
1

Eindhoven, juli 2017

B U U R T K R A N T  V O O R  H E T  W I T T E  D O R P  E N  D E  W I T T E  B U R G H

In dit nummer:
Brievenbus weg 2

Dorps karakter 3

Monumentaal?  8

De Witte
11e jaargang - nummer  17

oplage: 400

Wees nieuwsgierig
voor De Witte
De Witte is op zoek naar 
nieuwsgierige redacteur(en). 
Dit om haar enthousiaste re-
dactieteam te versterken, dat 
nu bestaat uit drie redacteu-
ren, een eindredacteur en 
een vormgever. Het is tevens 
een hele leuke manier om (de 
mensen in) het Witte Dorp 
en de Witte Burgh beter te 
leren kennen, nieuwsgierig op 
zaken af te stappen en/of uit 
te zoeken, die voor iedereen 
in de wijk het weten waard 
zijn. En zo een steentje bij te 
dragen. De Witte komt 1 tot 
2 keer per jaar uit. We verga-
deren per nummer maar één 
keer waarbij ieder meedenkt 
over vermeldenswaardige za-
ken en we afstemmen welke 
artikelen je het meeste liggen 
om te schrijven. Meld je (voor 
nadere informatie) via paula-
vanoverveld@gmail.com of 06-
20610550.

(door Paula van Overveld)

door Mark Haans

Het definitieve pro-
gramma is nog niet helemaal 
rond maar het wordt weer 
een mooi weekend op 15, 16 
en 17 september. Op vrijdag 
proberen we de Wilakkers 
en de Hasselbraam te interes-
seren voor een pyjama- en 
basisschooldisco voor de ver-
schillende leeftijden. Wellicht 
zelfs met heuse DJ’s van de DJ-
school. Zaterdagmiddag is er 
ook weer een vol programma 
met muziek, kinderactivitei-
ten en als het lukt zelfs een 
echte kindertheatervoorstel-
ling. Rond etenstijd stoken we 
de pizzaovens op en gaan we 
gezamenlijk pizza’s bakken 
net als op het jubileumweek-
end. 

Streetbattle 
De avond bestaat vanaf half 
acht uit de derde en laatste 

ronde van de streetbattle 
waarmee de winnende straat 
bepaald gaat worden. Hier 
moet je bij zijn, want een van 
opdrachten uit ronde 2 zul-
len de straten op het podium 
moeten laten zien! De avond 
wordt traditioneel afgesloten 
met onze eigen top-DJ Roger 
die inmiddels al een aantal 
Witte Dorp feesten en bruilof-
ten achter de rug heeft.

Taartenwedstrijd
Waar we weer heel blij mee 

zijn, is dat Elvira en Peggy ook 
dit jaar een culinaire en muzi-
kale zondagochtend voor jul-
lie in petto hebben in de vorm 
van een taartenwedstrijd en 
het open podium.
Maar hoe zit het dan met 
de eerste twee rondes van de 
streetbattle? Ronde 1 bestaat 
uit een zomeropdracht en de 
straten zullen met likes op 
facebook de strijd met elkaar 
aangaan. De opdracht bestaat 
eruit om de mascotte van dit 
jaar: genaamd “Widodido” op 

een zo grappige, artistieke, 
originele of aanstootgevende 
manier te fotograferen op je 
vakantie en deze op de Wi-
Do FB-pagina te posten (met 
straatnaam natuurlijk). De 
drie straten met de meeste 
likes voor een foto zullen de 
punten in de wacht kunnen 
slepen. The battle is ON deze 
zomer!

Straatteams 
De 2de ronde is op zaterdag 
2 september: save the date! 

Tussen 19:30 en 22:30 hebben 
de straatteams de gelegenheid 
om een envelop met vragen 
en opdrachten op te halen en 
deze binnen de beschikbare 
tijd te beantwoorden of te ma-
ken. Stipt om 22:30 dienen de 
enveloppen weer ingeleverd te 
worden.

Per straat hebben we een 
teamcaptain waar je je kunt 
aanmelden. Deze kun je vin-
den op de site van het Witte 
Dorp: www.hetwittedorp.nl. 
Binnenkort zullen de flyers 
in de bus vallen en komen 
er aankondigingen met alle 
details op de Witte Dorp site 
en op Facebook. Volg FB dus 
deze zomer voor de leukste 
Widodido foto’s en zorg dat 
jij de leukste Widodido hebt 
gemaakt en dat jouw foto de 
meeste likes krijgt.

NZNF 2017: WIDODEMEE
Ondanks dat het elk jaar veel werk is, is het tegelijk ook een genot om 

het NZNF elk jaar voor te bereiden; en zeker dit jaar! Voor de derde 
keer organiseren we tijdens het NZNF de grote ‘streetbattle’ Dit jaar is 
het thema “Widodemee” en dat geeft de nodige voorpret in het beden-
ken van vragen en opdrachten waar de straten punten mee kunnen ver-

dienen. Dit jaar start het vergaren van punten al tijdens de zomer!!!

"Ik ben een gelukkig mens"
door Paula van Overveld

Hij gaat hier door het leven als 
de opgewektste pakjesbezorger van het 
Witte Dorp, van Eindhoven of mis-
schien wel heel Nederland: Said Ahmed, 
vrij vertaald: Smiley. Zijn roerige le-
vensverhaal, opgetekend in de vorige 
editie van De Witte, heeft het nodige 
losgemaakt bij de buurtbewoners. Maar 
wat de reacties ook waren, hij wilde 

met zijn verhaal geenszins medelijden 
opwekken of er mensen verdrietig mee 
maken. Dat gaf hij destijds in het in-
terview al aan. Toch had dit bij een 
aantal mensen wel die uitwerking, zo 
bleek uit de vele reacties die hij kreeg. 
Daarom wil Smiley bij deze nogmaals 
benadrukken dat hij de gebeurtenissen 
in zijn geboorteland Somalië waarbij hij 
geliefden verloor, echt achter zich heeft 
gelaten. “Ook ellende is een goede les 
van het leven, omdat je daarna elke mi-
nuut dat je leeft, waardeert en weet dat 
het nut heeft om goede dingen te doen. 

Ik kijk naar de toekomst en geloof dat 
alles altijd goed komt. Ik ben een geluk-
kig mens!” Ook samen met zijn vrouw 
en zijn dochter Fatima (3) en zoontje 
Ibrahim (2) en zijn kinderen op afstand 
(zijn dochter (21) in Jemen en zoon (17) 
in Engeland). Hij wil niks liever dan zijn 
blijdschap met ons delen. Want, zo liet 
hij nog maar eens weten: ‘Deze buurt is 
echt een cadeau voor mij. Iedereen hier 
heeft een plaatsje in mijn hart en daar 
word ik heel vrolijk van.”

Tip: Smiley wordt 50 op 31 december!
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• “Ieder-
een hier 
heeft een 
plaatsje 
in mijn 
hart en 
daar 
word ik 
heel vro-
lijk van!”
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door Michel Theeuwen

Volgend jaar is het weer 
zover: leden van het Onder-
houdsfonds laten collectief 
hun woning schilderen. Net als 
voorgaande jaren krijgen ook 
niet-leden de kans om mee te 
doen aan de schilderbeurt. 
Dat besluit heeft de algemene 
ledenvergadering van de Ver-
eniging Onderhoudsfonds in 
april genomen. Deze keer wor-
den vooral kozijnen, dakover-
stekken en ander houtwerk ge-

schilderd. In 2024/’25 volgt dan 
de grote beurt met de witte 
muren. 
Momenteel is de vereniging be-
zig om het schildersbedrijf uit 
te zoeken dat de klus op zich 
gaat nemen. Onder begeleiding 
van het Verfadviescentrum 
(VAC) krijgt nu eerst schilders-
bedrijf Coolen de mogelijkheid 
een prijs te maken op een be-
stek. Die prijs wordt door het 
VAC vergeleken met de markt-
conforme prijzen. Eventueel 
volgen onderhandelingen. 
Mocht over prijs en voorwaar-
den geen overeenstemming 
bereikt worden, krijgen ande-

re schildersbedrijven nog een 
kans een offerte uit te brengen.
Uiteindelijk moet dat leiden 
tot de keuze voor een bedrijf 
dat dit najaar aan de slag gaat 
met individuele opnames van 
woningen. In het voorjaar van 
2018 begint de schilderbeurt. 
De exacte planning is nog niet 
bekend. 
Allereerste stap in de voorbe-
reidingen is de opname van 
een aantal woningen, steek-
proefsgewijs door het VAC. Dat 
is eind juni gebeurd. Die moet 
de kwaliteit van het schilder-
werk bepalen en is de basis 
voor het bestek. 

De 90 leden van het Onder-
houdsfonds sparen al weer en-
kele jaren voor de schilder-
beurt van 2018. Daarmee kun-
nen zij de kosten betalen. 
Maar omdat het Onderhouds-
fonds de instandhouding van 
de monumentale buurt in zijn 
geheel tot doel heeft, krijgen 
ook niet-leden de kans om aan 
te sluiten bij de schilderbeurt 
in 2018. Bij de vorige schil-
derbeurt in 2012/’13 maakten 
tientallen buurtbewoners daar 
gebruik van. Wie als niet-lid 
meedoet, betaalt behalve de ge-
wone schilderkosten en de be-
geleidingskosten van het VAC 
(die ook de leden betalen) ook 
de kosten van het Onderhouds-
fonds, namelijk 150 euro. 
Het voordeel van meedoen is 
ten eerste dat deelnemers in 
ieder geval niet zelf de ladder 
op hoeven. En wie het schilder-
werk toch al laat doen, hoeft 
niet zelf naar een goede schil-
der te zoeken. Verder kunnen 
we door de gezamenlijke aan-
pak ook garanties afspreken 
over de kwaliteit van het schil-
derwerk en laten we de uitvoe-
ring én de geleverde kwaliteit 
controleren.
Niet-leden krijgen na de zo-

mervakantie een brief met een 
concreet aanbod van het OHF 
thuisgestuurd. Hoe hoog de 
kosten van het schilderen zelf 
zijn, wordt pas definitief dui-
delijk na een opname door de 
schilder. Pas als die bedragen 
bekend zijn, kan het niet-lid 
uiteindelijk ja of nee zeggen 
tegen het aanbod. Dat wordt 
eind dit jaar. 
Leden en niet-leden die hier-
over vragen hebben, kunnen 
zich ook nu al richten tot 
het secretariaat van het On-
derhoudsfonds: onderhouds-
fonds@gmail.com. Daar kun-
nen geïnteresseerden zich ook 
al voorlopig aanmelden.

Ahhh... de bievenbus is foetsie! 

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 en Michel Theeuwen 

Druk: Koppie Koppie, Eindhoven

Kopij of tips:  
paulavanoverveld@gmail.com

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

Internet:
www.hetwittedorp.nl, De Witte is 
daar te vinden bij 'de bewoners' 

Schilderbeurt Onderhoudsfonds komt in 2018

• Schildersbedrijf Coolen 
gaat als eerste een prijs be-
palen voor het komende 
schilderwerk.Fo
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• Barbara Vermeulen, uit 
de Gebroeders van Door-
nestraat, sprak me hoop-
vol aan: “De aankondiging 
op de brievenbus dat hij 
weggaat, is verdwenen. Be-
tekent het dat hij dan toch 
op het Burghplein blijft?” 
Helaas, de brievenbus-
saneringsplannen zijn on-
verbiddelijk en inmiddels 
hier uitgevoerd, op 1 juni 
in minder dan een half 
uur tijd. Want ook deze 
analoge mail-verzamelaar, 
is lang en breed ingehaald 
door zijn digitale vari-
ant, met al sinds 20 jaar 
een jaarlijkse daling in 
papier-post van 10%. En 
door de verschuiving naar 
meer pakjes-post. Met op 
de achtergrond ook nog 
de liberalisering van de 
postmark, moest ook onze 
brievenbus het veld rui-
men. 
Door aanpassing van de 
Postwet hoeft PostNL sinds 

2014 nog slechts vijf dagen 
per week post te bezorgen 
en gebeurt dat niet meer 

op maandag. Inmiddels 
zijn er in Nederland nog 
maar 1000 postkantoren 

en wordt dit jaar het aan-
tal brievenbussen terug-
gebracht (verwijderd en 

verplaatst) van zo'n 20.000 
naar 8700. In Brabant 
verdwijnen er per saldo 
1111 brievenbussen. Maar 
volgens de nieuwe regels is 
er binnen een straal van 1 
km (bij een woonkern van 
minimal 5000 personen) 
altijd een brievenbus in de 
buurt. In heel Eindhoven 
zijn er nu nog 82 brieven-
bussen te vinden. Onze 
nieuwe alternatieven: 
Leenderweg (Bruna), Gast-
huisstraat (Wilgendhof), 
Piuslaan,  Geldropseweg 
168 en Sint Rochusstraat 2. 
Barbara, die leerkracht 
is van groep 1 en 2 op de 
Hasselbraam, vertelde ook 
dat ze met haar kleuters 
vaak dit liedje van Annie 
M.G. Schmidt zingt.
Hieronder de tekst, bij 
wijze van afscheids-ode 
aan onze old school brie-
venbus.

(door Paula van Overveld en 
Wieger Cornelissen)
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De brievenbus wou niet meer
Er was er eens een brievenbus die op een pleintje stond,
Een mooie rode brievenbus hij had een open mond,
Daar gingen alle brieven in de hele dag maar door,
En nu en dan kwam er een man van 't grote postkantoor 
Die haalde dan de brieven, Uit de brievenbus z'n buik,
En deed ze in een grote grote zak, Oh jongens 't ging zo puik,
Maar gister zei de brievenbus: nou doe ik het niet meer.
ik heb er schoon genoeg van leg die brieven daar maar neer?

Hij deed zijn mond dicht met een klap, En deed hem niet meer 
open, 
En alle mensen kwamen daar met brieven aangelopen,
 Ze riepen: de bus is dicht?! Hoe komt dat nou?, zeg hé!, 
Doe nou je mond is open brievenbus!.Maar de brievenbus zei: nee!!
Toen kwam de directeur, de directeur van 't postkantoor,
Die kwam daar met een hamer en een beitel en een boor.
Maar wat hij ook probeerde 't hielp allemaal geen steek, 
De brievenbus bleef dicht en werd alleen een beetje bleek  

En toen kwam kleine Peter, Die zei: oh alsjeblieft? 
Doe nou je mond eens open brievenbus want ik heb zo'n mooie 
brief!
En als je 't dan voor mij niet doet, dan voor deze dame.
En toen begon de brievenbus zich vreselijk te schamen, 
Hij werd nog roder dan hij was en riep: pardon pardon!
Hij deed zijn mond wijd open zeg zo wijd als hij maar kon, 
En alle mensen dansten om hem heen, En al die mensen zeiden : 
je bent de allerbeste brievenbus van heel de Posterijhijen!
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door Michel Theeuwen

De belastingaftrek voor 
het onderhoud van rijksmonu-
menten blijft ook in 2018 be-
staan. Dat is goed nieuws voor 
eigenaren van woningen in 
het Witte Dorp. Het betekent 
dat de geplande schilderbeurt 
van het Onderhoudsfonds in 
dat jaar ook aftrekbaar is van 
de belastingen. 

Demissionair minister Jet 
Bussemaker heeft het uitstel 
begin juli bekendgemaakt in 
een brief aan de Tweede Ka-
mer. Eerder was het plan om 
de belastingaftrek te vervan-
gen door een subsidierege-
ling al ‘controversieel’ ver-
klaard: een onderwerp dat 
het demissionaire kabinet 
niet meer zou behandelen. 
Eind vorig jaar kreeg Busse-
maker niet genoeg steun om 
het plan meteen in te voeren 

en werd het een jaar uitge-
steld. 

Volgend kabinet
Nu volgt dus een verder jaar 
uitstel. Volgens Bussemaker 
omdat het plan de nodige con-
sequenties heeft voor diensten 
als DUO, Belastingdienst en 
de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed. Een volgend kabinet 
moet er over besluiten. Ook 
schrijft de bewindsvrouw aan 
de Kamer dat ze de betrokken 

eigenaren van monumenten 
snel duidelijkheid wilde ge-
ven. Wel schrijft zij dat haar 
ministerie verder gaat met het 
voorbereiden van een allesom-
vattende subsidieregeling die 
ervoor moet zorgen dat alle 
monumenten goed onderhou-
den blijven. 

Voor de eigenaren van de wo-
ningen in het Witte Dorp bete-
kent dat dat ze in ieder geval 
ook in 2018 in aanmerking 

komen voor belastingaftrek. 
Dat is mooi meegenomen om-
dat het Onderhoudsfonds in 
2018 een schilderbeurt heeft 
gepland waar ook niet-leden 
aan meedoen. De kosten van 
zo’n schilderbeurt zijn af-
trekbaar voor de belasting. 
En verder zijn natuurlijk alle 
onderhoudswerkzaamheden 
aan de rijksmonumenten een 
jaar langer aftrekbaar. Hoe het 
daarna verder gaat, is nog on-
duidelijk.

"Een beetje dorps karakter"
Een superleuke buurt waar veel wordt georganiseerd

Het is hun eerste huis sa-
men. Eline Das (29) en Je-
roen Gielen (31) kochten 
het huis aan de Gebroe-
ders Van Doornestraat 
18. Sinds februari dit jaar 
wonen ze daar, samen 
met de 12-jarige Cavalier 
King Charles-spaniël Tess. 
Met haar kan ik helaas 
niet kennismaken. Ze is 
uit logeren omdat Eline 
en Jeroen de volgende 
dag vertrekken voor een 
weekendje wadlopen.

door Hans Hurkmans

"Het leek ons 
niet handig om haar mee te 
nemen”, vertelt Eline. “Het is 
echt een lieve hond. Ik heb 
haar twee jaar geleden uit het 
asiel gehaald.” “En ook heel 
nieuwsgierig”, vult Jeroen aan. 
“Als je even niet oplet, gaat ze 
zo bij de buren op bezoek.”

Jeroen is opgegroeid in het 
Noord-Limburgse dorpje Berin-
ge. Na zijn studie Technische 
Bedrijfskunde aan de TU/e 
bleef hij in Eindhoven. “Ik 
werk bij DAF, dus in Eindho-
ven wonen was wel zo han-
dig.” Eline is dierenarts. Ze is 
geboren en getogen in Utrecht 
en vond na haar studie werk 
in Eindhoven. “Ik werk in Die-
renziekenhuis Eindhoven aan 
de Marconilaan. Het bevalt me 
erg goed hier. Ik vind Eindho-
ven een leuke stad.”

Dorps karakter
Eline woonde in een huurap-
partement in Limbeek en Je-
roen huurde een woning in de 
Bergen. “Toen we besloten om 
samen een huis te gaan ko-

pen, hebben we gezocht naar 
een huis binnen de rondweg, 
zodat we geen van beide ver 
van ons werk zouden wonen”, 
vertellen ze. “Het was voor 
ons heel belangrijk dat het 
een leuke buurt was. Het liefst 
met een beetje dorps karak-
ter, waar mensen elkaar een 
beetje kennen en samen ook 
activiteiten organiseren.”

Super leuk
“Ik vind dat belangrijk om-
dat ik in een dorpje ben op-
gegroeid”, aldus Jeroen. “We 
hebben in verschillende fijne 
buurten gekeken, zoals het 
Vonderkwartier, de Schrijvers-

buurt en deze wijk.” Eline en 
Jeroen hebben het hier al pri-
ma naar hun zin. Eline: “het 
is super leuk dat hier zoveel 
wordt georganiseerd. We heb-
ben al meegedaan aan het 
Walking Dinner. Dat was erg 
gezellig. Net als Koningsdag 
op het plein en het straatdi-
ner.”

Met een knipoog
Eline heeft door haar drukke 
baan weinig tijd voor hobby’s. 
“Naast mijn 36-urige werk-
week heb ik ook avond- en 
weekenddiensten”, legt ze 
uit. “Ik tennis en dat is het.” 
Jeroen heeft meer hobby’s. 

Hij tennist ook en hij voet-
balt. “Bij de voetbalclub ben 
ik voorzitter van het Jeugd-
kamp, met een groepje vrien-
den draaien we ook elk jaar 
een act in elkaar voor de bon-
te avonden en ik ben bij de 
Ronde Tafel”, vertelt Jeroen. 
“De Rotary”, zegt Eline met 
een knipoog. “Nee hoor”, rea-
geert Jeroen. “Het lijkt er mis-
schien wel wat op, maar het is 

echt wat anders. De leden zijn 
mannen van 25 tot 40 jaar 
en het leuke is dat er allerlei 
verschillende mensen met ver-
schillende achtergronden en 
beroepen zijn. Daardoor heb 
je heel andere gesprekken dan 
je bijvoorbeeld in je werk-
kring hebt.”

Samen reizen
“Onze gezamenlijke hobby is 
trouwens reizen. We zijn al 
samen naar Borneo, Marokko, 
Nieuw-Zeeland, Cuba en My-
anmar geweest”, sommen ze 
op. “En voor de volgende trip 
staat Ierland op het program-
ma.”

Nieuw
in de wijk
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• Eline Das en Jeroen Gielen: “Het huis was goed onderhouden. We hebben alleen geschilderd. En dit muurtje hebben 
we een kleurig behangetje gegeven.”

Monumentenaftrek blijft in 2018 bestaan
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door Paula van Overveld

Ooit begon ze als 
straatcorrespondent van de 
2e Wilakkersstraat voor de 
Zwart-op-Wit-krant. “Edjoe Os-
inski stond op een avond voor 
de deur toen ik nog maar 
net in het Witte Dorp woon-
de, zo’n 12 jaar geleden. En 

ik greep deze kans meteen 
aan vanwege de ontmoetin-
gen met de destijds voor mij 
nieuwe medebewoners in de 
wijk. Je krijgt op deze manier 
een kijkje in de woning maar 
ook in het leven van anderen. 
Ik heb echt prachtige ontmoe-
tingen gehad en heb elk ar-
tikel met veel bevlogenheid 

geschreven”, vertelt Marion 
Steegh enthousiast. 
Zeven jaar geleden verhuisde 
ze naar een nieuwbouw huis 
aan de Schalmstraat. Maar dat 
was voor haar geen reden om 
te stoppen met haar redac-
teurschap omdat de verbin-
ding met het Witte Dorp bleef 
bestaan. Maar intussen is Ma-

rion, sinds februari dit jaar, 
door de Sint Jorislaan geschei-
den van het Witte Dorp en 
woont ze met heel veel plezier 
in de Rochusbuurt waar ze 
ook een actieve rol wil inne-
men. 

“Vanaf dag één heb ik het he-
lemaal naar mijn zin en ben 

ik ook direct in deze nieuwe 
buurt opgenomen”, vertelt ze. 
Marion kijkt terug op een in-
spirerende tijd bij de redactie: 
“Ook mooi om te zien dat de 
buurtkrant steeds professione-
ler werd. Ik vond het ook wel 
een eer dat ik – als niet pro-
fessioneel schrijver – daaraan 
mocht bijdragen. Ik wil ieder-
een daarom hartelijk bedan-
ken: mijn mederedactieleden 
en de mensen die zich open 
stelden.”

Koningsdag 2017: goochelen met spullen en plezier!
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• Het was weer een mooie editie van Koningsdag, die van 2017. Hoewel 
het Burghplein iets minder bezoekers trok in verband met de meivakan-
tie, was het er gezellig druk. Op een enkele fikse bui na, scheen de zon 
en was er veel te doen. Vanuit de 19 kramen en vele kleedjes, stroomden 
zolders leeg en wisselden spullen van eigenaar. Er gingen 350 kopjes 
koffie over de toonbank en ruim 400 liter bier. Er was een goochelaar, 
een rondlopende theateract en je kon je laten masseren voor het goede 

doel. Fijn! Voor de kinderen was er voor elke leeftijd wel wat wils: de 
kidsrun met voor iedereen een medaille, schmink en tatooshop, een 
breakdanceworkshop en -show (wat een talenten!) en een old school pop-
penkast die echt een hit was. Kortom: dankzij het enthousiasme en de 
creativiteit van de Koningsdag-organisatoren en -vrijwilligers was het 
weer koninklijk gezellig. 

(door Paula van Overveld)

Marion Steegh vertrekt
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• Links: Marion Steegh kijkt in haar nieuwe huis aan de 
Pastoor Dijkman-straat, met genoegen terug op haar tijd als 
redacteur van De Witte. Boven: De redactie van de buurt-
krant neemt afscheid van Marion in Pand P, vlnr Maarten 
van Roessel, Paula van Overveld, Michel Theeuwen, Marion 
Steegh, Wieger Cornelissen en Hans Hurkmans.
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a Men neme een Vin du Dok b
Het architecten-stel - 
Greke Klein Brinke (39) 
en Paul Bouw (38) - 
what’s in a name - leer-
de elkaar hier kennen 
aan de TU-Bouwkunde. 
Zij kwam uit de Achter-
hoek, zijn levensweg 
liep van Eindhoven, 
via Nuenen, weer naar 
Eindhoven. Al zo’n ze-
ven jaar wonen ze aan 
de Burghstraat 45, waar 
intussen Vera (4) en Si-
mon (3) het gezin com-
pleteren. De liefde voor 
eten loopt als een rode 
draad door het hele ge-
zin. 

door Paula van Overveld

Een hoge uitzondering 
daargelaten, starten en eindi-
gen ze dagelijks samen rond 
de eettafel. De kleintjes tafe-
len lekker mee, helpen graag 
in de keuken - kloppen een 
dressinkje, pellen eitjes – dek-
ken de tafel en doen ook graag 
mee de boodschappen. 
“Wij worden heel blij van de 
Italiaanse keuken. Italië is dan 
ook ons favoriete vakantie-
land vanwege het eten en de 
architectuur. De paar woor-
den Italiaans die we spreken 
gaan vooral over alles wat met 
eten te maken heeft”, vertelt 
Greke lachend. Aan het Wal-
king Diner hebben ze, als het 
even kon, altijd meegedaan; 
inmiddels al zo’n vijf keer. 
“Het is een geweldige manier 
om mensen te leren kennen, 
en voor ze te koken, want 
dat vinden wij heerlijk”, legt 
Paul uit. “Het is ook nog eens 
heel erg leuk om te zien hoe 
iedereen helemaal zijn eigen 
huis maakt, van in beginsel 
dezelfde gebouwde rijtjeswo-
ningen”, vult Greke aan.

Huizenjacht
Vanuit hun huurhuis en met 
de crisis in de startblokken, 
zaten ze in 2010 in de perfecte 
positie om op huizenjacht te 
gaan. Ze doorkruisten Eind-
hoven, bleven daarbij altijd 
binnen de rondweg, omdat dat 
wel de ultieme wens was en 
kwamen in Stratum uit. Ze 
bekeken huizen aan de Petrus 
Dondersstraat, de Sint Jans-
weg en ze deden zelfs een gooi 
naar de kerk op het Servaes-
plein, Met hun professie als 
stevige back up, durfden zo 

zo’n avontuur wel aan. Maar 
helaas ging die vlieger niet 
op. “Misschien maar goed ook, 
want er zitten heel wat haken 
en ogen aan het bewoonbaar 
maken van een kerk. Even-
goed is het jammer te zien 
hoe dat gebouw nu groten-
deels onderkomen raakt”, al-
dus Paul. “Maar met dit huis 
hier aan de Burghstraat zijn 
we in ieder geval echt super 
blij”, zegt Greke. “in het begin 
heb je het nog niet zo door, 
maar als je kinderen krijgt, ga 
je hier nooit meer weg. Je hebt 
hier de school, het kinderdag-
verblijf, en al die vriendjes en 
vriendinnetjes die je hier te-
genkomt. Dan hoor ik ineens: 
‘hé, dat is de papa van Vera’, 
terwijl ik die kinderen niet 
eens ken”, vertelt Paul. “Onze 
dochter heeft hier op dit mo-
ment misschien wel een gro-
ter netwerk dan wij”, lacht 
Greke.

Tacx-trainer
Buiten hun werk: Paul als ar-
chitect van het coöperatieve 
architectenbureau De Loods in 
Aarle-Rixtel, die zich vooral 
bezighouden met transforma-
tie, verduurzaming, zorg en 
collectief particulier opdracht-
geverschap. En Greke die bij 
WY Architecten in Eindhoven 
vooral bezig is met particu-

liere en projectmatige woning-
bouw en verbouwingen bij 
scholen, is er met twee jonge 
kinderen weinig tijd voor hob-
by’s. “We proberen te moun-
tainbiken, maar nu met onze 
kinderen, hebben we noodge-
dwongen een Tacx-trainer aan-
geschaft, waarmee je binnen 
op je eigen fiets je conditie op 
peil kunt houden. En natuur-
lijk is daar de hobby van het 
koken en lekker tafelen. Daar 
kunnen we gelukkig met z’n 
allen van genieten.”

Doorgeven pollepel
Sinds kort hebben we nieuwe 
buren op nummer 43, een 
Portugees-Spaans stel, die hun 
huis compleet hebben ver-
bouwd. Het resultaat is erg 
mooi geworden met een grote 
open keuken en we hebben 
wel de nodige verwachtingen 
van hun kookkunsten. 

  a

Gesmoorde 
kalfswang
Italiaans recept voor 10 perso-
nen, de laatste keer gemaakt 
voor walking diner

Ingrediënten:
- 2 kilo kalfswang
- 2 glazen rode wijn (1 voor de ma-

rinade, 1 voor de saus)
- 1 bol knoflook, gehalveerd
- 1 wortel, grof gehakt
- 2 stengels bleekselderij, grof ge-

hakt
- 1 ui, grof gesnipperd
- 3 takjes rozemarijn
- 3 jeneverbessen
- 2 laurierbladeren
- 2 sinaasappels, schil
- 1 liter runderbouillon
- 1 blik tomatenblokjes (400 gram)
- 75 gram bloem
- olijfolie extra vergine
- 30 kerstomaatjes, gehalveerd
- 30 groene olijven, ontpit en ge-

halveerd
- handvol bladpeterselieblaadjes, 

gehakt

Snijd overtollig vet en pezen van de 
kalfswangen af. Leg het vlees in een 
plastic vershouddoos en voeg 1 glas 
wijn, de knoflook, wortel, ui, bleek-
selderij, rozemarijn, jeneverbessen 
en de laurierbladeren toe. Zorg dat 
het vlees goed met het mengsel is 
bedekt, sluit de doos en laat 24 uur 
in de koelkast marineren.
Neem de doos de volgende dag uit 
de koelkast, haal het vlees eruit en 
zet het vlees afgedekt terug in de 
koelkast. Breng de marinade en de 
groenten over in een grote pan met 
dikke bodem op hoog vuur. Breng 
de inhoud van de pan flink aan de 
kook en voeg de sinaasappelschillen 
toe. Doe nu de runderbouillon plus 
de tomatenblokjes erbij, breng aan 

de kook, zet het vuur laag en laat 
alles 1 uur pruttelen. Zet het vuur 
uit, laat de inhoud afkoelen en 
schenk door een grote zeef. Zet de 
bouillon opzij.
Bebloem het vlees rijkelijk en schud 
het teveel aan bloem er weer af. 
Verhit een paar scheuten olijfolie 
in een braadpan met dikke bodem 
op hoog vuur en leg het bebloemde 
vlees er voorzichtig in. Braad het 
rondom bruin. Haal het vlees er 
even uit en voeg het andere glas 
rode wijn toe. Het gaat borrelen. 
Schraap nu met een houten lepel 
alle stukjes van de bodem van de 
pan om een sausje te maken dat 
het uiteindelijke gerecht kan bin-
den.

Leg het vlees terug in de braadpan 
en schenk de bouillon erbij. Leg het 
deksel op de pan en zet 2,5 uur 
in een voorverwarmde oven (160 
graden) of tot het vlees zacht is. 
In plaats van de oven gebruiken 
wij een slowcooker waarin je het 
vlees op de laagste stand urenlang 
langzaam laat stoven. Leg intussen 
de kerstomaatjes op een bakplaat, 
bestrooi ze met zout, besprenkel ze 
met olijfolie en rooster ze de laatste 
30 minuten in de oven.
Snijd het vlees in plakken en ver-
deel het over de borden. Leg de 
gebladderde tomaatjes, de olijven 
en de peterselie erop. Serveer met 
zachte polenta of puree. 
Eet smakelijk!
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• Eten vormt de rode draad bij Greke, Paul, Vera en Simon: “We starten in principe elke dag met zijn vieren rond de 
eettafel en sluiten zo de dag ook samen af.”



Juli  2017 - nummer 17Het Witte Dorp / De Witte Burgh De Witte

6

door Wieger Cornelissen

In Parijs hebben ze sinds 
2008 hun ‘Diner en blanc’ en 
eten ze met tienduizend be-
woners op de Champs Elysees. 
Dit idee vindt sindsdien navol-
ging in andere delen van de 
wereld. Van New York tot Am-
sterdam. En wij van het Witte 
Dorp organiseren rond midzo-
mernacht een straatdiner. 
Edjoe Osinski, vanaf de eerste 
editie betrokken bij de organi-
satie van dit straatdiner, kan 
er enthousiast over vertellen. 
Edjoe: “Het kost relatief wei-
nig moeite om te organiseren 
maar het levert de deelnemers 
veel plezier. Ik spreek in dit 
verband graag over een opti-
male pret-inspanning-verhou-
ding. De deelnemers hebben 
een plezierige avond en wij 
van de organisatie hoeven al-
leen maar wat tafels neer te 
zetten en te bidden voor mooi 
weer.”

Naast de handelingen op de 
dag zelf is de organisatie, be-
staande uit vijf buurtgenoten, 
in de voorbereiding slechts 
een keer bijeen geweest. Ed-
joe: “We beschikken over een 
draaiboek en het concept hoeft 
niet te worden aangepast. Dus 
optimaal hergebruik!”. Edjoe 
heeft zich ooit laten inspireren 
door het Amerikaanse concept 
van de ‘potluck’. Een ‘potluck’ 
is een gezamenlijke maaltijd 
waarbij elke deelnemer of 
groep deelnemers eten mee-
brengt en deelt met alle andere 
aanwezige gasten. Het is de 
bedoeling dat deelnemers hun 
eten zelf bereiden, maar het 
mag ook wel worden ingekocht 
als de tijd om te koken ont-
breekt. Als het maar past in het 
thema. Hetgeen dit jaar werd 
omschreven als ‘Vive la France’. 
Edjoe meent te weten dat de 
deelnemers aan een ‘potluck’ 
extra hun best doen, want ie-
dereen kan zien waar ze mee 
aan komen zetten: “Je krijgt 
dus ook lekker eten op je 
bord!” Gelet op de gevarieerde 

en goed verzorgde gerechten 
die werden geserveerd blijkt 
Edjoe dat goed in te schatten. 
Heerlijke quiches werden afge-

wisseld met allerhande salades. 
Een enkeling had wat Franse 
kaasjes met stokbrood inge-
kocht, maar dat bleken kwali-

teitskaasjes te zijn! Ook de ui-
ensoep ontbrak niet. Leuk om 
te zien hoe mensen een andere 
invulling geven aan eenzelfde 
gerecht! Zo doe je ideetjes op 
voor de overige dagen van het 
jaar. 

Gasbrander 
Nieuw waren dit jaar de deel-
nemers die aan hun tafel een 
eigen dessert hadden geregeld. 
Aan de ene tafel werd een 
gasbrander in de hand geno-
men om de crème brûlée af 
te maken. Aan een andere 
tafel werd genoten van ijs met 
verse aardbeien. Met of zonder 
dessert, de deelnemers vonden 
het weer een geweldige ma-
nier om op ontspannen wijze 
een avond door te brengen 
met hun buurtgenoten. 
Na drie succesvolle edities 
mag voorzichtig worden ge-
concludeerd dat dit evene-
ment beschikt over de karak-
teristieken om een blijvertje 
te worden. De organisatoren 
hebben zich voorgenomen het 
straatdiner in de toekomst al-
tijd op de tweede zaterdag 
van juni te laten doorgaan. De 
datum voor 2018: 9 juni - kan 
dus nu al worden genoteerd!

door Wieger Cornelissen

Op 24 april introduceer-
de Aviko (u weet wel, van 
die aardappelschijfjes) met 
een tv-commercial het concept 
van de Buurttafel. Een initi-
atief om mensen dichter bij 
elkaar brengen door de liefde 
voor eten met elkaar te delen 
en samen plezier te beleven 
en zo bij te dragen aan een 
stukje socialisatie in de indivi-
dualistische maatschappij. Na 
drie weken hadden ruim 1250 
mensen hun straat opgege-
ven voor de Aviko Buurttafel. 
Het succes van de Buurttafel 
bevestigt de bevindingen van 
onderzoeksbureau SAMR dat 
Nederlanders behoefte hebben 
aan een intensiever contact 
met de buurt. 

Buren zijn belangrijk
Begin dit jaar voerde markton-
derzoeksbureau SAMR in op-
dracht van Aviko een buurton-
derzoek uit onder ruim 1100 
respondenten. Het onderzoek 
geeft meer inzicht in hoe de 
Nederlander anno 2017 over 
zijn buren denkt en welke ac-
tiviteiten bijdragen aan meer 
sociale contacten, sfeer en 
veiligheid. De meeste Neder-
landers (82%) blijken tevreden 
over hun buren, al kent bijna 

niemand de hele straat. Zes op 
de tien kent meerdere buren 
in de straat, maar slechts een 
op de tien de hele straat of 
een deel van de wijk. 
De meeste Nederlanders (91%) 
maken buiten een praatje met 
hun buren. Vier op de tien 
drinken wel eens samen kof-
fie, drie op de tien een borrel, 
maar slechts 17% eet wel eens 
samen. Overigens liet 67% van 
de deelnemers aan het onder-
zoek weten van mening te zijn 
dat je elkaar beter leert ken-
nen door samen te eten, wat 
weer bijdraagt aan een gezel-
ligere sfeer. Een derde vindt 
dan ook dat de buurt wat 
vaker samen zou kunnen eten. 
Daarbij vindt men met name 
eten uit andere culturen heel 
aantrekkelijk. 

Buurtbarbecues 
Van de respondenten is 77% 
ervan overtuigd dat contact 
met de buren de veiligheid 
in de buurt ten goede komt. 
Een derde van de Nederlandse 
buurten heeft een vaste com-
missie die activiteiten organi-
seert en zoiets als een buurt-
app heeft gestart, bijvoorbeeld 
voor buurtpreventie. De meest 
georganiseerde activiteiten 
zijn buurtbarbecues en - fees-
ten (28%). In zes op de tien 
straten wordt echter nooit iets 
georganiseerd. 

Genieten op 
Burghplein

De Buurttafel

• De organisatoren intro-
duceerden dit jaar de pizza 
oven waarin de jeugd zelf ge-
decoreerde pizza’s kon laten 
bakken. 
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Witte Dorp in de reclame

Fo
to

: W
ie

g
er

 C
o

rn
el

is
se

n

• Vlakbij de kruising van de Leenderweg en de rondweg staat een reclamebord waarop 
recent een advertentie van de Rabobank werd vertoond. Aangezien het Witte Dorp 
hierin figureert willen we u deze foto niet onthouden.
(door Wieger Cornelissen)
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door Maarten van Roessel

Op 10 juni vonden er 
twee concerten in Eindhoven 
plaats die nogal uiteen liepen 
wat het aantal bezoekers be-
trof. Guus Meeuwis stond in 

een vol Philips Stadion met 
34.000 bezoekers en aan de Ge-
broeders van Doornestraat zat 
een huiskamer vol met 40 luis-
teraars voor de opera Carmen. 

Bezwaren
Bij een opera denk je al gauw, 
wat duurt het lang, waar gaat 
het eigenlijk over, ik versta er 

niets van, enz. enz. Deze be-
zwaren waren allemaal mee-
genomen in de aanpak van 
het duo De Blauwe Hond, dat 
de opera op een geheel eigen 
manier ten gehore bracht.  
Op deze manier hoopt het 
duo de opera aantrekkelijk 
te maken voor een breder 
publiek. 

Het duo bestaat uit zangeres 
Lizet van Beek en op pianiste 
Doré van Deijck.  Ze bewerk-
ten de teksten van Carmen, 
het verhaal gaat uiteraard 
over de liefde, en brachten 
deze uiteindelijk in het Ne-
derlands. Het werd een the-
atra-        le uitvoering en 
de omgeving waarin de opera 

zich afspeelt werd regelmatig 
zeer beeldend beschreven.
De opera duurde ongeveer een 
uur en werd met een daverend 
applaus afgesloten. Na afloop 
praatte het publiek nog gezel-
lig na over Carmen: ”Dit moet 
je vaker organiseren.” en “Een 
Opera is eigenlijk hartstikke 
leuk om naar te luisteren.” 

door Michel Theeuwen

EINDHOVEN - De eerste ko-
pers van een woning in het 
project Sint-Joriskwartier ach-
ter de gelijknamige kerk in 
Eindhoven mochten woens-
dagmiddag ook de eerste 
steen leggen. Ronny Hiense 
troffelde een professioneel 
hoopje cement zodat zijn 
partner Femke Berkelmans 
de steen kon leggen.

Sleutel
Directeur Gijs van Doorn van 
projectontwikkelaar/bouwer 
BAN Bouw uit Nuenen bood 
daarop meteen een baan aan 
als metselaar. ,,Want die zoe-
ken we nog." De bouw van de 
37 koopwoningen en 28 stu-
dio's voor jongeren is eerder 
dit jaar begonnen. De kopers 
die woensdag ook uitgeno-
digd waren voor de eerste-
steenlegging kunnen wellicht 
eind dit jaar of begin volgend 
jaar de sleutel tegemoetzien. 
Woningcorporatie Wooninc. 

zet donderdag 27 april de stu-
dio's op de site, de inschrij-
ving kan dan beginnen. De 
bouw van dat blok woningen 
is ook begonnen. 
Het Bredaas/Eindhovens stel-
letje Hiense/Berkelmans gaat 
samenwonen op kavel 1 van 
het project, vertellen ze na de 
officiële starthandeling. ,,Ja ik 
kom uit Breda deze kant op 
om samen te gaan wonen", 
zegt hij. Zij wilde altijd al in 
de buurt van de Joriskerk wo-
nen. ,,Dit is een mooi project, 
op een mooie locatie. En de 
Witte Dorp-stijl van de bouw 
vind ik supermooi."

Kennismaken
De nieuwe bewoners konden 
op de bouw ook kennisma-
ken met elkaar. Een veertigtal 
mensen was op de uitnodi-
ging afgekomen. Zo ook Marc 
en Toss Jetten uit Eersel. ,,On-
ze kinderen zijn het huis uit 
en nu komen we terug naar 
de stad", zegt zij. ,,Eindelijk 
is het klaar, het heeft wel wat 

voeten in aarde gehad, maar 
daardoor konden we ook wat 
langer nadenken over hoe we 
de woningen wilden hebben. 
En nu gaat het hard", zegt hij. 
Van Doorn vertelt dat BAN 
Bouw al sinds 2006 met het 
project bezig is. De laatste 
tijd was er wat oponthoud: 
in de te slopen gebouwen 
zaten eerst krakers en vervol-
gens asbest, de grond moest 
gesaneerd worden en een ar-
cheologisch onderzoek 'was 
duur en kostte veel tijd', al-

dus de directeur. ,,Maar het 
was wel de moeite waard. Ze 
hebben resten gevonden van 
bewoning in de 11de en 12de 
eeuw. Die worden nu onder-
zocht. Straks komt er ook 
nog een tentoonstelling van." 

Giuditta Coltri en Daniele De 

Massari hebben de speech 
in het Nederlands groten-
deels gemist. Het Italiaanse 
stel spreekt na drie jaar Eind-
hoven de taal nog niet vol-
doende. ,,Maar we vinden het 
hier wel zo leuk dat we be-
sloten hebben te blijven. En 
dus zochten we een koopwo-
ning", vertelt zij. Erg ver heb-
ben ze niet gezocht, want ze 
wonen nu op de Leenderweg. 
,,In het begin toen we hier 
kwamen wisten we natuur-
lijk niet of we het leuk zou-
den vinden, dus gingen we 
huren. Nu zijn we toe aan de 
volgende stap. En dan is dit 
een prima buurt, vlakbij het 
park en de Genneper Parken", 
vertelt  De Massari. 
Ook Nathalie Hesemans kent 
de buurt al; zij woont nu in 
de Heistraat. In het nieuwe 
huis gaat ze samenwonen 
met Wessel Manche en diens 
dochter Annabel. Voor hen is 
dit een nieuwe start, in een 
nieuwe wijk, op een bekende 
plek.

De Italiaanse opera Carmen in je huiskamer

Eerste steen woningen Pastoor Sickingstraat

• De opera Carmen in een uitverkochte huiskamer in de Gebroeders van Doornestraat nr. 41.
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Voor u geknipt Eindhovens Dagblad  26 april 2017

• Directeur Gijs van Doorn 
van BAN Bouw met Ronny 
Hiense en Femke Brekel-
mans; zij legden de eerste 
steen.
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door Wieger Cornelissen

Stratums Muziekkorps 
St. Cecilia verzorgt regelmatig 
openlucht concerten. Op lo-
caties als het Gerardusplein, 
De Roosten, het Mimosaplein 
en de Kruidenbuurt. Maar ook 
op het Burghplein. Na enkele 
incidentele concertjes in de ja-
ren negentig probeert Cecilia 
er sinds 2015 een gewoonte 
van te maken om jaarlijks in 
het Witte Dorp te komen op-
treden. 

Met een uitgebreide PR cam-
pagne heeft Cecilia gepoogd 
publiek enthousiast te maken 
voor dit optreden. Er is ge-
flyerd en ‘geposterd’. Ook de 
digitale media, zoals facebook 
en de website van het Witte 
Dorp, zijn gebruikt. Die aan-
dacht zorgt ervoor dat op dins-
dag 16 mei tegen achten op 
het blauwe muurtje rond het 
zandplein steeds meer men-
sen plaatsnemen. 

De bankjes op het plein zitten 
vol, enkele mensen hebben 
een klapstoel meegenomen, 
anderen blijven staan kijken 
en luisteren. Passerende fiet-
sers stappen af en hangen 
over hun stalen ros. Omdat 
het plein zo groot is lijken het 
er minder, maar uiteindelijk 
raakt de teller honderdvijftig 
toeschouwers. 

St. Cecilia opent met een vro-
lijke concertmars. De sfeer is 
gezet als het orkest vervolgt 
met het verhalende stuk ‘Gul-
livers Travels’, dit nummer 
paste prima bij deze zwoele 
voorjaarsavond. Bijna wind-
stil, droog en wam, wel wat 
broeierig, maar à la. Nummers 
als ‘Aquarius/Let the sunshine 
in’ (uit de musical Hair) en 
‘King of Pop’ (een medley van 
Michael Jackson nummers) 
brengt het publiek even ‘back 
in time’. Dan maakt Cecilia 
met de klanken van ‘Une belle 
histoire’ van het Burghplein 
een Frans pleintje. ‘Tribute to 
Amy Winehouse’ brengt ons 
terug in het hier en nu met 
een medley van haar mooiste 

songs. Het hartelijke applaus 
van het publiek maakte duide-
lijk dat het een geslaagd con-
cert was. Volgend jaar weer!

door Michel Theeuwen

Fiets je nietsvermoedend 
over de net heringerichte 
Burghstraat naar het einde 
van de buurt, word je kei-
hard geconfronteerd met de 
Vernieuwing, de Vervlakking, 
de Afbraak. Niet dat ik het 
meteen gezien had. Nee, het 
duurde zeker enkele weken, 
vooraleer het in mijn oog 
sprong. Maar toen kwam het 
ook binnen als een ongewens-
te en niet te stuiten niesbui 
op het moment dat je net de 
ontknoping van een prachtige 
Engelse detective zit te kijken. 
Overweldigend, kortom. 
Waar gaat dit over, hoor ik u 
denken. Nou, over het meest 
platte, het meest banale, het 
meest smakeloze dat de ge-
meente Eindhoven sinds men-

senheugenis aan het straat-
beeld van de stad heeft toe-
gevoegd: het nieuwe straat-
naambordje – in dit geval op 
de hoek Burghstraat-Jorislaan! 
En dat in een wijk waar je ge-
vierendeeld of op zijn minst 
aan de schandpaal genageld 
wordt, door de gemeentelijke 
Monumentencommissie, wan-
neer je maar één vinger uit 
durft te steken naar de mo-
numentale witte panden, de 
schuren of de betonnen tuin-
randen. In het Witte Dorp, 
waar onlangs zelfs een ver-
bouwing is stilgelegd omdat 
een bewoner het in zijn hoofd 
haalde om de muur tussen 
keuken en woonkamer te ver-
wijderen! Dudok draaide zich 
om in zijn graf, moet de ge-
meente gedacht hebben, en 
de ambtenarij legde het werk 
onverbiddelijk stil. Een hele 
berg papieren, heel veel tijd 
én een flink pak geld ver-

der, is de vergunning verleend 
en kon het werk doorgaan… 

Maar er moest wel een stukje 
muur blijven staan. Zodat al-
tijd zichtbaar blijft dat Dudok 
dit niet zelf heeft bedacht. 
Wie bedenkt dat nou?

Maar zou de gemeente die dat 
soort regels maakt en uitvoert, 
dan ook niet op zijn minst 
zelf het goede voorbeeld moe-
ten geven. Bijvoorbeeld bij het 
aanbrengen van straatmeubi-
lair of de herinrichting van 
de openbare ruimte. Natuur-
lijk, de pas opnieuw bestrate 

Burghstraat past mooi bij onze 
witte woningen. Beetje klas-
siek ook. Echt Witte Dorp. 

Mispeer
Maar op de hoek bij de Joris-
laan is wél dat nieuw straat-
naambordje verschenen: plat 
hemels blauw, nieuw letter-
type, geen opsmuk, geen mo-
numentale verschijning. Een 
volledige mispeer van dezelf-
de gemeente die bewoners de 
maat neemt bij het bescher-
men van de monumentale 
buurt. Heeft de monumenten-
commissie daar wel naar ge-
keken?

Monumentaal

• Het nieuwe straatnaambordje op de hoek Burghstraat-Jorislaan past niet bij het mo-
numentale Witte Dorp. 

• 'Oude' straatnaabordjes 
in het Witte Dorp

• Op het Burghplein vond het inmiddels jaarlijks terug-
kerend concert van Muziekkorps St. Cecilia plaats. Het 
publiek kreeg een gevarieerd programma te horen, van 
een vrolijke mars tot muziek van Amy Winehouse.
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Muziekkorps St. Cecilia op Burghplein


