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ls er toekomst voor
't onderhoudsfonds?

Periodiek voor de bewoners van Het Witte Dorp, Eindhoven.

Vernieuwend
Het onderhoudsfonds voor het Witte
Dorp is eínd jaren 80 ontwikkeld door
de stichting Witte Dorp de Burgh in

nauwe samenwerking met de ge-
meente Eindhoven. Het is een unieke
vorm van collectief onderhoud die
destijds als vernieuwend en vooruiþ
strevend voor Eindhoven (en zelfs
nationaal) werd bestempeld. Via een
uitgekiende balans tussen de investe-
ring van de eigenaar (destijds voor
achterstallig groot onderhoud = nul-
beurt) en de subsidiebijdrage van de
gemeente is bereikt dat een uniek
stukje Eindhoven tenminste voor
twaalf jaar behouden is gebleven.
Dat dit de eigenaren geen windeieren
heeft gelegd bewijst wel de sterk toe-
genomen waarde van de woning. Het
collectieve onderhoud en daarmee
behoud van samenhang in de wijk
blijkt de garantie voor waardevastheid
en is daarmee een goede belegging
geworden.

viesgroep zou formeren om hierom-
trent te adviseren in de
ledenvergadering van november
2000. lnmiddels is deze groep inge-
steld en bestaat uit: Andre Slenter,
Eveñ Beens, Leon van Gorp, Peter
Meeuwis en Cees Donkers. Er ziin
gesprekken gevoerd met onder ande-
re de gemeente, de Rijksdienst voor
Monumentenzorg en het Nationaal
Restauratiefonds. Doel is te komen
tot een 'formule' waarmee collectief
onderhoud ook weer financieel aan-
trekkelijk kan worden gemaakt.

Garantie
Los daaruan is duidelijk dat het col-
lectieve karakter van het plegen van
onderhoud de beste garantie biedt
voor zekerheid over kwaliteit, tijdstip
van uitvoering, controle en ook naar
elkaar als deelnemers. Dit laatste is
minstens zo belangrijk teneinde die
samenhang als duurzame kwaliteit
van onze "belegging" ook zeker te
stellen voor de toekomst.

Het ziet er naar uit dat wij in novem-
ber een voorstel kunnen doen waar
niet alleen die zekerheid over plan-
ning, uitvoering, kostenbeheersing
(ook in de tijd), kwaliteit en afspraken
naar elkaar kunnen voorleggen. Wij
hopen ook opnieuw (net als in 1989)
een financieel voordeel te kunnen
verwerken in dit voorstel. Hiervoor is
echter nog wat overtuigingskracht no-
dig. We denken er bijna te zijnl
Wordt vervolgd in november.

Cees Donkers

gressen en in vele wetenschappelijke
verhandelingen. Verder was hij als
adviseur betrokken bij diverse natio-
nale en internationale projecten. Op
zijn werkgebied kreeg hij een groot
aantal onderscheidingen.
Prof. Schmid is tevens de grote man
achter het in 1988 opgerichte Vredes-
centrum op de TUE . Hij meent dat
techniek er niet mag zijn om er oorlog
mee te voeren. Volgens hem moeten
onderwijs en onderzoek in dienst
staan van vrede en duurzaamheid.
De bestuurscommissie Vredescen-
trum, waarvan Schmid voorzitter is,
organiseed al vele jaren lezingen met
(inter)nationaal bekende sprekers. De
commissie heeft ook de collegecyclus
'Techniek, Vrede en Veiligheid' sa-
mengesteld.

Komt er na dit jaar een einde aan het onderhoudsfonds voor de woningen in het
Witte Dorp? Of zit er toekomst in deze vorm van gezamenliik onderhoud? Cees
Donkers veftett over de vorderingen die'ziin' adviesgroep heeft gemaad. ln novem'
ber, tijdens een ledenvergadering van de vereniging Onderhoudsfonds wordt daar-

over verder gesproken.

lnzicht
De afgelopen elf jaar heeft een toe-
nemend aantal huiseígenaren deel
genomen aan dit onderhoudsfonds.
Na 1989 echter zonder de "instap-
subsidie" en veelal puur vanuit het in-
zicht in de waarde en ook noodzaak
van een goed beheer van deze in-
vestering c.q. "belegging".

Dreigt daar nu een einde aan te ko-
men door het aflopen in 2001 van het
contract tussen eigenaren en stichting
Onderhoudsfonds Witte Dorp de
Burgh?

De afgelopen ledenvergadering heeft
besloten dat ondergetekende een ad-

Onderscheiding
voor prof schmid

Bij gelegenheid van zijn afscheid als
hoogleraar aan de Technische Uni-
versiteit Eindhoven is Peter Schmid
(65) gisteren benoemd tot Officier in
de orde van Oranje-Nassau. Schmid
woont in de St. Odulphusstraat.
Hijwas vanaf 1972 verbonden aan de
afdeling Bouwkunde. Zijn verdiensten
liggen onder meer op het vlak van
natuurlijk bouwen. Prof. Schmid ge-
niet internationale bekendheid als
vooruechter van het gezondheids- en
milieuaspect in het bouwen. Hij heeft
zijn visie uitgedragen op tal van con-

Lichtjesroute
beter dan ooit
terug in Dorp

Na het donkere jaar 1999 is het weer
gelukt om het Witte DorP rood-wit'
blauw te kleuren, als onderdeel van
de Lichtjesroute 2000. Dit maal zelfs
met een 'spetterend' hoogtePunt oP
het plein: de spuitende walvis van 7'5
meter lang. Voor deze gelegenheid
zijn drie lantarenpalen geplaatst, die
naar alle waarschijnlijkheid permanent
zullen blijven staan. Hierdoor kunnen
ze ook voor andere evenementen ge-
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Na lang wikken en wegen en onder
protest van de voltallige redactie van
WIT OP ZWART heeft Lex Bosselaar
het besluit gênomen om na 10 jaar
trouwe dienst zijn functie op te zeg-
gen-
Wat zullen we hem missen. Zijnin-
breng, geduld en tolerantie zijn voor
de redactie waardevol geweest.
De taak om alle artikelen voor- en na-
te bewerken, de koppen te maken, de
pagina-indeling, de spellingscontrole,
de lay-out en de inhoudelijke kwaliteit
te verzorgen. En alsof dat niet genoeg
was ontwikkelde Lex ook een inter-
netsite en niette en vouwde hijde
krant en bracht hijdeze in de avond-
uren rond.
Opvallend was ook zijn op en neer
geloop van redactiehol naar zijn
thuisadres waat de p.c. al klaar stond
om, vaak voor de zoveelste keer de
teksten, kolommen en koppen aan te
passen. Wat heeft hijveel moeten
verdragen: leuterende, rokende, drin-
kende redactiecolega's, een etentje
en zelfs een bezoek aan het casino.
Het is hem niet bespaard gebleven,
maar wat was het gezellig!!!!!

pluim v(m) -€rt, 'Pie I 
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bruikt kunnen worden (bijvoorbeeld
als schaatsverlichting in de winter).

Er is dit jaar weer hard gewerkt door
de erkerklimmers Rob, JaaP, Toine,
Roelant, Ruud, Rik en Gerard om al-
les op tijd klaar te hebben. Gelukkig
bleek Hans net als bij het Millenni-
umfeest weer ruimte over te hebben
in zijn garagebox, voor alle karretjes
vol lampen. De verwachte problemen
door schilderwerkzaamheden bleven
gelukkig beperkt tot een losgetrokken
kabel.
Ondanks enkele opmerkingen over
(te) wit verlichte slaapkamers, is het al

met al weer een goed lichtjesjaar ge-
weest.

Gerard Verschuren

veder:
n

a-
muts

e: de
rnool
leeuw

Lex: Voor niemand anders dan voor
jou kan deze welverdiende pluim zijn.
Deze is je van harte gegund en we
hopen dat je nu van alle rust en vrije
tijd kunt genieten.

Je redactie.

Colofon
Bedactie:
Rt¡th Hameleers, St. Odulphusstr. f ¡2940500
Sllvia Hollanders, St. Odulphusstr.26 ¡2112698
Madan v.d. Laag, St. Odulphusstr.4l A2134191
Miclpl Theer¡iven, St. Odastraat g 82125545

Kopij voor het volgende nummer:
Vóór f december 20O0. De redactie behoudt
zich het recht voor stukken in te korten. Kopij zo
mogelijk op floppy of per e-mail aanleveren bij
de redactie: thee¡¡wen@iae.nl

Witte Dorp op internet:
www.dee.n lrlrittedorp
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Derby Witte Dorp en Witte Burgh met grimmig karakter

Voetbalwedstrijd bu u rten
op sportdag eindigt in 2-2

De voetbalwedstrijd Wifte Dory-Witte Burgh begínt steeds meer het karaktervan een
echte derby te krijgen. De sfeer in de match op 17 september werd grimmiger maar
bleef nog acceptabel. Beide partijen konden het na de reguliere speeltijd niet eens
worden over verlening of penalty's. Zodat er geen winnaar uít de bus kuam. Ðe
stand na twee keer 30 minuten, 2-2, werd zo ook de eindstand.

ln de wedstrijd heerste het team van
het Witte Dorp als nog nooit. De Witte
Burgh moest zich beperken tot spaar-
zame uitvallen met lange halen naar
voren. Schoten op doel waren er he-
lemaal niet. De Witte Dorp-keeper
(ondergetekende) hoefde alleen twee
keer in te grijpen op een te lange pass
van de tegenpartij. Toch werd het 1-0
voor de WB. Een penalty, terecht ge-
geven voor het onderuit halen van
een van de aanvallers, bracht de
voorspong. Ook nu weer kon onder-
getekende er een voet tegenaan zel-
ten, maar dat was niet genoeg. De
verdiende gelijkmaker kwam van de
voet van Ronald van den Endt. Hij kon
een bal in het doel werken die losge-
laten werd door de WB-doelman.
Maar hoe het Witte Dorp ook aan-
drong, het tweede doelpunt viel toch
aan de ander kant. Een prachtige
kopbal van Rob Marcelissen was de
Dorp-doelman te machtig. Even eer-
der was ondergetekende nog gered
door Nick Osinski toen een verkeerde
uittrap als een boemerang terug-
kwam. Nick kon het leder met een
kamikazesprong over de lat werken.
Op de tweede tegengoal volgde een
run op het WB-doel. Kans op kans
stapelde zich op. En uiteindelijk was
het, enkele minuten voor tijd, weer
Ronald die scoorde. Althans het leek
van een afstand op zijn voet die de
baltegen de touwen werkte.

Sportdag verregend
De sportdag van Witte Burgh en Witte
Dorp op 17 september is helaas ver-
regend. De meeste activiteiten die
gepland waren op het BurghPlein
vonden geen doorgang. Alleen de
voetbalwedstrijden ('s ochtends op
een veld van Eijkenburg) en de da-
mesvolleybalwedstrijd in de bak von-
den doorgang. Bijgaand de verslagen.
Maar geen jeu de boules, geen ska-
ten en evenmin bakvoetbal tussen
teampjes. Jammer voor de organisa-
toren, hulde voor hen die de regen
wel doorstonden. Volgende keer be-
ter.

Aan beide zijden werden in de wed-
strijd wat pittige overtredingen ge-
maakt. Dat leidde dan weer tot
overspannen reacties. Onnodig alle-
maal, maar blijkbaar onlosmakelijk
verbonden aan het voetbal. Wat er
aan ontbrak was een onafhankelijk
scheidsrechter. Alhoewel, Edjoe Os-
inski, fluitist in het tweede bedrijf, ver-
zuimde zelfs zijn eigen team een
penalty toe te kennen.
Bijna gênant was het einde van de
wedstrijd. Of de Witte Burgh een ver-
lenging wilde? Nee want jullie hebben
met die jonge jongens een veel fitter
team. Ah kom noLl, hielden de Witte
Dorpers nog even vol. Reden voor
een deel van de tegenstander om van
het veld te lopen. Met de opmerking
'2-2 is ook wel een mooie eindstand'.
Pogingen hen alsnog te overreden tot
het nemen van penalty's mislukten.
Waardoor er geen fatsoenlijk einde
kwam aan de (twee)jaarlijkse derby.
Toch blijft de 'trofee', een plexiglazen
geval, in het oude Witte Dorp blijft. Ot
er volgend jaar nog een nieuw treffen
komt, is onzeker.
Op de foto het team:
Hans van Amelsvoort, Joost Banken,
Joep van Boekel, Ronald van den
Endt, Boy Geenen, Diede Hoekstra,
Jorn Munnik, Nick Osinski, Niek
Rohlfs, Leo Schliekelman, Mart Smul-
ders, Henk van de Vondervoort,
scheidsrechter Edjoe Osinski en ....

MichelTheeuwen

Sinterklaas
Ook dit jaar zal het Witte Dorp onze
goede vriend Sinterklaas inhalen. Een
ontvangstcomité bereidt het feest al
weer voor. De datum die in Sints
grote boek staat is 2ó november. Die
zondag komt hij op het Burghplein
aan, zo rond half vier. Daarna gaat
het in een optocht wederom naar de
Blokhut waar hij zich graag zal laten
toezingen door de kinderen uit de
buurt. Wie nog wil meehelpen bij het
organiseren, of op de dag zelf, kan
zich melden bij Corine de Groot,
212554s

Buurt

Even vergaten
de dames b¡i
het volleybal
de tegenpart¡¡

Het nadeel als je ergens aan meedoet
in het Witte Dorp is, dat je een tijdje
later iemand van de redactie tegen
het lijf kunt lopen, die tussen neus en
lippen vraagt: "Heb jij ook niet mee-
gedaan met volleybal op het plein?"
"Nee hoe kom je erbij"
"Oh, ik dacht je te herkennen op de
internetfoto's van Lex." (zie
www. dse. n l/wittedorp)
"Nee joh, dat is Corine, die verwisse-
len ze altijd met mij."
Zo had het moeten lopen.
Helaas liep alles in die vroege och-
tend anders, vandaar dat ik nu braaf
achter de computer zit en die wed-
strijd nog eens voor de geest haal.

Ja, die dag begon met regen, en nog
eens regen.
Mirjam kwam even langs en we be-
sloten de bak op het Burghplein te in-
specteren. Veel te nat, veel te glad,
veel te gevaarlijk! Nee, het feest ging
niet door.
Even een rondje deelneemsters van
het oude Witte Dorp verwittigen en
dat was het dan. Opgelucht haalden
ettelijke dames adem en gingen weer
tevreden verder met het zondagoch-
tend ontbijt.
Teruglopend naar huis en bij het zien
van wat korte broeken, realiseerde ik
mij dat de tegenpartij duidelijk andere
plannen had. ln no time stond de hele
bups bijelkaar.
Luc besloot Welschap te bellen, lnge
wilde het een uurtje uitstellen en dan
hup aan de slag. Onder een rijtje pa-
raplu's werd zo heel wat heen en
weer gepraat. De een had nog meer
verstand van het weer als de ander.
Luc hing nog steeds met Welschap
aan de lijn.

We waren er uit, nog een uurtje en
dan zou het wel droog zijn.

Advertenties

Te koop:
lnklapbaar kunststof ligbed + kussen f
35,- en fietsstoeltje MickeY Mouse
(achter) f 35,-
Lex Bosselaar en Jaco van der Stelt,
hel.2120112.

Te koop gevraagd:
Wie heeft er een broodmachine die
ongebruikt in de kast of kelder staat?
Wil je hem verkopen? lk ben geinte-
resseerd. Jaco van der Stelt, tel. 040
2120112.

Te huur:
Voor feesten en partijen: poppenkast.
Deze was te zien op Koninginnedag
op het Burghplein. Kosten: 115,- Per
dag. lnlichtingen: 2125M5, Toine
Verhappen.

Na een uurtje regende het nog
steeds. Een half uur later keek ik nog
eens naar buiten. Er stonden zowaar
al wat supporters, alleen was er nog
geen damesvolleybalster te bespeu-
ren.

Driftig
Uiteindelijk was het dan zover de
wedstrijd zal er aan te komen. Er
werd drittig warm gespeeld en de
ballen plonsden in de bak.
Het was alleen nog wachten op lnge
terwijlde lucht alweer betrok.
Daar kwam lnge aan geslenterd.
Henk de scheids gaf het startsignaal
en daar ging hij dan. De nylon bal.
Goed voor de dames met een bijna
genezen tennisarm, bijna beginnende
tennisarm en dames met potentièle
kansen op een tennisarm.

De supporters hebben mogen genie-
ten van 12 verzogen katten in een
modderbak. Je zou even vergeten dat
er ook nog gevolleybald werd.
De regen viel met bakken in de bak
maar de dappere dames gingen door
tot het bittere eind.
Het hoogtepunt was toch wel de duik
van Petra. Als een elegante dolfijn
dook ze in een plas water. Ze had de
bal nog net kunnen redden van de
vloer. Dat is klasse.

Er werd veel geoefend in de wedstrijd,
hoe sla je nu op, hoe moet je de bal
opvangen, tot hoeveelgaat dit, mag je
de bal maar een keer aanraken, moet
hij er de derde keer over?, etc. Erg
oveduigend won deze keer het oude
Witte Dorp met 2-0.
We wachten nog op de bekerl

Partytent
Na afloop kon iedereen nog lekker
nagenieten onder een heuse pertinent
of paraplu van een drankje of chipsje.
Werd er nu het meest nagepraat over
de wedstrijd? Nee dus!
Het ging wel over het hebben van een
buurlhuis, de bak zwart laten asfalte-
ren, het weer dat juist deze ene dag
het af liet weten, de prijs van de hui-
zen, het volgende evenement, etc.

Volgend jaar dan maar een wed-
strijdje basketbal?

Josje Aarts

Te koop:
Wijn Vin du Dok, de huiswijn van het

Witte Dorp: /11,- per fles. Te koop bij

Jan Willem van der Velden, Burgh-
straat 11

Te koop:
Boek "Het Witte DorP in Eindhoven
van Dudok" f 25,-
KalenderWitte DorP f 17,50

Jeroen Raaijmakers, St. Odastraal 7,

tel. 2'110092.

Te huur:
Het Witte DorP heeft een driedelige
ladder, uitgeschoven 8,25 meter lang.
Deze ladder is ook te gebruiken als

vrijstaande ladder. Huurprijs f 10,-

per dag, Í 7,5O voor een halve dag'
Te bevragen: Leon van GorP, St'
Odulphusstraal 41, tel. 21 341 91.

Wit op zwart biedt de mogelijkheid om
advedenties te plaatsen. Wij rekenen
f2,50 per advedentie. U kunt uw ad-

verlentie of oproep inleveren bij elk lid
van de redactie.



Doelvan de Stichting
Volgens de statuten is het doelvan de
stichting:
Het beschermen van het specifieke
karakter van de wijk 'het Witte Dorp'
te Eindhoven, alsmede het bevorde-
ren van de kwaliteit van de woonom-
geving en het leefklimaat en voorts al
hetgeen met het vorenstaande in de
meest ruime zin genomen in verband
staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting beoogt niet het maken
van winst.

Onvoldoende aantal bestuursleden
Wat is er nodig om het doel van de
stichting te venruezenlijken? Allereerst
denken wijdat dit een voor de wijk re-
presentatief bestuur met voldoende
leden is om activiteiten in het kader
van het doel van de stichting te initië-
ren. De organisatie van die activiteiten
dient dan weer gedragen te worden
door voldoende vrijwilligers uit de wijk.
Waarom is dit aantal zo belangrijk?
Om diverse redenen:
-iedereen is tegenwoordig druk, druk,
druk Spreiding van taken over meer-
dere mensen is daarom bittere nood-
zaak.
-een stichting is geen vereniging met
een ledenvergadering die een 'ach-
terban' vertegenwoordigt. Hoe meer
mensen uit de wijk meedoen aan de
activiteiten, hoe meer de activiteiten
de behoeften uit de wijk zullen weer-
spiegelen.

Met de nodige hoogte- en dieptepun-
ten is dit jarenlang goed gegaan,
maar nu bestaat het bestuur nog
maar uit vier leden, waarvan twee le-
den voor wie de termijn van drie jaar
erop zit en die de wens te kennen
hebben gegeven hun functie neer te
willen leggen. Het is ons in het afge-

lopen half jaar niet gelukt om de in
onze ogen vier of vijf noodzakelijke
nieuwe bestuursleden te vinden. Vol-
gens de statuten moet een bestuur
minstens drie leden te hebben.

Activiteiten
Om welke activiteiten gaat het op dit
moment?-Vanuit de stichting worden
drie activiteiten per jaar getrokken,
namelijk het Sinterklaasfeest voor de
kinderen, Koninginnedag en de
Lichtjesroute. Behalve de Lichtjes-
route, worden alle activiteiten samen
georganiseerd met de bewonersvere-
niging van de Witte Burgh. Zij initiëren
de sportdag, de straatspeeldag en het
feest rond Oud en Nieuw (was vroe-
ger de nieuwjaarsreceptie). Verder
wordt Wit op Zwart via de stichting fi-
nancieel ondersteund en verkoopt het
bestuur boeken, wijn en kalenders

van de buurt. ln het verleden was ook
het belang van het gezamenlijke on-
derhoud in de stichting vertegenwoor-
digd, maar dit is bi¡ de
statutenwijziging in 1992 onderge-
bracht bij een apart onderhoudsfonds.
Een paar jaar geleden speelde nog de
herinrichting van het Burghplein, waar
de stichting een actieve rol in speelde.

Stichting is geen garantiefonds
Uit de manier waarop de stichting het
laatste jaar door bewoners is bena-
derd, blijkt dat men haar ziet als een
soort garantiefonds voor activiteiten:
we organiseren wat en als we tekort
komen dan staat de stichting achteraf
wel garant. Dat organiseren is natuur-
lijk prima, maar het achteraf aanklop-
pen bij de stichting niet. Dit strookt
niet met de statuten: deze rol wordt
expliciet verboden.

Toekomst van de stichting
Moet het Witte Dorp een bewoners-
vereniging krijgen? Wellicht sluit de
stichtingsvorm niet meer aan bij de
huidige functie van stichting, namelijk
buurtactiviteiten organiseren. Afhan-
kelijk van de reacties naar aanleiding
van dit bericht en de daarop volgende
ontwikkelingen in de komende maan-
den kan ophetfing van de huidige or-
ganisatievorrn per 1 januari 2001 en
oprichting van een bewonersvereni-
ging (door wie daar behoefte aan
heett) een optie zijn.

Consequenties per 1 januari200l
Het huidige bestuur is te klein om aan
haar taken te kunnen voldoen en
vooralsnog is er in de buurt weinig
animo voor invulling van bestuurs-
functies. lndien er voor 1 januari 2001
geen acceptabele opvolgers gevon-
den zijn zal het huidige bestuur het
beheer van de stichting overgeven in
handen van een notaris. Dit houdt in
dat er geen betalingen voor activitei-
ten meer verricht kunnen worden door
een bestuur uit de wijk.
Wij hopen uiteraard dat de tot nu toe
onvindbare nieuwe fakkeldragers zich
alsnog zullen melden, zodat deze
laatste stap niet nodig zal blijken te
zijn.

Reacties
lndien u wilt reageren op dit artikel
kunt u terecht bij een van de be-
stuursleden of dit schriftelijk doen
naar St. Odastraat 4.

Frank van den Bemd (voorzitter), 2126788
Lisette Appelo (secretaris), 21 17130
Annette Romijn (penn.meeste r), 21 32481
Jeroen Raijmakers, 21 1 0092

Een mooie zonnige dag dit voorjaar.
Met een vriendin samen geniet ik van
een ijsje op het terras van een ijssalon.
De rijbinnen groeit gestaag want meer
mensen hebben zin in ijs. Een jong stel
met een jongetje van een jaar of acht
komen aangefietst. Ze zellen hun fiets
naast de ijssalon neer, natuurlijk goed
op slot. Ze lopen naar binnen om hun
ijsje uit te zoeken.

Met stomheid geslagen
Een ogenblik later komt er een
jongeman voorbij, pakt de herenfiets op
en loopt er mee weg. Een attente
terrasbezoeker ziet het en waarschuwt
de eigenaar van de fiets die er
spoorslags achteraan gaat. Nog
nahijgend komt hij even later terug met
zijn fiets. Aan de omstanders doet hij
zijn verhaal: de dief had in de gaten dat
hij hem achtema zat en zette snel de
fiets neer.
We zijn allemaal met stomheid
geslagen over deze gebeurtenis. Op
klaarlichte dag, voor het oog van een
flink aantal mensen, neemt iemand
zomaat een fiets mee. We hebben het
nog nauwelijks in de gaten ook.
Gelukkig liep het dit keer goed af.

Tien minuten
Eind juni ga ik nog even snel een
boodschap doen bij de supermarkt in

de buud. We gaan de dag erna met
vakantie en ik mis nog iets lekkers voor
onderweg. lk zet mijn fiets in het
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fietsenrek en doe hem op slot. Met de
ketting vastleggen lijkt me niet nodig
voor tien minuten en midden op de dag.
ln gedachten kom ik tien minuten later
de supermarkt uit. lk denk aan de
zaken die geregeld moeten worden
voordat we morgen op stap kunnen.

Aan de ketting
Automatisch loop ik naar de plaats waar
ik mijn fiets heb achtergelaten. Eerst
denk ik nog dat ik me vergis in het
fietsenrek, maar helaas, ook in de
andere rekken staat hij niet. Mijn mooie
fiets met halogeen lamP, zeven
versnellingen en bel in het handvat. ln
eerste instantie ben ik te verbaasd om
boos te zijn. Omstanders delen mijn
verontwaardiging: "je fiets gestolen?
Wat vervelend". Later denk ik lullie
stonden er waarschijnlijk bij toen het
gebeurde'. lk loop nog rond om te
kijken of hij niet een straat verder staat.
Maar nee, hij is nergens te bekennen.
lntussen boos geworden loop ik naar
huis. Verdorie, wat is dat nu voor
mentaliteit. Gewoon op klaarlichte dag
waar andere mensen bij staan, een fiets
meenemen. Het is nota bene al de
tweede die ik op deze manier kwijtraak.
Ze weten ook wel welke fiets ze
meenemen, de eenvoudige modellen
staan er allemaal nog. Gelukkig is hij

vezekerd, maar toch.
Voortaan leg ik mijn fiets altijd aan de
ketting, al is het voor de deur.

moment en stapte brutaal over in de-
ze klaarstaande auto, zijn kompaan
en de politie geblokkeerd achterla-
tend. Zijn kompaan werd ter plekke
ingerekend en via de mobilofoon kon
later ook de autodief worden aange-
houden.
Bewoners die werden opgeschrikt
door het gegil en gepiep van banden
en wild zwaaiende alarmlichten be-
grepen aanvankelijk totaal niet wat er
aan de hand was.
De eenvoudige honduitlater liep voor
de zekerheid maar een extra blokje
om.
De volgende dag stond de gestolen
auto weer op z'n vertrouwde plekje en
herinnerde niets aan de grimmige
sfeer van de nacht eloor.

club heeft enthousiaste leden. Zii be'
staat al langer dan twintig jaar.

Voor dit huidige seizoen, (in septem-
ber begonnen), hebben we nog ruimte
voor eníge nieuwe leden. Dames die
het een gezonde zaak vinden om
door training hun conditie oP Peil
te houden of te verbeteren kunnen
voor nadere informatie contact opne-
men met mevrouw Akkermans, St.

Bonifaciuslaan 34. -lel. 21 17067 .

BuurUlngezonden

Bestuur Stichting Witte
Dorp houdt ermee op

Nieuwe organ¡satievorm nod¡ g ? Laatste oproep bestuursleden

Het bestuur van de Stichting Witte Dorp de Burgh is van plan haar funciies per I ja-
nuari 2001 neer te leggen. Het bestuur is al langere tijd op zoek naar nieuwe be-
stuursleden. Alle pogingen tot nu toe zijn op niets uitgelopen. Dit ís een laatste
oproep aan verborgen enthousiastelingen. Als niemand zich meldt, zal het beheer
van de stichting worden overgedragen aan een notaris.

Fietsendieven slaan
hun slag in Eindhoven
Je frets op stot zetten is vandaag de dag niet meer voldoende. Wil je je wapenen tegen

de wel zeer ac'tieve fietsendieven, dan moet je hem minstens met een kabelslot ergens
aan vast teggen. Niet alleen 's avonds of in de stad, nee ook overdag voor de

supermarkt. Een mooie fiets mag je wel driedubbel vastleggen, anders ben ie hem

binnen de ko¡tste keren lcwijt.

Wildwest in de
Odulphusstraat
Enkele weken geleden, oP een zon-
dagavond om half elf, heeft midden in
de Odulphusstraat een brutale autor-
oof plaatsgevonden. Twee jongeman-

nen probeerden in de buurt een
bromfiets te stelen en werden daarbij
op heterdaad betrapt. Zij sloegen op

de vlucht in hun (ook gestolen) auto,

achtervolgd door de politie. ln deze
wilde achtervolging reden zij zich vast
in de OdulPhusstraat waar de auto
van een buudbewoner, midden oP de
weg stond. Met draaiende moter, oP

het punt om te vertrekken. De dief
achter het stuur bedacht zich geen

Advertentie
Lichaamsbeweging voor
sport¡eve damessen ¡oren

Op alle dinsdagavonden van halfze-
ven tot half acht zijn dames van zestig
jaar en ouder een uur actief bezig mel
lichaamsbeweging. Dat gebeurt in
clubverband onder de deskundige lei-
ding van een gymlerares in het Vos-
senhool bij de kerk van Tuindorp. De

A Le.tte¿, to- thø e'd'¡.tor/ßrí,e,\/a/v vø4tula.e't"t'
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'Lastige mensen hier?
Nou misschien 5o/o'
Een half iaar lang loopt hij al in de buurt rond. Iedereen die zijn huis heeft laten
schilderen, heeft wel met hem van doen gehad. vooraf bij de opnames, tijdens de
schilderbeu¡t als er íets te regelen víel of erna bíj de opleveríng. Voorman'Leo van
Gerwen van de schitderscombinatie die net wine'oorp 'viitte', vindt het een
geweldige klus: 'jullie zitten in een fantastische buutt'. Maar toch is hij btij dat ier
erop zit.

Kru ispunten Geld ropseweg-
P. Dondersstraat aan gepakt
Maandag 2 oktober is de de gemeente Eindhoven gestart met de reconstructie van
het stuk Geldropseweg fussen de Petrus Dondersstraat en Gabriël Metsutaan/Sint
Jorislaan. ook de beíde kruispunten worden opnieuw ingericht. Tijdens de
werkzaamheden, die tot eind november duren, zat steeds één rijrichting open
blijven.

Verkeer vanuit Eindhoven wordt via
de Geldropseweg-Hertogstraat-Stra-
tu msedijk-Leenderweg- Rin g-Geld rop-
seweg omgeleid. Verkeer vanuit
Geldrop richting centrum wordt via
dezelfde route omgeleid.
Meteen de eerste dag van de werk-
zaamheden, 2 oktober, bleken de ge-
volgen voor onze buurt al.
Automobilisten die bovengenoemde
omleidingen niet wensten te volgen
kwamen in een fuik terecht en zoch-
ten door het Witte Dorp een uitweg.
Daarbij en passant alle verkeersre-
gels oveftreden die je maar kunt be-
denken: te hard rijden (haast, haast,
haast!), in de verkeerde rijrichting
(hoe kom je nu weer richting Joriskerk
vanuit deze buurt?) of gewoon draai-
end op de weg, de Jorislaan bijvoor-
beeld.
De reconstructie van het stuk
Geldropseweg en de kruíspunten is
het sluitstuk van eerdere werkzaam-
heden aan de aansluitende wegen.
De inrichting van de Geldropseweg en
kruíspunten wordt aangepast, daar

Geheugentraining
van Ouderenwerk

De Stichting Welzíjn Ouderen Eindho-
ven organíseert vanaf dinsdag 7 no-
vember een cursus Geheugentraining
voor 55-plussers. De lessen worden
gegeven in het wijkbureau Ouderen-
werk aan de Thijmstraat, steeds om
half drie. De kosten bedragen 50 gul-
den per persoon, inclusief cursusma-
teriaal en koffie of thee.
De cursus is bedoeld voor mensen

mee worden weg en kruispunten vei-
liger. Ook wordt onder andere de
voorsorteersituatie op de kruising
Geldropseweg/ Gabriël Metsulaan
gewijzigd. Het (versleten) asfalt wordt
vernieuwd en onder het kruispunt met
de Jorislaan wordt een nieuwe riole-
ring gelegd. Er wordt in twee fasen
gewerkt. Gestart wordt met het noor-
delijk gedeelte van de Geldropseweg
en driekwart van het kruispunt Gabriël
Metsulaan/Sint Jorislaan. De rijweg
vanaf de Ring in de richting van het
centrum is dan geblokkeerd. Op het
kruispunt zijn beide doorgaande rij-
richtingen van en naar het centrum
geblokkeerd.
De tweede fase omvat de zuidelijke
rijbaan van de Geldropseweg (aan de
kant van het Witte Dorp, zeg maar.
De rijweg vanaf de Ring richting cen-
trum is dan geblokkeerd. De Lichtjes-
route, die de werkzaamheden
passeert, kon gewoon doorgang vin-
den want de zuidelijke rijbaan van de
Geldropseweg bleef bereikbaar (van-
uit de Jorislaan naar de Ring).

die zich zorgen maken dat hun ge-
heugen achteruit gaat of die vinden
dat hun geheugen minder goed werkt
als ze zouden willen. Tijdens de les-
sen wordt uitgelegd hoe het geheu-
gen werkt en hoe informatie wordt
opgeslagen. Ook komen er allerlei
tips aan bod over het gebruik van
ezelsbruggetjes en geheugensteun-
tjes. De cursus wordt gegeven door
een speciaal opgeleid docent en be-
staat uit zes bijeenkomsten. Voor
meer informatie of aanmelden: lngrid
Gaasterland, tel. 2867768 of de
Stichting Welzijn Ouderen Eindhoven,
te|.2385464.

.r.: :i ' j

Voorman Leo van Gerwen (links
COT-man John Weeda bij een van de
huizen in de Petrus Dondersstraat.

ln zijn 'kantoortje', de container op het
Burghplein is ingericht met een bu-
reautje en enkele stoelen, wordt hij
enkele keren tijdens het gesprek ge-
beld. Aan de telefoon de steigerfirma.
'Als jullie die steigers niet kunnen
bouwen, kom ik vast te zitten.' Het is
een van de problemen die Leo van
Genruen heeft: hoe de toeleverancier
zodanig in de greep te houden dat zijn
mannen aan het werk kunnen blijven.
Ook loopt er tijdens het interuiewtje
een buurtgenoot binnen met wat vra-
gen. Bij het werk zouden de schilders
een lekkage verooaaakt hebben. Van
Genruen besluit tot het maken van een
afspraak. Hij wil de schade zell zien.
En John Weeda van het begelei-
dingsbureau COï gaat mee. Zodat
alles goed geregeld wordt.

Referentie

'De schilderbeurt hier is toch een
goede referentie voor onze bedrijven.
De buurt heeft een goede naam. We
willen ons visitekaartje afgeven, maar
dan moet je het ook echt goed doen.
Want het is zeker geen gemakkelijke
klus. Het liefst zou ik er twee jaar over
gedaan hebben, dan had je het wat
rustiger kunnen plannen, niet zo hoe-
ven doordouwen. En ja, ik zaltoch wel
blij zijn als het voorbij is.'
Een hoop gedoe gaf de organisatie.
Hijvergelijkt: zijn vorige grote klus, het
schilderen van de Witte Dame, kende
één opdrachtgever. ln het Witte Dorp
is elke eigenaar ook een opdrachtge-
ver met een eigen conlract. 'Als we
het dan ergens over oneens zijn, ga je
er weer naartoe, om de zaak te be-
spreken, want de trein moet toch
doorrijden. Daarom ben ik ook altijd
bereikbaar', aldus Van Gerwen die
zelf bij Coolen werkt. Ook John Wee-
da benadrukt het belang van commu-
nicatie op dit project. Zeker niet in de
minste plaats vanwege de kritische
benadering door de opdrachtgevers.
'Als je je auto naar de garage brengt,
vertrouw je erop dat de monteurs hun
werk goed doen. Bij een schilderbeurt
heeft iedereen verstand van schilde-
ren. Over die eigen mening moet je

praten. Soms moet je mensen er echt
van overtuigen dat er voor het hele
project gekozen is voor één opzet,
één kleur, één verfsysteem.'
Dat is niet bij iedereen gelukt. Een
aantal mensen op het Burghplein
weigert mee te doen. Zij vinden dat de
beurt te vroeg komt, deels onnodig is
en zelfs slecht voor de verflaag. Wee-
da en Van Gerwen willen er niet veel
over kwijt nu de kwestie is voorgelegd
aan de geschillencommíssie van de
Vereniging Onderhoudsfonds.
Zjn het lastige klanten, hier in het
Witte Dorp?
De heren kijken elkaar wat besmuikt
lachend aan. Nou, misschien voor vijf
procent...'ln veel buurten', vertelt
Weeda, 'zeggen mensen na een keer
uitleggen, oké, dat is goed. Hier krijg
je vier A-viertjes goed geformuleerde
vragen waar je jurist voor moet zijn.
En dat zijn ze dan vaak ook. Dat is
overigens helemaal niet erg, maar het
vergt wel veel energie.'
Behalve met de opdrachtgevers had
Van Gerwen natuurlijk ook een en
ander te stellen met zijn eigen men-
sen, de leveranciers, het weer en de
vakantieplanning. Over zijn schilders-
ploeg: 'Dat zijn ook allemaal verschil-
lende mensen. Soms klikt het
onderling niet, soms klikt het niet met
de bewoners. Dan ben ik net een so-
ciaal werker om het allemaal in orde
te maken.'
Weeda en Van Gerwen zijn tevreden
over de Schilderbeurt 2000. Ze heb-
ben respect voor het werk van het
verenigingsbestuur.'De buurt dreigde
tien jaar geleden te verpauperen. lk
heb hier een tante wonen, dus ik heb
dat zien gebeuren', vertelt Van Ger-
wen. 'Door het onderhoud is de beurt
weer opgelift en hebben de huizen
hun waarde behouden. Natuurlijk zijn
er klachten over de schilderbeurt,
maar daar mag je toch respect voor
hebben.'Van Gerwen en Weeda ma-
ken zich wel zorgen over de toe-
komst. 'Dit is een onderhoudsgevoelig
project. Eigenlijk zou je regelmatig
een bijwerkbeurl moeten doen. De
dakkapellen zijn het slechtst, vangen

het meeste regen. Die moeten over
enkele jaren echt weer nagekeken
worden', aldus Van Gerwen.


