
DE W I TT E BURGH 

Peliodiek voor de bewoners van De Witte Burgh, Eindhoven. 

Het leek eerst helemaal de verkeerde kant op te gaan, maar ook de derde koninginne~ 
dag die wij als Witter Burghers mee mochten maken op het Burghplein hadden we 
prachtig weer. Tot en met 29 april was het koud en nat, maar op de dertigste sloeg het 
weer totaal om. Misschien had het onverwacht mooie weer er ook iets mee te maken 
dat het drukker was dan ooit. 
Toch was er ook van te vo-
ren al veel belangstelling 
want de organisatie werd 
overspoeld met aanvragen 
voor een marktkraam. Heel 
wat mensen visten achter het 
net omdat er bewust voor 
was gekozen om alleen kra
men aan: de rand van het 
feestterrein te plaatsen en 

zodoende ruimte over te 
houden voor andere activi
teiten. 
De jeugd kon dus weer al
lerlei spelletjes doen en had 
's morgens al op schitterend 
versierde fietsen in optocht 
door de wijk gereden. Kin
deren die behept zijn met 
een koopmansgeest konden 

hun waren aan de man bren
gen op een stukje markt dat 
speciaal voor hen was gere
serveerd. Natuurlijk was er 
ook een tenasje. Daar werd 
volop genoten van een lek
ker drankje en een hapje. Net 
als vorig jaar was het bier 
uitverkocht voordat de mid
dag om was. Zal wel aan het 
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mooie weer hebben gelegen. 
Het slagen van de dag was 
behalve aan het mooie weer 
natuurlijk te danlcen aan de 
inzet van het organisatie co
mité en de vele helpende 
handen. Het comité vraagt 
iedereen alvast eens over 
koninginnedag 1998 na te 
denken. Wat meer hulp uit 
de Witte Burgh zou onze 
wijk niet misstaan. 
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Het lijkt redelijk zeker dat het Burghplein wordt aangepast. De hamvraag blijft wan
neer dat gaat gebeuren. Pessimisten voorspellen dat we tot het volgende jaar geduld 
zullen moeten hebben. Optimisten hopen dat de uitvoering van de plannen in septem
ber start. 

toelichten waarom de ge
meente Eindhoven geld zou 
moeten uittrekken voor de 
renovatie van het Burgh
plein. Dat leidde ertoe dat de 
commissie uiteindelijk, met 
slechts één stem tegen, heeft 
ingestemd met het voorstel 
om het plein te gaan renove
ren. Ter plekke werd ook het 
bedrag vastgesteld dat mag 
worden aangewend voor de 
renovatie. Dat bedrag ligt 
beduidend lager dan het ge
schatte bedrag dat nodig is 
voor het plan dat onze wijk 
in januari had voorgelegd 
aan de gemeente. Bovendien 
bleek de dienst Stedebouw
kundige Ontwikkeling ook 
nog eens kritisch naar de uit
gangspunten van het plan te 
willen kijken. Vanuit die 
Dienst kwam vervolgens 
een alternatief plan met het 
verzoek om dat van com
mentaar te voorzien. Daar
voor zijn op 16 mei de zes 
ontwerpers die eind vorig 
jaar de plannen voor het 
Burghp1ein hadden ontwik
keld bij elkaar gekomen. Zij 
hebben weer wat kritiek ge-

De speciale commissie die 
zich namens de twee wijken 
verdiept in de materie heeft 
regelmatig contact met de 
verantwoordelijke ambtena
ren op het gemeentehuis. Zij 
hebben voor elkaar gekre
gen dat vertegenwoordigers 
van alle politieke partijen 
begin april naar het plein 
zijn komen kijken om zelf te 
beoordelen hoe belabberd 
het plein erbij ligt. Die ont
moeting was goed voorbe
reid middels een artikeltje in 
het Eindhovens Dagblad. 

Bovendien kregen de raads
leden die voor hun partij op
treden als vertegenwoordi
ger in de commissie Ruim
telijke Ordening ter plekke 
een brochure in de hand ge
stopt die door onze wijkver
tegenwoordigers was ver
vaardigd. In die brochures 
stonden foto's van het plein 
met veel spelende kinderen, 
het plein vlak na een forse 
regenbui en het plein zoals 
het er drie jaar geleden bij 
lag. 
Grappig hoe dat werkt bij de 

Huis van lichte zeden 
Al enige tijd gonzen de ge
ruchten door onze wijk. Er 
zou op zaterdag 19 juli een 
huis van lichte zeden geo
pend worden op de Gebroe
ders van Doornestraat. Pimp 
Gemt en Snollie Nel openen 
op die avond hun etablisse
ment met een wilde party. 
De genodigden worden ver
zocht die avond hun ware 
aard te vertonen. 
Het is inmiddels duidelijk 
geworden dat Pimp en Snol
lie op grote klandizie reke
nen. Ze kijken nu al uit naar 
uitbreiding van hun etablis
sement. De redactie ver
moedt dat de omwonenden 

van Pimp en Snollie onder 
druk zijn gezet om verdere 
uitbreidingen niet tegen te 
gaan. De redactie kan geen 
andere verklaring bedenken 
voor het kogelgat in de ruit 
van nummer 2. 
De redactie vraagt zich in 
gemoede af waar deze te
loorgang van de wijk zal 
eindigen. Zal dit leiden tot 
een waardevermindering 
van ons woningbezit, wan
neer zeggen we STOP 1 

Brengt de Witte Ridder uit
komst? 

gemeente. Twee dagen 
voordat de raadsleden kwa
men kijken was ineens een 
stuk van de weg geasfal
teerd, terwijl dat er al zes 
maanden erg slecht bij had 
gelegen. 
Op 16 april gingen onze 
wijkvertegen woordigers 
naar de commissievergade
ring van Ruimtelijke Orde
ning waarbij ook wethouder 
Nico van der Spek aanwezig 
was. Tijdens deze commis
sievergadering mocht onze 
afvaardiging in vijf minuten 

Nieuw in het bestuur 
Zoals bekend is, hebben zich inmiddels enkele leden van het 
eerste uur teruggetrokken uit het bestuur van onze wijk
vereniging. Oproepen om nieuwe bestuursleden te krijgen 
hebben niet bepaald tot overweldigende aantallen reacties 
geleid. Toch mogen we een nieuw bestuurslid verwelkomen. 
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formuleerd, waarna de ge
meente heeft toegezegd daar 
weer over na te zullen den
ken. Al met al ziet het er nu 
naar uit dat we eind juni een 
voorlichtingesbij eenkomst 
mogen verwachten waarin 
de gemeente haar plannen 
toe zal lichten. Daarna start 
een inspraakprocedure van 
ongeveer zes weken. Op zijn 
vroegst kan na die zes we
ken gestart worden met de 
uitvoering. Als er wijkbe
woners zijn die kritiek leve
ren kan de uitvoering nog 
behoorlijk vertraagd wor
den. 
V oorlopig veranderen dus 
alleen de plannen voor het 
Burghplein. Wanneer het 
plein zelf aangepakt gaat 
worden is nog niet duidelijk. 
De besturen van het Witte 
Dorp en de Witte Burgh 
hebben in ieder geval wel 
met elkaar afgesproken om 
een leuke dag te organiseren 
wanneer het plein uiteinde
lijk opgeleverd zal zijn. 

Rinie Dekkers, woonachtig 
op de Gebroeders van Door
nestraat 9, heeft ja gezegd 
toen hij werd gevraagd. "Ik 
weet niet hoeveel mensen er 
voor mij al nee hebben ge
zegd toen ze me vroegen, 
maar in een opwelling be
sloot ik het maar te doen", 
licht hij toe. 
Het kersverse bestuurslid 
plaatst al wel meteen een 
kritische kanttekening: 
"Toen ik er naderhand nog 
eens over nadacht, vroeg ik 
me wel af of een wijk als de 
onze met nauwelijks tachtig 
huizen wel zo nodig een ei
gen buurtvereniging moet 
hebben. We kunnen ons vol
gens mij net zo goed aan
sluiten bij het Witte Dorp." 
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Het bestuur wil U van harte uitnodigen voor een barbequefeest dat op 12 juli 1997 
plaats gaat vinden op het Martien van Doox"nepad (het garagepad tussen de 
SchaImstraat en de Van Doornestraat). We beginnen om 3 uur 's middags en gaan 
door tot iedereen er genoeg van heeft. 
Het programma is zo sa- Bobo. Bobo is gespeciali- Spelregels 
mengesteld dat iedereen aan seerd in Zhouk, Cajun, De organisatie zal er alles 

aan doen om het de mensen 
naar de zin te maken. We 

zijn trekken kan komen. Er Blues, Zydeco, Tex-Mex, 
is een uitgebreid kinderpro- Rock&Roll en Tirol. Mu-
gramma tussen 3 en 6 uur ziek om vrolijk van te wor- kunnen echter niet garande

ren dat iedereen op hetzelfde 
moment kan eten. We pro
beren uiteraard de zaken zo 
te plannen dat kinderen hun 
eten tegelijk met de ouders 
krijgen opgediend. Maar de 
praktijk wijst uit dat het niet 
te vermijden is dat sommi
gen pas met eten beginnen 
als anderen hun toetje al ach
ter kiezen hebben. Daarvoor 
vragen we U om begrip. 
Zou U er van Uw kant ook 

met wedstrijden en spelle- den!! 
tjes. 
Hoogtepunt van de wedstrij
den wordt weer de krui wa
genrace of een vergelijkbare 
ouderlkind estafette. De fa
voriete attractie voor de 
kinderen zal een springkus
sen zijn dat we in een hoekje 
van het pad op zullen zetten. 
Het feestterrein zal die mid
dag worden afgezet en be
waakt, zodat kinderen niet 
zo maar weg kunnen lopen. 
Dam111ee hopen we omstan
digheden te creëren die de 
ouders in staat stellen zich 
ook lekker te kunnen ont-
spannen. 

Feestmuziek 
De dag zal muzikaal worden 
omkleed door D.J. W.c. 

Kosten 
We proberen de dag kosten
dekkend te laten zijn. Kin
deren tot 3 j aar mogen gratis 
deelnemen. 
Voor oudere kinderen vra-
gen we een bijdrage van 5 
gulden per kind. Daarvoor 
krijgen zij de gehele dag te 
eten en te drinken. 
Van de ouders vragen we 
een bijdrage van 15 gulden 
p.p. Zij krijgen daarvoor een 
warme maaltijd aangebo
den. 
Drank is daar niet bij inbe
grepen. Die zal worden ver
kocht door het bestuur en 
met name uit de inkomsten 
daarvan hopen we de kosten 
te kunnen dekken. 

aan mee willen werken dat 
U rond 6 uur aanwezig bent. 
We zijn geen professioneel 
ingericht restaurant en in
dien U met Uw kinderen om 
7 uur 's avonds afkomt zak-
ken kan het gebeuren dat 
alle frites b.V. al op is. Let 
daar a.U.b. op. 

In de volgende krant beginnen we met een ~nderpagina. Wij. willen die 
steeds .vullerimet tekeningen en verhaaltjes~anjullie, de.kinderen uit.oI1~e 
buurt De volgende krant is het onderwerp> ":De GroteVakantie" ; Dus wil je 
in. de krant, lever dan je vakantietekeningen ~nyakantieverhalen voorsep-
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tember in bij Annette, Gebroeders· van Docmjlestnfut 27. 

Onweerstaanbare aantrek
kingskracht oefenen de kei
tjes uit op onze jeugd. 

Mooiste tuin 
Voor veel van de kinderen in onze wijk is het een uitge
maakte zaak. De tuin van Peter Aerts (Sint Christoffelstraat 
4) is de mooiste in de wijk. Ontelbaar veel steentjes liggen 
verspreid rond de vlag.genmast van deze majoor in actieve 
dienst. De aantrekkingskracht die dam-van uitgaat is menig 
kind te veel en langzaam maar zeker verspreiden de mooiste 
keitjes zich over de zandbakken, jaszakken, kindertasjes en 
fietsmandjes van het jonge gmt. P. Aerts maakt zich voorlo
pig nog geen zorgen om de verdwijning van enkele keitjes. 
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Uniek. Gewaagd. En toch durven we het aan. Vrijdag 11 
juli organiseren we een kookles voor liefhebbers in de 
wijk. De Jopie Braakhekke van onze wijk zal die avond 
uit de doeken hoe hij als sous-chef van Kluitmans de 
cate:ring verzorgt voor feesten en partijen. 
We hebben het hier over om 19.30 uur een drankje 
Frits van Widdershoven uit voor U inschenken waarna 
de Gebr. Van Doornestraat. we van start gaan. Veel ple-
Hij zal deze avond toelich- zier! Mocht U zich nog niet 
ten hoe je op een speciale hebben opgegeven bij een 
manier mminades en salades van de bestuursleden, dan 
voor een barbecue kunt ma
ken. De kooldes wordt gege
ven op de Gebr. Van Door
nestraat 8. Het materiaal 
hoeft U niet zelf te kopen 
maar zal beschikbaar wor
den gesteld. Maître Frits zal 

kunt U dat alsnog doen. 
Bij overintekening zullen 
we weliswaar overwegen 
deze les nog eens te herha
len maar maître Frits is pas 
weer beschikbaar in het vol
gende BBQ-seizoen! 

Zoë op 30 mei 1997, dochter van Maria en Rinie, zusje van 
Niké en Luna. 
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Heb je dit huis gekocht 
met het oog op de moge
lijkheden voor uitbou
wen? 

Toen ik dit huis kocht 
speelde ik al met de ge
dachte de woonkamer te 
vergroten. De zijtuin no
digt als het ware uit om 
hier iets te doen. Toen ik 
de plattegrond in handen 
kreeg begon ik direct te 
fantaseren over een mo
gelijke uitbreiding. Eerst 
heb ik nog geaarzeld over 
de hoekwoningen aan de 
Christoffelstraat Die zien 
er leuker uit maar de ruim
te om uit te bouwen en de 
garage hebben toch de 
doorslag gegeven. Zo
doende stond dit huis als 
nummer 1 op de fax die ik 
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Het tweede artikel in de serie "Bouwen in de Burgh" gaat over de 
'muziekkamer' van Roei van Wilgenburg. Hij woont op nummer 1 in de Ge= 
broeders van Doomesiraat en heeft door middel van een uitbouw aan de zij
kant van zijn woning de woonkamer fors uitgebreid. 

drie jaar geleden om en
kele minuten over twaalf 
's nachts naar het Bouw
fonds stuurde. 

Hoe ben je te werk ge
gaan? 

Het leek mij een goed 
idee de aanbouw direct 
na de oplevering te laten 
uitvoeren door dezelfde 
architekt en aannemer. 
Het voordeel was dat zo-

wel het ontwerp als de uit
voering goed zouden 
aansluiten bij de oor
spronkelijke bouw. Zelf 
heb ik toen een ruw 
schetsje gemaakt. Daar
mee ben ik naar de ar
chitekt gegaan met het 
verzoek een tekening te 
maken. Vervolgens heb ik 
met Fons van Bree verder 
alles geregeld. Het Bouw
ronds leverde de woning 
op met een fors gat in de 
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IJ 
zijgevel en direct na de 
oplevering is van Bree 
aan het werk gegaan. 
Een doorstart naar opzij, 
zou je kunnen zeggen. 
De aanbouw was in vier 
weken voor elkaar en er 
hebben zich geen noe
menswaardige proble
men voorgedaan. Die 
kreeg ik wel met de vloer
bedekking . Men kwam 
aanvankelijk marmer te
kort. Er moest worden 
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bijbesteld en tot twee keer 
toe heb ik partijen afge
keurd omdat de kleur niet 
goed was. Zo duurde het 
toch nog even voor alles 
klaar was. 

Hoe vindt je het resultaat? 

Ik vind dat de uitbouw 
mooi past in de stijl van 
het huis. Je herkent de 
hand van dezelfde archi
tect. 
Het is natuurlijk geen 
spectaculaire uitbouw 
maar ik ben er erg tevre
den mee, het is mijn mu
ziekhoek geworden. Het 
geeft een ruimtelijk effect 
dat veel groter is dan ik 
verwacht had en het is in 
mijn ogen de investering 
zeker waard. 


