
Voorbeeldpagina fotoboek:

Bouw Huize de Laak 1907
Hoek Parklaan Nachtegaallaan

Huize de Laak 2017
Viering 110 jaar Villapark Eindhoven

FOTO HEDEN



1957 - Dommelhoefstraat
Harry Lubse (nr 19) en Hans Michels (nr 42) met broertje.

2017 - Dommelhoefstraat
foto vanuit hetzelfde perspectief en kinderen die nu in de straat wonen.

Wat voor foto’s zoeken we:
• De straat of een deel ervan moet te herkennen zijn 
• Er zijn mensen en of voertuigen te zien om het tijdsbeeld nog 

beter te duiden
• Van iedere straat van de wijk minimaal 1 foto
• Bij voorkeur weten we het jaartal en de namen van degene        

die op te foto te zien zijn.  
• Periode foto’s: 1907 - 1987
Hier goede voorbeelden uit de Dommelhoefstraat.

Ria
Riet, Annie en Corrie

1960
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Uiverlaan - 1916
wie zijn deze meisjes?

Treurenburgstraat - 1943
Familie Leijten

Fazantlaan - 1945
Elisabeth Kersemakers voor haar ouderlijk huis op 18 september

Kwartelstraat - 1920
Voor het klooster staat Fransiscus Antonius Brekelmans (1917-2012)

Parklaan - 1928
Eerstesteenlegging nummer 83 

De trotse metselaar is Louis de Haes (1920-2005), zoon 
van Charles (links) en Jo Brands. (tweede van links). 

De tweede dame is Françoise de Haes-van de Venne, die 
schuin tegenover woonde. De steen is na de verkoop in 
1959 uitgenomen en nog steeds in bezit van de familie  
Copyright: Pieter de Haas, e-mail: pdehaes@telfort.nl      

Nachtegaallaan - 1930
Mevrouw Roelofs met kinderen Wil en Adri

Nog enkele mooie voorbeelden van geschikte foto’s!



Help ons het fotoboek te vullen!
• Er is helaas nog niet van iedere straat een mooie geschikte 

oude foto. 
• Wij zijn op zoek naar (oud) bewoners van het Villapark die in 

familiealbums of oude schoenendozen foto’s hebben die we in 
mogen inscannen en gebruiken.

• Op de volgende pagina’s ziet u voorbeelden van geschikte 
foto’s en de voorwaarden waaraan de foto’s moeten voldoen.

• Wij hebben reeds contacten met historische foto websites 
over Eindhoven maar ook aanvullende digitale beelden zijn 
zeer welkom.

• Foto’s van hedendaagse siuatie in de diverse straten wordt   
verzorgd door Sylvia Huisman Fotografie.

Kun je helpen? Neem ZSM contact op!

Eindredactie: Marjon Vreeswijk
e-mail Marjon@Vreeswijk.com  Telefoon 06 - 144 66 040

De bouw van Huize de Laak, de woning van Anton Philips, in 
1907 wordt gezien als de start van de ontwikkeling van de wijk 
‘Villapark’ in Eindhoven. De buurtvereniging Villapark viert van 
september 2017 t/m september 2018 een jaar lang het 110 jarig 
bestaan van de wijk. 

Een van de jubileumactiviteiten is de presentatie van het fotoboek 
‘Kijk op de Wijk - Villapark toen en nu’. Het boek bevat foto’s 
van alle straten in de wijk en schetst een mooi tijdsbeeld van de 
monumentale wijk. Het boek wordt in beperkte oplage gedrukt 
en is een waar collectors item. (Oud) bewoners van de wijk zijn 
als eerste in de gelegenheid het boek aan te schaffen op het 
slot-evenement aan de Parklaan op 23 september. 

Voorintekenen voor het boek is mogelijk door een mail te sturen 
aan bestuur@villapark.ws


