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door Wieger Cornelissen

D e bewoners van het 
nieuwe wijkje op het voormalige 
DAF-terrein richtten in 1993 een 
kopersvereniging op. Dat was in 
die tijd een logische stap, meent 
Wieger Cornelissen, die al sinds 
de oprichting de voorzitter is van 
die vereniging: “We woonden er 
toen nog niet eens en hadden geen 
contact met de bewoners van het 
Witte Dorp. De nieuwe bewoners 
richtten zich in het begin vooral 
op gemeenschappelijke zakelijke 
belangen. We deelden tips over 
bouwmaterialen en de dienstver-
lening van leveranciers. In voor-
komende gevallen organiseerde 
de vereniging acties om bepaalde 
aankopen collectief te doen en zo 
kortingen te bedingen. Dat was 
minder relevant voor de bewoners 
van het Witte Dorp”.  

Goed contact
Leo Schliekelmann, de voorzitter 
van Stichting Het Witte Dorp vult 
aan: “Begin jaren ’90 associeerde 
onze stichting zich vooral met het 
Onderhoudsfonds. De bewoners 
van onze monumentale wijk had-
den toen, meer dan nu, het gevoel 
dat de nieuwe huizen weliswaar 
wit waren geschilderd, maar zich 
toch duidelijk onderscheiden van 
onze woningen.” Wel onderhielden 
de besturen van beide verenigingen 
een goed contact. Als Het Witte 
Dorp een activiteit organiseerde 
werden de bewoners van de Witte 

Burgh er steevast voor uitgeno-
digd. En omgekeerd. 
Wieger: “In het begin was er 
nog duidelijk onderscheid. 

Commissies van Witte Dorp-
bewoners organiseerden de tra-
ditionele feesten als Sinterklaas 
en de nieuwjaarsborrel. De Witte 
Burgh bracht nieuwe activi-
teiten zoals de Straatspeeldag, 
Spel zonder Grenzen en het 
Midzomernachtfeest.” Leo ver-
woordt wat alle bestuursleden zien: 
“Tegenwoordig zien we dat alle 
activiteiten worden georganiseerd 
door bewoners van beide wijken. 
Er zijn steeds minder activiteiten 
die niet gemeenschappelijk worden 
georganiseerd.”

Wijkkranten gefuseerd
Heel lang publiceerden het Witte 
Dorp en de Witte Burgh ieder een 
eigen wijkkrant. Wieger herinnert 
zich dat in 2007 werd besloten om 
die kranten te laten fuseren: “In die 
tijd werd ook al nagedacht over 
een fusie van de beide wijkvereni-
gingen, maar dat is nooit doorge-
zet.” Sinds Leo onderdeel uitmaakt 
van het Witte Dorp-bestuur werd 
er steeds meer gezamenlijk over-
legd: “Het bleek gewoon efficiën-
ter om bij elkaar te zitten als we 
wilden overleggen over de plan-

ning van alle sociale activiteiten. 
Voorheen maakten de beide bestu-
ren afzonderlijk een plan en dan 
kwamen vertegenwoordigers van 
beide besturen bijeen om de twee 
plannen nader af te stemmen. Dat 
werkte niet goed. Daarnaast heb-
ben beide besturen al jaren geleden 
met elkaar afgesproken dat we de 
kosten van alle activiteiten samen 
dragen. Kortom, alles gebeurt 
eigenlijk al samen.” 

Oude structuren
Dertig jaar na de oprichting van 
De Witte Burgh, is Wieger nog iets 
opgevallen: “in ons wijkje woont 
nog ongeveer de helft van de oor-
spronkelijke bewoners. De nieuwe 
bewoners zijn niet meer zo bekend 
met de oude structuren en hebben 
vaak een natuurlijk loopje naar 
de bewoners van het Witte Dorp. 
Ook in die zin vervagen de gren-
zen”. Leo had onlangs vrienden op 
bezoek, die niet in de gaten hadden 
dat het om twee verschillende wij-
ken gaat: “Het viel hen niet eens 
op dat de dakpannen en plinten van 
de huizen gespiegelde kleuren heb-
ben!” 

Meer informatie over de Kopersvereni-
ging De Witte Burgh en de Stichting Het 
Witte Dorp: zie pagina 6

Eindhoven, juli 2022
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Street battle keert terug

Fuseren is nu een logische stap
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• Voorzitters Wieger Cornelissen 
(links) en Leo Schliekelmann ge-
broederlijk samen op een bankje 
op het Burghplein.

Witte Dorp en Witte Burgh samen verder?

NZNF 2022
door Wieger Cornelissen

Olga Oosterhof, Nicole van 
Vlokhoven, Olivier Steur, Jasper 
Donkers, Coen van der Schoot 
en Oscar van der Vaart zijn al 
geruime tijd bezig met de voor-
bereidingen op het aankomende 

Nazomer Nacht Feest. Nu corona 
geen roet meer in het eten gooit, 
heeft de organisatie besloten om 
wederom een ‘street battle’ te 
laten doorgaan. De Witte Dorp 
variant van een pub quiz, dat in 
2019 ook al was geprogrammeerd 
tijdens het toenmalige NZNF. En 
een groot succes bleek te zijn!  De 
deelnemende groepen worden in 
de middag al aan het werk gezet 
terwijl er voor de kinderen spellen 
worden georganiseerd. Later op de 
dag kan er op het Burghplein gege-
ten worden. De organisatie nodigt 
iedereen uit voor een barbecue. 
Na de maaltijd wordt de ‘battle’ 
voortgezet in de feesttent. Als de 
winnaars bekend zijn geworden zal 
DJ Roger het feest afsluiten.

Programma NZNF 2022, 10 sept.
●15.30 uur: Ontvangst voor de 

Crazy Color kidsbattle
●17.30 uur: The Grill Bill BBQ  

(ook kids en Veggie menu)
●19.00 uur: Borrel
●20.00 uur: Start Crazy Color 

streetbattle
●21.30 uur: Dansen in de Feesttent

             10 september    Burghplein
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door Michel Theeuwen

Al jaren komen er regel-
matig klachten binnen bij het 
Onderhoudsfonds over kapotte 
raamhendels van de aluminium 
kozijnen. Die zitten er vaak alweer 
sinds de jaren 80 of 90 in; de hen-
dels hebben hun beste tijd gehad 
en breken af. 
Waar aanvankelijk het bedrijf 
Cas de Haan – dat ooit de Slim 
Line-kozijnen plaatste - nog wel 
een voorraadje had liggen, is er nu 
geen professionele oplossing meer. 
Bedrijven die in aluminium kozij-
nen doen, steken er liever geen tijd 
in. Daarom ging een kleine werk-
groep van het Onderhoudsfonds op 

zoek naar mogelijke oplossingen. 
En die heeft de werkgroep gevon-
den. Of beter gezegd, die heeft een 
buurtbewoner gevonden. Op inter-
net. 

Winkel-van sinkel
Hij had ook last van enkele kapotte 
hendels en wilde ze vervangen. Via 
Amazon.com, de online winkel-
van-sinkel, vond de handige buurt-
bewoner een oplossing die lijkt 
op de originele. De links naar de 
Amazon-pagina’s zijn te ingewik-
keld om hier af te drukken. Het 
beste kunnen geïnteresseerden zoe-
ken op ‘cockspur window hand-
le white’, dan zijn ze te vinden. 
Ze passen redelijk goed met de 
bestaande gaten en schroeven. Wel 
is er nog een ‘cockspur wedge kit’ 
nodig, een plaatje dat op het kozijn 
geplaatst wordt. Waarschijnlijk van 
4 mm – op de oude plaatjes - maar 
dat moet na te meten zijn. Ze zitten 
met pinnetjes in het kozijn. Let op 
dat de afstand tussen de pinnetjes 
31 mm is! 
De werkgroep heeft ook gekeken 
of het mogelijk is om de hendels 
te laten maken in een 3D-printer. 
Maar dan moet voor veel geld een 

ontwerp gemaakt worden. Alleen 
als je voor de hele buurt de hendels 
vooraf bestelt, is dat een betaal-
bare optie. Maar dan moet iemand 
een groot bedrag voorschieten. Dat 
vonden we wat al te gortig. 

Uitzetschaar 
Bij sommige mensen functioneert 
ook het scharnier onder het raam, 
een zogenaamd uitzetschaar, niet 
meer goed. Het klemt en piept en 
kraakt. Dat is door een enkeling 
ook al vervangen, maar probleem 
is dat de stalen constructie niet met 
schroeven maar met klinknagels 
vastzit. Die kun je uitboren en ver-
vangen door schroeven. Maar dan 
wordt het al wel doe-het-zelven 
van een hoger niveau. Bovendien 

komt de keuze van een vervan-
gende uitzetschaar heel precies; de 
afmetingen moeten precies klop-
pen. Op internet kun je ze wel vin-
den, als het echt nodig is. Zoeken 
op ‘windows hinges friction stays’. 
Ook het vervangen van het glij-
ijzer op het scharnier, is niet zo 
eenvoudig. Een handige buurtge-
noot heeft dat helemaal op maat 
laten maken en vervangen. Het kan 
dus wel. 

Kozijnen
Overigens krijgt het Onderhouds-
fonds ook regelmatig vragen over 
het compleet vervangen van kozij-
nen – stalen of aluminium. Dat 
is een klus waarvoor een omge-

vingsvergunning voor verbouwing 
van een rijksmonument moet wor-
den aangevraagd. De monumen-
tencommissie beoordeelt dan of 
de gekozen oplossing past bij de 
oorspronkelijke stalen kozijnen. 
Daarvoor zijn diverse oplossingen 
goedgekeurd. 
Omdat op die manier geen uni-
forme situatie ontstaat, probeert 
buurtwerkgroep Monument 3.0 één 
kozijn naar voren te schuiven, als 
ideale oplossing. Die niet alleen 
goed past bij de woningen, maar 
ook beschikbaar is én dan ook 
goedgekeurd wordt door de monu-
mentencommissie. Waarschijnlijk 
wordt daarover later dit jaar meer 
duidelijk. 

Wildlife 
in de wijk
door Hans Hurkmans

• Hele zwermen kauwen 
die op en neer vliegen tus-
sen het Burghplein en het 
kerkhof. Het is een jaarlijks 
terugkerend fenomeen. En 
er zijn ook weer wolven 
in Nederland. Nee geen 
weerwolven, maar gewone 
wolven. Lopen ze al door de 
Odastraat? Of wilde zwij-
nen door de Schalmstraat? 
Zover is het nog niet. Maar 
er is al wel sprake van wild-
life in onze wijk. Afgelopen 
winter gespot: een eek-
hoorntje dat ook wel graag 
een pindaatje lust.
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Klachten over kapotte raamhendels in aluminium kozijnen

Oplossing is te vinden op het internet

• Op het internet zijn geschikte raamhendels te vinden.

• Een oude en een nieuwe raam-
hendel.

Nu de gasprijzen door het 
dak zijn gegaan, krijgt het 
Onderhoudsfonds ook vaak vra-
gen over zonnepanelen. Mag je 
die op het dak leggen van een 
rijksmonument in het Witte Dorp? 
Aan de achterkant? Waar ze niet 
zichtbaar zijn? Het teleurstellende 
antwoord is: nee, dat mag niet. De 

monumentencommissie staat het 
in Eindhoven niet toe. 
Andere gemeenten, zoals Den 
Bosch, lijken al wel een stapje 
verder bij het verduurzamen van 
monumenten. Daar mag het bij-
voorbeeld wel als de zonnepanelen 
niet zichtbaar zijn vanaf de weg. 
De buurtwerkgroep Monument 3.0 
bespreekt ook dit onderwerp met 
de monumentencommissie van de 
gemeente. 
Overigens is wel groen licht gege-

ven voor het plaatsen van 4 zon-
nepanelen op het plat dak van de 
schuurtjes. Maar dat levert volgens 
deskundigen te weinig op om er 
zoveel moeite voor te doen. Al is 
dat natuurlijk een financiële beoor-
deling. 
Hetzelfde geldt overigens ook voor 
de buitenunit van hybride warmte-
pompen (die lucht aanzuigt waaruit 
warmte wordt gewonnen). Ook die 
is niet toegestaan bij monumenten. 
Althans voor zover nu bekend. 

Nog geen groen licht 
voor zonnepanelen 
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door Maarten van Roessel

De eerste plannen om het-
platte deel van onze daken ‘groen’ 
te maken ontstonden in de zomer 
van 2021. Adri Zagers, wonend in 
de Gebroeders van Doornestraat, 
is gaan uitzoeken wat de mogelijk-
heden waren om dit voor elkaar te 
krijgen. Er zijn meerdere bedrijven 
die gespecialiseerd zijn in het aan-
leggen van groene daken. 
Een belangrijke voorwaarde bij 
het aanleggen van planten op een 
plat dak is dat de constructie sterk 
genoeg is om alles te dragen. Naast 
de planten met de bijbehorende 
onderlaag moet het dak ook het 
gewicht van het opgenomen regen-
water kunnen dragen. Verder is het 
belangrijk dat je dakleer nog in 
goede staat is. Is dit niet het geval 
dan is het verstandig om je dakleer 
eerst te vernieuwen of de zwakke 
plekken te vervangen.

Sedum
Op het platte daken hebben we 
Sedum laten leggen, een vetkruid 
dat veel gebruikt wordt bij het 
‘vergroenen’ van daken. Sedum is 

erg geschikt omdat het goed water 
op kan slaan en daardoor een ver-
tragende werking heeft op het 
afvoeren van het regenwater. Bij 
fikse regenbuien beschermt het je 
huis en je omgeving. Meer plan-
ten zorgen voor een grotere bio-
diversiteit en het is daarom ook 
nog eens goed voor het milieu. 
Een Sedumdak zorgt ook voor 
een goede isolatie; verkoeling in 
de zomer en warmte-isolatie in de 
winter.
En wellicht ook niet onbelangrijk; 
het ziet er mooi uit zo’n groen dak 
aan de achterkant van je woning.

De werkzaamheden
Met drie woningen uit ons blok 
(Gebr. van Doornestraat 39, 41 en 
47) hebben we deelgenomen aan 
het project. Uiteindelijk hebben 
wij het dak aan laten leggen door 
het bedrijf DuPré, Groenprojecten 
uit Helmond. Door de visie van 
dit bedrijf en het professionele 

advies dat we van 
hen kregen, heb-
ben wij voor dit 
bedrijf gekozen. 
Na het verwijde-
ren van het dak-
grind (een erg 
leuke klus overi-
gens) bestonden 
de werkzaamhe-
den uit het aan-
brengen van: een 
wortelwerende 
folie, een draina-
gemat, een schei-
dingsprofiel, een 
substraat en uit-
eindelijk de vege-
tatiematten (type 
Sedum op cocos-
basis). Verder is 
er een grindstrook 
aan de randen van 
het dak aange-
bracht.
De werkzaamhe-
den hebben we 
half maart geza-

menlijk met twee werknemers van 
DuPré in één dag uitgevoerd.

Subsidie
Voor het aanbrengen van een groen 
dak stelt de gemeente Eindhoven 
en Waterschap De Dommel een 
subsidie beschikbaar van € 25,- per 

m2.  Voorwaarden bij het verkrij-
gen van een subsidie zijn dat je de 
eigenaar bent van het dak (pand), 
het dak minimaal 5 jaar oud is en 
het dak een waterbuffering heeft 
van minimaal 30 liter per m2. 
De kosten bij het door ons geko-
zen bedrijf waren € 76,- per m2, 

dus kwamen we uiteindelijk op een 
prijs van € 51,- per m2. 
Het totale oppervlak dat we ‘groen’ 
hebben gemaakt, bedraagt 72 m2. 
Het dak is onderhoudsvrij, wel 
adviseert DuPré bij langdurig aan-
houdende droogte om het dak een 
keer te besproeien.

Het plat dak wordt 'groen'
Sedum beplanting goed voor het milieu
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• Door een helpende hand tijdens het aanleggen hebben enkele bewoners uit de Gebroeders van Door-
nestraat de kosten voor het aanleggen van een Sedumdak wat kunnen drukken.
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• Voordat de Sedummatten gelegd kunnen wor-
den moet er eerst een onderlaag aangebracht 
worden.

Straatdiner niet bang 
voor een spatje regen!
door Paula van Overveld

Ongeveer 60 buurtgeno-
ten lieten zich niet kisten door 
de regenbui die zich kort, maar 
hevig boven het Burghplein uit-
stortte tijdens het Straatdiner op 
25 juni. De aangerukte paraplu’s 
en een parasol lenigden de groot-
ste nood. Het thema was dit jaar: 
de wereldkeuken. Daar waren 
de heerlijkste gerechten omheen 
bereid en er klonk dito muziek. 
Stoere buurtmannen stonden rond 
de BBQ. Daarnaast brachten ook 

de meegebrachte wijntjes ieder-
een in opperste stemming. De 
gratis ijsjes van een ijscowagen 
vonden gretig aftrek. De laatste 
gasten hielden het voor gezien 
toen even na middernacht nog-
maals een regenbui overtrok. Al 
met al een gezellige happening. 
De organisatie was in handen van 
Chantelle de Ruijter, Manuela 
Lejeune, Marja Keun, Weike 
Donkers en Margot de Ron. 
Bedankt meiden!

• Een regenbui  mocht de pret 
niet drukken tijdens het Straat-
diner op 25 juni jl.
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Een pitstop in de Sint Christoffelstraat
door Wieger Cornelissen

Tresie en Ann, hun achternaam 
willen ze liever niet in de krant, 
hebben elkaar ongeveer tien jaar 
geleden in Wilgenhof leren ken-
nen toen de echtgenoot van Ann 
kwam te overlijden. Tot die tijd 
leidden ze een gescheiden leventje, 
maar na het overlijden werd Ann 
uitgenodigd aan te sluiten bij een 
koffiekransje dat elke ochtend om 
tien uur samenkomt. Daar leerde 
ze Tresie kennen en sedertdien 
maken ze elke middag samen een 
wandeling. 
Gewapend met blitse rollators 
trekken ze via de Schalmstraat 
en de Van Doornestraat naar het 
Burghplein, waar ze een blik 
werpen op de activiteiten in het 
speeltuintje waarna ze het rondje 
afmaken via de Wilakkersstraat 
en de Heezerweg. Omdat het voor 
deze twee dames van vijfenne-
gentig een hele afstand is, hebben 
ze een rustmoment ingebouwd. 

Nagenoeg elke middag parkeren 
zij de rollator tussen twee en drie 
uur voor de garagedeur aan de St. 
Christoffelstraat 4. Vervolgens nes-
telen ze zich op het zitje van die 
rollator en genieten er tijdens hun 
‘pitstop’ van het zonnetje.

Ann legt uit waarom ze deze plek 
verkiest: “Deze plek beschermt ons 
tegen de wind. En rond de klok 
van drie zit je daar lekker in het 
zonnetje”. Een enkele keer poste-
ren de dames zich voor de garage 
aan de overkant. Tresie: “Soms is 
het zonlicht heel fel en dan is het 
echt te warm op deze plek.” De 
bewoners van de Christoffelstraat 
zijn vertrouwd geraakt met de 
bezoekjes en maken graag een 
praatje met de dames. Uiteraard 
wordt ook wel eens een kopje kof-
fie aangeboden, maar dat slaan 
de dames steevast af. Ann: “Heel 
vriendelijk allemaal, maar dat 
hoeft niet voor ons.”

• Tresie en Ann pauzeren dage-
lijkse in de St. Christoffelstraat.

Voor u geknipt Eindhovens Dagblad  13 maart 2021

Wandelreizen in de bergen

door Karin van Berkel
  

''Een gondel bracht 
ons naar onze chaletjes in het 
bergdorp, dat op een hoogte 
van bijna 2000 meter ligt. Het 
is de enige manier om er te 
komen en auto's rijden er niet", 
vertelt Versteeg. ,,Keek ik naar 
beneden, dan zag ik de wereld 
gewoon doorrazen, maar keek 
ik opzij en omhoog, dan zag 
ik koeien met belletjes om hun 
nek, bloemenvelden, bergen en 
voelde ik me lichter worden."

Hygiëne, gezond eten en frisse 
lucht zijn belangrijk voor de 
emotionele en lichamelijke fit-
heid van de mens. 'Wandelen 
is het beste medicijn' was 
destijds al de overtuiging van 
Hippocrates en zo denken de 
Eindhovense Imke Marks, uit 
onze wijk, en Waalrese Jessy 
de Kler er ook over. Onder de 

naam Move to Mountains orga-
niseren zij 5-daagse kleinscha-
lige wandelreizen voor sportieve 
vrouwen.

Wandelend door de Zwitserse 
bergen helpt vrouwen los te 
komen van hun dagelijkse rou-
tines. Op grote hoogte lopen ze 
in een groepje van maximaal 
acht personen door een andere 
wereld. Gewoon linkervoet, 

rechtervoet, linkervoet, rechter-
voet... niets gevaarlijks of engs 
aan.
Bettmeralp, het dorpje 
waar ze verblijven, is door 
UNESCO uitgeroepen tot 
Werelderfgoedgebied en is de 
place to be om iedere dag weer 
terug te keren na het maken van 
weer een andere wandeling.
De Kler: "Met de grootste glet-
sjer van Zwitserland aan je voe-

ten, de bijzondere vergezichten 
en de ongedwongen gesprekken, 
doe je eigenlijk niets anders dan 
genieten. Vijf dagen later, weer 
beneden in het dal, barst je van 
de energie en keren deelnemers 
uitgerust en vol goede zin weer 
huiswaarts."
De Kler is communicatieadvi-
seur en trainer en doet dit het 
laatste jaar op kleine schaal 
en in haar eigen favoriete 

omgeving: de bergen. Marks, 
voormalig gymdocent, geeft 
powerwalklessen en begeleidt 
als lifestyle coach mensen naar 
een energieker leven. "Ik help 
anderen graag om de balans tus-
sen bewegen, gezond eten en 
ontspannen te vinden. Bergen 
hebben zoveel te bieden."

Geestelijk en fysiek bijtanken 
in de natuur is iets dat mensen 
steeds vaker doen. Fijn is het 
wanneer dat kan met een klein 
groepje vrouwen, die datzelfde 
doel hebben en voor wie alles 
georganiseerd is. Versteeg: "Ik 
vond het fijn om onbekenden 
om me heen te hebben: je voert 
eens andere gesprekken. Maar 
heel gemoedelijk en luchtig 
hoor, zeker niet therapeutisch."

Elke dag is volgens Versteeg 
anders net als de natuur. ,,Grote 
indruk maakte de Aletschgletsjer 
op mij: je hoort niet alleen het 
geluid van 11 miljard ton ijs 
bewegen, maar ziet ook de kleu-
ren die van grijs en wit tot knal-
blauw gaan. Ik voelde me heel 
nietig toen ik eronder stond."

Move to Mountains organiseert 
naast reizen naar Zwitserland, 
ook reizen naar Italië en 
Zeeland. 
Meer informatie: Imke Marks  
Gebroeders van Doornstraat 42  
Telefoon: 06 40366935 
info@movetomountains.nl

Wandelend actief zijn, 
rust ervaren en nieuwe 
energie opdoen.
Irma Versteeg ging met 
Move to Mountains 
wandelen en raakt niet 
uitgepraat over haar 
vijfdaagse ervaring in de 
Zwitserse Alpen, waar ze 
best wat langer had wil-
len blijven.

• Buurtbewoner Imke Marks tijdens een van haar wandelingen in Zwitserland. Op de achtergrond 
de gletsjer bij Bettmeralp.
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door Paula van Overveld

H un families juich-
ten het enorm toe dat ze zich 
in Eindhoven gingen vestigen. 
Mauds ouders en zus wonen 
hier ook. Daarbij zitten ze nu 
een stuk dichter bij Maastricht 
waar Armands familie woont en 
waar zijn roots liggen. “Zelf ben 
ik meer een dorpsmens, Maud 
houdt van de stad. Dit is dus de 
perfecte combinatie: een dorp in 
de stad”, aldus Armand.
Ook de Dudok-huizen pas-
seerden de revue. “Maar prak-
tisch gezien is een nieuw huis 
toch handiger. Zeker als je niet 
gezegend bent met twee rech-
terhanden”, grinnikt Armand. 
“Bovendien is het op de bega-
ne grond veel groter en er zitten 
hier net nieuwe zonnepanelen op 
het dak”, somt hij de voordelen 
op. “Dit huis was echt helemaal 
af”, vult Maud enthousiast aan. 
Hun kluswerk beperkte zich tot 
het schilderen van een muurtje. 
Het bourgondische stel is opge-
togen over de open keuken en 
de goedgevulde klimaatkast in de 
kamer. En ook over de prachtige 
ligging en het uitzicht. “Het huis 

heeft potentie en is zeker voor de 
lange termijn”, stelt Maud.

Mooie kans
Door Corona kregen hun carriè-
res een andere wending. Armand, 
die de Hogere Hotelschool in 
Amsterdam deed, zat inmiddels 
in de Hotellerie. Na zijn stu-
die is hij eerst in de recruitment 
beland, om weer terug te keren 
in de hotellerie. Hij zou voor zijn 
werkgever een locatie gaan ope-
nen in Amsterdam. Corona zette 
daar een streep door. Corona 
was ook de oorzaak dat de zaal-
competitie wegviel en daarmee 
Mauds werk als competitieleider 
voor de Hockeybond. Via via 
kregen ze beiden een mooie kans 
bij MolGen, een snelgroeiend en 
innovatief bedrijf in de labora-
toriumbranche, in Veenendaal. 
Zij in de HR, hij in wereldwijde 
expansie van de organisatie. “Het 
is wel een eindje van Eindhoven 
verwijderd, maar er kan ook veel 
online en Armand reist voor zijn 
werk de hele wereld over”, rela-
tiveert Maud.

Hockey: rode draad
Hockey is echt de rode draad in 
hun leven: zelf spelen, ernaar kij-

ken, fluiten en erin werken en… 
het bracht hen bij elkaar in 2019, 
tijdens de FIH Pro League wed-
strijden. 
Armand heeft door zijn scheids-
rechterswerk zelf geen tijd meer 
om te trainen of wedstrijden te 
spelen. Hij fluit op het hoogste 
niveau in de Nederlandse com-

petitie. “Het is een uit de hand 
gelopen hobby”, lacht hij. “Rond 
mijn 18e vroeg iemand bij de 
hockeyclub of ik dit leuk zou 
vinden. En ja, dat vind ik. Want 
ik zag dat ik het niveau van hoc-
key waar ik mocht fluiten, zelf 
nooit zou behalen”, legt hij uit. 
Zijn ultieme droom: ooit fluiten 
bij een beslissende wedstrijd tij-
dens Landskampioenschappen. 

Maud stond ook al van jongs af 
aan op het hockeyveld: “Al mijn 
vriendinnen gingen hockeyen, 
dus ik ging mee.” Ze hockeyt 
in Utrecht, waar ze het seizoen 

afmaakt. Daarna kijkt ze wel wat 
ze gaat doen. “Ik twijfel nog of 
ik blijf hockeyen, misschien dat 
ik anders met Armand meega 
als hij fluit. Na dit seizoen eerst 
weer een leuk team zien te vin-
den”, zegt Maud. Nu volgen ze 
samen alles van hockey wat ze 
maar mee kunnen krijgen en 
gaan liefst live naar wedstrijden 
kijken. 

Garagepleintje
“Vroeger speelden we altijd op 
het garagepleintje”, blikt Maud 
terug. “Inmiddels is het ‘ons’ 
pleintje, recht achter ons huis. 
Mijn vriendinnetjes woonden 
in dit rijtje. Hun ouders wonen 
hier nog steeds, dus het zijn nu 
onze buren. Best een beetje bizar 
maar vooral leuk. Je bent dus 
meteen al thuis”, vertelt Maud. 
“Laatst was er de buurt-BBQ, op 
datzelfde garagepleintje. Daar 
kwam ik toch weer veel nieuwe 
gezichten tegen. Dat is hartstikke 
leuk.” Armand moest die BBQ 
missen vanwege zijn hockey 
en werk in het buitenland. “Ja, 
dat is soms wel jammer, want ik 
moet hier nog wel mijn sociale 
leven opbouwen. Maar ik maakte 
wel voor het eerst Koningsdag 

mee op het Burghplein. Dat was 
heel gezellig en gemoedelijk.”

Het is nog steeds het vertrouw-
de Burghplein waar Maud haar 
jeugd heeft doorgebracht en waar 
hun eventuele kinderen dat ook 
ooit zullen doen. “Dan is de cir-
kel helemaal rond”, lacht Maud. 

“De cirkel is helemaal rond”

• Het bourgondische stel Maud Koetse en Armand Triepels is opgetogen over de open keuken en de goedgevulde klimaatkast in de kamer.
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Terug in de buurt van je jeugd

Nieuw
in de wijk

Maud Koetse (30) woonde 
van haar 9e tot 15e jaar 
in het Witte Dorp aan de 
Petrus Dondersstraat. 
Vanwege het werk van 
haar vader verhuisden ze 
geregeld, maar dit was 
de langste tussenstop, 
of intussen ‘stop’. Haar 
familie bleef in Eindhoven, 
maar zij trok voor haar HR-
studie naar Utrecht. De 
plaats waar ze haar vriend 
Armand Triepels (29) te-
genkwam ‘bij de hockey’: 
hij als scheidsrechter, zij 
als competitieleider van 
de Hockeybond. En waar 
het stel enkele jaren ge-
leden ging samenwonen. 
In een zoektocht naar 
een eigen huis, kwam 
ook Eindhoven in beeld. 
De rest is geschiedenis: 
sinds 12 april wonen ze in 
de Gebroeders van Door-
nestraat. Grappig genoeg 
tussen ouders van Mauds 
vroegere vriendinnen.

Colofon
Redactieadres: 
Het Witte Dorp: 
Sint Adrianusstraat 1 
De Witte Burgh: 
Gebroeders van Doornestr. 11 
   
Redactie: 
Sophie Beer, Wieger Cornelis-
sen,  Hans Hurkmans,  Paula van 
Overveld, Maarten van Roessel 
en Michel Theeuwen 
   
Druk: Koppie Koppie, Eindhoven
   
Kopij: paulavanoverveld@gmail.
com
   
Internet:
www.hetwittedorp.nl, De Witte is 
daar te vinden bij 'de bewoners'
   
De redactie behoudt zich het 
recht voor stukken te weigeren 
en in te korten.
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De Stichting Beheer Paden 
   (plan Witte Burgh)

Kopersvereniging de Witte Burgh

Onderhoudsfonds Witte Dorp

Stichting Witte Dorp (WIDO)

De Gemeente Eindhoven heeft 
destijds Bouwfonds, de project-
ontwikkelaar van de 82 wonin-
gen in De Witte Burgh-C, ver-
plicht om het eigendom van de 
gemeenschappelijke paden bij de 
woningen onder te brengen in een 
toen nog op te richten stichting. 
Bouwfonds heeft die verplichting 
geaccepteerd en in ieders koopakte 
een kettingbeding opgenomen dat 
de koper medeverantwoordelijk is 
voor het beheren en onderhouden 
van de aanliggende paden. 
Omdat het de kopersvereniging 
wenselijk leek om het beheer en 
onderhoud van de paden “in eigen 
hand” te houden, hebben René de 

Kruijff en Wieger Cornelissen in 
1995 het initiatief genomen om de 
stichting Beheer Paden in het leven 
te roepen. Deze Stichting heeft als 
doel het beheer en onderhoud van 
de autopaden en de looppaden in 
het plan “De Witte Burgh-C”. 

De Stichting heeft momenteel vier 
bestuursleden die allen (mede)
eigenaar en bewoner zijn van een 
woning in De Witte Burgh. Luuk 
Sars is secretaris, Leo Dinnissen is 
penningmeester, John Elast is bui-
tengewoon bestuurslid en Wieger 
Cornelissen is de voorzitter. De 
stichting heeft statuten gemaakt, 
een notariële oprichtingsakte 

laten passeren, een bankrekening 
geopend en contributies geïnd. De 
jaarlijkse contributie bedraagt op 
dit moment zestien euro voor de 
autopaden en zeven euro per jaar 
voor de looppaden.
Het bestuur van de Stichting 
Beheer Paden beheert de geïnde 
contributies en betaalt daarvan 
onder meer de aanleg en het onder-
houd aan de lampen en de ener-
giekosten. Tevens maakt ze een 
reservering voor het geval er arma-
turen vervangen moeten worden. 
Daarnaast reserveert ze gelden 
voor eventuele reparaties aan de 
autopaden en de looppaden.
   Wieger Cornelissen

In november 1993 richtten de 
kopers van woningen in project-
plan Witte Burgh-C een kopers-
vereniging op. De vereniging 
stelde zich ten doel de belangen 
te behartigen van de leden als 
eigenaren van een huis, gele-
gen aan de St. Christoffelstraat, 
de Schalmstraat 1-11, de 
Gebroeders Van Doornestraat 
en de Burghstraat 22-66 te 
Eindhoven. Zulks zowel tijdens 
als na afloop van de bouw van de 
woningen. 
De vereniging tracht dit doel te 
bereiken door het verstrekken 

van informatie aan aspirant-
leden, het uitoefenen of doen 
uitoefenen van controle tijdens 
de bouw van de woningen, het 
voeren van overleg met de bou-
wer omtrent de bouw en het 
gezamenlijk doen verrichten van 
onderhoud. 

Subsidie
Hoewel deelname niet verplicht 
is melden alle 82 aspirant-kopers 
zich in 1993 aan als lid. Zij beta-
len per jaar, op vrijwillige basis, 
een financiële bijdrage van vijf-
tien euro. Daarnaast ontvangt 

de vereniging subsidie van de 
Gemeente Eindhoven. 
De inkomsten worden aangewend 
voor de financiering van de wijk-
krant, het verrichten van bouw-
kundige onderzoeken en, naar-
mate de jaren verstrijken krijgt 
dit de overhand i.p.v. het orga-
niseren van sociale activiteiten. 
De Witte Burgh heeft een bestuur 
dat bestaat uit vier leden. Connie 
Tabor is penningmeester, Luuk 
Sars is secretaris, Tom Goris is 
gewoon lid en Wieger Cornelissen 
is voorzitter.
   Wieger Cornelissen.

Het onderhoudsfonds kent een ver-
eniging en een stichting. De ver-
eniging maakt onderhoudsplannen 
en voert die ook uit. De stichting 
beheert de financiële middelen die 
benodigd zijn om de plannen van de 
vereniging te kunnen uitvoeren.
De Vereniging Onderhoudsfonds 
het Witte Dorp is in 1989 opge-
richt. De vereniging heeft, zo valt 
te lezen in de statuten, als doel het 
bewaken en bewaren van de tech-
nische kwaliteit van de woningen 
van het Witte Dorp. Officieel maakt 
de vereniging plannen voor het 
onderhoud. In de praktijk betekent 

dat vooral dat de vereniging schil-
derbeurten van de woning en bij-
gebouwen organiseert. Dat past in 
het streven naar een uniforme uit-
straling van onze monumenten. Het 
bestuur van de vereniging bestaat 
uit secretaris Michel Theeuwen, 
voorzitter Freek Brouwer en Hans 
van Voorene. 
De Stichting Onderhoudsfonds Het 
Witte Dorp Eindhoven werd opge-
richt in 1989. Deze stichting heeft 
ten doel het beheren en beschikbaar 
stellen van fondsen bestemd voor 
onderhoud aan woningen in het 
monumentale Witte Dorp. De stich-

ting beheert de financiën voor de 
schilderbeurten. Die bestaan groten-
deels uit het geld dat leden sparen 
voor het uitvoeren van de beurten. 
De stichting draagt ook zorg voor 
de incasso en zorgt ervoor dat er 
voldoende geld in kas is als de 
schilderbeurt wordt aanbesteed. In 
de praktijk werkt het stichtingsbe-
stuur nauw samen met het vereni-
gingsbestuur bij het maken van de 
schilderplannen. Het bestuur van de 
stichting bestaat uit voorzitter Stan 
Verpraet, penningmeester Fons de 
Breet en Bas Pijnaker. 
   Wieger Cornelissen.

De Stichting Witte Dorp, De 
Burgh, kortweg Stichting WIDO, 
is opgericht in 1984. De stichting 
is er voor alle bewoners van het 
Witte Dorp, de 265 ‘oude’ huizen 
in onze wijk die zijn ontworpen 
door architect Dudok, gebouwd in 
de periode 1938-1939. Een stich-
ting kent geen leden. Het is dus 
niet een buurtvereniging waarvan 
je lid kunt worden. Toch werkt het 
hetzelfde.  Het doel van onze stich-
ting is de belangen van alle bewo-

ners in onze wijk zo goed mogelijk 
te behartigen en de woonomgeving 
zo aangenaam mogelijk te maken 
en te houden. Wij zijn er voor 
iedereen: huurders en eigenaren, de 
bewoners dus!
Als stichting hebben we geen leden 
die contributie betalen. Maar u 
begrijpt dat het organiseren en in 
stand houden van de diverse acti-
viteiten zoals Koningsdag, het 
Nazomernachtfeest en Sinterklaas 
geld kosten. Daarom vragen we 

ieder huishouden in onze wijk 
éénmaal per jaar om een bij-
drage. Daarmee helpt u ons om 
onze wijk te houden zoals deze 
nu is: gezellig, bruisend, vitaal 
en veilig; een plek voor jong en 
oud om zich thuis te voelen. Het 
WIDO-bestuur bestaat uit secreta-
ris Marjo Luttels, penningmeester 
Liesbeth Tienkamp, voorzitter Leo 
Schliekelmann en bestuurslid eve-
nementen Mark Haans.
   Leo Schliekelmann
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Adopteer
een Straat
door Maarten van Roessel

Vergroening staat bij gemeen-
te Eindhoven hoog in het vaandel. 
Dit wordt omarmd door ‘Adopteer 
een Straat’, een Eindhovens vrij-
willigersinitiatief dat in 2014 is 
ontstaan en waar al meer dan dui-
zend enthousiaste vrijwilligers aan 
meedoen. Inwoners van Eindhoven 
kunnen een bepaald gebied ‘adop-
teren’. Zo helpen ze met het groen 
houden of maken van het geadop-
teerde gebied.
Een van de eerste in onze wijk 
die aan de slag is gegaan met 
het ‘adopteren’ van een stukje 
gemeentegrond is Floortje van 
Roode uit de Gebroeders van 
Doornestraat. Via Facebook ont-
dekte ze de actie van de gemeente 
Eindhoven. Floortje vertelt hoe het 
werkt, “De gemeente stelt gratis 
planten en bollen beschikbaar. Je 
kunt deze bestellen via de site die 
de gemeente hiervoor heeft inge-
richt. Twee keer per jaar kun je 
deze bollen en planten ophalen. 
Er worden verschillende plan-
ten en bollen aangeboden, je kunt 
zelf hierin een keuze maken. Per 
huishouden mag je twee pakketten 
bloembollen en 16 planten bestel-
len. Voorwaarde voor het verkrij-
gen van de planten en bollen is 
wel dat je deze plant op gemeen-
tegrond, dus niet in je eigen tuin”.

Floortje vertelt enthousiast over 
deze vergroening van de wijk. 
Eigenlijk zou ze nog wat verder 
willen gaan dan wat planten rond 
de bomen in de straat en in de 
gangetjes achter de huizen. “Het 
Burghplein biedt allerlei mogelijk-

heden om onze wijk aantrekkelij-
ker te maken met meer planten. 
Een grote moestuin zou ook niet 
misstaan op het plein. Hoe groener 
hoe beter. Wat zou het mooi zijn 
als wij het ‘Groenste Witte Dorp’ 
van Nederland zouden zijn”, aldus 
Floortje. 

Gratis aarde
“Je krijg van de gemeente ook 
nog een zak aarde om je planten 
in te zetten. Enkele bewoners in 
de Gebroeders van Doornestraat 
hebben een verhoogde rand rond 
een boom geplaatst waar ze de 
aarde in storten. Dit kan handig 
zijn want de boomwortels zitten 
dan minder in de weg als je gaat 
planten. Oh ja, belangrijk is ook 
het bordje ‘Adopteer een Straat’, 
dit om te voorkomen dat gemeen-
tewerkers alles weg schoffelen”, 
vertelt Floortje.
Via mond-tot-mondreclame zijn 
er inmiddels al veel boomspiegels 
voorzien van allerlei soorten plan-
ten. Een mooi initiatief dat door 
veel bewoners is opgepakt.

• Een ‘geadopteerde’ boomspiegel in de Gebr. van Doornestraat.

• Bloembollen in het gangpad.
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door Paula van Overveld en
  

Hanane Ghalloudi
 

Buurtkapper Kinki

Op Sint Jorislaan 1a zit Kinki 
Kappers met een hele eigentijd-
se en kleurrijke stijl, zowel qua 
inrichting als hair styling. Elke 
Lenssen, de trotse mede-eigenares-
se, was nauw betrokken bij de bij-
zondere inrichting. Zo ontwierp ze 
de gekleurde spiegelwand samen 
met de Eindhovense Designstudio 
Mo Man Tai.
Elke woont zo’n beetje om de hoek 
in de Sint Leonardusstraat en zag 
dit bijzondere pand vrijstaan. Na 
14 jaar te hebben gewerkt bij Kinki 
in de Witte Dame, wilde ze een 
eigen franchise starten en dit was 
de ideale locatie. 
In de afgelopen maanden zijn al 
veel buurtbewoners een kijkje 

komen nemen. “En er zijn er al een 
heel aantal teruggekomen”, glun-
dert Elke. “Ook zitten er meer kin-
deren in de kappersstoel, waarvoor 
we een gereduceerd tarief hante-
ren”, legt Elke uit. “Je zou kunnen 
zeggen dat we wel een echte buurt-
kapper aan het worden zijn en dat 
is superleuk.”

Van dinsdag tot en met zaterdag is 
Elke in haar zaak te vinden, samen 
met drie collega’s en een stagiaire. 
En heel handig: op woensdag is de 
zaak tot 20.00 uur open.

Van friettent naar  
koffietentje?

In het voorjaar sloot friettent 
Sint-Joris zijn deuren en werd 
ondernemer Khalid Mrabet van 
Lightcity Housing de eigenaar van 
dit hoekpand, die hij al lang gele-

den op het oog had. Zelf woont hij 
in Gijzenrooi, maar hij is weg van 
de architectuur van Dudok: “En ik 
ben erg gecharmeerd van die ronde 
ramen natuurlijk.”

Het was zijn plan om achterin zijn 
kantoor te vestigen en voorin ruim-
te te bieden aan een leuk koffie-
tentje. Boven was een appartement 
gepland dat inmiddels klaar is en 
verhuurd. 
Na enkele maanden hard werken, 
werd de verbouwing stilgelegd 
door de afdeling Erfgoed van de 
gemeente Eindhoven. Ze kwamen 
een kijkje nemen of ‘alles klop-
te’. “We kregen te horen dat we 
boven op twee plaatsen het plafond 
moesten verstevigen met een stalen 
balk. Wat we direct gedaan heb-
ben. Beneden troffen we een oude 
olietank aan die verwijderd moest 
worden. Dat was een hele klus, 
want feitelijk was het huis om de 
olietank heen gebouwd. Daar heb-
ben we een gecertificeerd bedrijf 

bijgehaald om die professioneel te 
laten verwijderen”, aldus Khalid. 
Na twee maanden werkloos toe-
zien en afwachten, kon eind juni 
de draad van het verbouwen weer 
opgepikt worden

Intussen blijkt de ‘backoffice’ op 
de begane grond toch te klein voor 
Khalids kantoor. 
De combinatie met een koffieten-
tje was hier wel op berekend. “We 
moeten even bezien in wat voor 
vorm het nu gegoten kan worden”, 
aldus Khalid. Hij ziet het wel voor 
zich dat zo’n eigentijds koffiezaak-
je met een leuk terras een aanwinst 
kan zijn voor de buurt, een plek 
waar buurtbewoners elkaar treffen. 
Bij het ter perse gaan van De Witte was 
nog niet duidelijk hoe dit zich gaat ontwik-
kelen. 

Twee nieuwe buurt-ondernemers
Op de hoek Sint Jorislaan:
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• In het midden Elke Lenssen 
met links stagiaire Annabelle en 
rechts collega Penny die het erg 
naar hun zin hebben in de nieu-
we Kinki-buurtkapsalon.

• Khalid Mrabet voor de ‘oude 
friettent’ toen de bouw enkele 
maanden was stilgelegd: “Een 
koffietentje op deze plek zou een 
mooie ontmoetingsplek kunnen 
zijn voor de buurt.”

De hoeken van de Sint-Jorislaan kregen dit jaar andere ‘be-
woners’ achter de ronde gevel. Frank’s Knipperij werd Kinki 
Kappers, nadat er tussentijds even een corona testlocatie 
zat. Friettent Sint-Joris maakt plaats voor misschien wel een 
koffietentje? Leuke concrete en mogelijke ontwikkelingen 
die we graag op de voet volgen en in beeld brengen.
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Nieuwe voorzitter Onderhoudsfonds Freek Brouwer
door Freek Brouwer

Graag stel ik me voor als nieu-
we voorzitter van de vereniging 
Onderhoudsfonds Het Witte Dorp. Mijn 
naam is Freek Brouwer en ik woon op 
Petrus Dondersstraat 11. Samen met Ilse 
en onze kinderen Jim en Cas wonen we 
sinds 2017 in het Witte Dorp. Ik ben werk-
zaam als beleidsspecialist arbeidsvoorwaar-
den voor ziekenhuis Bernhoven in Uden. 
Daarnaast train ik in mijn vrije tijd het 

honkbalteam waar mijn kinderen in spelen.
In de jaren dat we hier wonen hebben we 
verschillende verbouwingen verricht aan 
ons huis. We hadden een flinke uitdaging 
en tegelijkertijd rekening te houden met 
de monumentale verplichtingen. Daarom 
vind ik het belangrijk om ons huis goed 
te blijven onderhouden: hoe fijn is het dat 
het Onderhoudsfonds daarvoor is opgericht. 
Natuurlijk vooral voor het schilderwerk.  
Een aantal jaren geleden ben ik gevraagd 
door de voormalig voorzitter Lex Bosselaar 
om bestuurlijk actief te worden. En zo 
geschiedde. Inmiddels ingewerkt en vele 

deuren langs geweest om welkomstpak-
ketjes aan nieuwe bewoners uit te reiken. 
Tijdens deze huisbezoeken leg ik altijd het 
belang van collectief onderhoud uit. En 
welk gemak dat oplevert. 
Kortgeleden heb ik de vrijgekomen functie 
van voorzitter mogen invullen. Samen met 
de collega-bestuursleden ga ik me opmaken 
voor de grote schilderbeurt in 2024. Ik heb 
er zin in!

• Freek Brouwer, de nieuwe voorzitter 
van de vereniging Onderhoudsfonds Het 
Witte Dorp. Fo
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door Sophie Beer

Goed nieuws! Het populaire evene-
ment Walking Dinner maakt een doorstart. 
Onder de enthousiaste leiding van vier verse 
wijkbewoners komt er in april 2023 een 
nieuwe editie. Voor wie het concept nog niet 
kent: Je doorkruist het Witte Dorp om steeds 
op een ander adres en met nieuwe tafelge-
noten te genieten van een voor-, hoofd- of 
nagerecht. Na de laatste gang komen alle 
deelnemers samen om gezellig na te bor-
relen. 

Helen Joor en Karin van de Kerkhof orga-
niseerden het eerste Walking Diner en plak-
ten er nog negen edities aan vast. “Het was 

alle keren geweldig om te doen, maar de 
allereerste keer was toch het leukst”, herin-
nert Helen zich. “De spanning van die eerste 
keer. Karin en ik waren er al wekenlang mee 
bezig. Zou alles wel goed gaan? Er was een 
probleempje met een tafelschikking, maar 
dat was zo opgelost gelukkig. En al die tien-
tallen mensen, die je tegenkwam, allemaal 
op weg naar een volgend adres.” 

Schoolreisje gevoel
“Het was echt een schoolreisjes gevoel", vult 
Karin aan. “Waar ga je naartoe? Wie ga je 
ontmoeten?” Ze kijken er met een tevreden 
gevoel op terug. “Je hoefde niet goed te 
kunnen koken, ons belangrijkste doel was 
dat mensen elkaar konden ontmoeten, jong 
en oud, alleenstaand. En daar zijn we wel in 
geslaagd.”

Chantelle de Ruiter, Margot de Ron, Weike 
Beckers en Claudius Twanne staan klaar 
om het stokje van Helen en Karin over 
te nemen. Ze hebben er zin in. Ze zijn al 
actief betrokken bij de organisatie van het 
Straatdiner. Ook dat is een evenement waar 
gezelligheid en het verbinden van mensen 
door middel van eten centraal staat. Of het 
Walking Dinner een exacte kopie wordt 
van voorgaande jaren is nog niet duidelijk. 
“We gaan binnenkort eens brainstormen”, 
zegt Chantelle. “Helen en Karin hebben 
alles klaarliggen, daar zullen we zeker ge-
bruik van maken maar misschien dat we er 
ook een eigen twist aan geven. We moeten 
ook nog bedenken waar de nazit wordt ge-
houden. Gelukkig hebben we nog even de 
tijd.”
En al is het nog lang geen april, de eerste 
deelnemers hebben zich al gemeld: Helen 
Joor en Karin van de Kerkhof! 

door Sophie Beer

Nog geen 200 meter verderop, op 
de begraafplaats van de Joriskerk liggen 
100 slachtoffers van het bombardement 
op 19 september 1944 begraven. De mees-
te mensen afkomstig uit de parochie Sint 
Joris. Het is geen vergeten ramp, maar je 
zou het wel een onderbelichte ramp kun-
nen noemen.
De dag na de bevrijding van Eindhoven op 
18 september, verkeerde iedereen in feest-
stemming. Bijna iedereen vierde de bevrij-
ding. Toen er aan het eind van de middag 
geruchten waren dat Duitse tanks vanuit 
Son naar Eindhoven oprukten was het snel 
gedaan met de feestvreugde. De bevrij-
dingsfeesten werden gestaakt en iedereen 
vluchtte naar huis en in schuilkelders. 
Rond 19:20 uur verscheen een aantal 
lichtkogels boven de stad. Waar in eer-
ste instantie werd gedacht aan vuurwerk, 
bleken het Duitse vliegtuigen te zijn. Er 
waren twee aanvallen van een kwartier. 
De eerste om 20:00 uur, de tweede rond 

21:30 uur. Daarbij kwamen in de stad 
bijna 230 burgers om waarvan 100 in de 
Jorisparochie in Stratum. Eén bom trof een 
schuilkelder op de Biesterweg, waar 40 
mensen schuilden. Het waren eenvoudige 
schuilkelders, tien tot vijftien meter lang 
en niet bestand tegen luchtdruk. Iedereen 
in de schuilkelder kwam om bij die aan-
val. Een compleet huizenblok brandde af. 
Een benzinepomp en bioscoop verderop 
de Aalsterweg werden weggevaagd. 

Uitvaart
Bij de uitvaart eind september 1944 ston-
den op het Sint-Joriskerkhof al die kis-
ten in twee lange sleuven. Pastoor Sicking 
leidde de uitvaart. De oorlogsslachtoffers 
liggen begraven in vak P, rij 1, 2 en 3. Het 
zijn eenvoudige graven met een kruis. 
In 1984, het was toen veertig jaar gele-
den, is er een monument onthuld ter nage-
dachtenis aan de burgerslachtoffers van de 
Sint-Jorisparochie.
Met dank aan Paul van der Grinten, histori-
cus, en Stichting 18 September.
Mocht je de graven eens willen bezichti-
gen? De begraafplaats is dagelijks geopend 
van 10.00 - 17.00 uur.

Doorstart 
Walking 
Dinner 

Een onderbelichte ramp
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• Het monument ter 
nagedachtenis aan 
de burgerslachtof-
fers van de Jorispa-
rochie.

19 september 1944:

April 2023:

• Chantelle de 
Ruijter (links) 
en Weike 
Beckers gaan, 
samen met 
Margot de 
Ron en Clau-
dius Twanne 
(beiden niet op 
de foto), het 
'nieuwe' Wal-
king Dinner 
organiseren.
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door Michel Theeuwen

De voorbereiding voor de volgende 
schilderbeurt van het Witte Dorp is gestart. 
Het Onderhoudsfonds bereidt zich voor om 
in 2024 de grote beurt uit te voeren, dus 
inclusief het schilderen van 
onder meer de gevels. 
In 2018 was de vorige beurt; 
een kleine, met alleen het hout-
werk en metaal. Daar deden 
toen 92 leden en tientallen niet-
leden aan mee. Een jaar lang 
was schildersbedrijf Coolen 
in de buurt om de woningen 
onder handen te nemen. Bij de 
start van de derde editie van het 
Onderhoudsfonds is wederom 
afgesproken dat er om de zes 
jaar een schilderbeurt uitge-
voerd wordt. Eerst een kleine, 
daarna een grote. Dat houdt in 
dat in 2024 behalve de kozij-
nen en deuren ook de gevels, 
schuurtjes, tuinmuren en dak-
overstekken (hout tegen de 
dakrand) gedaan worden. 

Adviesbureau
Om op tijd klaar te zijn, moeten 
we ons nu gaan voorbereiden 
op deze grote beurt in 2024. 

Allereerst zoeken we dit jaar nog een advies-
bureau dat ons gaat begeleiden. Inmiddels 
zijn drie bedrijven om een offerte gevraagd. 
Die verwachten we nog voor de zomer, 
zodat we snel een besluit kunnen nemen. 
De Algemene Ledenvergadering van maart 
heeft daarvoor geld uitgetrokken en het 
bestuur een mandaat gegeven om een bureau 
te kiezen. 

De eerste vraag die aan de orde komt is, 
of schildersbedrijf Coolen weer als enige 
gevraagd wordt om een prijs te maken voor 
het werk. Dat is in 2012 en 2018 gedaan 
omdat het bedrijf veel ervaring heeft met 
het schilderen van de woningen in het Witte 
Dorp. Inmiddels zijn echter enkele mede-
werkers van Coolen die al lang meelopen in 
de buurt, vertrokken. 

Bovendien is de markt ernstig overspannen, 
de prijzen voor onder andere schilderwerk 
rijzen de pan uit. Wellicht dat we daarom 
toch kiezen voor een meervoudige aanbeste-
ding waarvoor we enkele bedrijven vragen 
een prijs te maken. Dat kan een besparing 
opleveren, maar dan zullen we wel meer 
werk moeten steken in de controle van de 
schilder. De keuze voor de aanbestedings-
procedure maken we met het adviesbureau. 
Daarna wordt die voorgelegd aan de leden-
vergadering. 

Kwaliteit schilderwerk
Verder zal het adviesbureau steekproefsge-
wijs de kwaliteit van het schilderwerk beoor-
delen en bepalen wat er moet gebeuren. De 
eisen aan de schilder worden vastgelegd in 

een bestek waarop ingeschreven kan wor-
den. De prijs die de schilder of schilders 
maakt/maken, wordt beoordeeld door onze 
adviseur. Na eventuele onderhandelingen 
om de puntjes op de i te zetten zal ergens 
eind 2023 de offerte naar de leden gaan. 
En tijdens en na de schilderbeurt controleert 
het adviesbureau voor ons het werk van de 
schilders. 

Alsnog aansluiten
Ook dit keer krijgen niet-leden de kans om 
(alsnog) aan te sluiten bij de schilderbeurt. 
De ervaring leert dat daar grote behoefte aan 
is; een professioneel georganiseerde schil-
derbeurt waar je gewoon bij kunt aanslui-
ten, is immers wel zo gemakkelijk. Niet-
leden die deelnemen betalen wel een bij-
drage in de kosten voor het werk van het 
Onderhoudsfonds; in 2018 was dat 150 euro. 
Daarna kunnen ze gewoon opgenomen wor-
den in de planning voor de werkzaamheden 
die waarschijnlijk in maart 2024 beginnen. 
Wie nu al interesse heeft in deze constructie, 
kan zich melden via mailadres onderhouds-
fonds@gmail.com. We nemen dan snel con-
tact op om de mogelijkheden te bespreken. 

Sinds kort bieden we immers ook de optie 
om lid te worden als late instromer. Die 
is niet verplicht om het totaal benodigde 
bedrag voor de schilderbeurt vooraf bij-
een te sparen, maar verplicht zich wel te 
betalen vóór het schilderwerk begint. Een 
late instromer betaalt echter geen extra kos-
ten aan het Onderhoudsfonds. Maar heeft 
weer wel zeggenschap via de Algemene 
Ledenvergadering. 
Bij de start van het derde Onderhoudsfonds 
in 2013 is afgesproken – ook via de geslo-
ten onderhoudsovereenkomsten – dat we 
elke zes jaar een schilderbeurt doen. Aan 
die afspraak met de leden houden de vereni-
ging Onderhoudsfonds Het Witte Dorp én de 
financiële stichting Onderhoudsfonds zich.
 
Uitstel schilderbeurt
Sommige deskundigen vragen zich af of 
uitstel van de schilderbeurt misschien 
een reële optie is, gezien de goede kwa-
liteit van het schilderwerk. Of de periode 
verlengd kan worden, moet nader onder-
zocht worden. Maar niet nu. Die discus-
sie zal gevoerd moeten worden als de toe-
komst van het Onderhoudsfonds aan de orde 
komt. Daarvoor beginnen we dit jaar ook 
de eerste voorbereidingen. In 2024 moeten 
we dan een besluit nemen hoe we er verder 
voor gaan zorgen dat de rijksmonumentale 
woningen in het Witte Dorp goed en uniform 
onderhouden worden. 
Meer informatie over het Onderhoudsfonds 
is te vinden op hetwittedorp.nl onder het 
kopje Onderhoud.

Voorbereiding 
schilderbeurt 
2024 is gestart

• Schilders aan het werk in Het Witte Dorp in 2018.
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Koningsdag 2022
• Het kon 
eindelijk 
weer! Ko-
ningsdag 
2022 was 
wat minder 
druk dan 
andere 
jaren maar 
niet minder 
gezellig. En 
dankzij het 
stralende 
weer werd 
de bar goed 
bezocht.



Juli 2022 - nummer 23      Het Witte Dorp / De Witte Burgh

10

door Wieger Cornelissen

Vorig jaar werd hij zelfs 
uitgenodigd om samen met Leo 
Blokhuis, bekend geworden dankzij 
de samenwerking met Matthijs van 
Nieuwkerk, een theatervoorstel-
ling te maken over het magische 
muziekjaar 1971.
Tom doceert wiskunde aan de lera-
renopleiding van Fontys Tilburg. 
Daarnaast is Tom verbonden aan 
het Freudenthal instituut van de 
Universiteit van Utrecht, waar hij 
werd betrokken bij de organisatie 
van de Wiskunde A-lympiade. De 
A-lympiade is een competitie voor 
leerlingen uit de bovenbouw havo/
vwo, die wiskunde A in hun pak-
ket hebben. Leerlingen werken in 
teams van drie of vier leerlingen 
een dag lang aan het oplossen van 
een realistisch probleem, zoals b.v. 
een dienstregeling voor liften, het 
beveiligen van een museum of het 
opzetten van een kraslotsysteem.
Tom bedenkt elk jaar nieuwe op-
drachten en wilde voor de A-lympi-
ade van 2007 een vraag uitwerken 
over de Top2000. Hij benaderde de 
organisatoren om wat gegevens aan 
te leveren. Nadat ze hem geholpen 
hadden kwam een wedervraag. Of 
Tom ervoor voelde de ‘feel good 
statistics’ rondom dit populaire ra-
dioprogramma te verzorgen? Daar 
hoefde Tom niet lang over na te den-
ken. 
Sindsdien berekent Tom de ant-
woorden op vragen als “Hoeveel 
nummers zijn slechts 1 jaar geno-
teerd”? Hebben liefhebbers van de 
kleur rood een andere muzieksmaak 
dan de liefhebbers van blauw? Zijn 
het mannen of juist vrouwen die hun 
stem uitbrengen op “I can’t get no 
satisfaction” van de Rolling Stones? 

Bedenk een vraag en Tom zoekt het 
uit. 
Behalve als “een compleet uit de 
hand gelopen hobby”, omschrijft 
Tom zijn Top2000 statistiek als re-
creatieve wiskunde: “December jl. 
was het alweer de vijftiende editie 
van de Top2000 waar ik als ‘huissta-
tisticus’ van NPO Radio 2 aan mee-
gewerkt heb. Dat begon in 2007 met 
alleen maar wat statistieken voor 
de website. Nu hoor ik echt tot het 
kernteam van de Top2000 en maak 
ik álle getalsmatige informatie over 
de Top2000 voor media als Radio 2 
zelf, zowel voor de website als voor 
de presentatoren, het tv-programma 
Top2000 à gogo en zelfs de lande-

lijke en regionale dagbladen.” 
Er valt zoveel te vertellen over alle 
statistieken die Tom maakt. De een 
is nog interessanter dan de ander. 
We pakken er een voorbeeld bij. 
Tom heeft uitgerekend hoe popu-
lair het nummer Brabant van Guus 
Meeuwis is in de verschillende pro-
vincies: “Het zal niet verbazen dat 
dit nummer met name populair is in 
Noord-Brabant. Als de Top2000 zou 
worden samengesteld op basis van 
de stemmen die in Noord-Brabant 
worden uitgebracht, zou dit num-
mer op de vijfde plaats terecht zijn 
gekomen. In de overige provincies 

blijkt het num-
mer minder 
populair. Als we 
de Groningers 
de Top2000 
zouden laten sa-
menstellen, zou 
het nummer op 
plek 427 terecht 
zijn gekomen”.

Stemweek
Rond de datum 
van 1 december 
mogen mensen 
een week lang 
hun favoriete 
nummers ken-
baar maken op 
de website van 

Radio2. Je zou denken dat daarna 
het werk van Tom begint. Dat blijkt 
niet het geval te zijn! Tom moet al in 
de stemweek aan de bak: “Dan krijg 
ik ieder uur een datadump uit de 
stemtool met de tussenstand. Daar 
moet ik dan trends in gaan signale-
ren en iedere dag prognoses voor de 
einduitslag aan een select groepje 
Top2000 medewerkers doorsturen, 
zodat op basis van die prognoses 
al begonnen kan worden met het 
voorbereiden van items voor radio 
en tv.”

1971
Zijn werkzaamheden voor de 
Top2000 leveren Tom ook neven-

activiteiten op. Zo belde Kees 
Toering, de bedenker van de 
Top2000 en destijds de directeur 
van Radio 2, hem vorig jaar met de 
vraag of hij zin had om samen met 
Leo Blokhuis een theatervoorstel-
ling te maken over het jaar 1971: 
“Een Engelse journalist, David 
Hepworth, had een boek geschre-
ven waarin hij claimt dat 1971 het 
belangrijkste jaar in de ontwikke-
ling van de moderne muziek is. 
In de jaren ‘60 is popmuziek een 
fenomeen dat door componisten 
gemaakt werd, dat door baasjes 
geregeld werd en wat in studio’s 
door muzikanten werd opgenomen. 
Onder invloed van Bob Dylan en de 
Beatles werd muziek steeds meer 
naar de artiesten zelf toegetrok-
ken. Ze begonnen bijvoorbeeld hun 
eigen muziek te componeren. En 
gingen teksten schrijven over hun 
privéleven. Dat levert veel persoon-
lijkere liedjes op. Liedjes waar je 
je veel steviger aan vast kunt hou-
den.” Tom was meteen enthousiast: 
“Leo Blokhuis verzorgde uiteraard 
de wetenswaardigheden over de 
muziek en dat mocht ik omlijsten 
met blokjes statistieken over 1971” 
Tom kreeg de opdracht om uit te 

zoeken of je dat belang van 1971 
terug kon zien in de data van de 
Top2000. Tja, hoe ga je zoiets aan-
tonen? Door te tellen of er vooral 
nummers uit 1971 in de Top2000 
terechtkomen? Tom heeft zich vast-
gebeten in deze vraag en stuitte op 
interessante feitjes: “Kijk maar eens 
naar de leeftijden van álle stemmers 
op nummers uit 1971.
De meeste 1971 stemmers zijn 
tussen de 66 en 70 jaar oud, het-
geen het vermoeden van psycholo-
gen bevestigt dat je muzieksmaak 
tussen je 16e en je 20e levensjaar 
gevormd wordt.”

Radio Veronica
Maar Tom ontdekte nog veel meer: 
“Als je naar de gemiddelde positie 
van de noteringen uit 1971 kijkt 
per provincie, dan valt het op dat 
deze nummers in de kustprovincies 
veel hoger staan dan in het oosten 
van het land.” Er gaat niet meteen 
een belletje rinkelen, maar Tom is 
niet te beroerd om deze bevindin-
gen te duiden: “In die tijd luisterde 
de toenmalige jeugd naar zee pira-
ten, zoals Radio Veronica. De zen-
ders van die piraten waren destijds 
niet heel krachtig, dus konden die 

minder goed worden beluisterd in 
het oosten van ons land!”  
Tom raakt niet uitgepraat over de 
resultaten van zijn onderzoek: “Het 
kostte wel wat rekenwerk, maar 
ik kon aantonen dat de nummers 
uit 1971 met het verstrijken der 
jaren aan populariteit winnen! Ik 
heb voor elk jaar dat de Top2000 is 
samengesteld, uitgerekend wat de 

gemiddelde notering was van alle 
nummers uit een bepaald kalender-
jaar. Ik noem maar een voorbeeld. 
In de Top 2000 van 2021 zijn 43 
nummers terug te vinden die zijn 
uitgebracht in het kalenderjaar 
1980. Ik kon simpel uitrekenen wat 
de gemiddelde notering was van 
die 43 nummers. Het heeft me wat 
avondjes gekost, maar uiteindelijk 
kon ik een grafiek maken met de 
gemiddelde positie van alle note-
ringen door de jaren heen. Er zijn 
maar een paar jaartallen waar dat 
een stijgende lijn oplevert en die 
van 1971 stijgt het hardst van alle-
maal.
Veel nummers uit 1971 hebben 
blijkbaar het vermogen ‘heront-
dekt’ te worden door jongere stem-
mers. Dat zie je ook wel aan de 
hoogste notering uit 1971, Stairway 
To Heaven van Led Zeppelin. 
Destijds nooit een hit geweest…”
Volgens Tom leverde het uitein-
delijk een fraaie voorstelling op 
in theater 'de Mess' in Naarden-
Vesting: “Leo en ik vertelden om 
de beurt een verhaal. Leo over de 

muziek en ik over allerlei statis-
tieken. Corona gooide uiteindelijk 
roet in het eten. Na twee voorstel-
lingen hield het op. Jammer, ik 
vond het erg leuk om te doen!”
   Lees ook 'Top2000 in het Witte Dorp' 
   op pagina 11 

Het magische muziekjaar 1971
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Tom Goris woont sinds 2005 in de gebroeders Van Doornestraat. Deze krant 
sprak al eerder met hem over zijn bijdrage aan de totstandkoming van de 
Top2000, die menig luisteraar tussen Kerst en Nieuw doet afstemmen op NPO 
Radio 2. Elk jaar bedenkt iemand wel weer iets nieuws, waardoor Toms taken-
pakket elk jaar verder toeneemt. 

Tom Goris maakt samen met Leo Blokhuis een theatervoorstelling

• Leeftijdsverdeling van iedereen 
die op nummers uit 1971 ge-
stemd heeft.

• Gemiddelde notering van num-
mer uit 1971 per provincie.

• Gemiddelde positie van alle no-
teringen van een aantal jaartallen.
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door Wieger Cornelissen

A ls je meedoet aan de 
Top2000 stemweek mag je je favo-
riete nummers kenbaar maken. 
Daarnaast word je uitgenodigd om 
ook andere vragen te beantwoor-
den. Wat is je geslacht, je leeftijd, 
je favoriete kleur, waar woon je 
en nog veel meer. Sinds de invoe-
ring van de nieuwe privacywetge-
ving moet heel zorgvuldig worden 
omgegaan met gegevens van de 
stemmers, maar Tom merkt dat de 
meeste stemmers er niet moeilijk 
over doen: “Mensen zijn niet ver-
plicht om onze vragen te beant-
woorden, maar de meesten blijken 
alle vragen te beantwoorden!” 

Lokale verschillen
Doordat vrijwel iedere stemmer 
zijn of haar postcode opgeeft, kan 
Tom uitrekenen hoe de Top10 
eruit zou hebben gezien op basis 
van het stemgedrag in het Witte 
Dorp: “Ik kan voor iedere provin-
cie, stad of zelfs straat een eigen 

Top2000 samenstellen. Dat levert 
vaak mooie lokale verschillen op”. 
Radio2 verbiedt Tom om ons te 
vertellen hoeveel mensen uit het 
Witte Dorp een stem hebben uit-
gebracht: “Maar het waren er 
meer dan genoeg om er op ver-
antwoorde wijze statistiek mee 
te bedrijven”. Tom mag wel wat 
loslaten over persoonlijke gege-
vens van de Witte Dorpers die in 
2021 hebben gestemd: “de gemid-
delde leeftijd van de stemmers in 
het Witte Dorp is 39,6 jaar. Dat is 
beduidend jonger dan het landelijk 
gemiddeld van 44,9 jaar. In het 
Witte Dorp was 57,5 % van de 
stemmers man en 42,5 % vrouw. 
Landelijk was dat 54, 1 %, respec-
tievelijk 45,9 %.”

Conclusies
Iedereen kan hieruit zijn eigen 
conclusies trekken. Op het eerste 
gezicht lijken in ons wijkje Pink 
Floyd en Prince wat populairder 
dan de Golden Earring of Danny 
Vera.

Lees ook Het magische muziekjaar 
1971 op pagina 10 

Advertenties

• Tom Goris presenteert in Pand P tijdens het jubileumfeest in 2020 zijn bevindingen van de Top2000.
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De Top2000 in het Witte Dorp

Top10 Nederland:
'21 titel artiest jaar
1 Bohemian Rhapsody Queen 1975
2 Roller Coaster Danny Vera 2019
3 A Whiter Shade Of Pale Procol Harum 1967
4 Hotel California Eagles 1977
5 Piano Man Billy Joel 1974
6 Radar Love Golden Earring 1973
7 Stairway To Heaven Led Zeppelin 1971
8 Nothing Else Matters Metallica 1992
9 Black Pearl Jam 1992
10 Avond Boudewijn De Groot 1997

Top10 Brabant:
'21 titel artiest jaar
1 Roller Coaster Danny Vera 2019
2 Bohemian Rhapsody Queen 1975
3 Piano Man Billy Joel 1974
4 Hotel California Eagles 1977
5 Brabant Guus Meeuwis 2003
6 A Whiter Shade Of Pale Procol Harum 1967
7 Radar Love Golden Earring 1973
8 Black Pearl Jam 1992
9 Stairway To Heaven Led Zeppelin 1971
10 Nothing Else Matters Metallica 1992

Top 10 Eindhoven: 
'21 titel artiest jaar
1 Bohemian Rhapsody Queen 1975
2 Roller Coaster Danny Vera 2019
3 Piano Man Billy Joel 1974
4 Brabant Guus Meeuwis 2003
5 Hotel California Eagles 1977
6 A Whiter Shade Of Pale Procol Harum 1967
7 Stairway To Heaven Led Zeppelin 1971
8 Black Pearl Jam 1992
9 Radar Love Golden Earring 1973
10 Wish You Were Here Pink Floyd 1975

Top 10 Witte Dorp: 
'21 titel artiest jaar
1 Bohemian Rhapsody Queen 1975
2 Wish You Were Here Pink Floyd 1975
3 Piano Man Billy Joel 1974
4 Stairway To Heaven Led Zeppelin 1971
5 Brabant Guus Meeuwis 2003
6 Love Of My Life Queen 1975
7 Purple Rain Prince & The Revolution 1984
8 Shine On You Crazy Diamond Pink Floyd 1975
9 Heroes David Bowie 1976
10 Roller Coaster Danny Vera 2019

Top200 in 2021: De top 10 voor  Nederland, Brabant, Eindhoven en Het Witte Dorp
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door Wieger Cornelissen

A l twintig jaar organiseert 
initiatiefnemer Nederland Schoon 
de Landelijke Opschoondag. 
Dit jaar was dat op zaterdag 19 
maart. De organisatie had gekozen 
voor het overkoepelende thema 
‘Elke verpakking telt!’. Hiermee 
wil Nederland Schoon benadruk-

ken dat elke verpakking telt in 
het voorkomen van zwerfafval én 
dat elke verpakking een bepaalde 
waarde in de keten heeft als het op 
de juiste manier wordt opgeruimd. 
Het Witte Dorp doet al geruime 
tijd mee aan dit initiatief. Dit 
jaar verzamelden zich een vijf-
tal enthousiastelingen op het 
Burghplein. Voorzien van een 
hesje, grijper en vuilniszak gin-
gen zij om 13:00 uur aan de slag. 
Gerard Verschuren, uit de 1e 
Wilakkersstraat, was erbij: “Ik heb 

me laten overhalen. 
Dat zit zo. Eigenlijk 
zou Hanane meedoen 
maar ze was geveld 
door Corona en vroeg 
in de Whatsappgroep 
van de buurt of iemand 
voor haar wilde inval-
len. Daar heeft mijn 
vrouw Liesbeth positief 
op gereageerd en ver-
volgens mij gemobili-
seerd. Zij weet dat ik 
dit een leuke activiteit 
vind. Ik ga namelijk 
wel eens wandelen met 
mijn dochter Sophie 
en dan vinden wij het 
leuk om al wande-
lend zwerfvuil op te 

rapen. Dat doen wij meestal in de 
Genneper Parken.” 

Gebruikt condoom
Uiteraard willen wij weten of 
Gerard nog wat bijzonders heeft 
opgeraapt? “Nou, eigenlijk niet. 
Het valt mij op dat het in het Witte 
Dorp erg schoon is. Je vindt hier 

hoofdzakelijk peuken. En, dat vind 
ik wel grappig, ook een gebruikt 
condoom. Ik kon niet goed zien 
wat de inhoud was. In de Genneper 
Parken vinden we veel meer rot-
zooi. Opvallend veel gebruikte 
Red-Bull blikjes. Die staan met 
stip bovenaan. En, nog iets bijzon-
ders, in de berm troffen we een 

gevuld hondenpoepzakje. Iemand 
had de poep netjes in een zakje 
gedaan en vervolgens daar achter-
gelaten. Grappig toch?” Ondanks 
de geringe impact, kijkt Gerard 
terug op een leuke middag: “Het 
was lekker weer en ik heb leuke 
gesprekken gevoerd met buurtbe-
woners.”

Advertenties

Ook in onze wijk een opschoondag
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• Gerard Verschuren is bezig met het opruimen van zwerfafval op het Burghplein.

• Actief werd er zwerf-
vuil opgeruimd. 


