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door Michel Theeuwen

De hangjongeren zijn 
weg, lang leve de hangjonge-
ren. Want het is aan hun tijde-
lijke aanwezigheid te danken 
dat het plein opeens wel opge-
knapt kon worden. Ineens kon 
nu wél, wat enkele jaren gele-
den niet kon. De bak krijgt een 
nieuwe ondergrond en wordt 
aangesloten op de riolering, er 
komen nieuwe banken, nieuw 
gras, nieuw speelzand en nieu-
we hagen. En het is al een heel 
eind klaar als deze krant op de 
deurmat ploft. 
Toine van Dorst, medeaanjager 
van de aanpak van het plein, 
kijkt er ook nog een beetje 
beduusd bij, zo snel is het ge-
gaan. ‘Toen we met wethouder 
Fiers in juni de overlast van 
de hangjongeren bespraken, 
zat ook Crith Leppens van de 
afdeling groen van de gemeen-
te erbij. Opknappen van het 
plein werd onderdeel van de 
aanpak van de hangjongeren”, 

vertelt het bestuurslid van de 
stichting Het Witte Dorp. 
De jongeren zijn inmiddels 
weg. Weggejaagd? "Nee, laten 
we zeggen dat we ze zodanig 
begeleid hebben, dat ze wel 
weg gingen. Ze vonden al onze 
aandacht gewoon te betutte-
lend. Wij uit de buurt waren 
als een vader voor die jongens 
en daar hadden ze geen zin in. 
Bovendien kwam de politie 

meteen als wij belden." Nu 
zitten ze waarschijnlijk in de 
vernieuwde Kruidenbuurt. 
Maar de plannenmakerij voor 
het plein kwam in een stroom-
versnelling. In september 
lag het eerste voorstel van 
Crith Leppens op tafel bij het 
bestuur. Pogingen om de ac-
tieve pleinbewoners erbij te 
betrekken, stuitten volgens 
Toine van Dorst op agendapro-

blemen. Uiteindelijk was er 
overleg met drie buurtbewo-
ners. Aan het beleggen van 
een buurtvergadering is niet 
echt gedacht. "Het is ook geen 
grote herinrichting, zoals tien 
jaar geleden. En het ging al-
lemaal snel; we waren heel 
blij dat er eindelijk iets ging 
gebeuren."
"We maken het nu ‘jongeren-
proof’, maar als we niet op-

treden als er dingen gebeuren 
die niet kunnen, dan is het zo 
weer niks. Wat we willen, is 
het creëren van een verleng-
stuk van de eigen huiskamer 
op het plein, waar je ook mee 
omgaat als met je eigen huis. 
En we moeten onze eigen kin-
deren ook opvoeden om daar 
goed mee om te gaan. Want 
het zijn echt niet altijd die 
van anderen die zich wel eens 
misdragen," aldus Toine van 
Dorst. 
_lees meer op pagina 2

 
Mochten er toch klachten 
zijn over overlast door 
jongeren, of over een 
teveel aan bladeren op 
het plein, of over kapotte 
speeltuigen, of… dan is er 
de Klachtenlijn van de ge-
meente: 040-2386000.

Maatregelen
Als deze krant klaar is, zijn de meeste zaken 
al uitgevoerd. Half november moet het plein 
weer klaar zijn. 
• De bak krijgt een nieuwe gele ondergrond 

genaamd Stabilizer: gebroken natuursteen 
met riviergras die beter afwatert. Boven-
dien worden de putjes aangesloten op het 
riool, met terugslagklep om te voorkomen 
dat de bak als overstort gaat dienen. ‘Alter-
natief was asfalt maar dat valt niet lekker, 
is niet mooi, je kunt er geen tent op opzet-
ten en je blijft vegen.’ 

• Verdeeld over het plein komt een tiental 
stadswandelparkplantsoenenbanken ‘die 
zich op natuurlijke wijze voegen in het 
stadsgezicht’, aldus de monumentencom-
missie. De stichting overweegt nog of ze 

het gevecht aangaat met de commissie om 
een andere bank op het plein te mogen zet-
ten. Drie soorten banken met houten latjes 
zijn afgekeurd door de monumentenpolitie. 

• De nieuw ingeplante borders hebben lage 
hekjes gekregen tegen het inrijden ‘maar je 
kunt er wel lekker op balanceren heb ik al 
gezien.’ Ook is het gras opnieuw ingezaaid. 

• Het zand onder het klimrek/speeltuig wordt 
vervangen door nieuw en veel fijner speel-
zand dat overal in de stad is gebruikt. Mo-
gelijk wordt de dode boom er vlakbij nog 
vervangen.

• De hagen op het plein worden versterkt 
door de groene hekken. De klacht dat de 
pinnen op de hekjes een gevaar vormen 
voor kinderen ‘neem ik mee’, aldus Toine 
van Dorst.

Eindhoven, november 2007
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Leve de hangjongeren! 

• Boven: Het Burghplein wordt onder toeziend oog opgeknapt. Rechts: Op 20 juni van dit 
jaar bekijkt wethouder Fiers samen met enkele kritische buurtbewoners het Burghplein.

Eindelijk geld voor opknappen plein 

NIEUWS
Nieuwjaarsnacht
De stichting Het Witte Dorp 
en vereniging De Burgt zijn 
hard bezig om een nieuw-
jaarsreceptie te organiseren 
in de Nieuwjaarsnacht. Als 
het vuurwerk opgestookt 
is, kan de buurt vanaf 1.00 
uur in de nacht terecht in 
een tent op het Burghplein 
om goede wensen uit te wis-
selen. De opzet is een echte 
Amerikaanse fuif: breng die 
restjes champagne maar 
mee naar het plein. Een 
flesje wijn, een biertje of 
een spaatje mag ook. 
Nadere details worden later 
nog bekendgemaakt. 
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door Paula van Overveld en 
Marion Steegh

Volgens Cindy van 
Cuijk van Welzijn Eindhoven 
kan het vertrek van de hang-
jongeren een combinatie zijn 
van bovengenoemde factoren. 
“Maar jongeren zijn zo flexi-
bel. Soms ben je een groep 
voor een paar maanden ‘kwijt’ 
en duiken ze later elders, soms 
in een andere samenstelling, 
weer op.” Cindy was betrok-
ken bij de inventarisatie van 
het hangjongerenprobleem, 
eind vorig jaar. “Op het mo-
ment dat wij gingen posten, 
waren die jongens net een 
paar maanden uit beeld, wat 
vaker gebeurt als het koud 
wordt. Toen ze weer opdo-
ken in het voorjaar, is het 
probleem door de buurt zelf 
aangepakt. Wij stonden stand-
by voor het geval er hulp 
nodig was. Maar daar zijn we 
niet meer voor benaderd. Die 
jongeren hebben we dus niet 
meer ‘in kaart’ kunnen bren-
gen. Daardoor kunnen we al-
leen maar gissen waar ze naar 
toe zijn”, aldus Cindy.

Waar zijn ze?
Is die Burghplein-groep dan 
naar elders vertrokken? Som-
migen vermoeden dat ze de 
nieuwe Kruidenbuurt als vaste 
hangstek verkiezen, anderen 
hebben het in dat verband 
over de Roosten. Heeft Pascal-
le Hermkens, die recht tegen-
over het hangbankje woont en 
regelmatig contact had met de 
jongeren misschien een idee 
waar ze heen zijn? “ Ja. Na wat 
ik gehoord heb heeft een van 
de moeders van die knullen 
voorgesteld haar schuur leeg 

te ruimen om daar een gezelli-
ge plek van te maken. Dat heb-
ben ze van de zomer gedaan. 
Die knullen waren zo tussen 
de 15 en 18 jaar oud en zaten 
geen van allen op school. Een 
enkeling is nu toch weer naar 
school gegaan, eentje is gaan 
werken en weer een ander 
heeft verkering gekregen. Dus 
de groep is buiten die nieuwe 
hangplek ook een beetje uit 
elkaar gevallen.”

Voor rede vatbaar
Pascalle heeft een minder ne-
gatieve kijk op die hangjon-
geren. “Ik hoorde wel het ge-
mopper op ze en geluiden 
over overlast, maar zelf heb 
ik ze nooit als vervelend of 
angstaanjagend ervaren. Als ik 
zie hoe kinderen uit de buurt 
hier soms met elkaar omgaan, 
dan vind ik die sfeer minder 
plezierig. Die jongeren waren 
best wel voor rede vatbaar 
als je ze op hun eigen manier 
en geregeld aansprak. Als ze 
de bal van kinderen afpakten, 
maakte ik daar een opmerking 

over in de trant van: ‘kom op 
jongens, laat die bal met rust. 
Dat is niet leuk voor die kinde-
ren en het komt ook niet goed 
over in de buurt. Als je zo no-
dig wilt voetballen, kom dan 
maar bij mij een bal halen.’ 
Dat hebben ze ook diverse 
malen gedaan. Ook heb ik uit-
gelegd dat zij zelf moesten we-
ten of zij wilden blowen maar 
dat het geen optie was om 
dit te doen in het bijzijn van 
kinderen. En net als bij de op-
voeding van je eigen kinderen 
moest je dit wel een paar keer 
zeggen voordat het aankwam. 
Ze zeiden wel eens dat ze voor 
onze buurt op dat bankje de 
rol van buurtwacht vervulden. 
En toeval of niet, maar ze wa-

ren nog geen paar weken weg, 
of er werd een fiets gestolen 
uit mijn voortuin”, aldus Pas-
calle.

Hulpjongeren
Nog meer eerherstel van die 
hangjongeren is op zijn plaats 
naar aanleiding van de erva-
ringen van buurtbewoners die 
deelnamen aan de eerste op-
ruimactie op het Burghplein. 
Marion Steegh, die zelf de be-
zem ter hand nam, geeft hier-
onder haar verslag: 
Een handjevol bewoners, on-
der wie twee kinderen, ver-
zamelen zich met bezems op 
het afgesproken tijdstip op het 
plein. Afgesproken, want daar-
toe opgeroepen in de buurt-

krant om op 5 mei om 14.00 
uur samen de handen uit de 
mouwen te steken om het 
plein op te ruimen.  
De zon scheen, het was een 
warme dag. Eigenlijk een dag 
om erop uit te trekken. Maar, 
noem het plichtsgetrouwheid, 
we wilden ook onze bijdrage 
leveren aan een mooi opge-
ruimd plein. 
Ook de hangjongeren waren 
weer present, zittend en han-
gend op ‘hun’ bankje. Van 
daaruit  werden we nauwlet-
tend door hen in de gaten ge-
houden. Er kwam al snel wat 
hoongelach uit hun richting. 
De neerbuigende opmerkin-
gen die ze maakten negeerden 
we volkomen. Maar, na on-
geveer tien minuten bood de 
eerst jongere zijn hulp aan: 'Is 
er nog ergens een bezem, dan 
doe ik even mee'. Een paar mi-
nuten later volgde een tweede. 
Al snel werden ze allemaal ac-
tief: vegen, zwerfafval in zak-
ken doen en harken. Een van 
de jongens daagde mij uit met 
de opmerking “Dit hadden jul-
lie nooit van ons verwacht 
hè!” Ik antwoordde dat ik al 
van tevoren wist dat ze ons 
zouden helpen. Hij keek mij 
vreemd aan.
Na afloop van het werk wa-
ren we allemaal voldaan. Het 
plein lag er mooi bij. En wij 
als bewoners waren getuigen 
geweest van een constructieve 
bijdrage van de hangjongeren 
die zich ontpopten tot hulp-
jongeren. Dit had ik niet wil-
len missen.

Plein als hangplek ‘uit’
Hangjongeren helpen bij opruimactie Burghplein

Tot aan de zomervakantie hoorden hangjonge-
ren tot het vaste straatmeubilair op en rond het 
Burghplein. Nu zie je er dakdekkers, graafma-

chines, pompen, hekken en veel kinderen. Maar 
hangjongeren? Nee, die zijn er sindsdien niet 

meer gespot. Andere jongeren nemen af en toe 
hun intrek op het ‘hangbankje’, maar van een 

structurele wisseling van de wacht is geen spra-
ke. Waar zijn ze gebleven? Is de hangplek uit? 

Hebben inmenging van interventiemedewerkers 
van de gemeente, de buurtbrigadier, veelvuldig 
politieoptreden en alertheid van buurtbewoners 

hun uitwerking niet gemist? De Witte ging op 
onderzoek.

• De op-
ruimploeg 
vlnr Mi-
chiel, Frits 
en hun 
moeder Jac-
queline Rüt-
ten, Toine 
van Dorst 
en Marion 
Steegh.

• 'Hangjongeren' ontpopten zich als hulpjongen bij de opruimactie op het Burghplein.
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door Jan van Hout

Onze garagedeur 
is begin augustus 'opge-
vrolijkt' door een graf-
fitikunstenaar. Daar was 
ik niet blij mee gezien de 
schilderbeurt in oktober 
2006. Ook zag ik dat deze 
kunstenaars op diverse 
andere plaatsen in de wijk 
actief zijn. 
Aangezien de Gemeente 

Eindhoven zegt zo zuinig 
te zijn op de authentici-
teit van onze wijk heb ik 
contact met hen gezocht 
of er vanuit de Gemeente 
mogelijkheden zijn deze 
graffiti te verwijderen. 
Uiteindelijk kwam ik te-
recht bij Henk de Korte 
van de Dienst Stedelijke 
Ontwikkeling en Beheer. 
Hij vertelde me dat het 
beleid van de Gemeente 
Eindhoven is dat er geen 
graffiti verwijderd wordt 
van individuele gevallen 

zoals onze 
garagedeur 
(foto links) 
maar wél van 
gemeentelijke 
eigendom-
men/objecten 
binnen de 
ring. Ik heb 
hem daarom 
gewezen op de 
graffiti “ver-

siering” op de speelbak op 
het Burghplein. Het is de 
bedoeling dat de Gemeen-
te Eindhoven nog in 2007 
alle graffiti binnen de 
ring verwijdert. Het geval 
Burghplein was bij hem 
nog niet bekend maar hij 
speelt dit door. Voor al de 
te verwijderen graffiti op 
gemeentelijke eigendom-

men is hij aanspreekpunt. 
Nieuwe gevallen zijn daar-
om bij hem telefonisch te 
melden op 06-22972006.
Wat dan te doen wanneer 
je graffiti op je woning 
aantreft? Het beste is dit 
te melden bij je verze-
keringsagent die na kan 
gaan of een en ander valt 
onder Vandalisme van je 
uitgebreide opstaldek-
king. Per verzekerings-
maatschappij is de opvat-
ting van deze dekking 
verschillend.

• Graffiti op de bak op 
het Burghplein wordt 
door de Gemeente ver-
wijderd.

• Links: Met een speciale bouwlift worden de nieuwe pan-
nen naar boven gebracht. Boven: Wat 70 jaar weer en 
wind met een dakpan kunnen doen.

Graffitikunst?Bedankt

• Joyce van de Baar krijgt uit handen 
van Wieger Cornelissen een flesje wijn. 
Joyce heeft zich jaren ingezet voor 
de redactie van de toenmalige 'Buurt-
krant'. Verhalen over de beste friettent 
in de buurt, Hannah's ongeluk, fietsen-
dieven, wat eten wij vandaag en buurt-
feesten kwamen o.a. van haar hand.
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In deze kookrubriek gunnen 
buurtbewoners ons niet alleen 
hun favoriete recept maar ook 
letterlijk een kijkje in hun keuken. 
Daarna geven ze de kookbeurt 
door aan een buurtgenoot. Dit 
keer een blik in de keuken van 
Pascalle Hermkens die samen 
met partner Hein Jonkers en kin-
deren Bas en Joep aan het Burgh-
plein 22 woont. 

“Mijn geheim om er - volgens Ank 
Verhoeven van wie ik deze kookbeurt 
kreeg - zo 'gezond, stralend en slank' 
uit te zien? Ik zou het niet weten”, zegt 
ze lachend. “Eerlijk gezegd is mijn le-
vensstijl niet de gezondste. Ik ga nogal 
laat naar bed, drink graag een borrel 
op zijn tijd en ik rook. Ik vermoed dat 
Ank mij altijd van een afstandje heeft 
bekeken.” 
Ook al te culinair of overdreven ge-
zond eten doet ze volgens eigen zeg-
gen niet. En ondanks het feit dat haar 
vader chef-kok was en het in haar ge-
nen had kunnen zitten, noemt Pascalle 
zichzelf geen keukenprinses. 
“Mijn kookambities reiken niet verder 
dan het gewone huis-, tuin- en keuken-
werk. Ik kan er overigens wel erg van 
genieten als anderen voor mij koken. 
Mijn man Hein kan goed koken en 
voordat we kinderen hadden, deed hij 
dat ook geregeld en aten we samen 
uitgebreider en heel lekker. Helemaal 
dezelfde smaak hebben we met z’n vie-
ren niet, behalve de Hollandse pot. 
Zelf houd ik wel van een lekkere wok-
schotel met een beetje vlees en veel 
knapperige groenten. Maar daar komt 

het minder vaak van dan ik zou willen. 
Ik hoorde via een vriendin dat Henny 
Ruitenbeek uit de Burghstraat heel erg 
van koken houdt, dus door haar wil ik 
wel een keer uitgenodigd worden. Nee, 
geintje, maar ik geef de kookbeurt wel 
aan haar door.
Omdat het past bij de tijd van het jaar 
en omdat ik dit soort ‘koken’ wel leuk 
vind - zo samen met mijn kinderen 
op een regenachtige middag iets zoets 
bakken - geef ik hierbij het recept voor 
pepernoten.

door Marco Jonkers

Stichting De Schalmhof 
bereikte donderdag 5 juli een 
doorbraak in het overleg met 
de Novaform (de projectont-
wikkelaar), Vitalis en de ge-
meente. Die hebben toegezegd 
dat de uitgang van de par-
keergarage aan de Gasthuis-
straat komt. Concreet houdt 
het in dat er op het terrein 
van de Wilgenhof een tweede 
parkeergarage komt en dat de 
uitgangen van beide parkeer-
garages aan de Gasthuisstraat 
zullen zijn. 

Het appartementencomplex 
wordt waarschijnlijk eind 
2008 opgeleverd. De tweede 
parkeergarage is waarschijn-
lijk later klaar. Hierdoor zal 
de parkeergarage in eerste in-
stantie zijn in- en uitgang aan 
de Schalmstraat hebben. Later 
wordt dit omgezet naar alleen 
een ingang aan de Schalm-
straat en uitgang aan de Gast-
huisstraat.
Hiermee zal er aan de Schalm-
straat geen verkeer meer uit 
de parkeergarage komen. Dit 
geeft een stuk minder ver-
keersoverlast in de Schalm-
straat en een groot deel van de 
Gasthuisstraat. (het overgrote 
deel van het verkeer zal ten-
slotte vanuit de parkeergarage 
via de Gasthuisstraat naar de 
St. Jorislaan gaan en kan niet 

meer het stuk Schalmstraat 
– Wilgenhof rijden).

Huidige status
Zoals iedereen kan zien vor-
deren de bouwactiviteiten. De 
kelder is gegraven en momen-
teel is Peels bouw (de aan-
nemer) druk bezig met het 
leggen van de vloer van de be-
gane grond. Naast het apparte-
mentencomplex in aanbouw 
staat momenteel nog de Alfa 
garage en "het witte huis". De 
verwachting is dat de garage 
eind november verhuist naar 
de Hastelweg. Direct hierna 
begint men met het slopen  
van "het witte huis"  en de 
Alfa garage en vervolgens zal 
de bouw van de 9 eengezins-
woningen en de patiowoning 
beginnen.

a Men neme een Vin du Dok b

• Pascalle Hermkens: "Ik kan er overigens wel erg van genieten als an-
dere voor mij koken".

Pepernoten
Ingrediënten
125 gram zelfrijzend 
bakmeel
50 gram bruine bas-
terdsuiker
35 gram boter

½ theelepel specu-
laaskruiden
½ theelepel zout
1 theelepel stroop 
2 eetlepels melk
als variatie wat witte 
en melk chocolade 
toevoegen

Bereiden
Alles in een kom doen en 
met natte handen kneden 
tot een glad deegje. Gezellig 
samen bolletjes ervan draai-
en. In een op 200 graden 
voorverwarmde oven 8 tot 
10 minuten bakken. 

• De parkeergarage van de 
nieuwe appartementen aan 
de Schalmstraat.

Fo
to

: P
au

la
 v

an
 O

ve
rv

el
d

Bouwactiviteiten Schalmstraat vorderen

Doorbraak in overleg  
over uitgang garage

Fo
to

: M
ar

co
 J

o
n

ke
rs



5

november 2007 - nummer 2Het Witte Dorp / De Witte Burgh De Witte

door Michel Theeuwen

Hun laatste daad voor 
de Wit-Op-Zwart, pardon voor 
De Witte, in ieder geval voor 
de buurtkrant, was het rond-
brengen van het eerste num-
mer in de nieuwe vorm. Het 
tekent de belangenloze inzet 
van Sylvia Hollanders en Mar-
cia Habets voor de redactie 
van de buurtkrant. Met hen 
vertrekt bijna 25 jaar ervaring 
in het maken van het blad 
voor het Witte Dorp. Wel iets 
om even stil bij te staan. 

Sylvia uit de St. Odulphus-
straat kwam in 1990 al bij de 
redactie. “Ik maakte de twee-
de krant al mee”, vertelt ze. 
Een hoogtepunt? Lang hoeft 
ze daar niet over na te denken: 
“Het bezoek aan de nonnen in 
De Burght. We kregen zelfs 
een rondleiding. En natuurlijk 
alle interviews met mensen in 
de buurt. We hadden een ru-
briek: speciale hobby’s. Zoals 
meneer Bezemer die klavecim-
bels bouwde.”

En ze kan zich ook nog her-
inneren dat de Wit-Op-Zwart 
schreef: ‘Redactie enthousiast 
over nieuwe kleur deuren’. Dat 
kon natuurlijk niet, een redac-
tie die iets vond. De buurt-
krant moest objectief zijn. 
“Stemmingmakerij, schreef ie-
mand zelfs in een reactie.” 
“En”, voegt ze er nog aan toe, 
“weet je hoeveel besturen wij 
hebben voorgesteld in al die 
jaren?”

Plak en lijntjes
Marcia (eveneens Odulphus-
straat) zat zo’n acht jaar bij  
de buurtkrant. Schrijven was 
niet haar grootste hobby. Wel 
máákte ze de krant al die 
jaren, vaak samen met Syl. 
Gezellig een avond, of twee als 
het veel was, in de weer met 
schaar, plak en lijntjes trek-
ken. En natuurlijk was er dan 
ook wel tijd voor een wijntje 

en een praatje. Ook ik mocht 
een groot deel van die tijd 
met de dames samenwerken. 
Geweldig waren de redactie-
bijeenkomsten waarop de vol-
gende  krant bedacht werd. 
Roddels, achterklap, wilde ver-
halen, maar ook leuke ideeën 
vlogen over tafel. Ik herinner 
me dat we op zo’n avond een 
compleet draaiboek voor een 
fotoroman in elkaar draaiden. 
Waar het over ging weet ik 
niet meer en het is nooit wer-
kelijkheid geworden. Maar het 
was wel erg gezellig! Gelukkig 
hebben we niet alle praatjes 
die daar opgedist werden in 
de krant gezet… Al had het 
de leesdichtheid van de krant 
zeker bevorderd. 
Voor hun goede werk voor de 
buurtkrant kregen Sylvia en 
Marcia een fraai kistje met 
wijn. Dat gaat vast niet verlo-
ren.

door Nel Stevens

Op een mooie avond 
afgelopen mei bezocht ik sa-
men met zo’n zestig andere 
Witte Dorpers de informatie-
avond over de verbouwings-
plannen van Kloosterverzor-
gingshuis Glorieux aan de Gel-
dropseweg. Een verzorgings-
huis voor religieuzen, dat is 
de tegenwoordige bestemming 
van het statige pand dat in het 
Witte Dorp beter bekend staat 
als ‘het kasteeltje’, ‘huize de 
Burgh’ of ‘het klooster’. Een 
pand met een rijke geschie-
denis, in 1912 gekocht door 
fabrikantenfamilie Smits van 
Oyen. 
Het voormalige buitenhuis 
werd afgebroken en op de 
fundamenten werd Huize De 
Burgh gebouwd, onder archi-
tectuur van Jos Cuypers, zoon 
van de bekende Cuypers van 
het Rijksmuseum en het Cen-
traal Station in Amsterdam. 
De nieuwe zakelijkheid van 
Dudok en het eclecticisme 
van Cuypers - een bouwstijl 
waarbij onderdelen uit diverse 
klassieke stijlen werden ge-
combineerd - zij aan zij aan 
de Geldropseweg; een niet al-
ledaagse combinatie.  

In 1936 kocht de orde van de 
Zusters van Barmhartigheid de 
Burgh om er verstandelijk ge-
handicapten te verzorgen. Dat 
duurde tot 1982. Toen deden 
de gebouwen dienst als verzor-
gings- en verpleeghuis voor de 
religieuzen. Er wonen nu 54 
zusters, waarvan de jongste 60 
en de oudste 102 jaar is. 

Stefaan Glorieux
De orde van de Zusters van 
Barmhartigheid is in 1845 op-
gericht door de Belgische pries-
ter Stefaan Glorieux die eerder 
ook al de congregatie van de 
Broeders van O.-L.-Vrouw van 
Lourdes had opgericht. Van 
deze congregatie wonen er 28 
Broeders in Dongen, waar ook 
nog een kloosterverzorgings-
huis is gevestigd. 

Zowel de Zusters als de Broe-
ders zijn snel vergrijzende 
gemeenschappen die geen 
aanwas meer krijgen. Beide 
groepen willen echter zo lang 
mogelijk een religieus leven 
leiden, met goede zorg en ver-
pleging. Zorg die betaalbaar 
blijft. Zo is het plan ontstaan 
om beide kloosterverzorgings-
huizen samen te voegen. 

De Broeders komen naar Eind-
hoven en gaan zogezegd ‘sa-
menwonen’ met de Zusters. 
Daarvoor is eerst een forse 
aanpassing van de bijgebou-
wen nodig: het gebouw De-

poorter wordt herbouwd om 
de Broeders te huisvesten; in 
het gebouw Glorieux komt 
een verpleegafdeling voor de 
Zusters die helemaal is aan-
gepast aan de eisen van deze 
tijd. Het hoofdgebouw -net als 
het Witte Dorp een rijksmo-
nument- valt geheel buiten de 
verbouwing.  

Bouwvergunning
Tijdens de informatieavond 
werden buren en achterburen 
van de Geldropseweg en de Pe-
trus Dondersstraat bijgepraat 
over de verbouwingsplannen. 
Heel veel zullen we er niet 
van merken in de buurt. Er 
wordt niet geheid en het ach-
teruitzicht van de huizen aan 

de Petrus Dondersstraat blijft 
grotendeels intact. Wanneer 
de bouw start en hoe lang het 
duurt, valt nog niet te zeggen. 
Er wordt nog druk overlegd 
met diverse instanties waar-
onder de Welstandscommissie 
van de gemeente. Als dat al-
lemaal achter de rug is kan de 
bouwvergunning pas worden 
aangevraagd. 

Wie vast een prachtig plekje 
voor z’n oude dag wil reser-
veren, kan voorlopig dus nog 
niet terecht. Al sloot Provinci-
aal Overste Zuster Wilfrieda 
de mogelijkheid niet uit dat 
de voorzieningen in Glorieux 
ooit worden opengesteld voor 
niet-religieuzen.

25 jaar ervaring vertrekt
Sylvia Hollanders en Marcia Habets verlaten buurtkrantredactie

• Marcia Habets (links) en Sylvia Hollanders verlaten de 
redactie van De Witte na respectievelijk acht en zeventien 
jaar..

Bijzondere 
buren

• 'Het kasteeltje' aan de 
Geldropseweg. 
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door Wieger Cornelissen

Er wordt elk jaar van alles 
georganiseerd op het Burgh-
plein. Met en voor de bewo-
ners van het Witte Dorp en 
van De Witte Burgh. Denk 
aan de nieuwjaarsreceptie, het 
midzomernachtfeest of de Ko-
ninginnedagviering. Dat zijn 
druk bezochte bijeenkomsten, 
met name omdat er ook veel 
bezoekers op af komen van 
aanpalende wijken. 
Het bestuur van de Witte 
Burgh, dat wijkje van drie-
entachtig woningen dat op het 
oude DAF-complex is gebouwd, 
had al vaker signalen opgepikt 
dat de bewoners van die wo-
ningen behoefte hadden  aan 
een gelegenheid om de directe 
buren uit hun wijkje te kun-
nen ontmoeten. Een barbecue 
leek daarvoor een geschikte 
gelegenheid. Het bestuur van 
wijkvereniging de Witte Burgh 
pikte dat signaal op en organi-
seerde eind augustus een bar-
becue op het garagepad aan de 
van Doornestraat. 

Omdat het weer in de afge-
lopen augustusmaand redelijk 
onbestendig was werd voor 
de zekerheid een feesttent op-
gezet. Die tent zorgde er niet 
alleen voor dat iedereen een 
schuilplaats had voor de re-
gen. Die tent bleek ook de ge-
zelligheid te vergroten.

De sfeer nam verder nog toe 
dankzij het knapperend hout-
vuurtje en, zeker niet onbe-
langrijk, dankzij de goede 
stemming onder deelnemers. 
Die waren ook dit jaar met 
meer dan honderdvijftig deel-
nemers in grote getale op-
gekomen. Opvallend was het 
afhaken van de jeugd in de 
puberleeftijd. Aan hen is zo’n 
barbecue niet meer besteed. 
Hoeveel zorg we ook besteden 
aan de maaltijd zelf, Maril 
Renders had meer dan een 
dag uitgetrokken om alleen al 
de salades te maken, ze gaan 
liever naar het Stratumseind.  
Het feest duurde uiteindelijk 
tot twee uur in de ochtend. 
Toen werd de bar gesloten. 
Dankzij alle goede zorgen van 
de vrijwilligers werd het feest 
een groot succes!

Geslaagde BBQ Witte Burgh

• De bbq in 
de 1e Wilak-
kersstraat 
met dit jaar 
een aantal 
nieuwe ge-
zichten.

BBQ 1e Wilakkersstraat
door Freek Steijlen

Supergezellig was het op 
zaterdag 8 september j.l. bij 
ons in de straat – de 1e Wi-
lakkersstraat. Jaarlijks (hoewel 
vorig jaar vanwege het slechte 
weer afgeblazen moest wor-
den) proberen we net na de zo-

mervakantie een bbq te organi-
seren. Dit jaar zijn er best wat 
nieuwe gezichten in de straat 
komen wonen en de bbq is dan 
ook de uitgelezen mogelijkheid 
elkaar (beter) te leren kennen.
Nagenoeg iedereen was aan-
wezig. Enige voorwaarde voor 
onze bbq is dat je je eigen tuin-
setje midden op straat plaatst. 
De afzetting van de straat én 
het eten worden geregeld door 

zeg maar een 'werk'groepje – 
dit jaar waren Johan, Eelco en 
Canisius de uitverkorenen. 
Vanaf een uur of vier ’s mid-
dags werd er geouwehoerd, 
gelachen en gedronken… De 
kids waren niet te stoppen met 
spelen. Het vlees werd door 
iedereen wel een keertje omge-
draaid, de sateetjes vonden gre-
tig aftrek en de afsluitende fri-
kadellen deden het zoals altijd 

niet alleen goed bij de kids…! 
De overheerlijke salades wa-
ren gefabriceerd door Canisius 
– wat mij betreft mag Canisius 
elk jaar de salades verzorgen… 
De lichtjesroute ging vervroegd 
aan voor onze bbq en een 
paar uurtjes na middernacht 
(of zoiets – dacht ik) zochten 
we uitgeput maar voldaan ons 
bed op.
Op naar de bbq van 2008!

• Het vlees wordt vakkundig gebakken door Inge de Been. 

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

Redactie: Wieger Cornelissen, 
Jan van Hout, Hans Hurkmans, 
Edjoe Osinski, Paula van 
Overveld, Maarten van Roessel, 
Marion Steegh, Nel Stevens, 
Lowie Teller, Michel Theeuwen 

Druk: Koppie Koppie, 
Eindhoven

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

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

Internet:
www.hetwittedorp.nl

Hondenpoepbak
in Schalmstraat
Overlast door hondenpoep, 
het blijft de gemoederen be-
zighouden. De gemeente 
is momenteel bezig met het 
plaatsen van hondenpoepbak-
ken in geheel Eindhoven. 
Er is ook zo'n bak gepland in 
de Schalmstraat. Waarschijn-
lijk wordt deze op het eerste 
stuk van de Schalmstraat ge-
plaatst, dus ergens tussen de 
St. Jorislaan en de eerste zij-
straat. (MJ)
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door Paula van Overveld

Er is een en al bedrij-
vigheid op en rond het Burgh-
plein. Buiten al het gedakdek 
en opknappen van het Burgh-
plein zelf, wordt ook de rio-
lering en het wegdek daar in 
de buurt aangepakt: de hele 
1e Willakerstraat en een stuk 
Burghplein in het verlengde 
daarvan. 
Een grondige klus, letterlijk 
en figuurlijk. Er zijn maar 
liefst twee maanden mee ge-
moeid, van 15 oktober tot 12 
december. “Dat is althans de 
planning als alles meezit”, 
zegt Frank Volleberg die de 
boel vanuit de gemeente coör-
dineert. “Het moet niet gaan 
vriezen of flink regenen. Maar 
als ons dat bespaard blijft, is 
de klus in ieder geval voor de 
kerst geklaard.” 
Het hele project is verdeeld in 
drie fases. Eerst het Burgplein, 
waarbij de kruispunten met 
de Leonardusstraat en de Sint 
Adrianusstraat vrij blijven. In 
de tweede fase wordt  de 1e 
Wilakkerstraat inclusief de 
kruispunten met de Sint Adri-
anusstraat en de Sint Nicasius-
straat aangepakt. De derde en 
laatste fase loopt van daaraf 
tot aan de Heezerweg, inclu-
sief de splitsing met de Sint 
Hubertusstraat.

Rioolinspecteurs
Gemeentelijke rioolinspec-
teurs checken regelmatig het 
Eindhovense rioolstelsel en be-
stempelden dit stuk als danig 
aan vervanging toe. “Het riool 
is echt versleten en was al her 

en der lek”, licht Aad Vermeer 
van uitvoerder JMB toe. “Dan 
sijpelt er water en zand in de 
buizen en vallen er gaten in 
het wegdek.” 
En wat staat er nu precies te 
gebeuren? 
De oude, zogenaamde eibuizen 

worden vervangen door ronde 
buizen met een grotere dia-
meter en voorzien van betere 
aansluitingen. In totaal komt 
er zo’n 250 meter nieuwe buis. 
Ook het trottoir zal open gaan 
om oude gresbuizen te vervan-
gen door die van pvc. 
“We vervangen die tot aan de 
erfafscheiding van de huizen 
en lichten de bewoners daar 
kort van tevoren over in”, al-
dus uitvoerder Aad. “En om 

goed te kunnen graven, pom-
pen we het grondwater weg.” 
Daarvoor staan er pompen 
dag en nacht te draaien. Voor 
de omwonenden geen pretje, 
maar het kan helaas niet an-
ders. De rioolbuizen liggen in 
leem. Die ondergrond wordt 
vervangen door zand”, vertelt 
Aad Vermeer. 
Frank Volleberg vult aan: “Dat 
wordt gedaan voor een betere 
‘verdichting’, dus dat elk zand-

korreltje op de juiste plaats te-
rechtkomt als ‘ie aangestampt 
wordt. Met leem krijg je dat 
niet voor elkaar en het weg-
dek zou dan binnen de kortste 
keren kunnen verzakken.”
Het is effe doorbijten voor het 
beste resultaat. Voor tussen-
tijdse vragen over dit project 
is Frank Volleberg van de ge-
meente Eindhoven bereikbaar 
op telefoonnummer: 
040 – 2386017.

Werk in uitvoering

door Michel Theeuwen

Eindelijk, lang gewacht, 
nooit gedacht, toch nog geko-
men: er is weer de mogelijk-
heid om zitting te nemen in 
het bestuur van de stichting 
Het Witte Dorp. Dacht je echt 

nooit meer in aanmerking te 
kunnen komen voor die ge-
weldige post? Wist je al lang 
wat je later wilde worden, 
buurtbestuurslid? Heb je al 
je ideeën voor een nog beter 
Witte Dorp opgespaard? Wel 
nu, hier is je kans, want er is 
een vacature in het bestuur. Je 
kunt zelfs voorzitter worden, 

want dat is momenteel nie-
mand. De post penningmees-
ter is wel ingevuld, maar voor 
de rest kun je in dat bestuur 
echt álles worden. Dus… Waar 
wacht je nog op. Meld je aan 
bij: Toine van Dorst, 1e Wilak-
kerstraat 6, 5614 BH Eindho-
ven, tel. 06 - 38 96 00 17, email 
a.dorst1@chello.nl.

Scheidend bestuurslid is Mo-
niek van de Wiel. Gevraagd 
naar de reden van vertrek, 
zegt ze: “Op zich kost het 
bestuur niet heel veel tijd: 
één vergadering per maand, 
een verslagje, wat werkzaam-
heden, wisselend in tijd. Ik 
vond het werken in het be-
stuur heel leuk en leerzaam. 

Zo heb ik veel contacten met 
de gemeente gehad en binnen 
het Witte Dorp zelf natuur-
lijk. Ik krijg er echter steeds 
meer (leuke) activiteiten bij en 
op een gegeven moment moet 
je ook weer gaan schrappen. 
Overigens wil ik wel actief 
blijven in de wijk. Maar dan 
meer op 'projectbasis'.”

Stichting Het Witte Dorp zoekt nieuw bestuurslid

• Graafwerkzaamheden 
voor een nieuw riool, met 
in de ‘kuil’ uitvoerder Aad 
Vermeer.
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door John Jansen

In 1989 bestond het Witte Dorp 50 
jaar. Daar moest op geklonken worden. 
Een droge witte wijn uit de caves van 
een Tilburgse oom van Leon van Gorp 
bood uitkomst. De toepasselijke naam 
was gauw verzonnen. Het zittende stich-
tingsbestuur was op veel fronten actief en 
creatief in die tijd. Wat te denken van een 
kaartje (carte blanche) voor elke bewoner 
waarmee je korting kon krijgen bij een 
aantal winkels. Als je maar uit het Witte 
Dorp kwam. 
In die tijd liepen er veel projecten, be-

doeld om de gemeenschapszin te verster-
ken en de kas van de stichting te spek-
ken. 

Extra dimensie
We verkochten een zeefdruk van een huis 
aan het Burghplein in “beperkte” oplage, 
we verhuurden een drietrapsladder en we 
verkochten bovengenoemde wijn voor 10 
gulden. Het smaakvol ontworpen etiket 
gaf de inhoud van de fles een extra di-
mensie en  veroorzaakte een verzamelra-
ge bij Witte Dorpers. De stichting gaf ook 
menig flesje weg in haar ijver om spon-
soren te werven. In deze tijd werd het 
fundament gelegd voor het monumentale 
Witte Dorp zoals het er nu bij staat.

door Wieger Cornelissen

Eindhoven beleefde 
16 september jongstleden de 
drukste autovrije zondag in 
de geschiedenis. Landelijk 
doen steeds minder gemeen-
ten mee, maar in Eindhoven 
hadden meer dan zeventig 
buurtcomités en bewoners-
verenigingen straten afgeslo-
ten voor festiviteiten. Op het 
Burghplein deden wij voor de 
vierde keer mee. 
Voor de ouders stond op een 
centrale plek een tent met 
hangtafels. Dankzij het fan-
tastische weer ontstond daar 
een gezellig samenzijn waar 
met name tegen het einde van 
de middag veel mensen op af 
kwamen. De organisatie had 
hierop geanticipeerd en spe-
ciaal voor deze gelegenheid 
een pizzabus aan laten ruk-
ken. Daar kon eenvoudig een 
maaltijd voor de hele familie 
worden besteld, waar ook gre-
tig gebruik van werd gemaakt. 
Op topdagen worden in die 
pizzabus ongeveer vijftig piz-
za’s gebakken. Bij ons op het 
plein was de totale voorraad, 
ongeveer zeventig pizza’s, al 
na twee uur uitverkocht. 
Ondertussen vermaakten de 
kinderen zich vanaf drie uur 's 
middags op de attracties. Ook 
hier had de organisatie geleerd 
van de voorgaande edities en 
bewust gekozen voor een la-
tere start. Voorgaande jaren 
kwam immers het gros van de 
bezoekers pas na vier uur rich-
ting plein. 
Net als in 2005 was de 
touwslingerbaan gehuurd. 
Toen hadden we die attractie 

al met groot succes opgesteld 
en we wisten op voorhand dat 
het jonge publiek aan deze at-
tractie voldoende zou hebben 
om zich te vermaken. Han-
gend aan een touw kon je je 
over een bak met water heen 
slingeren naar een kussen aan 
de overkant. En dat wilde ie-
dereen wel honderd keer uit-
proberen. De andere spellen 
zorgden verder voor leuke vul-
ling. 

Zeskamp
Dat werd anders toen om klok-
slag vier uur in de middag 
het startschot werd gegeven 
voor de zeskamp. Dit jaar de-
den tien teams mee aan de 
zeskamp. Hoofdzakelijk jeugd-
teams waarbij de leeftijd van 
de participerende jeugd vari-
eerde van zes tot zestien. In 
de teams van de Hemelvaders 
lieten enkele ouders zich bij-

staan door hun kroost maar 
verder zagen we alleen jeugd 
strijden om de bioscoopbon-
nen die werden uitgereikt aan 
de uiteindelijke winnaars.
Een zeskamp, de naam ver-
raadt het al een beetje, be-
staat uit zes spellen. Die zes 
spellen werden afgewerkt 
op het Burghplein. Uiteraard 
was de touwslingerbaan een 
van de onderdelen van de zes-
kamp. De teamleden werden 
uitgedaagd om in vijf minu-
ten zoveel mogelijk tennisbal-
len naar de overkant van de 
baan te transporteren. Daar-
voor moest elk lid wel met 
een touw over een met wa-
ter gevuld zwembad zwieren. 
Dankzij het mooie weer had 
niemand er last van dat hij of 
zij nat werd bij dit spel. Soms 
sprong iemand met opzet in 
het water in de hoop het spel 
daarmee sneller uit te kunnen 

voeren. Alle teams behaalden 
op dit spelonderdeel een keu-
rige score.

Speciale helm
De verschillen waren echter 
veel groter op het onderdeel 
zaklopen. Hoewel alle teams 
hier ook voluit gingen, ont-
stonden er behoorlijke tijds-
verschillen. Het leek erop dat 
de teams met oudere spor-
ters toch wat in het voordeel 
waren bij dit spel. Het zak-
lopen werd afgewerkt in de 
vorm van een estafette. Het 
water dragen was een nieuw 
spel. Teamleden kregen een 
speciale helm op het hoofd. 
Een helm met een beker erop 
bevestigd. Daarin werd water 
gegoten en vervolgens moest 
de helmdrager proberen het 
water zo snel mogelijk aan de 
overkant van het veld in een 
waterbak te gieten. En dat 

laatste viel niet mee, want er 
mochten in het hele spel geen 
handen gebruikt worden. 
Een beetje kracht kwam voor-
al van pas aan het elastiek. 
Gehinderd door een band om 
de schouders die de spelers 
tegenwerkte in hun beweging 
moesten de deelnemers zoveel 
mogelijk pennen uit de grond 
proberen te trekken. Deze 
pennen werden steeds iets ver-
der van het vertrekpunt in 
de grond gestoken zodat het 
steeds moeilijker werd om er 
met de handen bij te komen. 
Knap vermoeiend! 

Hobbelstep
Voor de pizzabus was op straat 
een parcours uitgezet dat op 
een speciale hobbelstep moest 
worden afgelegd. Al steppend 
moesten de bestuurders zo 
snel mogelijk een parcours af-
leggen om punten te vergaren. 
Het steppen werd nog wat be-
moeilijkt doordat de bestuur-
der tijdens de race ook nog 
een voetbal in de hand moest 
houden. Naast behendigheid 
en conditie was slimheid be-
nodigd om van het nummer-
spel een succes te maken. In 
de bak op het Burghplein was 
een veld afgezet van twintig 
bij twintig meter waar binnen 
veertig deksels met de num-
mers 1 tot en met 40 op wil-
lekeurige plaatsen waren neer-
gelegd. De teamleden moesten 
die nummers zo snel mogelijk 
in de juiste volgorde aanra-
ken waarbij steeds maximaal 
één speler in het veld mocht 
komen. In dit spel bleken de 
‘friends’ net iets behendiger 
dan team Renee waarmee zij 
uiteindelijk de eindzege in de 
wacht wisten te slepen. De 
megameiden wisten beslag te 
leggen op de derde plaats.

Mooi weer zorgt voor grandioze dag

• De touwslingerbaan was ook dit jaar met het mooie weer een groot succes. 

Autovrije zondag 2007
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Bericht uit Spanje
Dit cryptische bericht bereikte 
de redactie: Iedereen is wel-
kom op de koffie bij de Sint  
en zijn pieten op zondag 25 
november. Nadere informatie 
volgt. Tja... zet ’t maar vast in 
je agenda.

Vin du Dok, Village Blanc
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door Miriam Banken

Op 27 juni vertrekken we 
vanuit Amsterdam met de dagvlucht 
naar Johannesburg. Onderweg worden 
we, dankzij het heldere weer, verrast 
door de bergen, blauwe zee en de ein-
deloze woestijnen. In Johannesburg, of-
tewel 'Snowburg' (eerste keer sneeuw 
sinds 1981) worden we opgehaald door 
vrienden waar we twee dagen logeren. 
We ontbijten de volgende ochtend bui-
ten in de zon, gaan naar Soweto en 
naar het dorp waar Gijs en zijn familie 
hebben gewoond. Met een bezoek aan 
hun oude huis en de Highschool ko-
men vele herinneringen boven.

Na een reünie van schoolvrienden ver-
trekken we zondag met onze gehuurde 
camper via een mooie route van 500 
km naar het Krugerpark. We logeren 
in een rondavel in Sefapane Lodge 
van waaruit wij een safaritocht maken 
door het park en de volgende dag op 
een riviersafari gaan. Ieder dier dat we 
zien is bijzonder en de natuur is over-
weldigend.
Na de riviersafari, met nijlpaarden en 
krokodillen rijden we de 'Panorama-
route' waar we overnachten op een 
mooie camping. We zien er niet veel 
van, want het is in Zuid Afrika om 
18.00 uur al donker. Het is een beetje 
miezerig en helaas ziet het er toch an-
ders uit als het mooi weer is, maar niet 
minder spectaculair. 

We gaan naar Hluhluwe, een van de 
oudste parken van Zuid Afrika. Dit 
park is weer heel anders dan het Kru-
gerpark. Onze gids weet alles van de 
natuur en de dieren en in de twaalf 
uur die zij ons rondrijdt vervelen we 
ons geen moment. Er loopt een witte 
neushoorn over de weg en we zien oli-
fanten, buffels, hertachtigen, giraffen, 
zebra’s en zelfs op afstand een leeu-
wenmoeder met haar jongen. 

Walwissen
We rijden naar St. Lucia waar we met 
de boot een stuk de zee opvaren om 
walvissen te gaan kijken. Het doet 
wat met je als je zulke grote dieren zo 
dicht kunt naderen. We hebben er zes 
zien zwemmen en een school dolfijnen 
volgde onze boot. We moeten helaas te 
snel door naar Durban, waar we heb-
ben afgesproken met vrienden die we 
op de reünie hebben ontmoet. In Dur-
ban is een belangrijke surfwedstrijd en 
een World beach soccer toernooi dus 
dat mogen we niet missen.

Na twee heerlijke dagen op een strand-
camping aan zee gaan we richting Dra-
kensbergen. We rijden via een mooie 
route naar het Royal Natal National 
Park en overnachten in het 'Amfithea-
ter'. We zijn omgeven door bergen en 
we worden ’s ochtends gewekt door de 
parelhoenders en apen.
We vervolgen de route naar de Golden 

Gate Highlands National Park via de 
Sterkfonteindam, een van de grootse 
dammen van de wereld. De tempera-
tuur in de bergen is een stuk lager dan 
we tot nu toe gewend waren en na 
een koude nacht rijden we door naar 
Graaff-Reinet. Een 'wit dorp' in Zuid 
Afrika. In directe omgeving is de Valley 
of Desolation, een natuur die ons allen 
diep heeft geraakt. Je kunt oneindig 
ver kijken en met foto en film is het 
niet vast te leggen hoe mooi het in 
werkelijkheid is. Op de camping ma-
ken we een kampvuurtje en gaan we 
lekker bbq'en.

De volgende dag staat Kenton-on-Sea, 
een dorpje gelegen aan de zuidkust 
van Zuid Afrika op de planning. We 
zijn benieuwd want het schijnt een ge-
weldig huis te zijn met uitzicht op zee. 
Met een warme ontvangst en lange 
strandwandelingen worden onze ver-
wachtingen weer overtroffen. 

Na twee dagen vertrekken we naar 
Shamwari, een particulier gamereserve 
(zelfs in de aanbieding nog duur, maar 
zeer bijzonder) op ongeveer een uur 
rijden. We vallen in herhaling maar dit 
is weer een hoogtepunt. We hebben 
een heel huis midden in het park met 
bediening en gids tot onze beschik-
king, te luxe voor woorden. 

Prooi
’s Middags gaan we na een lunch op 
safari. We zien o.a. een zwarte neus-
hoorn en een groep leeuwen die zo-
juist een prooi heeft gevangen. De twee 
mannetjes eten eerst en dan komen de 
vrouwtjes en twee jongen aan de beurt. 
Om dit zo te zien op tien meter afstand 
is zeer bijzonder. We rijden in het 
donker terug en we zien nog enkele 

nachtdieren. Nu eerst genieten van een 
warm bad, een verrassingsdiner en een 
heerlijk bed. 
De volgende ochtend rijden we na 
het ontbijt naar een ander deel van 
het park. We zien cheetah’s, giraffen, 
olifanten, een witte neushoorn met 
jong en zelfs een luipaard. Na de high 
tea vertrekken we naar Jeffreys Bay 
en kamperen op een camping aan het 
strand. Even uitwaaien en onze bele-
venissen van de afgelopen weken laten 
bezinken. 
We rijden op ons gemak de Garden 
Route waar we logeren in het Tsitsi-
kama Nature Reserve. Weer een stukje 
natuur waar je stil van wordt. Na 
een korte wandeling langs de woeste 
zee zien we in de verte walvissen en 
een school dolfijnen die surfen in de 
golven. Je hebt in dit park diverse 
wandelroutes, waaronder de Ottertrail. 
Hiervoor moet je twee jaar van tevoren 
inschrijven om deel te kunnen nemen, 
dus wij lopen maar een stukje van deze 
route.
Via Nature Valley, Plettenberg Bay, Kny-
sna en George met prachtige stranden 
en lagunes rijden we na al dit moois 

en een overnachting door naar Ouds-
hoorn, bekend om de struisvogels. Na 
een demonstratie en een ritje op de 
struisvogel rijden we weer richting 
kust. De kinderen willen heel graag 
de white shark zien en dat is mogelijk 
bij Gansbaai. Met de boot de wilde zee 
op en na een half uur varen zien we 
de eerst haai. Volgens wetenschappers 
die mee waren op de boot hebben 
we twaalf verschillende witte haaien 
gezien. Gijs en de jongens gaan in de 
kooi en kunnen onder water naar de 
haaien kijken, een onvergetelijke er-
varing.

Het wordt tijd om na drie weken 
rondreizen onze camper in te leveren 
in Kaapstad. We hebben een huisje 
in Kommetje (40 km van Kaapstad) 
en we rijden met onze huurauto via 
Chapman’s Peak naar ons huisje voor 
de laatste week. Een leuke cottage met 
uitzicht op zee, zo willen we wel een 
tweede huisje!

Bruisend Kaapstad
De volgende dag gaan we naar Kaap-
stad waar we vrienden ontmoeten die 
ons rondleiden door het bruisende 
Kaapstad. De volgende dag is het weer 
helder en gaan we naar de Tafelberg. Je 
kunt vanuit deze hoogte de vuurtoren 
van Kommetje zien. Robbeneiland ligt 
op een half uurtje varen uit de kust en 
op de berg kun je rondwandelen en ge-
nieten van de omgeving. 

Onze vrienden wonen in Camps Bay, 
zij zien de Tafelberg en de twaalf apos-
telen vanuit hun achtertuin en kijken 
uit op de Atlantische Oceaan, hoe mooi 
kan het zijn.
We hebben nog heel wat op het pro-
gramma staan om te bekijken en een 
week is zo voorbij. We rijden vanuit 
ons huisje naar Cape Point, Boulders 
Beach (pinguïnkolonie), Fishhoek en 
Constantia een van de oudste wijngaar-
den, waar we een proeverij hebben.

Bevoorrecht 
Aan de andere kant van Kaapstad ligt 
Bloubergstrand. Je krijgt van daaruit 
een heel ander zicht op Kaapstad en je 
ziet Lion’s Head en Devil’s Peak vanuit 
een andere hoek. Kaapstad bij nacht, 
met al zijn lichtjes is heel mooi en we 
voelen ons bevoorrecht om dit alles te 
mogen meemaken. 

Op 27 juli vertrekken we na een af-
scheids-bbq bij onze vrienden met een 
brok in onze kelen met de nachtvlucht 
naar Amsterdam. Thuisgekomen in ons 
Witte Dorp met al onze souvenirs, boe-
ken, videofilm (3 uur) en foto’s (10.000) 
hebben nog veel om na te genieten. 
Het is zeker niet de laatste keer dat 
we dit overweldigende land met zijn 
mooie natuur, dierenrijk, arme en rij-
ke inwoners, krottenwijken, tegenstel-
lingen en vriendelijke mensen zullen 
bezoeken.

Vakantie in Zuid Afrika
Een indrukwekkend weerzien na 31 jaar

Na een goede voorbereiding zijn we afgelopen zomer met de onze drie 
kinderen, naar Zuid Afrika op vakantie geweest. Voor Gijs is het speci-
aal omdat hij na 31 jaar teruggaat naar het land van zijn jeugd en voor 

ons om te zien waar hij is opgegroeid. De contacten met vrienden in 
Zuid Afrika zijn met de komst van internet en skype een stuk gemakke-
lijker geworden. De ontvangst bij alle mensen die we meer dan 30 jaar 

niet hebben gezien, voelde als een 'warm bad'.

• Vlnr Joost, Pim, Miriam, Gijs en 
Loes Banken op hun overgetelijke 
reis door Zuid Afrika.

• De mannetjes eten eerst en pas 
daarna de vrouwtjes met de twee 
jongen.
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• Boven: David Vermeulen wappert met de 
KNVB vlag voor aanvang van de wedstrijd Ne-
derland-Slovenië. Rechts: Training onder lei-

ding van John van de Brom

door ED-verslaggever Rob Burg 
en Paula van Overveld

Voor de dertienjarige 
David Vermeulen uit de Ge-
broeders Van Doornestraat 
werd een jongensdroom wer-
kelijkheid. Hij mocht op 17 
oktober jongstleden, tijdens 
de  EK-kwalificatiewedstrijd 
Nederland-Slovenië, als ballen-
jongen opdraven. David Ver-
meulen, zelf speler bij DVS in 
Aalst, werd dit voorjaar met 
nog 55 andere jonge voetbal-
lertjes uitverkoren tijdens het 
Landelijke Ballenjongens Se-
lectie-event in Zeist. Heerlijk 
vond hij het om al die Oran-
jespelers in levenden lijve te 
kunnen aanschouwen. Hij 
keek er al maanden reikhal-
zend naar uit. Ook het feit dat 
hij zijn tv-debuut zou maken, 
wond hem op. 

Of hij nu daadwerkelijk op 
tv te zien was, weet hij niet. 
Beelden heeft hij niet terug-
gezien. “We hebben het ook 
niet eens opgenomen, want 
daar hebben we de apparatuur 
niet voor. Maar alle elf ballen-
jongens en drie ballenmeisjes 
die tijdens deze wedstrijd aan-
traden, mochten tijdens het 

Wilhelmus met een immense 
KNVB-vlag wapperen, zo groot 
als de hele middencirkel. Mis-
schien was ik toen wel in 
beeld. Dat was heel mooi.” 

Boegeroep
Hoewel hij in de eerste helft 
drie keer in actie kon komen, 
en zelfs een keer over de re-
clameborden moest klimmen 
om de bal weer het spel in te 
brengen, sloeg in de tweede 
helft de verveling een klein 
beetje toe. Want door het be-
houdende spel van Oranje, dat 
op veel boegeroep van het 
publiek kon rekenen, moesten 
hij en zijn collega-ballenjon-
gens werkloos toezien. De  2-0 
zege van Nederland was dan 
ook geen extra opsteker voor 
Davids ballenjongenervaring. 
“Nee, na de 1-0 in de eer-
ste helft, heeft Oranje enkel 
op balbezit gespeeld om hun 
winst zeker te stellen. Geen 
spannende wedstrijd dus.”

VIP-behandeling
Maar hoe dan ook vond David 
het een ervaring die hij voor 
geen goud had willen missen.  
De ballenjongens en –meiden 
die zich uit de  tienduizend 
inschrijvingen wisten te selec-
teren, konden die 17e oktober 
samen met hun ouders en 
broertjes en zusjes, rekenen 
op een ware VIP-behandeling. 

De dag startte voor hen al 
om 13.00 uur en eindigde ’s 
avonds laat. Compleet met een 
training van oud-voetbalinter-
national John van de Brom, 
een wedstrijd, broodjes ham-
burger, de ‘echte’ wedstrijd 
en een feestelijke afsluiting. 
Zijn ouders Barbara en Theo 
Vermeulen, oudere zus Manon 
en vriendje Stijn vergezelden 

hem op die dag. Na afloop van 
de wedstrijd pikte David nog 
wat flarden van de perscon-
ferentie mee. “Ook heel leuk 
om eens van dichtbij mee te 
maken”, aldus de tweedejaars 
leerling van het Van Maerlant 
Pleincollege.

En droomt David zelf nog van 
een voetbalcarrière? “Nee, die 

droom is al vervlogen. Dan 
moet je zeker op je tiende al 
‘gescout’ zijn.” En dat is David 
die al op zijn vijfde met voet-
bal begon niet overkomen. 
Een andere droom dan? Nee, 
dat zou hij zo gauw niet we-
ten. Eerst maar even blokken 
voor de proefwerkweek waar 
hij uitgerekend nu middenin 
zit.

KidsBuurt

David: ballenjongen bij Oranje
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