
DE IT E BURGH 

Peliodiek voor de bewoners van De Witte Burgh, Eindhoven. Jaargang 4, nummer 3, iwinter 1997/1998 

erinrichting Bu hplein 
Half november heeft de gemeente Eindhoven haar phm voor het Burghplein aanbesteed. Na keuze van een aannemer 
kan de uitvoering half december gestart worden. Us en weder dienende hoeft de uitvoering niet meer dan 4 weken te 
vergen. Op het moment van verschijnen van deze krant kunnen we aUemaal zien of de planning gehaald wordt. 

Palen, d pen 
De commissie verkeersveiligheid is waarschijnlijk de langstlevende commissie in de 
wijk. Het wordt dus tijd om de balans op te maken; Lang geleden, tijdens een algemene 
ledenvergadering in de verre oudheid van de Witte Burgh, hebben velen van ti uw 
ongerustheid uitgesproken over de verkeersveiligheid in de Witte Burgh en aanlig= 
gende straten. Het bestuur besloot een commissie in het leven te roepen om te inventa
riseren welke problemen er spelen en te bezien hoe deze aan te pakken. 

De commissie, op haar 
beurt, gebruikte het beproef
de middel van de enquête. 
Daaruit bleek dat hardlijden 
in de Burghstraat en fout
parkeren in de Gebroeders 
van Doornestraat de groot
ste veroorzakers zijn van ge- . 
voelens van onveiligheid. In 

een oud nummer van onze 
wijkkrant kunt u de exacte 
getallen terugvinden. Fout
parkeren in de Gebroeders 
van Doornestraat is aange
pakt. Op de kruising met de 
Sint Christoffelstraat zijn, 
als aanvullende maatregel 
op de bestaande verkeers-

regels, gele strepen aange
bracht. In de bocht bij num
mer 40 zijn paaltjes ge
plaatst om te voorkomen dat 
automobilisten hun heilige 
koe op het trotoir parkeren. 
De Burghstraat is een ander 
verhaal. De meeste bewo
ners willen een of meer ver-
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keersdrempels. De gemeen
te vertelde de commissie dat 
slechts een drempel moge
lijk was. Een huis aan huis 
bezoek volgde om elke be
woner de kans te geven zijn 
ja of nee te laten horen. Bij 
een tweederde meerderheid 
zou de drempel geplaatst 
worden. Deze meerderheid 
werd op de sloffen gehaald. 
De commissie heeft echter 
de vlijheid genomen de be
woners te vragen of zij ac
COO1"d zijn met het plaatsen 
van een drempel midden op 
het rechte stuk van de 
Burghstraat. De gemeente is 

(vervolg pagina 2) 

Redactioneel 

Goed nieuws en slecht 
nieuws. We beginnen met 
het slechte. Dit had het laat
ste nummer van 1997 moe
ten worden. Bij de productie 
van dit nummer was de re
dactie, vooruitlopend op 
haar goede voornemens 
voor het nieuwe jaar, met 
straffe werkschema 's en dui
delijke verantwoordelijkhe
den gestart. Maar helaas. 
Zij werd getroffen aan haar 
achillespees: de achilles
pees. 
En nu het goede nieuws. Dit 
is het eerste nummer van 
1998. Mooi zo. [n dit mUTL

lner voor het eerst een kin
derpagina, die ons in deze 
donkere, koude dagen die 
ons z"vvijnwlend doet terug
denken aan zwoele, zachte 
zomeravonden en lange zon
nige vakantiedagen. 
Met deze pagina levert ons 
nieuwe redactielid haar eer
ste bijdrage. Verder vindt u 
kleine berichten over het wel 
en wee in onze wijk. Ten
slotte, jawel, de Witte Ridder 
laat weer van zich spreken. 
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a 1 II II lJll 
Zondagmiddag 5 uur. Ik sta afte wassen en kan ondertussen door het keukenraam ons 
straatje in de gaten houden. Wat wonen we toch mooi. Wat is het mooi weer voor deze 
tijd van het jaar. Hé, de overburen zijn niet thuis. Wacht eens, wie loopt daar? Die vent 
ken ik niet. Waarom loopt hij nu de tuin van de overburen in? Nee, hij loopt niet door. 
Hij stopt bij de vuilnisbak. Staat hij daar nou in de tuin te pissen? Nee, hij zet zijn tas 
neer. Moet hij zijn schoenen strikken? Nou loopt hij ineens naar die witte VW Golf. 
Die is kennelijk van hem. Bij wie zou zo iemand nou op bezoek komen op de 
zondagmiddag? Is ie eigenlijk helemaal het type niet voor. 

Ik zie de vreemdeling in
stappen. Hij doet dat sneller 
dan ik mijn auto openmaak. 
Zal dus toch geen dief zijn. 
Dan pakt hij ineens een tas 
van de passagiersstoel. Hij 
stapt weer uit en gooit het 
portier dicht. Toch een in
braak? Ik ga er toch eens 
achter aan. Ik leg mijn thee
doek en pan neer. Roep te
gen de vrouw dat ik even 
weg ben. Nee, ze is even 
weg. Kan ik de tuindeuren 
wel open laten staan? Dade
lijk sluipen ze bij mij in! 
Kan ik mijn kinderen wel 
zonder toezicht achterlaten? 
Al vrij snel loop ik vlak ach
ter de verdachte. Die is net 
een gangelje ingegaan en is 

daar bezig de tas, wat bij na
der inzien een rugzakje is, op 
zijn rug te gespen. Ik hoef 
maar een hand uit te steken 
en dan kan ik hem aanraken. 
Hij voelt mijn aanwezigheid 
en kijkt op. Als hij me ziet 
schrikt hij en begint hard 
weg te lopen. 
Dus toch een dief. Zal ik 
hem tackelen? Zijn benen 
met een sliding onder hem 
vandaan trappen? Zal ik 
hem aan zijn lange haren 
staande houden? Dadelijk 
word ik nog in staat van be
schuldiging gesteld. En mis
schien komt hij wel wraak 
nemen, hij zal wel weten uit 
welk huis ik ben gekomen. 
Wil ik mijn huis wel onbe-

heerd achterlaten? Echt sterk 
oogt hij niet, maar misschien 
heeft hij toch een mes op 
zak. Of hij heeft aids en bijt 
me tijdens het gevecht. Ik 
loop snel de tuin van de 
buurman in en vraag hem de 
politie te bellen. Ik leg de si
tuatie zo snel mogelijk uit en 
roep dat ik er weer achter
aan ga. Lang haar, gympen 
met kapotte zool, rood-wit 
geblokte blouse, spijkeljack, 
grijze broek en ongeveer 
1,70 meter. Aan de buur
vrouw vraag ik op mijn kin
deren te passen. Dan begin 
ik weer te rennen. Verdorie, 
hij is uit het zicht! Waar zou 
ik naar toevluchten? Naar de 
Burghstraat, naar de 

Schalmstraat? Ik ren eerst 
naar de Burghstraat. Vraag 
aan een bekende of hij ie
mand heeft zien rennen. 
Nee! Dan maar naar de 
Schalmstraat. In de Van 
Doornestraat zie ik nie
mand. In de Schalmstraat 
niemand te zien. Ik loop 
weer terug naar de buunnan. 
Die is intussen op zijn fiets 
gestapt en komt me tege
moet. Hij heeft de politie 
gealarmeerd en gaat wat 
rondjes rijden om mee te 
zoeken. Het is intussen dui
delijk geworden dat de witte 
Golf toebehoorde aan een 
kennis die bij deze buunnan 
op bezoek was. Hij is link. .. 
Mijn vrouw komt net thuis. 
TIc roep: "boeven"! TIc ga er 
achter aan, pas op het huis! 
Snel spling ik op mijn fiets 
en lijdt achter de buurman 
aan. We fietsen naar de Hee
zerweg, naar de Plaza Futu
ra. Niets te zien. We door
kruisen de Rochusbuurt. 
Niets te zien. Dan geven we 

o n n D 011 
In de vorige editie van dit orgaan werd de Witte Ridder uitgedaagd te reageren op 
de komst van een huis van lichte. zeden in de van Doornestraat. De Witte Ridder is 
hierover verbaasd en verontwaardigd. 

De suggestie om hierop 
te reageren veronderstelt 
dat de Witte Ridder een 
moraalridder zou zijn. 
Een apert onjuiste voor
onderstelling. Nee beste 
lezers, ook de Witte Rid
der heeft tijdens de ope
njngsavond - overigens 
ook de sluitlngsavond, 
genoten van de opgedof
te travestieten, vunzige 
vieze mannetjes ensma
kelijke vrouwelijke vor
men die door de buurt 
cruisten. Het was een niet 
onaangenaam gezicht. 
Ergo, een heel ander ge., 
zicht dan dat van alle dag: 

in sexloos denim verstopte 
benen en in lompe Yel10w 
Cab gehulde platvoeten. 
Nee, de Witte Ridder wij 
wel meer bonte kleurtjes in 
het statische wit van het al
ledaagse. Hij betreurt dan 
ook de sneUe teloorgang van 
de nog zo jonge onderne
ming in kwestie. 
Een ondememing die ik ze
ker kansen had toegedicht. 
Klandizie is overal te vin
den. Hugh Grant, Sting, Ron 
Brandsteder en Romario zijn 
heus niet de enigen die bui
ten de deur van bil gaan. Dat 
men op zaterdag middag 
keUlig de tuin bijwerkt en de 

auto de onvermijdelijke 
poetsbeurt geeft, sluit 
geenszin . een andere zin in 
poetsen uit. 
Naast klandizie is van con
currentie weinig te vrezen. 
Een snelle blik in de 
Schalm straat leert dat de dis
counters in deze brarlche, 
geen poot aan de grond kJij
gen. Welke stoephoer gaat 
immers met de naaldhakken 
in de stront staan. De klant 
dient daar niet alleen be
ducht te zijn voor chlamydia 
trachomatis, gonolThoeae of 
treponema pallidum, maar 
vooral voor de Toxocare 
canis. De eerste drie 
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geslachtsziekten zijn 
plima behandelbaar. Bij 
de Toxocare is dit wat 
lastiger. In gewoon Ne
derlands is dit de 
spoelworm. Een virus 
veroorzaker die zich nes
telt op honden en 
kattenstront en dus in de 
SchaJmstraat in enonne 
aantallen voor moet ko
men en die gevaarlijk is 
voor de mens. Tsja, beste 
lezers dan zijn we weer 
terug aan het begin. De 
Witte Ridder is niet be
vreest voor ethisch ver
val. Neem maar van me 
aan: Een gewone hon
dendrol is veel gevaarlij
ker dan een exotische 
wip. 
De Witte Ridder 

het op. Tijd voor koffie. Bij 
j ou of bij mij? De buur
vrouwen kennis hebben in
tussen geïnventariseerd wat 
er verdwenen is. Een agen
da, een afstandsbediening, 
zakdoeken en nog wat prul
laria. De portemonnee had 
ze gelukkig niet in de tas la
ten zitten. Dat doet ze nor
maal wel. 
Waar blijft de politie toch? 
Het is al meer dan 20 minu
ten geleden dat we het a
larmnummer belden. Boos 
bellen we nog een keer naar 
de politie. Tja, we hadden 
geen nauwkeurig signale
ment door gegeven. Wat 
moet de politie in dit soort 
situaties doen?? De politie is 
en blijft je beste vliend,jaja. 
Een week later belt iemand 
uit een studentenhuis aan de 
Heezerweg de kenms. Of zij 
een tas kwijt is geraakt. Al- i 

les blijkt er nog in te zitten. 
Alleen die afstandsbedie
ning, die is er niet meer. .. 

(vervolg van pagina 1) ! 

hiermee accoord gegaan. Er 
komt dus een drempel in het 
midden van de Burghstraat. 
Tevens is er met de gemeen
te gesproken over het verho
gen van kruising bij de St. 
Christoffelstraat en de 
Burghstraat. Bij de herin
richting van het Burghplein 
wordt deze verhoging mee
genomen. Dat is drempel 
nummer twee. Bij de krui
sing St. Odastraat Burgh
straat hebben we ook ge
vraagd om een verhoogde 
kruising. Hier hebben we 
geen directe toezegging 
maar is heel wel bespreek
baar als het resterende deel 
van de Burghstraat opnieuw 
bestraat wordt. Dat zou 
drempel nummer drie wel 
eens kunnen worden. 
We houden u op de hoogte 
van de verdere gang van za
ken. 
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Bij Voetbalvereniging De Witte Burgh is het een chaos. Nooit eerder is het aantal 
blessures zo hoog opgelopen als dit jaar. En alsof dat nog niet genoeg is blijkt de disci
pline binnen de selectie zienderogen achteruit te gaan. In plaats van trainen passen 
spelers liever op hun kinderen; met name R.MarceHssen bezondigt zich hier regelma
tig aan. Zijn teamgenoten hebben zo hun twijfels. Hoewel zij slechts anoniem wensen 
te reageren lijkt het toch duidelijk dat zij de sterallures van hun captain niet erg lang 
meer zullen dulden. Al met al komt het niet zelden voor dat trainingen niet doorgaan 
omdat er te weinig spelers op komen dagen. En dat juist in de aanloop naar de beslis-
sende wedstrijd tegen Het Witte Dorp. 

In 1998 krijgt De Witte 
Burgh de kans de wissel
trofee definitief in haar bezit 
te krijgen. Indien er voor de 
derde maal op rij gewonnen 
wordt zal de fraaie Coupe 

, Plastique een definitieve 
. plaats hijgen op de venster

bank van bestuurslid L.Sars. 
Het lijkt er dan ook op dat 
Sars aan de bel is gaan trek
ken in het bestuur. Daar zUn 
de meningen nog wel ver
deeld maar de feiten liegen 
er niet om. Van Dam, Spoo
ren, Dekkers en Reniers zijn 
chronisch geblesseerd. Ijs-

seldijk, M aeij er, en Rutten 
zijn gestopt. En als klap op 
de vuurpijl blijkt Verhoeven 
er niet in te slagen iemand 
uit eigen kweek door te la
ten stromen naar het verte
genwoordigende elftal. 
Er wordt nu ernstig gespe
culeerd over de mogelijke 
vervanging van trainerlspe
ler/organisator/coach/regel
neef Jos Verhoeven. Vol
gens L.Sars is het tijd voor 
een schokeffect om het tU te 
keren. Het liefst zou Sars een 
nieuwe trainer/coach aan 
willen stellen. "Verhoeven 
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mag van mij best de sleutel 
van de gymzaal blijven be
heren, maar ik vraag mij af 
of hij nog wel genoeg over
wicht heeft op de spelers om 
als trainer/coach aktief te 
blijven." In de Van Door
nestraat, het bastion van de 
wijkkrant, wordt intussen 
dmk gespeculeerd over mo
gelijke kandidaten om Ver
hoeven op te volgen. Vele 
namen passeren de revue. 
Meest serieuze kandidaat 
lijkt F.Noordeloos die gere
geld bij de familie Sars aan 
de voordeur wordt gesigna-
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leerd. Frans lijkt geïnspi
reerd door de successen die 
zijn oude teamgenoot Gullit 
bij Chelsea boekt en zou 
naar verluidt op een soortge
lijke manier zijn caniere af 
willen bouwen. 
Maar ook Niek Goverde, 
liefkozend don Nico ge
noemd, lijkt een serieuze 
kandidaat. Niek heeft al ja
ren een seizoenkaart bij PSV 

.. . 
en er ZIJn we1111g mensen 111 
de Van Doomestraat die zo 
vaak naar voetbal hebben 
gekeken als hij. Daar staat 
tegenover dat Niek de taal 
van de spelers niet spreekt. 
Hij wordt gezien als iemand 
die meer tijd besteedt aan de 
relatie met het bestuur. An
deren beweren dat H. Mae
yer staat te popelen om in de 
voetsporen van zijn illustere 
vader te kunnen treden. En
kele jaren ervming als coach 
van VV De Witte Burgh 

zouden een ideale spring
plank vormen naar het be
taalde voetbal. Maeijer stelt 
echter erg hoge eisen waar 
het bestuur vooralsnog niet 
op in wenst te gaan. 
Het zou wel eens zo kunnen 
zijn dat R.Beckers uit de 
Burghstraat de lachende zes
de wordt. vVaar de bobo' s uit 
de Van Doomestraat vech
ten om de kluif zou deze 
volksjongen wel eens het 
breekijzer kunnen zijn om 
de impasse te doorbreken. 
Beckers heeft laten zien met 
het bestuur goed overweg te 
kunnen. Het is een publiek 
geheim dat hij geregeld een 
pilsje drinkt met penning
meester R. de Kruijff. En 
ook Beckers heeft al jaren 
een vaste stek op de PSV tri
bunes waarmee hij blijkt 
geeft van zijn vakmanschap. 
De dagen van Verhoeven lij
ken geteld. 

In deze rubriek kunnen de bewoners van de Witte Burgh hun opvattingen en mededelingen kwijt 

Koninginnedag 
Het bestuur is op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn mee 
te helpen met het organiseren van de jaarlijks terugkerende 
mm-kt op het B urghplein. Indien het je leuk lijkt om met een 
aantal wijkbewoners een pam- uur te besteden aan de vOOl-be
reiding van dit evenement, aarzel dan niet en bel even nam 
Wiegel' Cornelissen, 2128201. 

Aigelllene Leden 
Verga 

De volgende Algemene Leden Vergadeling is gepland voor 
donderdag 26 januaJi. Een week voor deze datum wordt een 
officiële uitnodiging rondgebracht. 

., ., 
IJ 

Rond de zomervakantie van 
1998 willen de besturen van 
het Witte Dorp en de Witte 
Burgh samen een wijkfeest 
organiseren. Uitgangspunt 
voor dit feest zijn enkele 
sportieve activiteiten zoals 
de inmiddels traditionele 
voetbalwedsttijd voor de he
ren en volleybalwedstrijd 
voor de dames. Deze aan
kondiging is dus tevens een 
oproep aan de betreffende 
sportploegen om al snel met 
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de voorbereiding aan de slag 
te gaan. Voor trainigskam
pen heeft het bestuur een 
klein potje ter beschikking. 

Copy 
wijkkrant 

De sluitingsdata voor het 
aanleveren van de wijkkran
ten van 1998 zijn I maart, 15 
juni en 15 oktober. Dank U. 

ieuwjaarsreceptie 
De nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden op zondag 11 
januali 1998. Waarschijnlijk wordt de receptie weer 
zo georganiseerd dat we elkaar ontmoeten op het 
Burghplein. Hetis echter mogelijk dat de gemeente 
dan net druk bezig is met de herinrichting van het plein. 
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Vakantie
herinneringen 

Wat lijkt het lang ge
leden; de grote va
kantie. Maar toch is 
het leuk om samen 
met Sofie, Rens, Fa
bian en Janne in de
ze mega koude tijd 
terug te kijken naar 
die fijne vakantie. 

Sofie op de camping 

De kinderpagina wordt gevuld met tekeningen, verhaaltjes etc. van kinderen 
uit de buurt Dus, wil je wat in de krant, lever dat dan in bij Annette van der 

laar, Gebroeders van Doomestraat 27. 

Rens in Frankrijk 

Fabian in Spanje 

Janne in het 
land van Ooit 
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