
DE WITTE BURGH 

Periodiek voor de bewoners van De Witte Burgh, Eindhoven. 

Voetbalinterwij onbeslist 
De derde voetbalinterwijk tussen het Witte Dorp en onze Witte Burgh 
eindigde in een 2-2 gelijkspeL Op een regenachtige zondagochtend 
in september stonden beide voetbalteams tegenover elkaar op het 
sportveld bij pensionaat Eikenburg voor het derde onderlinge treffen. 

Zoals we ons nog alle-
u 

maal levendig herinneren 
wonnen wij het eerste 
duel. Vervolgens raakten 
1,;ve de wisseltrofee kwijt 
door de tweede derby te 
verliezen na het nemen 
van strafschoppen. Dit 
keer leken de Witte Dor
pers vastbesloten om 
ons binnen de reguliere 

v 

speeltijd te verslaan. Ze 
traden ons tegemoet 
met een sterk verjongd 
elftal het team van de 
eerste twee wedstrijden 
nauwelijks in te her
kennen was. Toch wisten 
onze' oudjes', heroïsch 
strijdend op een 1-0 
voorsprong te komen. 
Eef Schellens werd bij 
een mooie actie in het 
strafschopgebied van de 

tegenstander gehaakt en 
de COlTect fluitende Rob 
Camp legde de bal 
terecht op elf meter. De 
strafschop werd vervol
gens doeltreffend geno
men door Jos Ver
hoeven. Lang konden de 
"Vitte Burghers echter 
niet genieten van deze 
voorsprong. Nog voor 
de thee wist het Witte 
Dorp de stand gelijk te 
trekken. In de tweede 
helft kwamen onze jon
gens opnieuw op voor
sprong. Rob Marcelissen 
kopte een hoekschop van 
Eef Schellens mooi in. 
De "Vitte Dorpers 
schakelden daarop een 
tandje bij en onze helden 
raakten vermoeid. Tj a, 
het zijn de jongsten niet 

meer en een balletje trap
pen was ook allang niets 
meer terechtgekomen. 
Lang konden ze de 
aanvalsgolven van de 
tegenstander keren, maar 
in de slotfase van de 
wedstrijd viel toch de 
gelijkmaker. Och, zo was 
het eigenlijk ook wel best 
(dachten ze vermoeid). 
Teleurgesteld moesten de 
Witte Dorpers zich erbij 
neerleggen dat er bij het 
team van de Witte Burgh 
geen enkele animo meer 
was voor een verlenging. 
Zelfs het nemen van 
strafschoppen om de 
wedstlijd te beslissen zag 
men niet meer zitten. Zo 
blijft de wisseltroffee 
dus in het Witte Dorp. 
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Ik wil nog wel even iets kwUt over het verloop van 
de voetbalinterwijk. Er werd fanatiek gespeeld en 
daarbU werd naar mijn smaak soms (vooral 
door eel'l aaJ1ta.l spelers Vatl liet li1itte .D{) rp) 

vergeten dat het hier om het spel gaat en niet 
O1n de knikkers. Een botsing kan voork01nen, 
een verdedigende actie kan soms wat te laat of 
onhandig worden uitgevoerd. Daar zul je mij niet 
over horen, nwar als een jochie van tien jaar 
zonder pardon onderuit wordt geveegd door een 
volwassen tegenstander, gaat het nûj toch te Vel: 

Het gaat hier wel O1n een gezellig en sportief 
verbroederend evenement, waarbij meedoen dus 
belangrijker is als winnen. Ook verbaal ging het 
mij zo nu en dan veel te ver. Het varieerde van het 
protesteren tegen Njna alle beslissingen van de 
scheidrechter tot het regelrecht uitschelden van 
de tegenstandel: Daar zit ik (en velen met mij) 
echt niet op te wachten als we een gezellig 
po~je voetballen nzet onze buurtgenoten. Van 
de volwassenen in het team van de tegenstander 
vervvacht ik dan ook dat ze hun jongere 
ploeggerLOten hierin opvoeden en hen wat respect 
bijbrengen. Want respect mag je als buurtgenoten 
toch wel voor elkaar hebben. De voetbalin te rw ijk 
is een mooi initiatief dat kan uitgroeien tot 
een leuke traditie, maar wellicht verdient het 
aanbeveling dat er in het vervolg vooraf duidel~jke 
af"praken worden gemaakt over zaken als 
speeltijd, wel of niet verlengen en/of strafschoppen 
nen'len na een gelijkspel en over de autoriteit van 
de arbita Daarnaast is het nog belangrUker dat 
we allemaal beseffen dat het om een sportief en 
gezellig evenement gaat en dat we daarbij vooral 
respect voor elkaar moeten hebben en ook vooral 
niet ons gevoel voor humor moeten vergeten. 

Hans Hurkmans 
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Redactioneel 

Opvallend veel bijdragen mochten we deze keer ontvangen van buitenstaanders. Mensen 
die niet elke uitgave van onze krant verrijken met een pennenvrucht meldden zich nu 
spontaan met informatie. De wijkkrant als podium van informatie uitwisseling. Gaan 
we het dan toch beleven dat het lezen van onze wijkkrant meer mag zijn dan een moment 
van herkenning? Het bestuur kwam ook al met een relatief grote bijdrage. Wat is er aan 
de hand? Zelfs Maarten van Roessel, onze fotograaf, stond er deze keer niet alleen voor. 
De teamfoto van het voetbalelftal uit onze wijk is gemaakt door Edjoe Osinski. Het lijkt 
wel of iedereen vervuld is van inspiratie. De betrokkenheid neemt toe, net nu de uittocht 
in onze wijk op gang lijkt te komen. Waar gaat dat toe leiden? In ieder geval tot een 
zeer gevarieerde negentiende editie van onze wijkkrant! 
Opvallend is verder de verdeeldheid in waardering voor onze Witte Ridder. Sommige 
lezers slaan steevast deze van bravoure vergeven cynische kijk op ons wereldje over 
en haasten zich naar de overige wel gewaardeerde bijdragen in onze krant. Anderen 
grijpen elke gelegenheid aan om te achterhalen wie schuilgaat achter dit pseudoniem. 
Is het Jas Ve rho even, Henk Miltenburg of misschien Marcel in 't Veld? Grote druk 
wordt soms op mij uitgeoefend om mij te bewegen de identiteit van de ridder prijs te 
geven. De Witte Ridder als 'cultfiguur'. Ik kan slechts jaloers zijn op deze bewondering. 
Ondertussen lever ik braaf mijn eigen degelijke en vierkante stukjes aan. Er z~jn tijden 
geweest dat Uw hoofdredacteur als eenzame medewerker de hele krant nagenoeg in 
zijn eentje moest proberen te vullen. Tegenwoordig maak ik mij zorgen of mijn bijdrages 
nog wel geplaatst zullen worden. 

@ iil ij ti Mi 

Ood is 

Een aan 

31 1953 
Eindhoven, 9 oktoba 2000 

Geboorte en dood horen het leven. 

was de oudste in ons gezin en had 
daar.in dominante De 
hardheid van het leven kende hij vanaf 

maar heeft ook met 
volle teugen genoten van de en 
de die het leven kent. 

Als oudste killd had hij een sterk 
te nloe~en zorgen en \vaar 

ma * 'H" MEM 

w'.ol CU1S brokken maakte, 
hèrkl,nden toch altijd v/eer die zorg 
en lièJlk voor ons aLien. 

Zijn eenzaarnheid kunnen wij slechts 
hij gwten-

deels VOOf 

Hoeveel hem bespaard is 
niet, maar de zorg 

voor een eenzame oude dag is Dl! voorbîj. 
Lieve l<liek, JOU\\' tllssen ons is nll 

ell dat is I'oor ons allemaal een groot 
houden van je zouls je was en 

ons horen. 

Voor uw blijken van meddeven en be-
bcd;mken u hartelijk. 

G. Guverde-
Toon en kinderen Van Looll 

Lenneke GOl/erde 
Josien, WdEe en kinderen Bömers 
Kees, 'roos en kinderen (:loverde 

In Memoriam 

DE IWITTE BURGH 

abes 
Douwe Antonius op 17 september 2000, zoon van Immy 
en Pieter Beets-van Loon, broertje van Hugo. 

Hoofdredactie 
Wieger Comelissen, 
tel: 040-2128201 

Redactie 
Hans Hurkmans 
los Verhoeven 
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De Witte Ridder 

Vormgeving 
H enk Miltenburg 
Hans Wetzer 
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St. Christoffelstraat 2 

Fotografie 
Maarten van Roessel 

E-mail: WitteBurghKrallt@nnr'ffnj'1.U~i 

Op 9 oktober is Niek Goverde onverwachts overleden ten gevolge van een hartstilstand. 
Niek is zevenenveertig jaar oud geworden. Er zullen weinig mensen in de wijk te 
vinden zijn die niet weten wie Niek is. Niek was een markante verschijning die zich 
op zijn geheel eigen wijze heeft ingezet voor de wijk. Vanaf het begin was Niek aktief 
bestuurslid. Naast het vervullen van de functie van penningmeester heeft Niek zich ook 
regelmatig ingespannen bij de organisatie van verschillende feesten in onze wijk. Met 
name bij de voorbereidingen van ons openingsfeest was Niek op zijn best. Buiten de 
gemeenschappelijke aktiviteiten was Niek wat meer op zichzelf. We zagen hem niet zo 
veel op straat. Behalve in zijn Alfa- Romeo. Dat was zijn trots. We wisten wel dat Niek 
een fervent voetbal liefhebber was. En dat hij zich tussen 11 november en Aswoensdag 
stortte in het feestgedruis bij carnavals vereniging De Haone. We zullen hem niet 
meer zien. Op 14 oktober is Niek gecremeerd. Een van zijn zussen heeft tijdens de 
plechtigheid haar gevoel onder woorden gebracht. We drukken die tekst, die te vinden 
is op zijn bidprentje, hier integraal af. 

Wieger Cornellissen 
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Mijn avonturen met 
de firma arko 

lu 

Betty van den Broek 

Deel 1 
Ongeveer een jaar geleden kregen wij last van 
condens aanslag in de achterruit. Uit onze berg 
papieren viste ik het nummer van het Bouwfonds. 
Deze vertelden me echter dat zij niet aansprakelijk 
waren want de termijn van drie jaar was ver
streken, ik moest van Bree (de aannemer) bellen. 
Deze verwezen mij door naar de firma die de 
betreffende raam geplaatst had, de firma Karko. 
Ik bellen naar Karko, ik kreeg een vriendelijke 
jongeman aan de lijn die me vroeg alles op papier 
te zetten en dit op te sturen naar de Hr. Klomp. 
Braaf deed ik wat hij me vroeg. Na een paar 
weken, waarin ik geen reactie kreeg, belde ik 
weer en vroeg of ik de Hr. Klomp de eigenaar 
kon spreken. Ik kreeg een 06 nummer. Een lompe 
chagrijn;.ge man a.an de andere Jcant val1 de lijn 
vroeg naar garantiepapieren die ik moest opsturen. 
Ik weer zoeken in onze berg papieren, maar geen 
garantiebewijs. Het 06 nummer weer gebeld, van 
Bree gebeld of zij het soms hadden. Niemand had 
het. Weer het 06 en jawel er kwam een afspraak, 
de Hr. Klomp zou komen kijken. Hij kwam en 
constateerde achterstallig onderhoud, wij hadden 
de sponning moeten controleren, dit staat o.a. 
in het garantiebewijs wat niemand heeft. Omdat 
wij dat niet gedaan hadden was er vocht tussen 
het raam gekomen en dat gaf uiteraard conden
saanslag, dus geen garantie, zelf betalen. Ik vond 
dat een vreemd verhaal en belde het Bouwfonds, 
zij konden niks doen en vinden de Hr. Klomp ook 
een nare man. Ik belde Vereniging Eigen Huis, 
zij vonden het een raar verhaal, maar als je een 
rechtzaak aanspant tegen zo iemand kost je dat 
veel tijd en misschien ook geld. Na overleg met 
mijn man besloot ik te doen wat de Hr. Klomp 
mij adviseerde: per ongeluk een steen door de ruit 
die condensaanslag vertoonde. Karko plaatste een 
nieuw raam, de rekening werd opgestuurd en de 
glasverzekering betaalde. 
Einde deel 1 

Deel 2 
Een half jaar geleden zag ik dat onze grote voomüt 
wel erg vies was aan de binnenkant. Na het wassen 
bleek het volgende, condensaanslag. Ik had hier 
totaal geen zin in en heb een paar maanden gedaan 
of er niets aan de hand was. Maar twee maanden 

geleden heb ik de draad weer opgepakt. Ik belde 
gelijk het 06 nummer en de Hr. Klomp kwam na 
drie weken, en nog een telefoontje tussendoor, 
langs. Zijn verhaal was uiteraard hetzelfde en zijn 
oplossing ook. Maar ik reageerde niet hetzelfde en 
ben aan bouwlui die toevallig bij ons werken gaan 
vragen wat zij van het Klomp-verhaal vinden. 
Onzin dus, grote onzin. Ik ben ook bij andere 
mensen in onze straat gaan vragen, die allen 
met hezelfde euvel kampen of kampten, wat zij 
weten of hoe zij handelden. Ik had het geluk 
twee mannen te treffen die net een raam aan 
het plaatsen waren, bij iemand in de bocht, en 
vroeg hen wat het echte euvel nu is. Dat zijn 
dus de stelblokjes, onze ramen zijn geplaatst met 
te smalle stelblokjes die het aluminium van de 
dubbeh: ramen naar bEitel: du\'ven, wa2.rdoor er 
condens ontstaat. Met dit verhaal en nog andere 
zaken ben ik naar van Bree gegaan en ik krijg, 
halejula, een nieuw raam en Karko gaat dat 
waarschijnlijk betalen, ik in ieder geval niet. 
Einde deel 2 

Deel 3 
Maar zover is het nog niet, dus mijn vraag is of 
iedereen die last van condens heeft of had mij wil 
bellen, zodat ik kan dreigen met een rechtzaak, 
wat ik al een beetje gedaan heb, mocht van Bree 
toch niet over de brug komen. En ik wil gewoon 
heel graag weten hoeveel ramen er door Karko niet 
goed geplaatst zijn, misschien moeten we sowieso 
iets regelen voor de toekomst, aangezien ik al 
vijf mensen ken in onze wijk die deze problemen 
hebben. En ik wil graag dat de Hr. Klomp met zijn 
ldetsverhalen flink moet betalen voor het slechte 
werk wat hij geleverd heeft. Ik hoop dat ik in de 
toekomst mijn glasverzekering niet op hoef te 
lichten en jullie ook niet. 

Ik dank u voor uw aandacht en groet 
u namens het actiecomite: We pakken 
die Klomp. Betty van den Broek Gebr. v. 
Doornestraat 41 Telefoon: 2127371. 
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I ti · 
In deze rubriek kunnen de bewoners van deWitte Burgh hun opvattingen en mededelingen kwijt. 

Algemene Ledenvergadering 
Het bestuur heeft wederom een datum geprikt voor de jaarlijkse Algemene Ledenverga
dering. Noteert U die datum vast in de agenda? We hopen U op maandag 12 februari 
2001 om 20:30 uur weer te mogen begroeten bij caf, They en Ontij in de Pastoor 
Dijkmanstraat. Het bestuur zal U later nog een offici%ole uitnodiging doen toekomen. 
Nu vermelden we toch al vast een aantal zaken die we op de agenda zullen gaan plaatsen. 
Naast de vaste onderdelen als afrekening 2000 en begroting 2001 zullen dat zijn de 
presentatie van de resultaten van het bouwkundig onderzoek, de plannen voor het 
schilderwerk van onze buitengevels en de fusie" met het "Witte Dorp" 

Samenstelling Bestuur 
Ons bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen: Inge Marcelissen, Rinie 
Dekkers, Luc Sars, Rob Camp, Ren, de Kruijff en Wieger Cornelissen. Door het 
wegvallen van Niek is dus in principe een plaats leeg gekomen in het bestuur. Indien het 
U aanspreekt bent U van harte welkom om zitting te nemen in ons bestuur en daarmee 
voor een welkome aanvulling te zorgen. Hoewel het zittende bestuur zich intussen bereid 
heeft verklaard om ook in 2001 in de huidige samenstelling de voorkomende taken op 
zich te nemen realiseren wij ons dat een aantal van die bestuursleden al langere tijd 
zitting heeft in ons bestuur. Daarmee neen1t de lcans toe dat ~~t bestul!I' "vastro!~st" in de 
huidige gebruiken. Een frisse wind kan alleen maar goed doen. Een extra reden om U 
te vragen eens na te denken of het U niet aanspreekt om deel uit te gaan maken van het 
bestuur. Mocht U interesse hebben, maak dat dan a.u.b. kenbaar aan ons! 

Bouwkundig onderzoek 
Op steeds meer plaatsen in onze wijk worden scheuren zichtbaar in de buitengevel van 
onze woningen. Op sommige plaatsen zijn die scheuren ook al eens gerepareerd door de 
firma Van Bree; in een aantal gevallen blijken de scheuren na de uitgevoerde reparatie 
weer snel terug te komen. Dit alles geeft voeding aan een vermoeden dat mogelijk 
constructie- dan wel uitvoeringsfouten ten grondslag liggen aan deze problematiek. Het 
bestuur heeft een tijdje geleden het adviesbureau Archiass gevraagd te onderzoeken 
of er een verklaring is voor de scheurvorming. In het kader van dat onderzoek gaan 
onze bestuursleden binnenkort alle huizen in onze wijk af om op te tekenen of, en zo ja 
waar, scheurvorming zichtbaar is. Vanuit het totaalbeeld zal Archiass vervolgens tot een 
afrondende conclusie proberen te komen. Mocht die conclusie daartoe aanleiding geven 
dan zal het bestuur zich beraden over mogelijke stappen die we richting het Bouwfonds 
zouden kunnen zetten. Voor de korte termijn is het voor U van belang dat U begrijpt 
waarom vertegenwoordigers van het bestuur bij U op bezoek komen. Misschien kunt U 
ter voorbereiding op dat bezoek al een lijstje opstellen van plaatsen waar bij Uw woning 
scheurtjes zichtbaar zijn. Uiteraard zal het bestuur U zo spoedig mogelijk op de hoogte 
stellen van de resultaten van dit lopende onderzoek. Wij streven ernaar dit onderzoek af 
te hebben gerond voor de komende Algemene Leden Vergadering. 

Betaald parkeren 
U weet waarschijnlijk al dat de Gemeente Eindhoven plannen heeft gemaakt om 
binnen de rondweg betaald parkeren in te gaan voeren. In overleg met de Stichting het 
Witte Dorp hebben wij besloten de Gemeente een petitie aan te bieden waarin wij ons 
ongenoegen over deze voorgenomen maatregel uitspreken. Ter ondersteuning van ons 
initiatief hebben wij bij U aan huis geïnformeerd hoe U denkt over de invoering van 
betaald parkeren. Van de respondenten in onze wijk heeft de overgrote meerderheid 
zich uitgesproken tegen invoering van betaald parkeren. In de lokale kranten hebben 
we intussen kunnen vernemen dat de Gemeente het voorstel alweer schijnt te hebben 
ingetrokken. Wij als bestuur betwijfelen hoe definitief die intrekking is. We houden er 
rekening mee dat de Gemeente later, als de storm wat geluwd is, toch weer pogingen gaat 
ondernemen om op een andere manier het betaald parkeren in te voeren. 
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Sinterklaasfeest 
Sint heeft laten weten dat hij ons dit jaar zal bezoeken op zondagmiddag 26 november. 
Het exacte tijdstip van zijn bezoek wordt ons nog medegedeeld via de bekende 
kleurplaten. Die kleurplaten zullen in de loop van de maand november bij U thuis 
worden bezorgd. We kunnen U al wel mededelen dat voor de ontvangst de Blokhut 
is gereserveerd. Sint heeft ons toevertrouwd dat deze ruimte hem de afgelopen jaren 
goed is bevallen. 

Nieuwjaarsreceptie 
Een paar enthousiastelingen beraden zich momenteel of we dit jaar een feest willen 
organiseren in de "Nieuwjaarsnacht" dan wel een gebruikelijke receptie aan willen 
bieden op zaterdag 6 januari of zondag 7 januari. Op dit moment is daarover nog geen 
beslissing genomen. We laten u zo spoedig mogelijk weten welk idee uiteindelijk 
uitgewerkt gaat worden. 

Niek Goverde 
Het bestuur heeft gemeend iets te moeten ondememen naar aanleiding van het plotselinge 
overlijden van ons bestuurslid Niek Goverde. Op 9 oktober ontviel Niek ons. Middels een 
annonce in het Eindhovens Dagblad van woensdag 11 oktober hebben wij namens de 
hele wijkvereniging onze deelneming uitgesproken. Tot slot hebben vertegenwoordigers 
van het bestuur op zaterdag 14 oktober de crematie bezocht. Ter gelegenheid van die 
crematie hebben we namens de vereniging een bloemenkrans aangeboden. 

Te Koop: Drie witte rol- , 
luiken voor de beneden
verdieping aan de achter
zijde, waarvan twee elek
trisch te bedienen en één 
handmatig. Interesse? Bel 
dan even met de familie 
Wilms, Gebroeders Van 
Doomestraat 45, telefoon 
2118108. 

Geld is een thema dat de gemiddelde Nederlander meer 
dan gemiddeld bezighoudt. Aangezien de 'witte burgher' 
ook een Nederlander is, zal het niemand verbazen dat op 
menig buurtfeest je en - partijtje dit onderwerp ter sprake 
komt. Het leek er de laatste tijd op dat geld vooral over de 
tong ging wanneer het op de waarde van het onroerend 
goed aankwam. Gniffelend werd kennis genomen van 
de enorme waardestijging van het eigen kot waarvoor 
destijds een overzichtelijk hypotheekje werd afgesloten. 
Nu doet een bescheiden C-eentje een slordige zes ton en 
de grote hoekjes een klein tonnetje meer. Die stijging 
werd door menigeen te gelde gemaakt op zichtbare wijze: 
de cementmolens draaien onafgebroken en aanbouw na 
aanbouw verrijst. Minder in het zicht achter de gesloten 
gordijnen werd bij menigeen 's avonds de beurskoers 
gecheckt op teletekst. Immers, met overwaarde kan ook 
de gewone burgerman de AEX bestormen. Pecunia non 
olet oftewel geld stinkt niet. Hoewel! De schaduwzijde 
van de nieuwe rijkdom wordt zoetjes aan ook merkbaar. 
De nieuwe waardebepaling door de gemeente, beter 
bekend als de WOZ beschikking, zal begin volgend jaar 
menige vloek onder de zwarte pannen opleveren. Degenen 
die op zoek gingen naar een andere woning wisten 
inmiddels al dat 'winst' betrekkelijk is als dit betekent dat 
ook nieuw te verwerven bakstenen veel meer kosten. Het 
maakt alles net zo relatief als bijvoorbeeld het genot om 
dichtbij de binnenstad te wonen. Het leek zo mooi. Kort 
achter het centrum wonen, je twee auto's voor de deur 

, 

o guts 
o glory 

5 

Jaargang 7, nummer 3, winter 2000 

Bewoner Burghstraat 
wint prijs 

Wereldberoemd in de Burghstraat; het zal je maar 
gebeuren. Het overkwam Frans van de Schans onlangs. 
Hij won de hoofdprijs in een prijsvraag. Sindsdien loopt 
de pers de deur bij hem plat om te verhalen van deze 
gebeurtenis. Na het Groot Eindhoven is het nu de beurt aan 
onze wijkkrant. Frans geniet daar zichtbaar van en neemt 
alle tijd om zijn verhaal te doen. We mogen op zolder ook 
naar de hoofdplijs kijken. Een zonnepaneel. 
In een van de onlangs verschenen uitgaven van het relatie
magazine 'Energie en Wonen' van Nutsbedrijf Regio 
Eindhoven zag Frans de prijsvraag en besloot mee te doen 
aangezien hij meteen had gezien wat het goede antwoord 
was. De lezers moesten raden welk voorwerp op een foto 
te zien was. In dit geval een "toonbank rookstandaard". 
De ouders van Frans dreven vroeger een sigarenwinkel 
dus was het voor Frans een koud kunstje. Zegt Frans 
lachend: "nadat mijn ouders de zaak van de hand hadden 
gedaan heb ik als aandenken juist een dergelijk voorwerp 
meegenomen. Ik had toen al de hoop dat zoiets nog 
eens veel geld waard zou worden." Nu is die verwacht
ing al eerder uitgekomen. Goed voor duizend gulden 
winkelwaarde. Want zoveel betaal je voor een Shell Sonar 
zonnepaneel. 
Het zonnepaneel moet nog wel worden aangesloten. Gat 
in het dak, paneeltje plaatsen. Stekker in het stopcontact 
en dan loopt de stroom zo terug het systeem in. Als er bij 
Frans in huis geen gebruik van wordt gemaakt loopt de 
stroom zo terug voorbij de stroomverbruikmeter de wijde 
wereld in. En nu maar hopen dat die stroomverbmikmeter 
dan ook werkelijk terug uit gaat draaien. Want dat hebben 
ze Frans verteld ... 

parkeren, in de zomer je caravan er nog bij, als je klust 
je aanhangers voor de deur en dan is er nog steeds plek 
voor je bezoek. Dat ging wethouder Bun toch wat te ver. 
In eendrachtige samenwerking met zijn in Geldrop en 
Nuenen woonachtige ambtenaren bedacht hij dat al dat 
genot wel wat mag kosten. Gelijk was de bumt in rep 
en roer. Het bestuur riep op om naar de inspraakavond 
te gaan. Een handtekeningenactie werd op touw gezet. 
De dreiging dat de gemeente een greep doet in de kassa 
van het huishouden, is voldoende voor een beschaafde 
intifada. En daar zit nu net de kneep. Het is allemaal 
te beschaafd. Zo'n ambtenarenbaasje is echt niet onder 
de indmk van wat onleesbare handtekeningen. Ook 
niet van mensen die weglopen als ze ontdekken dat een 
inspraakavond slechts een procedurevoorschrift is. Het is 
demonstreren op zijn polders. Als je echt tegen bent dan 
laat je je tanden zien. Grendel de buurt af met ban-icaden 
van tweede auto's en aanhangers. Plaats kinderen in de 
voorste rijen en laat ze stenen (genoeg voorraad aanwezig) 
gooien naar iedere indlinger. Werp de traangasgranaten 
van de ME temg de pelotons in. Gijzel Bun en de verant
woordelijke ambtenaren, mits deze laatste niet met 
vakantie zijn. Onderhandel alleen met verslaggevers van 
Hart van Nederland en Vijf in het land of met Peter R. 
De Vries. Laat de woede overslaan naar andere bedreigde 
buurten en zet de binneming in vuur en vlam. Natuurlijk, 
daar is wat moed voor nodig, maar no guts no glory. 

De Witte Ridder 
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DE NAAM: 
LUNA DEKKERS 
DE HOBBY: 
SYNCHROONZWEMMEN 

We hebben intussen al 
aardig wat sporters gehad 
in deze serie. Met Luna 
Dekkers uit de Gebroeders 
Van Doornestraat hebben 
we weer een jeugdig 
persoontje in . onze wijk 
gevonden dat een bepaald 
niet alledaagse sport 
beoefent. Misschien heb 
je het wel eens gezien op 
tv. Een groepje knappe 
jongedames met flitsende 
badpakken aan, kemig 
opgemaakt, grote glimlach 
op het gezicht en een raar 
klemmetje op de neus. 
Ze springen in het water 
en voeren zwemmend een 
soort ballet uit. Een water
ballet dus eigenlijk. Dat 
doet Luna ook. 

Hoe ben je daar nu bij 
gekomen? 

DE NAAM: 

Bij Villa Achterwerk heb
ben ze ook een sport
programma en daar hadden 
ze het een keer over syn
chroonzwemmen. Dat vond 
ik heel leuk en toen wilde 
ik het zelf ook v/el. 
Hoe lang doe je het al? 
Ik zit nu ongeveer drie-

RENEE CORNELISSEN 
DE HOBBY: 
TEKENEN EN SCHILDEREN 

Terwijl heel wat kinderen 
in onze buurt het in de sport 
zoeken, is Renee een van 
de kids die het liever in 
de creatieve hoek zoekt. 
Natuurlijk, ze doet ook aan 
sport, maar het liefst is ze 
in de weer met houtskool 
of verfkwast. Daar moesten 
we natuurlijk eens het fijne 
van weten. 

Vind je sport niet leuk 
dan? 
J awel hoor, best wel. TIc doe 
nu aan tennis en dat is best 
leuk. TIc heb wel eens geen 
zin om te gaan, maar als ik 
er eenmaal ben, vind ik het 
toch leuk. Mamma vindt 
het ook goed als ik iets aan 
sport doe. Maar tekenen en 
schilderen doe je liever? Ja, 
dat vind ik echt het leukst 

om te doen. 
Zit je ook op een dub? 
Ik ga één keer per week 
naar het Centrum voor de 
Kunsten (CKE). Dan moet 
ik een schort meenemen 
en dan krijg ik samen met 
nog dertien kinderen les in 
tekenen en schilderen, van 
een juffrouw. Het is een 
beetje net als op school, 
maar dan alleen met schil
deren en tekenen. Op 
school vind ik tekenen en 
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kwart jaar op kunst
zwemmen. Eerst heb ik 
gewoon zwemles gehad. 
Toen heb A, B en C 
gehaald. Daarna ben ik nog 
wel aan zwemvaardigheid 
begcnnen, maar è3.t heb ik 
niet afgemaakt, want dat 
vond ik te moeilijk. 

knutselen ook altijd heel 
leuk. 
Wat leer je dan precies? 
Tekenen met houtskool. 
Maar ook schilderen met 
kleuren. We hebben een 
keer een kleuren cirkel 
gemaakt. Je krijgt dan 
alleen de drie hoofdkleuren 
blauw, geel en rood en 
daarmee moet je dan zelf 
andere kleuren maken. 
Hoe lang doe je dit al? 
TIc ben nu al met derde jaar 
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TemoeHijk? 
J a, te moeilijk. 
En wat je nu doet dan? 
Dat is toch nog moei
lijker? 
Ja dat is ook wel moeilijk, 
maar het is wel veel 
leuker. 
Wat moet je allemaal 
doen? 
We moeten twee keer in de 
week drie kwartier oefenen. 
Je doet er ongeveer een 
jaar over om je eerste 
diploma te halen. Daarna 
gaat het wat vlugger. Je 
kunt diploma F tot en met A 
halen (hier is A het hoogste 
diploma) en de meesten 
doen daar drie tot vier jaar 
over. 
En wat voor oefeningen 
moeten jullie dan doen 
met die trainingen? Ook 
mooi lachen, zoals ze op 
tv doen? 
Nee hoor (hi hi hi), we 
hoeven niet te lachen. We 
oefenen op allerlei dingen: 
hoeken, het zeilbootje, het 
b~lletbeeil, dê gehIn~kte 

draai, salto achterover en 
egbieteren. 

bezig en ik denk dat ik er 
nog wel twee jaar bij blijf. 
Hoe kwam je op het idee 
om te gaan tekenen en 
schilderen? 
We waren een keer naar de 
open dag geweest en toen 
heb ik er ook in een folder 
gekeken en zo ben ik 
op het idee gekomen. Doe 
je nog meer dingen? Ik 
heb nog twee jaar viool 
gespeeld. Daar ben ik twee 
jaar geleden mee gestopt, 

DE WITTE BURGH 

Egbieteren? Wat is dat 
nou? 
Ik weet niet waarom het 
zo heet, maar het is een 
soort watertrappelen. Dan 
moeten we met onze voe
ten zo ronddraaien en zo 
hoog mogelijk uit het water 
komen. Daar moeten we 
onze armen, of eigenlijk 
alles wat boven het water 
uitkomt, zo weinig moge
lijk bij bewegen. 
Hoe goed wH je worden? 
WHje later aan de Olym
pische Spelen meedoen? 
Ja (brede grijns), maar dan 
moet ik nog lang oefenen. 
We zijn nu aan het oefenen 
voor de kerstshow. Dan 
moeten we allemaal mooi 
tegelijk zwemmen met 
muziek en alles erbij. 
Wat vind je nog meer 
leuk? 
Trampolinespringen en 
hoogspringen. 0 ja en 
schoonspringen. Dat ga ik 
misschien ook wel doen. 
Van zo'n hoge duik
plank? 
J a, dat vind ik heel leuk. 

maar ik heb er nu wel weer 
zin in. Ik doe ook nog aan 
tennis. Als ik daar naar toe 
moet heb ik niet altijd zin, 
maar als ik dan eenmaal 
bezig ben, vind ik het toch 
altijd wel leuk. Mama vindt 
het wel goed als ik ook iets 
aan sport doe. 
\IVat vind je nog meer 
leuk? 
Kamperen, of eigenlijk op 
vakantie gaan. Dan gaan 
we altijd zwemmen en 
hockeyen en tennissen en 
zwemmen en bergwan
delen. 
Bergwandelen ? 
J a, dat vind ik meestal niet 
zo echt leuk, maar één keer 
wel. Toen ging ik alleen 
met papa en toen was het 
heel stijl met klimmen over 
de rotsen en ook heel ver. 
We moesten toen ook 's 
nachts met de hele groep in 
een berghut slapen. Mama 
en Chris en Sam (zusjes 
red.) gingen toen niet mee. 
Die waren daar veel te 
mietig voor. 
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Zoveel mensen, zoveel 
meningen, zoveel is zeker. 
Grote overeenstemming 
tussen de geïnterviewde 
personen bestaat er ten 
aanzien van de ondergrond 
in de centrale speelbak. 
'Waardeloos', volgens Rob 
Marcelissen. 'Gevaarlijk 
zelfs', volgens J oyce uit 
de Burghstraat. 'Onze Jim 
komt geregeld bloedend, 
huilend en met kapotte 
kleren naar huis. Van 
ellende gaat hij vaak op 
het grasveldje naast de bak 
spelen. En daar is het nou 
net niet veilig. Ze trappen 
van daaruit de bal zo op 
de straat en rennen er 
"blind" achteraan om die 
bal weer terug te halen'. 
Rinie Dekkers hekelt de 
eigenschappen van het ge 
bmikte spul. 'Als het regent 
is het blubber en als het 
mooi weer is stoft het, 
maar er zal wel niets beters 
voor zijn'. De bak lijkt het 
exclusieve domein van de 
wat grotere jongens die er 
voornamelijk voetballen. 
Rob: 'onze Tim is niet oud 
genoeg om aansluiting te 
krijgen met de voetballende 
jeugd.' Rinie dmkt zich wat 
sterker uit: 'wat die bak 
betreft is het echt het 
recht van de sterkste. De 
grotere jongens voetballen 

II 
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Het is al weer enige jaren geleden dat het Burghplein 
opgeknapt werd. Het is het centrale punt in onze wijk waar 
feesten en partijen plaatsvinden, maar ook de enige echte 
speelplaats voor kinderen. De redactie peilde de meningen over 
de functionaliteit en de beleving onder onze \vijkgenoten. 

er, daarnaast voetballen 
de kleinere jongens en 
de kleintjes hebben bijna 
nergens plaats om te spelen 
zonder het risico te lopen 
door een bal te worden 
geraakt.' Over de functio
naliteit lopen de meningen 
nogal uiteen. Marcel in't 
Veld meent: 'het IS een 
groot plein met welmg 
mogelijkheden". Ik zou zelf 
wel graag extra speeltuig 
aan willen treffen, maar we 
moeten niet klagen, dan 
hadden we er moeten zijn 
toen werd gediscussieerd 
over de inrichting toen de 
plannen werden gemaakt. 
Pascalle Hermkens vindt 
het 'clean en niet uit
dagend. Als je het plein 
vergelijkt met bijvoorbeeld 
'De Speelberg' lil de 
Rochusbuurt, is het maar 
een armetierig zooitje.' 
Annette van de Laar is zelfs 
van mening dat het plein 
toen het werd aangelegd 
meer speel plezier bood dan 
toen het klaar was! Een 
heel ander geluid komt van 

iemand die het zou moeten 
weten op grond van zijn 
functie. Frans Noordeloas 
is 'president-directeur' van 
speelpark De Splinter, Eind 
havens meest bekende 
speeltuin. 'In principe 
hoeft een speelplek voor 
kinderen niet veel te bevat
ten. Kinderen creëren al 
snel hun eIgen wereld. 
Het is nu een gevarieerde 
speelplek met een mIJn 
inziens grote aantrekkings
kracht voor kinderen. Ze 
ker voor de leeftijdscate
gorie tot 6 jaar. Wellicht 
dat voor oudere meisjes 
het plein weinig te bieden 
heeft.' Frans brengt ook 
een meuw element lil. 

'Belangrijk op een speel
plek is de voorziening voor 
de ouders. Als ZIJ niet 
lekker kunnen zitten dan 
heeft dat een belangrijke 
invloed op de beleving en 
de frequentie waarmee 
de plek bezocht wordt.' 
Het algemene oordeel van 
Frans is positief, maar 'de 
beste speelplek van Eind-
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hoven blijft met afstand 
de Splinter' . De technische 
aspecten worden vanuit 
verschillende invalshoeken 
belicht. Zo meent Pascalle 
dat er veel te weinig ver
lichting is. ' os-Avonds is 
het er veel te donker en zit 
de hangjeugd onzichtbaar 
op de banken. Ronnie 
Rijken stelt vast dat de 
toegang tot het plein wat 
onlogisch IS. 'TIc begrijp 
niet dat ze vanuit de Chris 
toffelstraat geen fatsoen
lijke toegang hebben ge 
maakt. Nu loop je er zo 
raar naar toe vanuit de 
Witte Burgh. Rinie vindt 
het begroeiingsplan onbe
grijpelijk: 'Ze hebben veel 
te veel weggehaald en de 
verkeerde beplanting laten 
staan. Zoals die meidoorns, 
daar is er al één van dood 
en die hebben ze door een 
andere boom vervangen. 
En er staan er nog bij met 
een hoop dode takken.' 
Of het plein mooi of niet 
mom IS blijft een zeer 
persoonlijke smaak aan-

DE WITTE BURGH 

gelegenheid. Belt Spooren 
vindt het een mooi plein. 
Maria Dekkers is het daar 
mee eens en 'onze' criti
caster' Rinie moet ook toe
geven dat het wel een 
mooie bak is. Het had 
allemaal wel wat groter 
mogen zijn. Door kind
erogen gezien heeft mooi 
een heel andere betekenis. 
Rens en Vince Verhoeven: 
'Toen eerst, toen er nog 
veel bomen en struiken 
waren, toen was het mooi. 
Je kon toen hutten maken 
en klimmen. Nu is het saai, 
saai, saai.' Ze zijn niet 
de enige kinderen die hun 
vertier dan ook vaak elders 
zoeken. De kinderen van 
Frely en Louis spelen 
vooral op het garagepad 
achter de huizen in de 
Burghstraat. Ze zijn intus
sen ook te oud om zich te 
laten vertellen dat ze alleen 
op het plein mogen spelen. 
Algemene conclusies, los 
van het misnoegen over het 
grind in de bak, zijn niet te 
trekken uit ons kort opinie
onderzoekje. Misschien dat 
over een aantal jaren als 
het kroost wat groter is een 
aantal aanpassingen nodig 
zijn. We berichten u dan 
over de wensen van onze 
jeugd, die waarschijnlijk 
lekleer wil 'hangen'. 
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rathon indhov n 
1 o tob 000 

De hele en de halve marathon van Eindhoven staan al veertien jaar op de kalender. Dit 
evenement mag zich verheugen op een groeiende belangstelling van zowel deelnemers 
als publiek. Ook uit onze wijk waren er vorige maand veel bekenden te zien. Met name 
langs de kant. Maar ook onder de deelnemers. Je zou het misschien niet zeggen. In onze 
wijk wonen toch bepaald niet meer de jongsten. En toch namen liefst vijf senioren deel 
aan deze veertiende Marathon van Eindhoven. Nou ja, de halve marathon dan. Ook wel 
aangeduid als de halve van Eindhöven. De tijden vielen niet mee. De dertigers wisten 
de halve marathon te voltooien binnen de twee uur. De veertig plussers hadden een 
paar minuutjes extra nodig maar liepen nog net snel genoeg om te voorkomen dat 
de snelste Marathonloper de hele marathon sneller beëindigde dan zij de halve. Onze 
helden luisteren naar illustere namen als Theo Vermeulen, Wieger Comelissen, Rob 
Marcelissen, Wilko Poepers en Marcel in 't Veld. 

De start van de halve marathon is traditiegetrouw om 11.00 uur. Het weer was op het 
moment van de start nog redelijk. Een spatje regen, niet al te koud en een matige wind. 
Dus voor veel deelnemers de ideale loopomstandigheden. De snelste loper uit onze 
wijk, Marcel in 't Veld, kwam na 1 uur en 51 minuten weer over de finish. Da's mooi 
natuurlijk, dat je de snelste lange afstand loper van de Van Doomestraat bent. Maar 
tegelijkertijd is het een schande dat iemand met zoveel aanleg en talent er toch nog zo 
lang over doet. Als enige van de zevenduizend deelnemers rookt Marcel twee minuten 
voor de start nog snel een 'saffie' en op het laatste rechte eind is hij al weer bezig de 
volgende te 'draaien'. Dat moet toch echt sneller kunnen. Marcel geeft dat ook wel toe, 
maar meent tegelijkertijd dat er ook een sociaal aspect verbonden is a~m zo'n marathon, 
"Ik loop altijd samen met Rob. Ook tijdens de trainingen blijf ik altijd op dezelfde plaats 
naast Rob lopen dus tijdens de wedstrijd wijk ik daar niet van af." En Rob had zijn dagje 
niet. Rob is natuurlijk ook veel te zwaar gebouwd voor de lange afstand. Dat uit zich in 
blessures en dan loop je niet prettig. Al een aantal weken voor de prestatieloop begonnen 
Rob's spieren op te spelen. De laatste drie weken kon hij helemaal niet meer trainen. 
Op de laatste paar honderd meter van de "halve van Eindhoven" had Rob Marcel 
aangespoord om niet meer bij hem te blijven lopen maar in zijn eigen tempo naar de 
finish te gaan. Uiteindelijk finishte Rob 'op sterven na dood' in 1 uur en 53 minuten en 
Wilko kwam een aantal seconden na Rob binnen. 

Alles is relatief natuurlijk maar afgezet tegen de prestaties van deze atleten die nog in de 
bloei van hun leven verkeren, waren de resultaten van onze veeltig plussers opvallend 
goed. Wieger had twee uur en zes minuten nodig om lachend, fluitend en met twee 
vingers in zijn neus het einde te halen. Theo had nog vier minuutjes extra nodig maar 
kwam ook ontspannen over de finish. Theo's prestatie kan pas werkelijk op waarde 
worden geschat als we ons realiseren dat Theo al bijna vijftig jaar oud is. We zijn 
benieuwd of de vertegenwoordigers van de patatgeneratie over twintig jaar nog tot 
dergelijke prestaties in staat zijn. 

Precies één week nadat in Sydney het olympisch vuur 
was gedoofd, werd in Eindhoven de marathon gehouden. 
Voorafgaande aan deze marathon werd een halve en een 
achtste marathon gelopen. Dit laatste evenement stmtte 's 
morgens om half elf. Onder een grauw wolkendek stonden 
honderden enthousiaste lopers klaar voor de 5,2 km. Het 
gezelschap had een hoog "Vilitte-Burghgehalte". We zagen 
veel bekenden passeren. De een in een blauw t-shirt 
van de Wilakkers, de ander in het groen-witte tenue van 
voelbalclub RPC en weer een ander in een eigen creatie. 
Het was een prachtige happening en het was vooral leuk te 
zien wie met wie voorbij liep. Je zag vader/dochter (Ren, 
en Maart je), moeder/dochter (Ama en Sofie; MarieJet en 
Chris; Maria en Nik,), moeder/zoon (Bernadette en 
Sam; Inge en Tim) en natuurlijk ook solisten (Harm; 
Daan). De doorkomst op het Stratums Eind was voor de 
lopers een bevrijding; aangemoedigd door een applaus 
en toegeroepen met opbeurende kreten als "goed zo, je 
bent er bijna" en "hou vol, nog even" haalde even later 
iedereen voldaan de finish. Een vaantje en een ervaring 
rijker, de een trots op zijn tijd en de ander gewoon op tijd 
droegen ze allemaal de Olympische gedachte met zich 
mee: meedoen is belangrijker dan winnen. Voor mij zijn 
het allemaal winnaars; tot volgend jaar. 

z~\:\: De Witte Burgh Het is maar dat u het weet, maar de Witte Burgh bezit een zaalvoetbalteam, en de 
prestaties liegen er niet om. Na lang te hebben beraadslaagd besloot de wijk de sprong in 
het diepe te maken en meldde zich aan bij de NZVB (Nederlandse Zaal Voetbal Bond). 
De beste spelers werden geselecteerd tijdens de fantastische wedstrijd tussen Het Witte 
Dorp en De Witte Burgh, Spelers die daar schitterden waren o.a. Jos Verhoeven, Rob 
Marcelissen, Jurgen Dieters, Wieger Comelissen en nog vele anderen waar u in de 
komende bulletins nog veel over zal kunnen lezen. Na een langdurige hoogtestage, was 
eindelijk de dag daar dat het team moest aantreden. Er moest worden begonnen met de 
loodzware competitiewedstrijd tegen het altijd lastige Dionisos. Het trainingskamp bleek 
echter z' n vruchten te hebben afgeworpen en het team won maar liefst met 7-1. Ook het 
verdere verloop van de competitie liep voorspoedig, het team won nog twee wedstrijden 
en speelde "n maal gelijk wat resulteerde in een derde plaats op de ranglijst. Om u in 
de gelegenheid te stellen om een van deze spectaculaire wedstrijden bij te wonen, volgt 
hierbij het Programma: 24-11 Alpe d'huez Bisschop Bekkers College 20.30 uur. 04-12 
Banzai Sport Tivoli 21.15 uur. 14-12 Vaessen Springplank (Veldhoven) 20.00 uur. 08-01 
BlauwZwart Indoor Sport Centrum Ehv 22.15 uur. De Supportersvereniging van de 
Witte Burgh hoopt hier vele bekenden aan te treffen. 
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1994 verruilden Her
man en Wilona een flatje 
aan de Vestdijk voor een 
hoekwoning in de Witte 
Burgh. "We waren al een 
tijdje op zoek naar iets gro
ters," zo vertelt Wilona. 
"Vve hadden kinderplannen 
en we wilden vooral meer 
ruimte. Bij voorkeur dicht
bij het centrum. Toen we 
hoorden van het Witte
Burghplan waren we gelijk 
enthousiast. We wilden zo 
graag een woning en heb
ben de nacht voor de ver
koop bij het Bouwfonds 
voor de deur gelegen." 

Oude droom 
Ofschoon ze benadrukken 
dat het heerlijk wonen was 
in de witte wijk begon het 
na zes j aar toch te krie
belen. "De grote ruimte 
beneden en de keuken zo 
prominent in de kamer, dat 
maakt dat je alles in "n en 
dezelfde ruimte moet doen. 
Dat ging ons tegenstaan," 
zo verklaart Herman de 
eerste stap in de ver
huisplannen. "We hebben 
ook wel een verbouwing 
overwogen, maar dat zou te 
ingrijpend zijn en nog niet 
al onze wensen volledig 
vervullen. We zijn lang 
blijven twijfelen tussen 
beide opties." Wilona vult 
aan met nog een door
slaggevend argument: "we 
wilden altijd ook al een 
oud huis, daar droomde 
ik al jaren van. Een pand 
met karakter. Toen we dat 
vonden was het pleit snel 
beslecht." 

I ~ 
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st rv n 
De geur van verse koffie overheerst nauwelijks die van vers 
pleisterwerk in de nieuwe woning van Herman Voortman en 
Wilona Kooy. Eind september vertrokken ze met zonen Kars 
(5) en Sven (3) vanuit de Van Doornestraat naar hun nieu'we 
woning aan de andere kant van het Eindhovense stadscentrum. 
Exact zes jaar woonden ze in "de Bocht'. Ze kijken tevreden 
terug op een mooie tijd. 

Contacten 
Weten ze al wat ze gaan 
missen nu ze weg zijn uit 
de Witte Burgh? 
"Absoluut", zegt Herman 
zeer beslist. "Het contact 
in de Witte Burgh tussen de 
mensen is uniek. Dat heeft 
natuurlijk zijn oorsprong 
in het feit dat je allemaal 
tegelijkertijd nieuw begint, 
kinderen in dezelfde 
leeftijden hebt en dat je 
een actieve wijkvereniging 
hebt. Dat moet ook 
gekoesterd worden", is 
het advies dat Herman 
ongevraagd geeft. "Nieuwe 
mensen moeten erbij 
betrokken worden en zich 
ook inspannen om erbij 
te gaan horen. Zoiets tref 
je vandaag de dag vrijwel 
nergens meer aan. Het 
zou de bewoners wat waard 
moeten zijn om dat te 
behouden." 

Vooruitgang 
Hun woonwensen zijn nu 
grotendeels vervuld. Bene
den beschikken ze over 
een prachtige leefkeuken, 
een statige hal, een ruime 
woonkamer en een toilet 
op een 'normale' plaats. 
De ruimte om het huis 
is weliswaar wat minder, 
maar Wilona relativeert dat 
snel: "onze jongens gingen 
betrekkelijk weinig naar 
het Burghplein. Dat was 
toch meer het domein van 
de 'andere' witte dorpers. 
Dat gevoel hebben wij 
daar tenminste nogal eens 
gekregen. Hier is ook 
wel een veldje met wat 
speeltoestellen, maar daar 
komen we nu nog niet 
zoveel. Straks in het 
voorjaar wellicht." 

Advies 
Wilona en Hennan hebben 

nog enkele adviezen voor 
hun oude wijkgenoten. 
"Het karakter, de uniformi
teit van de wijk behouden, 
dat is heel belangrijk", 
meent Herman. "Datgene 
conserveren zoals de ar 
chitect dat voor ogen had. 
De strakke gevels, de 
gekozen kleuren enzo
voorts. Voorkomen moet 
worden dat het gaat ver
loederen zoals dat ooit 
dreigde in het oude deel." 
Herman zag al signalen 
die hem lichtelijk veront
rustten. 
"De onooglijke dakramen 
aan de voorkant 
bijvoorbeeld. Dat is toch 
geen gezicht." Ook de ver
bouwingen konden hem 
niet echt bekoren. "Ach 
zolang ze wit zijn valt 
het wel mee, maar een 
verfraaiing 
allerminst." 
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Afscheid 
Er schuilt volgens beiden 
beslist een kem van waar
heid in het motto dat 
afscheid nemen een beetje 
sterven is. Herman: "we 
hebben een ontzettend 
leuke tijd gehad in die 
straat. Dat zou ik bijna 
uniek willen noemen. Dat 
krijg je ook niet zo snel, of 
misschien wel nooit meer 
terug. Het was een sociaal 
en knus, maar zeker geen 
klef gebeuren. Mensen 
stonden voor elkaar klaar 
en kinderen liepen mak
kelijk bij elkaar binnen. Dat 
achterlaten doet wel wat 
pijn." Wilona staart wat 
in de verte en vertelt dat 
vooral de oudste zoon het 
er nog moeilijk mee heeft. 
"Kars kan maar moeilijk 
wennen aan de nieuwe 
situatie. Die heeft echt nog 
wat tijd nodig." 

Als we de lommerrijke 
straat weer verlaten, besef
fen we pas wat Herman 
bedoelde toen hij zich 
tijdens het interview liet 
ontvallen dat er best meer 
groen in de Witte Burgh 
mocht komen. De nat
geregende takken van de 
tahijke bomen hangen 
dreigend naar beneden. 
Het lantarenlicht slaagt er 
nauwelijks in een bres te 
slaan in het sterk geurende 
afdak van bladeren. Het 
vele groen doet absoluut 
niet vermoeden dat het 
centraal station nog geen 
tien minuten lopen is. 


