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MidzomerNacht 2009
4 juli: Latino-party! 

Kader 
•	 tekst

Van Gestel Tweewielers geves-
tigd op de Geldropseweg 42 
te Eindhoven bestaat dit jaar 
100 jaar. Een goede reden 
voor het bedrijf om op zon-
dag 28 juni 2009 eens flink 
uit te pakken! 
Op deze dag organiseren de 
gebroeders Van Gestel op de 
Geldropseweg een Stratums 
Dorpsfeest voor iedereen die 
het bedrijf een warm hart 
toedraagt .

Meer op pag. 6: Broers Van 
Gestel kennen geen stress.

Van Gestel 100 jaar
Programma Stratums Dorpsfeest ter 
gelegenheid van 100 jaar Van Ge-
stel Tweewielers op zondag 28 juni:

10.30 uur: Vertrek Tour de Elegance
12.00 - 13.00 uur: Openingsconcert 

door Stratums Muziekcorps Sint 
Cecilia m.m.v. de Gebr. Van Gestel

13.00 uur: Receptie
14.00 - 18.00 uur: Feestmiddag 

met Oldtimershow, Mini Kermis, 
Prijsvraagspel en Wie verslaat de 
Schaakkampioen

De muziek wordt verzorgd door 
Orkest Maxiband Timeless & Napo-
leon's Hijskapel Hard Zat en Vals.

Een latino-party!  Als de 
weergoden het spel mee spe-
len, dan beleven wij samen, 
jong en oud, een onvergete-
lijke zwoele MidzomerNacht 
op zaterdag 4 juli vanaf 16:00 
uur! We doen niet alles uit de 
doeken, maar  het Burghplein 
wordt voor één dag omgeto-
verd. Niet alleen voor de ou-
deren, niet alleen voor de al-
lerkleinste, maar dit jaar gaan 
we er alles aan doen om ook  
onze tieners mee te slepen in 
dit midzomers gevoel. Voor 
hen en ook met hen!

Iedereen die zich ingeschre-
ven heeft via www.mznf2009.
nl is van harte welkom. Di-
verse verrassingen staan op 
de planning vanaf 16:00 uur. 
We organiseren leuke, maar 
ook sportieve activiteiten, de 
hele middag kleine hapjes en 
drankjes en voor de allerklein-
ste een knutselhoek. Vanaf 
18:00 starten we met een lek-
kere hap…

Trek iets zwoels en kleurrijks 
aan en poets je schoenen, 
want dit jaar ontkomen we er 
niet aan; jong en oud, ieder-
een moet er aan geloven op 

de dansvloer! Een latino-party 
waar 't Stratumseind niet aan 
kan tippen! 

Helpen? 
Ook voor de Teen-agers! Wij 
zijn nog opzoek naar een paar 
enthousiaste jongens en mei-
den om samen met hen een 
nieuw conceptje uit te wer-
ken. Heb je zin om mee te 
helpen, geef dit dan door aan 
de organisatie en dan zit jij in 
het organisatieteam van jullie 
eigen Teen-Age Corner! 
Voor het eten kun je inschrij-
ven via: www.mznf2009.nl.
Mis het feest niet!

Zoals elk jaar, nu al voor de 
47e keer op rij, toert het Ari-
ens Toneel met hun wagen-
spel door Eindhovense wijken. 
Standaard start ze die op de 
maandagavond van de laatste 
schoolweek op het Burghplein. 
Dit jaar is dat dus op 20 juli. 
Het wagenspel 2009 is afgeleid 
van een sprookje uit 1001-
nacht en gaat over de lief-
deshistorie Farid en Jasmine. 
Daarin gaat prins Farid het 
vak van tapijtknoper leren om 

Jasmine, een eenvoudig herde-
rinnetje voor zich te winnen. 
Bij de talloze verwikkelingen 
zien we een waarzegster op 
een oosterse markt, louche ro-
vers die de prins ontvoeren 
voor losgeld, waterpijpen en 
fruitmanden, veel verkleed-
partijen en – heel bijzonder 
– buikdanseressen van dans-
school Laetana's Bellydance 
world. Aanvang rond de klok 
van 19.00 uur. De toegang is 
gratis.

Perzische liefdeshistorie
Wagenspel	op	Burghplein	

Het duurt langer dan ver-
wacht voordat OnsNet in 
Eindhoven Zuid, waaronder 
het Witte Dorp en de Wit-
te Burgh, kan starten met 
de werving van klanten en 

daarop volgend met de aan-
leg van een glasvezelnet-
werk.

Meer op pag. 3: Glasvezel-
netwerk heeft last van kre-
dietcrisis

Uitstel glasvezelnetwerk

• Op 20 juli komt het Ariens Toneel hun jaarlijks wagen-
spel opvoeren op het Burghplein.
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Parkeerwerkgroep alleen verder
Bestuur	Witte	Dorp	nog	niet	achter	oplossing	parkeerproblemen

door Michel Theeuwen

Cees Donkers en een 
groep bewoners van het Witte 
Dorp hebben de koppen bijeen 
gestoken om te zoeken naar 
een oplossing voor het par-
keerprobleem in (delen van) 
het Witte Dorp. “Uit cijfers 
blijkt dat er één parkeerplaats 
is voor elk van de 264 wonin-
gen”, vertelt Cees Donkers. 
”Maar duidelijk is ook dat veel 
gezinnen meer dan één auto 
hebben. Dan heb je dus een 
probleem. Je kunt dan meer 
ruimte gaan gebruiken in de 
buurt om de auto’s te parke-
ren, maar dat willen we niet. 

Dan zou de balans van ruimte-
gebruik tussen auto’s en groen 
niet meer in evenwicht zijn. 
Dus kiezen wij ervoor dat een 
deel van de auto’s elders moet 
parkeren. Hoe? Na de vakantie 
hopen we daarover meer te 
vertellen.” 

Parkeervergunning
Dat verhaal vertelde Cees Don-
kers ook aan het bestuur. In 
de hoop dat het een verhaal 
van het bestuur zou worden. 
“Maar dat is wat voorzichti-

ger”, vertelt voorzitter Toine 
van Dorst. “Wij zien ook dat 
er een probleem is, in een deel 
van de buurt, bijvoorbeeld in 
de Sint-Odastraat. Maar op de 
Burghstraat, 1e en 2e Wilak-
kerstraat en het plein zien we 
geen problemen. Alle oplossin-
gen die je kunt bedenken heb-
ben bovendien consequenties. 
Denk maar aan een parkeer-
vergunning of betaald parke-
ren”, aldus Van Dorst. 
Het bestuur staat op het stand-
punt dat de werkgroep een 

interessant onderzoek doet, 
maar dat het hier om een on-
afhankelijke commissie gaat 
die niet namens het bestuur 
spreekt. “Een beslissing over 
de scenario’s is aan de buurt, 
niet aan het bestuur”, aldus 
Toine van Dorst. Hij wijst er 
bovendien op dat er ook bin-
nen het bestuur verschillende 
meningen zijn. 

Extra controle
“Een bestuurslid vindt bijvoor-
beeld dat veel bewoners te be-

roerd zijn om hun auto buiten 
de buurt te parkeren, terwijl 
ze weten waar plaats is. Daar 
moeten we buurtbewoners be-
wust van maken. Extra con-
trole kan daarbij helpen. Zo 
wordt er hier in de straat nu 
weer veel netter geparkeerd, 
nadat de politie bonnen heeft 
uitgeschreven. “

Oplossingen
Cees Donkers is wat verbaasd 
over het standpunt van het be-
stuur. “Misschien zijn ze wat 
bang voor de oplossingen die 
wij voorstellen; elders parke-
ren, daar is niemand toe be-
reid, kun je zeggen. Maar we 
moeten niet de kop in het 
zand steken, maar de proble-
men aanpakken.” 

Na de vakantie hoopt de werkgroep parkeerproblemen een viertal scenario’s te 
presenteren op een informatieavond. De groep spreekt dan niet namens het be-
stuur van Stichting Het Witte Dorp. Dat houdt nog even afstand van het ‘interes-

sante onderzoek’ met zijn ‘mogelijke gevolgen’.

Een muzikant vanuit het hart
door Marion Steegh

Joep van der Burgt, woont 
in de Petrus Dondersstraat, sa-
men met Moniek en Derek. 
Sinds anderhalf jaar heeft hij 
van zijn passie zijn beroep 
gemaakt. 
Hij werkt als opdrachtnemer 
voor Sofitel en speelt piano en 
keyboard in de lounge van het 
hotel. Tevens regelt hij de mu-
ziek voor feestelijke gelegen-
heden in het hotel voor bedrij-
ven als Philips. De kinderen 
in de buurt weten hem ook 
te vinden. Met plezier helpt 
hij twee buurmeisjes met een 
stukje muziek in opdracht van 
school. 
In zijn woonkamer staat een 
glimmende piano en een con-
trabas. Muziek speelt een hele 
belangrijke rol in het leven 
van Joep. Hij is geboren in Val-
kenswaard in 1954. Hij komt 
uit een muzikaal gezin met 
twee zonen en twee dochters. 
Muziek werd hen met de pap-
lepel ingegoten. Elke maan-
dagavond werd alles aan de 
kant geschoven in de kleine 
woonkamer. Vader van der 
Burgt repeteerde er met een 
pianist, een slagwerker, en 
drie blazers. De geluiden van 
Glenn Miller en Tommy Dor-
sey vulden de ruimte. 
Het hele gezin deed iets met 
muziek, maar Joep was de 
enige die zich verzette tegen 
de pianolessen; vanwege de 
klassieke muziek. Daar kwam 

verandering in toen de gita-
rist in een band waar Joep 
speelde, hem drie akkoorden 
Blues leerde spelen. Vanaf dat 
moment raakt hij zo bevlogen, 
dat hij uren aan de piano stu-
deerde tot ze er thuis gek van 
werden.
Later heeft Joep 4,5 jaar les-
sen gevolgd bij een jazzpia-
nist. ‘Hard werken komt in de 

eerste plaats, het talent op de 
tweede plaats. Als je echt al-
les onder de knie hebt in het 
pianospel, dan komt het talent 
boven drijven. En je moet het 
natuurlijk wel heel leuk vin-
den!’’

Hart
Zijn partner Moniek heeft hem 
gestimuleerd om te gaan doen 

waar zijn hart ligt. Daarom 
verdient hij nu de kost in de 
muziek. Zijn enige zorg is nu 
de huidige economische situ-
atie. Het aantal opdrachten in 
het hotel ligt beduidend lager 
dan voor de crisis. Om die re-
den heeft Joep voor één dag in 
de week zijn oude baan weer 
opgepakt, als directiechauf-
feur! 

• Joep van der Burgt in zijn muziekkamer op de bovenverdieping van zijn huis aan de 
Petrus Dondersstraat.
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Praktijk	in	de	wijk: Zorgpark Glorieux 
zoekt vrijwilligers
Zorgpark Glorieux is dringend 
op zoek naar vrijwilligers voor 
verschillende activiteiten. 
De huidige bewoners onder-
steunen elkaar zoveel moge-
lijk. Door de zeer hoge gemid-
delde leeftijd wordt dit echter 
steeds moeilijker. De eigen fa-
milie is vaak grotendeels weg-
gevallen. 
Geïnteresseerden worden uit-
genodigd om contact op te 
nemen over de mogelijkheden 
om als vrijwilliger aan de slag 
te gaan. Op korte termijn is er 
behoefte aan hulp bij chauf-
feursdiensten en assistentie 
in de huiskamer. Er is een 
informatiefolder beschikbaar. 
Meer weten? Neem contact op 
met mevr. Anita Petit, tel.nr. 
2947500.

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

Redactie: 
Wieger Cornelissen,
Valerie Delvoie,  
Hans Hurkmans,  
Paula van Overveld, 
Maarten van Roessel, 
Marion Steegh, 
Nel Stevens en 
Michel Theeuwen 

Druk: Koppie Koppie, 
Eindhoven

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

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

Internet:
www.hetwittedorp.nl
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door Nel Stevens

Marcel Janssen van  
OnsNet betreurt de gang van 
zaken, maar hij legt uit dat 
OnsNet Eindhoven als coöpe-
ratie afhankelijk is van de in-
vesteringsgroep Netwerk Ex-
ploitatie Maatschappij Eindho-
ven (NEM Eindhoven). In deze 
maatschappij zitten meerdere 
partijen, waaronder Record 
Fiber en Woonbedrijf Eindho-
ven. 
“De investeringsgroep moet 
het geld hebben en een go 
geven voor de verdere uitbrei-
ding van het glasvezelnetwerk 
in Eindhoven.”
“Ze werken momenteel aan 
het rond krijgen van de vol-

gende grote stap in de finan-
ciering. Vanwege de krediet-
crisis is dit momenteel lastig. 
OnsNet heeft wel de ambi-
tie om in 2010 in Eindhoven 
Noord en Eindhoven Zuid glas-
vezel aan te leggen. Alle uit-
voeringsplannen liggen klaar, 
dus wanneer NEM Eindhoven 

het startsein 
geeft, kun-
nen de werk-
zaamheden 
snel starten”, 
aldus Janssen. 
Uitgangspunt 
blijft wel dat 

het glasvezelnetwerk er alleen 
komt in onze wijk bij voldoen-
de belangstelling. 

Teleurstelling
Dit is al de tweede keer dat er 
uitstel wordt gemeld van de 
aanleg van glasvezel in onze 
wijk. Jammer voor de voor-

standers van super snel inter-
net. Een glasvezelverbinding is 
namelijk véél sneller dan wel-
ke kabel- of ADSL-verbinding 
ook. De praktisch onbegrensde 
bandbreedte, via een draadje 
zo dun als een mensenhaar, 
zorgt ervoor dat we kunnen 
bellen, radio luisteren, televi-
sie kijken, super snel internet-
ten en e-mailen. 
"Maar de plannen zijn alleen 
maar vertraagd, er is geen 
sprake van afstel", verzekert 
OnsNet Eindhoven. 

Hopelijk kunnen we in de vol-
gende De Witte meer melden 
over de vorderingen. Wie wat 
meer wil weten over de moge-
lijkheden van glasvezel, kan 
een kijkje nemen op www.
onsneteindhoven.nl.

door Paula van Overveld

"Ik ben opgegroeid 
met rituelen en respect voor 
de dood. Bij ons gingen de 
gordijnen dicht als er iemand 
in de buurt doodging en ik 
mocht dan niet buiten spelen. 
Hoe klein ik ook was, ik ging 
altijd samen met mijn moeder 
naar de nabestaanden om hen 
te condoleren. Ik was relatief 
jong toen mijn ouders over-
leden. Zelf vond ik het heel 
belangrijk dat ik hen tot aan 
het allerlaatste afscheid toe 
kon begeleiden”, aldus Anne-
berth. Ze kiest haar woorden 
zorgvuldig. “Dood is onverbre-
kelijk verbonden met het le-
ven. Het proces rond de dood 
fascineert me, daar wil ik mee 
bezig zijn.” Haar fascinatie be-
treft vooral de waarachtigheid 
en echtheid die bij mensen 
naar voren komt als er iemand 
in hun omgeving overlijdt. Ze 
doelt tevens op de kans een 
mooi afscheid voor mensen te 
organiseren. “Dat is een eerste 
stap van rouwverwerking. Als 
die eerste stappen goed gaan, 
dan kun je starten met een po-
sitief rouwproces.” 

Is een pastoor of dominee niet 
in beeld bij een uitvaart, dan 
blijkt de Humanistische Uit-
vaartbegeleiding een prima 
optie. Niet alleen helpen bege-
leiders bij een toespraak, ook 
kunnen zij uitkomst bieden 
bij de keuze van muziek, een 
gedicht of ritueel. 

Van de in regio’s verdeelde 
landelijke organisatie werkt 
de ‘afdeling Noord-Brabant’ 
vooral samen met de DELA in 

Eindhoven en Breda. Verder 
moeten ze het vooral hebben 
van mond-tot-mond reclame. 
“In Brabant hebben we vijftig 
uitvaarten per jaar”, legt Anne-
berth uit, “De meeste daarvan 
in Eindhoven en Breda, om-
dat daar de meeste bewoners 
niet religieus gebonden zijn.” 
Het aantal uitvaarten mag best 
wat hoger, maar Anneberth 
schetst daarbij meteen ook 
een probleem: “We zouden 
wel meer sprekers kunnen ge-
bruiken. Misschien is dit met-
een een mooie gelegenheid 
om daar een oproep voor te 
doen.” Graag noemt ze in een 
notendop de taken van deze 
spreker. “Een of meer gesprek-
ken met de nabestaanden of 
persoon in kwestie bij leven, 
daar een toespraak van ma-

ken, deze uitspreken tijdens 
de uitvaart, gevolgd door een 
evaluatiegesprek.” 

Goed opgeleid
Anneberth legt uit dat je goed 
voorbereid wordt op dit on-
betaalde werk, in de vorm 
van een opleiding van twee 
weekeinden en drie terugkom-
dagen. “Maar eerst en vooral 
moet je er het juiste type voor 
zijn; iemand die empathisch 
is en goed kan luisteren. En 
die achter het humanistisch 
gedachtegoed staat met als 
uitgangspunt: zelf denken en 
samen doen. Daarbij wordt er-
van uitgegaan dat de mens zelf 
verantwoordelijk is voor zich-
zelf en zijn geleefde leven.” 
Zelf volgde Anneberth ook de 
opleiding tot uitvaartspreker. 

“Ik had me er erg op verheugd 
om dit werk te gaan doen, 
maar mijn gezondheid gooide 
roet in het eten. Nu houd ik 
me bezig met de intakege-
sprekken en kwaliteitsbewa-
king. Ik vind het heerlijk om 
zo maatschappelijk betrokken 
te zijn en te blijven. Het geeft 
mijn leven zin.” 

‘Gefascineerd door leven en dood’
Anneberth van Walraven verloor haar eigen ouders 
al op jonge leeftijd, maar was ook als kind al geraakt 
door de dood. En het leven trouwens. Niet vreemd dus 
dat deze dramadocente en regisseur ‘in ruste’ haar 
tweede carrière voortzet in ‘iets’ rond uitvaartbege-
leiding. Om precies te zijn de Humanistische Uitvaart-
begeleiding. De humaniste in hart en nieren woont al 
22 jaar naar volle tevredenheid samen met haar echt-
genoot Engbert Bos, in de Odulphusstraat. Hun drie 
kinderen zijn al lang en breed het huis uit.

Onbetaalbaar
mooi werk 

We hebben een actieve 
buurt, waar veel buurt-

bewoners met elkaar van 
alles organiseren: van 

Koninginnedag tot mid-
zomernachtfeest, van een 

autoloze zondag tot De 
Witte. En dat alles op vrij-
willige basis. De Witte wil 
graag weten uit wat voor 
nobele en onbetaalde ta-

ken mensen hier nog meer 
hun voldoening halen. In 
deze eerste editie spreken 

we met Anneberth van 
Walraven die haar hart op-
haalt in de Humanistische 

Uitvaartbegeleiding.

De Humanistische Uitvaart-
begeleiding zoekt buiten 
uitvaartsprekers ook be-
stuursleden, coördinatoren 
en uitvaartbegeleiders. In-
teresse? Bel voor informatie 
naar: (040) 2114 996 of mail:
engbert.bos@upcmail.nl
Voor achtergrondinforma-
tie: www.humanistischeuit-
vaart.nl
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• Anneberth van Walraven: “Ik vind het heerlijk om zo maatschappelijk betrokken te 
zijn en te blijven. Het geeft mijn leven zin.”

Glasvezelnetwerk heeft last van kredietcrisis
• Een glas-
vezeldraad, 
zo dun als 
een men-
senhaar.

Muziekkorps 
St. Cecilia 75 jaar
Het Stratums Muziekkorps 
Sint Cecilia bestond op 24 mei 
precies vijfenzeventig jaar. Dat 
werd gevierd met een receptie 
in de repetitieruimte aan de 
Maria van Bourgondiëlaan. Op 
14 juni verzorgde Cecilia een 
grandioos concert op de Van 
Doorne Kiosk dat ondanks de 
zware regenval meer dan dui-
zend bezoekers trok.
Op 28 juni is Cecilia te beluis-
teren als zij om 13:00 uur ter 
gelegenheid van het honderd-
jarig bestaan van rijwielhan-
del Van Gestel optreedt op 
de Geldropseweg. Eind okto-
ber maakt Cecilia een tour-
nee door Frankrijk waarmee 
de feestelijkheden ter ere van 
het jubileumjaar worden afge-
sloten.



4

Juni  2009 - nummer 5Het Witte Dorp / De Witte Burgh De Witte

door Nel Stevens

De herinrichting van de 
Petrus Dondersstraat loopt ver-
traging op. Mikte de gemeente 
eerder nog op het afronden van 
de ontwerpfase in april dit jaar 
en de start van de werkzaam-
heden eind 2009, nu denkt de 
gemeente niet eerder dan be-

gin 2010 te kunnen starten. 
“Goed werk heeft tijd nodig. 
Uit diverse overleggen met de 
klankbordgroep en intern ge-
meentelijk overleg is gebleken 
dat een aantal zaken nader 
moet worden bekeken”, legt 
projectmedewerker Martijn 
van Boven uit. “Er is nader on-
derzoek nodig naar de groen-
voorziening (bomen) en het 
verlichtingsplan moet nog ver-
der worden uitgewerkt. Er is 

gekozen voor een verlichtings-
armatuur dat aansluit bij de 
aanwezige armaturen in Tuin-
dorp”. 
Wel definitief is de materi-
aalkeuze. Er is gekozen voor 
gebakken rood/paarse klinkers 
voor de rijbaan (vergelijkbaar 
met de huidige bestrating van 
de zijwegen) met aan beide 
zijden geasfalteerde fietsstro-
ken in bijpassende kleur. De 
trottoirs worden breder. Sa-

men met de parkeerplaatsen 
vormen ze één geheel. De par-
keercapaciteit in de hele straat 
blijft minimaal gelijk, zo heeft 
de gemeente toegezegd. 
Er wordt momenteel al ge-
werkt aan de kruising Pius-
laan/Petrus Dondersstraat van-
wege een nieuwe verkeerslich-
tenregeling op de rondweg. De 
toegangen tot de Petrus Don-
dersstraat vanuit de Geldropse-
weg en de Piuslaan zullen wor-

den versmald om de snelheid 
van het inkomende verkeer te 
temperen. De Petrus Donders-
straat wordt immers een 30 
km-zone. De verkeerslichten-
regeling van de kruising met 
de Geldropseweg is niet in het 
plan meegenomen. 
De start van de werkzaam-
heden is op zijn vroegst in 
het eerste kwartaal van 2010, 
waarna de straat in drie fasen 
op de schop gaat.

door Paula van Overveld

In hun oude buurt in den 
Elzent waren niet veel kinde-
ren en zelf hadden Corinne 
en Paul ook niet echt veel 
aansluiting. “Ze speelden wel 
buiten, maar andere kinderen 
waren daar niet voorhanden. 
Begin vorig jaar dachten we: 
‘als we dat anders willen, moe-
ten we er nú iets mee doen’. 
Halverwege hun middelbare 
school straks is dat natuurlijk 
een stuk minder actueel.” Het 
Witte Dorp en ook de Rochus-
buurt stonden op hun verlang-
lijstje.

“We kwamen al heel vaak in 
deze buurt, omdat meer dan 
de helft van de vriendjes van 
Kira en Maris hier woont. Ook 
een aantal van onze vrienden 
woont hier.”
Tijdens hun oriëntatietocht 
liepen ze tegen dit huis aan. 
“Twee weken later was het 
van ons”, zeggen ze lachend. 
“We vinden dit ook een van 
de leukste straten in het Witte 
Dorp. De huizen zijn hier lek-
ker ruim en er is veel speel-
ruimte op de stoep.”

Extra’s
“Hoewel ons andere huis rui-
mer was, maakten we daar 
niet optimaal gebruik van. Het 
staat overigens nog te koop. 
Dus als iemand interesse 
heeft?” zegt Corinne. Zelfs de 
tuin, die daar ook aanzienlijk 
groter was, mist ze niet. “Mis-
schien dat dat nog komt?” 
Paul mist het wel eens dat hij 

niet meer direct met de hond 
de Genneper Parken in kan lo-
pen. “Maar deze nieuwe plek 
heeft, buiten het speelgenot 
van mijn kinderen, nog meer 
extra’s. Met een beetje fanta-
sie kijk ik uit op het ouderlijk 
huis van mijn vader. Hij had 
het altijd over deze buurt, dat 
het er zo leuk was. Tot vlak 
voor zijn dood had hij nog 
steeds contact met zijn buurt-
genootjes van weleer uit het 
Witte Dorp.”

Buiten dat is de verandering 
niet zo groot. “De kinderen 
gaan nog steeds naar de Has-
selbraam op school en hebben 
dezelfde vriendjes. Wij moeten 
er wel eens aan denken niet de 
verkeerde afslag richting thuis 
te maken.”

Geen commentaar
Wat vinden de kinderen zelf 
van hun verhuizing naar het 
Witte Dorp? Maris heeft geen 
commentaar. Ze heeft ook 
nauwelijks tijd om op de foto 
te gaan. Dat gaat alleen maar 
ten koste van het spelen. Ook 
Kira vindt dat een stuk leu-
ker dan gesprekken te voeren. 
Maar ze wil nog wel kwijt dat 
ze nu veel meer met kinderen 
speelt dan voorheen. “We lo-
pen ’s ochtends met z’n allen 
naar school. Ik heb hier een 
grotere kamer, lekker hoog op 
de tweede verdieping.” En weg 
is ze: buiten spelen.

Corinne van Keulen en Paul van Roosmalen wonen 
sinds februari in de Sint Odastraat. Samen met hun 
dochters Kira (10) en Maris (8), hond Mikkie, twee ca-
via’s: Jokkie en Muis en de kip Mien. 
“Vanaf het moment dat we hier wonen, spelen de kin-
deren buiten zoveel ze maar kunnen. Zelfs het toetje 
en de tv laten ze ervoor staan. We moeten ze echt bin-
nen roepen, terwijl we ze in ons oude huis soms moes-
ten stimuleren om naar buiten te gaan.”

• Van onder naar boven: de hond Mikkie, Paul, Maris, Corinne en Kira voor en in hun 
nieuwe woning in de Sint Odastraat.

Veel speelgenot voor de kinderen

Nieuw
in de wijk
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Herinrichting Petrus Dondersstraat vertraagd
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• Koninginnedag 2009: 1 Met een spelletje 
wordt de vaste hand van de jeugd getest. 2 Een 
drankje om de dorst te lessen. 3 Mannenbroe-
ken te koop, nog zo goed als nieuw. 4 Wijkbewo-
ner in het Stratums Muziekkorps St. Cecilia.

Hoogste 
punt voor
nieuwbouw 
Depoorter 
door Nel Stevens

In de buurt hebben we er 
weinig van gemerkt, maar de 
bouw in het Glorieuxpark aan 
de Geldropseweg heeft in de 
afgelopen maanden bepaald 
niet stilgelegen. Op 26 maart 
werd het hoogste punt bereikt 
van het nieuwe Depoorter ge-
bouw. Onder het genot van 
een glaasje pannenbier ging 
de vlag in top. De opening 
vindt naar verwachting eind 
november plaats. 

Kapsalon
Het nieuwe Depoorter gebouw 
gaat straks plaats bieden aan 
de Broeders van O.-L.-Vrouw 
van Lourdes die nu nog in 
Dongen wonen. Verder komt 
er een spreekkamer voor de 
arts, een fysiotherapieruimte 
en een kapsalon in de ver-
bindingsgang naar het verzor-
gingshuis van de Zusters van 
Barmhartigheid. 

Na de oplevering van Depoor-
ter wordt het verzorgingshuis 
Glorieux aangepakt. Er komen 
onder meer acht verpleeg-
plaatsen met een compleet 
verzorgingspakket, zodat nie-
mand meer hoeft te verhuizen 
van het terrein. Samen met 
de Zusters van Liefde, die ook 
op het terrein wonen, telt het 
Glorieuxpark straks 150 bewo-
ners.

• Broeder Frans, huisover-
ste van de broeders, en 
Zuster Wilfrida, provinciaal 
overste van de zusters, hij-
sen samen de vlag.
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Koninginnedag 2009

1

2

4

3

Koninginnedag editie 2009 werd 
een andere dag dan anders. Het 
aantal verhuurde kramen was wat 
minder, vanwege de meivakantie, 
de baromzet was daarentegen een 
stuk hoger dan anders. Het weer 
was dan ook geweldig, hoewel de 
gebeurtenissen in Apeldoorn als 
een donkere donderwolk boven 
heel Nederland kwam te hangen. Zo 
ook in het Witte Dorp, waar bezoe-
kers de onheilsberichten vaak veel 
later pas meekregen, maar waar 
de organisatie van ‘onze’ Koningin-
nedag de koppen bij elkaar stak. 
‘Doorgaan of niet?’ Men besloot 
voor: ‘doorgaan’. Zo bleef er dus 
flink gehandeld worden op kraam 
of kleedje in tweedehands spullen 
voor vriendelijke Koninginnedag-
prijzen, konden de kleinsten zich 
vermaken met allerlei spelletjes en 
een versierde-fietsen-optocht, kre-
gen we als vanouds een muzikaal 

bezoekje van het jubilerende Stra-
tumse Muziekcorps St. Cecilia en 
werden dorstige kelen gretig gelest. 
De reacties van enkele willekeurige 
bezoekers geeft de gemoedelijke 
sfeer weer van, ondanks ‘alles’ een 
geslaagd Koninginnedagfeest, met 
het thema Hollands Glorie.
Iemand van Italiaanse afkomst: "Op-
vallend is de Nederlandstalige mu-
ziek. Er is hier genoeg ruimte, goed 
weer en een ongelofelijke goede 
organisatie."
Hans Jacobs: "Mensen komen steeds 
als trouwe bezoeker naar het Burgh-
plein. Niet alleen voor de hapjes en 
de drankjes, maar voor de totale 
ambiance. De goede sfeer krijgen 
ze erbij!".
Een oud-bewoner: "Het is een echt 
pleinfeest. De nadruk ligt niet op 
horeca. Iedereen komt voor de ge-
moedelijkheid. Als oud-bewoner 
kom ik hier veel bekenden tegen."

door Paula van Overveld

Vanaf het begin van de 
middelbare school speelde het al 
door het hoofd van de inmiddels 
18-jarige Sofie van Roessel: na 
haar eindexamen zou ze vrijwil-
ligerswerk gaan doen in het bui-
tenland. Een schoolgenoot die 
dat vijf jaar geleden ging doen 
en er over vertelde, inspireerde 
haar daartoe. En met het diplo-
ma vers op zak, worden de plan-
nen nu steeds duidelijker. Op 10 
oktober is het zover. Dan gaat 
ze naar Afrika, naar het weste-
lijk deel, vanwege de Franse taal 
die de praktisch ingestelde Sofie 
dan al doende kan leren. Haar 
keuze viel op Burkina Faso, een 
van de allerarmste landen van 
de wereld dat nog niet wordt 

overspoeld door vrijwilligers. 
“Ik heb het idee dat mijn hulp 
daar dan juist welkom is.”  In 
de hoofdstad met de aanspre-
kende naam Ouagadougou, gaat 
ze 5,5 maand belangeloos de 
handen uit de mouwen steken 
om het welzijn van kinderen te 
verbeteren. Dat doet ze via een 
Nederlandse organisatie Activity 
International. Pas net voor haar 
vertrek wordt het definitieve 
project waarin ze actief zal zijn, 
bekend. 
Of ze het spannend vindt? “Ja 
natuurlijk, maar ik vind het 
ook heel leuk. Via deze orga-
nisatie is alles heel goed en 
veilig geregeld. Dat vond ik, 
en mijn ouders natuurlijk ook, 
heel belangrijk”, aldus een en-
thousiaste Sofie. Ze laat weten 
dat het geen goedkope onder-
neming is om vrijwilligerswerk 

te gaan doen op deze manier. 
Het kost haar al moeite genoeg 
dit zelf te bekostigen, hoewel 
ze dat al voor elkaar heeft. Maar 
ze wil méér. “Ik wil het maxi-
male uit mijn reis halen en wil 
daarom van tevoren geld inza-
melen om de bevolking en het 
project waarvoor ik ga werken 

financieel te ondersteunen. Met 
een klein bedrag kan ik al veel 
voor deze kinderen betekenen. 
Bijvoorbeeld om er vaccins voor 
te kopen.”  Vandaar dat ze  be-
woners van het Witte Dorp wil 
oproepen dit te steunen, door 
een bijdrage te storten op: 

Rekeningnummer 3891564 
t.n.v. Sofie van Roessel te 
Eindhoven onder vermel-
ding van: Burkina Faso
 

En het is menens met het geld 
inzamelen; Sofie organiseert 
ook nog een sponsorloop tij-
dens het Midzomernachtfeest, 
waarbij ze ons uitnodigt rondjes 
rond het Burghplein te gaan 
rennen en daar zelf sponsors 
voor te vinden. Nadere details 
hierover volgen. Gulle gevers 
bedankt ze alvast bij voorbaat. 
Via www.svr.waarbenjij.nu zijn 
de belevenissen van Sofie in 
Burkina Faso te volgen en zal ze 
aangeven hoe ze het opgehaalde 
geld zal besteden.

Sofie ‘goes Africa’

• Sofie: "Met een klein be-
drag kan ik al veel doen".
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Voor u geknipt Eindhovens Dagblad  20 februari 2009
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• Edjoe Osinski • Lowie Teller (l) en Jan van Hout

Geboren

De Witte slankt af
Nee, De Witte hoeft niet te bezui-
nigen, aan ons gaat de krediet-
crisis in die zin gewoon voorbij. 
Toch nemen we afscheid van drie 
‘ouwe getrouwe’ redactieleden, 
die te kennen gaven hun inzet 
voor het Witte Dorp op een an-
dere manier graag ter hand te 
nemen, of dat al doen, waardoor 
hun bordje wel heel erg vol werd.  
Met dank voor hun inzet al die 
jaren neemt de redactie van De 
Witte afscheid van: Edjoe Osin-
ski, Lowie Teller en Jan van Hout.
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door Michel Theeuwen

Na zoveel jaar intensief 
gebruik of gewoon na een paar 
keer open en dicht doen, sneu-
velt er in het Witte Dorp wel 
eens een handel van de pvc-
aluminium profielen. Irritant, 
want het zijn geen handgrepen 
die je zo even ergens haalt. 
Wat te doen? 
Het eerste dat mogelijk opkomt 
bij een betroffene is Caspar de 
Haan bellen. Het Eindhovense 
schildersbedrijf heeft de afgelo-
pen 25 jaar veel van de huidige 
ramen geplaatst. Was vanaf het 
begin betrokken bij de renova-
tie van de stalen kozijnen, ver-
telt Albert van de Langenberg 
van Caspar de Haan. 

Hij kent het probleem van de 
raamsluitingen die afbreken. 
Heeft ook al dorpsbewoners ge-
holpen. Want waar je het heel 
ver zou willen zoeken, vond 

Van de Langenberg de oplos-
sing heel dichtbij. “Ik ben ge-
woon naar de Gebroeders Van 
de Winkel op de Lodewijkstraat 
gegaan, dat is voor ons om de 
hoek. En daar hadden ze wat 
ik zocht. Tot mijn verbazing, 
inderdaad.” 
Dat wil niet zeggen dat ieder-
een op De Hurk geholpen kan 
worden. Want in die 25 jaar 
zijn er verschillende types ko-
zijnen met verschillende types 
sluitingen geplaatst. Bijvoor-

beeld omdat de leverancier van 
het Slimline systeem verdween 
uit Nederland. Twee jaar gele-
den plaatste Caspar de Haan 
de laatste smalle profielen, van 
een bedrijf uit Engeland. “Maar 
het is de laatste keer dat we 
daar gebruik van maken. De le-
vering is niet zeker, afspraken 
worden moeizaam nagekomen. 
Wij nemen te weinig af en 
dan zijn ze niet zo in ons ge-
interesseerd. Vervolgens kun-
nen wij weer onze afspraken 
met klanten niet nakomen. En 
dat willen we niet” Mochten 
bewoners van het Witte Dorp 
hun stalen kozijnen willen ver-
vangen, dan zal De Haan (lees: 
Van de Langenberg) op zoek 
moeten naar een nieuwe leve-
rancier.  “We overleggen mo-
menteel intern over de vraag 
of we nog wel verder moeten 
met die kozijnen.”

Om nog terug te komen op de 
handels: mocht Van de Winkel 
geen oplossing bieden, dan is 
er op internet wel iets te vin-

den. Van de Langenberg ver-
zorgde enkele sites met infor-
matie: 
De producent van de laatste 
kozijnen: 
http://www.amprofiles.com
http://www.amprofiles.com/
pages/products/aluminium/am-
therm_files/AT_Casement_Win-
dow.pdf

Duotherm-producent: 
http://www.smartsystems.
co.uk/catalogue/3/windows.
html

Bedrijven die handels en ‘ran-
ges’ (om de ramen open te zet-
ten)  verkopen: 
http://www.doubleglazingspa-
resandrepairs.co.uk/hinges.
html
http://www.cotswold-windows.
co.uk/Products/products.html 
http://www.schlegel.com/B_
OverviewDetail.asp?pageID=24 

Met dank aan Albert van de 
Langenberg, Caspar de Haan 
Schildersbedrijf, 040-2501999, 
www.caspardehaan.nl  
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• De afgebroken raamsluitingen in het Witte Dorp ver-
vangen is een hele klus.

a Men neme een Vin du Dok b

door Valerie Delvoie

Petra woont graag in het 
Witte dorp. “Het is een leuke 
buurt met een goede sfeer en 
de kinderen vinden het fijn 
wonen. We hebben net de 
keuken en de woonkamer ver-
bouwd. De keuken is nu wat 
handiger ingedeeld en beter 
uitgerust om uitgebreid te 
kunnen koken en elkaar niet 
in de weg te staan.”  
Ze heeft een uitgebreide in-
teresse in koken, samen eten 
en alles wat met voeding te 
maken heeft. Avonden kan ze 
doorbrengen met het lezen 
van recepten, die ze ter in-
spiratie gebruikt, want ze zal 
bijna nooit een recept erbij 
houden als ze kookt. Natuur-

lijke recepten, zonder al te 
veel toevoegingen, zijn favo-
riet. In de zomer haalt ze veel 
groente uit haar eigen ‘volks-
tuin’ Genneper Groen. Daar is 
ze de buurvrouw van Henny 
Ruitenbeek, die eerder in deze 
kookrubriek stond en de pol-
lepel aan Petra doorgaf. Henny 
was ook degene die Petra 
tipte dat er een perceeltje vrij 
was. Ze was meteen verkocht 
en zo ging ze dus haar eigen 
groenten en fruit telen. Haar 

assortiment bestaat onder 
andere uit bietjes, tomaten, 
wortels, boontjes, pompoen, 
courgette, frambozen, bessen 
en ze heeft zelfs enkele fruit-
boompjes. "De oogst is meestal 
overdadig, al mislukt er ook 
wel eens iets door slecht weer 
of hongerige slakken of konij-
nen. Als er een grote oogst is 
van één soort groente, is het 
een hele kunst creatief te zijn 
met recepten. Het moet voor 
iedereen leuk en vooral lekker 

blijven.  Omdat ik niet zo van 
wecken en invriezen houd, 
geef ik af en toe wat weg. En 
voor nog meer variatie bezoek 
ik bijna wekelijks de markt.”

Petra heeft gekozen voor een 
recept met bietjes: “Ik vind 
namelijk dat die wel vaker 
op het menu mogen staan. 
Er kan zoveel mee gevarieerd 
worden. Neem vooral mooie 
kleine zomerbietjes, van de 
markt”, geeft ze als tip. 

“Het stokje geef ik door aan 
Rob van Dijck. Ik wilde wel 
eens een man voorstellen voor 
deze rubriek. Hij vertelde me 
ooit over een recept van mos-
selen in gorgonzolasaus. Dat 
leek me een intrigerende com-
binatie.

   a
Bietjes uit de oven
Ingrediënten:
- mooie kleine zomerbietjes
- rode ui
- kummelzaadjes
- fetablokjes (van een goed merk, de 
echte Griekse)

- peper en zout

Bereiding:
Kook de bietjes beetgaar in de schil.
Snij een rode ui, fruit de stukjes in 
een beetje olijfolie.
Schil de bietjes, rode vingers zijn 
niet erg!
Doe de bietjes in een ovenschaal, 
samen met gefruite rode ui.
Strooi er de kummelzaadjes, wat 
zout en peper en een klein scheutje 
olijfolie overheen.
Voeg de fetablokjes toe
Zet een kwartiertje in de oven op 
180 graden.

De bietjes met ui en feta kun je zo 
in een ovenschaal doen, maar je 
kunt er ook pakjes van maken met 
bakpapier en een touwtje. Mooie 
presentatie en door de zoete smaak 
van de bietjes vinden kinderen 
dit heel lekker. Heerlijk bij gepofte 
aardappels en barbecue!
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In deze kookrubriek gun-
nen buurtbewoners ons 
niet alleen hun favoriete 
recept maar ook letterlijk 
een kijkje in hun keuken. 
Dit keer blikken we in de 
keuken van Petra Bon-
gers, die samen met haar 
partner Peter en hun kin-
deren Jasper (12), Rein-
out (10) en Mirthe (7) nu 
al bijna twaalf jaar  aan 
de 2e Wilakkersstraat 
woont.

• Petra Bongers in haar verbouwde keuken.

Kapotte raamhendels
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• Geslaagden wijkbewoners met aanhang: 1 Sofie van Roessel (midden) met klasgenoten Foto: Maarten van Roessel, 2 Daan Osinski (l) en Vince Verhoeven 
Foto: Edjoe Osinski, 3 Luna Dekkers (l) en Elmo Jansen Foto: Hans Hurkmans, 4 Eva Hurkmans en Tom Brouwer Foto: Hans Hurkmans, 5 Sophie IJsseldijk (2e rechts) en 
vriendinnen Foto: Hans Hurkmans, 6 Pawan Mohanlal en Sonja van Harten Foto: Marisa Nijkamp, 7 Chris Cornelissen (midden) Foto: Hans Hurkmans, 8 Chiara Nijkamp 

en Gilles Spierings Foto: Marisa Nijkamp, 9 Laura de Kok en Bob van Hoek Foto: Lilian Versmissen, 10 Karlijn Dinissen en vriend Joren Foto: Leo Dinnissen. 
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