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Tijdens de jaarlijkse koninginnedagfestiviteiten is dit jaar het vernieuwde 
Burghplein heropend. Door de jarenlange inspanningen van de commisie Burghplein 
en met name Ton van der Pluijm, is begin dit jaar gestart met het herinrichten van 
het plein. Hoe\vel bij aanvang van de werkzaamheden niet exact bekend was wan~ 
neer het plein opgeleverd zou worden, werd het na verloop van tijd wel duidelijk dat 
30 april de streefdatum zou worden. Hoewel het gras nog niet op aUe plekken vol
doende was opgekomen was de rest van het plein gereed en kon de opening door
gang vinden. 

Officieel 

Na zoveel inspanning is 
natuurlijk een plechtige o
pening op z'n plaats. De 
herinrichti ngscommiss ie 
had dan ook een officieel 

programma in elkaar gezet. 
Naast de meeste buurtbo
bo 's waren een aantal 
hooggeplaatste stadgeno
ten uitgenodigd vanwege 
hun betrokkenheid bij het 
plein. Zo waren leden uit-

genodigd van de familie 
van Doorn, een afvaardi
ging van andere sponsors 
zoals Fortis, vertegenwoor
digers van de aannemer en 
niet te vergeten de wethou
der Nico van der Spek en 
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paar van zijn ambtenaren. 
Dit selecte gezelschap 
kwam vooraf bijeen in het 
DAF-I1111seum waar 
Veronique Marks als voor
zitter van het Witte Dorp ie
dereen van harte welkom 
heette. Ton van der Pluijm 
nam hierna het woord en 
schetste in het kort de ge
schiedenis van het Burgh
plein en alle perikelen 
rondom de inrichting. Aan 
het eind van zijn toespraak 
bedankte hij alle aanwezi
gen en aansluitend ontvin-

gen een aantal direct be
trokkene een presentje voor 
hun inzet bij de realisatie 
van het plein. Toen was het 
hoog tijd om met het vol
tallige gezelschap naar het 
Burghplein af te reizen al
waar de daadwerkelijke o
pening plaats zou vinden. 

Onthulling 

Op het plein waren de ko
ninginnedag activiteiten al 
in volle gang en het wach
ten was op de fanfare die de 
plechtige opelllllg zou 
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voorafgaan. De familie van 
Doorn had de aanschaf van 
de nieuwe DAF-klok ge

sponserd en onthulling van 
deze klok stond gelijk met 
de opening van het gehele 
plein. Nadat de fanfare was 
gearriveerd mocht de wet-

houder op het geimprovi
seerde podium plaatsne
men om met een speech het 
plein te openen. Een wet
houder zou een wethouder 
niet zijn als zijn speech niet 
een paar smakelijke annec
dotes bevatten uit de ge-

schiedenis van het plein. 
Het was alleen jammer dat 
deze verteld waren door Ton 

van der Pluijm in de toe
spraak van half uur eerder. 
Met een ruk aan het touw 
en een 'laat de ballonnen 
maar los' opende Van der 

ctioneel 
Nummer J 3, tot onze blUde verwondering (lvat is het leven soms mooi en vol verrassin
gen) is het een super dik nummer geworden, rdtevvel in deze tUdell waarin onze gedachten 
vaker in FrankrUk vertoeven; complet PLEIN. En, wat een toeval, het is ook een PLEIN
nUlJlmer geworden lVIet niewvs achtergronden en commenfcwr over ons mooie nieu\·ve 
BurghPLEIN. Laat U niet misleiden door de lcmdelUke pers maar lees in UW eigen krant 
over de echte feiten van ons PLEIN. Maar even serieus, het verslag lezend van de Alge
mene Ledenvergadering vragen wzj ons in gemoede qlofer eigenlUk wel een voldoende 
opkomst was voor besluitvorming over belangrzjke zaken zoals UW bUdrage aan ONZE 
vereniging. In qfivachting van een antwoord op deze prangende vraag geven \vzj in over
lveging nog even te wachten met het overmaken van UW bUdrage aall ONZE vereniging. 
In een volgende 17111nmer aillen \VU hier absoluut op terugkomen. 
Maar nog even serieus, niet alles is grappig. Wij moeten in deze krant helaas berichten 
over het heengaan van onze gewaardeerde succesformatie. lWet o77(floerste stem nemen 
wij qfscheid van onze helden. Er past ons niet anders dan met een brok in de keel een 
moment van stilte in acht te nemen. .... 

Bijkomend nadeel: helaas zal nu de beker nooit defznitief in onze prUzenkast pronken. 
Natuurlzjk kan ook de Witte Ridder het niet laten creatief mee te denken over nieuwe 
bestemmingen voor het PLEIN en treft 1I de vast rubrieken en kinderpagina Clall in de 
lllllnmer vmz nummer. 
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Spek het plein officieel en 
kon de kinderoptocht begin

nen. Dat hij en alle kinderen 
onder een boom stonden ter
wijl de ballonnen de lucht in 
gingen kon Van der Spek 
natuurlijk ook niet helpen. 
Terwijl alle genodigde door 

DE WITTE BURGH 

Ton van der Pluijn over het 
plein werden rondgeleidt, 

ging de fanfare door de 
wijk met daarachter alle 
kinderen in oranje uitge
doste vehicles. 
Het plein was geopend en 
het feest kon beginnen. 
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BURGH 

et Burghplein was 
tot voor kort een 
vertrapt 

grasveld dat geen recht 
deed aan de architectuur 
van het inkapselende Witte 
Dorp. Enkele jaren geleden 
kwam daar de 'Witte Burgh 
bij waarvan de bewoners er 
een vruchtbaar gezinsleven 
op na houden. Vele kinde
ren waren daarvan het ge
volg. Het hoge kindertal en 
de noodzaak tot renovatie 
waren niet voldoende re
den, en dus niet voldoende 
geld, om een complete her
inrichting van het Burgh
plein te motiveren. 
Het Witte Dorp is een 
stadsdeel van Eindhoven 
dat landelijke bekendheid 
geniet vanwege de archi
tectuur van Dudok. De lan
delijke bekendheid wordt 
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I it est 
De Dienst Stads Ontwikkeling heeft vanuit de gemeente aan 
de herinTichting van het Burghplein leiding gegeven. Binnen 
deze dienst zijn er twee personen die dit project vormgegeven 
hebben. Ingrid Kersten is de projectleider geweest en Rik 
van Stiphout heeft zich beziggehouden met het ontwerp. 
dit artikel vindt U een korte weergave van hun ervaringen. 

onderstreept doordat zelfs 
nu, bijvoorbeeld in Amers
foort, er wijken gepland 
worden in de stijl van Du
dok. Fotoos van het heden
daagse 'Witte Dorp dienen 
daar als toelichting. Het 
Witte Dorp wordt gezien 
als landelijk cultuurgoed, 

en dat schept verplichtin
gen bij het herinrichten van 
het Burghplein. 
Het gevolg van dit alles is 
dat een herinrichting van 
het plein een extra verant
woordelijkheid voor DSO 
met zich meebrengt. De 
buurt heeft een plan dat is 
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begroot op 3,5 ton. Veel 
geld wil uiteraard niet zeg
gen dat de ontwerpers vrij 
spel hebben gehad. De cul
tuurhistorische waarde van 
het Witte Dorp moest door 
het nieuwe plein onder
steund worden. Het stads
bestuur heeft aan DSO de 

opdracht gegeven de ont
werpen te toetsen aan het 
gedachtengoed van Dudok. 
Op de vraag of DSO rela
tief meer tijd heeft besteed 
aan dit project dan aan an
dere projecten in Eindho
ven, is het antwoord ont
kennend. Overal wordt naar 
een goed kwaliteitsniveau 
gestreefd. 

Interactief 
Het Witte Dorp is een wijk 
waarvan de bewoners de 
weg weten binnen het ge
meentelijk apparaat. Dat is 
ook in dit project weer ge
bleken. De herinrichting 
viel op door de hoge graad 
van interactie tussen verte
genwoordigers van de be
woners en DSO. Het komt 
niet vaak voor dat een wijk 
bij een project komt met 
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een eigen uitgewerkt ont
werp en dan ook nog op 
voet van gelijkwaardigheid 
met de ontwerper van DSO 
verder kan praten. Kersten 
vond de interactie met de 
bewoners stimulerend. 

Gedach tengoed 

Vanuit de Dudokwijk lag er 
een ontwerp voor het plein. 
Op dat ontwerp was het 
budget voor de herindeling 
gebaseerd. Naast dit ont
werp lag er de verantwoor
delijkheid van DSO het 
ontwerp te toetsen aan het 
gedachtegoed van Dudok. 
Het ontwerp van de bewo
ners kan overal uitgevoerd 
worden behalve in het Wit
te Dorp waar er een eis lag 
om het te toetsen aan het 
gedachtengoed van Dudok. 
Van Stiphout was de litera
tuur ingedoken. Daarin had 
hij gevonden dat Dudok 
open, tijdloze ontwerpen 
voorstond. Dat uitte zich in 
ontwerpen die wars waren 
van opsmuk en tierelan
tijnen maar zich als van
zelfsprekend presenteerde. 
Tijdloos was feitelijk ook 
een eis vanuit het gezichts
punt van DSO. Voor een 
lange periode zou er geen 
geld beschikbaar komen 
voor nogmaals een herin
richting. Een modegevoelig 

et Koninginne 
dag is het op 
nieuw ingerichte 

Burghplein officieel in ge
bruik genomen. Tijdens de 
wintermaanden heeft het 
plein een grondige opknap
beurt ondergaan. Om voor 
elkaar te krijgen dat de ge
meente Eindhoven vol
doende geld uit zou trekken 
om niet alleen achterstallig 
onderhoud te plegen, maar 
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ontwerp zou de bewoners 
opzadelen met een plein dat 
vandaag mooi is, maar 
morgen ouderwets aandoet. 
Een van de drijfveren ach
ter het huidige ontwerp is 
de hoogte van de jaarlijks 
terugkerende kosten van 
het onderhoud. Het ont
werp van de bewoners had 
veel opsmuk in de vorm 
leuke doorkijkjes en grap
pige ornamenten in zich. 
Dit zijn typisch dingen die 
een plein in de loop van de 
jaren een duur deel van de 
stad maken. Naast eenvoud 
van ontwerp is dit een van 
de belangrijkere redenen 
om tierelantijnen uit het 
ontwerp te halen. 
Een nieuw element is de 
vrije doorkijk richting de 
Witte Burgh. Vroeger was 
de openheid richting de 

Witte Burgh van geen be
lang. Er stond immers een 
fabriek die men liever aan 
het oog wilde onttrekken. 
Nu is dat anders. Rondom 
het plein liggen wijken die 
stuk voor stuk het bekijken 
waard zijn. Ook vanuit de 
huizen vanuit de omliggen
de straten wil men graag 
een blik op het plein kun
nen werpen. Het kroost 
speelt er immers. 
Ook voor de sociale veilig
heid op het plein gedurende 
de avonduren is het zaak 
veel aandacht te geven aan 
openheid. Op dit punt zijn 
de inzichten van Dudok en 
van de hedendaagse steden
bouw geheel in lijn. Het 
ontwerp vanuit de wijk ont
beerde deze elementen. Re
den genoeg voor DSO om 
met een eigen ontwerp te 

m t 

in uit de t 

komen. 
In de hedendaagse steden
bouw leeft veel van het ge
dachtengoed van Dudok 
voort. Openheid en rust in 
een ontwerp zijn daar uitin
gen van. Je krijgt rust in een 
ontwerp door de basis te 
versterken. Dat is dan ook 
precies de reden waarom de 
'bak' een kwart slag ge
draaid is. In het originele 
ontwerp stond deze haaks 
op de langste zijde, in het 
definitieve ontwerp loopt 
ze parallel aan de basis. 
Dezelfde insteek is ook ge
kozen voor de paden door 
het park. In het origineel 
liepen deze vanuit alle 
windstreken richting het 
centraal gelegen amfithea
ter. Van Stiphout heeft er 
voor gekozen de paden e
venwijdig te laten lopen 

• 
I 

Ton der m, genüme tijd voorzitter van de 
werkgroep plein, is zeer tevreden lnet het resultaat 

ook bet plein zo in te rich
ten dat het groeiend aantal 
kinderen in de directe om-

geving van het Burghplein 
er voldoende speelruimte 
heeft, is jarenlang hard ge-
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werkt door de Werkgroep 
Burghplein. 
Niet alleen is er een lobby 
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aan de basis. 

Verschillen 

Al met al zijn er veel ver
schillen tussen het huidige 
plan en de bewonersideeën 
waarmee begonnen is. Ui
teraard zijn de uitgangs
punten verschillend ge
weest. De wijk heeft een 
plan gepresenteerd dat fei
telijk een opsomming is 
geweest van allerlei plan
nen van het eerste uur. DSO 
is verantwoordelijk voor 
het beheer van het gedach
tengoed van Dudok. De 
verschillen hadden kunnen 
leiden tot gespannen ver
houdingen tussen de wijk 
en DSO. Van Stip hout 
geeft aan dat dat niet het 
geval is geweest en bena
drukt dat de samenwerking 
met de wijk heel inspire
rend was. Uiteindelijk is 
ook vanuit de wijk aange
geven dat het ontwerp van 
DSO beter tegemoet kwam 
aan de opdracht die door 
het stadsbestuur gesteld is. 
Verschillen van inzicht zul
len er altijd blijven bestaan 
maar dit project is er een 
waarvan DSO het gevoel 
heeft dat het tot tevreden
heid van alle partijen tot 
een goed eind gebracht is. 

Waarvan akte. 

gevoerd om geld los te krij
gen, er is ook een ontwerp 
ingediend. Dat ontwerp, 
eerder al eens gepubliceerd 
in ons wijkblad, was sa
mengesteld uit verschil
lende ideeën en tekeningen 
die waren ingediend. Het 
uiteindelijke resultaat ver
schilt nogal van dat ont
werp, maar bevat er nog 
wel degelijk elementen uit. 
Het belangrijkste kenmerk 



is de verdiepte ligging van 
het speelveld. 
Voorzitter Ton van der 
Pluijm van de werkgroep is 
heel tevreden met het nieu
we plein. "Met ons eerste 
ontwerp hadden we ons 
precies aan alle regeltjes 
gehouden die de gemeente 
had gesteld", vertelt hij. 
"De gemeente gaf eerst te 
kennen dat zo'n verdiepte 
bak veel te duur zou WOf

den. Vervolgens hebben 
ontwerpers van de gemeen-

ar 

E het Plan. dat uiteinde 
lijk is ingediend bij de 
o-emeente is een deel 

van het ontwerp van Marie
jet Burgering terug te vin
den. Het opvallendste detail 
van dat plan was het be
houd van de halve cirkel 
die op het plein lag. 
"Wat ik belangrijk vond 
was dat er aparte speel
ruimte voor de jonge en de 
grotere kinderen zou ko
men. Die halve cirkel wilde 
ik beter gebruiken door er 
een rand van drie traptreden 
omheen te leggen", vertelt 
ze. "Tegen de vlakke kant zou 
dan een speelveld aan moeten 
komen liggen. Dat is in het in
gediende plan een verdiept 
veld geworden." 
De gemeente heeft uitein
delijk de halve cirkel hele
maal weggehaald en het 
verdiepte veld een kwart-
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te het allemaal nog eens 
overgedaan. Die wilden 
meer rekening houden met 
de omliggende bebouwing. 
Daarom hebben ze ook de 
bak een kwartslag gedraaid. 
Vervolgens is de verdiepte 
bak toch weer in het ont-

/11 /11 

werp opgenomen." 
Volgens Ton van der 
Pluijm heeft de werkgroep 
bij het overleg dat nog 
volgde een 'dikke vinger in 
pap gehad'. "Daar ben ik 
heel tevreden over", zegt 
hij. "Ook tijdens de uitvoe-

I In maar , 

ring van de werkzaamhe
den zijn we er constant bij 
betrokken geweest en kon
den we nog suggesties 
doen. Ja, ik vind dat we met 
het resultaat echt eer hebben 
van alle tijd en moeite diewe 
erin gestoken hebben." 

Vanuit de Witte Burgh is één ontwerp ingediend 
voor de herinrichting van het Burghplein, Dat ont
werp was van de hand van Mariejet Burgering. 

slag gedraaid. "Het is dus 
heel anders geworden maar 
ik ben niet ontevreden", 
zegt Mariejet Burgering 

hierover. "Ik vind het wel 
jammer dat er zoveel van 
de begroeiing is wegge
haald. Ook is de bak erg 

groot geworden waardoor 
het op mij een beetje een 
kaal overkomt. Verder is er 
in mijn optiek te weinig an-

Er zijn nog wel wat punten 
waar kritiek op te leveren 
valt. Met het gras om de 
zandbak bijvoorbeeld, zal 
het nooit wat worden. "Dat 
klopt", geeft Ton van der 
Pluijm toe. "Er zijn wel 
meer dingen te bedenken 
die beter hadden gekund. 
Over een half jaar is er nog 
een evaluatie met de ge
meente. Aan de hand daar
van worden wellicht nog 
kleine aanpassingen uitge
voerd." 

dere speelruimte overge
bleven. Vooral voor de 
kleinsten had wel een a
parte plek ingericht mogen 
worden. Nu moeten ze vlak 
onder de speeltoestellen in 
het zand zitten spelen." 
Naast deze punten van kri
tiek noemt ze ook een aan
tal pluspunten. "De rol
schaatsbaan hebben ze heel 
mooi opgeknapt. Het plein is 
ook heel ruimtelijk geworden 
en er staan banken op allerlei 
plaatsen. Dat vind ik prima." 
Over de toekomst van het 
nieuwe Burghplein heeft 
Mariejet Burgering op 
sommige punten haar twij
fels. "Ik ben wel een beetje 
bang dat het een honden
u i tI aatp I aats wordt. s
schien was het beter ge
weest als er ook een voor
ziening was aangelegd voor 
het uitlaten van honden." 
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voorzitter onder vuur 

vreselijk 

vlees aan het spit 
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vleselijk 
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A Of ik nog iets wil schrij
ven voor de buurtkrant. 
Om hem vol te krijgen 
want er IS te vVell11g 
tekst. 

B Ik zou niet weten wat! 
A Wat zat jij laatst te kan

keren over dat nieuwe 
B urghplein? 

B Nou, 't is een heel groot 
voetbal veld met van die 
lelijke blauwe steentjes, 
maar smaken verschil
len zullen we maar zeg
gen. Dus veel plaats 
voor de voetballers en 
bijna niets voor de 
kleintjes. Dat oude glij
baantje terug 111 een 
hoekje van het plein, ik 
vind het echt niks. 

A Maar voetballen kun je 
nou eenmaal niet op drie 
vierkante meter! 

B Die kleintjes van mij ge
ven niets om voetballen. 
Een extra wipje en rekje 
hebben ze er nog bij ge
plaatst, als zoethouder
tje. Geef mij maar het 
speeltuintje in de Iris
wijk. En veel goedkoper 
gemaakt volgens mIJ, 
drie en eenhalve ton, be
lachelijk. 

A Heb jij geen idee'n aan
geleverd en ben jij dan 
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Steigerpraat 

tbalpl 
lil 

In 
niet naar de inspraak
avonden geweest. De 
beste stuurlui staan 
staan weer aan de wal. 

B Nee, geen tijd toen en 
geen oppas 's avonds. 
En denk je dat ze dan 
naar mIJn voorstellen 
luisteren? Die plannen 
voor zo 'n plein zijn al
lang klaar, daar heb jij 
als bewoner niets over 
te zeggen. 

A Iedereen mocht toch 
echt meedenken. 

B Toen ik er gisteren was, 
was het trapveld leeg en 
het speelhoekje prop
vol. Ik heb gelijk, dacht 
ik toen, 't is niet goed 
zo. En ik ben echt niet 
de enige die niet blij is 
met het nieuwe plein. 
En dat gras wordt zo 
toch ook niks. Elke keer 
als ze op het plein ge
weest zijn die van mij 
hebben ze verschrikke
lijk smerige voeten. 

A Het plein is nu bijvoor
beeld uitstekend ge
schikt voor gezamelijk 
kijken naar het wk-voet
bal op een groot
beeldscherm. Gezellig 
met de hele familie. 
Meer dan een hele 

maand lang. 
B Ik geef niets om voetbal 

en die kleintjes van mij 
al helemaal niet. Giste
ren ben ik nog met ze 
naar de Speel berg ge
weest 111 de Rochus
buurt, honderd keer leu
ker dan dat hele Burgh
plein. Nee, van mij mo
gen ze er huizen op zet
ten of een winkelcen
trum, maakt mIJ echt 
niets uit. 

A Laatst TV8 nog gezien? 
Een uitzending over het 
Witte Dorp. Opgeno
men op het Burghplein. 
Hartstikke leuk. 

B Hoezo leuk. Gewauwel 
over Dudok er; design 
enzo, en dan laten ze die 
l1leuwe huizen zien. 
Doe maar gewoon dan 
doe je al gek genoeg zeg 
ik altijd tegen me zelf. 

A Wanneer ga jij verhui
zen? 

B Hoezo, verhuizen, ik 
woon hier nog geen vier 
par. 

A Nou, dat was zo maar 
een vraagje. 
De groeten en tot ziens, 
op het Burghplein of zo. 

B Ik denk 't nie. 
A&B 
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~den! 

De Witte Ridder 

Het zijn weer mooie tijden. Nee, dan doel ik niet op het 
huwelijk van dat van den Broek wicht met die Prins, die 
straks geen Prins meer is. Ook de grandeur van het nieuwe 
Burghplein is mij ontgaan. Deze lompe bak vol gruis met 
nevengeschikte leegte, doet mij teveel denken aan postmo
dern marxisme. Het aanprijzen ervan laat ik graag over 
aan NRC chique en aanverwante specialisten. 
Nee, mooie tijden zijn het omdat ons Eindhoven weer 
ouderwets bevolkt werd met de Neandertalers die massaal 
toestroomden om het zoveelste Dynamo Open Air bij te 
wonen. Gehuld in leer, lood en lompen, vol bier en blow, 
zwalkten de meisjes enjongens van de Noise weer door de 
straten van ons Eindhoven. Kijk, persoonlijk word ik meer 
melancholiek van Pinkpop flarden. Ik staar immers liever 
naar de goed geproportioneerde Anouk, dan naar de 
gepiercte sik van de Soulfly gitarist. 
Och, vroegerl Nu worden we van Pinksteren opgewonden 
als we op zaterdag dat 'oefenhuwelijk' aanschouwen en 
op maandag ons aangeharkt voortuintje verlaten om mas
saal naar Ekkersrijt te rijden. 
Maar, het zijn mooie tijden. Het WK gaat beginnen. Na
tuurlijk zijn wij veel te keurig om het maagdelijk wit te 
vervuilen met banaal oranje, maar in velen stijgt de adre
naline met de dag. We vergeten even de misselijkmakende 
geldzucht van de heren, de overheersende commercie en 
het godvergeten gezeur van de Eddy Poelmannen. En na
tuurlijk weten we dat in twee staclionvakken gewoonlijk 
meer randdebielen zitten, dan op een vol DOA festival
terrein. Het spelletje blijft toch altijd weer leuk. 
Na de Pinksteren van volgend jaar moeten we dat moois 
ontberen. Is het alleen alom die reden geen goed idee om 
de zoekende Tinus Kanters aan te bieden, het Dynamo fes
tival van 1999 maar op het Burghplein te situeren? 
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Kleur de plaat en stuur naar Annette. 
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drankje voor twee kinderen heb 
Je In een 'p gemaakt Je hebt no
dig: 
* 6 kersen 
* 1 liter karnemelk 
,~ eetlepels ananassa 
1. Giet de karnemelk en het ananas
sap in een kom en roer het door el
kaar tot het gaat schuimen. 
2. aal de pitten uit de kersen en 
verdeel daarna over twee schaal
tjes. 
3. Daarna giet je de vloeistof er over
heen . 

. Zet je zon1erdrankje eerst nog 
even in de koelkast mmm, wat zal 

at smaken. 
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Er was eens een oude koning die maar één zoon had. Op 
een dag riep de koning hem bij zich en zei: "Johan, mijn 
jongen, het wordt tijd dat je gaat trouwen." "Met wie?" 
vroeg prins Johan. 
"Met een prinses." 
"Goed," antwoordde prins Johan. "maar dan wel met een 
échte prinses." 
"Wat bedoel je met een échte prinses?" 
"Een mooie rustige prinses met goede manieren, een zachte 
tere huid, nette kleren en een stem die klinkt als een zilve
ren klokje." 
"Nou, nou," mopperde de koning, "dat is nogal wat. Je 
wilt wel veel tegelijk. Ik weet niet of dat soort prinsessen 
nog bestaat." Prins Johan haalde zijn schouders op en zei: 
"We zullen zien." 
De volgende dag sprong prins Johan op zijn paard en trok 
de wijde wereld in. 
Waar hij ook zocht, nergens was een goede prinses te vin
den. Er waren genoeg prinsessen in verre landen, alleen 
mankeerde er altijd iets aan. De ene prinses had goede ma
nieren maar een stem als een kanon, omdat ze heel vaak 
soldaatje speelde. Een andere prinses was heel lief en rus
tig en had een stem als een zilveren klokje. Maar jammer 
genoeg was haar huid veel te ruw omdat ze te lang in de 
zon had gezeten. Het leek wel schuurpapier. En de vol
gende prinses droeg keurig nette kleren en kon prachtig 
zingen, maar die had last van haar maag en liet steeds boer
tjes. Na een lange reis kwam prins Johan verdrietig thuis. 
"Niets gevonden," zei hij en hij vertelde aan zijn vader 
wat hij allemaal meegemaakt had. 
"De prinses die jij zoekt, bestaat niet," zei de koning. "En 
dat is maar goed ook, want het lijkt me een grote tuttebel." 
"Dan maar een grote tuttebel," antwoordde prins Johan 
boos, "maar iets anders wil ik niet." 
Het vOOljaar ging voorbij en het werd zomer. Op een avond 
brak er een vreselijk onweer los. Het donderde en blik
semde en de regen kwam als een waterval naar beneden. 
Om elf uur 's avonds werd er op de poort van het kasteel 
geklopt. De koning deed toevallig zelf open. Voor de deur 
stond een meisje. Ze was drijfnat. Het water stond zelfs in 
haar schoenen en haar haren hingen in slierten langs haar 
hoofd. 
"Wie ben jij?" vroeg de koning. 
"Ik heet Anna, majesteit," antwoordde het meisje met een 
stem die klonk als een zilveren klokje. "Ik ben een prinses, 
majesteit." "Dat klinkt niet gek." zie de koning, "enje hebt 
nog goede manieren ook, want je spreekt met twee woor
den." 
"Inderdaad, majesteit." 
"Maar die kleren?" 
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"Dat komt door de regen, majesteit. Als ik weer opge
droogd ben, zie ik er heel netjes uit." 
"En je huid? Heb je een zachte tere huid?" 
Prinses Anna bloosde en keek naar de grond. 
"Nou?" vroeg de koning. 
"Die heb ik, majesteit," antwoordde ze zacht, "maar dat 
moet u geloven. Dat kan ik u niet laten zien." 
"Dat begrijp ik," zei de koning. "Het is ook een beetje raar 
als je hier zomaar al je kleren uittrekt. Maar er is een an
dere manier om daar achter te komen. Je blijft vannacht bij 
ons slapen en morgen zien we wel verder." De koning gaf 
een dienaar opdracht om een logeerkamer voor prinses 
Anna in orde te maken. Hij bleef er zelf bij en zei: "Haal 
die matras van dat bed." 
De dienaar deed wat hem gezegd werd. Toen zei de ko
ning: "Ga naar de keuken en vraag aan de kok een erwt. 
Zo'n kleine groene." 
De dienaar haalde een erwt. Een kleine groene. Die !egde 
de koning op de bodem van het bed. 
"Zo," zei hij tevreden, "en nu legje daar twintig matrassen 
bovenop." 
De dienaar snapte er niks van, maar deed wat hem gezegd 
werd. Daarna liet de koning prinses Anna komen. 
"Je kunt hier slapen," zei hij tegen haar. "Morgen zien we 
wel verder." 
De volgende morgen vroeg de koning aan prinses Anna: 
"En? Lekker geslapen?" 
"Ik heb helemaal niet geslapen," kreunde de prinses. 
heb de hele nacht wakker gelegen. Er lag iets hards onder 
de matras. Iets keihards. Ik ben bont en blauw. En mijn 
mooie zachte huid is helemaal beurs." 
"Goed zo!" juichte de koning. 
"Niks goed zo," zei de prinses. 
Maar de koning hoorde haar niet meer. Hij rende eerst naar 
de dienaar en riep: "Trek haar de mooiste jurk aan die we 
in huis hebben." Daarna ging hij naar prins Johan en zei: 
"Ik heb een prinses voor je. Ze heeft een huidje zo zacht 
als zijde; ze spreekt met twee woorden; ze heeft nette kle
ren aan én ze heeft een stem als een zilveren klokje. Jon
gen, wat wil je nog meer?" Prins Johan was heel verbaasd. 
Hij dacht even na en vroeg: "Hoe weet u dat van dat huidje 
zo zacht als zijde?" 
"Ze voelt door twintig matrassen heen dat er een erwt on
der ligt." 
"Goed," zei prins Johan, "dan trouw ik met haar." 
En zo gebeurde het ook. Er kwam een groot feest want 
iedereen was blij. Zélfs de oude koning. 
"Ach," zei hij bij zichzelf, "prins Johan trouwt dan wel 
met een tuttebel, maar het is een heel lieve tuttebel én een 
echte prinses." 

DE WITTE BURGH 

'"Groobnoeder, 
wat heb je grote 

oren ... " 

Je weet vast wel uit welk 
sprookje deze zin komt. 
En anders moet je nodig 

nieuwe boek van 
Jacques Vriens lezen of 

, laten voorlezen! Daarin 
worden bekende oude 
sprookjes op een leuke 
manier opnieuw ver= 
teld. veel grappen 
en zonder moeilijke 
woorden. goed 
voor je vader en moe
der, want die zijn vast 
een heleboel sprookjes 
vergeten! Hierbij alvast 

, één van de verhalen uit I 
boek .... 

Titel: Grootmoeder wat 
heb je een grote oren ... 
Geschreven door 
Jacques Vriens 
Tekeningen van Philip 
Hopman 
UHegever: Van 
Holkema en VVarendorf 
Prijs: f 39,90 
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DE WITTE BURGH 

I 
in deze rubriek kunnen de bewoners van de Witte Burgh hun opvattingen en mededelingen kwijt. 

Een lvervelwind 
energiek en snel 

grUp! om zich heen 
dinsdagavond 

de wind is gaan liggen 

Met diepe verslagenheid en een intens gevoel van 
machteloosheid hebben wij, in onze eigen ver

trouwde omgeving, zeer abrupt en onverwachts, 
met veel verdriet en vol goede herinneringen, 

afscheid moeten nemen van: 

ZVCde Burgh 

t Eindhoven 17 maart 1998 

In stilte is reeds op onpasselijke wijze afscheid 
genomen door de direct getroffenen. 

Wij zullen met name jouw sportiviteit missen. 

Rob, Eef, Marcel, Hans, Jurgen, Rob, René, 
Jos, Wiegel" en Maarten 

Opkomst AL V op historisch dieptepunt 

Met vooruitziende blik had bestuur al rekening ge
houden met de mogelijkheid dat het anhno onder de 
wijkbewoners om naar de Algemene Leden Vergade
ring van 1998 te komen tegen zou kunnen vanen. Al te 
veel inspanning 0111 tot deze voorspelling te komen was 
nu ook weer niet nodig. 

Sinds de eerste Algemene 
Leden Vergadering was de 
opkomst elke keer weer te
rug gelopen. Er was weinig 
aanleiding om te verwach
ten dat er een trend breuk 
op zou treden dit jaar. Re
den voor het bestuur om om 
te zien naar lokkertjes. 
Taart moest er komen. Ech
te Houwens vlaai. 
Uiteraard had het bestuur 
nog tijd nodig om na te del1-

ken over het benodigde 
aantal vlaaien. Te weinig is 
genant en teveel is zonde 
van het geld. Tijdens de 
bestuursvergadering voor
afgaand aan de AL V werd 
hier serieus over nagedacht. 
Rond het middernachtelijk 
uur viel dan eindelijk het 
besluit. Drie zouden het er 
worden. Mokkend legden 
de jovialen onder de be
stuursleden zich neer bij dit 

Het Witte Burgh voetbal team is niet meer. Bedroefd maar dankbaar hebben wij afscheid 
moeten nemen van de eens zo roemruchte Witte Ridders van de groene zoden. Het was 
erop of eronder, het werd eronder. Nooit meer kan de liefhebber genieten van de splij
tende passes van Wieger, de rushes langs de lijn van Maarten, de fabelachtige doelpunten 
van Jos en de katachtige saves van Rob. 
Het verval werd ingezet toen de coach onder vuur kwam. Het team wijde zich revanche
ren voor de negatieve pers en bezweek uiteindelijk onder de mentale druk. Het bestuur, 
mede aanstichter van de crises, ondernam talloze lijmpogingen maar het team was redde
loos verloren. De wonden zijn diep. Enkele oud spelers hebben zich in volstrekte anoni
miteit gehuld en verlaten de witte woning alleen nog voor zonsopgang en na zonsonder
gang. Anderen vertrokken halsoverkop naar het buitenland. 
Een prachtige toekomst is in de knop gebroken. Wat achter blijft is een mooie herinne
ring. De Zonen van Zeus, waar de Witte Burgh eens 0 zo trots op was, laten een groteske 
stilte achter. Ergens ver weg klinkt nog het gejuich uit betere tijden. 

De coach weigert desgevraagd in de media te praten over het gebeuren. In navolging van 
Edgar Davids besloot hij geen opneing van zaken te geven. Naar horen zeggen wil hij pas 
na de WK opening van zaken geven. Hij speelde ons wel, in veelzeggend stilzwijgen, een 
gedicht in handen en uit piëteit met de nabestaanden willen wij dit graag plaatsen: 

Behoudens enkele groten 
is iedereen maar klein. 

Ik streefnet als genieën 
naar de onstel:felUkheid 

Hoe heeft het mU verdroten 
om geen genie te zUn. 

Maar ik reik slechts tot de knieën 
der middelmatigheid 

Ik spring. Dan lUk ik dartel. 
Ik poog van vroeg tot laat. 
Maar hoe ik spring elZ spartel, 
ik zit vast aan mUn formaat. 

U lamt mUn lverk dus kraken 
Dat is intelligent. 
!vlaar dit vers kunt u niet maken. 
Daarvoor mist lf het talent. 

compromIs. Een bestuur
lijke crisis was deze discus
sie nu ook weer niet waard. 
Uiteindelijk bleken de drie 
vlaaien toereikend. Nadat 
de aanwezigen ieder een 
halve vlaai geserveerd was 
kon de AL V beginnen. Het 
bestuur verschafte voor
lichting over de zilvervisjes 
die onze wijk terroriseren. 
Over de feesten die dit jaar 
georganiseerd zullen wor
den. Over de voortgang van 
de werkzaamheden aan het 
Burghplein. Over het ver
zoek dat het bestuur bereikt 
had om ter ere van de eeuw 
wisseling een feest te orga
niseren op het Burghplein. 
En tenslotte ook over het 
verzoek van onze gewaar-
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deerde buren van het Witte 
Dorp die voorzichtig geop
perd hadden of de Witte 
Burghers misschien eens na 
wilden denken over een sa
mengaan van de twee wijk
verenigingen. En natuurlijk 
ontbrak het financiële over
zicht niet. Bij afwezigheid 
van onze penningmeester 
kwijtte Niek zich met verve 
van deze taaIe Ook in 1997 
hebben we geen verlies ge
ledenl 
Het bestuur kan zich de 
eerstvolgende bijeenkom
sten de hersens pijnigen om 
een verklaring te zoeken 
voor de geringe opkomst. 
Boycotten de ouders die 
hun kinderen naar de Has
selbraam sturen vergade-

nngen op de Wilakkers? 
Dreigen de Van Doornes en 
de Schalmen de aansluiting 
te verliezen met de Burg
hers? Of blijven de leden 
weg omdat er geen ernstige 
zaken te bespreken zijn? Of 
moet het bestuur prijzen uit 
gaan reiken voor de mooist 
aangelegde tuin, de best 
geklede bewoners, de 
meest opvallende hande
ling van het jaar? Als we nu 
eens alle bewoners nomi
neren voor een van de vele 
prijzen, zouden ze dan wel 
komen? We zijn ernog niet 
uit maar we verheugen ons 
op de hevige diskussies die 
we in het bestuur zullen 
gaan voeren over deze pro
blematiek. 
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emene Ledenver a 
Agenda 

1 Opening door de Voorzitter 
2 Goedkeuring van de notulen 
3 Vaststellen agenda 
4 Mededelingen van het bestuur 
5 Financiële verantwoording 1997 en begroting 1998 
6 Activiteiten komend verenigingsjaar 
7 Fusie met Witte Dorp 
8 Millenniumfeest 
9 Rondvraag 
10 Sluiting 

Verslag 

! Opening door de Voorzitter 
De vergadering wordt om 20.05 geopend. De Voorzitter 
heet alle aanwezigen van harte welkom en deelt mede dat 
het goed gaat met de vereniging. 

2 Goedkeuring van notulen 
De notulen van de algemene ledenvergadering van 3 fe
bruari 1997 worden goedgekeurd. 

3 Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt vastgesteld op basis van de uitnodiging. 

4 Mededelingen van het bestuur 
Het bestuur stelt vast dat de activiteiten van de vereniging 
op dit moment beperkt zijn. 

5 Financiële verantwoording 1997 en begroting 1998 
Niek Goverde licht achtereenvolgens toe de resultaat
rekening 1997, de balans 1997, en de begroting 1998, op
gesteld door de penningmeester. Ter toelichting op de in 
de begroting opgenomen post voor de buurtkrant wordt 
vermeld dat vier buurtkranten op jaarbasis zijn begroot, 
derhal ve één meer dan het geval was in 1997. Tevens wordt 
voorgesteld om de huidige contributie van (25 gulden) per 
jaar te handhaven. 
De begroting wordt bij hoofdelijke stemming unaniem 
geaccepteerd. 
De kascontrolecommissie, bestaande uit COlll1ie Tabor en 
Louis van Dam, keurt de stukken goed, met als enige kant
tekening dat het wenselijk is (om fiscale redenen) van alle 
financiële transacties bonnetjes te bewaren. 
De kascontrolecommissie wordt gedechargeerd. Rein 
Rutgers verklaart zich bereid om zitting te nemen in de 
kascontrolecommissie. 

6 Activiteiten komend verenigingsjaar 
Als activiteiten zijn gepland: 
- nieuwjaarsreceptie 
- het wijkfeest 
- de sportdag (gepland op 12 september 1998!) 
- de opening van het Burghplein 
- koninginnedag 
- Sinterklaas 
Rein Rutgers verbindt zich ertoe om deel te nemen aan de 
organisatie van de festiviteiten ter gelegenheid van de ope
ning van het Burghplein, welke eventueel zouden kunnen 
samenvallen met koninginnedag. 

12 

Roger Beckers verklaart zich bereid om deel te nemen aan 
de organisatie van koninginnedag. 

7 Fusie Witte Dorp 
Dit agendapunt is opgenomen naar aanleiding van een 
voorstel van de zijde van het bestuur van het "oude" \Vitte 
Dorp om te komen tot een samensmelting van de beide 
verenigingen. 
Voor de voordelen wordt verwezen naar de thans al geza
menlijke activiteiten, te weten koninginnedag, Sinterklaas, 
Nieuwjaar enz .. Ook zou de wijkkrant voor de beide wij
ken gezamenlijk kunnen worden uitgebracht. 
Als nadelen welke aan een fusie zouden kunnen zijn ver
bonden, worden genoemd dat onze wijk een grotere mate 
van gemeen-schapszin kent op grond van de gemeenschap
pelijke voorgeschiedenis. 
In de oude wijk is de deelname aan de vereniging en acti
viteiten dan ook aanzienlijk geringer, terwijl in die wijk 
als kernactiviteit geldt het onderhoudsfoncls waarmee de 
nieuwe wijk niets van doen heeft. 
Vervolgens wordt tot stemming overgegaan, waarbij una
niem tegen een fusie wordt gestemcl. 

8 Millenniumfeest 
Binnen de vereniging is geopperd om op het Burghplein 
een millenniumfeest te vieren op 31 december 1999. In 
verband hiermee is een enquête gehouden waarvan de uit
slag nog niet volledig bekend is. Er lijkt een meerderheid 
van 60% te vinden welke voorstander van een dergelijk 
feest is. Het ligt in de lijn der bedoeling om een commissie 
voor deze activiteit te vormen. Deelnemers aan deze com
missie worden van harte uitgenodigd om zich hiertoe bij 
één van de bestuursleden te melden. 

9 Rondvraag 
., Schilderwerk 
Gevraagd wordt of er nog activiteiten vanuit de verenigin
gen plaatsvinden met betrekking tot onderhoud (schilder
werk). Er blijkt met betrekking hiertoe geen concrete actie 
te lopen. Te zijner tijd kan het schilderwerk eventueel 
worden gecoördineerd, echter dit lijkt enkel per blok af
zonderlijk uitvoerbaar. Het zou hierbij wel aanbeveling 
verdienen om gezamenlijk in te kopen, teneinde de maxi
male korting te kunnen bedingen. Rein Rutgers biedt aan 
om een stukje te schrijven over het schilderwerk, alsmede 
zijn bevindingen bij de mogelijkheid van het plaatsen van 
een schoorsteenlrookkanaal voor een open haard. 
.. Ovenvisjes 
Vrijwel de gehele wijk blijkt last te hebben van dit onge
dierte, dat zich bij uitstek thuis voelt in goed geïsoleerde 
nieuwbouwwoningen. In het blok van Gebr. van Doorne
straat 15 t/m 28 is de gemeente in gezamenlijke opdracht 
van alle bewoners tot bestrijding overgegaan. Hieromtrent 
zal wellicht nog afzonderlijk melding worden gemaakt in 
de wijkkrant. 

10 Sluiting 
De Voorzitter sluit de vergadering om 20.55 uur, waarna 
de jaarvergadering van de Stichting Beheer Paden aan
vangt. 
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Gedverderrie, 
Blijkens diverse geluiden her en der uit de wijk hebben 
vrijwel alle huizenblokken last van dit ongedierte. Oven
visjes zijn veel voorkomend ongedierte in nieuwbouw
woningen. De klimatologische omstandigheden in goed 
gei"soleerde woningen zijn ideaal voor oven visjes om zich 
te vermeerderen en zich via de spouwmuren of de dak
isolatie te verspreiden over het gehele blok. 

Het insect, dat verwant is 
aan het "zilvervisje" is her
kenbaar door het wat glim
mende uiterlijk, en eet on
dermeer papier. 
In het blok Gebr. van Door
nestraat 14 t/m 28 is de ge
meente op verzoek van de 
bewoners in ieder huis af
zonderlijk tot bestrijding 
overgegaan. Er wordt ge
werkt met een voor de 
mens niet schadelijk be
strijdingsmiddel ("de spuit
vloeistof heeft een zeer ge
ringe acute giftigheid"). 
Toch beveelt de gemeente 
aan om de eerste twee uur 
na behandeling niet in de 
woning te komen en onder
meer plaatsen die in aanra-

Venkelsalade 
B ij de barbecue geef ik 
graag verschillende sala
des. 
Dit is een van mijn favorie
ten: "frisse venkel met ap
pel en komkommer en een 
zacht-romig sausje". Een 
salade die, behalve voor de 
barbecue, ook uitstekend 
geschikt is voor de dage
lijkse maaltijd. 
Voorbereiden: 
Venkel wassen. Stronken 
en steeltjes verwijderen. 
Mooi venkel groen achter
houden. In heel smalle 
reepjes snijden. Komkom
mer wassen en in kleine 
stukjes snijden. In kom me-

king komen met etenswa
ren af te dekken c.q. nader
hand schoon te maken. 
Tot op heden is de ervaring 
dat de bestrijding goed 
heeft gewerkt. Tijdsverloop 
zal leren of het ongedierte 
op langere termijn in het 
gehele blok blijvend kan 
worden uitgeroeid. 
Bestrijding lijkt zinvol in
dien dit geschiedt per hui
zenblok. Wie hiertoe wil 
overgaan kan contact opne
men met de gemeente, de 
heren Martens of Van 
Venrooy (telefonisch tus
sen 12.30 uur en 13.00 uur 
040-2387340), welke ook 
een informatiebulletin kun
nen verstrekken. 

tje doen: zure room, mayo
naise, 1 el. water, venkel
zaad, suiker en majoraan. 
Tot sausje roeren. 
Bereiden: 
Appels schillen en klokhuis 
verwijderen. In stukjes snij
den. Besprenkelen met ci
troensap. In sla schaal 
doen: venkel, komkommer 
en appel. Door elkaar 
scheppen. Sausje erover 
schenken. Garneren met 
achtergehouden venkel
groen. 
Lekker bij karbonade en 
gekookte aardappelen. 

Mw. Braadslee 

Sportdag 
Er wordt ook dit jaar weer een sportdag georganiseerd. Deze zal worden gehouden op 
zaterdag 12 september. Het bestuur is op dit moment nog volop aan het denken welke 
sportactiviteiten in aanmerking komen. Ideeën hierover zijn van harte welkom. 
Wij denken in ieder geval aan de traditionele voetbalwedstrijd voor de heren en volleybal 
voor de dames. Daarnaast zullen er sportactiviteiten voor de kinderen plaatsvinden 
(skeelerwedstrijd om het plein?). Deelnemers vanuit het oude \Vitte Dorp zijn van harte 
welkom. Kort voor 12 september zullen wij iedereen in de wijk nog eens benaderen om
trent deelname. 

Benodigdheden voor 4 
personen: 
"2 venkelknollen (ca. 

400 gram) 
<I> 1 kleine komkommer 
" 4 el. zure room 
.. 2 el. mayonaise 
.. 2 tI. venkel- of anijszaad 
.. 2 tJ. suiker 
.. 2 tJ. majoraan 
'" 2 appels (Granny 

Smith) 
.. 2 el. citroensap 
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Maayke Anne op 4 april 
1998, dochter van Henny 
Ruitenbeek en Hans Sterk. 
Rafke op 6 april, dochter 
van Theo Rutten en Nancy 
van der Poel, zusje van 
I\/faddy. 

gfiWi@@iIl HEMR t&MMM M'WU 

niet te 

Het huis van Viola staat te koop. Tenminste, zo gaat het 
verhaal. Uw redactie zou de naam onafhankelijke redactie 
niet waard zijn als zij er niet op uit zouden zijn ook hier de 
onderste steen boven te krijgen. Wat blijkt, het is een ge
nIcht. Het is erger, het is niet waar. Het is van A tot Z 
verzonnen. Geen 460 duizend gulden voor het huis van 
Viola. De brengers van deze tijding past niets anders dan 
een gepast gebogen hoofd voor het veroorzaken van zo
veel onrust in en vooral om huize Viola. 
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ilI!!IIl!tI~oen hun hUÎs af 
was bleef de on 
vrede. Vooral 

toen de keuken van hun 
keuze geplaatst was 
bleef er naar hun zin te 
weinig ruimte over. On
geveer een jaar later be
sloten zij uit te bouwen. 

Keuken verplaatst 
AI direct hadden zij be
sloten dat zij over de voI
le breedte van hun huis 
wilden uitbouwen. in de 
aanbouw wilden zij de 
nieuwe keuken neerzet
ten en dit bepaalde de 
maat van de uitbouw. 
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Visser en Ana Do~ores Visser -
sch voor het eerst het fundament 

is zaggen. Het zag 
besloten de bouw af te 

gedachte al bezig met hun 

T oine en Anna Dolores 
vroegen een kennis wde 
uitbouw te tekenen en de 
nodige berekeningen te 
maken. Daama vroegen 
ze de vergunning aan. 
Vervolgens werd geko-

zen voor timmerbedrijf 
Sanders. Deze zette in 
ongeveer drie weken de 
complete uitbouw neer. 

Tevreden 
Toine en Ana Dolores 
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zijn erg tevreden over 
het werk en het resultaat. 
De aannemer hield zich 
keurig aan zijn afspra
ken, bleef binnen de af
gesproken tijd en lever
de goed werk af. 

De uitbouw geeft een e
norme extra ruimte. 
Zoon Jason kan nu lek
ker door de kamer fiet
sen. Een bijkomend 
voordeel is dat het nu 
beneden in de zomer 
ook koeler is dan voor
heen. 

ige nadeel is dat de 
tuin wat kleiner is gewor
den maar daar wordt niet 
al te zwaar aan getild; 
'we eten nu eigenlijk op 
ons terras.' 


