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Peliodiek voor de bewoners van De Witte Burgh, Eindhoven. 

, , 
Al weer enige weken geleden hebben we de jaarlijkse algemende ledenvergadering 
gehad. De opkomst was boven verwachting. Uw sfeerverslaggever heeft minstens 25 
trouwe bezoekers geteld. Onze waardering, bewondering en afgunst is hun deel. Het 
bestuur vergastte ons op cijfers, cijfers en nog eens cijfers. Als toetje was er nog het 
verslag van de commissie werden de trouwe w€~nl[Ji():rI[lLe-cr .. S"'.· ... "'.·.7 

dolven onder drempels ende buurtgenoten. 
veel sfeer. 
De cijfers van het 
bestonden o.a. uit het finan-
cieel jaarverslag. Ik zal 
niet trakteren op een 
ling. U moet dit zelf 
Het is een genot voor oog en 
oor. Komt al

len! De kas,cOIltrS~.I~?g~l~:S:. 

ê;tontributie 
97 blijft on-
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gewijzigd op 25 gulden 
staan. 
Toen we bekomen waren 
van deze happening had een 
bestuurslid de euvele 
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op de wij ve 
We wonen nu een dikke twee jaar in onze wijk. Al die 
tijd heeft de wijkvenmiging wat proberen te betekenen 
voor haar leden. Tijdens de bouw onderhielden de be
stuursleden contacten met het Bouwfonds, VaI!. Bree en 
de gemeente Eindhoven. Middels de algemene leden
vergaderingen en de wijkkrant probeerden we zoveel 
mogelijk relevante informatie te verspreiden onder de 
leden. 
N adat de laatste bewoners 
zich hadden gevestigd heb
ben we eerst de Stichting 
Beheer Paden opgericht en 
zijn we ons gaandeweg meer 
toe gaan leggen op sociale 
activiteiten zoals het ope
nings feest en de sportdag. 
Spelenderwijs is er een sa
menwerking met de wijk
vereniging van de aanpa
lende wijk tot stand geko
men waardoor het mogelijk 
werd rond Sinterklaas, 
nieuwjaar en koninginnedag 
een activiteit te organiseren. 
Dat wordt ook weerspiegeld 

tinu. Na de begeleiding van 
het bouwtraject hebben we 
een aantal sociale activitei
ten proberen te organiseren 
om elkaar spontaan tegen te 
kunnen komen. En daar 
merken we nu weer van dat 
de behoefte aan dergelijke 
activiteiten ook wat begint 
af te nemen. Zoekend naar 
een verklaring daarvoor ko
men we uit op de analyse dat 
de bewoners in onze wijk zo 
langzamerhand hun eigen 
contacten hebben opge
bouwd en nu minder be
hoefte hebben aan gezamen-
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te hanteren voor ons wijk
feest/sportdag. Liever doen 
we een keer in de zoveel j aar 
iets speciaals dan dat we 
routinematig elk jaar het
zelfde draaiboek uit de kast 
halen. 
Momenteel fantaseren een 
aantal wijkbewoners over 
het organiseren van een 
groots Milenniumfeest op 
het Burghplein. En we kun
nen steeds meer gaan orga
niseren voor onze jeugd. 

Paraat 
We blijven natuurlijk alert 
en proberen goed in de ga
ten te houden wat er om ons 
heen allemaal gebeurt. Als 
er zich gelegenheden voor 
doen om onze belangen col
lectief te behartigen zullen 
we zeker voorstellen aan 
onze leden om dan geza-

in de. naam die v .. ;e voor onze lijke i::tcti\'iteiten. En ook menlijk a}:tc te ondernemen. 
vereniging plegen te gebrui
ken. Noemde we ons zelf 
een paar jaar geleden nog 
een kopersvereniging, te
genwoordig opereren we 
vooral als een wijkvereni
ging en plegen ons ook zo te 
noemen. 
Als vereniging proberen we 
in te spelen op de behoeftes 
die in de wijk leven. En die 
behoeftes veranderen con-

daar zullen we ons als vere
niging weer op aan passen. 
Natuurlijk blijven we een 
beperkt aantal sociale activi
teiten ondersteunen en pro
beren we daarin ook ver
nieuwend te blijven. De 
laatste nieuwjaarsreceptie is 
daar een voorbeeld van. 
We hebben ook al besloten 
om niet als een jaarlijks au
tomatisme dezelfde formule 

Een gelegenheid doet zich 
voor wanneer het over een 
paar jaar tijd wordt om onze 
woningen een verfbeurt te 
geven. 
De vereniging kan dan pro
beren collectief verf in te 
kopen of uit te zoeken voor 
haar leden welk schilders
bedrijf de gunstigste voor
waarden aanbiedt. 

Vrijmoedig dactioneel 
Dix, deca, ten, jawel al weer nummer tien van uw wijkorgaan. Dank zij dit blad kunt u deze 
keer bijvoorbeeld kennis nemen van belangwekkend ovelpeinzingen over het wel en wee van 
de wijkvereniging. In dit interessante artikel wordt weliswaar dit blad over het hoofd gezien, 
maar daar storen wij ons niet aan. Het toont maar weer hoe vanzelfsprekend men deze krant 
en de kwaliteit ervan begint te ervaren. Wat ons wel opvalt en stoort, is hetfeit dat eveneens 
voorbij gegaan wordt aan het gezwoeg van de dappere werkgroep verkeersveiligheid. En 
dat juist op het moment dat deze werkgroep haar eerste succes, lees paaltjes, scoort. Nog 
bonter maakt onze sfeerverslaggever het. Zijn commentaar op de AL V is nog redelijk objec
tief maar het verslag van de vergadering van de Stichting Beheer Paden gaat te ver. Een 
dergelijk ongecollegiaal commentaar op werkzaamheden van mede buurtbewoners is onfris. 
Het gaat voorbij aan de inspanningen die deze, ook dappere, bestuursleden zich getroosten. 
Denk aan de voortvarendheid waaJmee onze achterpaden voorzien zijn van verlichting. 
Denk aan de veldslagen die zij met het Bouwfonds hebben geleverd. Je kunt aan zoveel 
denken. Het is dat wij geloven in persvrijheid. 

Maar goed er zzjn in deze krant ook leuke artikelen te genieten. Een fris interview met bijna 
Mossiaanse uitspraken van de 'generaal' van de Witte Burgh. Een realistisch artikel over de 
plannen van de herinrichting van het plein, etc. 
En, wie is toch de Witte Ridder? Wie het weet, laat het ons weten. Overigens hopen wij nog 
vaker van deze Don Quichot te lezen. 
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De commissie verkeersvei
ligheid vertelde.vançlose .. 

encounters~~tve:rte~~n -
wOOl·digersva~~e.g;emeen

te, van drYrn~l§llitcyber
space en hekjes op$ptoirs. 
Een a~~;yezi9.p.Inpl(ldeypl 
trots d~]~~Jig;~§>gaf hij de 
ingangsdrempels. De zaal, 
nog steeds bezig de drem-
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pels en hekjes te verwerken, 
heeft deze gasgever niet ge
lynched. 
Toch n~?.~pn teken van be
schay:irl9~jFens dit 
de discussie. 
Binneneèn 

ga~~~~ng 
maa.kten 
tWeede bedrijf 
v6iid, de van 
Stiching Beheer Paden. 

"Dat hadden we toch 
beter moeten 

voorbereiden" 
De snelheid en nauwkeurigheid, die zo kenmerkend was voor 
het eerste deel van de avond, was als sneeuw voor de zon 
verdwenen. Jammer, jammer en nog eens jammer. Het had 
zo mooi kunnen zijn. Hier geen stoere verhalen van uitput
tende, bloedelige, veldslagen met het Bouwfonds. Hier geen 
goed kloppende financiële verslagen. Het financiële plan 
voor 1997 hebben ze voor uw sfeerverslaggever uitstekend 
verborgen weten te houden. Helaas werd er hakkelend 
(drugs?!) en stotterend gesproken over het werpen van hand
doeken in ringen toen het ging over de overnemen van de 
paden van het Bouwfonds. De zaal, gewend als ze was aan 
de kwaliteit die zij eerder op de avond genoot, kwam in op
stand. Via slinkse, omtrekkende, bewegingen kwam het be
stuur eruit. Men zou nogmaals dapper ten strijde trekken te
gen het Bouwfonds om de kwaliteit van de paden te waar
borgen. Tip van uw sfeerrapporteur: meldt het Bouwfonds 
dat ze alle problemen kunnen aflcopen voor 100.000 gulden. 
Het financieel verslag was zeer orgineel al was het alleen 
maar dat de balans een onbalans van 100 gulden vertoonde. 
De zaal, inmiddels moegestreden, liet dit erbij zitten. 
Na ongeveer een uur trok iedereen, vol bewondering over de 
moed van het bestuur van deze Stichting, met gemengde ge
voelens naar huis. 
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In gesprek met playing captain sVerhoeven 

Jas, je selectiebeleid is veel 
aan kritiek onderhevig ge
weest, benje daarvan onder 
de indruk? 

Jammer is dat er vele mis
verstanden gerezen zijn. Na
tuurlijk is een interwijk een 
spannende gebeurtenis en 
voelen velen zich geroepen 
zich te bemoeien met het 
selectiebeleid. Voetbal is 
van iedereen en dus is te ver
wachten dat er vele stuurlui 
aan de wal te vinden zijn. 
Vervelend was alleen dat 
ook jullie van de hant een 
aantal aperte onjuistheden 
de wereld ingebracht heb
ben." "Een paal voorbeel
den: Doelman Rob Camps 
was en is normaliter Ie keu
ze. Hij was inderdaad in 
Spanje tijdens de interwijk. 
Wat jullie niet wisten, is dat 
hij in Nou Camp besprekin
gen voerde samen met zijn 
zaa.k:waamemer (Niek red.) 
omdat de transfer met Kop
ke niet door dreigde te 
gaan." "Rob Marcelissen 
was, in tegenstelling tot wat 
jullie beweerden, uiterst ge
motiveerd maar ik had zo 
mijn twijfels. Onze 'Belg' 
identificeerde zich teveel 
met de speelstijl in België. 
Mijn angst was dat hij zich 
niet thuis zou voelen in onze 
aanvallende concepten. Ge
lukkig hebben de tactische 
besprekingen wonderen ver
richt. Mijn consult bij Jantje 
Rekel' heeft daar mede aan 
bijgedragen. Johan de 
Tackelaar werd niet door mij 
geselecteerd omdat mijn in
dmk was dat de tegenstan
der, indien opportuun, zich
zelf wel zou blesseren. Zo
als u gezien heeft, was ook 
die inschatting juist." 

Kunt u misschien iets lneer 
vertellen over uw NLP aan
pak bij diegenen die uitein-

delijk in het team werden 
opgenomen? 

"Weer een hardnekkig mis
verstand. Ik heb die Ratel
band retoriek niet toegepast. 
Natuurlijk, op jongens van 
de patatgeneratie, zoals 
Marcel, moet ingepraat wor
den, maar hij stond er wel. 
Vijftig weken per jaar snuift, 
rookt en doet hij alles wat de 
lieve god verboden heeft, 
maar de week voor de wed
strijd doorstaat ie de con
ditietest wel met glans." 
"Theo is op het laatste mo
ment geselecteerd. Hem 
werd in het vOOljaar al ver
teld iets aan zijn gewicht te 
doen maar Theo heeft ge
woon teveel 
feestjes. Toch 
heb ik hem er
bij gehaald 
omdat hij men
taal een voor
beeld is voor 
andere Jon
gens, zoals bij
voorbeeld 
Wieger." 
"Wiegel' IS 

mentaal enorm 
gegroeid. In 
een van de eer
ste trainingses
sies liep hij nog 
weg omdat hij 
het niet eens 
was met een 
beslissing van 
de leiding. De
ze energie heb
ben we om we
ten te buigen in 
een Jan Wou
ters achtige a
gressie. Dat hij 
in de wedstlijd 
niet excelleer
de had alles te maken met de 
geslaagde intirnidatie pogin
gen van de tegenstander. 
Wieger is een hoge-drukvat 
en de late opkomst van het 

Sportief IS 1996 
weer een goed jaar 
geweest voor V.C. 
de Witte Burgh. 
Reden om eens te
rug te blikken met 
de coach van het zo 
succesvolle team. 
Cluciaal is daarbij 
natuurlijk de vraag: 
Wat mogen we in 
het jaar 1997 ver
wachten van 'onze 
jongens'? 

Foto: [na Schrijver 
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Witte Dorp deed hem de das 
om." "Hans is iemand met 
een enorm spelinzicht. Geen 
fout ontsnapt aan zijn aan
dacht en hij is dan ook een 
ideaal verlengstuk van de 
coach in het veld. Goed, ik 
geef toe zijn eigen rende
ment is erg laag, maar zijn 
aanwijzingen zijn van on
schatbare waarde. Een leek 
langs de kant ziet dit meestal 
niet." 

U had ook welle! om nieuwe 
spelers direct in te passen. 

"Frans. was nieuw in het 
team. Een echte teamspeler 
die, in tegenstelling LOL eer
der berichten, niet bij Haar

lem gevoet
bald heeft, 
maar gekorf
bald. Het zal 
de kenner op
gevallen zijn 
hoe strak hij de 
zones gebruik
te. In het korf
bal zie je dat 
ook. Tevens 
viel op dat hij 
niet echt fysiek 
speelde. Dat 
zal wel iets 
met het ge
mengde karak
ter van het 
korfbal te ma
ken hebben." 
"Het verhaal 
François is een 
tragische ge
schiedenis. 
Een jaar lang 
heeft hij gepro
beerd zijn bles
sure geheeld te 
krijgen. 
Krachttraining 

die zelfs bestond uit het da
gelijks aanduwen van zijn 
eigen auto, terwijl die ge
woon te statten was, heeft 
uiteindelijk niets anders dan 

een deceptie opgeleverd. 
Opnieuw moest François na 
luttele speelminuten afha
ken. Dat doet een coach pijn 
hoor, geloof me." 

Presteerden de bekende ge
zichten wel naar behoren 
volgens u? 

"Pieter is onze bikkelaar. 
Snel en meedogenloos is hij 
een back die er altijd staat. 
Toch waren er twijfels over 
zijn selectie. Hij liet de trai
ningen vaak schieten en het 
leek erop dat hij andere be
zigheden liet prevaleren. 
Zijn niemve liefheeft echter 
een belangrijke rol op de 
achtergrond gespeeld en 
wist hem opnieuw te moti
veren. Hoe? Daarover kan ik 
u niets u melden." "Michel 
heeft Rob op uitstekende 
wijze vervangen in het doel. 
Niet onbelangrijk was dat 
Michel de scheidsrechter 
goed kende. Daannee sug
gereer ik niet dat de wed
strijd gekocht was, maar 
veeleer dat een team als het 
onze, dat altijd op het 
scherpst van de snede speelt, 
speelt zoals de scheids het 
toestaat. Michel zal niette
min volgend jaar weer in de 
voorhoede geposteerd wor
den." "Maarten is de onbe
twiste snelheidskampioen 
van ons elftal. Zijn vOOl-be
reiding, in zijn eigen tuin 
met speciaal daartoe gefokte 
hazen, wierp opnieuw zijn 
vruchten af. Hoewel hij zelf 
moeilijk scoort, laat Maar
ten anderen scoren en dat is 
ZIJn verdienste voor dit 
team. Het is buitengewoon 
spijtig dat Maarten geen op
volgers zal leveren voor het 
team van de toekomst. Snel
heid wordt, let op mIJn 
woorden, het wapen van de 

(vervolg op pagina 4) 



Nummer 10 

(vervolg van pagina 3) 

toekomst." "Ben behoort 
ook tot de categorie snel. 
Hoewel op leeftijd is Ben 
nog altijd uiterst scherp. Zijn 
pingelen, waarop altijd veel 
kritiek komt, is natuurlijk 
niet altijd even effectief, 
maar wees nu eerlijk: was 
Coentje Moulijn altijd zo ef
fectief? Nee, de selectie van 
Ben baarde mjj alleen zor
gen inzake te verwachten 
supportersrellen. Iedereen 
weet dat in de B urghside de 
notoire relschoppers gehuis
vest zijn. Met de selectie van 
Ben, mateloos populair in 
die kringen, liepen we een 
zeker lisico. Afgezien van 
Ama, viel het eigenlijk alle
maal best mee vond ik." 
"Eefje tenslotte begint meer 
en meer zijn draai te vinden 
in ons team. Natuurlijk praat 
hij te veel en heeft hij een 
playboyachtige geldings
drang naar vrouwelijke sup
porters. fK vind dat van on
dergeschikt belang. Ook Ro
mmio zat zo in elkaar toch! 
Dat manische van Eefje, dat 
heeft zo'n team ook nodig. 

Geintjes in de kleedkamer 
samen met Wieger, dat geeft 
wat lucht. Die jongens zijn 
dan eens even van huis en 
onderbroekenlol is per slot 
van rekening onlosmakelijk 
verbonden aan de voetbal
lelij ." 

Ik mis uw eigen selectie re
flectie? 

"Tja, wat moet ik daarvan 
zeggen. Dit team heeft me 
nog nodig. Een kaatsende 
spits is belanglijk in een aan
vallend team. Eijkelkamp 
bewijst dat iedere week bij 
PSv. Daarbij scoor ik altijd 
en overal. Natuurlijk is de 
snelheid minder geworden, 
maar mijn opvolgers staan 
klaar. Ik voorspel dat wat de 
broertjes De Boer voor Ajax 
zijn en de Van de Kerkhof
jes voor PSV waren, dat zul
len de broertjes Verhoeven 
voor de Witte Burgh wor
den." 

Bent u nog steeds in training 
met het team en wat ver
wacht u in de nabUe toe
komst? 

*44 @ij 

Veerle KirsteIl 
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"Dit team heeft 
mij nog nodigu$ 
Daarbij scoor ik 
altijd en overal?' 
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"Luister, we hebben die wis
seltrofee nu twee jaar op lij 
gewonnen. Na de derde 
triomf is hij van ons en u 
begrijpt dat wij hem graag in 
onze prijzenkast houden. 
Daarom zijn we ons deze 
winter in de zaal aan het 
voorbereiden. Maar ik heb 
ook een droom! Het zou fijn 
zijn als meer Eindhovense 
wijken een wijkteam forme
ren. Dan is wellicht een 
wijkcompetitie en/of toer
nooi op telmijn denkbaar." 

Wie betaalt dit allemaal? U 
weet toch dat de leden van 
de buurtvereniging kritisch 
zUn waar het gaat om. uitga
ven waar men zelf niet direct 
gewin bij heeft? 

"Niets, het kost de vereni
ging helemaal niets. Hoewel 
wij stlijden voor de eer en 
g]olie van onze wijk, hebben 
we geen dubbeltje ontvan
gen van de buurtkas. Zelfs 
ons wedstrijdtenue v,'ordt 
extem gesponsord. Nee, we 
hebben voor de zaaltrainin
gen een kleine eigen bij
drage gevraagd van de spe-

WiM 
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Iers en we hebben twee 
sponsors uit de buurt: de he
ren Mayer en Voortman. 
Uiteraard dragen beide he
ren niet een zak geld naar 
binnen. Dat zou belasting
technisch niet verantwoord 
zijn. Zij hebben zich als lid 
ingeschreven dragen contri
butie af, maar ze claimen 
daarvoor geen rechten." 

Bent u trots op uw prestatie? 
Men heeft u immers een zil
veren kruisje 'Vvillen doen 
toekomen! 

"Dat vind ik nu zo'n onzin 
hè. In jullie m1:ikel over de 
laatste interwijk werd ge
suggereerd dat de successen 
de verdienste van deze 
coach zijn. De voetbalwet
ten, en dam" acht ik mij aan 
gehouden, schlijven echter 
voor dat succes aan het team 
toekomt en het falen aan de 
coach. Zo is het en zo zal het 
altijd blijven. Waarvan 
akte." 

Veerle KÏrsten op 13 de
cember 1996, dochter van 
Christien Visser en Jurgen 
Dieters, zusje van Nienke. 
Joerie op 12 maart 1997, 
zoon van Rob en Karin 
Camp. 
Sanne op 26 maart 1997, 
dochter van Inge de Been en 
Eef Schellens, zusje van J as
per. 



urghplein Hoe 
staat het met de 
plannen voor 
ons Burghplein? 

Gaat er nu snel iets aan 
veranderen of draaien ook 
op het Burghplein de amb
telijke molens in hun ver
trouwde tempo? In het 
Eindhovens dagblad van 
15 maart stond een artikel 
over 'ons' plein, waaruit 
kon worden opgemaakt 
dat er nog wat geregeld 
moet worden op het stad
huis voordat het plein 
daadwerkelijk wordt op
geknapt. 

Toch leek er afgelopen na
jaar wat schot te zitten in de 
al jaren slepende onderhan
delingen met de gemeente. 
Wethouder Van der Spek 
sprak zich tijdens het onder
houd met vertegenwoordi
gers van de wijkvereniging 
onder voorbehoud uit voor 
verbetering van het Burgh
plein en bedacht zelf een a1-
tematief voor het gebrek aan 
geld in de potjes die voor re
gulier onderhoud en verbe
tering van speelgelegenhe
den in Eindhoven beschik-
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baar zijn. Als uitweg werd 
voorgesteld extra geld be
schikbaar te stellen op basis 
van het belang van de locatie 
en de Stedebouwkundige 
Visie. Zijn voorbehoud gold 
de mogelijke blokkades die 

• In: 

door gemeenteraadsleden 
zouden kunnen worden op
geworpen als het beschik
baar stellen van zoveel geld 
goedgekeurd moet worden 
doorB. en W. 
Al vlij snel na het bewuste 
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onderhoud met de wijkver
eniging verscheen er een 
adviesnota die werd inge
diend bij het college van B. 
en W. Daar is deze nota niet 
meteen gepasseerd zodat we 
voorlopig weer even geduld 

moeten hebben. Pas nadat B . 
en W. hun goedkeming ver
lenen aan de voorstellen in 
de adviesnota kunnen de 
Dienst Openbare Werken en 
de Dienst Stedebouwkundig 
Ontwerpen concreet aan de 
slag met de uitwerking van 
de plannen. Het ziet er nu 
naar uit dat een dergelijk be
sluit niet voor 16 aplil door 
B. en W. genomen wordt. 
Wanneer B. en W. alckoord 
gaat met de voorliggende 
plannen dient er vervolgens 
eerst nog een inspraakproce
dure te worden gestart. Be
langhebbenden, en dat zijn 
in principe alle omwonen
den en gebruikers van het 
plein, mogen gedurende de 
inspraakperiode hun bezwa
ren kenbaar maken. Alleen 
in het geval dat dergelijke 
bezwaren achterwege blij
ven, kunnen de diensten met 
de definitieve uitwerking 
beginnen. 
De kans dat het Burghplein 
nog voor de zomervakantie 
is opgeknapt, wordt er al met 
al niet groter op. 

E vI erm t en foutje, wi rst It dat. 
Een .flink aantal van de bewoners van de Witte Burgh heeft vol enthousiasme een mooie 
houten vloer laten leggen in hun huis. Mooi strak werd hij erin gelegd door de 
parketteur. Maar na enige tijd begon de ellende. Op de naden begonnen de planken te 
wijken. Vooral de plaatsen waar de leidingen van de cv lopen waren gevoelig. 

Wat nu te doen? De parket
boer zegt dat het aan de 
bouw ligt en het Bouwfonds 
en de aannemer wijzen elke 
verantwoordelijkheid van de 
hand. "De vloer is gewoon 
niet goed gelegd", wordt de 
gedupeerde weer van het 
kastje naar de muur ge
stuurd. 
De familie Dekkers uit de 
Gebr. Van Doomestraat be
sloot niet langer met zich te 
laten sollen en schakelde het 
Interieur Waarborg Fonds 
in. Voorwaarde is wel dat de 
parketteur die de vloer heeft 
gelegd, bij dat fonds aange
sloten is. Duidelijk mag zijn 
dat vooraf al de nodige cor-

respondentie c.q. telefoni
sche discussie is gevoerd 
met de parketteur en dat dit 
niet tot een bevredigend re
sultaat heeft geleid. 
Het Interieur Waarborg 
Fonds stelt een geschillen
commissie aan. Die bestaat 
uit dlie personen: een onaf
hankelijke jurist, een des
kundige en een vertegen
woordiger van de Consu
mentenbond. De klager 
moet een fOllliulier invullen 
om de klacht te omschlijven 
en 200 gulden betalen. Ook 
de parketteur moet een be
drag betalen. Als je uitein
delijk in je gelijk wordt ge
steld, hijg je je 200 gulden 

terug van het parketbedrijf. 
Nadat het fOllliulier is inge
vuld, komt een onafhanke
lijke expert kijken om de 
klachtenlijst te controleren. 
De expert doet dan verslag 
aan de commissie. Vervol
gens krijg je het rapport 
thuisgestuurd met een uitno
diging voor de zitting, die in 
Eindhoven plaatsheeft.De 
commissieleden stellen tij
dens de zitting nog wat vra
gen aan beide partijen. In dit 
geval was er volgens de on
afhankelijke expert amateu
listisch werk geleverd. Hij 
doet meteen een suggestie 
voor een oplossing. Zes we
ken later doet de commissie 
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een (bindende) uitspraale 
De familie Dekkers wilde 
ontbinding van het contract 
(geld terug). Dat verzoek 
werd niet gehonoreerd door 
de commissie, omdat die 
van mening was dat het be
dlijf de kans moest kIijgen 
om de gemaakte fouten te 
herstellen. Daarvoor krijgt 
het drie maanden de tijd. 
Ondertussen ben je dan an
derhalf jaar verder en moet 
je maar afwachten of je 
vloer er nu wel naar tevre
denheid bij komt te liggen. 
Bij de familie Dekkers is de 
vloer inmiddels opnieuw 
gelegd. Wat niet zonder o
verlast gedaan kan worden. 
Je moet de benedenverdie
ping uitruimen en kunt da
genlang de woonkamer niet 
binnen. 
En is het nu goed gedaan? 

Nee dus, er is duidelijk spra
ke van haastwerk: slecht af
gewerkte randen en de 
vloer is niet netjes gelakt. 
Dus maar weer klagen en 
wachten tot de parketteur na 
enkele dagen tijd heeft om 
de boel te schuren en op
nieuw in de lak te zetten. Dat 
betekent dus nog langer bo
ven kamperen en uit logeren 
(met de stank van de vloer
lak is het niet te harden in 
huis). Uiteindelijk is de fa
milie Delckers nu wel tevre
den over de lak, maar aan de 
rand die niet goed was afge
werkt, is nog steeds niets ge
daan. Rinie Dekkers is vast
besloten zijn 'kruistocht' 
voort te zetten. "Maar wel 
schriftelijk", zegt hij. "Ik 
doe niets meer telefonisch. 
Alles komt van nu af aan op 
papier te staan". 
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Het is mij, en vast ook ande
ren, opgevallen dat heel wat 
van de weggebruikers die 
zich met een of ander voer
tuig verplaatsen, niet weten 
wat ze moeten met de inrit
constructies in onze wijk. 
Iedereen begrijpt nog wel 
dat je er met een enigszins 
gematigd tempo overheen 
moet lijden, omdat je anders 
wordt gelanceerd. Hoewel 
ik er wel eens een automo
bilist overheen heb zien lij
den alsof het een spring
schans betrof met behulp 
waarvan hij probeerde de 
Sint Chlistoffelstraat te ne
men zonder het wegdek te 
raken. Ook heb ik het mo
gen beleven dat een van 
mijn dochters door een pas
serende fietsster, blijkbaar 
niet gehinderd door enige 
kennis van de verkeersre
gels, bestraffend werd toe
gesproken met de woorden: 
"Wel uitkijken hoor!" En dat 
terwijl het mens notabene 
over de stoep fietste. 
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Welnu, laten we eens goed 
kijken hoe zo'n inrit-con
structie eruit ziet (zie foto). 
In de eerste plaats zal ieder
een meteen zien dat de lij
weg (het gedeelte van de 
weg dat bestemd is voor 
voertuigen) onderbroken 
wordt. Anders gezegd, er is 
een stukje géén rijweg. Wat 
is er dan wèl? Zo vragen wij 
ons nu onmiddellijk af. De 
oplettende kijkertjes onder 
ons hebben het natuurlijk al 
gezien. Stoeptegels. Een 
trottoir. En wat is dat, een 
trottoir? Juist, dat is het ge
deelte van de weg dat be
stemd is voor voetgangers. 
Citeren wij uit Van Dale: 
'Een verhoogd en bestraat 
voetpad naast de lijweg' . 
Maar hoe komen we dan 
met auto, fiets, brommer of 
motor in de Sint Christof
felstraat? Ook daar is aan 
gedacht. Het trottoir loopt 
aan de randen schuin af zo
dat we er met onze voertui
gen zonder problemen op en 

n 
afkunnen lijden. We mogen 
dus even het voetpad over
steken. Voorwaarde is na
tuurlijk wel dat we heel goed 
uitkijken en geen voetgan
gers of spelende kinderen 
van de sokken lijden. En dat 
we netjes wachten tot we er
door kunnen. Die kinderen 
en voetgangers bevinden 
zich immers op het weg
gedeelte dat voor hèn be
stemd is en niet voor auto' s, 
fietsen, brommers en moto
ren. 
Hans Hurkmans 

4AA !!tIIM WA 

Det iter-bri ade 
Terug naar maandagmiddag 10 februari half dlie. Eindhoven 
viert camaval. Hij ook. Gezellig Carnaval vieren met zijn 
familie in het Dorint, de residentie van de Bolhoedjes. De 
auto even nabij de ingang geparkeerd om het kroost veilig 
en droog naar binnen te loodsen. Nog geen 10 minuten later 
wil hij de auto naar het parkeerterrein afvoeren. Met de sleu
tel in de hand nadert hij de auto en ziet tot zijn afgtijzen een 
kwartet! (parkeer)agenten driftig bonnen schrijven. Als uit 
het niets verschenen en zonder enig mededogen. 'Hoezo car
naval. Een hondenbaan als deze gunt ons dergelijke plezier
tjes niet. Al die gasten die binnen hun guldens stukslaan kun
nen die 80 gulden ook wel missen. Wat zegt U?, uw auto 
wegzetten? Tsja, dan bent u net te laat.' 
Zich verbijtend dat hij met zijn belastingcenten deze treiter
bligade ook nog subsidieeli, gaat hij naar binnen. Binnen 
hebben zijn vlienden onmiddellijk actie ondernomen. Een 
spontane inzameling en de vrolijke lclank,en van de PI!~S 
band spoelen de nare smaak snel weg. De 'warme' mens 
wint het toch van de kille straat-robocops. 

De witte Ridder 

Geachte Witte Ridder, 

Hartelijk dank voor uw ingezonden brief Wij willen er geen 
gewoonte van ,naken brieven die door zusterbladen zijn af
gewezen te plaatsen maar in dit geval maken wij een uitzon
dering. Wij ontvangen regelmatig reacties over het par
keerbeleid van de gemeente en de uitvoering daarvan in onze 
wijk. In het verleden hebben wij in deze krant hier uitgebreid 
aandacht aan besteed maar omdat uw schrijven een zo vol
ledig afwijkende strekking heeft leek publicatie ons in dit 
geval zinvol. In tegenstelling tot de reacties die wij tot heden 
ontvingen pleit u juist voor een aanzienlijk milder par
keerbeleid. Wanneer u werkelijk klachten over het par
keerbeleid in onze w~jk raden we u aan die ter kennis te bren
gen van de betreffende werkgroep. 

De redactie 
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g op het plein 
Ook dit jaar heeft de gezamenlijke koninginnedag-feestcommissie van het Witte Dorp en de 
Witte Burgh weer een leuk programma in elkaar gedraaid voor de vieling van Koninginne
dag op woensdag 30 april. Zoals we inmiddels gewend zijn, begint de dag met een 
rommelmarkt. Vervolgens wordt de versierde-fietsenoptocht gehouden, waarna onze jeugd 
zich kan uitleven met allerlei spelletjes. Ook is er natuurlijk tijd voor een genoeglijk samen
zijn met een drankje en een hapje. Natuurlijk gaan we ervan uit dat het weer zich ook dit keer 
van zijn beste kant zal laten zien, zodat alle activiteiten kunnen plaatshebben in de prettige 
aanwezigheid van een lekker vOOljaarszonnetje. 
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Carnaval met De Wilakkers 
Sinterklaas 

Nieuwjaar 
Carnaval met de rave/fluit 

on voetbal van 
zondag lil meI 

De zondagavond klijgt binnenkort weer een nieuwe dimensie. Het jonge gras van de groene 
velden wuift weer uitnodigend in de voorjaarswind. Op de hoek van de Christoffelstraat 
verzamelen zich dan weer sportieve witte burghers. Het zondag-zomeravondvoetbal gaat 
weer beginnen. Het zomeravondvoetbal staat open voor alle sportieve buurtgenoten die een 
balletje willen trappen op de zondagavond. Voetbal-/sportschoenen en een sportieve instel
ling zijn voldoende om mee te kunnen doen. Vanaf zondag 4 mei 19.45 kun je terecht. En het 
is nog gratis ook. Verzamelpunt is de hoek Chlistoffelstmat - Burghplein. Iedereen is van 
harte welkom. Noteer het vast!!! 
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Straatspeeldag 
De straatspeeldag is een landelijk evenement waaraan de 
Hasselbraam meedoet. Een keer per jaar mogen de kinderen 
veilig spelen op straat want de straat is ook van hen. Dit jaar 
wordt de straatspeeldag gehouden op woensdag 4 juni. De 
Tuinstraat is dan afgesloten voor alle verkeer. Vanaf kwart 
voor 12 tot 3 uur worden er op straat voor school allerlei 
spelletjes georganiseerd. Er zijn lekkere hapjes en drankjes 
en allerlei venassingen, zoals spectaculaire optredens van 
de leerlingen, juffen en meesters. Iedereen is welkom. 

De Hasselbraam vier feest! 
Eindelijk is het zover. Er kan gefeest worden op de Hassel
braam. Ooit bedreigd met sluiting vanwege een het te ldeine 
aantal leerlingen is de Hasselbraam in korte tijd een school 
geworden vol leven met een nieuw onderwijsmodel (het 
Circuitonderwijs) en allerlei bruisende activiteiten. Als !dap 
op de vuurpijl is het aantal leerlingen zo gegroeid dat de 
Hasselbraam blijft bestaan. Dat moet gevierd worden. Op 
vlijdag 4 juli wordt een feest georganiseerd voor leerlingen, 
ouders, het team, bestuur en iedereen die de Hasselbraam 
een warm hart toedraagt. Het programma voor die dag wordt 
bekend gemaakt op affiches, in buurtkranten en door de pers. 
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Waarom zijn jullie hieraan 
begonnen? 

We wisten natuurlijk van 
de tekening hoe groot het 
huis zou worden. Maar 
toen we tijdens de bouw 
de vloer voor het eerst 
zagen realiseerden we 
ons dat 't niet veel werd. 
Het huis is eigenlijk te 
klein voor een gezin met 
kinderen. Vooral het tus
senmuurtje in de woonka
mer was voor ons een 
struikelblok. Onder an
dere door verhalen van 
andere bewoners gingen 
we al snel met het idee 
van een uitbouw spelen. 
We besloten ons huis 
door een makelaar te la
ten taxeren. De waarde 
van het huis - zeker na de 
verbouwing - was ruim 
voldoende om een twee
de hypotheek te krijgen. 

Hoe hebben jullie het ver
volgens aangepakt? 
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Ondanks het feit dat onze wijk er nog geen drie jaar staat wordt er her en der 
al aan- en uitgebouwd. In een serie 'bouwen in de buurt' gaan we steeds bij 
een van de 'bouwers' op bezoek. In dit nummer het verhaal van Rob en Sabine 
Hemesath. 
Zij hebben een aanbouw gezet met een gebogen wand. In feite hebben zij de 
gebogen wand van de huiskamer naar buiten toe doorgetrokken. in de aan
bouw hebben zij de keuken geplaatst en het muurtje in de woonkamer is ver
wijderd. De wand van de uitbouw bestaat voor het grootste gedeelte uit glas. 
Hierdoor ontstaat een lichte ruimte met een nauwe relatie met de tuin. 

Vervolgens zijn we gaan 
tekenen. Het eerste idee 
van Sabine was om de 
aanbouw de gebogen 
vorm te geven die ook zo 
kenmerkend is door de 
wand van de woonkamer. 
Daarna zijn er nog 'tig' 
ideëen over tafel gegaan 
maar uiteindelijk is het 
toch dit eerste idee ge
worden. We hebben een 
architect gevraagd de te
kening uit te werken en 
het plan bij de gemeente 
ingediend. Omdat er al
leen maar een melding 
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nodig is voor een uitbouw 
van dit formaat hadden 
we binnen 6 weken de 
goedkeuring. 

En toen? 

We hebben verschillende 
aannemers om een of
ferte gevraagd. De buur
man was inmiddels volop 
aan de slag en uiteinde
lijk besloten we met de
zelfde aannemer in zee te 
gaan. De uitvoering van 
twee aanbouwen naast 
elkaar kon de prijs rede-
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lijk drukken. Ze hebben 
ongeveer een maand no
dig gehad voor de ruw
bouw. Daarna zijn we nog 
wel even bezig geweest 
om alles af te krijgen. 

Hoe verliep de verbou
wing? 

Het blijft tijdens zo'n klus 
toch kamperen in je eigen 
huis maar het was wel 
heel goed dat we er met 
onze neus boven op za
ten. Zo konden we nog 
net op tijd voorkomen dat 
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het plafond te laag zou 
worden gemaakt. Als ze 
dat hadden gedaan had 
de keuken er niet in ge
past. Men had ook de 
vloer te hoog gelegd 
maar dat is keurig her
steld door de aannemer. 
Onze tip voor andere uit
bouwers is dan ook: ga 
niet op vakantie en zorg 
dat je erbij blijft. 

Gelukkig? 

We zijn er erg blij met de 
aanbouw. Het is een hele 
lichte ruimte geworden en 
als je in de zomer de tuin
deuren openzet zit je half 
buiten. Bovendien heb
ben we er natuurlijk veel 
ruimte bij gekregen. Op 
het plafond van de woon
kamer kun je nog steeds 
de sporen zien van het 
tussenwandje. Die laten 
we mooi zitten als een 
herinnering aan hoe klein 
het was. 


