
van de kosten van de belas-
tingen aftrekken. Een poging 
van staatssecretaris Jet Busse-
maker, die over monumenten 
gaat, om de aftrek na dit jaar 
te schrappen zijn gestrand in 
een onwillige Tweede Kamer. 

Subsidieregeling
Bussemaker wilde de aftrek 
voor de belastingen vervan-
gen door een subsidieregeling. 
Die zou 25 miljoen goedkoper 
uitvallen dan de 57 miljoen 
die er nu aan eigenaren van 
monumenten overgemaakt 
wordt. Dat kan ook volgens 
Bussemaker omdat nu veel 
geld gaat naar het vervangen 
van keukens en badkamers, 
installaties als de cv-ketel en 
dergelijke. Zij wil in de sub-
sidieregeling alleen een bij-
drage beschikbaar stellen voor 
‘sober en doelmatig’ onder-
houd: alleen die klussen die 

echt de instandhouding van 
het monument dienen. De be-
windsvrouw vindt dat ze die 
controle over de uitgaven niet 
heeft bij de belastingaftrek. 
In den lande stuitte het voor-

nemen op de nodige weer-
stand. Diverse organisaties 
voor het behoud van het erf-
goed en monumenten klom-
men op de barricade. Er werd 

een petitie gestart op inter-
net (10.000 handtekeningen) 
en de Kamerleden werden be-
werkt met argumenten. Ook 
de Vereniging Onderhouds-
fonds Witte Dorp en de Stich-
ting Witte Dorp schreven di-
verse Kamerleden aan. Ver-
schillende bewoners hebben 
zich aangemeld als lid bij de 
vereniging van eigenaar-bewo-
ners van monumenten (www.
bewoondbewaard.nl). 

Belastingaftrek 
De tegenstanders van Busse-
maker zijn ervan overtuigd 
dat het afschaffen van de 
belastingaftrek tot minder 
(goed) onderhoud leidt. Ook 
is er natuurlijk al veel onder-
houd gepland voor komend 
jaar; zoals het vervangen van 
dakpannen in enkele straten 
in het Witte Dorp. Eigena-
ren zouden door de minder 
riante regeling minder goed 
voor hun monument gaan 
zorgen. Bovendien wordt de 
aftrek ook gezien als compen-
satie voor het feit dat eigena-
ren minder vrijheid hebben 
omdát ze in een monument 
wonen. 
In de Tweede Kamer waren 
ook de nodige vragen en twij-
fels over de plannen van Bus-
semaker. Vooral de onduide-
lijke vervangingsregeling die 

de minister voorstelde (25 
procent subsidie in het jaar na 
de uitvoering van het onder-
houd, met een maximum van 
2500 euro) leidde tot kritiek. 
En tot een amendement van 
D66 dat uitstel c.q. afstel van 
het schrappen van de fiscale 
regeling voorstond. 
Minister Bussemaker kwam 
vervolgens met een jaar uit-
stel. Zodat niet alleen het on-
derhoud uit 2016, maar ook 
dat uit 2017 nog aftrekbaar 
is. Maar ze zei er wel bij dat 
de ingeplande bezuinigingen 
gehaald moeten worden. En 
ze wilde de Kamer niet tege-
moetkomen met een hogere 
subsidie in de jaren daarna. 
De minister gaat nu overleg-
gen met erfgoedorganisaties. 
Ook niet georganiseerde eige-
naren wil ze bij het opstellen 
van een nieuwe subsidierege-
ling betrekken. Komend voor-
jaar denkt ze dan met een 
nieuw voorstel te komen. 

‘Nu even niet’
Dat is dan midden in de ver-
kiezingscampagne of al tij-
dens coalitieonderhandelin-
gen. De kans dat het zover 
komt, lijkt klein. Zeker omdat 
de twijfels vrij breed gedragen 
werden. Wellicht komt het 
onderwerp in de overgangs-
periode tussen de kabinetten 
zelfs op de lijst met ‘nu even 
niet’-onderwerpen. Dan is 
het mogelijk ook weer te laat 
om iets te regelen voor 2018. 
Maar het kan natuurlijk ook 
allemaal anders gaan. Wordt 
vervolgd. 
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• Werkgroep onderzoekt de 
duurzaamheid van de wo-
ningen in het Witte Dorp.

• In 2017 zijn onderhouds-
kosten van de monumen-
tale woningen in het Witte 
Dorp nog aftrekbaar bij de 
balanstingen.

In het Witte Dorp wordt volop groot onderhoud uitgevoerd. Zo zijn 
in december de dakpannen vervangen van de rij woningen aan 
het Burgplein. Eenzelfde project staat op de 1e Wilakkersstraat 
(oneven) op het programma. In de Sint-Odastraat zoeken bewoners 
van de even kant medestanders voor een dakpannenproject. 
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Vervolg van voorpagina

Voor de NZNF commissie is 
het elk jaar weer een uitda-
ging om iets nieuws te doen 
en tegelijk succesfactoren vast 
te houden. Deze uitdaging is 
tegelijk de lol waarvoor het 
team het hele jaar werkt. 

Omdat dit jaar het feest op de 
openingsdag van de Oktober-
festen in München viel, was 
de keuze snel gemaakt. De 
tent zag er uit als een echte 
bierhal met grote lange ta-
fels, de juiste kroonluchters 

en blauwwitte banen stof, net 
echt. De pullen bleken ach-
teraf zelf collectors items. Ook 
de talentjacht in ‘Superstar’ 
thema was een groot succes. ’s 
Middags hingen er al posters 
in de tent van een van de acts, 
anderen liepen ’s avonds over 
de tafels. Het bleek maar weer 
dat er niet alleen veel talent in 
de wijk is maar dat men ook 
graag op het podium staat. Op 
zondagochtend was de seri-
euze variant van dit open po-
dium net zo druk bezocht met 
jong talent. De tent werd een 
paar keer muisstil van prach-

tige optredens, dat belooft ook 
wat voor de toekomst.

Hilariteit 
Rondom het thema waren 
twee activiteiten die massaal 
aandacht trokken. De zeepkis-
tenrace met een paar fantas-
tische creaties en uiteindelijk 
Morris als een hele jonge win-
naar. Daarnaast zijn er drie 
grote dozen met spijkers in 
een boomstam geslagen en 
bleef de competitie totdat de 
spijkers op waren, zorgen 
voor veel hilariteit en veel 
rondjes bier die door de ver-

liezer van elke ronde gehaald 
moesten worden.
Op 16 september 2017 staat 
de volgende editie weer ge-
pland. Dit jaar gaan we in ie-
der geval door op de 2-jaarlijk-
se ‘streetbattle’ al zullen de 
teams de komende editie wel 
fors uitgedaagd gaan worden.

Inschrijfmodules 
Een laatste oproep: wij zijn 
het hele jaar bezig met voor-
bereiden en plannen en om-
dat we met een strak budget 
werken is het altijd puzzelen 
wat we wel en niet gaan doen. 

Jullie kunnen ons enorm hel-
pen door straks gebruik te 
maken van de inschrijfmodu-
les op de site die we elk jaar 
gebruiken om belangstelling 
en deelnames te peilen. Afge-
lopen jaar wilden we eigenlijk 
de zeepkistenrace annuleren 
omdat we maar drie aanmel-
dingen hadden… Bleken er 
een stuk of tien in voorberei-
ding te zijn… Inschrijven dus!

Grote dank weer voor de en-
thousiaste club NZNF'ers en 
de mensen die daaromheen 
meegeholpen hebben.

Na ruim 5 jaar actief te zijn 
geweest als penningmees-
ter voor onze Stichting Witte 
Dorp de Burgh, draagt Ernst-
Jan Huijbers het stokje over 
aan Liesbeth Tienkamp. Om-
dat daarmee een vacature is 
ontstaan, verwelkomen we 
Marjo Luttels als onze nieuwe 
secretaris. 
We willen Ernst-Jan bedanken 
voor zijn degelijke financiële 
beleid en zijn creatieve in-
breng in het bestuur. We zul-
len zijn gastvrijheid op de tal-
loze vergaderavondjes bij hem 
thuis gaan missen!
Daarmee bestaat het nieuwe 
Wido bestuur uit: Harrit Hop-
penbrouwers, Marjo Luttels, 
Liesbeth Tienkamp, Mark 
Haans en Leo Schliekelmann. 

Leo Schliekelmann 

Bestuurswisseling 
stichting Wido

De pullen bleken collectors item te zijn

• Het voltallige bestuur van de stichting Wido in de nieuwe samenstelling met v.l.n.r. 
Harrit Hoppenbrouwers (voorzitter), Mark Haans (bestuurslid evenementen), Liesbeth 
Tienkamp (penningmeester), Leo Schliekelmann ( bestuurslid communicatie) en Marjo 
Luttels (secretaris).

• De optredende buurtgenoten werden enthousiast toegezongen door de bezoekers in de 
tent op de zaterdagavond. Na een prosit vloeide het bier rijkelijk door de kelen naar bin-
nen. Na de optredens werd er nog gedanst tot in de late uurtjes.

• Ernst-Jan Huijbers nam 
afscheid van het bestuur 
van de Stichting Witte 
Dorp de Burgh.
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Wie kent hem niet of voor 
wie hem nog niet kent… 
Said Ahmed ofwel Smiley 
(49): de naam die zijn 
moeder hem liefkozend 
en met vooruitziende blik 
gaf. Hij is de opgewektste 
pakjesbezorger van het 
Witte Dorp, van Eind-
hoven of misschien wel 
van heel Nederland. Wie 
is deze goedlachse man, 
die als een SRV-man 2.0 
langs alle deuren gaat, 
een praatje maakt, ieder-
een vriendelijk toelacht 
en zo’n beetje ieders 
hart hier heeft gestolen? 
Inmiddels is hij Nederlan-
der, heeft als Somalische 
vluchteling heel wat mee-
gemaakt en ervaart Ne-
derland, en vooral Eind-
hoven, als een paradijs. 

door Paula van Overveld

"Ik ben trots op ie-
dereen hier in de buurt, het 
zijn echt unieke mensen” ver-
telt Smiley. Ze hebben alle-
maal een plaatsje in zijn hart. 
Dat stemt hem vrolijk. En het 
is hem menens, deze freelance 
pakketbezorger. “Als ik uit de-
ze buurt weg zou moeten, dan 
stop ik met pakketjes bezor-
gen, echt waar. Dat heb ik ook 
gezegd tegen mijn opdracht-
gever Post.nl. De mensen hier 
waarderen me en zijn echt 
een steun voor mij. Iedereen 
wil hier graag een pakje voor 
de buren aannemen. Het ge-
beurt zelfs dat ik nog niet 
eens heb aangebeld en dat de 
buren al roepen: ‘hey Smiley, 
geef dat pakje maar hier, ze 
zijn niet thuis.’ Deze buurt is 
echt een cadeau voor mij!”

Unieke score
Hooguit 10 procent van Smi-
ley’s pakjes moet terug naar 
het afhaalpunt. Een unieke 
score en fijn voor hem als je 
bedenkt dat hij per afgele-
verd pakje betaald wordt. En 
dus niets krijgt als dat niet 
is gelukt. Soms verdient hij 
minimumloon en soms meer. 
“Maar mij gaat het om het 
ontmoeten van mensen, daar 
word ik blij van. Ik mis ze al 
op mijn vrije maandag”, glun-
dert Smiley. Tijdens de decem-

berdagen gaat hij dagelijks 
maar liefst 210 adressen af, in 
slappere tijden is dat ongeveer 
de helft. Zijn succesformule? 
“Ik weet waar oudere mensen 
wonen, daar ga ik vroeg langs. 
Bij de rest kom ik altijd pas 
na 17.00 uur en sta dan bijna 
nooit voor een gesloten deur.”

Paradijs
In 1989 sloeg Smiley als jonge-
man van begin twintig op de 
vlucht voor het oorlogsgeweld 
in Somalië. “Ik kocht voor veel 
geld onderhands een visum 
en kon zo zonder paspoort 
op het vliegtuig stappen naar 
Nederland.” Hij had meteen 
al zijn bekende brede lach 
op zijn gezicht, omdat het 
hem op Schiphol niet moeilijk 
werd gemaakt en hij zich hier 
welkom voelde. “Ik ben naar 
een tentenkamp in Groningen 
gebracht. En ik was tevreden. 
Ik zag daar de Nederlandse 
media langslopen die het erg 
vonden hoe we daar moesten 
wonen. Maar ik was tevreden 
dat ik een afdak kreeg, voor 
mij voelde het als een villa.” 
Smiley heeft een hekel aan 
ontevreden ‘vluchtelingen’. 
“Als je een vluchteling bent, 
dan ben je heel blij dat je een 
boterham krijgt. Als je niet 
blij wordt met oude schoenen, 
wordt je ook niet blij met 
nieuwe. Een vluchteling is ie-
mand die hulp nodig heeft en 
als je die krijgt, ben je vanzelf 
blij en toon je respect.”

Na drie maanden kwam Smi-
ley in een Gronings asielzoe-
kerscentrum en hij verhuisde 
na een jaar naar Eindhoven. 
“In Eindhoven voelde ik me 
direct thuis. Veiligheid, sociale 
voorzieningen, een sociaal le-
ven: dat had ik daarvoor nooit 
gekend. Ik zie Nederland echt 
als een paradijs voor iedereen 
die zich netjes gedraagt.” 

Zelfstandig
Smiley ging in Helmond aan 
de slag als medewerker in een 
kunststoffabriek, werd later 
buschauffeur en rolde via een 
toevallige ontmoeting in de 
wereld van de pakketbezor-
ging. Hij hielp een jaar lang, 
op zijn vrije dag op vrijwillige 
basis iemand bij de opzet van 
een transportbedrijf. Toen het 
ging lopen, werd hij ook di-
rect in dienst genomen. 
“Het was zo fijn, deze trans-
portondernemer was als een 
broer voor mij.” Jammer ge-
noeg heeft hij zijn bedrijf ver-
plaatst naar Dubai, maar niet 
zonder Smiley goed achter te 
laten. “Hij heeft de helft van 
mijn bus betaald, voor de an-
dere helft heb ik een lening 
van de gemeente Eindhoven 
gekregen.” En zo werd Smiley, 
zo’n drie jaar geleden zelfstan-
dig pakjesbezorger. 
Hij woont nu al een paar jaar 
in Geldrop met zijn vrouw die 
hij op bezoekjes aan familie in 
Jemen ontmoette. “Ik heb een 
hele lieve vrouw en zij is de 

mooiste vrouw die er bestaat, 
op mijn moeder na dan. Want 
alle moeders zijn de mooiste, 
omdat ze leven schenken.” 
Met zijn huidige vrouw heeft 
hij drie kinderen. Een zoon 
van 16 jaar, die in Engeland 
studeert en nog twee ‘cadeau-
tjes’ noemt hij ze lachend: 
dochtertje Fatima van 2,5 jaar 
en zoontje Ibrahim van 1,5 
jaar, waar hij op zijn vrije 
maandag altijd graag mee gaat 
wandelen. “Mijn oudste doch-
ter van 21 jaar is in Jemen 
door mijn moeder opgevoed, 
omdat ik haar de onzekere 
tocht naar het buitenland wil-
de besparen. Ze is net zelf 
moeder geworden, dus ik ben 
opa”, zegt hij trots. Via skype 
onderhoudt hij het contact 
met haar. 

“Soms zou ik wel multimil-
jonair willen zijn en zou ik 
alle mensen helpen die het 
slechter hebben dan ik, net als 
mijn opa altijd deed. Want als 
ik elke dag een boterham heb 
en een glaasje thee of water, 
heb ik genoeg.” 
Of hij gelooft? “Als ik tijd heb 
ga ik wel eens naar de mos-
kee. Maar geloof is voor mij: 
je goed gedragen en anderen 
helpen. Mijn opa zei altijd: 
goedaardigheid verdient het 
om goed terug te doen of nog 
meer. Daarom hoop ik ook 
dat Nederlanders het altijd 
goed zullen hebben. Altijd. Ik 
houd van iedere Nederlander 

die ademhaalt, die op straat 
loopt. Ik wil alle Nederlanders, 
met hun grote mensenhart, 
heel graag bedanken, maar ik 
weet niet precies hoe. Wie ik 
echt heel graag nog eens per-
soonlijk zou willen bedanken, 
dat zijn oud-premier Wim Kok 
en koningin Beatrix, voor mij 
blijft ze altijd een koningin en 
moeder van de Nederlanders. 
Zij beiden stonden destijds 
aan het hoofd van Nederland, 
en zij hebben het dus moge-
lijk gemaakt dat ik hier nu 
ben.”

“Mijn opa was zijn tijd ver 
vooruit, hij vond dat mensen 
recht hadden op rust en gebor-
genheid en streed daarvoor. 
Die geborgenheid heb ik hier 
in Nederland wel gevonden. Ik 
ben een gelukkig mens en ge-
loof dat het altijd goed komt 
en goed zal zijn. Slechter dan 
ik het ooit heb gehad, bestaat 
niet. Ook de ellende in Afrika 
was een goede les van het 
leven: dat je elke minuut die 
je leeft, waardeert. En dat het 
nut heeft om goede dingen te 
doen.” 

Lees verder pagina 9: 
Smiley's achtergrond en 
leven in Afrika 
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• Freelance pakjesbezor-
ger Smiley: „Ik zou oud-
premier Kok en koningin 
Beatrix nog wel ooit per-
soonlijk willen bedanken."

Deze buurt is een cadeau!
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De gemeente Eindhoven blijft 
elektrische laadpalen voor 
auto’s bijplaatsen. Elke paar 
maanden neemt het college 
van burgemeesters en wet-
houders wel een besluit voor 
een tiental nieuwe stopcon-
tacten. In het verkeersbesluit 
uit de Staatscourant van sep-
tember werd ook het Witte 
Dorp weer bedeeld met een 
nieuwe oplaadpaal. Dit keer 
op de Petrus Dondersstraat, 
tegen de heg van Sint-Odas-
traat 1. Om de hoek, voor 
Sint-Odastraat 2 staat er ook 
al een. Die wordt vaak ge-

bruikt voor verschillende e-
wagens. Ook op de Gebr, Van 
Doornstraat, richting Schalm-
straat/Heezerweg, kan stroom 
getankt worden.

Geen eigen oprit
Eindhoven wil het elektrisch 
rijden bevorderen door het 
bijplaatsen van de palen. Veel 
stadsbewoners hebben im-
mers geen eigen oprit voor 
het bijtanken. Bij elke laad-
paal hoort een parkeerplaats 
die alleen ingenomen mag 
worden door de auto die gela-
den wordt.

Michel Theeuwen

Na een verblijf van 4,5 
jaar in New York, keerden 
Hanane  en Marcel 

 - intussen 
twee kinderen rijker - hal-
verwege 2014 terug naar 
Eindhoven. Naar de Petrus 
Dondersstraat waar ze 
sinds 2005 woonden. Na 
ruim een jaar zoeken naar 
een ruimer huis, leidde een 
tip van een buurman hen 
300 meter verderop, naar 
het dubbele huis aan de 

. Het stond nog niet in 
de open verkoop; een echte 
gelukstreffer dus.! Met hun 
dochter  en zoon 

 trokken ze er af-
gelopen september in.

door Paula van Overveld

Veel hoefden ze niet 
aan hun nieuwe huis te doen: 
een likje verf, een paar vloe-
ren leggen en de woonkamer-
vloer opnieuw schuren. In te-
genstelling tot hun oorspron-
kelijke huis waar nog enig 
stucwerk nodig was en dat 
dus nog niet verkoop klaar 
was. Een klus die ze na de 
koop van hun huidige huis 
vorig jaar maart, nog gauw ter 
hand namen. 

Snel verkocht
Ze hadden er alle vertrouwen 
in dat het met de verkoop 
van hun eigen pand wel goed 
kwam. “De huizen aan de Pe-
trus Dondersstraat zijn gun-
stig geprijsd en lekker ruim, 
vooral boven. Wij hadden er 
ook een tuin van 20 meter 
diep en een beschut pleintje 
achter het huis om te spelen”, 
vertelt Hanane. Ze kregen ge-

lijk: na drie bezichtigingen en 
nog voordat hun huis op Fun-
da stond, was het verkocht. 
“Al woonden we heerlijk aan 
de Petrus Dondersstraat, ons 
nieuwe huis is wel een stuk 
groter. We genieten vooral 
van de extra ruimte in de 
woonkamer en van de heer-
lijke woonkeuken”, vertelt ze 
enthousiast.

Veel vliegen
De klus in Amerika voor 

, waar Marcel een Cus-
tomer Support-functie heeft, 
liep een jaartje of drie uit. 
Hanane die een commerciële 
functie heeft bij het inter-
nationale transportsystemen-

bedrijf , kon er 
vanuit hun Amerikaanse ves-
tiging in Atlanta, blijven wer-
ken. Het betekende wel dat 
ze er het hele land voor door 
moest vliegen, wat met de 
komst van kinderen niet meer 
te doen was. Dus zette ze er 
tot hun terugkeer naar Neder-
land, tijdelijk een punt achter.

Gigantische overgang
Nu ze terug zijn, valt hen op 
hoe spontaan en makkelijk 
Amerikanen in het eerste con-
tact zijn, gewoon een praatje 
met een onbekende houden 
op straat of als je in de rij staat 
te wachten in de supermarkt. 
In Nederland is iedereen toch 

wat gehaaster. Al is contact 
wel een stuk makkelijker als 
je kinderen hebt. Ook zien 
ze hoe Eindhoven veranderd 
is. “Het is hier echt een stuk 
wereldser geworden met bij-
voorbeeld de verdere ontwik-
keling van Strijp-S en de vele 
expats”, constateert Marcel. 
“We vonden Eindhoven eerst 
altijd net zo’n provinciestad 
als Enschede.” De stad waar 
ze elkaar leerden kennen in 

het studentenhuis waar ze bei-
den woonden. “Ook de buurt 
beleven we nu anders. Omdat 
we kinderen hebben, worden 
we er automatisch meer bij 
betrokken. Ik denk sowieso 
dat het een erg leuke buurt 
is om je kinderen te laten 
opgroeien.” Hanane vult aan: 
“We vinden de sfeer heel fijn 
en gezellig en zijn sinds we 
terug zijn eigenlijk pas echt 
aan het ‘inburgeren’. Zo ben 
ik lid geworden van de web-
site-commissie van het Witte 
Dorp. Ook zitten we op het 
buurtnetwerk Nextdoor, waar-
door o.a. onze verhuisdozen 
een weg naar buurtgenoten 
hebben gevonden.” 

Colofon

De Witte
Redactieadres: 
Het Witte Dorp: St Adrianusstr. 1 
De Witte Burgh: 
Gebroeders van Doornestr. 11 
Redactie: 
Wieger Cornelissen,  Hans 
Hurkmans,  Paula van Overveld, 
Maarten van Roessel, Marion 
Steegh, Michel Theeuwen 

Druk: Koppie Koppie, Eindhoven

Kopij of tips::   
dewitte@paulissimo.nl

De redactie behoudt zich het 
recht voor stukken in te korte

Internet:
www.hetwittedorp.nl

Nu pas echt aan het inburgeren

• De familie  in hun woonkeuken aan de  met v.l.n.r.  Marcel, Hanane en .
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Nieuw
in de wijk

Weer elektrische laadpalen erbij in de wijk

• De nieuwe laadpaal in de Gebroeders van Doornestraat.
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Hoewel Maarten Baker-
mans (39) er door de 
komst van dochter Isa (bij-
na 2) minder aan toekomt, 
vindt hij het nog steeds 
heerlijk om bijzondere me-
diterrane gerechten op ta-
fel te toveren. Zeker als er 
eters komen bij hen thuis 
op Burghplein 13. Terwijl 
partner Daniëlle Wiegers 
(39) vooral uitgedaagd 
wordt om vanuit bepaalde 
gezondheidsprincipes 
(‘The Green Happiness’) 
iets lekkers te bereiden.

door Paula van Overveld

Maarten is opgeleid 
in consumptieve techniek 
en hotelmanagement, maar 
kwam in een commerciële 
functie in de logistiek terecht. 
“Koken hoorde bij mijn stu-
die, maar ik vond het toen 
helemaal niet leuk. Pas nadat 
ik op mezelf ben gaan wonen 
en single werd, voelde ik de 
rust en kon ik van culinaire 
dingen genieten: van koken 
en van uit eten gaan.” 

Lager pitje
Met twee vrienden vormde hij 
een tijdlang een kookclubje: 
het kooktrio. De lol zit ‘m 
Maarten vooral in het zelf 
creëren, iets moois neerzet-
ten en daar anderen mee te 
verrassen. Hij wil daarin graag 
uitgedaagd worden. “Met zo’n 
kookclubje wil je steeds je-
zelf overtreffen, én die an-

deren natuurlijk”, lacht hij. 
“Dan was ik echt dagenlang 
op zoek naar een bijzonder re-
cept en naar een bijpassende 
wijn. Dat vond ik echt heel 
leuk en nog steeds!” Ook was 
de zaterdag een favoriete dag 
voor een bezoekje aan hore-
cagroothandel HANOS en dan 
uitgebreid voor Daniëlle en 
zichzelf te koken. Maar met 
de komst van kinderen bij alle 
drie de kookmaten staat het 
koken op deze manier nu op 
een lager pitje.

Vrije tijd
Bij mooi weer, vind je Maar-
ten in zijn vrije tijd op zijn 
racefiets. Daniëlle, die een co-

ordinerende functie heeft bij 
grote offertetrajecten bij Ca-
non vindt het vooral leuk om 
daarnaast tijd door te bren-
gen met vrienden: een film-
pje pikken, een hapje eten, 
gezellig een wijntje doen. En 
daarnaast lekker bewegen als 
tegenhanger van die Bourgon-
dische leefstijl. 
“Hoewel je kind al gauw je 
nieuwe hobby is”, zegt Maar-
ten lachend, “zou ik toch wel 
weer eens dat koken met een 
paar hobbykoks willen oppak-
ken. Bijvoorbeeld met buurt-
genoten.” Ook Isa lijkt al een 
culinaire inslag te hebben. Ze 
zit in ieder geval het liefst op 
het aanrecht als er gekookt 

wordt en is zelf graag met pot-
ten en pannen in de weer in 
haar eigen keukentje. 

Architecten-koks, wie?
“Ik geef de pollepel door aan 
de mensen waar we afgelo-
pen jaar tijdens walking diner 
verrukkelijk hebben gegeten. 
Hun namen zijn we helaas 
vergeten, maar hun lekkere 
eten niet! Misschien dat we 
ze op deze manier wel vin-
den: ze zijn beiden architect, 
hebben twee kinderen en wo-
nen in het oude deel van de 
Burghstraat, vanuit het plein 
aan de rechterkant.” 
Meld je (met tips) bij de redac-
tie van De Witte!

a
Warm chocolade-
taartje met witte 
limoenchocolade

Ingrediënten voor 4 personen
- 125 g boter
- 125 g pure chocolade
- 2 eieren
- 2 eierdooiers
- 50 g suiker
- 50 g bloem
- 50 ml limoensap
- 200 g witte chocolade
- boter om in te vetten
Bereiden ± 35 min, afkoelen 1 uur

Verwarm de oven voor op 180°C.
Smelt de boter met de chocolade 
op laag vuur. Klop de eieren en 
eierdooiers los met de suiker en 
spatel door het chocolademengsel. 
Klop met een garde voorzichtig 
de bloem erdoor. Verwarm het 
limoensap op laag vuur en smelt 
de witte chocolade erin. Schenk 
het mengsel in een bak van ± 18 
bij 15 cm en laat 1 uur afkoelen 
in de koelkast (het blijft een beetje 
zacht). Snijd grote dobbelstenen 
uit de limoenchocolade. Vet 4 oven-
schaaltjes van 8-10 cm Ø in met 
boter. Bestrooi ze met suiker, draai 
de bakjes goed rond zodat ieder 
hoekje en randje bedekt is. Schud 
overtollige suiker eruit. Schenk het 
pure-chocolademengsel tot ¾ in de 
bakjes en doe in het midden van 
ieder bakje een dobbelsteen witte 
chocolade (misschien houd je wat 
over). Bak de taartjes 12 min. in 
de oven. Laat even afkoelen en keer 
de taartjes dan om op het bord.

Garneren naar eigen idee, bijvoor-
beeld met wat grove witte choco-
lade krullen en een leuke bonbon 
en een borrelglaasje Limoncello. 
Serveer direct.
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• Isa lekker bezig in haar eigen keukentje, onder toeziend oog van mama Daniëlle en 
papa Maarten van wie ze de kookgenen heeft doorgekregen.

a Men neme een Vin du Dok b

Vervolg van pagina 7

Smiley’s leven begon in Soma-
lië, waar hij geboren werd in 
de hoofdstad Mogadishu, als 
middelste van zeven kinderen. 
Zijn opa Hawash - de vader 
van zijn vader die 15 broers 
en zusjes had - was zijn grote 
vriend en voorbeeld. Hij was 
graag dicht bij hem en had er 
een sterkere band mee dan 
met zijn eigen ouders. “Ik heb 
van hem veel geleerd over 
goedheid en rechtvaardigheid 
en heb door hem Jemens en 
Somalisch bloed door mijn 
aderen stromen.” 
Smiley’s opa was een van de 
weinigen die kon lezen en 
schrijven. Hij hielp er mensen 
mee en was al vroeg voorvech-
ter van vrouwen- en mensen-
rechten. Dit bracht hem onder 
de dictatoriale koning Ahmed 
in de problemen, waardoor 

hij Somalië ontvluchtte. “Mijn 
opa had zijn paspoort nooit 
verlengd, uit angst om het 
land uitgezet te worden of 
als verrader aangemerkt te 
worden. Hij wilde geen pro-
blemen. Daarom was de hele 
familie stateloos, net als ik. 
Maar nu ben ik gelukkig Ne-
derlander.”

Raketaanval
Smiley werd al heel jong ver-
liefd, trouwde op zijn 17e met 
zijn eerste vrouw die toen 15 
jaar was. Ze kregen drie kin-
deren. “Mijn moeder woont 
afwisselend bij een van mijn 
broers en zussen in Somalië of 
Jemen. Zij heeft mijn oudste 
dochter opgevoed. Zij was het 
enig overgebleven kind na de 
raketaanval op mijn huis.” 
Smiley aarzelt… Hij wil wel 
verder vertellen, maar wil in 
ieder geval geen medelijden 

opwekken of mensen hier ver-
drietig maken met zijn ver-
haal. Na een korte pauze ver-
volgt hij: “Ik was op pad voor 
melk en was dus niet thuis 
op het moment dat het ge-
beurde. Toen ik terugkwam, 
lag de helft van ons huis in 
puin. Twee van mijn kinderen 
waren omgekomen en mijn 
vrouw was er heel slecht aan 
toe. Er was geen medische 

hulp in de buurt; twee da-
gen later is ze in mijn armen 
gestorven. Ik ben met mijn 
dochtertje nog enkele maan-
den in het dorp gebleven tot 
een Engelssprekende militair 
me daar aantrof en zei dat het 
beter voor me was om daar 
weg te gaan.” Somalië was 
niet veilig. Op mijn ongewisse 
tocht naar een veilig heenko-
men, was ik halverwege Kenia 

en heb mijn dochtertje toen 
meegegeven aan een fijn ge-
zin dat ik kende. Zij zouden 
voor haar zorgen en haar mee-
nemen naar buurland Jemen, 
waar het rustig was.” Later 
ging Smiley op zoek naar haar 
wat enkele jaren in beslag 
nam. Toen hij haar uiteinde-
lijk vond, heeft hij gezorgd dat 
ze bij zijn moeder en andere 
familie in Jemen zou blijven, 
omdat ze zich er heel erg 
thuis voelde. 
Op zijn reizen terug naar Je-
men om zijn dochter en fa-
milie te zien, trof Smiley zijn 
huidige vrouw, waar hij nu 
mee in Nederland woont en 
drie kinderen heeft. Op spe-
ciale dagen als oud en nieuw 
en Koningsdag wordt Smiley 
stil en denkt altijd terug aan 
zijn eerste vrouw. “Zij is er 
niet meer, maar ze bestaat wel 
voor altijd in mijn hart.”

Smiley’s achtergrond en leven in Afrika
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• „Van 
mijn opa 
heb ik veel 
geleerd 
over goed-
heid en 
rechtvaar-
digheid.”   
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door Wieger Cornelissen

In 1987 deed Connie Tabor 
zelf mee aan een EU uitwis-
selingsprogramma voor wer-
kende jongeren. Een uitwisse-
lingsprogramma dat in de ja-
ren tachtig door de Europese 
Unie in het leven werd geroe-
pen om arbeidsmigratie bin-
nen de EU te bevorderen. Zij 
werkte destijds drie weken in 
België. Enthousiast geworden 
door haar ervaringen stelde 
Connie een jaar later haar ei-
gen huis ter beschikking: “Ik 
wilde iets terugdoen”. 
Ze bewaart nog steeds warme 
herinneringen aan haar eerste 
gast, de Italiaan Marcello: “Die 
kwam als nieuwbakken ICT-
consultant keurig in het pak 
naar Eindhoven. Toen hij zes 
weken later wee r terug ging 
naar Florence had hij zijn pak 
ingeruild voor een spijker-
broek, had hij een vriendin 
leren kennen die later zijn 
vrouw zou worden en had hij 
besloten zijn baan in Italië op 
te zeggen om taxichauffeur te 
worden.” 
Connie heeft hem nadien nog 
regelmatig opgezocht. Later 
logeerden nog vele Europea-
nen bij haar, maar zij hebben 
nooit meer zo’n indruk ge-
maakt. Tussendoor heeft Con-
nie ook scholieren op bezoek 
gehad. Maar dat beviel min-
der goed. Connie daarover: “Ik 
vind de verantwoordelijkheid 
voor jonge gasten te groot. 
We hebben al van alles mee-
gemaakt. Niets extreems, ge-
woon dingen die je met je ei-
gen kinderen ook zou kunnen 
beleven. Je weet wel, te veel 
drinken, het huis niet meer 
terug kunnen vinden. Het zijn 
toch andermans kinderen. Het 
ergste waren de jongeren uit 

Engeland en Ierland. Die drin-
ken echt veel meer dan de 
jeugd uit andere landen. Ik 
had ooit een Ierse gast die 
laveloos in een politiecel be-
landde. De organisatie heeft 
die jongen de volgende dag 
meteen naar huis gestuurd.” 

TROMP concours
Toen de EU stopte met het 
subsidiëren van dergelijke 
uitwisselingen kwam er een 
einde aan het huisvesten van 
tijdelijke gasten. Connie: “Ik 
kreeg nog wel verzoeken om 
mee te werken aan langlopen-
de programma’s. Dan kreeg 
je een gast voor een heel 

jaar. Dat vond ik te lang”. 
Het duurde vele jaren voor-
dat Connie haar huis aan 
de Burghstraat 38 weer zou 

openstellen voor een gast. Af-
gelopen jaar las zij in een 
nieuwsbrief van het Eindho-
vense Muziekcentrum een op-

roep van de organisatoren van 
het TROMP concours. Om de 
kosten van het concours te 
drukken worden de deelne-
mers tijdens dit concours on-
dergebracht bij gastgezinnen. 
Zij hoefde niet lang na te den-
ken en besloot haar huis weer 
open te stellen. Zij kreeg twee 
weken lang de Koreaanse Jiy-
eon Kim in huis. 
Connie leefde erg mee met 
haar gast en is, ondanks de 
uitschakeling in de kwartfi-
nale, heel trots op haar tijde-
lijke huisgenoot: “Wereldwijd 
hadden zich meer dan hon-
derd kandidaten aangemeld 
dus het is eigenlijk al een 
grote eer als je wordt toege-
laten”. Connie denkt met ple-
zier terug aan deze periode en 
heeft zich voorgenomen in de 
toekomst weer vaker gasten 
te gaan huisvesten. Wellicht 
komt Jiyeon Kim over twee 
jaar weer terug, want deze 
Koreaanse is van plan in 2018 
weer een poging te wagen het 
concours te winnen.

Een vreemdeling in je huis
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Eens per twee jaar komen de grootste slagwerk-
talenten uit de hele wereld naar Muziekgebouw 
Frits Philips in Eindhoven voor de TROMP Inter-
national Percussion Competition. Een muziek-
concours is een wedstrijd waarin deelnemers 
strijden om te laten horen dat ze het beste zijn 
in hun discipline. Aan het TROMP concours doen 
vijfentwintig slagwerktalenten uit de hele wereld 
mee. Zij worden door internationale jury’s gese-
lecteerd tijdens kwalificatiewedstrijden in Boston, 
Moskou, Shanghai, Sao Paulo, Amsterdam en Ka-
wasaki. Afgelopen jaar kwamen de geselecteerde 
deelnemers allemaal van buiten onze landsgren-
zen. De Zuid-Koreaanse Jiyeon Kim was een van 
de oudere deelnemers. Zij is in 1991 geboren in 
Daiku. In haar zevende levensjaar startte zij met 

pianolessen. Pas op haar vijftiende maakte Jiyeon 
de overstap naar percussie. Op haar achttiende 
verhuisde zij naar Seoel om ‘fulltime’ percus-
sie te studeren aan de Sunhwa Art High School. 
Jiyeon: “Omdat men in Korea geen solopercus-
sionisten kent, verhuisde ik na die opleiding naar 
Duitsland. Daar heb ik mij ingeschreven aan de 
Staatliche Hochschule für Musik und Darstel-
lende Kunst”. Sinds zij in Duitsland studeert is zij 
niet meer thuis geweest. Aan reislust ontbreekt 
het Jiyeon evenwel niet, want zij probeert zich 
wereldwijd te kwalificeren voor concoursen om 
zoveel mogelijk ervaring op te doen. Met succes, 
want zij won al enkele prijzen. Afgelopen jaar 
nog in Rome. In Eindhoven struikelde Jiyeon in de 
kwartfinales.

• Jiyeon Kim geniet van 
een Hollandse pot: boeren-
koolstamp met vette jus.

Intocht
Sint en Piet
Dit jaar kwam de 
goedheiligman in een 
heuse brandweerwa-
gen met zwaailichten 
naar het Burghplein. 
De kinderen vonden 
het allemaal prachtig. 
En ondanks het drui-
lerige weer was de 
opkomst ouderwets 
groot. Met de brand-
weerwagen voorop 
liep de hele stoet 
richting Blokhut. En 
daar bleef het nog 
lang gezellig. Fo
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door Wieger Cornelissen

In 2006 ontstond het idee 
om een jaarlijkse wijkbarbe-
cue te gaan organiseren in de 
Witte Burgh. Op de ledenver-
gadering was dat jaar door 
een aantal mensen opgemerkt 
dat men het midzomernacht-
feest te massaal vond en graag 
een feestje wilde vieren met 
de buurtgenoten uit de eigen 
straat. Het bestuur nam die 
suggestie over en een paar 
maanden later werd een begin 
gemaakt met de organisatie. 

Honderd wijkbewoners
Sindsdien heeft het wijkbe-
stuur de barbecue elk jaar 
georganiseerd. Elke keer weer 
schrijven zich een kleine hon-
derd wijkbewoners in voor 
dit samenzijn. De barbecue 
voldoet kennelijk aan een be-
hoefte. De datum waarop de 
barbecue wordt georganiseerd 
wisselt wel elk jaar tussen 
eind augustus en medio sep-
tember. In 2016 schoof de 
barbecue naar zaterdag 8 ok-

tober, een stralende dag maar 
tegen middernacht was de 
temperatuur gedaald tot het 
vriespunt.

Prettige ambiance
De formule van deze wijkbar-
becue is elk jaar hetzelfde. 
Een van de garages aan de 
Burghstraat wordt omgeto-
verd tot een bar. Tegenover 
die bar staan twee grote par-
tytenten met een tiental eet-
tafels. Een bij de firma Boels 
gehuurde straalkachel zorgt 
voor aangename temperatu-
ren en gekleurde lampjes voor 
een prettige ambiance. 

De bezoekers stromen vanaf 
het einde van de middag bin-
nen tijdens het borreluurtje 
dat dient als startpunt van 
deze happening. Tegen zeve-
nen serveert Maril Renders 
een voorgerecht dat wordt 
rondgebracht. Elk jaar weer 
maakt zij daar veel werk van. 
Net als van de salades die zij 
bereidt voor de barbecue. De 
uitspraak “Salades van Maril 
maken het verschil” is een 
bekend begrip in ons wijkje. 
Er zijn bewoners die alleen al 

voor de exquise gerechten van 
Maril naar de BBQ komen. 

De wijkbarbecue kent dus gas-
tronomische hoogtepunten, 

maar dit is zeker niet het 
enige wat de bewoners ver-
leidt om deel te nemen. We 
zien ook na de maaltijd nog 
bewoners aanschuiven die na 

verplichtingen elders alsnog 
naar de partytent komen om 
lekker ongedwongen met de 
vele buurtgenoten te kunnen 
bijpraten.

Winterse BBQ: knus en lekker warm

• De Buurt-BBQ achter de garages van de Gebroeders van Doornestraat is een jaarlijks 
terugkerend succes.
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door Wieger Cornelissen

Het bestuur van ko-
persvereniging De Witte 
Burgh is sinds de Ledenverga-
dering van 2003 ongewijzigd 
gebleven. In die twaalf en een 
half jaar was de onderlinge 
band steeds hechter gewor-
den. De bestuursvergaderin-
gen werden steeds gezelliger, 
de bestuurders bespraken met 
elkaar ook andere onderwer-
pen uit het dagelijkse leven, 
zoals de beslommeringen op 
het werk, de vakantiegebeur-
tenissen of het wel en wee 
van hun kinderen. Die onder-
linge verbondenheid zorgde 
er al enkele jaren voor dat 
de zittende bestuursleden er 
steeds een jaartje aan vast-
knoopten. Begin 2016 lieten 
echter drie van de vijf be-
stuursleden zich niet meer 
vermurwen en kozen ervoor 
om zich terug te trekken. 

1993
In 1993 richtten de bewoners 
van de huizen op het voor-
malige DAF terrein aan het 
Burghplein een bewonersver-
eniging op. Deze vereniging 
werkt nauw samen met het 
bestuur van Het Witte Dorp. 
Samen organiseren en finan-
cieren zij de sociale activi-
teiten in het Witte Dorp zo-
als de viering van Sinterklaas, 

Koningsdag en het NaZomer-
NachtFeest. 

Beginjaren 
In de beginjaren wisselde het 
bestuur van de Witte Burgh 
regelmatig van samenstelling. 
Sinds 2003 is dit bestuur bij-
na dertien jaar ongewijzigd 
gebleven met mijn persoon 
als voorzitter, Luuk Sars als 
secretaris, Rob Kamp als pen-

ningmeester en Marion Graff 
en Inge Marcelissen als buiten-
gewone bestuursleden.
 
Tijdens de Ledenvergadering 
van 29 februari 2016 kwam 
daarin dus verandering. Tege-
lijkertijd trokken Rob Kamp, 
Marion Graff en Inge Marce-
lissen zich terug uit ons ver-
enigingsbestuur. Zij wilden na 
al die jaren afscheid nemen 

van de verplichtingen die het 
besturen met zich meebrengt. 
Als je voor de zoveelste keer 
dezelfde activiteit gaat organi-
seren, ligt de sleur op de loer.

Rob Kamp is sinds 2000 een 
uiterst betrouwbare penning-
meester gebleken. Daarnaast 
heeft Rob zich al die jaren in-
gezet voor de organisatie van 
de wijkbarbecue. Inge Marce-

lissen is, net als Rob, bestuurs-
lid sinds het jaar 2000. Zij 
heeft in 1999 geholpen bij 
de organisatie van het Millen-
niumfeest op het Burghplein 
en in de jaren daarop bij de 
organisatie van de midzomer-
nachtfeesten tot zij daar in 
2008 mee stopte. Daarnaast 
heeft Inge al die jaren bijge-
dragen aan de organisatie van 
de jaarlijkse wijkbarbecue en 
hielp ze meerdere keren bij 
de organisatie van de Straat-
speeldag. Een activiteit die van 
2005 tot 2008 werd georga-
niseerd in onze wijk. Daarna 
meldden zich daarvoor geen 
organisatoren meer. 

Trouw geholpen
Marion Graff is iets korter 
bestuurslid geweest. Ook zij 
heeft vele jaren geholpen bij 
de organisatie van het Mid-
zomernachtfeest. Het verhaal 
wordt eentonig, maar ook Ma-
rion heeft al die jaren trouw 
geholpen bij de organisatie 
van de wijkbarbecue. 

Gelukkig stelden Tom Goris en 
Connie Tabor zich verkiesbaar. 
Connie sprak daarbij de am-
bitie uit om penningmeester 
te worden. De tijdens de Le-
denvergadering aanwezige le-
den reageerden enthousiast op 
hun kandidatuur. Dat leidde 
er uiteindelijk toe dat het hui-
dige bestuur bestaat uit Wie-
ger Cornelissen, Luuk Sars, 
Connie Tabor en Tom Goris.

Nieuwe bestuursleden De Witte Burgh

• Het bestuur van de kopersvereniging De Witte Burgh met twee nieuwe leden Tom Go-
ris (l) en Connie Tabor naast Luk Sars en Wieger Cornelissen (r).
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