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Mal(elaal~: "Jullie @ ~l( blijft uniel(" 

door Joan van den Dungen 

e waarde van de wo
ningen in het 'Nieuwe Witte 
Dorp' is meer dan explosief 
gestegen in vergelijking met 
het landelijk gemiddelde. 
Blijkt een doorsnede woning 
in Nederland sinds 1995 tot 
op heden met zo'n 103 % op
gewaardeerd. Onze wijk is in 

In dit nummer: 

die periode gemiddeld 180 % 
procent in waarde gestegen, 
zo becijferde makelaar Pascal 
J. Verrneer van makelaarskan
toor Slippens Verrneer uit 
Stratum in opdracht van de 
Buurtkrant. 
De makelaar spreekt van een 
landelijk unicum. Een gemid
delde woning in het Nieuwe 
Witte Dorp blijkt sinds de 
nieuwbouw zo'n drie maal 
zoveel waard. 
"Steeds meer mensen gaan 
voor een huis in een sfeervol-

Buurt zoekt 
massaal de 
zon 

<11\1 Ding 
Dong '" 

Ie omgeving", weet Verrneer. " 
Jullie wijk ligt wat dat betreft 
uniek. De huizen staan in een 
oude wijk, ze zijn gebouwd 
in de oude stijl maar wel met 
alle voordelen van een 
nieuwbouwhuis. De isolatie is 
ook goed. En de woningen 
hebben smoel! Ze zien er 
goed uit! De binnenstad is op 
loopafstand en er ligt een 
schitterend plein in een ka
rakteristieke omgeving. Dat 
soort elementen verklaren 
het succes!". 

Vorig jaar verliep de verkoop 
nog uiterst moeizaam toen in 
maar liefst vijf voortuinen in 
de Van Doornestraat zo'n half 
jaar lang een bordje 'te koop' 
prijkte. Veel buurtbewoners 
gaven de schuld aan de 11-
september aanslagen in de 
Verenigde Staten. Maar vol
gens makelaar Pascal Ver
meer is dat klingklare onzin. 
"Laten we eerlijk zijn. Als 
men in een straat vijf huizen 
tegelijk te koop zet met vijf 
bordjes in de tuinen, dan 

<11\1 Door het 
oog van de 
naald 
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"ll<:benm 
het geheel 
niet somber 
over de toe
komst". 

vraag je om problemen. Men
sen vragen zich af. Wat is er 
aan de hand in die straat? 
Zoiets slaat heel snel om. En 
terecht natuurlijk. In zo'n ge
val zou je als makelaars on
der elkaar afspraken moeten 
maken. Dan maar niemand 
een bordje in de tuin. Ik be
grijp heus wel, als de een 
komt wil de ander natuurlijk 
ook. Maar het blijft een beet
je dom. Zoiets zou overal in 
elke wijk averechts werken". 

Lees verder pagina 8 
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Val<antieplannen? Het l<riebelt al! 

door Hans Hmkmans 

e zomer komt er weer 
aan en dat betekent dat het 
ook bij veel bewoners van het 
Nieuwe Witte Dorp begint te 
kriebelen. Een aantal van ons 
heeft de vakantieplannen al 
ldaar en sommigen moeten 
nog bedenken waar zij naar 
toe zullen gaan. Ook zullen 
enkelen van ons leldeer in 
'rundhause' verblijven. 
Hoog tijd dus voor een rondje 
in de buurt om zo hier en daar 
eens te i..nformeren naar de va
kantiebestemming. Al snel 
merk je dan dat niet alleen de 
bestemming heel anders kan 
zijn, maar ook de manier van 
vakantievieren. 
Wij zelf bijvoorbeeld willen 
best wel uitrusten en aan het 
strand liggen, maar vooral ook 
graag veel nieuwe dLngen 
zien. En gelulddg werken onze 
dochters daar nog steeds aan 
mee - 'als we maar op een 
camping met een zwembad 
gaan staan'. Zo is dit jaar An
dalucia ons reisdoel. Cordoba, 
Sevilla, Granada: al lang staan 
deze prachtige Zuid-Spaanse 
steden op ons verlanglijstje. 
Toegegeven, het is een stevig 
eind rijden maar deze zomer 
gaat het er van komen. Flinke 
hoeveelheden hemelwater vo
rige zomer in Tsjechië en op 
de Hongaarse poesta, waar het 
normaal natuurlijk nooit re
gent in die tijd van het jaar, 
hebben ons besluit een aardig 
duwtje in de rug gegeven. 
Want laten we eerlijk zijn, 
mooi weer willen we allemaal 
als we op vakantie zijn. 

Voor Frely en louis uit de 
Burghstraat is dat in elle geval 
een goede reden om met 
dochter Fleur (12) en zoon 
Daan (9) weer naar Zuid
Frankrijk te vertrekken deze 
zomer. "Het wordt onze vijfde 
keer", vertelt Frely. "Een cam
ping in de buurt van Cannes 
in het Esterelgebergte, nog 
geen tien ldlometer uit de 
kust. Die voldoet precies aan 
onze wensen als we op vakan
tie zijn. Dat betekent dat we 
rust hebben, dat er een restau
rant is, een wasmachine plus 
een zwembad voor de kinde
ren." 
"Wij zijn echte mooiweerkam
peerders", vult louis aan. "En 
als het in heel Frankrijk re
gent, is het daar nog steeds 
prachtig weer. We zijn tussen-

door ook een paar keer naar 
Bretagne geweest. Maar één 
keer hadden we daar zo'n 
slecht weer dat we de vouw
wagen dichtgeldapt hebben en 
gewoon diagonaal door Frank
rijk zijn gereden om de zon 
Vleer op zoel(en." 

Ook Karin en Mark uit de Ge
broeders Van Doornestraat 
schuwen het goede leven niet 
tijdens de vakantie. Zij vinden 
dat in Oostenrijk Met zoon 
Daan (ja, nog een Daan) van 2 
jaar en dochter Tessa van 8 
maanden gaan zij eens ldjken 
wat Oostenrijk in de zomer te 
bieden heeft. De eerste week 
brengen ze door in Tirol op 
een vertrouwd adres. Een huis
je bij een boerderij waar ze al 
zo'n jaar of zes, zeven winter
sport en/of herfstvakanties 
doorbrachten. 
"We zitten daar met twee an
dere stellen met ldnderen", 
vertelt Karin. "leideer wande
len en zo. Het is er ook heel 
mooi. En zo'n huisje is heer
lijk Wij zijn niet zul1ce kam
peerders." 
Karin en Mark zijn heel en
thousiast over hun bestem
ming. "Oostenrijk heeft bij 
veel mensen nogal een oubol
lig imago", zegt Mark "maar 
het is een prachtig land en je 
kunt er heel lekker eten. Ik 
ben dol op een goeie Schnit
zel." 
Met Arna en Ben uit de Burgh
straat komen we weer terug 
bij de francofielen onder ons. 
"We weten nog niet waar we 
dit jaar naartoe gaan", licht 
Ben toe. Hij voert het woord, 
want Arna is een spannende 
Engelse detective aan het kij
ken op TV. "Dus we zullen wel 
beginnen in Noord-Frankrijk 

om vervolgens naar het zui
den af te zaldeen, net zolang 
tot we mooi weer hebben. Dat 
kan betekenen dat we uitein
delijk in Zuid-Frankrijk belan
den". 
"Het mooie van Frankrijk", 
gaat Ben verder, "is ,lat er al
tijd wel een camping is te vin
den met watertje of beekje 
voor de kinderen (Harm van 
12 en Sophie van 10) en dan 
zijn we allemaal tevreden." 
Ben is een paar jaar geleden 
verknocht geraakt aan Frank
rijk. "We zijn toen de Alpen in
getrokken. Dat vond ik zo'n 
prachtig, overweldigend ge
bied. Daardoor is mijn interes
se in Frankrijk flink gegroeid." 
Gaan we nu weer richting me-

Ol Het huis 
in Tirol 
waar Kar:i.n 
en Marl<: een 
deel van 
hun vakan
tie door 
gaan bren
gen. 

diterranee als we eens bij Bert 
en Marion, eveneens uit de 
Burghstraat, informeren waar 
zij dochters lonneke (6) en 
Wiebke (4) deze zomer mee 
naartoe nemen. Dat blijkt een 
van de Spaa .. .TlSe costa's te zijn. 
Niet naar het overvolle Salou, 
Benidorm, Marbella of Torre
molinos, maar het wat rusti
ger javea. Om daar te komen 
moet je toch ook nog zo'n 
2.000 km asfalt onder je wie
len doorduwen, maar dan heb 
je ook mooi weer. "Daar huren 
we een huis, nog geen vijf ki
lometer van het strand", ver
telt Bert. Ze zijn er al vaker ge
weest, dus uit ervaring weten 
ze dat het er goed toeven is. 
"Mooi weer, lekker eten en 

cLrinken, genieten van het 
strand en het goede leven. 
Dan heb ik niet te Idagen." 
Toch is het niet alleen Spanje 
wat de klok slaat bij Marion 
en Bert. "We zijn laatst nog 
een keer naar Thailand ge
weest", aldus Marion. "Dat is 
ook een fantastisch vakantie
land. En volgend jaar gaan we 
naar China, dus dat is ook wel 
even iets anders. We gaan niet 
zomaar naar China, want 
sinds kort woont mijn zusje 
daar." 

Niet naar het Verre Oosten en 
niet naar Spanje gaan Eef en 
Inge uit de Sint Christoffel
straat. Met ]asper (8), Sanne (5) 
en Evi (2) zoeken zij de Itali
aanse zon op in het schilder
achtige Toscane. "Zon, zee en 
strand zijn een must als we op 
vakantie gaan", legt Inge uit. 
"En daar kun je dat combine
ren met cultuur en mooie ste
den." 
"En mooie vrouwen", vult Eef 
aan. "Nou de Italiaanse man
nen mogen er anders ook best 
zijn", reageert IIlge ll1.eteeu. 
Weer serieus vertellen ze dat 
ze vorig jaar in Italië waren en 
toen zoiets hadden van 'hier 
komen we weer terug'. "Dit 
jaar willen we ook nog wat 
verder doorrijden richting Ro
me", zegt Inge. "Maar dat ligt 
allemaal nog niet precies vast." 
Eef zit zich al helemaal te ver
heugen op dat terrasje in de 
Italiaanse avondzon met een 
overheerlijke cappuccino voor 
zijn neus. 

2 02 
Ol Gelulddg bleef 
het droog op 30 
april en was het 
wederom gezel
lig op het 
Burghplein. Het 
aantal kinderen 
dat een spelle
ijeskaart kocht 
(160) groeit. Op
vallend was de 
enonne run op 
de kramen. De
ze bleken in 
een recordtijd 
uitverlmcht. 
Dit jaar wel ge
noeg bier maar 
te weinig 
broodjes lmack .. 
worst. 

ADVERTENTIES Heeft u nog spullen over van de rommelmarkt? Wilt u uw fiets verkopen? 
Speelgoed? Of bent u op zoek naar iets? Plaats dan een gratis advertentie. Maximaal 15 woorden. 
Alleen voor particuliere wijkbewoners. buurtkrant.nieuwewittedorp@tiscalLnl 



\11 De zusjes 
Dieters zit

ten ldaar 
om aan te 

vallen. 

door Joyce van Baar 

itgerust met fotocame
ra ben ik zomaar op pad ge
gaan, op een doordeweekse 
dag in juni, zo rond de klok 
van zessen. Nu weet ik uit ei
gen ervaring dat het per de
finitie altijd spituur is om de
ze tijd. Voor dat je zelf de deur 
uit bent ... De kinderen moeten 
van het plein worden gehaald. 
Vergeet de achterdeur niet af 
te sluiten. Iedereen staat waar
schijnlijk driftig te koken. Ik 
ook, maar dan voor mijn ge
zin, dit keer niet voor mezelf. 
Jasses, de strooikaas vergeten. 
Dan maar zelf raspen. De 
gaspitten maar weer uitzetten, 
nog wel die telefoon aanne
men. Ja natuurlijk komt man
lief weer later, staat mijn 
zoontje te brullen, is zijn bal 
kwijt." Kortom ik heb alles 
onder controle en ben de rust 
zelve ook al zal mijn familie 
dit laatste niet bepaald be
amen. Met enige huiver maar 
vol goede moed ben ik op weg. 
Eens kijken of ik me kan laten 
verrassen hier in onze eigen 
wijk. De Van Doornestraat, dat 
leek me wel ver genoeg. 

Ding dong ... 
Ik hoor een hoop gerommel 
en gestommel achter de deur. 
" Hee Joyce, kom snel binnen, 
want ik sta net in de keuken." 
Jurgen Dieters heeft openge-
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en wat eten wij vandaa 
Ding Dong is een geheel nieuwe rubriek in de 

buurtkrant. Net zoals in het tv-programma 
'Man Bijt Hond' staat er zo rond etenstijd op
eens een gast aan de voordeur. Die wordt dan 
allerhartelijkst binnengelaten en mag vervol-

gens ook nog eens mee-eten. 
Een prachtige gelegenheid om op een unieke 
manier wat originele recepten te verzamelen, 

bedachten wij. Voor iedereen die uitgekookt is. 
let welu onze eigen hondsbrutale receptenrover 

kan ook u verrassen als zij zonder aankondi-
ging plotseling op de stoep staat. Zij bijt niet 

maar wil we! altijd mee-eten. 

daan. Blij verrast dat ik een 
kokerellende man aantref. En 
dat op een doordeweekse dag! 
Jurgen is direct enthousiast. 
'Oh, je kunt gerust mee-eten 
hoor!' 

Jurgen vertelt dat hij doorde
weeks haast altijd kookt. Hij is 
nou eenmaal eerder thuis. Hij 
is wel een man van de Hol
landse pot, klinkt het bijna 
verontschuldigend. Ik stel 
hem gerust. 'Ik ben dol op Hol
landse pot hoor. Bovendien, 
het gezelschap bepaalt voor de 
helft al de kwaliteit van een 
diner, weten wij. 'Als je echt 
een culinair hoogstandje ver
wacht, dan moet je eigenlijk 
bij Chris tien zijn', bekent Jur
gen. "Zij is onze eigen keuken
prinses'. 
Christien komt inmiddels bin
nen met haar beide dochters 

Nienke en Veerle. 'Ja, hartstik
ke leuk, eet maar leld<er mee, 
we hebben genoeg'. Al etende 
vertelt zij over haar passie, de 
Indonesische keuken. De Hol
landse pot glijdt naar binnen. 
Heerlijk. 
Nienke en Veerle vinden zo'n 
onverwachte gast wel leuk. 
'Maar Joyce, jij hebt ons toch 
al vaker zien eten?', vraagt 
Veerle wijs. Ik geef me letter
lijk en figuurlijk over, net zo
als aan de met liefde bereide 
aardappels, boontjes, het 've
gaburgertje'. Ik laat het me 
smaken. Niks geen stress ook 
hier aan tafel, merk ik. 
De kinderen sommen op wat 
zij allemaal lusten en lekker 
vinden. Vol verbazing hoor ik 
dat aan, ze noemen groenten 
waarvan mijn eigen ldnderen 
alleen al bij het horen van de 
naam gaan gruwen. 'Asperges, 

heerlijk', zegt Nienke. Veerle 
weet ook steeds mijn aan
dacht te vangen door onder ta
fel met regelmaat mijn been 
aan te stoten. Ondertussen 
ldetst ze aan een stuk door 
maar tegelijkertijd weet ze 
haar bordje helemaal leeg te 
eten. Hoe krijgt ze het voor el
kaar? 
'Tja, het zijn geen slechte 
eters', weet Christien. 'Maar 
volgende keer moet je wel iets 
afspreken hoor, dan zal ik jou 
eens een lekker maaltje voor
schotelen'. Nou, reken maar 
dat ik dat zal onthouden! 
Ik dank hen hartelijk voor de 
smaakvolle eetbeleving. Tot 
mijn grote opluchting heeft de 
familie sinds kort een afwas
machine. Kan ik weer snel 
naar huis. Ik bedenk dat ik 
nog een hele avond voor me 
heb. Kinderen in bed leggen, 
hun tandenpoetsen, strijken, 
de was doen .... 
'Joyce', lust je nog koffie'? , 
ldinkt het. 'Ja graag, ik heb 
toch tijd zat'. 
Troostend geeft Christien me 
een wel beproefd recept uit 
de Indonesische keuken mee. 
Culinair? Wie zal het zeggen 
want wat de boer niet kent, 
eet hij toch niet? Maar ik ga 
het beslist proberen. Het is in 
elk geval gemald<elijk ldaar te 
maken. En voor de volgende 
krant ga ik binnenkort weer 
op pad, zo rond de ldok van 
zessen op een doordeweekse 
dag. Wellicht tot ziens bij u 
aan tafel. 

Mihoen op z'n 
Indonesisch 
Een wokrecept 

Christien beschrijft een een
voudig en snel te bereiden 
maaltijd, geschikt voor een 
druld<e doordeweekse dag. 
Dat wordt smullen. Voorberei
ding is ca. 10 minuten. Rust
tijd (van de miehoen) onge
veer 5 uur. Bereidingstijd circa 
30 minuten. 

Benodigdheden: 
- pak Miehoen (liefst van Toko, 

smaakt het best) 
-1 prei 
- paar spitskoolbladen 
- peultjes 
- worteltjes, fijn gesneden 
- gerookte spek 
-ldpfilet (eventueel magere 

varkenslapjes) 
- ui 
- knoflook 
- gemberpoeder 
- zout 
- peper 
- een beetje ve-tsin 

De hoeveel heden zijn niet exact aan te 
geven, omdat het een 'overlevingsre
cept' is. Dus op gevoel doen. 

Voorbereiding: 
Een pan water aan de kook 
brengen. Zodra het Vlater 
kookt de miehoen erin doen. 
Direct het vuur uitzetten. Met 
gesloten deksel de pan met 
miehoen een minuut of 5 la
ten staan. Daarna in een ver
giet de miehoen uit laten lek
ken en snel met koud kraan
water afspoelen. Vervolgens de 
miehoen ongeveer 5 uur goed 
uit laten leld<en, zodat deze 
droog is om verder te berei
den. 

Bereiding: 
Het spek en de ldpfilet in ldei
ne stukjes snijden. Wok met 
een beetje olie opzetten en de 
spek voorbald<en. De lap nog 
niet toevoegen. Ondertussen 
de worteltjes, lmoflook, prei, 
ui en kool snijden. Peultjes 
moeten niet in stukjes. Daarna 
eerst ldp, ui en lmoflook in de 
wok een beetje aanbald<en 
(ongeveer 5 a 10 minuten). 
Vervolgens de prei, peultjes, 
worteltjes en de k_ruiden (snuf
je gemberpoeder, zout, peper 
en een heel ldein beetje vi
tsin) toevoegen. Voortdurend 
blijven roeren met een houten 
spatel. Niet te lang door laten 
bald<en: de groente moet een 
beetje lmapperig blijven. Op 
het laatst de miehoen erbij en 
nog even mee laten roerbak
ken. Klaar! 

Als de maaltijd is geserveerd is 
het lekker om er wat gebak
ken uitjes en/of gemalen ko
kos overheen te doen. 
Eet smakelijk. 
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"In een reflex gooide ik Hannah van de fiets 11 

Op 1 
maart 
werden 
Bettie van 
leeuwen 
en haar 
dochter 

een vracht-
wagen overreden. Bet
tie fietste met haar 
kind achterop door de 
stad om een cadeautje 
voor Hannah's verjaar
dag uit te gaan zoeken. 
Maar de tocht eindigde 
in een ongekend drama 
op de Keizersgracht. 
Bettie lag elf weken 
lang in het Diacones
senziekenhuis, waar art
sen vochten voor haar 
leven. Hannah werd op
genomen op de intensi
ve care van het Acade
misch Ziekenhuis Maas
tricht (AZM). Inmiddels 
vergaat het hen weer 
een stuk beter. Onze 
verslaggeefster zocht 
hen op en sprak met 
een dappere moeder, 
die aan de dood ont
snapt blijkt 

door Joyce van Baar 

et krantenbericht 
van 2 maart dit jaar bracht bij 
veel buurtbewoners een schok 
teweeg, temeer toen bleek dat 

Moeder en dochter door vrachtwagen overreden 

@ Hannah in het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. 

het om Bettie en Hannah ging. 
Want tot voor kort woonden 
zij nog bij 'ons' in de Van 
Doornestraat. We zagen Bettie 
haast elke dag fietsen in de 
buurt of lcwamen haar tegen 
bij de Wilakkers, waar Tho
mas en Hannah nog steeds op 
school zitten. Ik weet nog dat 
de commotie op school groot 
was. Gevoelens van afschuw 
en vooral ongeloof, want voor 
iedereen lcwam dit wel heel 
erg dichtbij. Het mag dan ook 
een wonder heten dat Bettie 
alles nog kan navertellen. 

Het leek zo'n gewone Vlij dag, 
die 1 maart. Het was zo'n 
maandelijkse vrije dag voor al-

Ie kinderen van de onderbouw 
van de Wilakkers. Sowieso een 
beetje een rare dag als de 
kleintjes vrij zijn en de wat 
grotere wel naar school moe
ten. 

Weet je nog precies hoe het is ge
gaan? 
Bettie: "Zoiets vergeet je nooit 
meer. We hadden net de uitno
digingen voor Hannah's ver
jaardag van 11 maart rond ge
bracht op de fiets. Nog even 
naar de stad, had ik Hannah 
beloofd om alvast wat cadeau
ideetjes op te doen in de speel
goedwinkel. We moesten op 
tijd terug zijn, want Lisa (13) 
en Thomas (11) waren alleen 

thuis. Ik keek nog op de wij
zers van de Catharinakerk. Ik 
zou het allemaal precies op 
tijd gaan halen". 

Jullie stonden te wachten bij het 
verkeerslichi. Waar ging het nou 
l/1.is? 
"Dan is daar plotseling die 
vrachtwagen, die bepaalt dat 
het anders gaat. Ik stond stil 
met Hannah achterop en ik 
zag alleen nog maar die im
mens grote wielen op me afl(Q
men. Het licht stond op groen 
maar we konden geen kant 
meer op. Die vrachtwagen met 
oplegger nam de bocht naar 
rechts zoals elke week. Voor 
de chauffeur was het routine! 

Het was de oplegger die de 
bocht te kort maakte. In een 
reflex gooide ik Hannah nog 
van de fiets af. Ze schijnt flink 
gegild te hebben. Kort daarna 
besefte ik pas dat die grote 
\melen zo over ons heen zijn 
gereden." 

Zie je dan op zo'n moment, zoals 
dan wel eens wordt gezegd je leven 
als in een film voorbijflitsen? 
Bettie glimlacht: "Nee, onze 
tijd was nog niet gekomen en 
we zijn gelulddg bij kennis ge
bleven." 

Het gegil en een grote stilte daar
na ... Wat gebeurde er ? 
"De hulpverleners lcwamen 



snel in actie. De straat werd 
met lint afgezet. In een mum 
van tijd cirkelde er een trau
maheli in de lucht. We lagen 
samen op het asfalt. Hannah 
wist -lmap hoor- mijn naam en 
mijn leeftijd nog precies te 
melden. Ik kon zelf nog zeg
gen wie er allemaal gebeld 
moesten worden. Gelulddg 
was Edwin snel te bereiken zo
dat hij naar Lisa en Thomas 
kon gaan, want die zaten al
leen thuis op ons te wachten. 
Zij waren al flink ongerust. 
Natuurlijk werden mijn ou
ders ook meteen ingelicht. 
Hannah werd met spoed met 
een ambulance naar het zie
kenhuis in Veldhoven ge
bracht. Met mij ging het wat 
minder snel want ik zat lelijk 
belmeld in mijn eigen fiets. 
Dat gaf nogal wat problemen 
voor de hulpverleners. Daarna 
werd het hele weekeinde lang 
iedereen op het ergste voorbe
reid. We waren er echt heel 
slecht aan toe. Ik dacht ook 
echt dat ik het niet meer zou 
redden. Gelulddg besloten de 
artsen mijn been te sparen. 
Ook voor familie en vrienden 
was het een ongelofelijk span
nende tijd. Iedereen stond me
teen klaar." 

's Maandags hoorde ik op school, 
dat jullie inmiddels buiten levens
gevaar waren. De onzekerheid 
moet voor je kinderen toch een 
schok zijn geweest. Hee werden Li
sa en Thomas in die tijd opgevan
gen? 
"Die werden met heel veel lief
de bij mijn ouders onderge
bracht. Edwin mocht bij Han
nah zijn. Hannah werd name
lijk vanuit Veldhoven vervoerd 
naar de speciale intensive care 
voor ldnderen in het zieken
huis in Maastricht. Dat maakte 
het wel allemaal extra lastig. 
Maar op zo'n moment heb je 
geen keus." 

Drang om te overleven 
Bettie werd 11 weken lang in 
het voormalige Diac verpleegd 
waar zij de nodige operaties 
moest ondergaan. De eerste 
drie weken waren zwaarder 
dan zwaar, de pijn was haast 
ondraaglijk, alhoewel de ver
dovende medicijnen een beet
je hielpen. Bettie, die het le
ven niet meer zag zitten ver
telt dat ze pas na drie weken 

11 
Talloze bewoners hebben in
middels ontdekt dat er con
densvorming kan optreden in 
het isolatieglas van onze wo
ningen. 
Er doen al veel praatjes de 
ronde over de mogelijke oor
zaken. Het bestuur doet daar
over liever geen uitspraak 
Wel wil het bestuur iedereen 
erop attent maken dat gedu-
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.. Kinderafdeling in het Ziekenhuis in Maastricht waar Hannah een week zonder haar 
moeder heeft gelegen. 

een soort omslag voelde. Op 
dat moment lcwamen haar wil 
en drang om te overleven ein
delijk weer terug. Vanaf dat 
ogenblik ging het merkbaar 
beter. 
Hannah mocht na een week 
intensive care in Maastricht 
weer terug naar het Sint Jo
seph (MMC) in Veldhoven. Na
tuurlijk wilden moeder en 
dochter snel weer samen zijn. 

Dus eindelijk mocht Hannah naar 
je toe. Dat moest wel een opluch
ting zijn? 
"Na veel geregel mochten de 
ambulancebroeders die ons in 
eerste instantie ook wegge
bracht hadden ons ook weer 
herenigen. Een heel emotio
neel moment natuurlijk. Er zit 
zoveel tijd tussen het ongeluk 
en het moment waar je zo 
naar verlangt. Je zult begrij
pen dat ik mijn dochter dol
graag in mijn armen wilde 
sluiten. Helaas was dat tech
nisch niet mogelijk. We lagen 
allebei flink in de kreukels 
met ik weet niet hoeveel pin
nen in ons lijf. Ik lag op een 
speciaal bed en Hannah mocht 
ook nog niet te veel bewegen. 
Gelulddg konden we ell<aar 
weer zien en horen en kon ik 
haar tenminste over d'r bolle
tje aaien. Eindelijk mochten 

t 
peerden zich kunnen melden 
bij aannemer Van Bree uit So
meren. Van Bree heeft beves
tigd dat de glasboer tijdens de 
bouw soms inferieure lcwali
teit heeft afgeleverd. 

Vergoeden 
De aannemer heeft nu toege
zegd alle 'leld<ende' ruiten te 
zullen vergoeden. Men moet 

we ell<aar troosten en er sa
men over praten." 

Waar haal je de kracht op zo'n mo
ment vandaan? 
"Ach, je hebt geen keus", 
l<linkt het nuchter, "maar ik 
had en heb nog steeds ontzet
tend veel gehad aan m'n drie 
kanjers van ldnderen, geweldi
ge ouders, familie en goede 
vrienden. Iedereen was blij 
met elk klein stapje vooruit. 
Maar zij wisten ons ook te 
steunen als het even wat min
der ging. En ik had de hele 
wand in mijn kamer versierd 
met alle kaarten, brieven en 
prachtige tekeningen. Een 
bonte verzameling waar ik 
heel veel troost en kracht uit 
kon putten. Geloof me, al die 
reacties, zelfs van wildvreem
den hebben me echt goed ge
daan. Graag wil ik via de 
buurtkrant iedereen daarvoor 
nog heel hartelijk bedanken, 
het was in een woord gewel
dig." 

Gaandeweg Bettie's relaas 
krijg ik steeds meer bewonde
ring voor haar, hoe ze het toch 
allemaal heeft weten te red
den. Maar ook voor de dappe
re wijze waarop zij erover kan 
vertellen. Het kan natuurlijk 
ook niet genoeg gezegd zijn. 

1 1 5 
echter wel rekening houden 
met arbeidsloon voor het 
plaatsen van het dubbelglas. 
Deze kosten zijn afhankelijk 
van de grootte van de ruit. Van 
Bree laat voor de montagekos
ten geheel vrijblijvend een 
offerte opmaken door de er
kende glas leverancier Dusol. 
(Van Bree, Bouwservice, telefoon
/lummel: 0493496666) 

'Blijf uitldjken voor al die 
vrachtwagens', waarschuwt 
zij, 'want ook deze truck had 
speciale spiegels om 'alles' in 
de gaten te kunnen houden'. 

Bettie, hoe kijk je nu naar de toe
komst? 
"Natuurlijk is er een groot net
werk van familie, vrienden en 
de thuiszorg. Ik voel me nu 
ook erg verNend en daar zal ik 
zeker nog van moeten afldc
ken. Maar in de toekomst wil 
en zal ik weer zoveel mogelijk 
zelf gaan doen. Belangrijk is 
nu dat ik weer thuis ben. Ik 
hoef gelulddg niet tot en met 
september te revalideren in 
Blixembosch. Ik mag nog niet 
zwemmen vanwege een wond, 
die maar niet goed wil gene
zen. Veel oefeningen, vooral 
dat lopen kan ik thuis doen." 

Diep onder de indruk neem ik 
afscheid van Bettie. Ik wens 
haar veel sterkte met de zo
veelste operatie die de dag na 
ons gesprek moet volgen. Ik 
zwaai nog eens, stap weer op 
mijn fiets maar vraag me 
hardop af hoe lang het nog zal 
duren voordat zij weer kan en 
mag fietsen. Dat het haar gaat 
luld<en, dat weet ik na van
avond zeker. 
Natuurlijk mag ik Hannah ook 

nog wat vragen stellen maar 
zij is tijdens ons vraaggesprek 
niet thuis. Tot mijn verbazing 
zie ik haar de volgende dag op 
het schoolplein huppelen. 
Nou, dat ziekenhuis vond ze 
behoorlijk saai, zegt Hannah 
zelf. Ook al was in Maastricht 
de muur beschilderd met een 
enorme giraffe, zij verveelde 
zich een beetje. Wel vond ze 
het fijn dat pappa dag en 
nacht bij haar mocht zijn. En 
gelukldg mochten Lisa en Tho
mas ook op bezoek komen 
wanneer zij dat wilden. Ze 
miste haar mamma natuurlijk 
heel erg. Maar die mocht ze 
bellen, zo vaak zij maar wilde. 

Later mocht je eindelijk bi;j mama 
in het ziekenhuis, hoe vond je dat? 
"Heel fijn, maar ik kon niet bij 
haar op de kamer want die 
had zo'n groot speciaal bed." 
Had je ook vriendinnetjes ontmoet 
in het ziekenhuis? 
"Ja, Jenny, maar nu zie ik haar 
I1...Ïet meer, want ik heb haar 
telefoonnummer niet en weet 
niet waar ze woont." 

Vondje het eten lekker? 
"Nou nee, niet zo, maar dan at 
ik gewoon een klein beetje 
van alles wat en dan verder al
leen de salade. Soms bracht 
pappa iets voor me mee." 

Vind je het fijn dat je weer naar 
school kan? 
"Jazeker, want ik heb mijn 
vriendinnetjes en vriendjes 
wel gemist." 

Heb je nu ook nog pijn of valt het 
wel mee ? 
"Soms heb ik nog wel wat 
pijn, een beetje. Maar net 
heeft de fysiotherapeut gezegd 
dat ik zonder stok mag." 

Goed zeg! Maar moet je nu nog 
vaak naar die therapie? 
"Ja, en dat is ook wel saai, al 
die oefeningen, maar ik mag 
in de pauze van school gaan." 
En dan vertelt ze spontaan en 
met een grote lach: "Weet je? 
Ik mag ook weer paard gaan 
rijden en fietsen, dat heeft de 
therapeut net zelf gezegd." 
Blij huppelt Hannah vervol
gens de school binnen. Ik blijf 
nog even verwonderd staan en 
ldjk haar helemaal na. Opge
lucht denk ik; dus het komt 
toch allemaal weer goed. 

.. Op meer
dere plaat
sen in de 
Witte Burgh 
werd al 
dubbel glas 
vervangen. 
Oorzaak 
vocht rus
sen de rui
ten door 
leldmge. 
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Gezinnen testen nieuwe high-te eh proefvvoning van Philips 

door Joan van den Dungen 

en 'superintelligente' 
woning bomvol met zelf
denkende techniek die no
ta bene reageert op de 
mens. Op een steenworp 
afstand van het Nieuwe 
Witte Dorp is deze toe
lwmstdroom al werkelijk
heid in het nieuwe Home 
Lab van Phllips Research. 
Slimme spiegels brengen 
niet alleen in de badlGlmer 
het laatste nieuws of de 
beursberichten. Het volle
dig onzichtbare 'Ambient 
Intelligence' systeem to
vert verre vrienden dicht
bij. Maar het zegt ook waar 
de files staan of meldt ie
mands gewicht of hartslag. 
En in de voordeur huist de 
virtuele waakhond Bello, 
die de bewoner bij thuis
komst begroet en 'besnuf
felt'. Bello weet direct of 
hij het bad al aan kan zet-
ten" .. r 

Op het eerste gezicht lijkt het 
Homelab van binnen een 
doorsnede huis; twee verdie
pingen met een smaakvol in
gerichte woonkamer, een keu
ken, twee slaapkamers en een 
studeerkamertje. Maar de wo
ning is van alle denkbare digi
tale gemakken voorzien. Ter
wijl op amper vier kilometer 
afstand in het Historisch 
Openlucht Museum het leven 
in de oertijd nog wordt nage
bootst, logeren in de High 
Tech woning om beurten de 
eerste gezinnen om de aller
nieuwste snufjes uit te probe
ren. Moet men in het Prehis
torisch Dorp nog een vuurtje 
maken door twee stenen te
gen elkaar aan te blijven ket
sen, het Philips Homelab lijkt 
zich een ware digitale revolu
tie te ontketenen. Wat te den
ken van een badkamerspiegel 
die tijdens het scheren de 
exacte scheerdiepte aangeeft? 
De proefl<:ünijnen weten dat 
zij 24 uur per dag worden be
gluurd door maar liefst 34 ca
mera's, verstopt in de wanden 
en de plafonds van het digita
le huis. Hun gedrag en hun er
varingen worden live bestu
deerd in de regiekamer. De 
beelden worden tevens opge
slagen. Philips is duidelijk op 
zoek naar de grenzen om str
aks in te kunnen spelen op de 
behoefte van de mens. 
"Het Ambient Intelligence 
systeem is in staat om de 

" Tandenpoetsen wordt pas echt leul{ in het huis van de toekomst. 

mensen die in een huis wo
nen te herkennen", weet 
projectleider professor dr. 
Emile Aarts van Philips Re
search. "Het leert steeds 
van hun gedrag, het past 
zich aan en laat zelfs emo
ties zien. Kijk, een pc weet 
van ons niet meer dan een 
gebruikersnaam en een 
wachtwoord. Een compu
ter kan niet zien of ie-

mand boos, verdrietig of 
blij is. Dat hoeft ook niet. 
Maar Ambient Intelligence 
moet aanvoelen in wat 
voor stemming iemand is". 
Aarts: "Het systeem begroet 
ons al bij thuiskomst, het 
ldest een passend achter
grondmuziekje en schakelt de 
sfeerverlichting aan. Of het 
brengt ons adviezen over onze 
gezondheid. Allemaal best 

leuk, maar het moet ook goed 
weten wanneer het zijn mond 
moet houden. Wanneer het te
veel is, als wij liever even al
leen gelaten worden. Vergelijk 
het maar met een butler. Een 
goede butler weet precies, ei
genlijk nog veel beter dan jij 
zelf wat jouw wensen zijn. Hij 
zal ook nooit hinderlijk aan
wezig zijn". 
Het systeem start al bij de 

voordeur, die door het virtu
ele huisdier Bello wordt open
gemaakt. Tenminste, als hij 
zijn baasje herkent. Want bij 
vreemden blaft hij. "Bello 
speelt een belangrijke rol", 
zegt Aarts. "Ervaring leert dat 
negen van de tien mensen lie
ver niet tegen een apparaat 
praten. Om die reden is hij be
dacht. Bello vindt men wel 
leuk". 
Dan de badkamer. De kinde
ren zien tijdens het tanden
poetsen in de spiegel hun fa
voriete teke:nfilmpje, dat auto
matisch stopt als er lang ge
noeg geborsteld is maar mop
pert als het te kort was. En 
moeder kletst tijdens het stif
ten van haar lippen met haar 
vriendin uit !talie, die in de 
spiegel in beeld komt. 
Intussen heeft de spraakge
stuurde stofzuiger alvast de 
keuken gezogen. Kinderen 
zijn er in staat om met hun 
vingers draadloos op de stoep 
te krijten. Met een andere vin
gerwijzing waant de bewoner 
zich op het strand van Ibiza. 
Op een enorm plat scherm in 
de huiskamer verschijnt het 
zonnige eiland, compleet met 
het rustgevende geluid van de 
ldotsende golven, zelfs de 
vloer krijgt de ldeurgloed van 
het strand. Vader opent zijn 
(digitale) post via in een beeld
scherm dat in de eettafel is in
gebouwd. 
En de visite? Bezoek ver
schijnt op de voorruit, die op 
slag verandert in een display, 
waardoor het net lijl<.t of het 
in de kamer zit. Vrienden of 
familieleden kunnen vanuit 
alle maar denkbare locaties 
naar dezelfde voetbalwed
strijd ldjken en zelfs 'live' met 
elkaar de salsa dansen. 

Het lijl<.t toekomstmuziek. 
Toch blijkt zo'n digitale wo
ning een stuk dichterbij dan 
menigeen zal verwachten. 
"Veel snufjes zijn er nu", stelt 
projectleider Emile Aarts. "De 
proef gezinnen ervaren het 
van zeer boeiend tot hartstik
ke leuk Het 'wauw' effe ct is 
ook gigantisch. Zo'n spiegel 
bijvoorbeeld zouden we vol
gend jaar al op de markt kun
nen brengen. Maar we moe
ten eerst ontdeld(en waar pre
cies de behoefte ligt. Het gaat 
natuurlijk heel ver wat we nu 
doen. Met zo'n systeem ben je 
in staat om vrijwel alles in de 
gaten te houden. Zelfs je ei
gen dochter, als die in Gronin
gen op kamers zit". Glimla
chend: "Maar we willen ook 
niet altijd alles weten". 



I ss 
Ik hou d'r mee op. Het is mooi 

geweest. Jarenlang schopte ik op 
deze plaats tegen heilige huisjes, 
truttigheid en teveel fatsoen. Ik 
pleitte voor radicale oplossingen 
tegen hondenstront, tegen het 
tweeautobezit, tegen vouwwa
gens en de Waardtenten, voor het 
bombarderen van het Honecker-
(Burgh)plein en voor de introduc
tie van een wijkbordeel. U las het 
en sliep vredig verder. Plannen voor 

een nieuw offensief werden 
gesmeed. Tot die 6e mei. Het land 

schrok wakker. 
De Pim People slaagden waar ik zo jam
merlijk faalde. Er breken mooie tijden 
aan voor een opruier als ik. De voorte
kenen zijn gunstig. Onder het motto: 

eerst de man en dan de bal trokken 
de PfM people ten strijde tegen de 
zogenaamde haatzaaiers. De post 
en de KPN spon er garen bij. De 
omzet aan postzegels verveelvoudig-

Buu'ltk'lilnt 

Ij e 
de. Ook hatemail dient namelijk wel gefran
keerd en verzonden te worden. Op straat 
werd weer luid geschreeuwd en we waren 
weer eens ergens tegen. Toen het dreigde te 
verstommen hadden we goddank nog van die 
Grisham advocaten die zich opwierpen als 
hoeders van de goede zeden. Mannen van sta
vast die als maden oprukken wanneer de ont
binding te ruiken is. Wees gerust. Het mooiste 
gaat nog komen. De Pim People gaan voor 
nog veel meer leuks zorgen. Een generaal par
don voor illegalen? De achterban verlegt 
gemakkelijk de spotlight van haat naar de 
andere kant en bestookt de eerder toegejuich
te erven met de overgebleven kogels en flui
men. De hordes zullen nog we! vaker van zich 
laten horen als het kwartje van Kok toch niet 
terugkomt of als de normen politie gaat optre
den tegen al dat softe gedogen. Maar ook van 
de andere kant is nog veel leuks te verwach
ten. Kernenergie: dat is toch vee! betrouw
baarder dan al die groene stroom. Ooit een 
boom licht zien geven? Schiphol, geen vijf 
maar tien banen. Ruim asfalt voor de auto. De 
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tweede auto wordt verplicht. 
De Tegenpartij met haar motto: Samen voor 
ons 'eige', za! ook ons wijkje niet onberoerd 
laten. Zo zal het wijkbestuur moeten toegeven 
dat er een nieuwe wind waait. Opstappen dus, 
die oude regentenkliek. Zij die hun stem nim
mer verhieven zullen opstaan en verandering 
eisen. Kleur op de gevels van die saaie witte 
blokken za! zijn intrede doen. Het Burgplein 
wordt een afwerkplek. Nieuwe wijkbewoners 
krijgen een verplichte inburgeringcursus en 
wanneer men faalt is er helaas alleen een weg 
terug naar de wijk van herkomst. Over bouw
aanvragen beslist de gemeente niet meer, 
maar de blokbewoner. Betaald parkeren wordt 
eindelijk ingevoerd en er komt een kliniek 
voor cosmetische chirurgie in de wijk. Daar is 
ten slotte vraag naar. 
Tegen af dat fraais kan ik niet op. De kolder in 
de polder leidt eindelijk tot gezeik in de witte 
wijk. Wat meer nog kan een mens wensen. 
Het ga u goed. 

De witte ridder 

Marcel en ireilla Illissen buurtbewoners 

door Wiegel'" Comeiissen 

et is alweer een half 
jaartje geleden dat zij zijn ver
trold<en. Vlak voor de Kerst 
verhuisden Marcel en Mireilla 
in 't Veld naar hun nieuwe op
trekje in Brandevoort. U weet 
wel, die enorme nieuwbouw 
wijk tussen Mierlo-Hout en 
Nuenen en Geldrop. 'Want 
Marcel staat er op dat we Bran
devoort geen wijk van Hel
mond noemen .... 
Op een lapje grond van 112 
vierkante meter, beduidend 
minder dan de oppervlakte 
van hun vorige kavel aan de 
Van Doornestraat, staat hun 
nieuwe huis. Een stijlvolle wo
ning die al snel doet denken 
aan een Middeleeuws grach
tenpand. In totaal is de wo
ning bijna 15 meter hoog. Op
gebouwd uit 5 etages. De op
pervlakte meet slechts tien bij 
vijf. I(linkt misschien Idein 
maar als je er rondloopt valt 
maar een ding op. Zij hebben 
leld<er veel ruimte, eigenlijk 
veel meer dan in de Van Door
ne straat. 

Zakelijk 
Voor Marcel bleek het zakelij
ke argument uiteindelijk door
slaggevend om te verkassen. 
Hij heeft het gevoel dat hij 
voor minder geld een mooier 
en groter huis heeft weten te 
bemachtigen. Minder geld in 
de zin dat hij voor de nieuwe 
woning (vrij op naam) minder 
hoefde te betalen dan hij heeft 
ontvangen voor zijn vorige. 

@ Marcel, Mireilla en hun dochtertje in hun nieuwe achtertuin in Helmond. 

Toch hebben zij heel lang ge
twijfeld, vooral omdat onze 
wijk zo goed bevalt. Zij weten 
maar al te goed dat het Witte 
Dorp een unieke locatie is. 
Daarnaast deed het ook pijn 
om alle contacten te verliezen. 
In de loop van de tijd zijn zij 
zich gaan hechten aan de 
mensen in de wijk. Vooral Mi
reilla was verknocht aan de 
woning in de Van Doorne
straat. Zij hoefde niet zo nodig 
weg, zegt zij zelf. Voor haar 
telde het zakelijke aspect hele
maal niet. Nu is ze echter 
meer dan tevreden. "Dit huis 
voelt als een warme jas". 
Om die reden lukte het Mireil
la in eerste instantie nauwe-

lijks om zich intensief in te le
ven in de inrichting van de 
nieuwe woning. "Ik liet Marcel 
alles uitzoeken en kon alleen 
maar vertellen wat ik wel of 
niet mooi vond. Onze inrich
ting is nu geslaagd en eerlijk 
is eerlijk, alle eer gaat naar 
Marcel". 

Toonzaal 
Het tweetal lijkt hun zaakjes 
prima voor elkaar te hebben. 
Soms waan je jezelf in een 
toonzaal van Jan des Bouvrie. 
Een open haard met afstands
bediening, een enorme leef
keuken met kookeiland. Een 
prachtige entree ook. En toch 
denken zij met enige wee-

moed terug aan het nieuwe 
Witte Dorp. 
Marcel: "Dat schitterende 
Burghplein, dat missen we 
vooral. Zeker als het zonD.etje 
schijnt is dat een fantastische 
plek. Zoiets hebben wij nog 
niet in Brandevoort. En verder 
missen we eigenlijk alle be
kenden. Die vertrouwde ge
zichten. Schrijf maar op dat ie
dereen van harte welkom is 
als men ons eens wil bezoe
ken!" 
Inmiddels zijn er al heel wat 
vrienden komen ldjken na
tuurlijk. Maar het dagelijkse 
contact lijkt weg te ebben. 
Marcel en Mireilla hebben er 
echter alle vertrouwen in dat 

het in Brandevoort ook gezel
lig gaat worden. "De eerste 
kennismakingen met de bu
ren zijn prettig verlopen. leu
ke mensen. Er wordt daar net 
zo veel gefeest als in de Van 
Doornestraat" . 

Boodschappen 
Wat maakt Brandevoort an
ders? Om te beginnen moet je 
heel wat ldlometers afleggen 
om de dagelijkse boodschap
pen te kUfl..nen doen. Mireilla 
moet voor een Albert-Heijn 
uÎt"wijken naar Nuenen. Kle
ren kopen doen zij nog steeds 
in de binnenstad van Eindho
ven. Mireilla glimlacht eens: 
"Maar als je dan onderweg ont
dekt dat je de betaalpas verge
ten bent, dan moet je toch een 
heel eind terug karren". Het 
blijkt hen al enkele keren 
overkomen. Over twee jaar 
moet dit probleem echter 
voorgoed verleden tijd zijn als 
de supermarkt in Brandevoort 
een feit wordt. En Marcel, die 
toch bekend staat als een le
vensgenieter houdt nu regel
matig een vette kater over aan 
zijn avondje stappen. Hij moet 
ell<e keer ruim 25 Euro dok
ken voor een taxi naar huis. 
Marcel vertrekt met de auto 
naar ELn.dhoven en parkeert 
zijn voertuig (nog steeds blin
delings) in de Van Doorne
straat. Een vertrouwd plekje 
immers. Vandaar uit gaat hij 
lopend naar het Centrum. En 
na afloop neemt hij een taxi 
naar huis om en de volgende 
dag zijn auto weer op te halen. 
Hoelang zal hij dit volhou
den ... ? 
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L t , 
lil 

aximaal30! 
Sinds enkele weken is de maximum 
snelheid in onze \l\lÎjk teruggebracht 
van 50 naar 30 laIl per uur. Eindelijk! 
Sinds mei valt ook onze \l\lÎjk in de zo
genaamde 30 ldlometer zone. De 
nieuwe maatregel in onze bijzonder 
ldnderrijke buurt, waar vaak 20 zelfs 
nog veel te hard blijkt wordt dan ook 
door menigeen jubelend ontvangen. 
Een opvallende verandering is echter 
de aanleg van de verkeersdrempels 
aan de Heezerweg. Een geasfalteerde 
doorgaande route die al sinds jaar en 
dag bekend staat als racebaan maar 
nu ook 30-zone is. 
Er wordt inmiddels gelukldg minder 
hard gereden na de invoering van de 
beslist effectieve drempels. Maar toch 
loert het gevaar nog om de hoek nu 
de Heezerweg niet langer voorrangs
weg meer is. Het betekent onder 
meer dat een fietser, die nu vanuit de 

Schalmstraat linksaf de Heezerweg opdraait 
voorrang heeft op een auto die van links 
komt. Deze nieuwe verkeersregel (rechts gaat 
voor, geef het door!) is vanaf 1 mei dit jaar in
gevoerd. (Fietsers van rechts hebben voorrang 
op een gelijkwaardige lauising) Onwetende 

of lompe automobilisten zullen in deze situ
atie echter lang niet altijd voorrang verle
nen. Een proef op de som met een van de 
kinderen uit onze \l\IÎjk moest dit helaas be
vestigen. Pas dus op dat je niet omver gere
den wordt! Het blijft uitldjken geblazen! 

0\1 Vooral bij de 
Heezerweg moet 
de fietser uitldj
ken! Voorrang heb
ben is helaas niet 
altijd laijgen! 

Vervolg van voorpagina 

Vermeer \l\lÎst al tvvee wonin
gen in de Van Doornestraat 
(nummer 17 en nummer 27) 
voor recordprijzen te verko
pen. "Clienten die zoeken naar 
een sfeervolle oude \l\lÎjk biedt 
ik altijd een huis in het nieu
we Witte Dorp aan. Ze zijn 
ook vrijwel altijd direct geinte
resseerd. Zij willen zo'n huis 
met eigen ogen zien. Zij laten 
zich vaak verleiden door het 
gemak Geen zorgen om een 
leld<ende dakgoot, geen op
knapkosten, bedenk het 
maar. Aan een oud huis moet 
vaak veel verspijkerd worden. 
Het comfort in het Nieuwe 
Witte Dorp kom je niet tegen 
in een oud huis, waar de jaren 
zeventig \l\lÎnd doorheen heeft 
gewaaid. Waar een prachtige 
suite foetsie is, gewoon eruit 
gebroken. Of een bejaarde 
schouw die niemand meer \l\lÎl 
staat. Een spouwmuurisolatie 
aanbrengen is in zo'n huis 
vaak al een probleem. De ko
per redeneert logisch. 'Waar
om zou ik flink gaan afdingen 
als dat nieuwe huis zijn prijs 
waard is?' Hij had al rekening 
gehouden met een verbou
wing van een tonnetje of 
meer. Dat hoeft niet in het 
Nieuwe Witte Dorp. Ik zie jul
lie wijk nog steeds als een pri
ma investering, want daar ldjk 
ik als makelaar ook altijd naar. 

OVERZICHT VERKOOP HülZEN 
transactie-

type datum adres 

C2 16/02/1999 Van Doornestr 34 
VS-1 19/07/1999 St. Christoffelstr 3 

Cl 30/05/2000 Van Doornestr 12 
A 18/09/2000 Schalmstr 1 

VS-2 03/10/2000 Van Doornestr 31 
C1 01/11-2000 Burghstr 50 
A 20/11/2000 Schalmstr 5 

C2 02/03/2001 Van Doornestr 8 
C2 04/09/2001 Van Doornestr 38 
C2 14/12/2001 Van Doornestr 47 
C1 28/12/2001 Van Doornestr 17 
C1 08/02/2002 Van Doornestr 28 
Cl O'j /03/2002 Van Doornestr 14 
Cl verk.dat.mei 02 Van Doornestr 27 

VS-2 verk dat.Jun 02 Van Doornestr 39 

De 5 woningtypen in 
De Witte Burgh 

Type A 
Aantal: 6 

Type (2 
Aantal: 11 

verkoopprijs 
in euro's 

153.831 
265.461 
254.571 
199.663 
310.839 
269.999 
211.008 
182.873 
247.310 
265.461 
285.882 
265.461 
274.537 
285.881 
429.730 

in guldens 

339.000 
585.000 
561.000 
440.000 
685.000 
595.000 
465.000 
403.000 
545.000 
585.000 
630.000 
585.000 
605.000 
630.000 
947.000 

l: 
' .. I .. · .......•........... 
[ 

~-=--.f~ ~ë·J: ..... i . 

Type (1 
Aantal: 54 

IN !i"\[; 
UI!: 

1Pjl.l~TT~ 
V1I i I • L 

D" m-r DUn\,] 
TE KOOP (JUNI 2(02) 

vraagprijs 
type adres in euro's in guldens 

Cl Van Doornestr 5 289.000 636.872 
C2 Van Doornestr 40 239.500 527.788 

VS-2 Van Doornestr 2 365.000 804.354 

Noot 1: Bedragen zijn ontleend aan cijfers van het Kadaster. 
Noot 2: De transactiedatum is de datum waarop de akte bij 
de notaris is gepasseerd. Deze datum wijkt meestal af (soms 
wel een half jaar) van 
de eerdere verkoopda-
tum. Verkochte wonin-
gen waarvan alleen de 
verkoopdatum is 
genoemd, zijn op dit 
moment Guni 2002) 
nog niet geregistreerd, 
omdat er nog geen 
akte gepasseerd is. 

Type VS1 
Aanta~: 4 

J 

Type VS2 
Aantal: 1 

De prijs zit hem gewoon in de 
locatie. Deze \l\lÎjk zal altijd 
uniek blijven". 
Vermeer: "De buurt is ook een 
begrip voor alle Eindhovense 
makelaars. Absoluut gewild 
om te verkopen ook Een ma
kelaar die van buiten Eindho
ven komt zal wellicht wel 

eens naar zijn hoofd wijzen. 
Voor een Eindhovense make
laar is het sO\I\IÎeso representa
tief voor de eigen collectie. 
Het is natuurlijk ook leuker 
dan een standaardwoning aan
bieden". 

gens Vermeer niet langer dan 
twee maanden te koop te 
staan. Terwijl die termijn lan
delijk gemiddeld nu op zo'n 
vier maanden ligt. 
"Sch..rijft u vooral op dat ik in 
het geheel niet somber ben 
over de toekomst", vervolgt 
hij. " Men roept wel eens dat 

Een gemiddelde woning in het 
nieuwe Witte Dorp hoeft vol-

de huizenmarkt over twee jaar 
zal instorten. Dat de vette ja
ren voorbij zijn. Nou, daar ge
loof ik helemaal niks van. De 
situatie is ook totaal niet te 
vergelijken met de dip, die we 
eind jaren zeventig en begin 
tachtig kenden. De rente was 
toen extreem hoog, bijna 14 %, 
de huizenprijzen lagen hoog, 
de werkloosheid was enorm. 
Nu ligt de rente nog steeds op 
een minimum niveau. Je ziet 
ook steeds meer tweeverdie
ners, dus de lasten zijn wel op 
te brengen. Van de andere 
kant verwacht ik niet dat de 
prijsstijgingen in hetzelfde 
tempo als de afgelopen jaren 
zullen doorzetten. Wellicht zal 
het niveau even stabiliseren, 
ook in jullie wijk De prijs zal 
echter ver boven het landelij
ke gemiddelde blijven liggen. 
Ik schat dat een C-l-type over 
twee jaar toch tussen de 6,5 en 
7 ton moet opbrengen". 
"De gekte van de briefjes -wilt 
u uw huis alstublieft verko
pen? Bel me dan- die jaren te
rug op tal van adressen in de 
bus lagen, tja, dat is nu een 
stuk minder. Maar de wijk is 
nog hartstikke populair. Dat 
merk je ook in een aankoop
opdracht. Een wachtlijst is 
misschien een groot woord 
maar clienten lopen nog wel 
geregeld bij ons binnen voor 
een huis in het Nieuwe Witte 
Dorp. We zitten met ons kan
toor natuurlijk ook om de 
hoek". 



Van onze verslaggevers 

en recordaantal ldnde
ren nam vorige maand deel 
aan de vierde Nationale 
Straatspeeldag rondom het 
Burghplein. De organisatie tel
de maar liefst 300 deelnemer
tjes uit de wijde omgeving en 
dat blijlct de grootste opkomst 
ooit! Waren er bij de vorige 
edities nog amper vijf of zes 
optredens. Dit maal schreven 
zich zeventien aankomende 
talent jes in voor het Open Po
dium. 

De ldnderen zelf riepen in 
koor de nieuwe de Popcorn 
Jump uit tot allerleukste. Bij 
het spel met de reuzenelas
tiek, bedacht door spelleider 
Rinie Deld<:ers vlogen de deel
nemertjes aan een koord van 
oude binnenbanden door de 
lucht in een poging een bord
je met popcorn te verorberen. 
Ook het Klontje schuiven, 
waarbij de ldnderen een ijs
ldontje over drie openingen 
van een rioolput moesten we
ten te manoeuvreren, bleek 
nog steeds een tTelcpleIster. 
Het stoepkrijten was echter 
ook nog immer razend popu
lair, zovlel bij jong als bij oud. 
Tijdens de vierde Straatspeel
dag in onze wijk gi..1J.gen er 
275 zakjes chips, drie volle 
emmers limonade en 225 ijs
jes doorheen. Er waren de he-

Ie dag zo'ü 35 'YTÏjwilligers in 
touw. Dankzij hen maar ook 
met steun van de sponsoren 
Euro-Optics, Le Pecheur, 
Konmar (Geldropseweg), de 
Wilald<:ers, cafetaria St. Joris, 
Albert Heijn (Leenderweg) , 
cafe Theij en Ontij en het Ir. 
Ottenbad werd de vierde 

Straatspeeldag een gigan
tisch ldnderfeest, dat niet 
meer weg te denken is. "Het 
is gewoon ldcken om al die 
ldndertjes zo heerlijk te 
zien genieten", sprak vrij
williger Frans Noordeloos 
na afloop. En daarmee sloeg 
hij de spijker op de kop! 

ORGANISATIE WOEDEND OP IillSTERS 
Van onze redactie 

De organisatie van de vierde Nationale 
Straatspeeldag, die op 22 mei in onze wijk 
plaatsvond is woedend op de firma Kusters 
nu die de drangheld<:en vroegtijdig heeft 
weggehaald. Het evenement werd een gran
dioos succes maar liep kort voor het einde 
bijna in het honderd nadat enkele lompe 
medewerkers van de firma Kusters even na 
vijf uur de dranghek
ken in een vrachtauto 
gingen laden. Hierdoor 
kon het autoverkeer tot 
ieders stomme verba
zing weer op gang ko
men terwijl veel ldnde
ren nog op de straat 
aan het spelen waren. 
"Hiermee hebben die 
werldui het wel heel 
bont gemaakt", aldus 
een aangeslagen woord
voerder van de Straat
speeldag organisatie. 
"We mogen blij zijn dat 
er geen ongeluld<:en 
zijn gebeurd. Zij had
den hun komst op zijn 
minst kunnen aankon
digen". 

De organisatie, die tot 17.00 uur vergunning 
had maar tot 17.30 uur zou doorgaan over
weegt om bij het bedrijf een klacht in te die
nen. "Kusters vraagt nu al 91 euro voor het 
plaatsen en verwijderen van die dranghek
ken. Dat is al ruim de helft meer dan vorig 
jaar. Ook de gemeente rekent ons extra kos
ten. Al met al een aanslag op ons budget. 
Voor dat geld mogen dit soort taken wel wat 
professioneler uitgevoerd worden". 
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Coach: !lEen vierde plaats is toch prachtig?" 

Van onze verslaggevers 

ns zaalvoetbalteam de Witte 
Burgh is dit seizoen op een eervolle 
vierde plaats geeindigd in de competi
tie van de Nederlandse Zaalvoetbal 
Bond (NZVB). Met maar liefst 8 over
vvinningen, 5 gelijke spelen en slechts 
vijf verloren wedstrijden draait de 
ploeg mee in de top van de 3e klasse. 
"We hebben een echt aanvallend team", 
meldt coach Rob Marcelissen niet zon
der trots. "Eigenlijk spelen we geen 
doorsnede zaalvoetbal, want daar zijn 
we veel te aanvallend voor ingesteld. 
We scoren dan ook best veel. Als je over 
de verloren wedstrijden praat; het 
scheelde telkens maar een of hooguit 
twee doelpunten. Het is gewoon een ge-

t 
Eigenlijk heb ik een bloedhekel aan 
boodschappen doen. Maar bij 
i(eUTsiager lVo! \/erberne aan de 
Heezerweg vermaak ik me haast elke 
zaterdag. Sedert jaar en dag haal ik 
mijn biefstukje bij hem. Nol is een lek
kere vent, althans dat staat met koei
enletters op zijn bestelwagen. Het za! 
zo zijn. Zijn toko staat immers bekend 
als een kwaliteitsslagerij met rundvlees 
uit eigen stal. 
De winkel staat dan ook elke dag vol 
met volk. Om die reden moet elke 
klant ook een volgnummertje trekken. 
Gelukkig weten alle verkoopsters -ik 
tel er wel eens twaalf- iedereen keurig 
van dienst te zijn. Zij roepen ook 
steeds af wie er met welk nummertje 
aan de beurt is. 

weldig team! Een mix van jong en 
oud. Iedereen is ook hartstikke fana
tiek. We spelen ook allemaal om te 
winnen". 
De ploeg wist al menig maal voor een 
waar spektakel te zorgen door hoog 
aangeschreven teams in eigen klasse 
haast jankend naar huis te sturen. 
Rob: "Een vierde plaats vinden we pri
ma hoor. We hoeven niet zo nodig 
kampioen te worden. Dit is een leuke 
ldasse met waardige tegenstanders. 
Voor ons is de gezelligheid trouwens 
net zo belangrijk Ons plezier uit zich 
na een overwinning maar ook in de 
kantine na de wedstrijd. Het blijlct 
ook wel dat iedereen het goed naar 
zijn zin heeft want de sinds de com
petitiestart twee jaar geleden is er 
nog maar een speler gestopt. En die 
had een hele goeie reden. Hij moest 
uiteindelijk wel omdat hij het veel te 

Elke week kijk ik echter weer han
denwrijvend uit naar het moment 
dat het hele nurnrnering systeelTl voi
ledig in het honderd loopt. Als een 
van de dames op het knopje drukt 
en de klant die aan de beurt is staat 
te slapen. Als hij wakker schrikt, en 
het volgende nummertje a/weer op 
de display prijkt blijkt zijn beurt 
voorbij. Om de slaapkop toch snel 
van dienst te kunnen zijn gillen de 
dames in koor de winkel: Dalijk nie 
drukke!" 
Maar Oeps! Daar drukt er al weer 
eentje. Het moet ook zo vanzelfspre
kend zijn. En weer prijkt het nummer 
een te ver op de displayen rest de 
eerstvolgende klant niets anders dan 
wachten. 

druk had met zijn werk. Twee anderen 
gaan ons binnenkort verlaten omdat zij 
gaan verhuizen". 

@ Onze trots: boven van linl{S 

naar rechts: Rob Marcelissen, 
Marcel :in 't Veld, Jos Verhoeven 
en Joep van Dijk en zittend van 
linl{S naar rechts: Rob Canlp en 
Wieger Cornelissen. Niet op de 
foto maar van onschatbare 
waarde L"I'l het afgelopen sei
zoen: Marcel van Beers, Jurgen 
Dieters, Mark van de Locl{ant, 
Maarten van Roessel, Hans 
Hurl<:mans,EefSchellensen 
Lijnrechter Louis van Danl. 
Foto: Rens Verhoeven 

Eind vorige maand mocht topscorer Mar
cel van Beers (19 doelpunten!!!) de Gouden 
Schoen ontvangen in huize Marcelissen. 
Vorig jaar was deze Witte Burgh-trofee 
weggelegd voor Joep van Dijk. De Zilveren 
Schoen, een eervolle prijs voor het fraaiste 
doelpunt werd dit keer, net als vorig jaar 
uitgereikt aan Mark van de Lockant, die 
met een verrassend maar schitterend hak
je achter het standbeen langs een ldasse 
keeper het bos in wist te sturen. 

En opnieuw klinkt het "da/ijk nie 
drukke, heIn. Maar dan harde,", drei
gender zelfs. Ais dan wederom een 
van de dames vergeet dat zij niet 
moet drukken en nietsvermoedend 
het knopje onder de balie weer acti
veert, ontstaat er pas echt paniek. De 
verkoopsters gaan blozen, krijgen last 
van spontane buikkrampen en opvlie
gers, hoe jong zij ook mogen zijn. Zij 
raken in de war en zijn de tel kwijt. 
Klanten worden boos. Zij dreigen 
elkaar te lijf te gaan. Op dat moment 
waan ik mij in de Schouwburg. 

Een aardige man, die naast me stond ~ 
ik schat hem 55- zag mij stiekem 
genieten. " Weet urr 
fluisterde hij. " Wij leven hier in 

laan 
Eindhoven in een moderne breed
beeldmaatschappij. Mensen kunnen 
tegenwoordig doer "hailor te roepen 
hun eigen garagedeur openen. En 
met een mobieltje schakelen zij hun 
alarminstallatie in. Internet kent geen 
grenzen. Maar kennelijk zijn we anno 
2002 nog niet in staat een simpel 
elektronisch kastje met volgnummer
tjes met een simpele druk op de knop 
een cijfertje terug te draaien. Wat 
een leed he?r ". 
Vervolgens barstte hij in schateren uit 
en stak zijn beide handen in de lucht. 
"Hoera, Eindhoven Techn%giestad" 
juichte hU. En dan wordt boodschap
pen doen best leuk. 

Joan van den Dungen 

Andre Hazes was geen concurrent 

B Rl ZIE L E E FEEST 
De tent stond op zijn kop tijdens het buurtfeest op 
het Burghplein. Dit maal had de organisatie -'wij le
ren elk jaar weer', zo meldt een bestuurslid- een wa
re prof als disjockey ingehuurd. DJ Marcel, die on
langs nog de eerste prijs haalde op Eindhoven's 
grootste uitgaanscentrum Stratumseind wist met ge
mak de gang erin de te houden. Marcel draait dan 
ook elk weekeinde in cafe de Vooruitgang aan de 
Marlct. 
Zelfs zijn 'concurrent', de bekende volkszanger And
re Hazes die een paar honderd meter verderop in de 
Van Doornekiosk voor 7000 Eindhovenaren mocht 
optreden wist maar een handvol feestgangers uit de 
tent te lold<en. 
Ook de barbecue, voorafgaand aan het buurtfeest 
bleek wederom warm van opzet. Het feest mag mede 
dankzij de inzet van ruim 50 vrijwilligers (waar haalt 
u ze toch steeds vandaan?) gerust een jaarlijks terug
kerend spektakel worden. Veel, heel veel buurtbewo

Foto 's Michel Theeuwen ners zeggen nu al uit te zien naar het volgende. 



Buurt loopt weer uit voor Marathon in Eindhoven 

I I 

Van onze verslaggevers 

plettende buurtbewo
ners hebben het al lang ge
zien. Menigeen is al aan het 
trainen geslagen want de Ma
rathon van de Lichtstad staat 
weer voor de deur. Wisten vo
rig jaar nog enkele tientallen 
deelnemers uit onze wijk het 
op een lopen te zetten om een 
eervolle medaille of een wel
verdiend bloemetje. Dit jaar 
blijkt de animo groter dan 
ooit. De Buurtkrant blikt nog 
even terug. Naar de helse 
tocht van Theo Rutten uit de 
Van Doornestraat in oktober 
vorig jaar. 
Zelfs met een pijnlijke knie
blessure wist hij in 2 uur en 3 
mi."'luten tijd te finishen tij
dens de 21-kilometer loop. Ter 
vergelijk, de snelste tijd was 
1,09.05. Theo: "Na 17 kilome
ter deden mijn benen het echt 
niet meer. Maar ja, een echte 
bikkel loopt de laatste ldlome
ters op karakter, bleef ik maar 
denken. Achteraf was het een 
stul( zvv"aardeï dili~ il{ ha cl ge-
dacht". 
Vorig jaar schreven zich 4100 
deelnemers L.1J. voor de Halve 
Marathon, een afstand van 
21,1 km. Maar liefst 3691 lo
pers wisten de finish te halen. 
De Wilakkers eindigde vorig 
jaar op een tweede plaats bij 
de City-loop, een afstand van 5 
km. Alle deelnemers (in totaal 
2600) waaronder veel vaders 
en moeders met ldnderen lie
pen deze afstand uit. 
Theo: "Aangezien ik al drie 
jaar lang hard had geroepen -
vooral naar mijn collega's- dat 
de Halve Marathon voor mij 
een maldde zou zijn, dacht ik: 
Nu is het moment om hem 
maar eens uit te lopen! Toen 
ik een e-mailtje kreeg -of ik 
zin had om mee te doen met 
de bedrijvenloop- wis ik het 
zeker. " Kwestie van probe
ren". 
Theo kocht nog snel een paar 
peperdure loopschoenen in de 
sportzaak. "Zonder geschikt 
schoeisel ben je sowieso ner
gens. Diezelfde avond nog ben 
ik begonnen met een eenvou
dige looptraining. Maar na vijf 
ldlometer kWaJ.ll ik er al ach
ter dat ik wel wat meer moest 
doen om die 21 ldlometer te 
volbrengen. Dus de weken 
daarop bleef ik trouw twee 
keer, soms wel drie maal per 
week rennen, net zolang tot
dat ik de 10 ldlometer kon af
leggen zonder na afloop me
teen op de bank te moeten 
ploffen". 
De intensieve looptrainingen 

.. Na 2 uur en drie minuten finisht Theo Rutten. 

gingen hem niet bepaald in de 
'kouwe lderen' zitten. Tijdens 
zijn zomervakantie in Italie 
moest hij zelfs een 'tranings
stop' üliassen, naar eigen zeg
gen omdat het daar veel te 
warm was. 
"Op zeker moment kwam de 
start toch wel erg dichtbij", be
kent Theo nu. "Ik weet nog dat 
ik tegen een collega zat op te 
scheppen dat ik wel binnen 
een uur en 50 minuten zou fi
nishen. Zul je net zien dat ik 
een week voor de wedSb.-ijd 
bijna door mijn lmieën zak. 
Zoiets kun je niet bedenken! 

Ik dacht dat het wel snel over 
zal gaan. Ik baalde als een 
steld<er. Ik hoorde mijn colle
ga's 21 roepen. 'Watje, watjel". 
Klokslag half elf ldonk het 
startschot. Theo: "Eigenlijk 
was het die dag veel te warm 
voor een marathon. De eerste 
tien ldlometers gingen nog 
zonder problemen. Maar na 17 
ldlometer deden mijn benen 
het haast niet meer. De laatste 
500 meter ging het echter 
weer een stuk beter. Vooral 
dat laatste stuldde, op het 
Stratumseind. Daar werd je ge
woonweg vooruit ge-
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schreeuwd door het publiek. 
Dat was geweldig!". 
Theo kan er nu smakelijk om 
lachen. "Mijn collega zag ik 
pas na 17 kilometer langs de 
kant staan met allerlei bemoe
digende woordjes. Hij had mij 
nog een banaan beloofd maar 
die heb ik nooit gezien! Nancy 
heeft de hele rit langs het par
cours meegefietst. Zij gaf me 
op tijd een verfrissing. Zij 
heeft mij er als het ware door
heen gesleept. Ik ben nu al
weer aan het trainen. Dit jaar 
probeer ik onder de 2 uur te 
blijven". 

Sa ne en 
Tho as 

o ulair 
Van onze verslaggever 

De populairste meisjesnaam op 
dit moment is Sanne. Voor een 
jongen is Thomas meest favo
riet. Dit blijkt uit de allerlaatste 
cijfers van dit jaar van de Socia
le Verzekeringsbank, die alle 
Nederlandse ldndernamen al 
sinds 1911 registreert. In de pe
riode 1911-1935 stond Maria op 
nummer 1, gevolgd door Johan
na. Bij de jongens was dit Jo
haJ.llles, met op de tweede 
plaats Jan. Jan staat nu overi
gens weer met stip op nummer 
20. Voor meer namennieuws 
ldjk op www.svb.nl 

Top 20 2002 
(eerste kwartaal) 

MEISJES JONGENS 
1. 
2. 
3. 

5. 
6. 
7. 

I 
8. 
9. 

I 
10. 
1'1 I ,I-

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Sanne 
Usa 
Anne 
Fleur 
Anna 
Brit 
Iris 
Femke 
Julia 
Kim 
Emma 
Eva 
Amber 
Noa 
Anouk 
laura 
lotte 
Demi 
Naomi 
Tessa 

Thomas 
Daal1 
Tim 
lars 
Riek 
Max 
Kevin 
Tom 
Ruben 
lucas 
Bram 
Robin 
Niels 
Stijn 
Jesse 
Nick 
Thijs 
Daniel 
Bas 
Jan 

Tips of 
opmerkingen 
Heeft u nog tips of opmerkin
gen? Mail ons gerust! 
buurtkrant.nieuwewittedorp 
@tiscali.nl 
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Een eerbiedig moment in een 
achtertuin aan de Van Doorne
straat. De 7-jarige Julia had 
haar beste vriendinnetjes Lou
di (links) en Maud (rechts) uit
genodigd om de plechtige be
grafenis van poes Mai-Tai bij te 
wonen. Ook haar broertje Pa
co was erbij. 
Het 17 jaar oude Siameesje 
bleek zo ziek dat het door een 
dierenarts uit haar lijden ver
lost moest worden. De kinde
ren hadden het kistje vooraf 
geschilderd in allerlei bonte 
ldeuren. 

Al twaalf jaar lang is het 
laatste weekend van 
maart op de Kunstijs
baan Eindhoven het 
weekend van Kids on 
lee. Zo'n 250 kinderen 
uit de wijde omgeving 
van Eindhoven oefenen 
jaarlijks vanaf septem
ber tot maart om een 
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grote, gekostumeerde show in de traditie 
van Holiday on lee op de ijsvloer te zetten. 
Sinds een aantal jaren doen daar ook kin
deren uit de Witte Burgh aan mee. Het be-

gon met Eva en Sophie, vervolgens 
kwamen daar Chris en Anne bij en 
sinds twee jaar dragen ook Sam en José 
hun steentje bij aan het evenement. 

door Nicky 
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ID Op de foto zie je v1nr: Anne, josé, Sam, Eva, Chris en Sophie. De ande
:re foto geeft een beeld van de laatste show, die 'Disney' als thema had. 


