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Niemand kan hem ontgaan 
zijn, de nieuwe Joris Tower. 
Met een schitterende blauwe 
gloed steekt hij fier uit boven 
onze wijk 
De Stratumse kerktoren uit 
1885 is sinds kort omgedoopt 
in een hypermoderne wollcen
krabber met een fraaie archi
tectuur. Van de ruim 1200 
vierkante meter kantoorop
pervlakte is ruim de helft al 
verhuurd. Voor de resterende 
500 meter woongenot staan 
liefhebbers in de rij voor een 
van de zes unieke zogeheten 
Vleermuisappartementen met 
riant uitzicht over de Licht
stad ... 
Maar niet heus dusl Trouwe 
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kerkgangers weten al langer 
dat de 87 meter hoge monu
mentale toren de komende 
drie jaar in de steigers zal 
staan voor een grondige res
tauratie. De totale kosten van 
het project zijn begroot op 
zo'n slordige 4,5 miljoen, 
waarvan driekwart door het 
Rijk gesubsidieerd wordt. Mid
dels fondsenwerving moet 
echter 1,3 miljoen bij elkaar 
gelapt worden om het Rijks
monument voor onze wijk in 
ere te kunnen blijven houden. 
Inmiddels staat de barometer 
dankzij donaties van gulle pa
rochianen al op een zonnige 
380.000 euro. Maar dat blijkt 
nog lang niet genoeg. Lees al
les over de megarestauratie op 
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Van onze verslaggevers 

et nieuwe gezicht 
van de twee 'poortwoningen' 
aan de Sint Christoffelstraat 
nummer 1 en 2 aan de achter
zijde wordt reeds zichtbaar. 
Vorige maand is een start ge
maakt met de verbouwing, die 
qua voorbereiding allesbehal
ve van een leien dakje blijlct 
gegaan. 

IE 

De eerste ontwerpen werden 
genadeloos afgekeurd. Eef 
Schellens en Inge de Been 
(m.l) en hun overburen Marie-
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Jet Burgering en Wieger Cor
nelissen (m.2) moesten bijna 
dlie jaar lang heel wat kritiek 
slildeen en uiteindelijk water 
bij de wijn doen, voordat zij 
groen licht kregen voor hun 
uitbreidingsplannen, die voor 
beide panden synchroon lo
pen. 
Met elle een extra vloeropper
vlakte van ruim 35 vierkante 
meter zijn de huizen straks 
niet alleen een stuk ruimer 
maar ook een stuk fraaier. 
Naast een tweede badkamer 
(op de tweede verdieping) wor
den zij elk ook twee slaapka
mers, plus een bescheiden stu
deerkamertje rijker. Nog voor 
de kerst moet alles klaar zijn. 
Zie ook pagina 2 
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.. BOVEN: 
Verbou
wingswe
rekzaamhe
den zijn be
gonnen. 

*UNKS: 
Een art-im
pres sion 
van de face
lift, die de 
twee poort
woningen 
aan de Sint 
Christoffel
straat aan 
de achter
zijde op dit 
moment 
ondergaan. 

Ties is een zoon van Helen Joor en Eric Sanders, Gebr. van Doornestraat 28 en Rosa is een dochter 
van Ingeborg en Michael en een zusje van Liv, Gebr. van Doornestraat 14 
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Verbouwin,g poortwoningen Christoffelstraat 'gesprel( van de dag' 

I I 

door Joan van den Dungen 

p zijn zachtst ge
zegd waren de meningen ver
deeld over de allereerste ver
bouwingsplannen van de twee 
poortwoningen aan de Chris
toffelstraat. De een vond het 
ontwerp van architect Peer 
van Ling (uit de Odastraat) 
foeilelijk en totaal niet passen 
in het 'klassieke' wijkconcept, 
de ander bejubelt het nog 
steeds, juist vanwege het voor
uitstrevende karakter. Hoe 
dan ook, de tekeningen be
landden, ondanks alle lof van 
Welstand in de prullenbak. Te 
veel omwonenden, ook uit het 
oude Witte Dorp vonden het 
maar niks. De eigenaren kon
den wel janken. Bijna drie jaar 
lang moesten zij uiteindelijk 
lmoldcen voor een broodnodi
ge aanpassing, die qua bouw 
hooguit drie maanden tijd in 
beslag neemt. De Buurtkrant 
bli.l(t~ :nu de l<:ogel ~~Îlldèlijk:~ 

door de kerk is, terug op de 
langst slepende maar ook 
meest spraakmakende verbou
wing in de wijk. 

Nee, 'ongelulddg gebouwd' wil 
Eef Schellens zijn zogenoemde 
poortwoning aan de Christof
felstraat 1 beslist niet noemen. 

Hooguit anders, met zowel 
voor- als nadelen ten opzichte 
van de andere huizen. "Vooral 
boven moesten wij een hoop 
ruimte missen omdat er een 
flinke hap uit de eerste en 
tweede verdieping was geno
men", zegt Eef, vader van drie 
kinderen. "Te smalle overloop
jes. Te ldeine kamertjes. Kent 
dat wel. Ook architecten ga
ven toe dat het ontbrak aan 
volume. Noem het maar te 
kaal, te iel. Van de andere kant 
zijn wij altijd hartstildce blij 
geweest met bijvoorbeeld de 
keuken aan de voorzijde. Als 
die in de kamer had gestaan, -
ik moet er niet aan denken!
dan zou ik pas ongelulddg 
zijn." 

Geen tijd 
Vanaf december 2000 is hij, sa
men met zijn overburen vrij
wel dagelijks bezig met de ver
bouwingsplannen. Zelfs INBO
architect Peter van Woerkom, 
de man die onze wijk op de 
kaart zette, werd benaderd. 
Hij had geen tijd. Hun aller
eerste eigen ontwerp, een 
soort kopie van de achterkant 
van een VS2-woning werd ook 
al geen succes. Dit idee deed 

lil De verbouwing van de 
poortwoningen verloopt 
volgens de eigenaren, me
de dankzij het schitterende 
weer naar volle tevreden
heid. 'Voor de kerst moet 
alles ldaar zijn." 

volgens de Welstandscommis
sie onvoldoende recht aan het 
torenachtige karakter, dat bei
de woningen nou eenmaal is 
toebedeeld. Een jaar later 
maakte Peer van Ling zijn eer
ste schets. Het ontwerp werd 
zelfs voorgedragen voor de 
Eindhovense architectuurprijs 
voor de fraaiste verbouwing. 
Maar een aantal omwonenden 
tekende bezwaar aan. Met suc
ces! 

Contrast 
Eef: "Ik vind nog steeds zijn 
eerste ontwerp mooier en 
vooral voonlÏtstrevender. Het 
geheel sloot bovendien perfect 
aan bij de voorzijde van het 
huis. Maar het was kennelijk 
in contrast met de rest van de 
wijk. Anderen zagen liever een 
traditionele bouw. Daar kun je 
vraagtekens bij zetten. Verge
lijk het maar met de nieuwe 
Renault Espace, die net uit is. 
Maar weinig mensen vinden 
die wagen op dit moment 
mooi. Maar over een jaar, let 
op, dan is hij de allermooiste, 
snap je? Ontwerpers die hun 
tijd verder vooruit zijn." 

Zware bevalling 
Ontwerpers zoals Peer van 
Ling bedoeld dus. Zijn tweede 
tekening kwam wel tegemoet 
aan de wensen van een aantal 
buurtbewoners, dat eerder een 
streep door de rekening had 
gehaald. Peer zocht en vond 
een gerr"ljddelde tussen alle 

~ Dit plan werd genadeloos 
afgekeurd. Terecht of onte
recht? De meningen hier
over zijn verdeeld. Toch 
zou het onhl\Terp voorge
dragen worden voor een 
architectuurprijs in de 
Lichtstad. Zover kwam het 
echter niet. 

wensen en eisen van de be
trolcken partijen. Dit resulteer
de in het huidige plan. Ook 
\N"elstand kon zich daarin 
schildeen. De bouw wordt nu 
tot in details, volledig in de 
stijl van de andere woningen 
in de wijk uitgevoerd. Met de
zelfde stenen, dezelfde ldeur 
wit en zelfs precies dezelfde 
dakgoot. De achtergevel zal, 
net als de voorgevel zo'n 30 
centimeter uitspringen. Ook 
de ramen en kozijnen worden 
exact zoals de originele aange
bracht. En dan het schuine 
dak! De pannen worden niet 
rood maar blijven, waarschijn
lijk tot ieders geruststelling 
donkergrijs. 

"Weet je, het is een hoop ge
doe geweest", verzucht Eef 
Schellens. "Maar achteraf ben 
ik al lang blij dat we tot een 
goed comprorrlis zijn geko
men. Dat we eindelijk kunnen 
bouwen, ook al was het een 
zware bevalling. Iedereen is te
vreden. Inge en ik verkassen 
straks naar de tweede verdie
ping. Dan kunnen we daar 
straks eindelijk rustig slapen." 



I 
P 29 April 2003 be

zocht dhr Merkelbach, een 
vertegenwoordiger van het Ga
rantie Instituut Woningbouw 
(GIW) in het bijzijn van L.Kooi
stra (Bouwfonds) en L.Koopens 
(Van Bree) de woning van 
W.Cornelissen en M.Burgering 
aan de St.Christoffelstraat 2. 
Merkelbach wilde zich ter 
plekke op de hoogte stellen 
naar aanleiding van de ldacht 
die W.Cornelissen enl<ele 
maanden geleden had inge
diend bij het GIW betreffende 
de scheurvorming in het bui
tengevelblad van zijn woning. 

Klachten 
Wat ging ook al weer vooraf 
aan dit bezoek van Merkel
bach? Zo'n twee en een half 
jaar geleden nam het bestuur, 
naar aanleiding van opmerkin
gen op een algemene leden
vergadering, het initiatief om 
te gaan inventariseren well<e 
ldachten de leden hadden over 

door Sert 
Koopmans 

ij heb-
ben de gewoonte om na de va
kantietrip nog enl<ele dagen 
thuis door te brengen voordat 
we weer het arbeidstraject in
duiken. Dat bevalt prima, 
want je hebt de mogelijkheid 
om leld<er te acclimatiseren 
en te bekomen van alle be
slommeringen. 
Tevens kunnen we dan nog 
leld<er wat activiteit jes in de 
nabije omgeving ontplooien. 
Zo ook dit jaar. Het oog is ge
vallen op Bobbejaanland. Een 
extraatje voor de ldnderen 
omdat ze zich tijdens de reis 
voorbeeldig hebben gedragen. 
Niet dat wij van die parkmen
sen zijn, maar de positieve in
dmld<en die anderen er heb
ben opgedaan doen ons beslui
ten de neus van de auto rich
ting België te keren. 
De infrastructuur rond Kaster
lee is in het geheel niet bere
kend op een verkeersstroom 
die zich logischerwijze rich
ting een attractiepark ontwik
kelt, dus wordt het einddoel 
stapvoets bereiltt. Dat belooft 
niet veel goeds. Bij de kassa's 
lijltt het een chaos, maar we 
komen onverwacht snel aan 
entreebiljetten. Eenmaal bin-
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hun woning. Veel leden gaven 
ons inzage in de ldachten die 
zij hadden. Het bestuur nam 
een onafhankelijk bedrijf, te 
weten bouwadviesbureau Ar
chiass, in de arm. Met een ver
tegenwoordiger van dat be
drijf gingen wij door het lijstje 
met ldachten. Archiass stelde 
ons destijds voor om slechts 
met één ldacht aan de slag te 
gaan. Naar de mening van Ar
chiass gaven alle overige 
ldachten geen aanleiding om 
te reclameren bij Bouwfonds 
of Van Bree. Na raadpleging 
van de leden néLm het bestuur 
dat voorstel over. En zo gingen 
wij aan de slag met Archiass. 
Wij raadpleegden constructie 
bureaus en probeerden een 
beeld te vormen van de ernst 
van de scheurvorming in onze 
buitengevels. De conclusies 
van dat onderzoek zijn des
tijds op papier gezet en alle le
den hebben een kopie van dat 
rapport ontvangen. Met dat 
rapport in de hand hebben we 
verhaal gehaald bij het Bouw
fonds. Het Bouwfonds liet ons 

nen de omhei
ning wacht ons 

een tweede file. 
Jawel, de toiletten. 

Op slinkse wijze om-
zeilen we deze file, waar

na we ons kunnen concentre
ren op de eerste attractie. Na
dat we tot de ontdeld<ing ko
men dat de wachttijden een 
fractie zijn van de gemiddelde 
wachttijd bij de keurslager, 
wordt de stemming er allengs 
beter op. Zo presteren we het 
om binnen afzienbare tijd een 
groot aantal zwevers, draaiers, 
hobbelaars, glijders, schom
melaars en wippers af te wer
ken. Daarna volgt het meer se
rieuze werk. Waterbanen, 8-
banen, hangbanen, het houdt 
niet op. Eén bouwwerk trekt 
onze speciale aandacht. Er is 
weinig te zien, maar het aan
tal wachtenden wijst er op, 
dat zich binnen iets spectacu
lairs moet afspelen 

Staande in de rij worden we 
middels een groot bord geïn
formeerd over de ins en outs 
van deze in Europa unieke at
tractie. Het aantal tonnen 
staal dat is verwerkt, de bouw
tijd, de lengte van de baan, 
het aantal personen dat per 
uur vervoerd kan worden en 
nog enige triviale zal<en, die 
weinig met de amusements
waarde van doen hebben. 
Totdat mijn oog valt op rele-

Buutztktzant 

weten dat naar zijn mening 
van een constructiefout geen 
sprake kon zijn. Uiteindelijk 
besloot het bestuur op een van 
de volgende ledenvergaderin
gen om het GIW te vragen een 
uitspraak te doen. Aangezien 
het GIW geen ldachten van 
kopersverenigingen in behan
deling neemt, heeft W. Corne
lissen een proefProces aange
spannen. Mocht het resultaat 
van dat proces daar aanleiding 
toe hebben gegeven dan zou
den de overige leden van onze 
vereniging dat voorbeeld kun
nen volgen. 

Conclusie 
Goed, op 29 April kwam Mer
kelbach dan uiteindelijk pools
hoogte nemen in opdracht van 
de arbiter van het GIW. Een ar
biter is een soort van rechter 
die bindende uitspraken doet 
in geval van geschillen tussen 
kopers en verkopers van wo
ningen. Merkelbach had 
slechts enl<ele minuten nodig 
om tot een conclusie te ko
men. Hij stelde dat er absoluut 

vantere informatie. De snel
heid waarmee de 'trein' zich 
over de rails zal gaan voortbe
wegen. Vijftig ldlometer per 
uur. Op mij maakt het weinig 
indmk, maar ik word er door 
mijn zwager fijntjes op gewe
zen dat dat verschrild<elijk 
hard moet zijn. Enigszins 
sceptisch onderschrijf ik zijn 
zienswijze toch maar. 
Wat is nou 50 km per uur? 
Een beetje wielrenner fietst 
dat in een uur. Elk brommo
biel overschrijdt de 50-grens 
met gemak. En als ik een bal 
naar mijn ldnderen gooi, be
reikt dat ding ook eenvoudig 
deze snelheid. Waar hebben 
we het dan over? 
Enfin, ik laat het maar op me 
af komen. Wellicht dat de en-
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geen sprake kon zijn van een 
constructiefout zoals bedoeld 
in paragraaf 16sub45 van het 
nieuwe burgerlijk wetboek. 
Volgens Merkelbach spreekt 
men pas van een officiële con
stmctiefout als door een der
gelijke fout een huis zou kun
nen instorten. B.v. in geval van 
gebreken aan een hoofd draag
constructie. Daarvan is bij on
ze woningen natuurlijk geen 
sprake. 

Uitvoeringsfout 
Merkelbach liet er verder geen 
misverstand over bestaan dat 
wel degelijk sprake is van een 
uitvoeringsfout. Thermische 
uitzetting van de latei heeft 
onmiskenbaar tot gevolg ge
had dat scheurtjes zijn ont
staan in de metselvoegen van 
de woning. Merkelbach: "Der
gelijke uitvoelingsfouten tref 
je aan in duizenden woningen. 
Omdat de gevels bij jullie vvit 
zijn geschilderd vallen ze ex
tra op". Op uitvoeringsfouten 
hoeft een verkopende partij 
slechts 6 jaar garantie te ge-

tourage van het geheel me 
nog kan bekoren. Nadat we in 
de wagentjes zijn neergestre
ken worden we eerst pneuma
tisch vastgezet. Na een uitge
breide controle door het per
soneel wordt het gevaarte in 
beweging gebracht. We rijden 
een soort vulkaan billi"'1en, 
WaéU.lia we in een spiraal aan 
de denkbeeldige binnenwand 
van de krater met een slak
kengangetje omhoog worden 
getrold<en. Mooie muziek en 
lichtbeelden veraangenamen 
de rit. Hoewel het redelijk 
donker is, kan ik me niet aan 
de indmk onttreld<en dat we 
na een paar minuten op een 
respectabele hoogte zijn aan
beland. Ik ben benieuwd naar 
het vervolg van de tocht. 

ven, en die termijn is al lang 
verstreken. Merkelbach is niet 
onder de indmk van het ad
vies dat Archiass ons heeft ge
geven. Het aanbrengen van ex
tra dilatatievoegen is geen ga
rantie voor het wegblijven van 
scheurvorming! Hij adviseert 
om de scheurtjes aan het oog 
te onttreld<en met behulp van 
scheuroverbmggende verf. Dat 
zou voor scheurtjes tot 3 milli
meter afdoende moeten zijn. 
Merkelbach: "Het wordt toch 
al hoog tijd dat jullie de wo
ningen gaan schilderen. Het 
valt me nog mee hoe de wo
ningen er na 9 jaar uitzien, 
maar zeker een eerste verflaag 
die direct na oplevering is aan
gebracht moet wat sneller 
worden onderhouden. Pas op 
dat de verf dadelijk niet gaat 
afbladderen, dan wordt het 
onderhoud veel duurderl" 

Voor het bestuur van de ko
persvereniging houdt het on
derzoek hier op. Dat ziet geen 
mogelijkheden meer om nog 
andere acties te ondernemen! 

We verlaten de krater om ver
volgens aan de buitenzijde in 
een soort vrije val, wederom 
gespiraliseerd, naar beneden 
te duiken. Mijn verwachtingen 
worden mimschoots overtrof
fen. Ik heb het gevoel met 200 
per uur over de metalen bui
zen te vliegen. Binnen no time 
arriveren we weer in de statie. 
'Hard hè?', is lnijn eerste reac
tie richting lnijn zwager. Ook 
onder de indmk reageert hij 
met een veelzeggend, 'Nou'. 
Conclusie: vijftig ldlometer 
per uur is verschrild<elijk 
hard! 
De volllardende snelheidsma
niak in de woonwijken, zou 
dit in Bobbejaanland ook maar 
eens verplicht moeten erva
ren. 
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Oud-papier ophaler Gerrit van der Heijden (44) trouwt met Russische Anzelita 

I 

door Joan van den Dungen 

n de vorige editie van De 
Buurtkrant brachten we een 
reportage over de gebroeders 
Hany en Gerrit van der He
ij den, de mannen die elke 
week trouw het oud-papier in 
onze 'wijk inzamelen. Gerrit 
("zeg maar Gerrie") sprak on
der meer uitvoerig over de 
problemen, waarmee hij 
kampt om zijn vriendin Anze
lita Potte Ij uk uit Wit-Rusland 
naar ons land te halen. In 
maart is het stel echter ge
trouwd! Maar nog steeds blij
ken Gerrit en Anzelita elkaar 
amper te kunnen zien. Twee 
mensen die stapelgek op el
kaar zijn moeten nog steeds 
'gescheiden' leven door de in
gewildzeide regelgeving van de 

Door Joyce van Baar 

is het weer een tijdje 
geleden, we zijn het zeker niet 
vergeten. 
Danlzzij de enorme inzet van 
een aantal gemotiveerde vrij
willigers was het daar weer, 
FEESTJE. En wat voor een. 
Op 20 juni werd het Burgh
plein weer volgezet met een 
inmiddels vertrouwde tent. Ik 
memoreer even de dag zelf: 
lekker weertje, blondschui
mend bier, heel veel goed ge
zelschap allemaal in afwach
ting van wat komen zou. De 
formule !dols was goed opge
pikt door de jeugd en we wer
den dan ook aangenaam ver
rast door alle geweldige optre
dens en een jury van formaat. 
Talent genoeg hier, alleen of 
in een groep, met of zonder 
pruik, het publiek was razend 
enthousiast. 

overheid. "Ze zag er stralend 
uit in haar witte bruidsjurk", 
vertelt Genit van der Heijden 
(44) uit Valkenswaard. "Het 
was 18 maart. Een schitteren
de dag. De zon scheen. Ik 
moest me bij mijn zus in huis 
aanldeden en Anzelita bij mij 
thuis gaan halen. Zelf had ik 
een deftig donkerblauw pak 
gekocht. Ik moest haar offi
cieel vragen en aanbellen. Ik 
stond op de stoep met een 
prachtig bruidsboeket. Ze 
deed de deur open en toen zag 
ik haar pas voor het eerst in 
haar bruidsjurk, die ze zelf 
had uitgezocht in Eindhoven. 
Werkelijk een plaatje! Oh, wat 
was ze mooi ... 
We hebben elkaar gezoend en 
zijn naar het bekende kapelle
tje in het centrum van Val
kenswaard gereden. Daar zijn 
we getrouwd. Thuis hebben 
we een dijk van een feest ge-

Schitterend zoals de artiesten 
tekeer gingen, een goeie war
ming-up voor de rest van het 
FEESTJE. 

Het eten liet welliswaar even 
op zich wachten maar dat 
mocht de pret niet drukken. 
Uiteindelijk werd het ook 
mijn beurt om iets vrijwillig 
bij te dragen, mijn uurtje bar-
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vierd met familie en beken
den. We zijn nu man en 
vrouw, maar het gekke is dat 
ze kort na de bruiloft al weer 
terug moest naar Rusland. Ze 
mocht niet langer blijven". 
Gerrit: "Wat doe je eraan? An
zelita is mijn lieve vrouw. Ik 
mag haar niet elke dag zien. 
Terwijl we nota bene hartstik
ke gek op elkaar zijn. Tja, ik 
moet me aan de regels hou
den. Weet je, in Rusland heb
ben ze de Buurtkrant ook gele
zen. Ik heb dat verhaal in het 
Russisch laten vertalen en op
gestuurd. Ze hebben zich daar 
kapot gelachen. Vooral om 
mijn opmerking dat vroeger 
de paarden daar vandaan kwa
men maar nu de vrouwen". 
Gerrit schudt het hoofd maar 
heeft zichtbaar moeite om 
zijn tranen te bedwingen: "Pas 
in juli komt ze weer terug 
naar ons land. Ze mag dan drie 

<!l Idols, een van de hoogte
punten tijdens het midzo
mernachtfeesije. 

dienst brak aan. 
Gelukkig waren de mede vrij
willigers duidelijk ook méér 
ervaren aan de voorkant van 
de bar, zeker niet erachter. 
Dat gaf meteen een saamho
righeids gevoel en ach, die 

maanden blijven. Is nu bezig 
om alle nodige papieren te re
gelen. Ik vraag me onderhand 
af of we ooit nog wel samen 
kunnen leven. Nee, leuk is an
ders! Wat dat betreft heb ik al 
te veel mee moeten maken. 
Een week of vier geleden 
kreeg ik een aanslag van de 
Sociale Dienst. Of ik maar 
liefst 40.000 euro wilde over
maken. Tien jaar terug ont
ving ik naast een uitkering 
van 800 gulden ook mijn in
komsten voor het oud-papier
werk, iets van 1200 gulden. 
Maar de mensen zetten steeds 
meer oude kranten buiten. 
Dus ik verdiende 200 gulden 
per maand teveel, aJtt'1ans dat 
vond de Sociale Dienst. 'Hz zei, 
als ik het oud-papier terug
krijg, kredde gij hoe centen 
terug'. Ik heb er verdomme 
keihard voor gewerkt. Nu heb 
ilz een betalingsregeling ge-

bonnen zijn ook een uitkomst. 
Het werd een top uurtje ba
romzet, voortaan alle respect 
voor echt barpersoneel. En 
volgend jaar laten we ons 
weer lekker strildzen. Toen de 
wereldmaaltijd met smaak 
verorberd was, werd het tijd 
voor een heerlijk toetje, zeg 
maar gerust GRAND DESSERT, 
in de vorm van een gigantisch 
swingend feest. De voetjes gin
gen van de vloer. 
Een goede vriend van ons zegt 
wel eens: 'die inteeltbuurt 
daar bij jullie'. En als ik zo dat 
feest aan de gang zag, zou ik 
hem bijna gelijk geven. Alleen 
elekt de term 'inteelt' de lading 
zeker niet. Wel intiem, sfeer
vol, gezellig, vertrouwd, ont
spannen, leldzer zat jes, goeie 
muziek, fijn barpersoneel, 
goeie glas ophalers , ordebewa
kers, leuke buren, beleefde 
rest van de wijkbewoners en 
ga zo maar door. Ieder bouwt 
zijn eigen feestje en SA.MEN 
bouwen we een geweldig 
feest. Mensen ga zo door. 

<I> Gerrie en Angelita geluk
ldg getrouwd. 

troffen. Ik moet ellze maand 
25 euro terugbetalen. En mijn 
ex die andere 25. Ik ben nu 44, 
dus als ik honderd ben dan 
ben ik er nog nie". Zo'n bedrag 
kan ik toch nooit meer terug
betalen?" 
Gerrit heeft de Sociale Dienst 
al ruim 10 jaar lang niet meer 
nodig, omdat zijn inkomen nu 
hoog genoeg is, zegt hij zelf. 
"Ik verdien nu volledig de kost 
met dat oud-papier. Maar voor 
mijn ex en onze mie kinderen 
moet ik ook ellze maand 440 
euro alimentatie doldzen. Van 
de andere kant denk ik, ach, 
we zijn gezond. We kunnen al
lemaal eten. Wat zeuren we 
toch? Ge kunt beter een ton 
schuld hebben dan schurft. En 
beter een kwaaie naam dan 
een kwaaie adem". 

Koninginnedag 
Ook dit jaar weer koninginne
dag in onze wijk. Ondanlzs het 
slechte weer (van half twaalf 
tot half vijf regen) blijft dit 
een van de leukste jaarlijks te
rugkerende activiteiten in on
ze buurt. Met o.a. spelletjes, 
verkoop van spullen, optre
dens van kinderen, goed ren
derende bar en niet te verge
ten het Stratums muziekkorps 
St. Cecilia. Complimenten aan 
de organisatie. 



'Die v 

door Bert Koopmans 

I edereen weet het. Met na
me de laatste 10 jaar zijn we 
met een zeer overspannen wo
ningrnarlct geconiTonteerd. 
Het was zelfs zo erg dat je ie
dere zichzelf respecterende 
makelaar bijna maandelijks 
met een splinternieuwe en 
nog fraaiere bolide de Neder
landse wegen zag kruisen. 

Vrije marlctwerking ten spijt, 
de intermediairs van het vast
goed vulden hun zald<en met 
een argeloosheid, die grenst 
aan het onbetamelijke. Ieder 
zijn natje en zijn droogje ge
gund. Maar dan graag in iets 
mindere tijden niet direct een 
ldaagzang over de enorme 
aderlatingen, die men zich in 
deze branche moet getroosten. 
De eerlijkheid gebied te zeg
gen, dat er natuurlijk wel 
meer bloedgroepen in onze sa
menleving hebben mee ge
surft op de hausse. Aanne
mers, schilders, notarissen, 
stratenmakers, Praxissen, pro
jectontwild<elaars en noem 
maar op, pilcten een graantje 
mee. 

Spijt 
Ook onze wijk ging mee in de 
sneltreinvaart der volkeren en 

INGEZONDEN BRIEF 
Beste mensen, 
Even voorstellen, voor degene 
die mij niet kennen. Ik ben 
Gerrie en kom u al jaren in re
gen en wind verlossen van het 
oud papier. Misschien kent u 
me nu wel. Wat ik u wil vertel
len is dat il< in augustus 14 da
gen naar Minsk in Wit-Rus
land ben geweest. Ik ben na
melijk 18 maart getrouwd met 
Angelita. Zij is de vrouw waar 
ik echt van hou en zij ook van 
mij. Ik ben dan ook van alles 
aan het proberen om haar 
voorgoed hier te krijgen. Maar 
ja, je moet er verstand van 
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1 sverhuizing heb ik nooit begrepen' 

stond behoorlijk zijn manne
tje in het op gang houden van 
het economische hart. Huizen 
werden aan de lopende band 
verkocht en iedere maand was 
er wel iemand in de weer om 
zijn onderkomen van enige 
additionele luxe te voorzien. 
Niet dat wij een en ander 
grondig hebben geanalyseerd, 
maar wij kunnen ons niet aan 
de indruk onttreld<en dat deze 
activiteiten zich voornamelijk 
in de Christoffelstraat en de 
Van Doornestraat hebben ge
concentreerd. 

De Burghstraat bleek aanmer
kelijk rninder "vooruitstre
vend" dan de rest van de wijk 
Afgezien van een dakkapelle
tje hier, een raampje daar en 
de reguliere onderhoudswerk
zaamheden, konden wij daar 
nergens de resultaten van een 
omvangrijk bouwproject ont
deld<en. En, zeer opmerkelijk; 
sinds het bestaan van de wijk 
heeft daar welgeteld één mu
tatie plaatsgevonden. En de 
bewoners die vertrokken heb
ben daar nog steeds spijt van, 
zo vertelden ze. 

Uitstapje 
Dit in tegenstelling tot de ove
rige straten waar nog immer 
met de regelmaat van de klok 
borden in de tuinen opduiken 
met de mededeling: "Te Koop". 
Deze voll<sverhuizing heb ik 
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hebben hoe je de wegen moet 
bewandelen. Dit is al bijna 
twee jaar aan de gang. En dat 
op en neer reizen met de trein 
24 uur van Minsk naar Duis
burg is geen pretje, dat heb ik 
nu zelf ondervonden. Wat een 
lange reis. 

Paddestoelen eten 
Maar toen il< daar aanl<wam 
alles prachtig, grote kerken, 
mooie ·winkels enz. Maar dan. 
Ja, hier heb je ook arme men
sen maar daar? Het heeft me 

nooit begrepen. Of je nu reac
ties van binnen of van buiten 
de wijk te horen kreeg, ze wa
ren altijd positief. Een ldeine 
bloemlezing. Leuke en kind
vriendelijke omgeving. Schit
terende huizen. Educatieve in
stellingen op loopafstand. 
Stadscentrum op een steen-

zo aangegrepen. Ik zou willen 
dat je het kon zien. De men
sen gaan naar de bossen en 
weten precies welke padde
stoelen ze kunnen eten. Ze 
sprold<elen hout voor de stren
ge winter. Sommigen, waaron
der mijn schoonmoeder moe
ten in de winter bij hun doch
ter gaan wonen omdat zij het 
niet warm gestoolct krijgen. 
Ik wil jullie vragen om bij
voorbeeld 1 euro te storten of 
misschien heeft iemand an
ders een goed idee. Goederen, 

worp afstand. Rustige woon
omgeving. Winkels genoeg in 
de buurt. Blijkbaar was dit al
les niet voldoende om de ex
Witte Burghers aan onze wijk 
te binden. Mij krijgen ze voor 
geen goud weg uit de Burgh
straat. Alleen al vanwege het 
feit, dat ten tijde dat DAF 1 er 

tr 
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ik weet niet hoe dat gaat. Ver
voer is duur. Het maandinko
men van een secretaresse is 
daar 175 dollar. Een gemid
deld gezin verdient 40 Dollar 
per maand. 

Natuurlijk zijn er veel dingen 
goedkoper. Maar na wat ik ge
zien heb bij mijn vrouwen fa
milie (koffie zetten in een pan
netje) dan leven wij hier toch 
in weelde. 
Ik heb mijn eigen koffiezetap
paraat al meegeven aan mijn 

@l Gebroe
ders van 
Doorne
straat 2 
krijgt bin
nerumrt 
zijn derde 
bewoners. 
De woning 
op de hoek 
heeft bijna 
een half 
jaar lang te 
koop ge
staan maar 
is eindelijk 
verkocht. 
Vraagprijs 
was 349.000 
euro. Maar 
het bedrag 
waarvoor 
hij van de 
hand is ge
gaan, ligt 
een stuk la
gel'. Dit 
vooral om
dat de be
woners, die 
het vorig 
jaar aan
kochten 
haast had
den met de 
verkoop. Zij 
moesten in 
verband 
meteen 
nieuwe 
baan weer 
verl<:assen. 
Ook in onze 
wijk, hoe 
populair 
dan 001<: 
staan de 
huizen nu 
langer te 
koop. 

nog stond, bus nr. 12, die mij 
voor een uitstapje voor "Daf" 
kinderen naar Elsendorp zou 
vervoeren, voor mijn destijds 
denl<beeldige deur stond ge
parkeerd. Zal het nooit meer 
vergeten. Het moet voorbe
stemd zijn geweest. Dit is mijn 
thuis! 

vrouw. Nu nog een magne
tron. Maar ik weet niet hoe 
dat gaat met reizen. Als er 
mensen zijn die mij willen 
helpen voor die mensen om 
wat geld te sturen, dan is mijn 
rekeningnummer Abnji\mro 
408842105. 
Ik hoop dat u begrijpt hoe 
goed wij het bier hebben. En 
alle ldeine dingen, daar zijn ze 
daar zo blij mee. Hopelijk 
heeft u er een euro voor over. 
U kunt mij altijd vragen stel
len. 
Vriendelijk dank, ook namens 
mijn familie en vrienden in 
Minsk 
Gerrie 



Bestuurs 

Jubileumfeest 
Tien jaar buurtvereniging: dat 
is een feestje waard! 
We hebben het al een keer ge
zegd in de vOlige krant: onze 
vereniging bestaat bi.TlIlenkort 
tien jaar. Over de exacte da
tum van dit jubileum bestaat 
onduidelijkheid. Welk mo
ment moeten we immers aan
wijzen als geboortedatum van 
de vereniging? De oproep om 
ons als nieuwe bewoners te 
verenigen werd gedaan tijdens 
een kopersbijeenkomst in de 
Tongelreep in augustus 1993. 
De Witte Burgh werd uiteinde
lijk statutair gevestigd ten 

kantore van notariaat Pigmans 
in december 1993 nadat op 24 
november de officiële oprich
tingsvergadering had plaatsge
vonden. De eerste bewoners 
betrold<en hun woning in het 
voorjaar van 1994 waarna ge
leidelijk alle woningen wer
den opgeleverd. Eind 1994 
nam lna Staals uit de Schalm
straat als laatste de sleutel in 
ontvangst. Het bestuur twijfelt 
er niet aan het tienjarig be
staan een feestelijk tintje te 
geven. We gaan zeker iets or
ganiseren. Maar wanneer? En 
hoe? Moet het een feest wor
den voor de huidige bewoners 
van de Witte Burgh? Of nodi
gen we de vroegere bewoners 
ook uit? Wordt het een dans
avond? Doen we iets voor de 
kinderen? Waar gaan we het 
vieren? Op het Burghplein of 
willen we nu liever de Van 
Doornestraat afzetten en daar 
een tent opbouwen? Of een 

van de garagepaden? Als je 
ideeën hebt vernemen we die 
graag van je! Hetzelfde geldt 
voor de mensen die graag 
meewerken aan de organisatie 
van het jubileumfeest. Aarzel 
niet maar meld je bij het be
stuur (Christoffelstraat 2). 

Agenda 
In de komende maanden staan 
de volgende activiteiten op het 
programma: 

.. Vrijwilligersfeest op za
terdagavond 15 november 
2003 
.. Sinterldaasbijeenkomst 
op zondagmiddag 23 no
vember 2003 
* Nieuwjaarsreceptie op 
zondagmiddag 11 januari 
2004 
.. Algemene Ledenvergade
ring op woensdag 11 febru
ari 2004 
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Vrijwilligersfeest 
Net als vorig jaar organiseren 
wij ook dit jaar een feestavond 
voor de vrijwilligers die zich 
het afgelopen jaar hebben in
gezet voor onze vereniging. 
Daarmee willen we die vrijwil
ligers bedanken voor hun in
zet. Zonder die inzet zouden 
wij niet in staat zijn zoveel ac
tiviteiten in onze wijk te orga
niseren. Op deze feestavond 
worden ook de vrijwilligers 
van het oude Witte Dorp uit
genodigd zodat het weer een 
gezellig druld<e avond zal wor
den. De genodigden ontvan
gen binnenkort een uitnodi
ging van het bestuur. 

Sinterklaasviering 
Dit jaar bezoekt Sinterklaas 
onze wijk op zondag 23 no
vember. Sinterklaas verschijnt 
op het gebruikelijke tijdstip 

om 14:30 uur op het Burgh
plein waarna de optocht naar 
de Blokhut kan beginnen. 
Zwarte Piet zal voor die tijd 
nog wel van zich laten horen. 

Nieuwjaarsborrel 
Op zondag 11 januari staat het 
bestuur vanaf 16:00 uur ldaar 
om u te ontvangen. Voor de 
gelegenheid gaan we op zoek 
naar een alternatieve gelegen
heid. Verandering van spijs 
doet immers eten! U zult tijdig 
worden geïnformeerd over de 
locatie. 

Algemene ledenvergadering 
De jaarlijkse Ledenvergadering 
zal in 2004 plaatsvinden op 
woensdag 11 februari. U krijgt 
tijdig een officiële uitnodiging 
met agenda van ons in de bus, 
maar noteert U nu alvast de 
datum in uw agenda! 

'Wijl<mal<elaar' Pascal Vermeer l<oopt huis in Witte Dorp 
I I 
door Joan van den Dungen 

III 

I k geef toe, een beet
je raar gelopen is het wel", 
zegt makelaar Pascal Vermeer 
van kantoor Slippens en Ver
meer. Hem werd enkele maan
den geleden gevraagd het huis 
van Piet en Carla Zuidhof aan 
de Odulphusstraat 5 in de ver
koop te nemen. Maar nu 
woont hij daar zelf, samen 
met zijn vriendin Cilia. 
"Gek he?", grinnikt Vermeer. 
"Ik weet nog goed toen ik het 
huis kwam bezichtigen. Na 
drie minuten dacht ik 'wauw, 
dat zie ik voor ons wel zitten'. 
Het is zo'n leuk huis. Het hele 
weekeinde heb ik geen oog 
dicht gedaan. Dacht, zij vin
den het vast vreemd als ik 
kom vertellen dat ik zelf wel 
interesse heb." 
De maandagochtend erop trok 
de makelaar echter de stoute 
schoenen aan. "Ik vroeg of ik 
met mijn vriendin nog eens 
mocht komen ldjken. Geluk-

door Jacomien Brocaar 

Altijd al een echte marathon 
willen lopen, maar nooit echt 
aangedurfd? Het Rode Kruis 
Eindhoven daagt je uit voor 
'Team in Training'. Grijp je 
kans. Sinds 2,5 jaar werk ik als 
vrijwilliger bij het Rode Kruis. 
Iedere dinsdagavond help ik 
bij het zwemmen voor minder 

ldg was dat geen probleem. 
Piet en Carla hadden alle be
grip. Eenmaal binnen keken 

we ell<aar nog eens goed aan. 
Cilia vond het ook super. We 
waren werkelijk dolenthou
siast. Voelden ons ook meteen 
thuis, heel apart. Ik heb na-

tuurlijk veel huizen gezien 
maar dit was liefde op het eer
ste gezicht. Alle originele ele
menten zitten er nog in. De 
oude wandtegeltjes, de vloer, 

Marathonloop Londen voor Rode !(ruis 

IE RFT 
validen. En af en toe schrijf ik 
een stukje voor de website van 
het Rode Kruis. Momenteel 
wordt er een nieuw project op
gestart: Team in Training. 
Team in Training is een spon-

E 11 
sorproject. Het Rode Kruis 
zorgt voor de training, 
coaching, vervoer naar de ma
rathon in Londen en de regis
tratie. In ruil hiervoor zorgen 
de deelnemers voor sponsor-

, 
ll!I 

gelden voor een goed doel, een 
moeder en ldnd kliniek in Af
ghanistan. En natuurlijk lopen 
zij de marathonlTeam in trai
ning start op 8 november al 
met trainen. De nieuwe infor-

I I 

" De woning aan de Odulp
husstraat 5 is nog vrijwel 
in authentieke staat en ver
keert in topconditie. Inzet: 
Pascal Verm.eer. 

de schouw. En in topstaat ook! 
Verder is de badkamer gloed
nieuw en ook de keuken was 
nog niet zo lang geleden ver
bouwd. En de wijk is natuur
lijk schitterend, maar dat wis
ten we al. We waren het heel 
snel eens. Begrijp me goed, 
een normale, nette prijs hoor! 
Alle partijen zijn gelulddg". 
Ook Piet en Carla, die naar 
Amsterdam Osdorp zijn ver
trold<en, lieten weten blij te 
zijn met de opmerkelijke deal. 
Vermeer, die er een paar we
ken geleden introk: "Zij koch
ten het huis tien jaar geleden. 
Al met al best uniek, want wij 
zijn nu pas de derde bewoner. 
Voor die tijd heeft er altijd een 
dame in gewoond. Die huurde 
het al vanaf de nieuwbouw. 
DaaTdoor is er nooit aan al die 
originele elementen gerom
meld. En Carla en Piet hebben 
dat in ere gehouden." 

matieavond is op 8 oktober. 
Het Rode Kruis heeft de Lon
don Flora Marathon gekozen 
voor dit project. De marathon 
zal plaatsvinden op 18 april 
2004 in Londen. Kom op! Wie 
durft? 
Wil je meer informatie over 
Team in Training, surf dan 
naar onze website: 
http://users.raketnet.nl/teamin
training 
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Restauratie monumentale Sint ]orisl<erl< van start 
I 

door Joan van den Dungen 

e grootscheepse res
tauratie van de Sint Joriskerk 
zal een jaar of drie in beslag 
nemen maar verloopt nu al 
voorspoedig, zegt de van oor
sprong Zwitserse kapelaan Al
bin Rutz in perfect Neder
lands. Sinds hij het monniken
ldooster heeft verlaten, wenst 
hij niet meer als pater Casper 
Marie aangesproken te wor
den maar 'gewoon' met zijn 
eigen naam. 'Goeiemorgen ka
pelaan Rutz' dus! 
"Tijdens de mis druppelde het 
water van boven", vertelt de 
priester met een Duits accent, 
terwijl hij ons door de kerk 
leidt. "Het dak lekte als een 
zeef. Gelulddg is dat al gerepa
reerd. Het is een schitterende 
kerk. :Niet voor niets een Rijks
monument. Ik hoor vaak van 
mensen dat ze onze toren al 
vanuit Valkenswaard kunnen 
zien. Zeker nu, met de Licht
jesroute hebben we de toren 
nog eens extra in het licht ge
zet. Een prachtgezicht." 

Geen geld 
Terwijl landelijk gezien het 
aantal kerkgangers daalt, kent 
de Joris kerk, geheel gebouwd 
in neo-gotische stijl een steeds 
toenemender aantal bezoe
kers. Voor veel mensen, ook 
de jongeren is hij niet meer 
weg te denken uit Stratum. Al 
meer dan honderd jaar ademt 
de kruis basiliek de sfeer van 
historie uit, zowel van binnen 
als van buiten. 
Pastoor Arnoldus Lombarts, 
die de parochie van 1860 tot 
1897 leidde, nam destijds het 
initiatief voor de bouw. In 
1884 werd de eerste steen ge
legd. Een jaar later werd de 
kerk ingezegend door de bis
schop. Maar voor de toren, een 
ontwerp van architect Jac van 
Gils was toen geen geld. Die 
volgde pas 25 jaar later. 
Enkele maanden geleden werd 
de start gemaakt met restaura
tiefase 1, de toren, de trappen 
en de zijkapellen. Hoofdzake
lijk de natuurstenen elemen
ten, het metsel- en voegwerk 
en de glas-in-loodramen wor
den onder handen genomen. 
De lei bedekldng van de toren 
wordt geheel vernieuwd als
mede de koperbeldeding. Ver-

I I 

der zullen alle lood- en zink
werk en ook de vloeren (rot 
door houtworm) vervangen 
worden. Kostenplaage is ge
raamd op zo'n 4,5 miljoen eu
ro, waarvan het Rijk 70% voor 
zijn rekening neemt. "Alleen 
het bouwen van die steigers 
kost al 100.000 euro. En dan is 
er nog niks gebeurd!", meldt 
pastoor Bartholomeus van 
Oudheusden. Hij weigert te 
spreken van achterstallig on
derhoud, ook al doet een blik 
op het naastgelegen kerld10f 
anders vermoeden. Volgens de 
pastoor gaat het om versleten 
delen van de kerk, die brood
nodig vervangen moeten wor
den. 
Hoe dan ook. Vrijwel iedereen 
is het erover eens. Deze kerk 

IJ 

mag niet verloren gaan. De 
restauratie is van levensbe
lang. Niet voor niets werd een 
heus stichtingsbestuur in het 
leven geroepen, speciaal om 
middels fondsenwerving het 
benodigde geld in te kunnen 
zamelen. De club wordt aange
voerd door parochiebestuur
der Theo Bogers en oud-burge
meester van Helmond en oud
Stratummer mr. Wim van Elk. 

Inmiddels staat de barometer 
voor de inzameling van de res
terende 1,5 miljoen op 
380.000,- De komende tijd zul
len er echter nog tal van acti
viteiten georganiseerd worden 
om het bedrag bij elkaar te 
kunnen krijgen. Denk aan 
unieke concerten in de kerk 

@ Kapelaan Albin Ruu: "ll( 
hoor vaal( dat mensen on
ze toren al vanafValkens
waard kunnen zien". 

en boek- en antiekbeurzen in 
de omgeving. 
Het verloop van de restauratie 
is te volgen via www.sintjoris
kerk.nl. In de pastorie (en ook 
bij de VW) liggen folders over 
de ingrijpende opknapbeurt 
Idaar. In de kerk lopen met re
gelmaat twee kerkwachten 
rond om bezoekers tekst en 
uitleg te geven. In een speciale 
informatiehoek wordt onder 
meer middels films actueel 
verslag gedaan over de fond
senwerving en de restauratie. 
Donaties zijn wellcom op gi
ronr. 93 51 409 

ZaalvoetbaUers 
biJna kampioen 
Zaalvoetbalvereniging de 
Witte Burgh heeft het afge
lopen seizoen de kam
pioenstitel aan zich voorbij 
laten gaan. Stonden zij en
kele wedstrijden voor het 
einde nog op de eerste 
plaats, uiteindelijk werden 
zij tweede in de derde ldas
se van de KNZB. Van de 18 
wedstrijden werden er maar 
liefst 12 gewonnen, speel
den de Witte Burgh er 4 ge
lijk en werd er twee maal 
verloren. Ondanks deze te
leurstelling zijn onze jon
gens wel gepromoveerd 
naar de tweede Idasse. Eef 
Schellens zal het team het 
komende seizoen verster
ken evenals coach Guus 
Couwelaers. 
De gouden schoen werd 
voor de 2e maal gewOlmen 
door Marcel van Beers met 
17 doelpunten, gevolgd 
door: Jos Verhoeven met 14, 
Rob Marcelissen 13, Joep 
van Dijk 10, Mark V.d. Loc
kant 8, Maarten van Roessel 
3, Marcel in 't Veld 3 en Jur
gen Dieters 1 goal. Wieger 
Cornelissen scoorde niet 
hoewel hij als keeper toch 
de nodige kansen daarvoor 
heeft gehad.Voor meer info 

~~~t t~~~~h;~~}~~;~b~~l~;~: I," 

lissen, tel. 2127187. " 

Advertentie 

Ik vind het leuk om een hond 
uit te laten, twee of drie keer 
per week. Hebt IJ een hond die 
wat extra wandelingen kan 
gebruiken? Misschien kunnen 
wij e~kaar dan van dienst zijn, 
Ik woon aan het Burghplein, 
nr. 24, tel. 2126921. 
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Clips ot 
o pmef[kil1~el1 
Heeft u nog tips of opmerkin
gen? 
Mail ons gerust! 
buurtkrant.nieuwewittedorp 
@tiscafi.n! 



door Hans Hurkmans 

a, sorry, maar ik ben het 
gewoon even kwijt. We had
den toch elk jaar een straat
speeldag? En die was dit jaar 
toch niet doorgegaan? En nu 
was er ineens een autoloze 
zondag, die wel erg veel weg 
had van een straatspeeldag. En 
of dat niet genoeg was, was 
het ook nog eens 21 septem
ber. Voor zover ik weet gumt 
het weer er dan lustig op los, 
want dan begint immers de 
herfst. Ons Nederlandse kli
maat past zich daar toch altijd 
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moeiteloos aan aan. 
Maar niet deze keer. De mus
sen vielen bijna letterlijk van 
het dak. Tropisch aandoende 
omstandigheden deden zich 
voor op ons Bmghplein. Met 
andere woorden, het was dus 
ideaal weer voor een fantasti
sche speelloze straatautozon
dag. Buh? 
Waarom nu een straatspeeldag 
tijdens de autoloze zondag? 
Dat is niet zo ingewikkeld. 
Voor de Straatspeeldag wordt 
geen subsidie verstrekt. Boven
dien moeten organisatieco
mités zelf een vergunning aan" 
vragen, wat al gauw 50 euro 
kost. Voor de autovrije zondag 
stelt de gemeente wel subsi
diegeld beschikbaar. Boven-

dien krijgen we de vergunning 
cadeau. Kortom, zuinige Hol
landers, zoals wij gaan over
stag en organiseren in het ver
volg iets leuks voor onze wijk 
op de Autovrije Zondag. Een 
zondag heeft ook nog eens het 
voordeel dat de meeste ouders 
dan een vrije dag hebben en 
niets hoeven te regelen om er
bij te kunnen zijn. De Straat
speeldag had immers altijd op 
een woensdag plaats. 
Zoals ik al beschreef, de om~ 
standigheden waren ideaal. 
Zeker . voor de groenezeep
baan, die bij een groot aantal 
jeugdige enthousiastelingen 
enorm populair was. Ook het 
springkussen en de trampo
line deden het goed. Wat ver-
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derop werd er fanatiek met 
een vrachtwagen door de 
Bmghstraat gesleurd en kon je 
je oog-hand-coördinatie in 
spiegelbeeld testen. En dat 
laatste viel nog niet mee, zo 
kan ik uit eigen ervaring mee
delen. Natuurlijk waren er nog 
meer leuke spelletjes en ook 
de bar vormde een uitermate 
populaire attractie. Logisch 
met zulle weer. 

Aan het eind Van de middag 
was er nog een hoogtepunt in 
de vorm van het, voor de 
straatspeeldag inmiddels tradi
tionele, open podium. Dit 
werd geopend met een spette
rend circus optreden door Sop
hie en Lama met assistenten, 

gevolgd door het prachtig 
door Sanya gezongen liedje 
'auto's uit de straat'. Daarna 
werden er diverse dansjes uit
gevoerd door achtereenvol
gens de duo's Sanne & Zoë, 
Sam & José en Julia & Maud. 
Een daverend optreden van 
'Linda, Roos en Jessica', het 
onvergetelijke goede-tijden
slechte-tijden-trio, was het 
ldapstuk van het open podi
um. 
De opkomst was misschien 
niet zo massaal als we met de 
v()orrnalige straa:tspeeldag wel 
hebben meegemaalct, maar de
ze autoloze straatspeelzondag 
(by George, I think he's got it!) 
was zonder meer zeer ge
slaagd. 


