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Periodiek voor de bewoners van Het Witte Dorp, Eindhoven. Jaargang 10, nummer 1, april 2@O

Koninginnedag op Bu
Komt de Koningin op

Aanpak kruispunt Geldropseweg

Ðe ingríipende rioleringswerken ín de st.Joristaan zijn nog maar net afgerond of erstaat al weer een n.íe.uw proiecr op stapel: ae íecorítiuaø van het kruispuntGeldropseweg-st.Jorisraan en net gedàefte ,"n 
- 

¿" Ciiiiãpr"weg tussen deSt.Jorislaan en de petrus Dondersstrãat.

rghplein
't plei n?

Komt de Koningin dan eindetijk zetf kijken hge teul het op het Burghprein is op haarverjaardag? Die vraag b.eheerst de gemoederen dezer {"gli.be K-dag-æmmissie
ly,!!,::!!:r!r*,¡n"n, de geruchten-wordán^sterker, de Ríjksvoortichtíngsdíenst doetzun naam eer aan en zwijgt in atte taten. Dat *ora *.ínì*-lot zaterdag 2g aprir,want dan vieren het witte Dorp en de witte Burgh, net arc iààt Nedertand, Konín_ginnedag.

: . D". aanteg van een vrijliggend
fietspad aan de noordzijde iãñ oe
Geldropseweg op het huldige, brede
trottoir.

: Het aantal parkeervakken wordt
kleíner a]s gevolg van de beplanting,
maar wel breder.
De herinrichting zalin een termijn van
vijf tot zes weken zijn beslag fri¡gen.
ue eerste voorbereidingen worden
reeds getrotfen, getuige de activitei_
ten van een aannemersbedrijf dat be-
zig was met het (ver)leggen van
grondkabefs.

Mogelijkheden
Wat zou dat voor ons betekenen? lk
heb er nog niets van gemerkt, maar
misschien komen biñnenkort alle
aanbied.er wel vragen of we geen ge_
bruik willen maken van hun n¡euie
netwerk. Waarschijnlijker is echter dat
ze alleen de grotere bedrijven bena_
deren en dat ons Witte Dorp alleen
gekozen is om dat de lichtjesroute er
ook dit jaar weer doorheen loopt (Kan
je die niet via de glasvezel van licht
voorzien?). Nog waarschijnlijker is dat
het makkelijker is om in kleinere
straten wat open te breken en niet
langs de rondweg te gaan.

Witte Dorp op internet
Het Witte Dorp heeft niet op deze Ci_
ty-ring gewacht en is al enige jaren ophet internet aanweiig. Ob
www.dse.nl/wittedorp vindt u de site
van het Witte Dorp, met deze krant,
maar ook nieuws over het Schilder_
project en adressen van de diverse
besturen. Het valt niet mee om alles
bij te houden en daarvoor kan ik wel
wat hulp gebruiken. Toch blijkt er en_
kele malen per dag iemand op onze
site te kijken, van over de hele we_
reld. Door op het grafiekje linksonder
op de beginpagina te klikken, kan ie_
dereen zien hoeveel mensen er inte-
resse hebben en uit welk land ze ko-
men. Als u wilt reageren op de site
kan dat natuurlijk ook via iniemet op
onderstaand e-mailadres:
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Aanvankelijk stond dit project in de
planning voor januari 2000; maar als
gevolg van de bodemsanering bij het
voormalig benzinestation aan-de' Ga_
briel Metsulaan is dit enigszins ver-
traagd. Het ligt nu in de bedoeting om
medi mei met het werk te starten.
De. belangrijkste wijzigingen ten op_
zichte van de huidige situãtie zijn:. Dg kruispuntinrichting (zie bij-
gaande tekening)
¡ Meer bomen en groen: er worden
24 níeuwe platanen aangeplant en er
komen bredere grasbermen.

Haast
Maar liefst zeven aanbieders van te_
lecommunicatie werken samen aan
deze city-ring. De belangen die op het
spel staan blijken wel uit de uiizon-
derlijke hoge snelheid van de aanleg.
ln drie maanden is het hele projeä
voorbereid en ook de uitvoering ging
heel snet. tn de steuveri tiggen nù 

"illeen buizen. Later worden-ãe glasve_
zels er door geblazen. Elke aañbieder
kan dan zijn eigen glasvezels leggen,
zonder opnieuw de straat opãñ te
breken.
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æ Digitale highway door het witte Dorp

let al niemand zÜn ontgaal dat begin apríl de Petrus Dondersstraat en de witak-kersstraat opgebroken zijn. Dat *as íooi ä"n dígítate highway, een grasvezernet, datcity-ring wordt genoemd.
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Beataar
Dus niet op de traditionele 30 april,
maar een dag eerder, zoals gebruike_
lijk in dit christetijk tand. Het-kathotie-
ke zuiden vindt het prima om op
zondag feest te vieren, maar het
christelijke koningshuis heeft altijd re_
kening witlen houden met die gälovi-
gen die daar wel bezwaar legen
maken-

De Koningin (???) schiet die zaterdag
om 11 uur de optocht van versierdã
fietsen, driewielers, skelters, steppen
en. andere voertuigen weg. Zij neämt
natuu¡ljjk zeals dat hoort het O-ette at.
Dit keer valt er ook iets te winnen. De
drie mooiste voertuigen krijgen een
prijs. Na de optocht uitgerãkt Ooor
Hare Majesteit zelf natuurijk.

Kraampjes
Dan is de 'Witte Markt' al weer een
tijdje aan de gang (10.30_1S.30 uur).
De ouders in de kraampjes en de kin_
deren op een kleedje in-net gras pio-
beren de gekste dingen aan de man
cq. vrouw te brengen. Voor de ver_
huur van de kramen, zie de aankon_
diging die in de buurt is verspreid.

De bekende kinderspelen starten na
oe optocht en de prijsuitreiking, zo
omstreeks 12 uur. Behalve nei Ue_
kende ringwerpen, koemelken, stelt-
lopen en dergelijke, is er dit jaar ook
een stuk stoep gereseryeerd voor het
ouden¡vetse stoepkríjten.

Ook is er weer een knutselhoek. Daar
kan iedereen zijn eigen T-shirt be_
schilderen.

Natuurlijk staat ook Achterwerk in de
Kast weer op het Burghplein, een uit_
daging voor al het jonge talent uit het
Witte Dorp en de Wiite Burgh. Een
speciale oproep wil de K-dag-
commissie dit jaar doen aan alle kiñ_
deren die een muziekinstrument be_
spelen of die een gedicht kunnen
opzeggen. Laat je zien in de Kast. Het
kan íets opleveren...

Ringsteken
Na het optreden van de Slratumse
harmonie St.Caecilia, omstreeks half
twee, is er voor de kinderen vanaf
een jaar of tíen, een ringsteekcompe_
títie. Op de fiets, zeg maü het staien
ros, zoveel mogelijk ringen aan een
stok steken. De winnaars gaan steeds
door, tot we uiteindelijk dJOrie besten
kunnen eren.

P: ?3r..f"t biertap dir keer, is open
tot uiterlijk 17.00 uur. Daarna word't er
opgeruimd.

WEL ZELF'N T.SHIRT
MEEBRENGEN!!
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vrijwílligers. Bent u nog niet benaderd
door leden van de K-dãg-commissiei
Neem dan even contact op met Mar-
tina de Groot, Z12O14g of Maarten
van Roessel,21Z7g71.
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kan
niet
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Koninginnedag
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Gebraden ananas
meL honingsaus en

vanille-ij s

Wat heb je nodig (4 Personen)?
(alles bij AH Leenderweg)

* 1 ananas* 1 takje rozemarijn
* 2 vanillestokjes* 4 kaneelstokjes* 50 g boter
* 2 eetlepels honing
* 100 g bruine suiker
* 1 dlroom* vanille-ijs* zwarte bessen
* 4 krokante koekjes

Bereiden

Men neme een v¡n du dok
tk kreeg de poltepelvan miin buuriongen Nik osinski omdat hiivindt dat ik zo lekker

kan barbecuen. e¡gen¡iix ¡á aaar niks aan (vlees om,en gm.dryaien.) Bovendien.is

barbecuen echt voor í" ,or"r. Einds kort probeer ik.míin kook4<unst uit te breiden

met behutp van een ,+.^ van cas spiikers. vanaf deze cd heb ik afgelopen kerst

een heerlijke toet gemaakt: gebraden ananas met een honingsaus en vanille-iis'

rijntakje erin. Doe hetzelfde met de

vanillestokjes. (Dit kan ook met een

lardeernaald als die voorhanden is)'

De ananas kriigt een hele biizondere
smaak door de rozemariin, kaneel en

vanillestokies.
4. Smelt de boter met honing, bruine

suiker en room in een ovenvaste pan'

Leg de ananas erin en bak hem als

eeñ stuk vlees. Bedek hem aan alle

kanten met de saus. Braad de ananas

inx.1-1Vz uurgaar-
5. Verwijder de kruiden en specerii-

en en snijdt de ananas in I geliike
plakken. Leg 2 Plakken ananas Per
persoon oP een bord. ScheP de saus

erbij (braadvocht.) Serueer met een

bolletje vanille-ijs, zwarte bessen en

een krokant koekje. Lekkerrrr !

1. veruarm de oven tot 180eC'

2. Snijdt de schilvan de ananas,

zodat ook alle'ogen'weg zijn' Verwij-

der de kern met een aPPelboor' Be-

waar het groen'
3. Stop ðe kaneelstokjes in het mid-

dengat. Boor een gat met een sateh-

pin in de ananas en stoP de rozema-

Advertenties

lk draag de pollepelover aan Maarten

de Kok. Met zo'n naam kan het niet

anders dat een van zijn voorvaderen
een echte was.

Gijs Banken

willen graag een centie bijverdienen
door oP uw kinderen te Passen'
HEEFT U INTERRESSE?
Beldan RENI B'V.
Tel:2112688 ol 2115794

Te huur:
Voor feesten en Partijen:
Poppenkast.
Deie is weer te zien oP de Koningin-

nedag oP het BurghPlein. K-q"!91'

f 1 5,- per dag. lnlichtingen'. 2125M5,
Toine VerhaPPen.

Te koop:
Boek "Íìet Witte Dorp in Eindhoven

van Dudok" Í 25,-
KalenderWtte DorP I 17,50

Jeroen Raaiimakers, St. Odastraal 7,

te|.2110092.

Gevraagd:
Wij ziin- oP zoek naar een OPPAS

uoôt ont zoontie van 7 maanden oud'

voor maandag, dinsdag en woensdag
van 9.00 uuitot 15-30 uur, met uiþ

zondering van de schoolvakanties'
Tel. 040-2130628, Burghstraat 4

Gevraagd:
Per meãio aPril kom ik in het Witte

Dorp wonen. Per medio mei zoek ik

een oppas voor enige middagen in de

week voor twee kinderen, 7 en 9 jaar

oud. Tijdens kantooruren 9.30-15'00
uur beñ ik bereikbaar oP tel' 040-

2382192. Per e-mailoP:
K.vd. Brekel @ eindhoven.nl

Gevonden:
Er ziin vier fietssleutels gevonden in

Oe OOutpfrusstraat en op het Burgh-

plein. De nummers zijn: Axa 39917'

n*a A7241, Axa A7379, Abus

V610312. Mocht u de eigenaar ziin

van een van de sleutels, dan kunt u

die ophalen bij St. Odulphusstraat 3'
(Weliegitimeren bij afhalen, of de re-

servesleutel laten zien).

Gevraagd en aangeboden:
Gevraagd: originele keukenkastdeur-

tjes boven het aanrecht (met glazen

iuitjes). Bij ons te verkrijgen: originele
baãkamertegels en wasbakje zolder'
Elvira & Sander Kerssemakers,
St. OdulPhusstr. 6, tel: 211 88 63'

Hallo,
Wijzijn Nina Jansen en Renée Marks'

Twee leuke meiden van 1tr jaar' Wii

vinden kinderen hartstikke leuk en

Te kooP:
Vin du bok, de huiswiin van het Witte

Dorp. f 11,- per fles. Verkrijgbaar bij

Jan Willem v.d. Velden, Burghstraat

11, tel. 21221 92

Te huur:
Het Witte Dorp heett een driedelige
ladder, uitgeschoven 8,25 m. Deze

ladder is óok te gebruiken als vrij-

staande ladder. Huurprijs f10'- per

dag, f7,50 Per halve dag. Te be.vra-

geñ Leon van GorP, St. OdulPhus-

straat 41, tel. 2134191.

Wit op zwart biedt de mogelijkheid om

advertenties te plaatsen. Wij rekenen

f2,50 Per advertentie. U kunt uw ad-

verteniie of oproep inleveren bij elk lid

van de redactie.

nt

Sint is boos oP de buurt
Vorig week kreeg de redactie van de
Wit-op-Zwart-krant een brief van een

trouw lezer. Hier volgt de tekst, met

een naschrift van de redactie.

Geen verslag
Tot mijn grote sPijt heb ik moeten
constateren dat er nog geen verslag
van mijn bezoek aan het Witte DorP

en de Witte Burgh in de buurt is ver-
spreid. Net als elk jaar had ik ge-

vraagd om êen exemPlaar van de Wit-
op-Zwart-krant. Maar wat er ook
kwam aan post uit Nederland, geen

buurtkrant. Bent u mij vergeten of
durft u de krant zonder verslag niet op

te sturen. Niet netjes hoor, redactie uit
het Witte DorP. Want je mag als Sin-

terklaas toch oP zijn minst wel een

verslagje verwachten van een zo ge-

slaagd bezoek aan jullie buurt. Als te-
genprestatie, zullen we maar zeggen
voor de tijd die ik in die drukke dagen
voor 5 december heb gevonden voor
jullie. Foei, redactie.
Met toch nog welvriendelijke groet'

SinþNicolaas, SPanje

Naschrift redactie:
Sorry Sinterklaas. Het sp¡it ons ver-
schríkkelijk dat we nog geen verslag
van uw aardige bezoek aan onze
buurl hebben kunnen afdrukken. Het
was echt geen vergeetachtigheid of
onwí\. We hebben gewoon geen krant
uiþebracht sinds november. Steker
nog, we hadden zelfs een heelaardig
verslag van de visite van u en uw
Pieten in het Witte DorP/de Witte
Burgh. Maar we vonden het toch echt
te laat om daar in de lente, in aPril,

nog mee op de proPPen te komen. Ðe
eeÉe bloemen ziin al weer uiþe'
bloeid, Konínginnedag komt er weer
aan.
Maar het laatste dat we hebben willen
doen is u of het organiserend comité
voor het hoofd stoten. Ðus nogmaals:
onze welgemeende excuses. En ho-
pelijk tot volgend iaar. Met een aan-
kondiging én een verslag.

Bestuursmutaties stichting Het witte Dorp

wie zitten er tegenwoordig in het bestuur van de stichting Het Wítte Dorp? Er ziin de

Iaatste tijd veet *¡"tãt¡iõ", geweest. Daarom even een berichtie over de huidige

stand van zaken.

Op dit moment hebben wijde taken als volgt verdeeld:

Secretariaat:St.Odastraat4,S614AMEindhoven'tel'2117130'

Het afgelopen jaar zijn veel leden van

het bestuur om diverse redenen ver-

trokken. Brugt Groenevelt is naar

België verhuisd. Veronique Marks. gaf

de voor¿ittershamer door aan JaaP

Hoogeveen, die helaas onlangs we-

genJ ti¡Ogebrek ook moest afhaken'

ian W¡item van der Velden is begin

dit jaar aan een nieuwe baan in Nij-

meien begonnen. Wij zijn allen veel

Colofon
Redactie:
äut' Hatt*t"eo, St. Odulphusstr' 1 ¡æ4o50o
Jvia ndhrders, St. Odulphusstr.26 ¡2112688

ú¡anv.O. Laag, St. Odr-dphusstr.41 1219.191

f,¡t*gntuu,-ãn,St.Odastraat I t2125545
L"ieot 

"fu"r, 
St. OAuþftus"tr. lg î212s112

Kooii voor het volgende nummer:

ü-äí t ""ptt.¡.t 
ZOOO' De redactie behoudt

zich ¡ret r"åht uoo, stukken in te korten' Kop'tj zo

tos"ìfL op floppy of per e-mait aanleveren bij

de redâctie: theeuwen@iae'nl

dank verschuldigd voor hun enthousi-

aste inzet en betreuren hun vertrek'

lntussen ziin Annette Romijn en

Lisette Appelo toegetreden tot het be-

stuur en bezig zich in te werken' Al

met al is het aantal bestuursleden be-

hoorlijk geslonken en kunnen wij nog

nieuwe ènthousiaste leden gebruiken!

Lisette APPelo

Klein nieuws
r Ook deze keer weer nieuws over

een diefstal- OP het BurghPlein is

een fiets gestolen die voor een

huis stond.
. De groene bus van John en SYI-

via ãie 18 jaar lang een vast her-

kenningsPunt was in de St'

OdulPhusstraat, is verkocht'

Heeft u klein nieuws voor deze ru-

briek, wilt u dit melden aan de redac-

tie? Wij zorgen dan voor plaatsing in

de volgende krant.

Witte DorP oP intemet:
www.dee.nl/witledorP

Bestuurslid
Frankvan der Bemd
Lisete APPelo
Annette Romijn

Telefoon
2126788
2117130
2132481
2110092

Functie in het bestuur
Voozitter
Secretaris, St. Nicolaas
Penningmeester, Koninginnedag

Jeroen



Leon van Gorp schreef in maart een
bijdrage aan de Volkskrant-rubriek De
Voorkant waarin bewoners vertellen
over hun buurt. Zijn column is nog niet
afgedrukt. Maar dat komt vast nog
wel. De Wit-op-Zwart-krant heeft
echter de primeur:

Biidrage aan De Voorkant

17 jaar wonen we er alweer, in Tuin-
dorp de Burgh of ook wel 'het Witte
Dorp'. Niet meer weg te slaan uit dat
mooie buurtje in Eindhoven. Na een
relatief korte zoektocht vanuit een
studentenhuis voor het - met nu
vergeleken - schamele bedrag van fl.
142.500 een prachtig hoekhuis
gevonden. De buurt was toen 45 jaar
oud. Destijds leefden er nog veel
mensen die er vanaf het begin woon-
den, er hun kinderen hadden opge-
voed en vervolgens zien uitvliegen.
Ook waren en voorbeelden van be-
woners uit de tweede generatie. Het
huis van de ouders overgenomen of
zelf een ander huis in de buurt ge-

kocht. Zij spraken over legendarische
pleinfeesten met Miss Burghplein ver-
kiezingen en optredens van een net
ontdehe Peter Koelewijn die om de
hoek woonde. De buurt had blijkbaar
een magische aantrekkingskracht,
sommíge mensen zijn er niet'weg te
slaan'.
Wat is dat nu ? De prettige aanblik ?
De gemeenschapszin ? De nabijheid
van het centrum van de stad ?
Het buurtje is ontworpen door Dudok,

de grote bouwmeester. Een van zijn
uitspraken was: "Na het gereedko

men van de bouw begint het verual".
Toen we er kwamen wonen was de
buurt 45 jaar oud. Net als zijn oudere
bewoners begon hij ook enige teke-
nen van sleet te vertonen. Huizen
werden door hun eigenaren naar in-
zicht van de tijd opgeknapt en de ori-
ginele ranke stalen kozijnen maakten
hier en daar plaats voor de houten of
kunststof tegenhanger die minder
tochten en dubbelglas toelaten. De
eerste studentenhuizen zagen het

ft 1,,,

de buurtwaarom hetgaat aardige mensen

("ons soorc'), jong en oud doorelkaar speel-

mogelijkheden voor kinderen, vijf minuten

fietsen naar het stadscentrum én naar de

natuur (en maar acht naar de TU), niet te

reel rerteer(en niette weinig). Dat hetWtte

Dorp ruimtelijkfraai is opgezet is voor mij

ook belangrijk, maar dat geldt voor meer
buurten in Eindhoven.

Dewoningen in hetWtte Dorpogen mo-
dern, maar afgezien van de stalen balkon-

hekken en dito koljnen ljn hetr¡clshekttra-

ditionele rijtjeshuizen. Het mijne staat echter

op een hoek en daarom heeft het ieß exfa's.

De kap is verhoogd om het bouwblok dui-

delijkte beëindigen en ramen (en de voor-
deur) geven de zijgevel een "smoel". Maar

er zijn ook nadelen. Dudok was namelijk

vooral een esthetische architect, die soms

probleemloos practische zaken opofierde

aan schoonheid. Oonpronkehlk verbond

een manshoge tuinmuur de zijgevel met
de schuuri een fraaie compositie, waar-

door echter de zrjtuin geheel prijsgege-

ven werd aan de straat. ln de badkamer

(op de hoek) zit een veel te groot raam

licht met dito oversized dakkapel en
staat van onderhoud.

Maar zie, de buurt werd wakker. Een
aantal bewoners kwam in het geweer
tegen de 'verloedering'. Ze ontdekten
dat de beste weg om het verval te
stoppen, het reactiveren van de ge-
meenschapszin was. Ze maakten de
mensen bewust van de schoonheid
van hun wijkje en de rol die de uni-
formiteit van de woningen daarin
speelde. Ze organiseerden daartoe
bijeenkomsten en feesten om de be-
woners dichter bij elkaar te brengen.
Zo steeg met het van de grond trek-
ken van gezamenlijk groot onderhoud
ook de daarbij noodzakelijke ge-
meenschapszin. Ook in de snelheid
waarmee'nieuwtjes' inmiddels weer
de ronde deden werden we weer echt
een dorp.

Naarmate de wijk opknapte en de
kleuren van de voordeuren praktisch
eensgezind in de vooroorlogse kleu-
ïen werden geschilderd, maakten

k
1!.'3

in de kopgevelén een kleintje in de langs-

gevel, recht boven het bad, zodat, als je

er niets aan doet, iedereen je vanaf bui-

ten kan zien, Dat die ramen prachtig pas-

sen in de gevelcompositie vind ik ook,

maar onder de douche vergeet je dat

soms.

De eerlijkheid gebiedt mijoraerigens ookte

melden dat de overwegende aandacht voor

het uiterlijkran het huis binnen ookvoorde-

len oplerert, zoals het prettige daglicht in de

woonkamer en hettrappenhuis, maar deze

z¡n feitelijk net zo toevallig als de nadelen.

Gelukkig bleek in de loop van de jaren dat

het huis zeerflexibel wæ en allengs heb ik

Pagina 3

door sterfte en vertrek naar vezor-
gingsoorden ook steeds meer oudere
bewoners plaats voor jongeren,
meestal tweeverdieners die zich de
inmiddels fors in waarde gestegen
woningen nog wel konden veroorlo-
ven. Daarmee sloeg echter ook in het
Witte Dorp de individualisering toe.
Hard werken voor je huisje, ook nog
kinderen. Minder tijd voor dorpse
eensgezindheid.

Een zekere basis voor de gemeen-
schapszin bleef echter, waarbij
Koninginnedag, Sinterklaas en
nieuwjaar de ankerpunten zijn. De
millenniumwisseling was weer een
hoogtepunt, allen vereend onder een
rood-wit gekleurd tentdak de volgende
duizend jaar in. Het buurtje
inmiddels 60 jaar - blijft dezelfde uit-
straling en blijkbaar onvergankelijke
aantrekkingskracht bezitten. Hoe bij-
zondertoch !

Leon van Gorp, bewoner van Tuin-
dorp de Burgh, St.Odulphusstraat 41

het, met kleine ingrepen, op Dudokvero-

verd. De architectuur(lees: de buitenkant)

heb ik daaòij uiteraard zoveel mogelijk ge-

respecteerd, maar de onhandige schuur an-

nex loze zijtuin waren me te gorlig en dus

heb ikze veplaatst(waardoor mijn achter-

tr-rin 40olo groterwerd), Dat zou nu niet meer

mogen, want inmiddels is hetWiüe Dorp

tot monumentverklaard. Van mr1 hoefde

dat niet, want in een huis moet je kunnen

(bl¡ven) wonen. En dat lukt m¡ al 23 jaar

prima

Van een droomhuis hoef ik dus voorlo-

pig niet wakker te liggen.

Huub Smulders,

Universitair Docent,

Capaciteitsgroep Architectuur

Onderhoud

Bi¡drage voor'De Voorkantn; Witte Dorp in Volkskrant?
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gewoon bnw., mnl. gha'vône 'gewend,
gewoon', zwakke vorm naast os.
giwono, giwuno, ohd. giwon, oe.
gewuna,en abl. on, vanr.- Zie: wonen
en wennen.

Uit:'Etymologisch Woordenboek'

J. de Vries / E de Tollenaere

Een droomhuis veronderstelt dromen.

Nou droom ik geregeld, maar nooit over
huizen,en dus bestaat mijn droomhuis

niet.

Veel (alle?) architecten dromen ervan,

ooit een huis voor zichzelf te bouwen.
Daar heb ik zelf ook wel eens last van

gehad, maar het is vanzelf overgegaan. ln

het begin door geldgebrek, maar later

omdat ik steeds meer eisen ging stellen

aan de plek, en vooral de buuÉ. Tegen-

woordig ook omdat ik mezelf er nog te
jong voor vind (ik ben 55). lk heb er na-

tuurlijk fantastische ideeën over, maar die

raak ik liever l<wijt aan opdrachtgevers dan

dat ik er mezelf (en mijn gezin) aan waag.

Wonen is namelijk bovenal gewoon. Het
woord is niet alleen fonetisch verwant aan

wennen (zie bovenstaand citaat). En ar-

chitecten zijn gewone mensen, al hou-

den ze er soms ongewone ideeön op na

over vormgeving.

Zelf woon ik best prettig. lk heb een huis

in het Wtte Dorp in Eindhoven, ontwor-
pen door een beroemd architect: Dudok,

en dus architectuur. Maar het is r,t:oral
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Ruim 200 woningen krijgen 'likje verf'

Sch¡lderbeurt 2000 van start
t
Hi
Ylt
H
-

Tegen de tiid dat deze krant in de bríevenbus valt ís de uitvoering van de Schitder-
beuft 2000 begonnen, onder meer in de 1e Wilakkerstraat. Ruim tweehonderd wo-
ningen zijn eind dit jaar opnieuw geschílderd. Zo'n ls7 leden van de vereniging
Onderhoudsfonds het Wifte Dorp, een 25-tal niet-teden en een 25iat nuurwoniige-n
van Amev kriigen een schilderbeuft. Vorig jaar gebeurde dat at bij een kleine twlnilg
huurwoningen aan de Burghstraat.

Aanzet
Vorig jaar meí is de eerste aanzet ge-
geven tot de Schilderbeud 2000. De
ledenvergadering stemde in met een
voorbereidingskrediet. Een jaar eer-
der dan eigenlijk gepland zou de on-
derhoudsbeurt uitgevoerd worden
omdat adviesbureau COT geconsta-
teerd had dat het schilderwerk snel
minder wordt. ln december gingen de
leden in een extra vergadering ak-
koord met de uitvoering, vanaf april
2000. ln de tussentijd was al heelwat
voorwerk gedaan.

Databank
Bestuurslid Rufus Driessen heeft bij-
voorbeeld een databank opgezet
waarin alle huizen beschreven zijn tot
in detail: zoveelvierkante meter muur,
zoveel strekkende meter stalen en
houten kozijn, etc. etc. Compleet met
foto's van alle huizen. Op het laatst
kreeg hij broodnodige hutp van Diede
Hoekstra en Mart Smulders. Aldie
gegevens waren later de basis voor
het berekenen van de prijs voor de
schilderbeurl per huis.
Het bestuur bereidde de procedure
en de offerteaanvraag voor. Na de
vergadering van december konden de
offeñes aangevraagd worden. De
aanbiedingen kwamen al snel binnen.
En dat viel tegen: alle prÍjzen lagen
veel hoger dan venruacht.

Bijbetalen
Een verschilmet grote gevolgen-
Want wat bleek, veelspaarpotjes van
leden hadden te weinig inhoud om de
dure schilderbeud uit te voeren. De
kosten van kleine, noodzakelijke re-
paraties zouden er niet uit betaald
kunnen worden. Veel mensen moes-
ten bijbetalen.
Hoe kon dat gebeuren?
Natuurlijk is de beurt een jaar eerde¡
uitgevoerd dan gepland, waardoor er
minder lang gespaard is- Sommigen
houden staande dat bij hun huizen

onderhoud ook nog niet nodig is. Zij
wijzen er ook op dat de kwaliteitsei-
sen wel heel hoog zijn. Zo wordt er
bijvoorbeeld rekening mee gehouden
dat een flink deel van de kozijnen af-
gebrand moet worden. Dat vergt veel
mankracht en dus veelgeld.
Het VOF-bestuur pareert die bezwa-
ren door te wijzen op de verantwoor-
delijkheid voor het hele Witte Dorp.
Uit het ondezoek van het COT btijkt
duidelijk dat de schilderbeurt nodig is.
Bovendien waren de offertes niet aan
de lage kant. De schildersbranche zit
niet bepaald om werk verlegen in de-
ze tijden van economische voor-
spoed; het voor dit karwei benodigde
nieuwe personeel is moeilijk te vinden
bijvoorbeeld. Bovendien is de Schil-
derbeurt 2000 een lastige klus: alle
huizen moeten individueel opgeno-
men worden, de bewoners zijn in de
ogen van de schilders zeer mondig en
de klus moet binnen een half jaar al
ziln.

Debacle
Even dreigde dan ook een debacle
toen bekend werd dat de prijs fors
hoger zou uitvallen. Gelukkig kon het
bestuur door hard onderhandelen
bewerkstelligen dat de drie samen-
werkende schilders die de aanbeste-
ding gegund kregen, de prijs
verlaagden. Een bijkomend voordeel
is dat per 1-1-2OOO de BTW is ver-
laagd. Bovendien werd de prijs ge-
druK doordat de vereniging zoveel
gegevens beschikbaar kon stellen via
de databank. En ook de belotte van
het bestuur om de communicatie met
de leden voor eigen rekening te ne-
men, werd door de schilders gehono-
reerd-

Groene licht
Eind februarigaven de þden het defi-
nitieve groene licht voor de Schilder-
beurt 2000- Niet zonder slag of stoo!
maar toch in ruime meerderheid. Ook

Burqhstraal 3 VOHF

Burghstraal 39 GS
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het besluit over de voordeuren viel.
Het bestuur was helder geweest over
de te volgen procedure. Bijde vorige
schilderbeud was er een felle discus-
sie over de gekozen turquoise kleur.
Uiteindelijk kwam er zelfs een ge-
schillenc,ommissþ aan te pas. De uit-
spraak van die commissie vormde de
basis voor de huidige procedwe: het
bestuur stelt twee kleuren voor, de le-
denvergadering kiest er een en die
wordt overal aangebracht. De strijd
tussen geel (aangebracht op de voor-
deur van voorzitter San der tfteijn s
van de vereniging op het Burghplein)
en het turquoisewas ongeliik een
ruime meerderheid koos voor de hui-
dige kleur^

Zelfwerkzaamheid
Eind februariwas de kogeldoor de
kerk en konden schilder en COT aan
de slag om alle woningen op te ne-
men. ln korte bezoeken keken de
deskundigen rnet narne naar de
noodzakelijke reparaties voordat de
schilder aan het werk kon- Vllie zelf
aan de slag wilde met de verfkwast
kon dat ook inbrengen; onder voor-
waarde dat de kwaliteit gehandhaafd
blijft, kan aan zelfwerkzaamheid ge-
daan worden. Dat lninderwerlC drukt
dan ook de kosten van de schilder-
beurt.
lnmiddels zijn de meeste opnamefor-
mulieren ingevuld teruggestuurd naa¡
de leden. Na ondeÉekening vormen
ze de basis voor iedere schilderbeurt.
Het werk kan beginnen. . .

Niet-leden
Vooral door de verkoop van huun¡¡o-
ningen de afgelopen þren aan padi-
culieren, was er veel vraag naar de
mogelifiheid alsnog deel te nemen
aan het onderhoudsfonds. Vragen-
stellers schrokken dan vaak van het
hoge bedrag dat ze zouden moeten
inleggen om de achterstand in het
spaarpotje in een keer in te halen. Nu
de Schilderbeud 2000 dichterbij
kwam, bleek er echter wel degelift
belangstelling te zijn om (delen van)
de woning te laten schilderen. Aan-
vankelijk volgde een tiental nieþleden

de verrichtingen van de VOF. Uitein-
delijk meldden zich zo'n 25 niet-leden
voor een opname van de woning in
maaft. Nog niet bekend is of zij ook
allemaal besluiten om hun huis te ta-
ten schilderen.

Vragentelefoon
Tiidens de uitvoering kunnen zich
natuurlijk nog allerlei problemen voor-
doen. Met de planning van het werk,
de uitvoering, de communicatie, etc.
Leden (en niet-leden) kunnen daar-
mee altijd terechl bij de vragentele-
foon die de vereniging heeft ingesteld.
Het 0$nurnrner is altijd bereikbaar, al
zalde telefoon niet altijd opgepakt
worden- Wie ziþ boodschap inçreeK
op de voice-mail, krijgt uiteraard snel
een telefoontje terug. Vragen die niet
direct beantwoord kunnen worden,
legt de'telefonist'voor aan het be-
stuwvan de vereniging of aan de uit-
voerder van de schildersbedrijven.
Telefoonnurrlnrer: 06-23 1S S,8 42.

Met vragen van meer algemene aard
kunt u ook nog terecht bij de werk-
groep communicatie bestaande uit
Edjoe Osinski, Luc Koch en onder-
getekende.

MichelTheeuwen

Toekomst van het
Onderhoudsfonds

De Vereniging Onderhoudsfonds Het
Witte Dorp heett een tooptijd van
twaalf jaar. Dat was de afspraak aan
het begin van de rit. Eind dit jaar is
het dan ook afgelopen. De klus zit er
op. Of toch niet? De gemeentelijke
monumenten moeten wel onderhou-
den worden. Eventueel in gezamen-
tijkheid. Hoe nu verder? Een
werkgroep van deskundigen gevormd
door het bestuur van de Verenþing
buigt zich momenteel over die vraag.
Later dit jaar volgen er voorstellen.
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