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door Wieger Cornelissen

Dit jaar kent het Mid-
zomernachtfeest een thema 
waarvoor een van de organisa-
toren zich heeft laten inspire-
ren door een prettig gebruik in 
het Spaanse dorp Begur waar 
hij zeer frequent de zomer 
heeft doorgebracht. In dat dorp 
wordt elke zomer een Cubaans 
feest georganiseerd waarbij al-
le dorpsbewoners zich volledig 
in het wit hullen. Zon, wijn, 
lekker eten en mooie muziek 
in een witte context. 
Heel toepasselijk voor het 
Witte Dorp. Dit jaar dus een 

mooie witte tent op het Burgh-
plein! Met een heerlijk luie, 
witte loungehoek. Vanaf een 
uur of vijf in de middag van 
zaterdag 18 juni barst het pro-
gramma los met attracties voor 
de jeugd, een sponsorloop voor 
een toepasselijk goed doel en 
wijnproeven onder het genot 
van heerlijke tapas. In een 

speciale kraam zullen ty-
pische Cubaanse produc-
ten worden verkocht. 
Tegen de tijd dat de ma-
gen beginnen te knor-
ren wordt de barbecue 
aangezet en kunnen die-
genen die zich daarvoor 
vooraf hebben ingeschre-
ven aanschuiven voor 
een exquise maaltijd.
Om half negen begint 
het optreden van de 
Stratumse Harmonie. Zij 
studeerden speciaal voor 
dit feest enkele num-
mers in die het publiek 
kan meezingen. Heb je 
je zangkunsten altijd 

al eens onder begeleiding van 
een orkest willen vertonen op 
een podium? Meld je dan aan 
voor deze unieke gelegenheid! 
Inschrijven kan bij Wieger Cor-
nelissen, St.Christoffelstraat 2. 
Daar kun je afspraken maken 
over het nummer dat je wilt 
zingen maar ook over de toon-
soort. En natuurlijk mag je 
vooraf, als je dat prettig vindt, 
op een dinsdagavond komen 
repeteren met het Harmonie 
Orkest. Het repertoire waaruit 
je mag kiezen kent bekende 
Hollandse hits als Rood van 
Borsato of Als de morgen is 
gekomen van Jan Smit. Maar je 
kunt ook kiezen voor Abba, Ti-
na Turner, Tom Jones, Michael 
Jackson, Michael Bublé en ui-
teraard nog veel meer! Na dit 

voorprogramma heeft iedereen 
natuurlijk zin om de dans-
vloer op te gaan. We sluiten 

de avond zoals gebruikelijk af 
met muziek van een bekende 
diskjockey.

door Wieger Cornelissen

Al vele jaren zoeken 
jongeren uit Eindhoven hun 
vertier op het Burghplein. Soms 
komen ze zelfs van buiten de 
stad om er met leeftijdgenoten 
te verpozen. In principe is daar 
weinig op aan te merken. In de 
praktijk levert dergelijk bezoek 
in voorkomende gevallen ge-
luidsoverlast. En soms laten de 
bezoekers troep achter. 
Dat zijn de meest voorkomende 
aanleidingen tot ergernis bij 
omwonenden die de jeugd daar 
geregeld met wisselend succes 
op aanspraken. Meestal was er 
bij de jeugd, als de klacht maar 
met respect werd geuit, een 
bereidheid om rekening te hou-
den met de buurtbewoners. 
Dit fragiele evenwicht was er 
dit jaar niet meer. Sommigen 
van de jongeren gedragen zich 
tegenwoordig ronduit agres-
sief als zij door de bewoners 
worden aangesproken op hun 
gedrag. Recent is in de kran-
ten te lezen geweest hoe een 
wijkbewoner op het plein is 
gemolesteerd. Hierna is over-
leg op gang gekomen tussen 
vertegenwoordigers van de 

Gemeente Eindhoven en ver-
schillende wijkbewoners. Dat 
leidde tot een bijeenkomst op 
25 mei waarbij zo’n vijfentwin-

tig wijkbewoners in gesprek 
gingen met de gemeentelijke 
wijkcoördinator Mieke van der 
Donk, netwerk inspecteur voor 

de wijk Stratum Cor Louwers 
en interventie werker Welzijn 
Ibrahim Wijnbergen. Deze eer-
ste bijeenkomst had als doel de 

hoofdbezwaren te inventarise-
ren. In de komende maanden 
zal het overleg worden voort-
gezet.

Eindhoven, mei 2011
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5e jaargang - nummer 9

oplage: 400

Aanmelden BBQ
Voor volwassenen vragen we een 
bijdrage van 12,50 euro. Voor kin-
deren beperken we de kosten tot 5 
euro. Aanmelden voor de barbecue 
kan op verschillende manieren. Je 
mag het bedrag overmaken op 
rekeningnummer 408053283 t.n.v. 
WMJ Cornelissen maar je mag ook 
een envelop in de bus doen bij 

Mark Haans op de 2de Wilakkers-
straat 4. Vermeld bij aanmelding 
je naam en adres. Op 29 mei en 
5 juni kun je je op het Burghplein 
tussen 16:00 en 18:00 inschrijven 
bij de organisatoren die zich dui-
delijk herkenbaar zullen nestelen 
op een van de bankjes. Let op, je 
aanmelding is pas definitief als er 
betaald is!

Programma

• Lijn 4 op de hoek Heezer-
weg – Tivolilaan

In dit nummer: Lintje in de wijk  2

Hemelvaders 5

Buslijn 4 6

Nieuw in de wijk 7

Groen Petrus
Dondersstraat 8

Struikelstenen 10

Stichting Bram
Op 18 juni vindt het mid-
zomernachtfeest 2011 plaats. 
Op deze avond zullen we 
extra aandacht vragen voor 
Stichting Bram. Bram is 9 
jaar, woont in de Petrus Don-
dersstraat  en heeft de ziekte 
van Duchenne. Helaas is er 
voor deze ziekte op dit mo-
ment geen genezing moge-
lijk. Zijn ouders richtten in 
september 2005 de stichting 
op met als doel geld inzame-
len voor onderzoek naar ge-
neesmiddelen voor de ziekte 
van Duchenne.
Tijdens het midzomernacht-
feest kun je loten kopen en 
kans maken op mooie prij-

zen. Ook kun je geheel in de 
stijl van de avond originele 
Cubaanse Sigaren kopen. Alle 
opbrengsten hiervan komen 
volledig ten goede aan de 
Stichting Bram. We hopen 
dat we mogen rekenen op 
uw gulle bijdrage!
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• Wijkbewo-
ners gingen 
in gesprek 
met (vlnr) 
gemeente-
lijke wijk-
coördinator 
Mieke van 
der Donk, 
netwerk 
inspecteur 
voor de wijk 
Stratum Cor 
Louwers en 
interventie 
werker Wel-
zijn Ibrahim 
Wijnbergen.

Overleg Burghplein
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door Wieger Cornelissen

Het heeft Hare Majes-
teit dit jaar behaagd Gerard 
van der Vleuten uit de Petrus 
Dondersstraat te vereren met 
een koninklijk lintje. Gerard 
woont sinds 1996 samen met 
Nicolette in het Witte Dorp.  
“Dat heb ik eigenlijk aan de 
Stratumse harmonie te dan-
ken. We traden in 1996 tijdens 
Koninginnedag op het Burgh-
plein op toen Wim Brouwer, 
mijn maatje in de harmonie, 
mij vertelde dat het huis naast 
hem te koop stond. Of dat iets 
voor mij was, vroeg Wim mij 
toen.” 
Uit diezelfde harmonie kwam 
mede het initiatief om Ge-
rard voor te dragen voor een 
onderscheiding. Gerard doet 
namelijk erg veel voor de har-
monie. Hij zet zich sinds 1974 
belangeloos in om elk maand 
het clubblad vorm te geven, 
maakt het promotiemateriaal 
voor het korps, organiseerde 
in 2009 alle jubileumactivitei-
ten en gaf ook vorm aan het 
jubileumboek. St. Cecilia pro-
fiteert dus al ruim vijfendertig 
jaar van Gerards onbaatzuch-
tige inzet. 
In het Witte Dorp zien we 
met name rond september 
zijn maatschappelijke betrok-
kenheid. Sinds 1999 is hij voor 
Het Witte Dorp coördinator 
van de Lichtjesroute. Naast het 
opslaan, ophangen en verwij-
deren van de lichtornamen-
ten in het Witte Dorp richt 
Gerard ook het Burghplein in 
als start- en stopplaats tijdens 
de fietstocht langs de Lichtjes-
route. 

Ook voor de gelovigen onder 
ons zet Gerard zich in. Als 
actief bestuurslid van de Stich-
ting St. Nicolaas Eindhoven is 
hij sinds 2001 nauw betrok-
ken bij het programma van 
de jaarlijkse intocht in Eind-

hoven. Na de intocht kan hij 
een weekje rusten en hoppa 
dan begint de voorbereiding 
voor het volgende feest. Sinds 
2003 is Gerard van der Vleu-
ten als vrijwilliger betrokken 
bij diverse carnavalsactivitei-
ten, waarvan de Malle Maan-
dag Middag op de Markt het 
meest in het oog springt. 

Aksai
En dat is nog niet alles. Met 
vriend Geerko Postma richtte 
Gerard op 28 januari 2004 de 
stichting Aksai op die geld 
inzamelt voor projecten in 
derdewereldlanden gericht op 
de opvang, (medische) verzor-
ging, begeleiding, opvoeding 
en opleiding van kinderen 
met een hoge sociale risicofac-
tor. Meerdere keren per jaar 
reizen zij op eigen kosten naar 
Moldavië en Kazachstan om 
toe te zien op de besteding 
van de gelden die zij inzame-
len. 

Het verkrijgen van 
een onderschei-
ding is nooit een 
doel geweest van 
Gerard: “maar nu 
ik hem heb ben 
ik toch apetrots!” 
De onderschei-
ding werd hem 
en twaalf anderen 
op 29 april op het 
Stadshuis opge-
speld door burge-
meester Rob van Gijzel. Ge-
rard wist tot het begin van de 
feestelijkheden niet dat hij die 
dag lid zou worden in de orde 
van Oranje Nassau. 

Onder het voorwendsel dat 
Gerard als speciale gast was 
uitgenodigd van Hans van 
Kollenburg had hij zich laten 
overhalen de bewuste dag vrij 
te nemen. Hoewel Gerard bij 
het binnenlopen van het Stad-
huis zijn ouders op een meter 
passeerde waren ze hem niet 

opgevallen. “Ik verwachtte 
hen daar uiteraard ook niet. 
Achteraf vind ik het ontzet-
tend fijn dat mijn vader erbij 
kon zijn. Bij hem is recent een 
agressieve vorm van kanker 
geconstateerd dus dat maakt 
het voor mij nog specialer!” 
Pas toen de ceremoniemeester 
de decoranda verzocht naar 
voren te komen begon er bij 
Gerard iets te dagen. Op dat 
moment stond namelijk niet 
Hans van Kollenburg op maar 
werd Gerard door diezelfde        

Hans naar voren geduwd. 
Terwijl hem op het Stadhuis 
het lintje werd opgespeld to-
verden vrienden het huis aan 
de Petrus Dondersstraat om tot 
een feestzaal waar het de hele 
middag een komen en gaan 
was van gasten die Gerard 
kwamen feliciteren met zijn 
Koninklijke onderscheiding.

Lintje voor Gerard van der Vleuten

Voor u geknipt Eindhovens Dagblad  22 maart 2011
Leden akkoord 
met schilderbeurt
De ledenvergadering van het 
Onderhoudsfonds Witte Dorp 
heeft ingestemd met het 
plan voor de schilderbeurt 
2012/2013. Het project, bege-
leid door Peter Meeuwis Bouw-
beheer, wordt uitgevoerd door 
schildersbedrijf Coolen. 
Binnenkort worden leden en 
niet-leden op de hoogte ge-
bracht van de plannen. Het 
is ook dit keer weer de be-
doeling dat niet-leden kunnen 
aanhaken bij de grote schil-
derbeurt. Daarbij worden ook 
de muren weer wit geschil-
derd. 
In mei en juni gaat het Onder-
houdsfonds een groep buurt-
bewoners benaderen om mee 
te brainstormen over de toe-
komst van het fonds. De vraag 
is of het fonds op dezelfde 
manier moet doorgaan of dat 
er nieuwe wegen ingeslagen 
moeten worden. 

Hangen
Met een snelheid van 30 km/u 
over de Petrus Dondersstraat 
rijden, het zal wel nooit wen-
nen. Ondanks de herinrich-
ting met steentjes, zodat het 
wat meer herrie maakt. En 
ondanks de snelheidsmeter 
die vervaarlijk begon te knip-
peren als je de 30 passeerde. 
Inmiddels is het ding weg-
gehaald. Doorgebrand waar-
schijnlijk. 
De straat is ook breed genoeg 

om er gewoon 50 te rijden. 
Zonder problemen. Want de 
auto’s zijn nu netjes opge-
borgen op een lange strook 
parkeerplaatsen. Waarvoor 
ook wij omwonenden van 
de straat danken, want de 
verkeersdruk op bijvoorbeeld 
de Sint-Odastraat is in ieder 
geval een stuk minder gewor-
den. Zoveel minder dat je 
de parkeerwerkgroep bijna 
zou willen bedanken voor de 
moeite. 
Ondanks de inspraak van een 
heuse klankbordgroep is er 

toch nog wel een en ander 
misgegaan bij de herinrich-
ting. Zo is er een vreemde fles-
senhals bij de kruising met de 
Geldropseweg. Als er een auto 
staat, kun je er als fietser nau-
welijks meer bij, vooral door 
de knik die daar in de weg zit. 
En als er een bus zich richting 
station wurmt, is er helemaal 
geen doorkomen meer aan. 
Gelukkig rijden alle kids die 
naar het Augustinianum moe-
ten gewoon door rood, anders 
zou de chaos gaan lijken op 
de overvolle kruisingen in 

China of Vietnam. 
Bovendien lijken de lantaarn-
palen er moedeloos van te 
worden. Ze laten in ieder 
geval nu al de wat zware kop-
jes hangen, zij het mooi sym-
metrisch, als ze met zijn twee-
en staan. Nee, die lantaarn-
palen zijn geen visitekaartje 
voor de straat. Ze hebben een 
sierlijke krul die wel wat doet 
denken aan het schoonschrift 
dat wij ouderen nog moesten 
leren schrijven. 
Het ontwerp is een poging 
een ouderwetse paal te para-

fraseren die volgens mij mis-
lukt is. Wat is er mis met de 
palen die in de rest van het 
Witte Dorp staan? Die hou-
den het kopje tenminste strak 
rechtop. Die passen ook beter 
bij de strakke architectuur 
van Dudok. En ze geven nog 
genoeg licht ook. Zeker nu ze 
in groten getale zijn geplant 
in onze straten. 
Misschien dat ze niet bijzon-
der genoeg waren voor de 
Petrus Dondersstraat. Of is 
dat erg vilein gedacht? 

Michel Theeuwen 

• Gerard van der Vleuten, 
naast burgemeester Rob 
van Gijzel, met zijn Ko-
ninklijke onderscheiding.
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door Wieger Cornelissen

Mark Haans vond al 
langer dat hij wat moest gaan 
doen voor de buurt. “ik woon 
hier al zolang en ik geniet met 
volle teugen van de buurt en 
al haar initiatieven. Dan zie ik 
al die vrijwilligers bezig ter-
wijl ik nooit iets had bijgedra-
gen. Ik vond al een tijdje dat 
ik aan de beurt was.” 
Mark Haans woont sinds 1995 
in de 2e Wilakkersstraat. Daar 
leerde hij zijn overbuurman 
Rolf Koole kennen. “Eigenlijk 
gebeurde dat op straat waar 
onze kinderen met elkaar aan 
het spelen waren.” Rolf is twee 
en een half jaar geleden inge-
trokken in het Witte Dorp. Hij 
stelde zich met zijn Chantal 
en Daan al eens voor in een 
eerdere editie van deze wijk-
krant. Intussen is daar een 
paar weken geleden Ties bij 
gekomen. 
Rolf daarover: “het is niet zo 
dat ik het uit verveling doe, 
het was eigenlijk een opwel-
ling.” Rolf en Mark waren sa-
men met hun partners aanwe-
zig bij de vorige editie van het 
Midzomernachtfeest. Mark: 
“Toen we hoorden dat de or-
ganisatie van het Midzomer-
nachtfeest (MZNF) dreigde stil 
te vallen wist ik meteen dat 
ik me aan zou melden. Ik vind 
dat zo’n mooi feest behouden 
moet blijven.” 
Rolf hoefde ook niet lang na te 

denken. “We hebben ons toen 
bij Lowie aangemeld en zijn 
later die week even bij hem 
langs gegaan om onze gege-
vens achter te laten en daarna 
is het snel gegaan.” De heren 
zijn vervolgens gaan ronselen 
in de buurt en vroegen steeds 
of mensen nog iemand wisten 
die dit ook leuk zouden vin-
den. Mark: “We voelden ons 
bijna van die gelovigen als we 
samen aan een deur stonden.” 

In februari, terwijl Mark ge-
noot van een wintersportva-
kantie, is Rolf alleen verder 

gaan zoeken. “Iedereen vond 
het leuk maar sommigen had-
den eigenlijk geen tijd vanwe-
ge Hemelvaders of Koningin-
nendag.” Rolf hield vol, soms 
kwam hij tot drie maal terug 
om kandidaten over te halen. 
Zo verleidde Rolf uiteindelijk 
ondergetekende en Peggy Die-
ters-Cup om mee te doen. Bei-
den hadden al eens geholpen 
bij één van de vorige edities 
en hadden zich dit jaar bewust 
afzijdig gehouden.
Uiteindelijk liet ik me, even-
als Peggy, verleiden om een 
keer mee te praten. Lowie had 

Mark en Rolf verteld dat ik 
wel wat tips zou kunnen ge-
ven. En Rolf liet doorscheme-
ren dat Mark en hij het feest 
wel wilden organiseren als er 
nog minimaal twee anderen 
plaats zouden nemen in het 
kernteam.
De eerste bijeenkomst was erg 
gezellig. Peggy ontmoette daar 
oud huisgenote Dorine Smits 
met wie ze ongeveer tien jaar 

geleden een woning deelde. Ze 
was Dorine daarna uit het oog 
verloren maar doordat Dorine 
zich ook had laten overhalen 
door Rolf kwamen ze elkaar 
onverwacht tegen. 

Memorabele avond
De tweede bijeenkomst werd 
nog gezelliger. Daar versche-
nen Tijmen Harberink, de 
partner van Dorine, en Chris 
Nabuurs. Maar ook Saskia Ge-
raedts die zich net als Rolf al 
eens aan de wijk had voorge-
steld in de Witte. Mark had 
veel moeite gedaan om van 
die tweede avond een memo-
rabele avond te maken. 
Peggy herinnert het zich nog 
goed: “Hij had er een wijn-
proefavond van gemaakt en 
beloofde van de derde bijeen-
komst een champagneavond 
te maken. Als ik er op terug-
kijk ben ik nog verbaasd dat 
ik me heb laten strikken. Ik 
heb een eigen zaak, ik wil 
graag tijd doorbrengen met 
onze kleine Teun en ik ben be-
zig met een studie.” 
Uiteindelijk is iedereen blijven 
hangen en werken nu acht 
wijkbewoners aan de organisa-
tie. Rolf daarover: “Het leuke 
is dat de helft van onze hui-
dige groep schoorvoetend is 
ingestapt vanwege tijdgebrek. 
Sommigen hadden eigenlijk 
al vakanties geboekt voor het 
weekend van 18 juni. Nu we 
even bezig zijn, worden de 
prioriteiten en de agenda's bij-
gesteld en zijn we voltallig op 
het feestweekend aanwezig!”

Sinds 1 april, nee het is 
geen grap, is het world wi-
de web een prachtige web-
site rijker. Op die dag ging 
op het adres www.hetwitte-
dorp.nl de nieuwe site van 
het Witte Dorp en de Witte 
Burgh live. De bestaande 
website was zijn houdbaar-
heidsdatum al lang voorbij 
en het bestuur van de stich-
ting Het Witte Dorp stelde 
voor, eens te kijken naar de 
mogelijkheden om een nieu-
we site te laten bouwen.

door Hans Hurkmans

Op 12 juli vorig jaar 
kwam de projectgroep ver-
nieuwing website voor het 
eerst bij elkaar. De groep be-
stond uit maar liefst elf men-
sen. Ook de Witte Burgh was 
vertegenwoordigd, want de 

vernieuwde site moest een ge-
zamenlijke site voor zowel het 
Witte Dorp als de Witte Burgh 
worden.

Fons de Breet, gepensioneerd 
projectmanager in de ict, nam 
zijn oude vak weer op en 
zorgde ervoor dat het project 
goed geolied verliep. “Met een 
doorlooptijd van negen maan-
den duurde het wel langer dan 
de oorspronkelijke planning, 
maar we hebben de kwaliteit 
prioriteit gegeven boven de 
snelheid”, vertelt hij.
“Ik ben heel tevreden met het 
resultaat”, gaat hij verder. “Hij 
ziet er mooi uit. Het design 
is gedaan door studenten van 
de Eindhovense School en die 
hebben erg hun best gedaan. 

Ook de mannen van de tech-
niek hebben er veel werk in-
gestoken en we hebben een 
redactie die enthousiast aan 
de slag is gegaan.” De kunst 
is nu - volgens Fons - om veel 
‘herrie te blijven maken’ en zo 
bezoekers naar de site te blij-
ven lokken.
Ernst-Jan Huijbers, vanuit zijn 
vak marketing en communica-
tie en uit hobby deskundig in 
het bouwen van websites, re-
ageerde op een oproepje in De 
Witte en raakte zo betrokken 
bij het project. “Ook mede si-
tebouwers Marc Beijers, Henry 
Neijhorst en Jurgen Feskens 
reageerden op dit oproepje en 
nu hebben we er samen al wel 
zo’n 400 uur in zitten”, licht 
Ernst-Jan toe.

“Eerst hebben we gekeken 
naar wat de behoefte was en 
op basis daarvan hebben we 
een content management sy-
steem (CMS) gekozen dat zo 
gebruiksvriendelijk en flexi-
bel mogelijk is. Het inrichten 
van de site was verreweg het 
meeste werk. Daarna moesten 
alleen nog de puntjes op de i 
worden gezet.”

Beveiliging upgraden
Gelukkig zijn Ernst-Jan en zijn 
collega’s ook bereid het tech-
nisch onderhoud aan de site 
te blijven doen, want de tech-
niek blijft zich doorontwikke-
len. “En ook moeten we conti-
nue de beveiliging van de site 
blijven upgraden, want je wilt 
niet dat er hackers inbreken 

en de boel overhoop gooien. 
Verder komt er binnenkort 
weer een nieuwe versie van 
het CMS, die nog gebruiks-
vriendelijker is.”
Harrit Hoppenbrouwers, 
vormt samen met Leo Schlie-
kelmann, Saskia Wolf en on-
dergetekende de redactie van 
de website. “Vanuit mijn com-
municatieachtergrond en mijn 
betrokkenheid bij de wijk ben 
ik in het project gestapt”, legt 
Harrit uit. “De redactie bestaat 
nu uit vier leden en dat is voor 
mij goed werkbaar, maar wel 
een minimum aantal. Dat heb 
je echt nodig om de site leven-
dig, actueel en interessant te 
houden. Ik wil overigens nog 
wel zeggen dat de site is be-
doeld voor zowel het nieuwe 
deel als het oude deel van de 
wijk”, voegt Harrit nog toe. 
“Daar heb ik van het begin af 
aan de nadruk op gelegd.”
Wat opvalt, is dat bij iedereen 
de betrokkenheid bij de wijk 
en het leren kennen van meer 
buurtbewoners een belangrij-
ke reden is om aan het project 
mee te doen.
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• Een deel van de feest-
commissie in vergadering. 
Vlnr: Peggy, Wieger, Rolf, 
Saskia en Mark.

Nieuwe feestcommissie, nieuw elan

Nieuwe website 
hetwittedorp.nl

Het Midzomernachtfeest 2011
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Dree van Beeck woont al 
vanaf zijn geboorte in Stra-
tum. Vanuit zijn ouderlijk 
huis aan de Heezerweg ver-
huisde hij naar de Leender-
weg en daarna in 1980 naar 
zijn huidige woning in de 
Petrus Dondersstraat. Dree 
is een van de vele goede 
muzikanten in zijn straat. 
Jarenlang speelde hij bij 
de bekende slagwerkgroep 
Slagerij van Kampen. Zijn 
vrouw Margot is na haar 
studie in Amsterdam bij 
hem komen wonen in 1998. 
Hier wonen ze, samen met 
hun zoon Bram (9), al jaren 
met veel genoegen. De 
buurt ervaren ze als mooi, 
rustig en gemoedelijk. 

door Marion Steegh

Koken heeft een belang-
rijke plek in het gezin Van 
Beeck. Dree en Margot houden 
ervan om samen te koken 
en hun zoon Bram heeft een 
kookclubje op school. Hij wil-
de van jongs af aan meehelpen 
als er thuis gasten kwamen 
eten. Margot houdt vooral van 
de mediterrane keuken. Als 
dochter van een banketbakker 
heeft ze een voorliefde voor 
bakken. De nagerechten zijn 
bij haar in goede handen. 

Dree houdt van de oosterse 
keuken, met een voorkeur 
voor de pittige gerechten. Hij 
raadpleegt daarbij zijn ver-
zameling Chinese, Japanse, 
Thaise en Indonesische kook-

boeken. De ingrediënten haalt 
hij bij de toko op de Kleine 
Berg. Dree maakt zelf zeer ap-
petijtelijke Indonesische sam-
bal. Vrijgevig schenkt hij je zo 
nu en dan een hele pot vol!

Mannenkookclub
Met zijn broer en enkele vrien-

den vormt hij een kookclub. 
Ze zijn met zijn achten en 
soms schuift er een gast aan. 
Ze ontmoeten elkaar één keer 
in de twee maanden. Het mot-
to is uitgebreide, exclusieve 
gerechten. Zijn broer coördi-
neert de club en zorgt ervoor 
dat de vaak ongebruikelijke 
ingrediënten beschikbaar zijn. 
Desnoods laat hij deze uit het 
buitenland overkomen. 

Dree en Margot geven het 
stokje door aan Mark Haans in 
de 2e Wilakkersstraat. Mark 
kan goed koken en is een 
echte wijnkenner. 

a
Kip Kung Pao
uit het Chinees kookboek van Dree

Ingredienten
- 350 g kipfilet, zonder vel
- 3 el lichte sojasaus
- 3 el Shaoxing-rijstwijn
- 2 tl sesamolie
- 1 el maïzena
- 120 g gepelde waterkastanjes
- 3 el olie
- 450 g jonge spinazie
- ½ tl zout
- 3 teentjes knoflook, fijngehakt
- 120 g ongezouten pinda’s
- 1 lente-uitje, gesnipperd
- 1 el fijngehakte gemberwortel
- 1 tl chilisaus
- 1 el suiker
- 1tl Chinese zwartrijstazijn
- 60 ml kippenbouillon

KUNG PAO is een klassieke scherp-
zure saus uit Szechuan en kan wor-
den geroerbakt met zeevruchten, 
groenten, varkensvlees en kip. De 
kruiden en specerijen worden in 

olie op een hoog vuur gebakken, 
waardoor de ‘kruidigheid’ wordt 
versterkt en de olie een smaakje 
krijgt. 

Bereiding
SNIJD de kip in blokjes van 2,5 cm. 
Leg de blokjes in een kom, voeg 2 
eetlepels van de sojasaus, 2 eetle-
pels van de rijstwijn, 1 theelepel 
van de sesamolie en 2 theelepels 
van de maïzena toe en schep het 
geheel door elkaar. Laat het vlees 
ten minste 20 minuten in de koel-
kast marineren. 
BLANCHEER de waterkastanjes in 
kokend water, dompel ze daarna in 
koud water. Laat ze uitlekken, dep 
ze droog en snijd ze in plakjes. 
VERHIT een wok op hoog vuur. 
Laat 1 eetlepel van de olie heet 
worden. Roerbak de spinazie, het 
zout, 2 theelepels van de knoflook 
en 2 theelepels van de rijstwijn tot 
de spinazie verschrompeld is. Schep 
de spinazie uit de wok, verdeel 
hem over de rand van een groot 
bord, dek het geheel af en houd het 
warm. 
ROOSTER de pinda’s in de wok tot 
ze goudbruin zijn. 
VERHIT de wok opnieuw op hoog 
vuur. Laat de rest van de olie heet 
worden. Roerbak het lente-uitje, de 
gemberwortel, de rest van de knof-
look en de chilisaus 10 seconden. 
Voeg de waterkastanjes toe en roer-
bak het geheel 15 seconden. Roer 
de suiker, de azijn, de bouillon, de 
rest van de sojasaus, de rijstwijn, 
de sesamolie en de maïzena door 
elkaar. Roer dit door de saus en 
laat deze indikken. Voeg de kip en 
de pinda's toe en schep het geheel 
voorzichtig door elkaar. Schep het 
kipmengsel in het midden van het 
bord met de spinazie en serveer de 
schotel onmiddellijk.

Voor u geknipt Eindhovens Dagblad  2 maart 2011
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• Margot en Dree houden 
van samen koken.

a Men neme een Vin du Dok b
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De Hemelvaders, sinds 1991
Van wie zijn toch die stickers met dat engeltje op de auto’s?

Gijs Banken, Edjoe en Leon 
Osinski, John Jansen, Marcel 
Teheux, Kim Egger en Henk 
van der Vondervoort kenden 
elkaar van de buurt en de 
zwemles van hun kinderen. 
Op een zaterdag in 1991 
besloten ze eens iets anders 
samen te gaan doen. Het 
werd een dagje Blijdorp 
waar de zeven vaders en 
hun kinderen met de trein 
naar toe gingen. De eerste 
Hemelvadertour was gebo-
ren. 

door Wieger Cornelissen  
en Michel Theeuwen

Sindsdien is deze activi-
teit verder uitgebouwd rond He-
melvaart tot wat het Hemelva-
dersweekend nu is. In het begin 
was er geen vast programma. 
Leo Schliekelmann heeft de ver-
anderingen de laatste jaren al-
lemaal meegemaakt want hij is 
al bijna tien jaar een fanatieke 
Hemelvader: “Na enkele ad hoc 

tours is er een ideale program-
mering ontstaan met veel tradi-
ties. Vertrek op woensdagmid-
dag voor Hemelvaart, op de 
donderdag een speldag op de 
locatie. Op de vrijdag een uitje 
in de omgeving van de verblijf-
plaats en op vrijdagavond het 
Open podium, waarna zater-
dag in de loop van de ochtend 
wordt opgebroken.” Steevast 
wordt het weekend afgesloten 

op het Burghplein waar de moe-
ders de verhalen te horen krij-
gen, de opgenomen films bekij-
ken en een pizzakraam zorgt 
voor de warme maaltijd. 
Elk jaar komen er vaders bij en 
vallen er vaders af. Soms willen 
kinderen zelf niet meer mee en 
er is volgens Leo ook een onge-
schreven regel: “Als de kinde-
ren te oud worden, meestal aan 
het begin middelbare school-
tijd, zwaaien de vaders ook af. 
Aanmelden is niet mogelijk, 
je wordt gevraagd om mee te 
gaan. Inmiddels zijn er vijfen-
zestig verschillende vaders met 
hun kinderen mee op tour ge-
weest, de meesten uit het Witte 
Dorp/De Burgh. Overigens is 
dat geen voorwaarde, maar wel 
handig bij het voorbereiden van 
de touractiviteiten.” 

Eens een Hemelvader
De ’Blijdorpers’ zijn er al lang 
niet meer bij. Onder het motto 
“eens een Hemelvader altijd 
een Hemelvader” worden de he-
melveteranen echter nog regel-
matig betrokken bij activiteiten 
zoals de nieuwjaarsreceptie en 
reünie-uitstapjes. En ze zijn ook 
altijd van harte welkom bij de 

terugkomst van het jaarlijkse 
hoogtepunt. 
Dat hoogtepunt wordt dit jaar 
beleefd in Zutendaal in België 
waar twintig vaders en eenen-
veertig kinderen naar toe gaan. 
Leo: “Het thema is dit jaar: 
de Oertour. Binnen dat thema 
wordt op een creatieve wijze 
een programma gemaakt. De 
uitwerking blijft tot op het 
laatst voor iedereen een verras-
sing.” 
En waarom al die stickers op 
de auto’s? Leo: “In de loop der 
jaren is het idee ontstaan om 
stickers op de achterruiten van 
de auto’s te plakken, om elkaar 
onderweg naar en van de tour 
makkelijk te kunnen herken-
nen. Is natuurlijk ook weer zo'n 
traditie geworden.”
Er zijn intussen ook afsplit-
singen ontstaan van de wit-
te Hemelvaders. Zo heeft Paul 
Keltjens na zijn verhuizing uit 
het Witte Dorp in Meerhoven 
een vergelijkbaar initiatief ge-
nomen onder de naam Meerva-
ders. Paul Keltjens woonde in 
de Petrus Dondersstraat toen 
hij voor het eerst meeging op 
Hemelvaderstour. Twee jaar la-
ter verhuisde hij naar Meerho-
ven. Vanwege de onpraktische 
afstand stopte hij met de He-
melvaders. 

Maar... eens een Hemelvader, 
altijd een Hemelvader. In Meer-
hoven kopieerde hij het initia-
tief en startte met twee buurt-
genoten een Hemelvaders2. Op 
dezelfde dagen met hetzelfde 
programma gingen de Meerho-
venaren vooral kamperen. De 
ene keer op een leeg weiland 
waar ze wel een meegenomen 
zwembad opbouwden en dat 
verwarmden met een houtka-
chel. De andere keer bij een 
scoutingblokhut. Inmiddels is 
de groep in Meerhoven uitge-

groeid tot 10 vaders en 21 kin-
deren. 

Paul: "Maar dat is nog steeds 
beter te behappen dan het dub-
bele. We zijn dan ook wat flexi-
beler. Is het mooi weer dan 
laten we het programma wat 
schieten en gaan we gewoon 
kamperen; de kinderen verma-
ken zich toch wel.”
Marc Maas woonde dertien 
jaar geleden in het Witte Dorp. 
Zijn kinderen waren destijds 
te klein om al mee te mogen 
op Hemelvaderstour. Jolien was 
twee jaar en Luuk nog maar 
enkele maanden. Voordat zijn 
kinderen oud genoeg waren 
verhuisde Marc met zijn gezin 
naar de wijk Dierdonk in Hel-
mond. 

Niet te ver van huis
Daar zette hij enkele jaren later 
een 'vaderweekend' op, eerst 
met enkele vrienden en beken-
den, later aangevuld tot 10 va-
ders en 23 kinderen. Het vaste 
clubje ging in juli en later in 
september, kamperen, in een 
boerderij en zelfs in een luxe 
vakantiehuis zitten. En steeds 
niet te ver van huis, hooguit in 
Limburg. "De kinderen vonden 
het prachtig, keken er altijd al 
naar uit.” De oudste kinderen 
van 18 en 19 gingen zelfs al een 
deel van het programma orga-
niseren.
Maar het waren ook de kin-
deren die er een einde aan 
maakten. In tegenstelling tot de 
Hemelvaders verversten de Hel-
monders hun gelederen niet. 
Dus toen verschillende kinde-
ren afhaakten omdat ze liever 
gingen zeilen of badmintonnen 
op hoog niveau, ging dit jaar 
het tiende vaderweekend niet 
door. "We hadden ook wel het 
gevoel: en nu weer eens wat an-
ders doen", aldus Marc.

Bouw Servaasplein afhankelijk van verkoop
door Michel Theeuwen

De bouw van woningen 
achter de Fatimakerk aan 
het Servaasplein start pas als 
70 procent is verkocht. Er is 
wel interesse volgens make-
laar Rob van Engelen, maar 
tot veel verkochte woningen 
heeft dat nog niet geleid. ”Dit 
zijn woningen in een prijs-
klasse die momenteel niet de 
makkelijkste is; mensen heb-
ben veel moeite om de finan-
ciering rond te krijgen”, aldus 
de verkopende makelaar van 
Van Engelen; De Wilde Make-
laars uit Waalre. 
Het project bestaat uit 14 een-

gezinswoningen met een voor-
pad en een parkeergarage. De 
huizen liggen 50 centimeter 
boven maaiveld zodat de ga-
rage niet te diep hoefde te 
worden. De privéparkeerplaats 
ondergronds is via twee trap-
jes te bereiken: via de hal en 
via de achtertuin. Van Engelen 
geeft toe dat de verhoogd aan-
gelegde tuinen niet al te groot 
zijn. ‘Stadstuinen’ noemt hij 
ze. En inderdaad, de witte 
kleur met de zwarte dorpel 
is afgekeken van… het Witte 
Dorp. Ook dat geeft de make-
laar ruiterlijk toe. De aanne-
mer is Van Bergen BV. 
Ook loopt er nog een be-
zwaarschrift bij de gemeente 
over de ingang van het on-

dergronds parkeren. Die ligt 
nu aan de Sint-Adrianusstraat, 
maar de bezwaarmakers wil-
len dat de toegang aan het 
Servaasplein komt te liggen. 
Bij de ingang zijn ook par-
keerplaatsen voor bezoekers 
gepland. Die kunnen immers 
noch ondergronds noch bij de 
woning hun auto kwijt. 
Om plaats te maken voor het 
nieuwbouwplan – een opvol-
ger van het eerder gemaakte 
schetsontwerp voor apparte-
menten – moet onder meer 
het gebouw van scouting Père 
Kersten, de pastorie en enkele 
units bij Korein verdwijnen. 
Het spilcentrum van Korein en 
basisschool De Wilakkers krij-
gen er een gebouw bij. 

Meer informatie: 
www.servaasplein.nl
www.vanengelendewilde.nl
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• Impressie van de nieuwe 
woningen aan het Servaas-
plein.

• Een van de vele herken-
bare auto's van een hemel-
vaarder.

• Hemelvaders in actie in 2008.
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door Wieger Cornelissen

Vanaf 1938 heet het be-
drijf "De City" en exploiteert 
dan een lijndienst die van de 
Markt via de Hertogstraat en 
Aalsterweg naar de Tivolilaan 
rijdt. En met lijn 4 komt er 
een lijndienst die van de Markt 
via de Geldropseweg, St. Jori-
slaan, Gasthuisstraat, Heezer-
weg, Heistraat en Leenderweg 
naar eindpunt Tivolilaan rijdt. 
Tot zover het relaas van Sierd. 
Op het Internet vind ik na het 
intikken van enkele zoekter-
men informatie over het type 
bus dat op de kaart te zien is. 
Tijdens de Tweede Wereldoor-
log was een groot deel van de 
Nederlandse autobussen over 
de oostgrens verdwenen en 
van de resterende exemplaren 
verkeerden de meeste in de-
plorabele staat. Om het perso-
nenvervoer over de weg weer 
op gang te brengen, werden na 
de bevrijding grote series nieu-
we stadsbussen geïmporteerd. 

Ford Trambus
In 1947 wordt trots de aan-
koop van nieuwe Ford bussen 
aangekondigd, waardoor fre-
quenties onder andere in Stra-

tum verhoogd kunnen wor-
den. Zo’n Ford Trambus is ook 
op de foto en ansichtkaart te 
zien. Deze Ford Trambus bevat 
een uit Amerika geïmporteerd 
chassis van Ford, een Magirus 
motor en een carrosserie die 
in Nederland door firma’s als 
Jongerius of Fokker Verheul 
werd opgebouwd. Afhankelijk 
van de firma die de carrosserie 
aanbracht ziet de bus er dus 
anders uit, zoals te zien is op 
de ansichtkaart en de foto. 
Na de komst van het nieu-
we busstation in 1954 bij het 
spoor worden de lijnen met 
een letter aangeduid. Daaruit 
valt af te leiden dat de foto 
op het Burghplein vóór 1954 
moet zijn gemaakt. Via Sierd 
Loman kreeg ik het e-mail-
adres van Henk Meelen, die 
mij niet veel kan vertellen 
over lijn 4 maar wel een prach-
tige foto stuurt die hij in 1963 
op een autobeurs kocht. De 
foto is in 1953 gemaakt op de 
hoek van de Heezerweg en 
Tivolilaan. Maar het blijft nog 
een raadsel hoe de bus op het 
Burghplein terechtkwam zoals 
te zien is op de ansichtkaart. 

Wijkhistoricus
Ik besluit navraag te doen 
bij onze wijkhistoricus Hans 

Hoekstra. Hans weet te vertel-
len dat Thomas Johannes van 
Waveren de bus destijds ook 
heeft gefotografeerd. Hans kan 
mij doorverwijzen naar Tom 
en Ottoline, zoon en dochter 
van de fotograaf. Ik krijg van 
Hans twee Hotmail adressen 
en stuur daar een uitleg en 
vriendelijk verzoek naar toe. 
Na enkele dagen ontvang ik 
twee e-mails. Ottoline schrijft: 
“Ik wil graag vertellen wat 

ik weet over de bus die over 
het Burghplein reed. Ik ben in 
1947 geboren en van de begin-
periode dat de bus daar reed 
weet ik niks meer. Maar met 
wat puzzelwerk in oude films 
kom ik toch een eindje.”

Film
“Op een film uit 1948 is een 
stukje te zien waar dezelfde 
bus vanaf de Heezerweg aan 
komt rijden over de 1e Wilak-

kersstraat en stopte ter hoogte 
van de familie Knol die op 
nummer 12 woonde. Mijn zus-
je en broer, opa en oma stap-
pen in. Ik vind nog een aan-
wijzing in een film uit 1953. 
We wachten op de bus aan de 
andere kant (de kant van het 
plantsoen). Mijn zusje klimt 
in het buspaaltje (helaas zijn 
de beelden niet zo scherp dat 
de tekst op het bord bovenaan 
het paaltje te lezen is). Er is 
geen bus te zien, de film stopt 
eerder. Conclusie is dat de don-
kerblauwe bus daar ten minste 
van 1948 tot en met 1953 heeft 
gereden.” Ottoline laat mij we-
ten het leuk te vinden dat er 
nog steeds zo veel belangstel-
ling is voor de oude situatie 
rondom het Burghplein. 

Haar broer Tom laat weten: 
“Mijn jongste zus Ottoline is 
van na de oorlog evenals haar 
man Maarten van Alphen die 
in de 2e Wilakkersstraat woon-
de. Zij zullen je aan weinig 
gegevens kunnen helpen. Zelf 
ben ik van 1936, oud genoeg 
om me de bus goed te herin-
neren. Bovendien had ik in die 
tijd veel belangstelling voor 
bussen en kwam ik regelmatig 
in de garage in de Bleekstraat. 
De zoon van de eigenaar (hr. 
Boon) - destijds bedrijfsleider - 
was een oud-leerling van mijn 
vader op de MTS.”

• Oude ansichtkaart met Lijn 4 op het Burghplein.

Buslijn 4 op het Burghplein

Lijn 4, een duik in het verleden
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Een leuke ansichtkaart van 
een stadsbus op het Burgh-
plein prikkelde mij om uit 
te zoeken wat er feitelijk te 
zien is op die kaart. Via de 
website van Eindhoven in 
Beeld kom ik na een uurtje 
doorklikken in contact met 
stadgenoot Sierd Loman. 
Sierd achterhaalt na enig 
speurwerk dat op 1 januari 
1928 werd gestart met de 
Stadsverkeersdienst Eind-
hoven met onder andere 
een lijn op Stratum die 
vanaf de Markt via de Gel-
dropseweg, Rochusstraat, 
Stratumsedijk en Aalster-
weg naar het Bloemenplein 
reed.

door Tom van Waveren

Na de oorlog begonnen alle 
buslijnen op de Markt, reden dan 
via de Nieuwstraat en waaierden 
vervolgens uit. In het lijnenschema 
voor Stratum bestond lijn 1 in mijn 
herinnering niet. Wel waren er:
Lijn 2: Vestdijk – Kanaalstraat – 
Bleekstraat - Hertogstraat – Stra-
tumsedijk  - Aalsterweg –   Orchi-
deënstraat of St. Gerarduslaan – St. 
Gerardusplein – Primulastraat  - 
Aalsterweg .  Eindpunt  op de hoek  
van de toen nog niet doorgetrok-
ken Floralaan (nu: Floralaan West).
Lijn 3:  t/m Stratumsedijk zelfde 
traject als lijn 2, vervolgens Leen-
derweg tot het eindpunt op het 
Floraplein. Daar hield de verharde 
weg toen op en ging over in het 
Leenderfietspad.
Lijn 4: t/m Bleekstraat zelfde route 
als lijnen 2 en 3, vervolgens Gel-
dropseweg en daarna in de eeste 
naoorlogse jaren (ik schat tot + 
1950) St. Jorislaan – Gasthuisstraat 
– Heezerweg tot het eindpunt bij 
de kruising met de Floralaan (nu: 
Floralaan Oost). 
Daar was toen de grens met de ge-
meente Geldrop. Vlak over de grens 
lag de wijk Tivoli. De wijk Schut-
tersbos is van later. 

Rond 1950 werd de route verlegd. 
De bus reed de Geldropseweg iets 
verder af en sloeg dan rechtsaf: 
Petrus Dondersstraat – 2e Wilak-
kerstraat – Burghplein – 1e Wilak-
kerstraat - Heezerweg en verder 
dezelfde route als daarvoor.
Toen de nieuwbouw richting Pius-
laan/Tivolilaan ver genoeg gevor-
derd was, werd de route aangepast 
en reed de bus rechtuit door de 
verlengde Petrus Dondersstraat en 
de St. Bonefaciuslaan met als eind-
punt, als ik mij goed herinner, de 
kruising met de Tivolilaan (toen de 
grens met de gemeente Geldrop).

Toen in 1954 het nieuwe station 
gereed was, kwam er een nieuw 
busstation aan de zuidkant van de 
spoorlijn en verviel het eindpunt 
Markt. De lijnen werden toen twee 
aan twee aan elkaar geknoopt en 
kregen letters in plaats van cijfers. 
Als ik mij goed herinner werd lijn 4 
onderdeel van lijn H.
De drukke lijnen reden om het 
kwartier (.00, .15, .30 en.45) de 
overige om het half uur. De lijnen 2, 
3 en 4 hoorden bij de drukke lijnen.

De bushalte van lijn 4 was voor 
het Witte Dorp in de eerste naoor-
logse jaren in de St.Jorislaan bij de 
Burghstraat. Vanaf ongeveer 1950 
kwamen er twee haltes, de eerste 

in de Petrus Dondersstraat bij de St. 
Odastraat (tegenover nr. 8 à 10 en 
tegenover nr. 3 à 5) en de tweede 
op het Burghplein (tegenover nr. 
11 à 12), zoals op foto's te zien 
is. De volgende halte was op de 
Heezerweg vóór de Heistraat. Na 
de omlegging van circa 1954 ver-
viel de halte op het Burghplein en 
kwam er een halte bij in de Petrus 
Dondersstraat ter hoogte van de St. 
Jansweg.

Kort na de oorlog stonden er bij de 
haltes klein rode metalen bordjes, 
met alleen BUS erop, die later ver-
vangen zijn door grotere metalen 
bordjes (geel aan de voorkant) 
waarop ook de lijnnummers en de 
bestemming stond. Zo’n bordje is 
op de foto bij het eindpunt op de 
Tivolilaan te zien.

In de eerste naoorlogse jaren reed 
er een ratjetoe aan bustypes. Met 
de nummering van de eigen bussen 
was “De City” in mijn herinnering 
in 1950 tot in de 30 gekomen. De 
foto van de bus met nummer 45 
kan dus inderdaad uit 1953 stam-
men. Die bus heeft nog een oud 
provinciaal kenteken (met de N van 
Noord-Brabant) dat moet zijn afge-
geven in 1951 vóór is overgestapt 
op het huidige systeem van lande-
lijke kentekens.
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KidsBuurt

door Paula van Overveld

Jonneke en Joep vielen 
voor de ruim bemeten inhoud 
en authentieke details van 
hun huis aan de Sint Odulp-
husstraat. Ook de rust, het 
groen en de nabijheid van 
het centrum kwamen precies 
overeen met wat er op hun 
verlanglijstje stond. En er is 
voldoende ruimte om Jonne-
kes zoon Pepijn (27) en doch-
ter Joni (22) die respectievelijk 
in Utrecht en Eindhoven wo-
nen, gastvrij te onthalen. Na 
de koop, volgde een uiterst 
grondige opknapbeurt: alles 
werd gestuct en wit geschil-
derd, een nieuwe badkamer 
en keuken werden geplaatst, 
en authentieke zaken in ere 
hersteld, zoals het prachtige 
visgraat parket. Maar de kroon 
op hun werk is wel de uitge-
broken en compleet verbouw-
de ruimte op de 2e en 2,5e ver-
dieping die als bibliotheek an-
nex werkruimte dienst doet. 
Er kwam het nodige reken- en 
constructiewerk aan te pas om 

de ruim 4000 - vooral histori-
sche - boeken goed te herber-
gen. Het resultaat: een oase 
van licht, rust en ruimte waar 
vooral Joep zich vaak ophoudt.

Muziek en historie
Jonneke ‘zit’ in de muziek: is 
muziekdocente op een mid-
delbare school, was tot voor 
kort koordirigent, ze zingt en 
is handig op heel wat mu-
ziekinstrumenten. Voor de 
lol speelt ze basgitaar in een 
band, samen met mensen uit 
haar oude Iriswijk-buurt. En 
buiten dat studeert ze dit jaar 
af voor haar master Kunst en 
Educatie. 
Joep is in zijn dagelijks leven 
actief in de bestuursstaf van 
de TU/e en heeft een zwak 

voor historie. “Ik houd me 
vooral bezig met het kunst- 
en cultuurbeleid, met acade-
mische vorming en erfgoed. 
Ik word ook wel gezien als 
de officieuze geschiedschrijver 
van de TU/e.” Buiten zijn werk 
is hij actief in diverse stichtin-
gen zoals ‘De negende’, een 
club die zich richt op de Eind-
hovense cultuurhistorie. Van 
tijd tot tijd is Joep achter zijn 
schildersezel te vinden en hij 
heeft een passie voor Portugal. 
Zijn Portugese vertaalwerk en 

de door een kunstenares ver-
vaardigde glazen kunstwerk-
jes in de raampjes boven de 
schuifdeuren die de aparte ei-
landjes van de Portugese Azo-
ren voorstellen, zijn daar con-
crete uitvloeisels van. Al met 
al niet verwonderlijk dat een 
defecte tv in huize Huiskamp-
Reeser nooit een vervanger 
kreeg. 

Geen ‘kak’
“Aanvankelijk dachten we dat 
het Witte Dorp een wat ge-
sloten dorpsgemeenschap was 
of misschien zelfs ‘kak’. Maar 
niets is minder waar. We heb-
ben het hier heel erg naar 
onze zin, vinden het een fijne 
buurt waar mensen heel pret-
tig en ongedwongen met el-

kaar omgaan.” Het mengen in 
de buurt, ligt wat Joep betreft 
meer in de aard van Jonneke. 
“Ja, ik vind het fijn als ik de 
mensen om me heen ken”, 
vertelt ze enthousiast. Maar 
veel tijd om zich in buurtac-
tiviteiten te storten heeft ze 
niet. Hoewel ze met Konin-
ginnedag zichtbaar genietend 
achter de bar te vinden was. 
“Ik vond het heel gezellig. 
Daar ontstond ook het idee 
om tijdens het Midzomer-
nachtfeest mee te gaan zingen 
met fanfare Sint Cecilia. Echt 
leuk! Hopelijk sluiten zich 
hier nog veel meer buurtgeno-
ten bij aan.” Voor haar is het 
in ieder geval weer een mooie 
gelegenheid om meer mensen 
in de buurt te leren kennen.
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• Joep en 
Janneke 
op hun 
prachtig 
uitge-
bouwde 
bovenver-
dieping 
tussen de 
duizenden 
boeken.

Een ongedwongen sfeer 
in een doordachte buurt

Nieuw
in de wijk

Hun leven samen-onder-een-
dak, startte vorig jaar aan 
de Sint Odulphusstraat 28. 
Toch hebben Jonneke Reeser 
en Joep Huiskamp al sinds 
1999 een relatie, maar had-
den tot voor kort elk hun ei-
gen adres: zij in de Iriswijk, 
hij aan de Fellenoord. Nu 
gaat er geen dag meer voor-
bij zonder dat ze tegen el-
kaar zeggen hoe fijn ze het 
huis vinden en hoe fijn ze 
hier wonen. Maar liefst vijf 
maanden van noeste arbeid 
gingen eraan vooraf. En aan 
de wandel met hun 15-ja-
rige hondje Belle zien ze 
steeds meer hoe doordacht 
Dudoks licht- en lijnenspel 
is in zowel de afzonder-
lijke huizen als in het totale 
straatbeeld.

Colofon
De Witte
Redactieadres: 
Het Witte Dorp: 
Sint Adrianusstraat 1 
De Witte Burgh: 
Gebroeders van Doornestr. 11 
Redactie: 
Wieger Cornelissen,  Hans 
Hurkmans,  Paula van Overveld, 
Maarten van Roessel, Marion 
Steegh, Nel Stevens en Michel 
Theeuwen 
Druk: Koppie Koppie, 
Eindhoven
Kopij of tips: op cd of per 
e-mail: dewitte@paulissimo.nl
Internet: www.hetwittedorp.nl

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

Rommelmarkt 
Rochusbuurt
Op zondag 26 juni 2011 is in 
de Rochusbuurt weer de jaar-
lijkse gezellige rommelmarkt 
van 10 - 15 uur in en rondom 
het speeltuintje aan de Hoef-
kestraat. Alle inwoners van 
het Witte dorp en de Witte 
Burgh worden hierbij uitgeno-
digd om te komen snuffelen 
en misschien wel de mooiste 
koopjes op de kop te tikken, 
en anders een drankje te drin-
ken op het terras!
Info over kraamverhuur:
suzanne.keuning@chello.nl
anneliesvandenboogaart@hot-
mail.com

Nomie Camp en Annabelle 
Ramaekers van groep 8 van 
basisschool de Wilakkers heb-
ben samen als schoolproject 
een geschiedenisboekje voor 
de basisschooljeugd over "Het 
Witte Dorp" gemaakt. In dit 
geschiedenisboek hebben zij 
een tijdslijn uitgezet. Gedu-
rende deze tijdslijn hebben ze 
een aantal interessante onder-
werpen uitgekozen en hier-
over het een en ander toege-
licht. Vervolgens hebben zij 
die tekst met vragen over de 
tekst afgesloten, “zodat je de 
informatie goed kunt onthou-
den”, aldus de meiden.

De onderwerpen zijn: de lig-
ging; de geschiedenis, het ont-
staan; de architect en de bouw; de 
oorlogstijd; de DAF en de ontwikke-

lingen van Daf; de buurtvereniging 
en de gezellige dingen zoals Konin-
ginnedag, midzomernacht; en een 
interview.

Geschiedenisboekje over Witte Dorp
• Nomie 
Camp 
(r) en 
Anna-
belle 
Ramae-
kers.
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door Nel Stevens

De herinrichting van 
de Petrus Dondersstraat is ein-
delijk af. In september vorig 
jaar konden de bewoners van 
het 1e deel al opgelucht adem-
halen, sinds enkele maanden 
is de hele straat klaar. Het 
fraaie resultaat was het tijde-
lijk ongemak wel waard.

Enthousiast
We blikken terug met Mar-
tijn van Boven van de klank-
bordgroep ‘Herinrichting Pe-

trus Dondersstraat’ die nauw 
betrokken was bij het pro-
ject. “De klankbordgroep is 
enthousiast over het resultaat 
en over de samenwerking 
met de gemeente. De gemeen-
te heeft zich heel welwillend 
opgesteld, ook ten aanzien 
van de groenvoorziening. 
Normaal worden hele kleine 
boompjes geplant, maar het 
is gelukt om een groter for-
maat te krijgen”. Gekozen is 
voor de Linde; een boom die 
zich mooi ontwikkelt, regel-
matig van vorm en groots in 
haar verschijning. Het mooie 
weer van de afgelopen weken 
heeft natuurlijk een handje 
geholpen, maar het moet ge-
zegd: de Lindes dragen al veel 
blad en kleuren de straat een 
beetje groen. Misschien kun-
nen we onze straat binnen-
kort omdopen in de Petrus 
Donderslaan? 

Kinderziektes
Er zijn nog wat ‘ kinderziek-
tes’ die moeten worden opge-
lost. Zo wordt nog bekeken 
of er een extra parkeerplaats 
bij de bushalte kan komen en 
of de versmalde toegang tot 
de straat voldoende is om de 
snelheid van het inkomende 
verkeer te temperen. 

30 km per uur
Daar lijkt het niet op. Martijn: 
“Er wordt minder hard gere-

den dan voorheen, maar nog 
steeds te hard. Laten we als 
bewoners van het Witte Dorp 
en de Witte Burgh het goede 
voorbeeld geven door maxi-
maal 30 km per uur te rijden. 
Je achterligger zal er snel aan 
wennen!” Een oproep die we 
van harte onderschrijven.

8

• In de vorige De Witte 
waren ze bijna onherken-
baar door de te donkere 
afdruk. Daarom dit plaatje 
in de herhaling met de 
oude bewoonster mevrouw 
Vogels en de nieuwe bewo-
ners van Burghplein 13: 
Danielle en Maarten die 
het pand half november 
kochten en er afgelopen 
januari hun intrek namen. 
Ze hebben flink geklust. 
De ritjes naar de stort zijn 
niet op twee handen te 
tellen, er gingen tiental-
len liters verf doorheen, 
het hele huis werd voor-
zien van dubbelglas, er 
kwam een nieuwe keuken 
en een nieuwe badkamer. 
Daarvoor kwamen een aan-
nemer, loodgieter, elektri-
cien, raamzetter, vloerleg-
ger, tegelzetter, timmer-
man, kitter, stukadoor en 
vele behulpzame vrienden 
en kennissen er in een half 
jaar tijd over de vloer. De 
tuin en zolder mogen nog 
even wachten. Nu is het 
wat het tweetal betreft 
eerst tijd om te genieten 

van de buurt en hun huis 
waar ze inmiddels wel hun 
eigen stempel op hebben 
gezet.
En wat ze van de buurt 

vinden? “We zijn elke dag 
weer blij om hier te wo-
nen; de wijk die er nu zo 
mooi groen en zomers uit-
ziet, die gezelligheid en be-

drijvigheid rondom Konin-
ginnedag die we hier voor 
het eerst meemaakten, de 
mensen die een praatje ko-
men maken en geïnteres-

seerd zijn. Kortom we voe-
len ons hier al helemaal 
thuis en we hadden geen 
fijnere plek om te wonen 
kunnen bedenken!”

Foto-
rectificatie
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• Het eerste deel is klaar.

• De Petrus Dondersstraat 
op de schop.

• De Lindes dragen al veel 
blad.

Een groene Petrus Dondersstraat
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door Nel Stevens

De bouwwerk-
zaamheden in het kloos-
terverzorgingshuis Glo-
rieux aan de Geldropse-
weg hebben een nieuwe 
fase bereikt. De nieuw-
bouw DePoorter waar we 
eerder over schreven in 
De Witte is inmiddels in 
gebruik. Aan de verbou-
wing van het verzorgings-
huis wordt de laatste 
hand gelegd. Begin deze 
maand is de verbouwing 
van de voormalige kapel 
gestart. 

Auditorium
De kapel, in onze buurt 
beter bekend als trouw-

kapel, wordt omgevormd 
tot een aantal multifunc-
tionele ruimtes. In het 
souterrain worden twee 
ruimtes gerealiseerd die – 
eventueel samengevoegd  
– geschikt zijn voor verga-
deringen, bijeenkomsten 
en trainingen. De eigenlij-
ke kapel wordt verbouwd 
tot een auditorium dat 
plaats biedt aan 80 perso-
nen. Rond deze ruimte is 
er plaatst voor exposities 
en tentoonstellingen van 
(religieuze) collecties. 
De kapel met daaronder 
een recreatieruimte werd 
in 1952 in gebruik geno-
men. Begin jaren negen-
tig werd de kapel echter 
te groot vanwege een ster-
ke afname van het aantal 
leden van de Congregatie 
en er werd een kleinere 

kapel gebouwd aan het 
kloosterverzorgingshuis.
De ruimte werd vanaf 
2000 verhuurd aan de ge-
meente Eindhoven die de 
kapel als trouwzaal ge-
bruikte. Deze huurover-
eenkomst is in september 
2010 beëindigd. 

75jaar
De werkzaamheden zijn 
begin mei van start ge-
gaan. Als alles volgens 
plan verloopt, kan de 
opening eind oktober 
plaatsvinden. Dan vieren 
‘de zusters’ ook dat ze 
75 jaar op De Burgh zijn, 
zoals het Glorieuxpark 
oorspronkelijk heette. Er 
komt nog een open dag 
voor de buurtbewoners, 
zo hebben de zusters be-
loofd.  • De verbouwing van de Kapel is gestart.

Koninginnedag: zonnig en zalig
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• Ook dit jaar was het weer goed toeven op het Burghplein met 
Koninginnedag... 'Ik houd van Holland' was het thema en dat 
zou je er inderdaad van gaan doen. Er werd gefietst, kratten ge-
stapeld, gezongen, gelachen, gegeten en gedronken. En er werd 
goed omgezet, want er ging van alles in de aanbieding: oude 
koffiepotten, knuffels, eigen gebakken taartjes. Met een ver-

bruik van 14 vaten - 2 meer dan vorig jaar - waren ook de biertjes erg in trek. Ge-
lukkig restte er nog genoeg voor het goede doel: een ludieke kraam haalde ruim 
1.400 euro op voor een weeshuis in Thailand (zie ook: www.hetwittedorp.nl). Maar 
het mooiste is toch wel dat iedereen zo zorgeloos van begin tot eind kan genieten 
dankzij de inzet van de Koninginnedag-organisatoren en de vrijwilligers die zij 
hiervoor weten te motiveren. Dank daarvoor!!

door Michel Theeuwen

Twee bestuursleden verla-
ten op korte termijn de stich-
ting Witte Dorp De Burgh: 
voorzitter Angelique Spierings 
gaat verhuizen en dus legt 
ze haar functie neer. Penning-
meester Engbert Bos stopt op 
70-jarige leeftijd, na tien jaar 
bestuurslidmaatschap, even-
eens met zijn activiteiten. 
Het bestuur heeft al enkele 
buurtgenoten bereid gevon-

den zich warm te gaan lopen 
voor een plek in het bestuur. 
Toch zoeken de overblijvende 
leden nog versterking. Vooral 
ook Witte Dorpers die hier 
al langer wonen, zouden met 
hun ‘historische kennis’ een 
goede aanvulling zijn in het 
bestuur. 
Het is niet per se zo dat een 
van de nieuwe leden meteen 
voorzitter moet worden. Over-
blijvend lid is Liesbeth Tien-

kamp uit de Petrus Donders-
straat. 
Ter informatie: Het bestuur 
vergadert eens per maand 
(in de zomer vallen er wel 
wat vergaderingen uit). In de 
meeste gevallen vergaderen de 
drie besturen van het Witte 
Dorp gezamenlijk. Dat zijn:
- De stichting het Witte Dorp de 

Burgh (voor de buurtactivitei-
ten).

- De vereniging Onderhoudsfonds 

Het Witte Dorp (voor de geza-
menlijke schilderbeurten van de 
buienkanten van de huizen).

- De stichting Beheer Onderhouds-
fonds Het Witte Dorp (voor het 
beheer van het gespaarde onder-
houdsgeld)

Hiermee blijven we op de 
hoogte wat er leeft, denken 
we met elkaar mee en delen 
de verantwoordelijkheid een 
beetje.
Een belangrijke taak van de 

stichting Het Witte Dorp is 
een basis te geven aan de 
organisatoren van de evene-
menten. Dat zijn mensen die 
er wel van houden een feestje 
te organiseren, maar niet van 
vergaderen met een bestuur. 
Die mensen organiseren Ko-
ninginnedag, Midzomernacht-
feest, Sinterklaas etc. en vra-
gen het bestuur o.a. om garant 
te staan voor de financiële 
gevolgen.

Start verbouwing
voormalige kapel

Nieuwe leden bestuur Witte Dorp gezocht



10

Mei  2011 - nummer 9Het Witte Dorp / De Witte Burgh De Witte

door Karel Smit

Precies 71 jaar gelden, 
nadat de Duitsers in de meida-
gen van 1940 Nederland bin-
nenvielen en bezetten, werden 
op 10 mei 2011 in de stoep 
voor vier woningen in het Wit-
te Dorp struikelstenen gelegd. 
Dit ter nagedachtenis aan hen, 
die uit deze woningen werden 
gehaald en gedeporteerd en 
uiteindelijk omkwamen.

Het Struikelstenen-project 
Eindhoven is een onderdeel 
van het Stolpersteine project 
van de Duitse kunstenaar Gun-
ter Demnig. Hij werd gebo-
ren in 1947 in Berlijn. Als 
kind van de naoorlogse gene-
ratie was hij verbijsterd over 
wat zich in de periode van 
1933-1945 had voltrokken. Hij 
wilde de Duitse samenleving 
confronteren met haar natio-
naalsocialistisch verleden, ter-
wijl veel Duitsers juist alles zo 
snel mogelijk wilden verge-
ten. Hierdoor bedacht hij de 
“Stolperstein” als symbool dat 
de joodse geschiedenis deel 
uitmaakte van de Duitse ge-
schiedenis en om al die Duitse 
medeburgers te herdenken, 
die slachtoffer werden van de 
Nazi-rassenwaan.

Op 10 mei 2009 plaatste hij in 
opdracht van de Geestelijke 
Gezondheidszorg Eindhoven 
(GGzE) 24 struikelstenen op 
het landgoed “De Grote Beek”. 
Deze stenen verhalen van het 
lot van 24 joodse patiënten, 
die hier in de bezettingstijd 
werden weggevoerd en ver-
moord. Dit werd de aanleiding 
om de vereniging Struikelste-
nen Eindhoven op te richten. 
Deze heeft het doel alle joodse 
slachtoffers van Eindhoven 
met een steen te herdenken. 
Zij waren immers onze stads-
genoten en maakten deel uit 
van de Eindhovense samenle-
ving. Een studie leerde dat er 
240 joodse slachtoffers zijn, 
die bij het uitbreken van de 
oorlog in Eindhoven woonden.

Met 240 struikelstenen wor-
den hun namen teruggegeven 
en de plaatsen gemarkeerd, 
waar zij ooit woonden en wer-
den weggevoerd naar de con-
centratiekampen. Het leggen 
van al deze stenen heeft meer 
dan twee jaar in beslag geno-
men.

Met de vijf struikelstenen, die 
nu in het Witte Dorp gelegd 
zijn, loopt het project lang-
zaam ten einde.
De struikelstenen zijn ge-
legd bij de woningen voor de 
slachtoffers:

Alexander Rijskind *05-
12-1921 Eupatoria(Rusland) 
†31-01-1943 Auschwitz Petrus 
Dondersstraat 53
Salomon Wolf *28-01-1880 
Zuidbroek †30-10-1942 Duis-
burg Petrus Dondersstraat 41
Levie Swaab *14-09-1887 Am-
sterdam †28-03-1945 Midden 
Europa Petrus Dondersstr. 22
Kurt Vogel *03-07-1899 Mön-
chen Gladbach †23-04-1943 
Sobibor en Gertrud Vogel-
Loewenstein *07-08-1904 
Hagen †30-09-1942 Auschwitz 
Sint Odastraat 22

Nadat een steen in de stoep 
is geplaatst, wordt de naam 
van het slachtoffer genoemd 
en kort zijn/haar geschiedenis 
verteld. 
Ter illustratie hier het verhaal 
van Salomon Wolf.

Salomon Wolf werd op 28 januari 
1880 in Zuidbroek geboren. Salo-
mon Wolf was de hoofd-accountant 
van Anton Philips. Salomon was 
medeoprichter van het Philips pen-
sioenfonds en had volgens overleve-
ring ook te maken met de oprich-

ting van PSV zwemmen evenals de 
Etos. http://nl.wikipedia.org/wiki/
Etos

Bij de oprichting van Philips in Bel-
gië in 1919 heeft Salomon Wolf alle 
oprichters bij volmacht vertegen-
woordigd. http://nl.wikipedia.org/
wiki/Philips_in_Belgi%C3%AB

Salomon Wolf werd als vooraan-
staand medewerker van Philips als 
gijzelaar gearresteerd en vanuit 
de woning Petrus Dondersstraat 
41 naar Kamp Vught afgevoerd. 
Toen daar zijn joodse achtergrond 
werd ontdekt, is hij naar Duisburg 
getransporteerd. Hij werd daar op 
30 oktober 1942 in een gevangenis 
vermoord.

Ter voorbereiding van de onteige-
ning van onroerend goed in Joods 
bezit werd dit bezit al in augustus 
1941 ondergebracht bij de Stich-
ting Niederländische Grundstück-
verwaltung. Op basis hiervan zijn 
op 5 februari 1943 vijf wonin-

gen in de Kersenstraat 8 t/m 16 in 
Eindhoven, die eigendom waren 
van Salomon Wolf, aan een parti-
culier verkocht.

De beide kinderen en vrouw van 
Salomon Wolf hebben de oorlog 
overleefd.

Incompleet
Zo heeft elke steen zijn ei-
gen verhaal. Toch zijn vaak 
deze verhalen incompleet. 
Misschien dat (oud) bewoners 
van het Witte Dorp nog (uit 
overlevering) iets weten van 
de deportaties uit het Witte 
Dorp. Het comité Struikelste-
nen Eindhoven wil deze graag 
vastleggen. U kunt hiervoor 
contact opnemen via het e-
mailadres ph.kroon@12move.
nl

Komende 22 juli om 10.30 
uur worden er nog struikel-
stenen gelegd bij de woning 
Petrus Dondersstraat 24 ter 
nagedachtenis aan zijn vader 
Herman, zijn tante Emilie en 
oom Elias en zijn grootmoe-
der Hester Wertheim. Ook zij 
werden in de oorlog afgevoerd 
en overleefden het niet. Jaap 
Wertheim – geboren in 1939 –  
overleefde de oorlog door on-
der te duiken. Hij woonde nog 
tot 1948 in het Witte Dorp. 
Wertheim stuurde bovendien 
een oproep: “Ik zoek de be-
woners of naaste buren om 
de mogelijkheid te bespreken 
voor een kopje koffie in de 
voortuin voor genodigden. 
Ik woon nu in de buurt van 
Hilversum. De kinderen en 
kleinkinderen die in Los An-
geles en Hanoi wonen, zijn 
van plan hierbij aanwezig te 
zijn, alsook mijn onderduikfa-
milies.” Contact: 035 - 6562255 
of jawertheim@planet.nl. Ook 
zoekt hij nog een vriendje uit 
die tijd met wie hij op Joodse 
les zat: de zoon van IJzerwin-
kel De Jongh op de Kleine 
Berg 63.

Uit de oude doos

• Op deze foto wordt op het Burghplein een rolschaatsenbaan aangelegd met asfalt. 
Vermoedelijk in de jaren vijftig. De foto is gemaakt door Thomas Johannes van Wave-
ren, destijds bewoner van Burghplein nummer 7.  Zijn dochter Ottoline herinnert zich 
daar heel wat rondjes te hebben gerolschaatst op Hudora-rolschaatsen: “Met van die 
metalen wieltjes die behoorlijk herrie maakten. Je moest ze met een sleuteltje aan je 
schoenen vastklemmen. En niet in het zand ermee, dan rolden ze niet goed meer.”
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Struikelstenen in Witte Dorp
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• Een struikelsteen van Sa-
lomom Wolf in de Petrus 
Dondersstraat ter hoogte 
van nr. 41.

• Het plaatsen van een 
struikelsteen in het Witte 
Dorp.

• Salomon Wolf met zijn 
vrouw Sarah Polak en hun 
zoontje Max.


