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door Wieger Cornelissen

Vijfentwintig jaar geleden 
betrokken de eerste bewoners van 
bouwplan De Burgh-C hun woning 
aan de Burghstraat. Die gebeurte-
nis vormt een mooie aanleiding om 
een feestje te vieren. Aangezien 
in de Schalmstraat pas in 1995 de 
laatste van de tweeëntachtig gerea-
liseerde woningen werden opge-
leverd is voor dit feestje de datum 
gekozen van 1 februari 2020.

Frans van de Schans, Eef 
Schellens, Tom Goris en Wieger 
Cornelissen zijn een half jaar gele-
den begonnen met de voorberei-
dingen voor dit jubileumfeest. Zij 
hebben bewust de keuze gemaakt 
om het feest niet te vieren in een 
tent op het Burghplein, maar in 
Pand P aan de Leenderweg.

Tom zegt daarover: “Dat zou te 
veel lijken op bestaande wijkfees-
ten. Dat wilden we vermijden.” 
Frans vult aan: “Er is nog een 
reden om het feest niet in een tent 
te organiseren. Dat heeft te maken 
met de temperatuur. We hebben 
heel bewust een datum in de winter 
gekozen om te voorkomen dat we 
het jubileumfeest plannen in een 
periode dat er veel andere activitei-
ten zijn.” 

Geschikte locatie
De organisatoren gingen op zoek 
naar een geschikte locatie in de 
buurt van onze wijk. Eef: “En dan 
kom je al snel uit bij Pand P. Op 
loopafstand van onze wijk, lekker 
verwarmd en met voldoende ruim-
te voor een paar honderd gasten.” 
De organisatoren hopen op grote 

belangstelling. Tom legt uit: “We 
geven veel geld uit voor dit feest 
en dan zien we liefst zo veel moge-
lijk mensen daarvan profiteren”. 

Om die reden besteden de organi-
satoren veel aandacht aan de com-
municatie. Eef heeft zoon Jasper, 
een bekende vlogger, gevraagd om 
een promotiefilmpje te maken. En 
Wieger heeft zijn dochter Renee 
bereid gevonden om het ontwerp 
te maken voor het logo en de fol-
ders. Daarmee proberen de organi-
satoren alle bewoners enthousiast 
te maken. 

Vroeg beginnen
Frans verklapt al een paar hoogte-
punten: “We beginnen bewust heel 
vroeg met het feest. Om zeven uur 
starten we met dansles. In een van 
de ruimtes gaat een ervaren Salsa 
leraar met de aanwezigen aan de 
slag.” In een tweede ruimte gaat 
vanaf acht uur een goochelaar 
shows verzorgen. Wieger: “Dat is 
een echte topper. Ik heb hem al 
eens bezig gezien, je weet niet wat 
je ziet”. 

In een derde ruimte wordt een casi-
no nagebouwd. Tom: “We richten 
drie speeltafels in met roulette en 
kaartspellen. Officiële croupiers 

leiden de spellen in goede banen. 
Zo bieden we onze gasten de keuze 
tussen actief bezig zijn en ver-
maakt worden”. 

Ook rustige ruimtes
“En”, vult Eef aan, “we richten 
bepaalde ruimtes in waar het rus-
tig is en mensen elkaar goed kun-
nen verstaan. Terwijl in andere 
ruimtes de muziek goed te horen 
zal zijn.” De organisatoren heb-
ben een ‘band’ gecontracteerd die 
muziek uit de jaren tachtig ten 
gehore brengt. Vanaf een uur of 
tien zal diskjockey Thiago met 
opzwepende Latijns-Amerikaanse 
‘beats’ de gasten uitnodigen om 
bezit te nemen van de dansvloer. 
Frans: “Die man kan een feestje 
bouwen!” 

De organisatoren 
De organisatoren hebben nog meer 
activiteiten in petto, zoals een 
lezing over het Top2000 stemge-
drag in het Witte Dorp en het leg-
gen van een puzzel. Tom: “Dat leg-
gen we allemaal uit in de folder 
die we in januari deur aan deur 
verspreiden”.

Eindhoven, januari 2020
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Activiteiten in de wijk
Het Witte Dorp kent een lange traditie van wijkfeesten waarbij alle 
bewoners van de wijk worden uitgenodigd. De bewoners van de 
Witte Burgh hebben zich hierbij aangesloten. Vanaf de oplevering 
van de witte woningen op het voormalige DAF-fabriekscomplex, 
is een samenwerking ontstaan die heeft geleid tot het gezamenlijk 
organiseren van activiteiten die voor 1994 al een traditie waren 
in het Witte Dorp maar ook tot nieuwe initiatieven. Door de jaren 
heen is de lijst van activiteiten gegroeid tot een tiental vaste waar-
den. 
Tot die vaste waarden behoort ook de nieuwjaarsreceptie. Toch 
hebben de organisatoren besloten in 2020 de nieuwjaarsreceptie 
een keer over te slaan. Met een goede reden. De Witte Burgh orga-
niseert op 1 februari een jubileumfeest in PandP. Een nieuwjaars-
receptie en een feest in een tijdspanne van drie weken, dat leek 
niet handig. Het was de organisatoren in 2019 opgevallen dat alle 
wijkactiviteiten minder werden bezocht dan we gewend waren van 
de voorgaande jaren. In dat licht lijkt het niet verstandig om nog 
meer activiteiten te plannen. Evengoed is het lijstje met activitei-
ten voor komend jaar weer behoorlijk gevuld. Door omstandighe-
den ontbreekt alleen het kindercarnaval.

Jaarprogramma 2020
 1 februari: Jubileumfeest De Witte Burgh
 11 april: Walking Dinner, buurt
 27 april: Koningsdag, Burghplein
 20 juni: Straatdiner, Burghplein
 5 september: NaZomerNachtfeest, Burghplein
 19 september: Muziekavond Lichtjesroute, Burghplein
 31 oktober: Halloween, buurt
 15 november: Sinterklaasfeest, Burghplein - Blokhut
 31 december: Kindervuurwerk Burghplein
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• De feestcommissie vlnr Frans 
van de Schans, Wieger Cornelis-
sen, Tom Goris en Eef Schellens.

FeestJubileum   25 jaar Witte Burgh
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• Vijfentwintig jaar geleden 
lanceerde de organisatie van 
de Lichtjesroute een nieuw ini-
tiatief. Op de eerste zaterdag 
na achttien september worden 
bezoekers van de Lichtjesroute 
gestimuleerd om de route op de 
fiets af te leggen. De organisatie 
van de Lichtjesroute roept auto-
mobilisten op om die dag thuis 
te blijven en ruim baan te geven 
aan fietsende bezoekers. Speciaal 
voor die fietsers richt de organi-
satie die dag langs de route vier 
pauzeplaatsen in. Aan de Veelak-
ker, Pastoriestraat, Hendrik de 
Keyzerplein en het Burghplein 
worden muzikale optredens 
geprogrammeerd en gratis kof-
fie geschonken. Het Burghplein 
maakt sinds twaalfeneenhalf 
jaar onderdeel uit van dit pro-
gramma. 

Voorheen was die eer voorbehou-
den aan het Gerardusplein. Na 
de herinrichting van het Gerar-
dusplein bleken de nieuwe lan-
taarnpalen niet hoog genoeg om 
de lichtornamenten te kunnen 
ophangen. Sindsdien is het Ge-
rardusplein uit de Lichtjesroute 

geschrapt en wordt het Burgh-
plein ingericht als stopplaats 
voor de fietsers. Onze wijkbewo-
ner Gerard van der Vleuten is al 
die tijd betrokken geweest bij de 
organisatie van dit evenement. 

Dit jaar heeft Gerard het po-
dium op het Burghplein openge-
steld voor muzikaal talent van de 
Muziekschool aan de Heezerweg. 
“Het biedt hen een kans om op 
te treden. Tegelijkertijd trekt het 

publiek. Ouders en overige fami-
lie willen natuurlijk niet ontbre-
ken als kinderen optreden. Dat 
zorgt voor gezelligheid op het 
plein.” 

Door Wieger Cornelissen

door Wieger Cornelissen

Een aantal bewoners van 
het Witte Dorp heeft aandacht 
gevraagd voor het feit dat er in 
onze wijk geen aed (automatische 
externe defibrillator) is. Op veel 
plaatsen hangen al aed’s, vooral in 
overheidsgebouwen, op sportcom-
plexen of in winkels. Maar er zijn 
nog te weinig aed’s in de woon-
wijken. En uitgerekend in woon-
wijken komt een hartstilstand het 
meest voor. Als bewoners van het 
Witte Dorp een aed willen be-
machtigen moeten ze naar de AH 
aan de Leenderweg of naar de 
firma Heat en Surface treatment 
in de Achterstraat. Het kost rela-
tief veel tijd om daar een aed op 
te halen. Zeker als je ook nog eens 
toestemming moet vragen om de 
aed mee te nemen.

Werkgroep
De Stichting Het Witte Dorp 
ondersteunt dit initiatief graag, 
door borg te staan voor de aan-
schaf-, aansluit- en onder-
houdskosten. Onlangs is er een 
werkgroep gevormd om prak-
tische zaken te regelen. Marieke 

Wintzen, Tijmen Harberink en Leo 
Schliekelmann buigen zich over 
de problematiek van de aanschaf, 
de plaatsing, de training en de 
communicatie naar de buurt. Na 
de aanschaf van de aed, moet er 
immers ook voor worden gezorgd 
dat buurtbewoners op de hoogte 
zijn dat we een aed hebben en 
weten waar die hangt. Verder 
moeten voldoende buurtbewoners 
getraind worden in het gebruik. 

Hartstilstand 
In Nederland overlijden per jaar 
ruim zestienduizend mensen aan 
de gevolgen van een circula-
tiestilstand, ook wel hartstilstand 
genoemd. Nederland heeft een 
goede ambulancezorg, maar het 
is desondanks onvermijdelijk dat 
het enige minuten duurt voordat 
de ambulance ter plaatse is. Soms 
duurt het meer dan tien minuten 
voordat een ambulance arriveert. 
Dat is voor de meeste slachtoffers 
van een hartstilstand te laat. Als 
mensen in de omgeving adequaat 
reageren blijken slachtoffers een 
veel grotere kans te hebben op 
overleving. Snelle reanimatie 
en het gebruik van een automa-
tische externe defibrillator ver-
groot het overlevingspercentage 
met zeventig procent! De hart-

stichting heeft becijferd dat, met 
de hulp van aed’s, jaarlijks vijf-
entwintig honderd levens kunnen 
worden gered.

De oorzaak van een circulatiestil-
stand ligt meestal in het ontstaan 
van kamerfibrilleren, een ritme-
stoornis die resulteert in stilval-
len van het hart als bloedpomp. 
Bij een hartstilstand staat het hart 
meestal niet helemaal stil. Dat lijkt 
alleen zo. De hartkamers worden 
heel snel en chaotisch geprikkeld, 
waardoor ze niet meer samentrek-
ken. Dit heet ventrikelfibrilleren. 
Een aed kan het hart ‘resetten’ en 
weer normaal laten kloppen. Dit 
‘resetten’ wordt ‘defibrilleren’ 
genoemd. Dit gebeurt door het 
geven van een elektrische schok. 

De voornaamste reden waarom 
een reanimatie in zulke gevallen 
mislukt, is dat de defibrillatieschok 
te laat komt. Globaal daalt na een 
circulatiestoornis door kamerfibril-
leren de kans op overleving elke 
minuut met tien procent. Twaalf 
minuten na het ontstaan van de cir-
culatiestilstand is de kans op over-
leven nog negen procent. 

Eenvoudig in gebruik
Het gebruik van een aed is in de 
afgelopen jaren zo eenvoudig 
geworden dat iedereen een aed 
kan bedienen. De Minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
heeft in april 2002 de Wet BIG 
zodanig laten wijzigen dat het 
gebruik van de aed door medische 
leken is toegestaan. Hiermee is de 

mogelijkheid geschapen dat ieder-
een na een korte training de aed 
mag hanteren. Een aed bevat 2 
elektroden die je op de borstkas 
van het slachtoffer moet plakken. 
Als dat gebeurd is, analyseert de 
aed het hartritme en je krijgt pre-
cies te horen wat je moet doen: 
doorgaan met reanimeren of op de 
knop drukken om een schok toe te 
dienen. De aed leid je op een vei-
lige wijze door de reanimatie heen 
tot professionele hulpverleners het 
van je overnemen.

Mocht je belangstelling hebben om 
Burgerhulpverlener te worden, of 
ben je al gecertificeerd, dan kun 
je contact opnemen met de organi-
satoren. Dat kan via een email aan 
aed@hetwittedorp.nl

Ook in onze 
wijk moet een 
aed komen

• Vlnr Marieke Wintzen, Leo Schliekelmann en Tijmen Harberink.  De foto is gemaakt op de locatie waar 
de aed moeten komen te hangen, Burghstraat 35, in het gangetje.
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Muzikale omlijsting op Burghplein tijdens lichtjesroute 2019

2

Fo
to

: H
an

s 
Hu

rk
m

an
s

Schrijfcursussen
Buurtbewoonster Liz de Bock geeft 
vanaf februari twee cursussen: cre-
atief schrijven en autobiografisch 
schrijven, in de wijkbibliotheek 
van woonzorgcentrum Wilgenhof 
aan de Schalmstraat. Kosten: € 250 
per 10 lessen. 
Bij de autobiografische schrijf-
lessen geeft De Bock opdrachten 
om fragmenten uit het leven van 
deelnemers te gebruiken bij het 
opschrijven van herinneringen. In 
de creatieve cursus maakt de schrij-
ver in spé kennis met allerlei gen-
res, fictie en non-fictie, van een 
sprookje tot een gedicht of column. 
Rode draad is vooral veel zelf doen 
en gaandeweg ontdekken wat het 
beste past. 
Schrijfervaring is niet nodig, en 
deelnemers zijn vrij om teksten wel
of niet voor te lezen. Voorop staat 
het plezier in het schrijven, waarbij 
in de les inspiratie wordt aangedra-
gen voor nieuwe ideeën.
De cursussen zijn bedoeld voor 
volwassenen. Autobiografisch 
schrijven start dinsdag 4 februari, 
van 19.30 tot 22.00 uur, Creatief 
schrijven op woensdagen vanaf 5 
februari, eveneens van 19.30 tot 
22.00 uur. Info: lizenlife.nl of liz-
debock@upcmail.nl

Door Michel Theeuwen
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door Paula van Overveld

"Wie heeft tijd en 
zijn om af en toe voor me te rij-
den?” Deze oproep plaatste de 
slechtziende buurtbewoonster en 
kinderboekenschrijfster Judith 
Koppens in de vorige De Witte. 
Het leverde veel enthousiaste reac-
ties op. “Daar was ik echt ontroerd 
door”, vertelt Judith.” Uiteindelijk 
werden veertien mensen haar ‘Au-
toMaatje’. 

Met al deze AutoMaatjes orga-
niseerde Judith een persoonlijke 
ontmoeting. “Ja, gewoon een half 
uurtje kennismaken.” Olga Hoch-
stenbach uit de Odulphusstraat is 
één van hen: ”Ik vond dat echt een 
hele goede start; een warm contact 
dat meteen vertrouwd voelde”, 
zegt ze. Olga ziet het als een mak-
kelijke manier van vrijwilligers-
werk, waar je niet zo heel erg aan 
vast zit. “Je kunt je inzetten op het 
moment dat je tijd en gelegenheid 
hebt. Dat is er zo fijn aan. Dit Au-
toMaatjes-team is zo groot dat je 
ook totaal geen druk voelt.” 

Omgekeerde oproep
Sinds de zomer heeft Judith nog 
maar vijf tot zes keer gebruik ge-
maakt van dit netwerk. Daarmee 
komen ‘haar’ AutoMaatjes dus 
lang niet allemaal in actie. “Het 
geeft daarbij zo’n luxe gevoel dat 
veertien mensen voor je willen rij-
den. Daar wil ik graag in delen”, 
aldus Judith. Vandaar dat ze weer 
een oproep doet, maar dan omge-
keerd. “Natuurlijk heb ik er met 
deze club van veertien over gehad 
of ze daartoe ook bereid zijn. In 
eerste instantie zal ik dan kennis 
met ze maken en een bemidde-
lende rol spelen tussen hen en de 
eventuele andere hulpvragers. Hier 
komt ‘ie:

Wie in de buurt is misschien ook 
afhankelijk met betrekking tot 
autovervoer van anderen en zou 

geholpen zijn bij de beschikbaar-
heid van deze veertien mensen?

AutoMaatje - een landelijk initi-
atief van de ANWB - wordt in 
een stad pas geactiveerd als het 
professioneel gecoördineerd kan 
worden. Daarvoor is geld van 
de  gemeente nodig, wat dit jaar 
ontbrak. Dat bleek toen Judith dit 
mooie initiatief van de zomer in 
de gemeentelijke commissieverga-
dering inbracht. Judith wilde niet 
lijdzaam afwachten tot er eventu-
eel volgend jaar wel budget zou 

zijn en zette dus met haar oproep 
haar persoonlijke AutoMaatje-
appgroep op.

Plaatsvervanger
“Het werkt echt perfect”, legt 
Judith uit. Ze zet tijdig een oproep 
op de app met de datum, tijd en 
het aantal kilometers. Je hoeft 
enkel te reageren als zo’n rit je 
uitkomt. De ‘chauffeur’ krijgt een 
vergoeding van € 0,30/kilometer.
“Normaal hoef ik niet langer dan 
een kwartier te wachten op een 
reactie. Laatst was ik met het 

vliegtuig naar Frankrijk en zou ik 
op de terugweg opgepikt worden 
van het station. Het AutoMaatje 
waarmee ik dit afsprak, werd ziek 
en kon dus niet rijden, maar zorg-
de wel voor een plaatsvervanger 
uit de groep. Dat is echt super” 
vertelt ze enthousiast. 

Steeds minder zicht
De ziekte van Stargardt, waar 
Judith mee kampt, zorgt ervoor 
dat haar zicht steeds minder 
wordt. Met het ene oog ziet ze 
50%, met het andere 30%.”Ik 
mag nog zelf autorijden, wat voor 
korte ritjes en alleen bij daglicht 
nog lukt. Zoals naar mijn ande-
re werk, als intern begeleider op 
een basisschool in Mierlo. Maar 
binnen afzienbare tijd zal ik wel 
afstand moeten doen van mijn 
auto.” Voor deze oogziekte bestaat 
(nog) geen medicijn. “Ik doe 
mee aan een medisch experiment 
waarvoor ik maandelijks naar het 
Radboudziekenhuis in Nijmegen 
ga voor onderzoek.” Judith hoopt 
op stagnatie of vertraging van het 
ziekteproces, maar genezing is er 
niet.  

Soms voelt Judith zich bezwaard 
omdat ze hulp moet vragen. “Elke 
keer als ik bij iemand in de auto 
stap, word ik geconfronteerd 

met mijn situatie. Dat ik steeds 
minder zelfstandig kan. Ik heb 
superlieve vrienden en iedereen 
wil me helpen. Maar na een lift 
wilden ze nooit geld, ook niet als 
benzine-vergoeding. Dan kocht 
ik een bos bloemen of zo. Ik wil 
dat namelijk wel zuiver houden. 
Met dit systeem werkt dat opti-
maal”, merkte Judith. AutoMaatje 
Olga vult aan: “Ja, met je vrien-
den moet je meer van quality 
time genieten. Dan is dit met die 
AutoMaatjes veel fijner. Ik had 
ook wel met Judith te doen. Zo 
jong en dan zo’n oogaandoening. 
Ik vind het sowieso fijn om iets 
voor een ander te doen. Dus ook 
voor anderen die zich met deze 
hulpvraag gaan aanmelden. Ik heb 
tijd en een auto voor de deur.” 
Judith haakt glunderend in: “Nog 
een bijkomend voordeel: ik heb zo 
veertien hele leuke mensen leren 
kennen in de buurt.”

Dit team wil ze graag delen

• Judith Koppens samen met Olga Hochstenbach, een van haar veertien AutoMaatjes: “Ik wil dit sympa-
thieke team graag delen met anderen die ook een probleem hebben met hun zelfstandige mobiliteit.”
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Veertien AutoMaatjes voor Judith Koppens

Dus: mochten er mensen zijn die 
om wat voor reden dan ook min-
der mobiel zijn, dan kan ik ken-
nis met ze maken en ze daarna 
toegang geven tot de whats app 

groep. 
Je kunt contact opnemen. Mail 
judithkoppens@hetnet.nl, 06 

22308023.
Enige voorwaarde: je moet een 

smartphone hebben en WhatsApp 
gebruiken. 
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Halloween
• Tijdens Hallo-
ween eind okto-
ber heeft de fa-
milie Temmink 

en Mees in de 
Jorislaan 9 voor 
het eerst groots 

uitgepakt. 
Veel spulletjes 
kregen ze van 

opa, die was ook 
altijd al gek van 

Halloween.
Door Sophie Beer
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door Mark Haans

Met deze uitspraak en 
de aankondiging dat het huidige 
NZNF-team het stokje gaat over-
dragen, sloot de pubquiz van NZNF 
2019. Best wel een momentje von-
den we zelf.

In de afgelopen negen jaar zijn 
we van MidZomerNachtFeest 
(MZNF), NZNF geworden. Het 
jaarlijkse buurtfeest startte op mid-
zomernacht maar is later verplaatst 
naar september en zo was het Na-
ZomerNachtfeest geboren. 

De pubquiz/streetbattle
We zijn gestart met de pubquiz en 
dat is een 2-jaarlijks terugkerende 
streetbattle geworden. We hebben 
varianten gehad waarin de street-
battle plaats maakte voor ‘de man-
nen tegen de vrouwen’ en we zijn 
zelfs een keer in de zomer al begon-
nen met het verzamelen van “pun-
ten” (kurkmannetje) en hadden we 
al een pre competitie een week voor 
het eigenlijke feest. Weet je nog dat 
er mensen in black tie een theorie 
verkeersexamen aan het maken wa-
ren?

De thema’s
Ook qua thema’s zijn we de afge-
lopen jaren alle kanten op geweest. 
Highland games (2019), Open air 
muziekfestival (2018), Streetbattle 
Widodemee (2017), Oktoberfest 
(2016), Circus (kids) en Pubquiz 
(2015), Carnaval en Jubileum 

(2014), Ameezing (2013), Beach-
club (2012), Cubafeest gekleed in 
het wit (2011).

Het Jubileum jaar
2014 was wel een heel bijzonder. 
De wijk vierde haar 75-jarige be-
staan en samen met het bestuur zijn 
er heel veel extra activiteiten bij-
gekomen dat jaar. De NZNF-com-

missie deed er in februari een car-
naval bij in een verwarmde tent op 
het Burghplein en de feestdag zelf 
werd uiteindelijk een heel week-
end met live muziek, bioscoop, een 
meiden-tegen-de-jongens-battle en 
als toetje de taartenbakwedstrijd 
en open podium op zondag. Niet 
te vergeten was er het zeer indruk-
wekkende moment waarop we stil 

stonden bij de familie Kotte die in 
de MH17 zaten. Veel van de extra 
activiteiten uit het jubileumjaar zijn 
overigens tot en met dit jaar geble-
ven. Zoals het carnaval, het pleindi-
ner en de nieuwjaarsborrel.

2019
Wij wisten dat dit ons laatste jaar 
zou worden. Drie van ons waren al 
gestopt in 2018 en gelukkig kregen 
we met Oscar ook een verse kracht 
in huis. We hebben deze laatste 
keer zowel de Highland games als 
thema, als een schotse pubquiz ver-
werkt. Gaaf om te zien hoeveel fa-
natisme de WIDO Highland games 
opriepen die middag waarbij jong 

en oud betrokken waren. Er werd 
tot op het gaatje gestreden om de 
punten. Daarna hadden we 120 
eters in ons ‘restaurant’ en zat de 
tent weer vol voor de final battle. 
Vele vragen, opdrachten en proeve-
rijen later mocht de Gebroeders van 
Doornestraat zich nipt tot winnaar 
kronen. Zoals altijd draaide DJ Ro-
ger bij ons afsluitende ‘dansen op 
het plein’.

Wij hebben er de afgelopen jaren 
van genoten en veel eer van ons 
harde werk gehad, hopelijk jullie 
ook! We hebben gelukkig ook al 
een nieuw team dus “wordt ver-
volgt”.

NZNF 2019 “Houdoe en bedankt”

• Op de vrijdagavond tijdens het NZNF 2019 kijken jeugdige buurt-
bewoners en enkele ouders gezamenlijk naar de EK kwalificatie duel 
Duitsland-Nederland in de tent op het Burghplein. Na een teleurstel-
lende eerste helft wint Oranje met 2-4. 
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Sint in 
de wijk
• Half november keken 
heel wat kindjes en hun 
ouders reikhalzend uit 
naar de komst van Sint en 
zijn zwarte Pieten op het 
Burghplein. Traditiege-
trouw deden zij hun intrede 
met een brandweerwagen 
en loeiende sirenes. Ze had-
den overigens ook dit jaar 
(nog) geen roetvegen of een 
andere kleur, maar waren 
old-school zwart. De hele 
bups ging in een stoet naar 
de Blokhut waar het Sinter-
klaas-dansfeest losbarstte. 
Zo’n 80 kindjes genoten 
er van een bijzondere Pie-
tendans. Daarna mochten 
ze - samen met hun ouders 
- met Sint en Piet op een on-
vervalste polaroidfoto met 
Pieten-handtekening. En 
natuurlijk was er voor elk 
kind een leuk cadeautje. Al 
met al was het een geslaag-
de middag met allemaal 
blije gezichtjes. 

Door Paula van OverveldFo
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Houdoe en bedankt, namens het NZNF-team van 2011-2019!:
Stefanie Ronde, Chris Nabuurs, Luisa von Essen, Oscar van der Vaart 
(sinds een jaar en Oscar gaat door), Tijmen Harberink (vorig jaar gestopt), 
Floris Sturkenboom (Vorig jaar gestopt), Rolf Koole (vorig jaar gestopt), 
Marieke Dekkers (3 jaar geleden gestopt) en Mark Haans

• Geheel in passende sfeer werd het NZNF 2019 bijgestaan door een doddelzakspeler op het Burghplein.
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In deze rubriek nemen we 
een kijkje in de keuken bij 
buurtbewoners. Dit keer zijn 
we te gast bij Els Valkenburg. 
Zij kreeg deze rubrieksbeurt 
van Liesbeth Feskens die haar 
‘een ‘heerlijk vrolijk mens 
noemt die kilometers door de 
stad rent’. Els woont al een 
jaar of vier in de Petrus Don-
dersstraat, samen met haar 
man Bernard Valkenburg en 
kinderen Sara (10), Julius (8) 
en Anna (7). Acht jaar geleden 
bij de start van het onregelma-
tige 24/7-leven van Bernard - 
als dierenkliniek-ondernemer 
- maakte Els bewust de keuze 
om ‘huisvrouw’ te worden. Een 
aantal jaar later werd hardlo-
pen haar uitlaatklep. Gewoon 
voor de fun en zonder officiële 
hardloop-toeters en -bellen 
loopt Els toch maar mooi de 
(hele!) marathon van Eind-
hoven en de halve van Tilburg 
en Amsterdam. Ook liep ze al 
in Londen en laatst in Kopen-
hagen. Nu staat de ‘hele’ van 
Berlijn op stapel in september 
2020. In vogelvlucht over hoe 
het zo kwam.

door Paula van Overveld

"Niet dat ik ‘t ooit 
zo bedacht had om thuis te zijn 
met mijn kinderen, want ik predik 
het motto: ‘een slimme meid is op 
haar toekomst voorbereid’ en ver-
dient haar eigen geld. Maar dingen 
lopen zoals ze lopen. Bernard had 
de kans om samen met een oud-col-
lega Dierenziekenhuis Eindhoven 
op te zetten. Ze wilden 24 uur per 
dag bereikbaar zijn en ook op zater-
dag open zijn. Dat is heel erg druk 
als je met zijn tweeën alle diensten 
draait.” Net toen deze plannen ge-
smeed werden, verloor Els haar 
baan als directiesecretaresse bij 
Philips Lighting. Hun oudste was 
er al en ze was hoogzwanger van 
Julius. “Bernard waagde de sprong 
naar dit drukke zelfstandigenbe-
staan en ik zou thuis blijven voor de 
kinderen. In het ergste geval zou-
den we in een klein flatje terecht-
komen”, hielden ze zich toen voor. 

Goed team
We ontmoetten elkaar toen we 30-
plus waren. Ik had toen al op aller-
lei plekken in Nederland en in Sao 
Paolo en Israël gewoond. Bernard 
heeft anderhalf jaar op Bonaire ge-
woond waar hij een dierenartsprak-
tijk runde. Binnen vijf jaar na onze 
ontmoeting hadden we drie kinde-
ren en een praktijk. We zijn heel 
flexibel. Dat maakt ons samen wel 
een goed team.”

De sprong naar die eigen dierenkli-
niek is goed uitgepakt; inmiddels 
bestaat hij acht jaar, zijn er naast 
Bernard en zijn partner 18 mede-
werkers en zit er nog steeds groei 
in. “Hier thuis gaat wel altijd de 
dierenziekenhuistelefoon. Daar zijn 
de kinderen aan gewend, die hou-
den dan netjes hun mond”, vertelt 
Els lachend. “Tja, als ik dan toch 
thuis ben, dan kan ik maar beter 
mijn kinderen goed opvoeden.” 

Vinger aan de pols
Die eerste jaren thuis heb ik wel 
een beetje ‘geleden’ hoor, omdat 
ik gewend was mijn eigen geld te 
verdienen en dat ook aan mijn kin-
deren wil meegeven. De keerzijde: 
Julius is astmatisch en heeft een 
cerebrale parese en ik moest vaak 
met hem naar het ziekenhuis en 
naar therapie. Als je niet werkt, zie 
je alles van je kind, of in ieder geval 
méér, en kun je goed de vinger aan 
de pols houden. 

Als voormalig hobby-hockeyster 
geef ik als vrijwilliger hockeytrai-
ning aan het team van Anna, ma-
nage het hockeyteam van Saar en 
houd ik de administratie bij voor de 
materialen van Oranje-Rood. Dat 
vind ik heel leuk. Ook knap ik soms 

meubels op in een garagebox achter 
ons huis, ik kook graag en ik slaap 
graag, want ik heb het druk genoeg 
met die drie kinders.”

Goede investering
In het begin toen ik thuis was, ging 
ik een beetje hardlopen om gewoon 
wat te ‘bewegen’. Lekker prak-
tisch, omdat je kunt gaan en staan 
wanneer je wilt. Intussen is hardlo-
pen een persoonlijk doel. Ik dacht 
op een gegeven moment: ‘ik ga een 
halve marathon rennen’. Dat is wel 
een pittige investering geweest, 
maar een goede. In het begin ging 
ik een uur rennen en had ik in no 
time allerlei blessures. Na het her-
stel ben ik met een appje gaan ren-
nen op mijn telefoon. Ik loop niet 
snel en misschien ook helemaal 
niet zoals het hoort, maar dat is 
mijn intentie ook niet. Lopen geeft 
me lucht in mijn hoofd, er komen 
fijne stofjes vrij. Heerlijk! Het doet 
me merkbaar goed. Ik hoor de hele 
dag ‘mama, mama’, dus ik vind die 
tijd voor mezelf heerlijk om op te 
laden.”

Glimlach
“Ik loop twee tot drie keer week. 
Eén keer samen met mijn vriendin 
en kapster Veer en verder dus al-

leen. Dat vind ik ook heerlijk. Ik 
doe geregeld een rondje ‘ring’. Dan 
luister ik naar muziek, een luister-
boek of ik ren in stilte. Bij het ka-
naal zie ik in de lente steeds een 
ganzen-stelletje. Zo leuk! Een spe-
ciale routine heb ik eigenlijk niet. 
Als het me uitkomt ben ik hup, zo 
weg. Ik ren altijd met een glimlach 
op mijn gezicht en ik groet iedereen 
die ik tegenkom. Ik vind het fijn 
om naar iets toe te werken, zoals nu 
naar de hele marathon van Berlijn 
in september 2020.”

Eindeloos onderweg
“Tijdens een marathon denk ik 
eerst: ‘wat ben ik aan het doen?’ Bij 
de finish denk ik: ‘nee, nooit meer!’ 
Maar na het douchen wil ik me al-
weer inschrijven voor een volgende 
uitdaging.” Zo liep Els al halve 
marathons in Eindhoven, Tilburg, 
Amsterdam, Utrecht, Londen en 
Kopenhagen. Afgelopen jaar liep 
ze in Eindhoven eerst met Julius en 
Sarah de 5 kilometer en ’s middags 
liep ze de ‘halve’. Ook liep ze hier 
al ooit de hele marathon samen met 
Stefanie Ronde. “Dat vond ik toch 
wel heel heftig. Je bent eindeloos 
onderweg. Nu werken we dus toe 
naar de hele van Berlijn. Ik weet 
niet hoe het daar zal gaan, maar in 

Eindhoven kwamen we heel cheesy 
hand in hand de finish over”, grin-
nikt Els. 
“Dat ik die marathons in het bui-
tenland kan lopen, heb ik te danken 
aan mijn schoonouders die zich 
dan ontfermen over de kids. Want 
Bernard maakt nog steeds lange en 
onregelmatige dagen. Die mag je 
dus echt wel noemen. Ze zijn goud 
waard!”

Medoc-marathon
Wat valt er op loopgebied verder 
nog te wensen? “Tja, na Berlijn 
weet ik het nog niet. Maar als je je-
zelf als renner serieus neemt, moet 
je ook de marathon van Rotterdam 
doen. Die staat nog op mijn lijstje. 
En ik hoorde over de Medoc-ma-
rathon in Pauillac. Je krijgt daarbij 
om de zoveel kilometer een slokje 
wijn, hapje biefstuk of een oester. 
Dat lijkt me hilarisch”, grapt Els. 

Overbuurvrouw Olga kwam direct 
naar me toe, toen ze me genoemd 
zag als “kijkje in de keuken van 
...”-kandidaat. Zij en haar partner 
Aart zijn hele relaxte en leuke men-
sen. Vorig jaar zijn ze vier maanden 
op wereldreis geweest. Lijkt me 
leuk om haar daar iets over te laten 
vertellen.

• Els Valkenburg: “Ik hoor de hele dag ‘mama, mama’, dus ik vind die tijd voor mezelf heerlijk om op te laden.”
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a Een kijkje in de keuken van ... b

“Lopen geeft me lucht 
in mijn hoofd”
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door Michel Theeuwen

Van 1 maart tot en met 30 
april is het zover: dan kunnen ei-
genaren van een monument in het 
Witte Dorp subsidie aanvragen 
voor onderhoud dat ze afgelopen 
jaar hebben laten doen. 
De nieuwe regeling Instandhou-
dingssubsidie woonhuis-monu-
menten is op 1 januari 2019 in-
gegaan, ter vervanging van de 

belastingaftrek voor onderhoud 
die voor het Witte Dorp gold. De 
overheid vond dat de miljoenen 
rijksgeld voorheen te veel naar de 
verkeerde werkzaamheden gingen, 
zoals de vervanging van keukens en 
badkamers. 

Nadruk op onderhoud
De nieuwe subsidieregeling focust 
nadrukkelijk op onderhoud dat 
nodig is om de woning in stand te 
houden. Wat er precies in aanmer-
king komt voor een bijdrage van de 
overheid, is terug te vinden in de 

Leidraad subsidiabele instandhou-
dingskosten. Die staat op de site 
van de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed, cultureelerfgoed.nl, onder 
subsidies. 
Daar is ook het formulier te vinden 
waarmee het geld aangevraagd kan 
worden. Dat kan alleen in de maan-
den maart/april in het jaar nadat de 
klus is gedaan. Later kan dat niet 
meer. 

Tijdens de afgelopen jaarverga-
dering van het Onderhoudsfonds 
vertelde een medewerker van de 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
dat het zeker nodig is om bewijzen 
aan te dragen van de noodzaak van 
het werk. Alleen als het nodig is, 
komt onderhoud voor subsidie in 
aanmerking. Bewijs kan geleverd 
worden bijvoorbeeld door foto’s 
van voor en na uitvoering van de 
klus. 

Deskundigenrapport
Ook een deskundigenrapport kan 
helpen. Bijvoorbeeld het rapport 
dat ooit is opgesteld over de staat 
van de dakpannen. Regelmatig 

schilderwerk komt ook voor subsi-
die in aanmerking. Verder moeten 
er natuurlijk rekeningen overlegd 
worden van het werk. Overigens 
komt alleen professioneel uitge-
voerd onderhoud in aanmerking 
voor de regeling. 
De rijksdienst keert in principe 38 
procent van de goedgekeurde kos-
ten uit. In principe is er landelijk 
200 miljoen beschikbaar voor 4 
jaar. Dat percentage zou omlaag 
kunnen gaan als in de eerste jaren 
meer dan 50 miljoen per jaar wordt 
uitgegeven.

In maart subsidie aanvragen voor onderhoud

• Je wordt 60 en gaat ter ere van deze mijl-
paal gezellig met je familie uit eten. Bij 
thuiskomst later in de avond is je voortuin 
omgetovert in een 'kerstbomenbos', compleet 
met verlichting en versiering.
Dit overkwam Leon Mevis op de zondag-
avond voor Kerst. Geheel verrast was Leon 
toen hij zijn nieuwe voortuin aan de 1e Wi-
lakkersstaart zag.
Een tiental bomen, gekregen van bloemen- en 
plantenzaak Annil, zijn door de buren ge-
plant. Ze staan wat dicht op elkaar maar dat 
mag de pret niet drukken. 
Hoe zag de tuin er eigenlijk uit voor de nieu-
we aanplant? "Er stond niets, het was er tot 
nu toe nog niet van gekomen om de voortuin 
aan te pakken", aldus de 60-jarige Leon.Fo
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door Sophie Beer

In april schuiven voor de tiende 
keer buurtbewoners bij elkaar aan 
tafel tijdens het jaarlijkse Walking 
Dinner. Een jubileum. Dat het al zo 
lang bestaat ligt aan het sterke con-
cept. In steeds wisselende groepjes 
van zes wordt telkens op een ander 
adres van een gerecht gesmuld. 
Een voorgerecht, hoofdgerecht of 
een lekker toetje. Elke deelnemend 
koppel maakt een gang klaar en 
ontvangt vier andere gasten. De an-
dere gangen eet je bij andere wijk-
bewoners.
Het doel van het jaarlijkse evene-
ment is volgens initiatiefnemers 
Karin van de Kerkhof en Helen Joor 
eigenlijk heel simpel. Gezelligheid, 
buurtgenoten leren kennen en lek-
ker eten staan voorop. Het verhoogt 
de saamhorigheid in de wijk.
Tien jaar geleden ontstond het idee 
bij Karin uit de Gebroeders van 
Doornestraat. Ze was enthousiast 
geraakt over Stratum aan de Kook, 
een vergelijkbaar initiatief. Ze zette 
het op poten in haar eigen straat, 
maar al snel ontstond het idee dat ze 
het voor het hele Witte Dorp wilde 
organiseren. Iedereen moest kun-
nen meedoen! Samen met vriendin 
Helen Joor, eveneens uit de Ge-

broeders van Doornestraat zette ze 
er de schouders onder. En met suc-
ces want in tien jaar hebben heel 
wat Witte Dorpers meegedaan aan 
het Walking Dinner en ze krijgen 
ook regelmatig een complimentje. 

Karin en Helen blijven er be-
scheiden onder. Het gaat ze om de 
achterliggende gedachte. Wat je 
klaarmaakt is echt niet het belang-

rijkste, vinden ze. Je hoeft geen 
keukenprins (es) te zijn. Ook een 
lekker stamppotje met een balletje 
wordt gewaardeerd. Zelfs een kant 
en klare maaltijd. 'Het gaat ons 
erom dat mensen zich openstellen 
voor elkaar. Dat ze elkaar op zo'n 
avond een beetje leren kennen en 
een leuke tijd hebben en het liefst 
ook daarna'. Ze genieten ervan als 
er een 'klik' ontstaat tussen mensen 

en als bewoners van het eerste uur 
hun verhalen en ervaringen delen 
met een nieuwe generatie buurtbe-
woners. 

Alleenstaanden
Ze zien dat stellen makkelijker aan-
haken dan alleenstaanden en dat 
vinden ze jammer. “Het Walking 
Dinner is een evenement voor ie-
dereen en niet alleen voor stelletjes. 

Het gebeurt heel soms dat alleen-
staanden in het Witte Dorp samen 
afspreken om mee te doen, maar dat 
mag best vaker. En een vriend of 
vriendin meenemen van buiten de 
wijk behoort ook tot de mogelijkhe-
den. Hoe meer zielen, hoe leuker!”
Wie zit bij wie? Wie kan er wel een 
stel extra kwijt aan tafel? Zijn er 
allergieën? Voor Karin en Helen is 
het elk jaar weer een heel gepuzzel. 
Er moeten 13 tot 15 tafels worden 
gevuld. Het kost ze een paar avon-
den, maar onder het genot van een 
kopje thee en een glaasje wijn lukt 
het ze elk jaar weer om tot verras-
sende combinaties te komen. En 
sinds een paar jaar gebruiken ze een 
handige Excelsheet, dat scheelt.
Ze genieten ervan als op de avond 
zelf iedereen in beweging is. Van 
straat naar straat, van huis naar huis. 
En als na afloop iedereen richting 
de Sint Jorislaan gaat voor de na-
zit bij Feesterij Strauss of richting 
Pand P. Dan zit hun werk erop. Er 
wordt nog even gezellig nagepraat, 
er worden recepten uitgewisseld en 
banden nog wat aangehaald. 
Binnenkort is het weer zover. De 
tiende editie van het Walking Din-
ner is op zaterdag 11 april. Over een 
paar weken stoppen Karin en Helen 
de uitnodiging hoogstpersoonlijk 
bij jou in de bus. Natuurlijk in de 
hoop dat jij er dit keer ook (weer) 
bij bent!

Gezamenlijk eten verbindt wijkbewoners
• "Het 
Walking 
Dinner is 
een evene-
ment voor 
iedereen 
en niet al-
leen voor 
stelletjes",  
aldus de 
organisato-
ren Helen 
Joor (l) en 
Karin van 
de Kerk-
hof.
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Tien jaar Walking Dinner: 

Verrassing in je tuin
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Je zou denken dat de grens 
wel bijna bereikt is voor de 
woningprijzen in het Witte 
Dorp. “Maar toch blijven 
de prijzen vrolijk mee 
stijgen”, zegt makelaar 
Pascal Vermeer. Al staan 
er ook af en toe woningen 
lang te koop.

door Michel Theeuwen

"Het gaat in het Wit-
te Dorp niet harder dan bij de rest. 
Maar hier gebeurt hetzelfde wat in 
alle gewilde, karakteristieke jaren 
30-wijken gebeurt. Er is nog steeds 
een grote groep kopers op zoek 
naar een woning in deze bijzondere 
wijk met zijn rijksmonumenten en 
beschermd stadsgezicht. Dat heb je 
in die mate nergens in Eindhoven”, 
zo verklaart de mede-eigenaar van 
Slippens Vermeer Makelaars, ge-
vestigd aan het plein voor de Joris-
kerk, de doorgaande prijsstijgingen. 
“Even dacht ik dat de gekte afvlak-
te, dat de groep kleiner werd en dat 
het moeilijker werd om woningen 
te verkopen. Maar uit de cijfers 
blijkt dat het toch niet echt minder 
wordt. Alles is de afgelopen jaren 
door de oude plafonds hee gescho-
ten. Voor de crisis die uitbrak in 
juni 2008 werd er nooit een woning 
voor de huidige prijzen verkocht. 
Net bóven de vier toen kwam de 
hoogste prijs toen uit”, constateert 
hij. 
Nu kosten de grote woningen al te-
gen of over de vijf ton en de kleine, 
mits in goed staat, tot 475.000 euro. 
“En nee, ik zie ook niet dat er al een 
bovengrens is bereikt. Hoewel de 
woningen niet groter worden en je 
niet mag uitbreiden, wat sommige 
kopers wel een nadeel vinden.”
Maar niet alleen in oude Witte 
Dorp, ook in de Witte Burgh gaan 

de zaken goed, voor de verkopers 
dan. Sterker nog, de huizen uit de 
Gebroeders Van Doornestraat en 
de Burghstraat die te koop ston-
den, brachten al net zo veel of meer 
(450.000-460.000 euro) op dan de 
oude monumenten. En ze ston-
den gemiddeld slechts 20 dagen te 
koop. 

Verkooptijd
In het Witte Dorp lopen prijzen 
en verkooptijd sterk uiteen.  Afge-
lopen jaar werden door officiële 
makelaars in het oude Witte Dorp 
15 woningen verkocht. De prij-

zen lopen uiteen voor 8 lage wo-
ningen van 375.000/385.000 tot 
450.000/469.000 euro (gemiddeld 
410.000 euro) en voor 7 hoge wo-
ningen van 477.000 tot 597.500 
euro (gemiddeld 519.000 euro). De 
verschillen zijn groot, niet alleen 
vanwege de grootte van de wonin-
gen, ook andere elementen spelen 
blijkbaar een rol, zoals afwerkstaat, 
leeftijd van badkamer en keuken, 
onderhoud, grootte tuin, ligging, 
etc.

Ook de verkooptijd loopt sterk uit-
een. Gemiddeld komt die op een 

hoog aantal dagen van 86, maar dat 
beeld is vertekend. Vier woningen 
stonden respectievelijk 264, 143, 
127, 117 en zelfs 581 (!) dagen te 
koop. Trek je die ervan af en mid-
del je de termijnen van de overige 
14 woningen (oud en nieuw), dan 
kom je net niet op 29 dagen te koop 
uit. En dat is natuurlijk behoorlijk 
kort. Overigens zijn de meeste hui-
zen die tot zo’n 40 dagen te koop 
stonden verkocht voor een prijs 
dicht bij de vraagprijs, soms er (net) 
boven, soms er net onder. Alle eige-
naren die langer moesten wachten 
moesten ook flink in prijs omlaag, 
soms wel tienduizenden euro’s tot 
maximaal 45.000 euro. 

Expats
“Dat expats toch wel betalen wat 
je vraagt, is niet waar. En dat de 
woningen zich vanzelf verkopen 
is ook echt een misverstand”, zegt 
Vermeer. “Ook internationals, ex-
pats die kopen en hier langer blij-
ven, bewaken hun grens. Dat is wel 
een doelgroep die groeit. Soms is 
meer dan de helft van de bezichti-
gen in het Engels, vooral in Meer-
hoven en Hanevoet, maar ook in het 
Witte Dorp al.” 
Uit de lange wachttijden voor som-
mige woningen, blijkt volgens de 
makelaar dat overvragen geen zin 
heeft. “Je kunt beter iets scherper 
beginnen en daardoor meer bewe-
ging creëren. Maar dat is niet het 

enige. Een makelaar moet ook het 
verhaal van het Witte Dorp weten 
te vertellen. Als oud-bewoner kan 
ik er enthousiast over vertellen, 
misschien helpt dat wel. Bovendien 
moet je aandacht besteden aan hoe 
het huis eruitziet. Soms moet je een 
muurtje verven, of juist wat meu-
bels in een leeg huis zetten. Dat kan 
het verschil maken. En natuurlijk 
speelt mee hoe de woning eruitziet. 
Jaren geleden heb ik eens twee de-
zelfde woningen verkocht, aan de-
zelfde kant van de straat, maar met 
een ton verschil.”
Een opvallende andere tendens is 
dat de woningen in het oude Witte 
Dorp ook als beleggingsobject ge-
bruikt worden. Eigenaren die ver-
huizen verkopen de woning niet, 
maar gaan hem verhuren, in ver-
schillende gevallen aan expats. En 
op enkele plaatsen is zelfs al een 
woning verkocht aan een verhuur-
der. “Ja dat zie ik ook. Het lag vroe-
ger niet voor de hand om dat met 
de duurdere woningen in het Witte 
Dorp te doen. Maar de huurprijzen 
zijn nu zo hoog dat het toch wat 
oplevert. Je kunt 15 of 18 keer de 
jaaropbrengst aan huur tellen om 
de koopprijs te kunnen berekenen.” 
Nu woningen voor rond de 2000 
euro per maand verhuurd worden, 
kan dat in sommige gevallen dus 
rendement opleveren. Zeker meer 
dan als het geld op de bank gezet 
wordt.

‘Bovengrens is nog niet bereikt’

• De verkoopkosten van grote woningen in het Witte Dorp lopen al tegen of over de vijf ton en de kleine, mits in goed staat, tot 475.000 euro.

• Niet
alleen

in oude
Witte 
Dorp,
ook in 

de Witte 
Burgh 

gaan de 
zaken 
goed.
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Huizenprijzen in het Witte Dorp en de Witte Burgh: 
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KidsBuurt

door Sophie Beer

Het zal geen Witte Dorper 
met een rood-wit hart zijn ontgaan. 
Sinds kort woont voetballer Ryan 
Thomas (25) met zijn gezin in de 
wijk. Ryan Thomas die na zijn 
tweede training in Eindhoven een 
zware blessure opliep die hem ruim 
een jaar aan de kant hield, en die 
begin oktober dan eindelijk bij PSV 
zijn debuut kon maken.

PSV nam hem vorige zomer over 
van PEC Zwolle en Ryan verhuisde 
naar Eindhoven. Klaar voor een 
nieuwe stap in zijn carrière, samen 
met vriendin Nikky en dochtertje 
Lily. Ze trokken in een appartement 
in het centrum, maar het duurde 
niet lang of het stel liet hun oog val-
len op een huis in het Witte Dorp. 
Het gesprek met de nieuwe buurt-
genoot vindt plaats in de kantine 
van sportcomplex De Herdgang. 
Praten doen we in het Engels, want 
ook al verstaat Ryan de Nederland-
se taal wel, spreken gaat hem min-
der goed af.

Meteen goed
“Dit huis voelde meteen goed”, 
vertelt hij. “Het was geen moeilijke 
beslissing. Het is hier leuk voor kin-
deren, je ziet ze altijd buiten spelen 
op het plein.” Ryan is vol lof over 
zijn buurtgenoten. “We praten wat 

als we elkaar tegenkomen en dat is 
leuk. Ik waardeer het ook heel erg 
dat ze me soms een beetje bescher-
men. Dat hun kinderen niet de hele 
tijd aanbellen voor een handteke-
ning”, lacht hij.

Zijn bekendheid, daar moet hij wel 
aan wennen. “Ik ben een rustige 
jongen en we leiden naast het voet-
bal het liefst een rustig en relaxed 
leven.” Na een lange dag op het 
veld vind ik het heerlijk om te ont-
spannen met een Netflix-serie. Pri-
son Break en Shooter zijn favoriet. 

En natuurlijk genieten ze samen 
volop van Lily. Regelmatig met 
Ryan's ouders, die op vijf minuten 
afstand wonen. Zij zijn van Nieuw-
Zeeland naar Nederland verhuisd 
om bij hun jongste kind te zijn. Zijn 
oudere broer en zus komen regel-
matig over.

Grootste passie
Voetbal is de grootste passie van 
Ryan. Tijd doorbrengen met fa-
milie staat op twee. “Afgelopen 
jaar was slecht voor mijn carrière. 
Maar als ik kijk naar welke plaats 
dat inneemt in het grote geheel, dan 
is het relatief. Op het einde van de 

dag gaat het om mijn gezin. Dat ze 
gelukkig zijn en gezond.”
Het bevalt Ryan en Nikki in Eind-
hoven goed. Allereerst bij de club, 
maar er is hier ook meer cultuur 

en de mensen lijken warmer en 
makkelijker aanspreekbaar dan in 
Zwolle. Toch laten ze de feestjes 
die worden georganiseerd vanuit 
het Witte Dorp voor wat ze zijn. 

Zoals gezegd, ze leven liever in de 
luwte. “Wellicht dat we voor carna-
val straks een uitzondering maken. 
Vooral voor kleine Lily”, zegt Ryan 
glimlachend. 

“Dit huis voelde meteen goed”

• Ryan Thomas: "De mensen in Eindhoven lijken warmer en makkelijker aanspreekbaar dan in Zwolle."
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PSV'er Ryan Thomas: just a lay back boy

Nieuw
in de wijk

Uit de oude doos

• Foto gemaakt in de jaren '50 toen de melkboer nog langs de deur ging. In de door een paard getrokken kar een melktank 
en flessen melk. Thomas Johannes van Waveren maakte deze foto vanaf het balkon van zijn woonhuis aan het Burghplein, 
nummer 7. Zijn dochter Ottoline heeft de melkboer jarenlang geholpen.                                                          Door Hans Hoekstra
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Semm Albertus speelt in 
The Tina Turner Musical!
In de vorige 
De Witte lazen 
we over Semm 
Albertus uit de 
1e Wilakkers-
straat voor wie 
het musicalpad 
zich steeds dui-
delijker aftekent. 
Ze speelde al 
leuke rollen in 
o.a. Shrek, De 
kleine zeemeer-
min en Aladdin 
via het Centrum 
voor Musical in 
Eindhoven. Ook 
deed ze mee in 
The Lion King, 
met een professionele cast. Afgelopen zomer deed 
ze weer auditie voor een professionele musical - The 
Tina Turner Musical - en was ze dóór naar de vol-
gende ronde. Inmiddels heeft Semm, samen met zeven 
andere meisjes, weer een rol weten te bemachtigen 
van Alline Bullock; de oudere zus van Tina. Daarvoor 
repeteert ze vanaf december twee keer per week in 
Amsterdam bij Stage Entertainment. Daarna zijn de 
repetities in het Beatrix Theater, waar ook de voorstel-
lingen plaatsvinden. Semm hoopt in de première te 
mogen spelen op 9 februari, maar dat wil elk meisje. 
Hoe dan ook is het weer een mooie prestatie. 
Zet ‘m op Semm!

Door Paula van Overveld


