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Sint niet op Amerigo maar in stoel

Foto: Wim Besling

Door Wim Besling
• Na een langdurige
regenperiode werd
het eindelijk droog
op zondag 14 november toen de Sint
onder luid gezang op
het Burghplein aankwam. Jong en oud
trok vervolgens in
een kleurrijke stoet
naar de Blokhut. Sint
werd met alternatief
vervoer naar de Blokhut gebracht omdat
Amerigo wat extra
rust kon gebruiken.
De schimmel moest
's avonds natuurlijk
weer het dak op. In
de Blokhut kreeg Sint
Nicolaas een schilderij met door de kinderen gemaakte bloemen erop. Hij was er
erg blij mee. In de
perpernootkwis die
daarop volgde was de
hoofdpiet blij verrast
dat alle kinderen de
moeilijke vragen wisten te beantwoorden.
Iedereen kreeg vervolgens een leuk presentje van de Pieten.

Witte Dorpers ‘deden’ Alpe d’Huez
door Paula van Overveld

I

n de vorige De Witte vertelde Theo Rutten dat hij zijn
sportieve fietskoers had verlegd naar de Alpe d’Huez. Misschien was hij afgelopen juni
op het verkeerde moment op
de verkeerde plaats. Zijn Alped’huZes avontuur had hij zich

In juni van dit jaar togen honderden Nederlandse wielrenners en hun begeleiders naar de
Franse Alpen. Vanuit het Witte Dorp waren dat drie sportievelingen: Theo Rutten,
en Joep Rombouts. De uitdaging: een aantal keren de Alpe d’Huez oprijden. Liefst zes
keer, vandaar de naam Alpe d’HuZES. Tegenover dit sportieve meesterstukje staat geld dat
ze voor het Koningin Wilhelmina Fonds voor kankerbestrijding ophaalden. De Witte is benieuwd hoe het deze sportieve mannen verging in Frankrijk. Voor de een werd het top, voor
de ander een diep dal.
in ieder geval heel anders
voorgesteld. Op 2 juni 2010,
de dag voor de ‘echte’ toer-

dag, sloeg het noodlot toe. “Ik
kwam bij in het ziekenhuis.
Overal zaten slangen en buis-

jes en mijn hele lichaam was
gehavend. Op dat moment
had ik al de nodige operaties

Overvaller actief in onze wijk
door Wieger Cornelissen

S

inds augustus van dit jaar
wordt het Witte Dorp geteisterd
door brute straatovervallen. De
politie heeft geen idee wie de dader is en blijkt tot nu toe niet bij
machte een einde te maken aan
deze straatterreur.
Omdat de politie vreest dat de
overvaller gewoon door zal gaan,
adviseerde ze de moeder van één
van de slachtoffers de overige

Politiewaarschuwing
bewoners te waarschuwen met
een artikel in de wijkkrant. Bij
deze dus.
Het signalement van de dader
luidt een man van ongeveer een
meter zeventig met een breed
postuur, bruine huidskleur, rastakapsel en vermoedelijk een
leeftijd tussen de vijfentwintig
en dertig jaar. De dader blijkt tot
nu toe gewapend met een mes

op hardhandige wijze jongens in
de leeftijdscategorie van 15 tot
20 te beroven van portemonnee
en mobiele telefoon. Hij slaat toe
als zij na een avondje stappen
van het Stratumseind naar huis
gaan.
Tot nu toe deed de dader dat
vooral tussen 3 uur en 5 uur
in de nacht van zaterdag op
zondag. Vermoedelijk wacht
de dader zijn slachtoffers op de

Stratumsedijk op en volgt ze als
ze naar huis fietsen. Als er één
afscheid neemt van de groep en
in zijn eentje het rustige Witte
Dorp in fietst, slaat hij toe.
Er zijn incidenten gemeld op
de Jorislaan, de Schalmstraat, de
Van Doornestraat en de Petrus
Dondersstraat. De slachtoffers
kwamen er tot nu toe met klappen van af.
Graag contact opnemen met de
politie in Eindhoven als je vermoedt dat de overvaller weer in
de wijk rondfietst.

achter de rug”, vertelt Theo.
Wat er precies gebeurd is,
moet hij vernemen van ooggetuigen. “Bij het oversteken
van de weg ben ik geschept
door een jeep die zo’n 90 tot
100 kilometer per uur reed. Ik
ben via de motorkap en voorruit over de auto heen geslingerd en gelanceerd.”
Lees verder op pagina 7:
Berg als metafoor
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Autoloze zondag in de Schalmstraat

door Marion Steegh

D

Foto's: Marion Steegh

e stichting Schalmhof
heeft dit jaar een waarderingssubsidie gekregen van de gemeente voor haar constructieve bijdrage aan onder andere
het organiseren van de autoloze zondag in de Schalmstraat.
Op 19 september is deze dag
opnieuw gevierd met een
sfeervol straatfeest voor de bewoners van de Schalmstraat
en de Schalmhof.
Er is gespeeld, geschminkt,
veel gepraat, gedronken en
heerlijk gegeten. Er vielen
prijzen te winnen met een
straatquiz.
• Links: Senioren tegen de
jongeren. Senioren winnen!
Rechts: Gezamenlijk eten
van het tapas buffet.

Afscheid van
een markante
buurtbewoner
door Hans Hoekstra

O

p 2 november jl.
overleed Jacobus Koolhaas,
méér dan een halve eeuw bewoner van het Witte Dorp. Hij
werd 97 jaar. Vorig jaar waren
we er nog van overtuigd dat
onze buurman honderd zou
worden, maar begin dit jaar
werd hij na een val in het ziekenhuis opgenomen. Daarbij
kwam een longontsteking en
een onregelmatige hartslag.
Koolhaas keerde niet meer terug in de straat waar hij in
1958 met zijn gezin was komen wonen. Sinds april woonde hij in verpleeghuis Dommelhoef. De huur van zijn
woning in de 2e Wilakkersstraat nummer 12 werd per 1
september opgezegd. In zijn
oude woning, nog een huis
met de oorspronkelijke keukenkastjes en het granieten
aanrecht, zijn inmiddels de
nieuwe bewoners aan de slag
gegaan.
Tijdens de crematieplechtigheid op 9 november viel de
zeer bijzondere doodskist op:
door zijn kinderen betimmerd
met zo’n veertien schilderijen van zijn hand en bovenop
de kist was zijn alpinopet geplaatst. De kleinkinderen hadden bloemstukjes van kwasten
gemaakt.
Op de rouwkaart van Jacobus Koolhaas, geboren op 29
augustus 1913 te Dordrecht,

2

was een van zijn schilderijen
afgebeeld. Het verbeeldde een
hobby die hem intensief bezighield, tot zijn gezichtsvermogen achteruitging.
Op de eerste verdieping van
Dommelhoef, afdeling de Dieze, is nog tot half januari
een expositie van resterende
schilderijen van hem te zien,.
Daaronder drie replica’s van
Rembrandt, de Dom te Veere,
drinkende karbouwen op Bali
en Franse geiten in Basse Vallée.
Aan ons schonk Koolhaas ooit
het schilderij dat hij in 1981
maakte van kasteel De Burgh,
gevestigd aan de Geldropseweg, op loopafstand van zijn
woning.

Schrijven
Toen schilderwerk niet meer
mogelijk was, ging onze buurman zich bezighouden met
schrijven. Jacobus Koolhaas
schreef onder meer een boek
over de geschiedenis van de
Koolhazen en de Oranjes in
Buren. Daar groeiden zijn
voorouders op. Het manuscript werd door een bejaarde
vriendin uitgetypt en vervolgens hebben we het via uitgeverij Bergboek tot boek verwerkt. Het was nu mogelijk
om zelf uitgever te worden.
Onder de titel Kasteel Buren
verscheen het als gebonden,
hardcover boek. Koolhaas bestelde 25 boeken voor familie
en vrienden. Het ging over
de familiegeschiedenis én de
vorsten. Koolhaas haalt jeugd-

herinneringen op uit de tijd
dat zijn vader stationschef was
van station Kruiningen-Yerseke, waar in 1924 de koninklijke trein arriveerde. Koningin
Wilhelmina en prins Hendrik
kwamen Zeeland bezoeken
met hun dochter Juliana, toen
nog een jong prinsesje. Een
bijzondere jeugdherinnering:
“Prompt tegen bedtijd verscheen Juul in nachtgewaad
voor de geopende deur van de
slaapsalon om haar onderdanen en ons gezinnetje nog een
welterusten te zeggen.”

Koolhaas stuurde vanwege
deze koninklijke ontmoeting
een exemplaar van zijn boek
naar Paleis Noordeinde in Den
Haag met een brief gericht
aan koningin Beatrix. Haar secretaris schreef terug dat met
veel interesse kennis was genomen van ‘het boeiende verhaal van twee families’.
Marja en Hans Hoekstra waren de
buren van Jacobus Koolhaas van
1977 tot begin dit jaar. Ze leerden
Koolhaas kennen toen hij bijna met
pensioen ging.

• Jacobus Koolhaas
Vorig jaar verscheen De Canon
met daarin een reeks portretten
van interessante Eindhovenaren.
Auteur Hans Horsten en fotograaf
Sam Walravens brachten ook Jac.
Koolhaas in beeld. Hij was als
stedenbouwkundige betrokken bij
winkelcentrum Woensel en ontwierp de Kennedylaan. Verder vertelt hij dat hij de architect van het
Witte Dorp al kende bij de Genie:
“Dudok was daar officier, en ik
was opzichter van munitiegebouwen.”
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Is er toekomst voor Midzomernachtfeest?
door Wieger Cornelissen

S

inds 2001 is tien keer op rij een
midzomernachtfeest georganiseerd. De
organisatoren wisten het programma
steeds zo in te kleden dat de wijkbewoners de agenda graag leegmaakten
om erbij te kunnen zijn. Daar kwam in
2010 voor de eerste keer verandering
in.
Dit jaar kwamen vooral ‘s avonds veel
minder bewoners naar de feesttent dan

de voorgaande jaren. Mogelijk was het
feest niet zo speciaal meer als in de
eerste jaren en kozen de wijkbewoners
er om die reden voor om het een keertje aan zich voorbij te laten gaan.
Misschien waren er andere verklaringen voor het wegblijven van de gasten.
Wat de verklaring ook was, als je publiek wegblijft heb je een probleem.
Het roept de vraag op of het zin heeft
door te blijven gaan met het organiseren van dergelijke wijkfeesten.
Daarbij waren de organisatoren die al
die jaren het feest hebben georganiseerd aan het eind van hun Latijn. Zij

organiseerden tien jaar lang met veel
energie en enthousiasme het feest,
maar hadden gezamenlijk besloten dat
zij er na 2010 mee stopten. Weliswaar
maakte een aantal wijkbewoners kenbaar zich te beraden over de optie om
in 2011 een feest te organiseren, maar
het is op het moment van dit schrijven
nog niet zeker of zij de organisatie
daadwerkelijk zullen overnemen.
Tot slot wordt het steeds lastiger om
een feest van deze omvang te financieren. Om de begroting rond te krijgen
waren we al die jaren afhankelijk van

gemeentesubsidies. Sinds kort moet
de Gemeente Eindhoven vanwege de
opgelegde bezuinigingen kritischer kijken naar bestaande subsidieregelingen. Het lijkt erop dat de Gemeente in
het kader hiervan heeft besloten om
in principe geen subsidie meer toe te
kennen aan wijkfeesten. Daarom is het
budget voor ons midzomernachtfeest
flink afgenomen. Zeg maar gehalveerd.
Al met al is de kans beperkt dat het
Midzomernachtfeest in de vorm die
het de afgelopen jaren heeft aangenomen in 2011 terugkeert op het Burghplein.

Laatste designbomen Schalmstraat geplaatst

'Platte' bomen zijn al ingeburgerd
Foto's: Marion Steegh

Afgelopen oktober zijn de
laatste drie designbomen
aan de oneven kant van de
Schalmstraat geplaatst. Deze
bomen zijn aangepast aan de
bekabeling onder de grond.
De begroeiing begint nu langzaam te komen. Ze ogen nog
wat ‘kaal’ in vergelijking tot
de eerder geplaatste bomen
van het project groenvoorziening van ontwerper Marc
Muskens. Hij ontwierp een
metalen frame in boomvorm
met een patroon dat ideaal is
voor het geleiden van klimplanten.
door Marion Steegh

A

• Een korte
wandeling
door de
straat leverde de volgende beelden op van
het multifunctioneel
gebruik van
de designbomen:
Linksboven:
Boom om
je fiets aan
vast te maken.
Rechtsboven:
Boom als
Kerstboom.
Linksonder:
Boom met
vlaggetjes
voor het
straatfeest.
Rechtsonder:
Boom met
boodschap
over poep
op de stoep.

l sinds oktober 2009
is de Schalmstraat verrijkt met
vijf designbomen. Daarnaast
staan er nog twee op het grasveldje van de Wilgenhof. De
bewoners zijn al een beetje
gewend geraakt aan de surrogaatbomen, ook wel ‘tennisrackets’ genoemd.
De bomen hebben natuurlijk
niet de uitstraling van een
echte boom. Maar omdat de
Schalmstraat een smalle straat
is, hebben echte bomen weinig tot geen kans om te groeien.
In de straat zijn de bomen wisselend begroeid met klimop
en mooie bloeiende clematis.
Deze laatste klimplant heeft
de strenge winter van ’09 niet
bij elke boom overleefd. Aan
deze bomen groeit alleen nog
wat klimop.

Voortuintje
De tweedimensionale bomen
lijken een goed alternatief
voor echte bomen. Twee buurvrouwen zien ‘hun’ designboom als gezamenlijk voor-

tuintje. In de zomer bloeiden
de zonnebloemen volop aan
de voet van de designboom. In

de winter plaatsten ze er winterviooltjes.
Rond de kerst worden ver-

schillende bomen met kerstlampjes versierd. Hopelijk
komen er dit jaar nog wat

‘kerstbomen’ bij. We máken
er gewoon zelf iets van in de
Schalmstraat!
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Voor u geknipt

Eindhovens Dagblad 6 november 2010

Foto's: Maarten van Roessel

• Links:
Kraan
voert het
uitgezaagde stuk
beton af.
Rechts:
Lichtstraat
geeft naast
licht ook
een mooi
uitzicht.

door Maarten van Roessel

H

et plan om een lichtstraat te laten plaatsen had ik
al enkele jaren. Dit voorjaar is
het uiteindelijk ook uitgevoerd.
Ik woon in 'de bocht' in de
Gebroeders Van Doornestraat.
Onze huiskamer is ruim tien
meter lang en daardoor is het
binnen erg donker.

4

Meer licht in woonkamer
Overdag hadden wij
vaak een lamp aan, lezen van de krant ging
moeizaam zonder kunstlicht. De lichtstraat, een meter
breed en drie meter lang, is
werkelijk een ideale oplossing
om het daglicht binnen te halen. Naast licht geeft het ook

De verbouwing
meer ruimtelijkheid aan de
achterkant van de woonkamer.
Het plaatsen was nog wel een
hele klus. Het gat in het plafond dat door een speciaal be-

drijf is uitgezaagd moest
door een kraanwagen
over het dak worden
afgevoerd. Bij het zagen
wordt veel water gebruikt voor
het koelen van de zaag. Het
opvangen en afvoeren van dit
water gaf de nodige overlast
in huis. Als het gat is gezaagd

wordt het kozijn geplaatst. Wij
hebben gekozen voor een 'dak'model. Aan beide korte zijden
zijn twee L-vormige ijzeren
balken geplaatst, wat constructief nodig is. Daarna werden
glasplaten geplaatst en werd de
binnenrand met gipsplaten afgetimmerd, moest een deel van
het plafond opnieuw gestuukt,
het kozijn geschilderd en klaar
was de lichtstraat. Het is echt
de moeite waard.
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Laatste Midzomernachtfeest oude stijl

V

oor de tiende achtereenvolgende keer had op 19
juni in het Witte Dorp een
groots wijkfeest plaats. Een
feest dat steevast op of rond
de Midzomernacht wordt gepland. In de jaren dat het
Nederlands voetbalelftal zich
wist te kwalificeren voor een
eindronde van de Europese
Kampioenschappen of voor
de Wereldkampioenschappen
zorgden de organisatoren van
het Midzomernachtfeest ervoor het pleinfeest te laten samenvallen met een wedstrijd
van het Nederlands elftal.
Ook dit jaar wilde de organisatie weer teruggrijpen op deze
formule, maar voor het eerst
in de afgelopen zes jaar speel-

de het Nederlands elftal in de
middag. Om half twee werd
afgetrapt tegen Japan. Vergeleken met voorgaande jaren
kwamen minder voetballiefhebbers af op deze uitzending.
Veel wijkbewoners liepen ook
weer terug naar huis toen duidelijk werd dat de kwaliteit
van de beelden vanwege het
storende daglicht achterbleef
bij de thuisbioscoop.
Toch volgde een honderdtal
enthousiastelingen de liveuitzending op het grote doek
en het bier vloeide al rijkelijk toen halverwege de eerste helft de paniek toeslag.
De biertap begaf het. Alles
en iedereen die in zijn leven
ooit een biertje geschonken
had morrelde aan slangen,
draaide aan bouten en kraantjes maar niets hielp. Gelukkig arriveerde de ingeseinde
storingsdienst vlak voor het

rustsignaal en bleek het euvel
verholpen nadat een nieuwe
koolzuurfles was aangesloten.
Na het laatste fluitsignaal
werd nog even voortgeborduurd op het voetbalthema.
De periode tussen de wedstrijd
van het Nederlands elftal en
het dansspektakel later op de
avond werd overbrugd met
een voetbaltoernooi. Naast de
feesttent was een levensgroot
tafelvoetbalspel
opgebouwd
waarop acht teams van minimaal zes personen streden om
de hoofdprijs, een shirt van
het Nederlands elftal.
Verderop konden sportievelingen laten zien of ze de bal van
afstand tegen een stropdas
van een reusachtige blaaspop
konden trappen. Onder een
prettig zonnetje werden de
activiteiten aanschouwd door
de ouders van deze voetbaltalenten, waardoor zich op het

• Organisatoren
vlnr:
Wieger
Cornelissen,
Inge Marcelissen,
Marion
Koopman,
Lowie Teller,

Foto: Paula van Overveld

door Wieger Cornelissen

Burghplein een relaxt pleinfeest ontwikkelde.
Tegen zessen arriveerden het
friteskot en de pizzabus die
binnen anderhalf uur door
hun voorraad heen waren. Dit
“Burghplein culinair” ging op
natuurlijke wijze over in het
bekende dansfeest dankzij de
uitgekiende muziekkeuze van
de discjockey die in de voor-

Sfeervolle lichtjesroute op Burghplein

Foto: Joep van der Burgt

Door Moniek van de Wiel
• Het was weer een
sfeervolle Lichtjesroute-avond op 25 september op het Burghplein. Vele fietsers
deden voor korte of
langere tijd ons plein
aan. Het geheel werd
muzikaal opgeluisterd
door de Lighttown Bigband en door blaaskapel Unaniem. De
gezonde hapjes van de
GGD en de koffie en
thee van Mien vonden
gretig aftrek. Ondanks
het frisse weer bezochten ook veel buurtbewoners het plein,
waarvan sommigen
een gezellig flesje wijn
meebrachten.
Onder de bezielende
leiding van ‘lichtjesroutecoördinator’ Gerard van der Vleuten
was er de volgende
dag geen spoor meer
te bekennen van de vele fietsers, bezoekers
en muzikanten.

gaande jaren al had bewezen
de aanwezigen aan het dansen
te kunnen krijgen.
Toch was het die avond duidelijk minder druk dan in
voorgaande jaren wat voeding
geeft aan de gedachte dat de
wijkbewoners niet meer zo
warm lopen voor het Midzomernachtfeest in de huidige
vorm.

Voetballers
gezocht!
Heb je ook zo’n zin om
lekker te voetballen op zondagochtend? Dat kan, elke
zondag van 10.30 – 12.30
uur zijn wij te vinden op
het voetbalveld achter Animali. We spelen op een half
veld met kleine doelen een
onderling partijtje, fanatiek
maar altijd sportief. Er zijn
geen verplichtingen, behalve een bijdrage voor de
huur van het veld. De gemiddelde leeftijd ligt ruim
boven de 35 jaar, maar ook
de wat oudere zonen/dochters zijn welkom!
Durf jij de uitdaging aan:
haal dan je kicksen uit het
vet en kom ook voetballen!
Tot zondag!
Locatie: Sportpark De Heihoef van S.V. Tivoli aan de
Roostenlaan bij Animali. Informatie: Leo Schliekelmann,
Burghplein 16, leo.schliekelmann@planet.nl of Hans van
Amelsfoort, Burghstraat 3,
j.vanamelsvoort1@upcmail.nl

Nieuwe website voor het Witte Dorp
door Fons de Breet

O

nlangs begonnen we
met een groep enthousiaste
wijkbewoners aan de vernieuwing van de website van het
Witte Dorp. We willen naar
een website voor álle wijkbewoners (ook de Witte Burgh
doet mee!). De website moet

actuele informatie bevatten
en gemakkelijk te gebruiken
zijn. Niet alleen lezen, maar
ook artikeltjes of foto’s erop
zetten moet voor iedere ‘Witte Dorper’ en ‘Witte Burgher’
eenvoudig te doen zijn.

Voor jong en oud
Uiteraard komt er ook ruimte
voor de werkgroepen (bijv.
Koninginnedag) en besturen
in de wijken (zoals Stichting

Witte Dorp) en interessante
projecten (bijvoorbeeld een
schilderproject van het Onderhoudsfonds). De uitdaging
is om de website zodanig in
te richten, dat jong en oud
ermee uit de voeten kunnen,
dat de site nieuwsgierigheid
opwekt en dus regelmatig
door vele wijkbewoners worden geraadpleegd of gebruikt
om iets kwijt te kunnen. Gebaseerd op de huidige techni-

sche mogelijkheden en ingericht om die van de toekomst
snel te kunnen integreren,
maar ook eenvoudig voor
wijkbewoners met minder
computerervaring. En uiteraard recht doende aan de stijl
van Willem Marinus Dudok.
De ontwikkelingen zijn in
volle gang (o.a. met hulp
van studenten van de Eindhovense School) en bij het

verschijnen van dit nummer
van De Witte zouden de testen al bijna afgerond moeten
zijn. Begin 2011 moet de vernieuwde website gelanceerd
kunnen worden. U gaat daar
van horen en als wijkbewoner straks worden uitgenodigd om uw bijdrage te leveren. En als u als webredacteur
aan de slag wilt, dan horen
wij dat natuurlijk graag van
u.
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p zaterdagavond 9
oktober vond in onze wijk een
Walking Dinner plaats. Een idee
van Karin van de Kerkhof en
Helen Joor, buurvrouwen van
elkaar uit de Gebroeders van
Doornestraat. Het leek hen
wel leuk om dat in onze wijk
te organiseren waarbij het uitgangspunt was, je buren beter
leren kennen.
Het concept is simpel, elk stel
dat zich opgeeft moet een
voor-, hoofd- of nagerecht maken. Bij elk gerecht zit je met
drie koppels bij elkaar en elke
ronde wordt er gewisseld.
Uiteindelijk
hadden
zich
twaalf stellen opgegeven voor
dit nieuwe fenomeen in onze

December 2010 - nummer 8

Buren beter leren kennen
buurt. Met een Excel-bestand bestand werden de groepen vakkundig samengesteld, mensen
die elkaar nog niet goed kennen werden, zoveel als mogelijk, bij elkaar aan tafel geplaatst.
Foto: Maarten van Roessel

door Maarten van Roessel

De Witte

Schoolreisje
Om zeven uur werd gestart
met het voorgerecht, acht uur
het hoofdgerecht en om half
tien het dessert. De voorbereidingen voor het hoofd- en
nagerecht werden ’s middags
gedaan omdat je op de avond
zelf daar geen tijd voor had.
“De avond van het Walking Dinner voelde hetzelfde als vroeger een schoolreisje”, vertelt
Karin. “Wat gaat er allemaal

• Bij Karin van de Kerkhof (rechts) en Frans Lenting
(staand) wordt een hoofdgerecht geserveerd.
gebeuren en de spanning van
hoe iedereen de avond zal vin-

den?” De reacties van de deelnemers waren allemaal zeer

positief. Iedereen was enthousiast over het verloop van de
avond. Naast lekker eten was
het gesprek met je buurtbewoners op deze manier erg leuk.
Het feit dat alle gangen eigenlijk te kort duurden zegt
genoeg, je was elke keer nog
lang niet uitgepraat met je
‘buren’. Gelukkig was er na
het driegangen diner nog een
afsluitende borrel bij Helen
voor alle deelnemers.
Komt er nog een vervolg? Karin: “Volgend jaar willen we
het zeker weer gaan organiseren. Het idee is namelijk
eenvoudig uit te voeren. De
enige zorg die we hebben is
de borrel als afsluiting als er
veel aanmeldingen zijn. Het is
dan lastig om dit bij een van
de deelnemers te laten plaatsvinden.”

Eerste deel Petrus Dondersstraat vernieuwd

Een grote zandbak voor de deur
Foto: Nel Stevens

Afgelopen mei ging eindelijk de schop in de
grond voor de eerste fase
van de herinrichting van
de Petrus Dondersstraat.
Het karwei had geklaard
moeten zijn vóór de
bouwvak, maar dat lis
niet gelukt. Afwachten
tot september dus. Maar
toen konden de auto’s
weer terug naar hun vaste stek voor de deur. Tijd
voor een eerste balans.

• De jonge wijkbewoners
vermaken zich
goed
tijdens
de herinrichting
van de
Petrus
Dondersstraat.

door Nel Stevens

E

én groep bewoners is
helemaal niet blij dat het eerste stuk van de straat af is: de
kinderen. Toen in mei de zaak
op slot ging voor het verkeer,
namen de kinderen meteen
bezit van de straat.
Niks leuker dan een grote
zandbak voor de deur. En wat
te denken van de vele sleufjes
en geulen die elke dag werden gegraven en weer dichtgegooid om de volgende dag
een meter verderop weer te
verschijnen. Heerlijk om verstoppertje en estafette te spelen. De loopplanken waar je
lekker overheen kon raggen
met je fiets. Het was elke dag
nationale straatspeeldag voor
onze kinderen. We zagen voor
ons raam nieuwe vriendschappen ontstaan. Het prachtige
weer hielp natuurlijk ook een
beetje mee.
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Maar wat vinden de andere
bewoners ervan? Vallen de gebakken rood/paarse klinkers
voor de rijbaan in de smaak?
Wat vinden ze van de fietsstroken en de nieuwe brede
trottoirs met de geïntegreerde
parkeerplaatsen en niet te vergeten de lantaarnpalen?
We vragen het enkele leden
van de klankbordgroep die
zich actief met de herinrichting bemoeid heeft. De klankbordgroep bestond uit: Martijn van Boven, Cees Blokhuizen, Karel Smit, Paco Leijdsman, Miriam Banken, Betsy
Strijbos en Aaltje Boode-Hekker.
Cees Blokhuizen: “Ik ben erg

blij met het resultaat. Het is
een hele verbetering ten opzichte van vroeger. Als klankbordgroep zijn we heel kritisch geweest, maar ik moet
zeggen dat de gemeente onze
suggesties en opmerkingen
heel goed heeft opgepakt.

Vloeiende overgangen
Er is echt naar details gekeken. Zo is de afscheiding
tussen de rijbaan en de fietsstrook geen lelijke witte geverfde streep maar een keurig
ingelegd rijtje steentjes. De
integratie van trottoir en parkeerplaatsen zorgt voor vloeiende overgangen en heeft tegelijkertijd een bredere stoep

en meer parkeerplaatsen opgeleverd”.
Tevredenheid heerst ook bij
Jan van den Broek, van nummer 1. “Afgelopen zomer was
het even behelpen. Voor ons
huis ligt een knooppunt van
ondergrondse buizen en leidingen, en dat moest open
blijven. Er waren weken waarin ons huis alleen via een heel
smal loopplankje bereikbaar
was. Gelukkig hielpen de stratenmakers de kinderen met de
fietsen overzetten”. Het resultaat is het tijdelijke ongemak
meer dan waard, vindt Jan.
“De straat is mooi geworden.
We genieten van de rust. Vooral het feit dat we verschoond

zijn van die ronkende bussen
vier keer per uur voor de deur
is een verademing. De materiaalkeuze heeft heel goed uitgepakt, vooral de nostalgische
groene lantaarnpalen passen
goed in het straatbeeld”.

Effect 30km zone
Momenteel wordt hard gewerkt aan de rest van de
straat. Door de wegafsluiting
valt nu nog niet te zeggen of
de versmalde toegang vanuit
de Geldropseweg en de 30
km zone echt gaan helpen
om de snelheid van het inkomende verkeer te temperen.
Dat gaan we zien als de hele
klaar is.
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een stuk zwaarder werd. “Iedereen helpt en steunt elkaar.
Er heerst echt een saamhorigheidsgevoel. Het gaat daar
over leven en dood. Aangrijpend om mensen te zien die
hun kind of partner zijn verloren. Ik ben er tenminste
nog. En ik vind het belangrijk
dat ik iets terug heb kunnen
doen.” Volgend jaar gaat J
weer. Er is al een team
gevormd van negen man, met
daarin
, die hardlopend
de berg gaat bedwingen. En
ook overbuurmannen Eelco en
Stan zijn van de partij. “We
zijn al druk plannen aan het
smeden voor sponsoracties.”

T

heo's fietsframe was
doormidden gebroken, zijn
fietshelm (goddank dat hij
hem op had) was op twintig plaatsen gebroken. “Ik zat
onder de glassplinters. Maar
dat was nog het minste.” De
rest van de ‘schade’: een verbrijzelde heup en elleboog,
een gebroken kuitbeen, een
beschadigde spier in zijn knieholte en een hersenkneuzing.
“Domme pech!”, concludeert
Theo. “Ik heb die auto totaal
niet gezien en hij mij ook niet.
Er zijn in ieder geval helemaal
geen remsporen gevonden.”
Na negen dagen kon hij het
Franse ziekenhuis verlaten om
in Nederland verder te herstellen. Eerst met een rolstoel
en twee krukken en nu kan
hij alweer met één
kruk uit de voeten.
Het kostte heel wat
therapie, training en
geduld. Nog steeds.
En dat voor iemand
die geen moment
stil kan zitten. Intussen is hij
daarom al eens voorzichtig
op de fiets gestapt. Een damesfiets met lage instap wel
te verstaan. Maar ondanks de
scepsis van zijn arts staat het
voor Theo als een paal boven water: hij gaat weer de
racefiets op. Hij heeft zich
zelfs al ingeschreven voor de
Alpe d’HuZes van volgend jaar.
“Niet om zes keer die berg te
bedwingen. Eén keer zou al
heel mooi zijn!”

Bergen en dalen
Met deze sportieve prestatie
– vier keer de Alpe d’Huez

Voorrecht

beklimmen – bedwingt J
(ja, een achterneef van
beroepswielrenner
) veel meer dan vier keer
een berg. Afgelopen maart
klom hij pas voor het eerst
op de racefiets. Na tien jaar
niks sportiefs te hebben gedaan. Hij deed het vol overgave. Wat hem betreft valt
met deze prestatie alles op
zijn plaats. De Alpe d’Huez is
zijn rode draad en metafoor
voor de bergen en dalen in
zijn leven. In 2000 werd
getroffen door kanker. “Exact
dezelfde vorm als meervoudig
Tour-de-Francewinnaar Lance

Bewogen
buurt
Armstrong”, trekt hij zelf de
vergelijking. Niks bleef hem
bespaard met uitzaaiingen
naar longen en lymfe, de nodige chemo’s en operaties. Een
zware tijd die hem een jaar
van zijn leven kostte. “Lichamelijk ben ik daarna tien jaar
stil blijven staan. Maar toen
in juli 2009 een collega me
vroeg om mee te doen met
de Alpe d’Hues, viel alles op
zijn plaats.”
heeft iets
met die berg; hij skiede er
vaak met zijn vrouw Anouk,
vroeg haar er ten huwelijk,
ging er met zijn snowboard
serieus onderuit tijdens zijn
huwelijksreis. Ook dat kostte
een jaar van herstel. Zijn neef
won er etappes
en natuurlijk heeft Lance Armstrong er zijn sporen verdiend.

gaat het gewoon doen” zegt
hij vol vuur. “Op de echte dag
ga je met duizenden mensen
die berg op. In elke bocht
stonden kaarsjes voor alle kankerslachtoffers. Dat was vooral
’s ochtends in het donker heel
indrukwekkend. Je raakt met
iedereen aan de praat en kletsend kom je boven. Geweldig.
wilde heel graag
mee, samen met onze kinderen
Heerlijk
toen ze me boven op stonden
te wachten.”
ging de
uitdaging aan om vier keer de
berg op te fietsen. Het is hem
gelukt, hoewel het elke keer

Voor Joep kwam het Alpe
d’huZes-avontuur pas in maart
op zijn pad. Afgezien van de
sportieve prestatie was het
voor hem een uitdaging om
nog op tijd een substantieel sponsorbedrag bij elkaar te krijgen. Hij schakelde er
vrienden, bekenden,
buurtgenoten
en
zakencontacten
bij
in en haalde zijn bedrag. De
saamhorigheid en de sfeer tijdens de Alpe d’huZes week
heeft hij als zeer bijzonder
ervaren. Hij wist de berg zes
keer te bedwingen: zes keer in
eenzelfde strakke tijd. “Ik ben
wel trots dat het me gelukt
is. Het voelde als een voorrecht om in goede gezondheid, door het uitoefenen van
mijn hobby iets voor het KWF
te kunnen doen”, aldus de fervent hobbywielrenner. ”Alpe
d’HuZes editie 2011 zit er voor
mij niet in, maar deelname op
een ander moment sluit ik zeker niet uit.”

• Theo op zijn hometrainer; een van de middelen om zijn
nieuwe doel te bereiken: één keer Alpe d'Huez op.

Hij ging trainen en de uitdaging aan. Voor hemzelf en
voor alle mensen die deze slopende ziekte niet overleefden.
Hij begon in september te trainen – cardio, conditietraining
en hardlopen. Maar intussen
stierf afgelopen januari zijn
goede vriend
aan nierkanker. “Het was mijn verhaal, maar ook het verhaal
van
, waaraan ik deze rit
heb opgedragen.” In maart
dit jaar kocht hij pas een racefiets en is toen twee tot drie
keer per week gaan trainen.
“Dat was af en toe wel afzien
in regen en kou. En toen ik
voor het eerst een heuveltje
opreed dacht ik: waar ben ik
aan begonnen. Maar of je er
nu klaar voor bent of niet, je

Foto: Paula van Overveld

Foto: Paula van Overveld

Leven en dood

• Joep Rombouts ging zes keer in een strakke tijd
de Alpe d’Huez op.
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Grote schilderbeurt Witte Dorp in 2012

D

at staat in de brief
die de vereniging Onderhoudsfonds en de stichting Beheer
Onderhoudsfonds begin november heeft gestuurd aan de
leden. Deze zomer zijn steekproefsgewijze woningen bekeken op de kwaliteit van het
schilderwerk door een externe
deskundige. Conclusie: eerder
schilderen is niet nodig, want
het schilderwerk is in redelijke tot goede staat. Volgens
penningmeester Fons de Breet
houden de besturen van stichting en vereniging daarom de
normale cyclus aan: een keer
in de twaalf jaar groot schilderwerk.
“De deskundige heeft echter
wel geconstateerd dat bij veel

Een oud-en-nieuwreceptie in oktober? Niet
in de gebruikelijke zin
van het woord. Wel een
prachtig idee van mevrouw Lies Vogels die
na 52 jaar haar huis aan
het Burghplein verliet.
Ze nodigde 'haar' rijtje
Burghpleinburen uit
en de aanstaande bewoners van haar huis:
Daniëlle Wiegers en
Maarten Bakermans.
Het werd een gezellige
borrel van afscheid nemen en kennismaken in
één.

De grote schilderbeurt in het Witte Dorp wordt niet vervroegd naar 2011.
In 2012 - met mogelijk een uitloop naar 2013 - gaat waarschijnlijk schildersbedrijf Coolen alle huizen weer wit schilderen. De kwaliteit van het schilderwerk
uit 2000 is nog zo goed dat vervroegd onderhoud niet nodig is. Zo kunnen de
meeste leden van het Onderhoudsfonds ook nog een jaar langer doorsparen
voor de schilderbeurt.
huizen alleen schilderen niet
voldoende is. Er is sprake van
scheurvorming in bijvoorbeeld erkers en deurluifels.
Daar kan vocht in trekken en
gaan werken. Er kan wel wat
aan gedaan worden, maar daar
hangt een prijskaartje aan”,
aldus De Breet.
De besturen hebben ook besloten dat het project voorlopig niet aanbesteed wordt.
Schildersbedrijf Coolen, ook
betrokken bij de schilderbeurt
in 2000, “krijgt de gelegenheid
met een goede aanbieding

te komen”. Volgens De Breet
heeft een aanbesteding geen
toegevoegde waarde. “We
gaan toch niet voor de allerlaagste inschrijver. We willen
ook kwaliteit hebben. Coolen
kent de buurt en de huizen.
Bovendien is het nog niet definitief. Een deskundige zal zijn
offerte beoordelen.”
De bedoeling is dat ook nu
weer de schilderbeurt in een
seizoen uitgevoerd wordt. Wel
is er de mogelijkheid uit te
wijken naar voorjaar 2013
als het project te groot wordt

door deelname van niet-leden
of in geval van slecht weer.
Het contract van de leden met
de vereniging voor collectief
onderhoud loopt tot juni 2013,
dus dat behoort tot de mogelijkheden.

Brainstormen
Hoe het na 2013 verder gaat
met het Onderhoudsfonds, is
nog niet zeker. “Het bestuur
wil met een aantal geïnteresseerde leden gaan brainstormen over de toekomst”, aldus
De Breet. Voordat de schilderbeurt begint, moet duidelijk

voor je weggelegd is, ontloop
je niet”, klinkt het resoluut.

door Paula van Overveld

L

ies Vogels is met haar
81 lentes opmerkelijk nuchter
en jong van geest. Natuurlijk
vertrekt ze met pijn in het
hart uit ‘haar’ Witte Dorp,
waar ze bij elkaar bijna 60 jaar
woonde, als je haar adres aan
de Sint Hubertusstraat erbij
optelt. Ze heeft flink wat zien
veranderen: de DAF-fabriek
verdween.
Mooie
bomen,
bloeiende rozen en gras sierden ooit het Burghplein. En er
was zelfs een bushalte.
Ze zal hier toch nog geregeld komen omdat haar zoon
in de Odulphusstraat woont.
Eind vorig jaar besloot deze
krasse dame de stap te zetten
om te verhuizen. “De emoties
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zijn hoe het verder gaat. Of er
bijvoorbeeld nog sprake zal
zijn van spaarvormen voor leden. “Anders moet je al weer
geld gaan innen, voordat duidelijk is of we zo wel verder
gaan”, aldus de penningmeester.
Het project zal weer begeleid
worden door Peter Meeuwis,
buurtbewoners, oud-bestuurslid van de vereniging Onderhoudsfonds en nu eigenaar
van Meeuwis Bouwbeheer. In
de algemene ledenvergadering
van maart 2011 moeten de leden groen licht geven voor de
schilderbeurt.
Voor de communicatie over het
schilderproject zoeken de besturen nog de e-mailadressen,
telefoon- en of gsm-nummers
van de leden. Verzoek om die
te mailen naar karel.smit@planet.nl of in de bus te doen bij
Petrus Dondersstraat 55.

Oud ontmoet nieuw

Foto: Paula van Overveld

door Michel Theeuwen

• Lies Vogels (links) heeft Het Witte Dorp reeds verlaten en de nieuwe buurtbewoners
Daniëlle Wiegers en Maarten Bakermans.
zijn daar inmiddels wel van
af. Ik maak sowieso nergens
een drama van. Ik ben niet
meer de jongste, maar kan nu
nog goed uit de voeten en zelf
mijn zaken regelen. Dit huis
is te groot voor mij alleen en
is niet praktisch als ik straks
zorg nodig zou hebben.”
Ze liep tegen een heel mooie
semibungalow aan in de wijk
‘Cingelshouck’ bij het Augustinianum. Een wijk die haar
niet onbekend is omdat haar
dochter daar al jaren woont.
“Het huis is twintig jaar oud
en helemaal opgeknapt en lek-

ker praktisch. Alles is gelijkvloers, met nog twee extra
kamers boven. Ik kon er bovendien zo intrekken. En de
omgeving is bekend, ik zie
dezelfde mensen en winkel
in dezelfde winkels. Wat wil
je nog meer?” zegt ze glunderend.

Bijgelovig
Aan het huis op Burghplein
13 hangen vele herinneringen.
Lies Vogels kreeg daar twee
van haar drie kinderen en
moest er twee levenspartners
afgeven. Om in het onderhoud

Oud/Nieuw
in de wijk
van haar gezin te voorzien,
runde ze er na het overlijden
van haar eerste man, een verkooppunt van staatsloten. Dat
deed ze vanuit een kantoortje in de voorkamer, compleet
met een speciaal loketje naast
de voordeur. Ook al woont ze
op nummer 13, in het ongeluk
heeft ze nooit geloofd. “Wat

De nieuwe bewoners hebben
ook geen last van bijgelovigheid. “Voor mij hoeft er geen
hoefijzer aan de voordeur
hoor”, zegt Daniëlle, die coördinator is bij Océ Nederland,
lachend. Zij komt oorspronkelijk uit Den Bosch; hij uit
Veldhoven. Ze woonden samen in een appartement vlakbij Strijp-S. Maar op hun verlanglijstje stond een dertigerjarenhuis in de stad met meer
ruimte. Ze kwamen al gauw
in het Witte Dorp uit. “We
hebben hier zo’n vijf huizen
bekeken. Maar de ligging van
dit huis gaf direct de doorslag;
zo aan het Burghplein zonder directe overburen”, aldus
Maarten die in het dagelijks
leven een commerciële functie vervult bij een logistieke
dienstverlener.
“Ja, dat plein zal ik nog wel
gaan missen”, reageert Lies.
“Ik vind het hartstikke leuk
om al die kinderen zo lekker te zien spelen. Maar er is
nu ook voldoende leven rond
mijn huis met de ingang van
het Augustinianum voor de
deur. Deze zijn alleen een paar
slagen groter. Heerlijk die
jeugd.” Ook is ze te spreken
over haar uitzicht op het park
en Geldropseweg.
De nieuwe huiseigenaren kregen op 15 november de sleutel. Sinds dat moment gonst
het er van de bouwactiviteit.
En als alles volgens plan loopt,
trekken ze er half januari in.
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Men neme een Vin du Dok b

door Paula van Overveld

M

et een aantal straatgenoten hebben ze jaarlijks
een kerstborrel en Vital is
vanaf het begin fervent lid van
het zaalvoetbalteam De Witte
Burgh. Ook organiseerden zij
al eens een buurt-bbq op het
garageplein achter de huizen
in hun straat. Het mondde uit
in een spontane jam-sessie.

Zingen
“Deze straat blijkt heel veel
goede muzikanten te herbergen.” Iris houdt van zingen en
heeft ook een blauwe maan-

Foto: Paula van Overveld

Vital Jansen woont met
zijn vrouw Iris en hun
zoontjes Lucas (7) en
Casper (3) zo’n zes jaar
aan de net vernieuwde
Petrus Dondersstraat. De
huizenmarkt zag er toen
heel anders uit. Ze kwamen van een bovenwoning aan de Helmerslaan
en moesten à la minute
beslissen of ze dit pand
zouden kopen of niet. Ze
hebben er geen moment
spijt van. De schrijversbuurt was heel sfeervol;
hier hebben ze hun tuin
en meer contact met de
buurt. “Hoewel je sociale
wereld zich natuurlijk
ook ineens uitbreidt als
je kinderen krijgt”, relativeert Vital. Zelf zijn ze
overigens behoorlijk actief in de buurt.
• Vital Jansen laat het bereiden van recepten als kip in honing-tijmsaus liever aan zijn vrouw Iris over. Hij vindt het
wel heerlijk om er tussendoor van te proeven.
dag in de buurtband meegezongen.

Gezellig tafelen
Karin van de Kerkhof gaf in
de vorige De Witte de pollepel door aan Vital. “Dat komt
omdat we samen met nog een
ander stel een kookclubje hebben. Onze link zijn de kinderen die bij elkaar in de klas zaten. Toen Vital en Iris voor het
kookclubje werden uitgenodigd door Karin gaven ze aan
niet zo’n echte koks te zijn.
Wel dat ze van gezellig samen
tafelen houden. Dat was basis
genoeg om de club op te starten. “Geen haute cuisine, wel
speciale aandacht voor wat er

op tafel komt. Zoals deze kip
in honing-tijmsaus. Wij vinden het altijd een feestje als
het op tafel komt. Ik heb dan
wel de pollepel doorgekregen,
maar eerlijk gezegd ben ik
meer van de amuses en laat
ik het bereiden van de grotere
gerechten over aan Iris. Net
als dit lekkere recept dus. Ook
zou Iris’ overheerlijke monchoutaart wel in de krant mogen, ware het niet dat het een
heel geheim recept is.”
De pollepel geven de Jansens
graag door aan overbuurman
Dré van Beeck die volgens
hen écht goed kan koken. “Hij
maakt zelfs zijn eigen sambal

die beroemd is in heel Eindhoven”, voeren ze als bewijs aan.

a
Kipfilet met
honing-tijmsaus
Ingredienten (4 personen):
- 4 flinke kipfilets
- 1/4 liter kippenbouillon van tablet
- 1 glas witte wijn of appelsap
- 1 eetlepel gedroogde tijm
- 2 à 3 eetlepels honing
- 1 potje crème fraîche (125 gram)
- allesbinder, zout en peper
Bak de kipfilets (heel of in stukjes)
op hoog vuur rondom aan in boter
(niet helemaal gaar maken, dan

gaat hier lekker de smaak van de
saus in zitten). Neem de filets uit
de pan, strooi er zout en peper op
en houd ze warm. Bijvoorbeeld onder aluminiumfolie.
Blus de pan af met de bouillon en
de wijn (of het appelsap). Voeg
de tijm toe en laat ca. 5 minuten
zachtjes koken. Roer er de honing
en de crème fraîche door (goed roeren). Leg dan de halfgare kip terug
in de saus en laat op laag vuur met
het deksel op de pan 20 minuten
stoven zonder de saus te laten koken. Neem de kipfilets uit de pan
en bind de saus met allesbinder.
Breng op smaak met zout en peper.
Serveren met haricots verts en
aardappelkroketjes. Smakelijk!

Ledlichtjes helpen parkerende automobilist
In het Witte Dorp is geen sprake van een tekort aan
parkeerplaatsen. Alleen op een paar piekmomenten
zoals zaterdagavond en op een paar plaatsen is er
sprake van verzadiging. Normaal gesproken is maximaal 95 procent van de plaatsen bezet. Voor die vijf
procent vrije plaatsen moet de dorpsbewoner die als
laatste komt, wel wat verder rijden.
door Michel Theeuwen

D

at blijkt uit onderzoek van dertig studenten van
de faculteit Industrial Design
van de TU/e die ingezet zijn
in de buurt. Met de nieuwe

werkgroep Parkeren maken
zij eerst een inventarisatie
van het probleem, zo vertelt
Cees Donkers, buurtgenoot en
mede-initiatiefnemer van de
werkgroep.
Met deze uitslag is het parkeerprobleem niet de wereld
uit, volgens Donkers. “Volgens de studenten kunnen we

nog een efficiencyslag maken.
Maar binnen vijf jaar loopt die
vijf procent vrije ruimte ook
vol, want veel nieuwe eigenaren hebben twee auto’s. En
wat moeten we dan? Hoe gaat
het dan verder? We hebben de
studenten gevraagd ook daar
nog mee aan de slag te gaan
om 'out of the box' te denken
over oplossingen”, aldus Donkers.
In de presentatie halverwege
het onderzoek hebben studenten vooral een aantal technische oplossingen laten zien.
Maar een groep wil ook aan
de slag met het begrip mentaliteit. Ze hebben geconstateerd dat dit een homogene

buurt is met gemeenschapszin. Maar parkeren is een individuele aangelegenheid. Sommige mensen gaan niet op
zoek naar een plaats verderop,
maar zetten de auto op de
stoep, concluderen de TU/estudenten.
Als oplossingen zijn onder
meer bedacht:
• Ledverlichting langs parkeerplaatsen: vrije plaatsen zijn
groen, bezette rood.
• Wie zijn auto op een oneigenlijke parkeerplaats neerzet, krijgt
een rood waarschuwingssignaal.
• Een programma (‘app’) op de
iPhone dat laat zien op een
kaartje waar nog vrije parkeerplaatsen zijn.

Cees Donkers heeft daar zelf
nog een optie aan toegevoegd.
Het gaat om een toepassing
van een nieuw systeem dat op
de High Tech Campus is ontwikkeld voor andere zaken.
Dat maakt gebruik van een
kaartje waarop bijvoorbeeld
parkeergedrag geregistreerd
zou kunnen worden. Meer
wil hij daar nu nog niet over
kwijt.
Het onderzoek en de mogelijke oplossingen worden gepresenteerd op een avond in februari, als de studenten klaar
zijn met hun onderzoek. De
datum en locatie worden nog
bekendgemaakt.
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Uit de oude doos

Foto: Thomas Johannes van Waveren

• Deze foto is rond
1955 gemaakt. Ottoline, het meisje
van acht jaar dat
hier het paard
van de melkboer
vasthoudt, is een
oud-bewoonster
van het Burghplein.
Haar vader, Thomas
Johannes van Waveren, maakte veel
foto’s in het Witte
Dorp. Ottoline
herinnert zich dat
het paard Marietje
heette – ze mocht
er vaak op zitten.
Ze ging jarenlang
dagelijks mee met
de melkboer, Jan
Maasakkers. Op de
foto een melkkar op
twee wielen. Later
kwam er een wagen
op vier wielen, met
een huif erover.

Wél een plaatje of géén plaatje

Ambtshalve
aangepakt
Drie keer is scheepsrecht, moeten ze
bij de gemeente Eindhoven gedacht
hebben toen ze voor de derde keer
een poging deden ons op te zadelen
met een Monumentenplaatje, zo’n
rood met witte M die veel huizen in
het oude Witte Dorp naast de deur
hebben hangen.
door Nel Stevens

H

Jaren geleden - bij de eerste uitgifte
- heb ik mij in deze krant al eens druk
gemaakt over die M. Wij wonen in een
prachtig buurtje met mooie monumentale woningen. Iedereen die zijn
ogen niet in zijn achterzak heeft zitten, kan zien dat het Witte Dorp bijzonder is. Het is dan ook helemaal niet
nodig om aan elk van de 264 witte
woningen een bewijs daarvan te willen ophangen. Een bordje bij de invalswegen zou voldoende zijn. Wat de
doorgaans toch zeer individualistisch
ingestelde bewoners van die monumenten 'en masse' drijft om de M toch
op te hangen? Ik begrijp het niet.

En dan die gemeente. Niet alleen
sturen ze een tweede verzoek om
zo’n bordje op te hangen. Zelfs een
derde vergeefse poging wordt gedaan
Sterker nog, uit de begeleidende brief
wordt duidelijk dat ze hebben geconstateerd dat wij het bordje niet opgehangen hebben! Foei!
Heeft er dus een legertje ambtenaren een week door onze straten
gezworven om te ‘constateren’, zelf,
gewoon in het wild, ambtshalve, dat
ze op St. Odastraat 9 GEEN BORDJE
hebben opgehangen. Waarvan akte
in drievoud zodat deze onwillige
monument-eigenaren alsnog aange-
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Foto: Paula van Overveld

• Een door de storm omgewaaide boom verspert de Geldropseweg.
boom is gespleten en hangt
deels over het andere tuinhek.
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Michel Theeuwen

Geveld door de storm

verspert de Geldropseweg. Ons
tuinhek ligt om, een andere
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pakt kunnen worden. Per brief. Met
het aanbod het emmetje voor ons op
te komen hangen. Ik dacht zelfs gratis, maar toen was er al een waas voor
mijn ogen verschenen en kon ik de
letters niet meer goed in samenhang
plaatsen.
Enige weken later zag ik de vraag van
het college van B en W voorbijkomen
of wij burgers misschien wisten waarop de gemeente kon bezuinigen…
Maar die open deur vond ik toch al
te opzichtig. Die moeten ze zelf maar
intrappen.

et is woensdag 14 juli.
Snikheet en drukkend is de
dag begonnen. Ik rij tegen
zessen terug naar huis vanuit
Grathem, Limburg. Ik ben met
mijn vader en zussen naar
de crematie geweest van een
dierbare oom en heb daarna
pa teruggebracht naar zijn verzorgingshuis. Onderweg naar
huis wordt het donker buiten
en het begint flink te waaien
en te regenen. Gelukkig; de
koelte zal zo komen.
Mijn telefoon gaat. Het is het
thuisfront. “Onze boom is
omgewaaid, die grote mooie,
oude achter in de tuin, compleet omver”. Ik denk dat het
een grap is van de kinderen:
“Dat kan niet, die grote toch
niet, die kan toch niet zomaar
omvallen?” Maar het is geen
grap, dat blijkt wel als ik toch
wat ongerust ons huis nader.
Daar ligt hij; met al zijn bladerpracht en trossen zo tegen
de grond gesmakt. Onze,
volgens kenners Kaukasische
Vleugelnoot, is geknakt en
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Beelden die je normaal alleen
op tv ziet, spelen zich nu voor

onze ogen af. Niet alleen onze
boom is geraakt, een soort
windhoos heeft een hele reeks
van bomen geveld vanaf ons
huis langs de Geldropseweg
richting Piuslaan. Overal liggen bomen, takken, bladeren
en stoeptegels die de bomen
hebben losgewrikt in hun val.
Al snel zijn politie, gemeente
en brandweer ter plaatse. Het
gas wordt even afgesloten
vanwege een mogelijk lek en
we worden gesommeerd ‘de
rampplek’ te verlaten, wat
niemand natuurlijk doet. Integendeel, de hele buurt loopt
uit. Tot laat in de avond is het
een drukte van jewelste voor
onze deur.
De gemeente rukt uit met
groot materieel om de Geldropseweg weer vrij te maken.
Onze boom is geen partij voor
de ronkende kettingzagen van
de brandweermannen. “Het
is maar een boom”, zeggen we
tegen elkaar. De kinderen zijn
ongedeerd en hij is niet op ons
huis gevallen. Alles relativeert
als je net van een crematie
komt. Maar de symboliek
van onze prachtige boom als
levensadem van de mens, die
plotseling niet meer is, blijft
me nog dagen achtervolgen.

