Herman van der Burgt en Ada van Eijden zijn 6o jaar getrouwd: 'Ik voelde me hier meteen thuis'.
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Verliefd op de vrouw van de loten
Selien Koster

vond ik haar meteen leuk. De week
erna ben ik gaan rondvragen en kijken wie het was."

Kortenhoef * In de woonkamer
hangt de huwelijksfoto van het diamantenpaar, samen met de trouw- Brabant
foto's van de kinderen. ,,Voor de Wet Herman is zijn leven lang (van 1952
zijn we op 4 november getrouwd, tot 1992) beroepsmilitair geweest
maar voor de kerk was dat18 novem- binnen het hospitaal. Zo zijn ze dan
ber 1958", vertelt het stel. Herman ook in Kortenhoef terechtgekomen.
van der Burgt(87)en Ada van Eijden ,,Er werden hier huisjes gebouwd
(82)vierden afgelopen weekend hun speciaal voor militairen. Op het
Meester J. Sandersonhof. Negen van
60-jarig huwelijk.
,,Ik werkte als militair op Crailo en de tien huizen werden bewoond
op een avond werden er loten ver- door militairen en hun gezin. We
kocht voor een goed doel", begint hebben daar tot tienjaar geleden geHerman(87).,,De vrouw die de loten woond", vervolgt hij. ,,Ik kom uit
verkocht, dat was mijn vrouw. Ik Brabant en dan vroegen mensen:
kocht een lot en toen ik haar zag, 'wat moet jij nou in het Westen?'.

Maar ik voelde me hier meteen
thuis."
Herman heeft dan ook heel erg veel
gedaan voor de gemeenschap. Hij
organiseerde de zeskamp, zat in het
Oranjecomité, deed vrijwilligerswerk bij de regionale radio en was
actief op de voetbalvereniging.
,,Mijn zoon voetbalde daar, dus ik
ging altijd mee. Dat was hartstikke
leuk."
Fotografie
Ada heeft twee jaar in het RKZ gewerkt. ,,Daar had ik erg naar mijn
zin", vertelt ze. ,,Tegenwoordig
moet ik veel rusten, maar ik vind het
ook leuk om tijdschriften of de

krant te lezen. Lekker een beetje
muziek luisteren doe ik ook veel."
Ook Herman doet het tegenwoordig
iets rustiger aan. ,,Ik ben vooral heel
graag bezig met fotografie. Foto's
maken en afdrukken. En ik heb nog
wel wat postzegels, waar ik af en toe
mee in de weer ben."
Het stel kreeg in totaal vierkinderen
en heeft inmiddels ook vijf kleinkinderen. Alle kinderen zijn goed
vertegenwoordigd op de foto's in de
woonkamer. ,,Vanavond gaan we
met zijn allen uit eten", vertelt Herman. ,,Het restaurant hebben mijn
zoon en zijn vrouw uitgekozen. Die
weten echt alles van lekker eten, dus
dat moet goed komen!"

