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De goed oplettende buurtbewoner heeft het natuurlijk 
al gezien! Op een aantal plaatsen is gevelmetselwerk 
van onze woningen hersteld. Voegen zijn opnieuw in= 
gevoegd en bakstenen zijn op een aantal plaatsen ver= 
vangen. Wat is hiervan de oorzaak? 

De huizen van de Witte 
Burgh zijn volgens een te
genwoordig gangbaar con
structie-principe gebouwd. 
Om dit te begrijpen is wat 
technisch inzicht nodig 
me.ar ik zal trachtr;n dit op 
een eenvoudige manier dui
delijk te maken. 
Een buitenwand bestaat uit 
twee platen metselwerk 
met daartussen een isolatie
laag. Technisch spreken we 
hier van een binnen spouw
blad, een spouwen een bui
tenspouwblad. Het buiten
spouwblad werd vroeger op 
de fundering geplaatst en 
liep eventueel door tot aan 
de nok van de woning. Het 
was een zelfdragende con
structie. 
Bij de woningen van de 
Witte Burgh worden echter 
aan de voor- en achterge
vel, de buitenspouwbladen 
vanaf de eerste verdieping 
door de 'binnenconstructie' 
van binnenwanden en vloe
ren gedragen. Aan de ver
diepingsvloer zijn stalen 
lateien gemonteerd waarop 
het buitenspouwblad is ge
metseld. 
Door deze manier van wer
ken ontstaan er meer 'span-

ningen' of 'drukverschil
len' in het buitengevelmet -
selwerk. Om deze spannin
gen goed op te kunnen van
gen zijn zogenaamde dila
taties nodig. Dit zijn verti
cale kitvoegen in het met
selwerk. 
De problemen die zijn ont
staan, zijn verschillend van 
aard. 
Enerzijds zijn er op essen
tiële plaatsen geen dilata
ties aangebracht. Dit is met 
name het geval in de voor
gevel bij grote eindwonin
gen op de grens met de 
naastliggende woning. 
Door het uitzetten van de 
gevels scheurt hi er het met
selwerk in. Dit gaat met 
dusdanige grote krachten 
gepaard dat op veel plaat
sen complete stenen zijn 
doorgescheurd. In extreme 
gevallen kan hier zelf ge
vel metselwerk losraken. 
Anderzijds zijn er uitvoe
ringsfouten gemaakt. De 
buitenspouwbladen zijn 
door de dilatatie in segmen
ten opgedeeld. Ieder seg
ment wordt door een stalen 
latei opgevangen. Soms 
zijn de stalen lateien echter 
te lang. De latei loopt dan 

door naar een naastliggend 
segment. Onnodig om te 
zeggen dat dit weer druk
verschillen en scheurvor
ming tot gevolg heeft. 
N aast deze aparte manier 
van scheurvorming zijn er 
ook nog 'normale' zettings
scheuren hersteld. 
Het initiatief tot herstel is 
door iedere bewoner zelf 
genomen. Officieel wordt 
het Bouwfonds ingelicht en 
het is niet overbodig om 
ook het Garantie Instituut 
Woningbouw, kortweg 
G.I.W. een afschrift te stu
ren. Het Bouwfonds stuurt 
uw melding door naar de 
aannemer Van Bree die op 
zijn beurt contact met u 
zoekt om een datum voor 
herstel af te spreken. 
De tijd die tussen de eerste 
melding en het uiteinde
lijke herstel ligt varieert 
van enkele dagen tot enkele 
weken. 
De garantie die u op uw 
woning heeft door middel 
van het Garantiecertificaat 
is beperkt. De looptijd is 
afhankelijk van het soort 
gebrek dat geconstateerd is. 
Als u scheuren in uw met
selwerk heeft ontdekt en u 
wilt dit laten herstellen is 
het niet aan te raden nog 
lang te wachten met het 
melden omdat de garantie 
op scheuren waarschijnlijk 
vijf jaar is. 

Agenda Algemene ledenvergadering 
24 februari in Cafe Jan Denis. 
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DE WITTE BURGH 

• 
Jawel, 5 jaar bestaat uw Nummer. 5 jaar wel en wee in de Witte Burgh. 5 jaar Babes, bouwen en business. Om dit 
heugelijke feit te vieren heeft de redactie een kleine prijsvraag voor u. Het is zeker een uitdaging. Het niveau is 
dusdanig hoog dat ook wanneer u niet op alle vragen een antwoord weet er een kans is op winst. Lever dus altijd uw 
oplossing in. De winnaar of winnares verdient 2 flessen rode wijn door de lay-out ploeg ter beschikking gesteld. 
Overigens, we spelen het fair en dus spelen leden van de redactie en het bestuur en hun vrouwen mee buiten 
mededinging. Lever voor 1 april uw oplossing in bij een van de een van de redactieleden. Wij komen de prijs 
persoonlijk bij u afleveren. Over de uitslag van deze prijsvraag kan uiteraard gecorrespondeerd worden. 

1 Wie zijn de 'die-hards' van de redactie? 
2 Zijn alle nummertjes even groot? 
3 Waarover ging het artikel met de kop 'Braak!' 
4 In Nummer 7 is op de voorpagina het nummer van een foutparkeerder afgeplakt. Wie is de foutparkeerder? 
5 Hoeveel babes zijn er in 5 jaargangen Nummer vermeld? 
6 Welk bedJijf dat in 'Business in de Burgh' wordt beschreven is inmiddels vertrokken? 
7 Waarop slaat het citaat 'Dat hadden we toch beter moeten voorbereiden'? 
8 Wie waren de sponsors van het zaalvoetbalteam? 
9 Welk huis stond abusievelijk te koop? 
10 'iVie is toch die Witte Ridder? 
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In het juli-nummer van Wit op Zwart (de krant van het Witte Dorp) schreef Ton 
van der Pluijm namens de commissie Herinrichting Burghplein een verslag van de 
evaluatie van de herinrichting van het pleintje met de gemeente. Het belangrijkste 
deel van dit verslag geven we nu weer in onze krant. 
Op de kleine enquête die in het Witte Dorp en de Witte Burgh is gehouden over 
mogelijke verbeteringen van het plein kwamen 23 reacties binnen. Die waren over
wegend positief. Slechts een enkeling vond dat het er niet beier op was geworden en 
dat er zelfs een levensgevaarlijke situatie was ontstaan. 

Praten met de gemeente 
In het gesprek met de ge
meente werden dertien 
punten voor verbetering 
(zie kader volgende pagina) 
naar voren gebracht. Een en 
ander is vanuit de gemeente 
verduidelijkt en er is een 
toezegging dat er naar ver
betering wordt gekeken. 
Op sommige punten is di
rect actie ondernomen. 

Zandbak 
Het klinkt misschien raar 
maar de 'zandbak' is geen 
zandbak. Volgens nieuwe 

Europese normen moet er 
zich onder speeltoestellen 
hoger dan 75 centimeter 
een zachte ondergrond 
bevinden. Vandaar dat de 
toestellen in een bak met 
drainagezand staan. Rond
om de speeltoestellen moet 
ook een minimale afstand 
tot de verharde ondergrond 
in acht worden genomen. 
De speeltoestellen kunnen 
dus niet buiten de 'zand
bak' worden geplaatst. In 
de 'zandbak' zit dus ook 
geen zandbakzand dat zich 
beter leent voor het bakken 

van taartjes en dergelijke. 
Dit zand is moeilijk micro
biologisch schoon te hou
den en wordt om die reden 
niet meer in openbare 
speelgelegenheden toege
past. 
De gemeente heeft toege
zegd te bekijken of de zand
bak kan worden vergroot, 
zodat er meer ruimte voor 
de kleine gebruikers komt. 
Ook wordt er bekeken of er 
een verhoogde rand met 
eventueel enkele rijen te
gels kan worden geplaatst. 
De banken zullen verder 
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naar achteren worden ge
plaatst. 

Rond de kleine 
speeltoestellen 
Er waren klachten over de 
stoffige of modderige 
grond rond de kleine speel
toestellen. Dit zou kunnen 
worden opgelost met een 
'zandbak' rond deze toe
stelletjes. Dit wordt echter 
niet als wenselijk gezien 
omdat dit tot versnippering 
van de activiteiten op het 
plein zal leiden, met de bij
behorende zandoverlast. 
Daarom zijn de toestellen 
tijdelijk verwijderd om 
nieuw gras in te zaaien. 
Slijtplekken blijven helaas 
wel ontstaan. De door som
migen voorgestelde mbbe
ren tegels onder het draai
toestel zullen alleen maar 
de kans op letsel vergroten 

(te stroef). Bovendien zul
len ze als het heeft gere
gend tot een modder
attractie worden verheven 
door erop te splingen. Tot 
de gewenste verbetering 
zullen ze dus niet leiden. 

Afvalbakken 
Bij enkele banken die nog 
niet voorzien waren van 
een prullenbak wordt deze 
alsnog geplaatst. Dat ge
beurt niet bij de banken op 
het 'bordes' vanwege het 
ontsierende beeld en dè 
aanwezigheid van pmllen
baklcen in de nabijheid. 

Afwatering 
Het Burghplein zal altijd 
een probleem kennen met 
het verwerken van grote 
hoeveelheden regenwater. 
Door de samenstelling van 
de ondergrond loopt het he-
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melwater maar langzaam 
weg. In de speelbak zijn 
hiervoor drie grindgaten 
van 2,5 meter diep aange
bracht en is om kostentech
nische redenen slechts één 
put op het riool aangeslo
ten. Op de rest van het plein 
zullen bij hevige regenval 
plassen ontstaan. De rol
schaatsbaan watert niet o
veral goed af, waardoor 
hier ook plassen op blijven 
staan. Met de aannemer 
wordt besproken hoe dit 
kan worden verbeterd. 

Parkeergelegenheid 
Er is bewust voor gekozen 
om in het verlengde van de 
Burghstraat geen parkeer
vakken te maken aan de 
zijde van het plein omdat 
de wortels van de bomen de 
bestrating aan zou tasten. 
Iedereen herinnert zich nog 
wel de toestand van oude 
rolschaatsbaan. Tevens zou 
dit het beeld van het plein 
verstoren door de happen 
die dan uit de borders zou
den worden genomen. Bo
vendien zouden drie par
keerplaatsen meer het 
parkeerprobleem bij lange 
na niet oplossen. Er worden 
geen extra parkeerhavens 

aangelegd. De door sommi
gen als 'levensgevaarlijk' 
betitelde situatie, wordt 
door de verkeersdienst nog 
eens bekeken. Als het par
keren op de stoep hier de 
oorzaak van is, bestaat de 
kans op parkeerbeperkende 
maatregelen of dat er wordt 
bekeurd voor parkeren op 
de stoep. Een ding is zeker: 
de snelheid waannee op dat 
stuk van het Burghplein 
kan worden gereden, is mi
nimaal. 

Toegang bij DAF -klok 
De logische toegang tot het 
plein bij de DAF-klok 
wordt inderdaad niet door 
de vormgeving en bestra
ting van het plein beves
tigd. Omdat aanpassing van 
de bestrating aldaar inglijpt 
op het ontwerp van het 
plein en bovendien nogal 
wat kosten met zich mee
brengt, wordt dit door de 
stedenbouwkundige dienst 
nader onderzocht. Er is dus 
geen harde toezegging dat 
dit wordt verbeterd. 

Groenvoorziening 
Door onoplettendheid is er 
met de sloop van het oude 
plein een hoeveelheid 
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groen per abuis verwijderd. 
De aannemer heeft hier
voor zijn excuses aangebo
den en de per abuis verwij -
derde beplanting vervan
gen. Het betreft hier echter 
hulststruiken en die schij
nen niet groter dan nu is 
gebeurd, te kunnen worden 
geplant. Vandaar dat het nu 
nog een wat kale boel is. 
De overige snoeiwerk
zaamheden waren hard no
dig en komen de beplanting 
over hooguit twee jaar al 
alleen maar ten goede. In 
het najaar is bekeken welke 
beplanting niet is aangesla
gen zodat die kan worden 
vervangen. Verder is afge
sproken om de beplanting 
beter te beschermen met af
rasteringen. Maar dan zal 
ook de jeugd erop moeten 
worden aangesproken als 
ze de afrastering vernielt. 

Zelfwerkzaamheid 
Op twee zaken die naar vo
ren zijn gebracht, heeft de 
gemeente gevraagd om dit 
met de bewoners onderling 
op te lossen. Het betreft het 
schuren en schilderen van 
de ( oude) banken en het 
verwijderen van de uitge
spoelde grotere stenen in de 

speelbak. Daar dit enige 
coördinatie vergt, kunnen 
vrij willigers zich melden 
bij Jeroen Raijmakers, St. 
Odastraat 7, tel. 2110092, 
om af te spreken wie wat 
doet. 
Deze oproep heeft dus al in 
juli al in Wit op Zwart ge
staan, maar misschien kan 
er nog een helpende hand 
uit de Witte Burgh worden 
gebruikt. 

DE WITTE BURGH 

Blij met het plein 
Het doet de commissie 
Herinrichting Burghplein 
deugd uit de buurt overwe
gend positieve reactie over 
het plein te horen. 
Maar, natuurlijk zullen er 
altijd dingen voor verbete
ring vatbaar blijven. Er zal 
voortdurend gewerkt moe
ten worden om het plein in 
stand te houden en te ver
beteren. 
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Tot de genoegens van een eigen huis behoort ongetwijfeld de mogelijkheid om het 
trotse bezit zelf te schilderen. Te oordelen aan het ruime assortiment dat bouw= 
markten op dit gebied te bieden hebben, zit menig huisbezitter handenwringend te 
wachten tot de kwast weer ter hand kunnen worden genomen. Zo ongetwijfeld ook 
de Witte Burgers, die op de gemiddelde hobbyschilder nog een aantal punten voor 
hebben. Zo mag in hun geliefde domicilie ook nog de gevel worden volgekalkt en is 
een ladder overbodig. Die leen je namelijk van de buren en aangezien alle bewoners 
van de Witte Burg buren hebben hoeft niemand dus een ladder te bezitten. 

Eigenlijk was het in 1998 -
vier jaar na oplevering -
zover. De leverancier van 
de oorspronkelijke verf van 
het huis liet niet na hieraan 
fijntjes te herinneren, met 
een goed gevoel voor com
mercie. Maar helaas, zoals 
bij schilderwerk het onver
mijdelijke en uit cartoons 
bekende bordje 'nat' hoort, 
hoorde bij het voor-, zo
mer- zowel als najaarskli
maat anno 1998 het predi
kaat 'nat'. In 1999 zal het 
er echter toch van moeten 
komen. Als onderhoud niet 
tijdig plaats vindt ben je als 
huiseigenaar namelijk op 
den duur echt nat. Bij velf
werk merk je het meestal 
pas als het te laat is, waarna 
de schade aanzienlijk kan 
zijn - wat kost een set hard
houten kozijnen en deuren, 
inclusief verwijderen van 
de oude en plaatsen van de 
nieuwe? Bij mij niks te 
zien, nog steeds een puik 
verflaagje, zullen sommi
gen zeggen. Helaas, zelfs 
experts kunnen moeilijk 
vaststellen waneer over
schilderen noodzakelijk is. 
Onderzoek heeft uitgewe
zen dat door het micro
klimaat rond gebouwen de 
slijtage van de verflaag per 
kozijn en per deel van een 
kozijn sterk kan verschil
len. Neem dus liever het 
zekere voor het onzekere. 

Buiten de boekjes 
Over de techniek van ver
ven en schilderen valt het 
nodige te vertellen. Veel 
daarvan is te vinden in al
lerlei boekjes en handrei
kingen zoals die onder an-

dere door bouwmarkten 
worden uitgegeven. Het is 
daarom nogal overbodig 
dergelijke tips in onze ge
liefde buurtkrant op te ne
men. We beperken ons 
daarom tot een aantal zaken 
'buiten de boekjes' die van 
nut zijn om te weten. De 
Technische Universiteit 
Eindhoven venichtte in de 
afgelopen jaren onderzoek 
naar schilderwerk van ko
zijnen, zowel naar de kwa
liteit van verf als naar de 
uitvoering van het schilder
werk zelf. Hieruit kwam 
een aantal belangwekkende 
zaken naar voren. Al lijkt 
het een open deur: zelfs 
vaklieden blijken plekken 
die minder goed te bereiken 
zijn minder goed te behan
delen. Daarvan worden 
vooral de zogenaamde 'lig
gende delen' het slachtof
fer. Lolbroeken associëren 
er nu vrolijk op los, het gaat 
echter om de horizontale 
delen van de kozijnen. 
Conclusie: laat aandacht en 
toewijding niet verslappen 
(ook goed voor werk en re
latie) en verplaats de van de 
buren geleende ladder iets 
vaker enlof leen een langer. 
Een goede voorbehande
ling van de ondergrond is 
buitengewoon belangrijk. 
Goed voorbehandelen bete
kent: schoonvegen en even
tueel schoonwassen; afne
men met verdunde ammo
nia of ander krachtig rei
nigingsmiddel en last, but 
most impOliant: schuren tot 
in alle hoekjes. Daarbij 
maakt het op zich niet uit 
of het schuren met de hand 
of mechanisch gebeurt. Of 

het buurtorgaan hiervoor 
het juiste kader is .... maar 
vooruit, toch het gevoelige 
onderwerp: afplakken. Be
roeps doen er niet aan: iets 
voor watjes, een echte 
schilder doet het uit de 
losse pols. Uit onderzoek 
blijkt echter dat de stoere 
vakbinken ongelijk hebben. 
Afplakken werkt altijd 
sneller, ook voor beroeps. 
Wij amateurs kunnen dus 
voortaan zonder gêne fier 
met de rol crêpe aan de 
slag. Denk bij alle ijverige 
afplakwerk overigens - be
halve aan de kunstenaar 
Christo - wel aan de 'glas
naad' . Dat wil zeggen: de 
verf van het kozijn moet 
een klein stukje op het glas 
doorlopen zodat water niet 
kan indringen in de kielijes 
tussen kozijn en glas. 
Hoewel verfdampen uit het 
oogpunt van gezondheid in 
een kwade reuk staan, blijkt 
uit metingen dat in normaal 
geventileerde ruimtes, laat 
staan buiten, de concentra
ties van kwalijke gassen 
ruim onder alle normen 
blijven. Zeker voor zon
dagsschilders geen reden 
tot zorg dus. Anders is het 
verhaal voor de verfresten. 
Deze behoren duidelijk tot 
het chemisch afval, ook zo
genaamde milieuvriende
lijke verf. 

Binnen 
Tot slot gaan we even naar 
binnen. Niet alleen om een 
koffiepauze te houden, 
maar ook om naar de bin
nenkant van de kozijnen te 
kijken. Want hier komt een 
belangrijk punt: uit onder-
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zoek blijkt dat de kwaliteit 
van de verflaag aan de bin
nenkant van de kozijnen zo 
mogelijk nog belangrijker 
is dan die van de buiten
laag. Wij produceren met al 
dat wonen namelijk grote 
hoeveelheden vocht, niet 
alleen omdat het leven in de 
Witte Burg zo'n tranendal 
is, maar ook door zweten, 
ademen, koken, wassen, 
drogen. Afzuiginstallaties, 
ventilatieroosters, vocht
vreters en kleenex ten spijt, 
dampt veel van het door 
ons geproduceerde vocht 
door muren en kozijnen. 
Als de binnen verflaag 
vocht goed doorlaat en de 
buitenverflaag niet, hoopt 
dit vocht zich op in het ko
zijn. De gevolgen zijn even 
desastreus als die van in
dringend vocht van buiten. 
Bij binnenwerk geld nog 
veel sterker dan bij buiten
werk: de schijn bedriegt. 
Een op het oog nog mooie 
velflaag kan onvoldoende 

zijn. Uiteraard zal de slij
tage van binnenschilder
werk minder zijn dan bui
tenschilderwerk, maar het 
is toch oppassen geblazen. 
Als laatste blijkt uit onder
zoek dat een rommelige 
werkplek en een slordige 
manier van werken leiden 
tot inefficiëntie en langere 
werktijd. Maar dat willen 
we als amateurs nu juist! 
Veronderstel eens dat schil
derwerk snel klaar is, dan 
duurt het weer vier jaar tot 
de volgende kans. Dus: 
klieder en rotzooi dat het 
een lust is. Veel plezier er
mee. 

De gegevens voor dit arti
kel zijn onder andere af
komstig uit het rapport 
'Het uitvoeringsproces van 
schilderwerk' en uit diverse 
andere rapporten van de 
faculteit Bouwkunde van de 
Technische Universiteit 
Eindhoven. 
Foto's: TU Eindhoven 
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demu mee 
Als jullie dit stukje lezen hebben we met elkaar een 
leuke Sinterklaasmiddag achter de rug en hebben een 
aantal leden van het Stratums Muziekkorps Sint 
CeciHa Sinterklaas en de Zwarte Pieten met een groot 
aantàl kinderen begeleid van het Witte Dorp naar de 
Blokhut in de Iriswijk. 

Sindsdien zijn er nàg twee 
optredens van het comple
te Stratums Muziekkorps, 
geweest die zéér de moeite 
waard waren. Het eerste op
treden was het Kerstcon
cert. Dit vond plaats op 
donderdag 24 december in 
de St. Joriskerk. Deze 
kerstdienst werd door het 
Stratums Muziekkorps op
geluisterd. De St. Joriskerk 
heeft een prachtige akoes
tiek en de mooie en stem
mige stukken die er worden 
gespeeld komen daarin 
prachtig tot hun recht. Het 
was een perfecte manier om 
in de Kerststemming te ko
men. 
Het tweede optreden was 
op dinsdag 5 januari. In 
onze nieuwe repetitieruim
te Gemeenschapshuis Ha
genkamp, Maria van Bour
gondiëlaan 6, (dit is achter 
het belastingskantoor) gaf 
het Stratums Muziekkorps 
haar jaarlijkse Nieuwjaars
concert. De zaal van onze 
nieuwe repetitieruimte is 
groter en biedt veel meer 
mogelijkheden tot het ge
ven van concerten. Het was 
een goede gelegenheid om 
te zien en te horen dat we 
als harmonie niet alleen 
marsen spelen op straat (dat 
is overigens maar heel spo
radisch), maar ook leuke, 
aan sprekende andere mu
ziekstukken op het reper
toire hebben. Langzamer
hand beginnen de leden van 
het Stratums Muzieldcorps 
hun draai weer te vinden na 
alle perikelen van het afge
lopenjaar. (drie dirigenten
wisselingen, het concours 
en de verhuizing naar een 
andere repetitieruimte.) 
Tijd om onze blik weer 
eens op de toekomst te rich
ten en te werken aan uit
brei ding er verbetering van 

het korps. Bepaalde instru
mentengroepen zijn hele
maal niet of zwak bezet. 
We zijn hard op zoek naar 
een hoboïst en een fagottist 
(MN). Ook de hoornsectie 
heeft dringend behoefte aan 
versterking, evenals de 
slagwerkgroep. Speelt u 
zelf een dergelijk instru
ment of kent u iemand die 
deze instrumenten spelen 
of willen leren spelen: we 
houden ons van harte aan
bevolen. Dat geeft het 
korps de mogelijkheid an
dere stukken op het reper
toire te nemen. 
Een ander punt van aan
dacht is hoe we jonge men
sen kunnen interesseren om 
bij het korps te komen spe
len. Gelukkig zijn er weer 
een paar kinderen bij het 
Opleidingsorkest gekomen, 
maar het blijft véél te wei
nig, terwijl het leren samen 
spelen in een harmonie toch 
een geweldige basis vOlmt 
om later ook in andere mu
zikale samenstellingen te 
kunnen spelen. Daarom: als 
je bezig bent te leren een in
strument te bespelen, blijf 
dan niet alleen op je kamer 
worstelen, maar meldt je 
aan bij ons opleidings
orkest. Dit is het weer voor 
deze keer. Het Stratums 
Muziekkorps wenst al haar 
donateurs in het Witte Dorp 
en de Witte Burgh een goed 
1999. En graag tot ziens op 
een van onze concerten. 
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Sinterklaas in het Witte Dorp en de Witte Burgh 
Voor het eerst sinds jaren konden we Sinterklaas niet verwelkomen in MusÎs Sacrum. 
De zaal was al door anderen geboekt. Daarom zocht de sinterklaascommissie naar
stig naar een andere locatie. Dat werd de Blokhut aan de andere kant van de 
Geldropseweg. Dat bleek een sfeervolle ruimte te zijn. Mede dankzij de enorme 
schouw, dh~ het goed deed bij een dergelijk evenement. Hier volgt een verslagje van 
het feest, gesch.reven door een van de leden van de sinterklaascommissie. 

Met Sinterklaasmuziek van 
de harmonie Sint Cecilia 
werden alle kinderen en 
ouders naar het Burghplein 
gelokt. Kwam Sint-Nico
laas al aan? Nee, we moes
ten nog even wachten. Wat 
zagen alle kinderen er mooi 
uit! Veel kinderen waren 
als zwarte Piet verkleed en 
hadden prachtige Pieten
petten op. In de brief van 
Sinterklaas had toch ge
staan, dat de Hoofdpiet zijn 
muts kwijt was. Misschien 
wilde Piet wel een van deze 
prachtige petten lenen. 
Eindelijk daar kwam Sin
terldaas. Hij werd hartelijk 
verwelkomd door meneer 
Lex, de ceremoniemeester. 
De kinderen dromden om 
Sint heen om hem een hand 
te kunnen geven. 
Daarna vertrok de optocht 
met de harmonie voorop 
naar de Blokhut. Er werd 
volop gezongen onderweg. 
En wat deden de Zwarte 
Pieten gek! De Klimpiet 
klom zelfs bovenin een 
boom! 
In de Blokhut mocht Sin
terklaas plaats nemen op 
een mooi versierde stoel 

naast de open haard. Hij 
sloeg het grote boek open 
om ..... maar wat een pechl 
Sinterklaas zijn bril was 
weg! Nu kon hij niet in zijn 
grote boek lezen. Gelukkig 
kon meneer Lex hem hel
pen. Intussen gingen de 
Pieten op zoek naar Sint 
zijn bril. De Hoofdpiet 
paste steeds een pet van een 
van de kinderen. Hij kon 
gewoon niet kiezen tussen 
al die mooi versierde mut
sen! 
Ha, Sint z'n bril werd ge
vonden. Welnee, domme 
Piet, dat is een w.c.-bril! 
Daar kun je niet mee lezen. 
En met een duikbril ook 
niet! 
Om de beurt mochten er 
groepjes kinderen bij Sin
terklaas komen. Kinderen 
die goed kunnen voetballen 
of turnen of zwemmen. Een 
heleboel kinderen bleken 
met zonder zij wielen te 
kunnen fietsen. Ze mochten 
de Pieten even laten zien 
hoe dat moest, want die 
Pieten konden er niks van! 
Een paar kinderen die kon
den judoën wisten een Piet 
zelfs te vloeren! De kin de-

ren luisterden vol aandacht 
naar wat Sinterklaas te ver
tellen had. 
Dat was voor veel grote 
mensen heel wat moeilij
ker. Tussendoor werd er 
lekker veel gesnoept van 
het strooigoed en natuurlijk 
hard gezongen. Ook de har
monie liet nog even van 
zich horen. 
Tenslotte werd de bril van 
Sinterklaas toch nog ge
vonden. En de pet van de 
Hoofdpiet bleek gewoon in 
een zak met strooigoed te 
zitten! 
Toen was de tijd gekomen 
dat Sinterklaas en zijn Pie
ten moesten velirekken. Al 
zingend werden Sint en zijn 
Pieten uitgezwaaid. 
Bedankt Sinterklaas en Pie
ten, dat jullie weer een be
zoek aan onze wijk ge
bracht hebben. 
Aan al die tevreden en blije 
kindersnuitjes was te zien, 
dat jullie hen weer een on
vergetelijke middag heb
ben bezorgd. We hopen, dat 
jullie het Witte Dorp en de 
Witte Burgh volgend jaar 
weer met een bezoek zullen 
vereren. 
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Emancipatie is een groot goed. De schrijver van dit verhaal heeft er beslist niets op 
tegen dat mannen mee helpen in de huishouding. Maar door een speling van het lot 
bleek een dergelijke gezinsbetrokkenheid grote gevolgen te hebben voor ons voetbal 
team. Onze gevierde en vaak bejubelde spits Jos Verhoeven had een week voor de 
derde interwijk een schouder blessure opgelopen bij het boodschappen doen. En 
ondanks herhaald aandringen van onze coach bleek Jos niet te vermurwen. Hij wilde 
geen risico lopen met zijn schouder en meldde zich af voor de wedstrijd. 

Gevolgen 
Met gevolgen. Want on
danks een groot veldover
wicht wist ons team voor de 
rust niet verder uit te lopen 
dan tot een 2-0 voorsprong. 
Enkele goede kansen wer
den niet benut en het werd 
gaandeweg duidelijk dat 
we een stabiel aanspeelpunt 
in de spits misten. Marcel 
deed zijn best, bewoog net 
zoveel als op de zaterdaga
vonden in de Danssalon 
maar beschikt niet over het 
vermogen om te kaatsen. 
Het kaatsen zoals we dat 
kennen van spitsen als 
Willem Kieft en Eijkel
kamp. Een rijtje namen 
waar onze J os moeiteloos 

in mee kan. Na de rust brak 
het ontbreken van zo'n aan
speel punt ons op. Traditio
neel hebben wij moeite met 
wedstrijden die langer dan 
twintig minuten duren. On
ze conditie gaat dan een 
woordje meespelen zodat 
we het gebrek aan voetbal
lend vermogen niet meer 
kunnen verhullen. Als we 
de bal al in ons bezit weten 
te krijgen verliezen we die 
bal ook weer net zo snel. En 
dan kan het niet uitblijven 
dat de tegenstander kansen 
krijgt en uiteindelijk een 
keer scoort. Ondanks held
haftige daden van onze 
goalie Rob, die in de twee
de helft uitgroeide tot een 

lokale held, werd het uitein
delijk vlak voor tijd 2-2. 
Waarbij we er niet onder
uitkomen te vermelden dat 
stopper Cornelissen bij die 
laatste tegen goal wel onge
looflijk blunderde door on
der de bal door te trappen 
waarna het Witte Dorp vrije 
doorgang kreeg naar onze 
goal. Strafschoppen moes
ten uitsluitsel gaan geven. 
Daarin waren beide teams 
even goed of even slecht. 
N adat ieder team acht straf
schoppen had genomen 
was de stand nog steeds in 
evenwicht. Elke misser zou 
nu grote gevolgen hebben. 
Die druk werd voor Ben 
IJ sseldijk te groot. In de 
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gelijkmakende negende 
beurt werd zijn inzet ge
stopt waardoor we met han
gende hoofdjes het veld af 
dropen. Als we over dertig 
jaar op het Burghplein onze 
zondes nog eens overpein
zen zal deze gemiste kans 
nog steeds op onze netvlie
zen gebrand staan. 

Jeu de Boules 
Na de voetbalwedstrijd 
werd een stali gemaakt met 
de plein activiteiten. Zes
tien duo' s in leeftijd valië
rend van 5 tot 78 jaar na
men de gelegenheid te baat 
om een balletje te werpen 
in de glint bak. Tot verras
sing van het publiek bleek 
de jeugd het verrassend 
goed te doen. Niet gehin
derd door het gewicht van 
de ballen noch door wed
strijd tactieken gooide de 
jeugd keer op keer de bal
len dichter bij het varkentje 
dan de geoefende volwas-

senen. Met name Noor van 
Gorp speelde de sterren van 
de hemel. Samen met haar 
vader Leon, die amper een 
bal hoefde te gooien omdat 
de eerste worp van kleine 
Noor vaak al voldoende 
was voor de winst, bereikte 
Noor de finale. Daar stuit
ten vader en dochter op de 
uiteindelijke winnaars. 
Theo Vermeulen en Niek 
Goverde, beiden afkomstig 
uit de gebr. Van DOOl'ne
straat bleken ongenaakbaar 
en waren niet bereid ca
deautjes weg te geven. Bei
den waren net terug van 
hun vakantie in Frankrijk 
waar zij dagelijks geoefend 
bleken te hebben. De derde 
plaats werd veroverd door 
Maart je de Kruijff(6) en 
Eva GERAEDTS (5 jaar), 
die in de troost finale Fleur 
(9) en Daan van Dam (5) 
hadden verslagen. 
Terwijl de ballen door de 
grindbak vlogen probeer-
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den een dertigtal skaters 
een snelle tijd te realiseren 
in de omloop van het 
Burghplein. In verschillen
de leeftijdscategorieën stre
den zij om de lekkerste lol
ly. Elke deelnemer mocht 
individueel een rondje lij
den over het asfalt. De tij
den werden geklokt met 
een stopwatch. Dat hier 
voornamelijk jeugdige 
kemphanen vertegenwoor
digd waren zal niemand 
verbazen. Welke volwas
sene laat zich graag aftroe
ven door een snelle puk? In 
het kort nog even de prijs
winnaars. In de categorie 
van de vijf jarigen liet Julie 
Kok een tijd van 57,20 se
conden noteren. Bij de zes
jarigen was Vince Verhoe
ven met 43,70 seconden net 

iets sneller dan Paul Bos 
(44,68). Snelste dame was 
hier Sophie IJsseldijk 
(45,31). Joep Scheerlings 
was net iets langzamer dan 
Vince maar met zijn tijd 
van 43,73 seconden was hij 
bij de zevenjarigen toch de 
snelste. Misschien ook wel 
omdat in deze categorie 
verder alleen meisjes had
den ingeschreven waarvan 
Luna Dekkers met 45,10 de 
snelste bleek. Tot slot was 
er een grote groep achtplus
sers die twee rondjes moes
ten rijden. Harm IJsseldijk 
realiseerde een prachtige 
tijd van 1 minuut en 1,68 
seconde. Daarmee bleef 
Harm concurrenten als 
Harry Rooimans (1,08,24) 
en Maddy Rutten (1,13,53) 
ruim voor. 

AUM\IlI#i@i. 

Uitslag ballonnenwedstrijd 
Het is al weer even geleden, maar we herinneren ons 
vast nog wel dat er met de opening van het vernieuwde 
Burghplein op Koninginnedag zo'n 200 ballonnen zijn 
opgelaten. Er bleven er wel wat in de boom bij de klok 
hangen, maar de meeste kozen toch het luchtruim. 

Uiteindelijk hebben 23 vin
ders de moeite genomen 
om de naamkaartjes, soms 
met leeggelopen ballonne
tje, terug te sturen. Soms 
was er ook wat bijgeschre
ven over de vindplaats en 
de omstandigheden. Uit de 
vindplaatsen was af te lei
den dat de meeste ballon
nen in noordelijke richting 
via St. Oedenrode en Uden
Veghel naar de regio 
Nijmegen/Arnhem en de 
Veluwe zijn gevlogen. En
kele hebben zelfs Overijs
sel gehaald. Daar landde 
ook de ballon die het verst 
kwam. De ballon van de 6-
jarige Martijn V.d. Putten 
van de Heezerweg 130 
kwam 200 kilometer verder 
in de Overijsselse ge
meente Steenwijk terecht. 

Boer Smits 
Er zweefden ook enkele 
ballonnen in westelijke 
richting naar Oirschot en 
Hil varenbeek. De ballon 
van Chris Moors (8) uit de 

Petrus Dondersstraat werd 
gevonden door boer Smits 
in Oirschot. Hij schreef: 
"Chris, uw ballon was bijna 
op de tractor gevallen toen 
ik aan het werken was. 
Chris, ik hoop dat U prijs 
hebt. Afz. Boer Smits, 67 
jaar." De ballon van de 4-
jmige Marloes Evers uit de 
St. Jansweg landde in 
Winssen en de vinder 
schreef op de kaart: "Hoi 
lieve Marloes, Eindhoven
Winssen is 70 km. Onze 
dochter heeft Grafisch Ly
ceum gedaan in Eindhoven. 
Vond 't daar erg leuk. 
Doei." Tom en Wily Faber 
uit Doorwerth vonden de 
ballon van Luna Dekkers 
uit de Gebroeders Van 
Doornestraat. Zij schreven: 
"Wij vonden dit kaartje te
midden van een veld met 
wilde boshyacinten die we 
aan het bewonderen waren 
in de bossen van Heelsum
Doorwerth (ligt bij Ooster
beek-Renkum), 12 meI 
1998, 17.30 uur." 
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Volleybal 
Van te voren werden de 
kansen op winst voor de 
dames van de Witte Burgh 
niet hoog ingeschat. Vorig 
j aar werd kansloos verloren 
en daal" kwam nog bij dat 
het team in de aanloop naar 
deze wedstrijd niet samen 
had kunnen trainen. Bij het 
betreden van het veld wer
den we ook nog eens geïm
poneerd door de fantasti
sche outfit van de tegen
standers. Omdat we voor 

het invallen van de duister
nis klaar wilden zijn was af
gesproken dat er gestreden 
zou worden om twee ge
wonnen sets. Onze dames 
besloten op dat moment 
hun geluk te beproeven met 
een gewaagde wedstrijd 
taktielc Ze zouden onze te
genstanders te lijf gaan met 
een speciale wisseltech
niek. In plaats van sociale 
wissels na elk veroverd 
punt, het zogenaamde 
doordraai systeem, werd 
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eenvoudig iemand aange
wezen die de eerste set aan 
de kant toe moest kijken. 
Dat bleek te werken! Bin
nen een half uur hadden 
onze dames de eerste twee 
sets veroverd met 15-8 en 
15-11. Om het publiek nog 
wat extra vertier te bieden 
werd besloten een derde set 
te spelen. Daal"in lieten on
ze dames de wissel tactiek 
vallen hetgeen prompt tot 
een 15-3 nederlaag leidde. 
Mam' de buit was binnen. 

Hier volgen in willekeurige volgorde de namen van de kinderen wiens ballon is 
teruggestuurd (veel zullen inmiddels een jaartje ouder zijn dan staat vermeld). 

Chris Moors (8), P. Dondersstraat 31 Oirschot boer Smits 
Joost Sars (3), V. Doornestraat 20 Vorstenbosch E. V.d. Lee 
Sophie Ijsseldijk (6), Burghstraat 64 Harskamp Hanneke Morren 
José Hurkmans (3), V. Doornestraat 11 Wageningen J. v.d. Laan 
Ruth Spierings (7), St. Jansweg 24 Randwijk De Geest 
Caspar Zoetmulder (6), St. Bernulphuslaan 17 Ooy Derksen 
Marloes Evers (4), St. Jansweg 26 Winssen Marcusse 
Ploor Wintgens (3), Spireastraat 25 St. Oedenrode Box 
Jasper Schellens (2), St. Christoffelstraat 1 Hilvarenbeek Bierkens 
Tess Miltenburg (6), V. Doornestraat 2 Nistelrode Schoenmakers 
A11hur Raijmakers (3), St. Odastraat 7 Arnhem Ten Hoed 
Loes van Hapert (6), St. Hubertusstraat 86 St. Oedenrode Hastenberg 
Bart Verschuren (3), Ie Wilaklcerstraat 24 Lunteren Ribbers 
A. Schuuring (6 mnd), St. Nicasiusstraat 1 Eerde-Veghel V.d. Meerakker 
W. Schuuring (2), St. Nicasiusstraat 1 Eerde-Veghel v.d. Meerakker 
Julie de Kok (5), Ie Wilakkerstraat 1 Ede Diepenhorst 
Nick Elast (4), V. Doornestraat 22 Yzendoorn Van Asch 
Mm1ijn V.d. Putten (6), Heezerweg 130 Steenwijk Hofman 
Pleun de Kruyf (3), Burghstraat 36 Bennekom v.lsselmuiden 
Luna Dekkers (6), V. Doornestraat 9 Doorwerth Fabel' 
Dirk ........ ? (1), Burghstraat 52 Leur (Wijchen) Kuyf 
Laura de Kok (7), Ie Wilakkerstraat 1 Nistelrode V.d. Lee 
Maddy Rutten (8), V. Doornestraat 6 Veghel Verdonk 



I 

DE WITTE BURGH 

Vijftien jaar oud was Frits 
toen hij gehoor gaf aan zijn 
jeugddroom. Een droom 
waarin potten en pannen. 
een belangrijke rol speel
den. Hij doorliep de gebrui
kelijke koksopleidingen en 
na talloze omzwervingen 
zwaait hij vandaag de dag 
de pollepel in de keuken 
van het restaurant verbon
den aan de Sauna aan het 
Kastelenplein. In het zweet 
des aanschijns van anderen 
je brood verdienen lijkt een 
opmerkelijke plaats voor 
een kok die het a la carte 
koken prefereert boven het 
massakoken in de catering. 
Frits nuanceert ons beeld. 
"De keuken van het restau
rant speelt een zeer belang-
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In de serie 'de menselijke maat' portretteren we met ingang van dit nummer buurt~ 
bewoners met een opmerkelijk verhaaL Mensen die een bijzondere, niet aHedaagse, 
passie of beroep hebben. Kortom, mensen met een verhaal. De aftrap komt van 
Frits Widdershoven uit de Van Doornestraat. Beroep: kok. Passie: Gevechts
vliegtuigen. Een verhaal over spruiten en spotten. 

rijke rol in de Sauna. Liefst 
98% van de gasten gebruikt 
tijdens een bezoek aan ons 
een maaltijd. De helft van 
hen zelfs twee keer. We 
willen die mensen iets 
goeds voorzetten. We zien 
onze gasten niet graag hun 
dag besluiten in een exclu
sief restaurant elders in de 
stad. Ze moeten ook bij ons 
terechtkunnen voor een 
smaakvolle en aparte kaart. 
Vandaar dat we nu bezig 
zijn de keuken op te waar
deren en uit te breiden". 

Lokale Braakhekke 
Voorheen roerde Flits vrij
wel iedere twee jaar op een 
andere plaats in de soepen 
en sauzen. Dat is normaal 
voor een kok, aldus onze 
lokale Braakhekke. Een 
kok wil leren en zichzelf 
steeds verbeteren. Voor te
levisiekoks blijft Frits niet 
thuis. Aardig amusement 
noemt hij dat, maar met 
koken heeft het weinig van 
doen. De Italiaanse keuken 
is volgens Frits de meest 
interessante. De koks van 
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dit schiereiland ZIJn de 
meesters van de beperking. 
De Fransen daarentegen 
maken alles nodeloos ge
compliceerd. Ze gebruiken 
zoveel - vaak hele dure -
ingrediënten dat het eindre
sultaat niet naturel meer is. 
Een groot voorbeeld heeft 
Frits niet. Hoezeer we hem 
ook een naam proberen te 
ontlokken, hij blijft er stoï
cijns het zwijgen toe doen. 
"Het koken zelf is niet zo 
vreselijk ingewikkeld", 
vertelt onze gastheer, "een 

goed heet vuur en niet te 
zuinig zijn met de boter, 
kan wonderen doen met een 
goed stuk vlees. Het sa
menstellen en leidinggeven 
aan een goed team, dat is de 
kunst in de keuken." 

Postzegels 
Frits groeide op onder de 
rook van vliegveld Wel
schap. Vanuit de ouderlijke 
flat, die uitzicht bood op de 
startende en landende toe
stellen, ontwildcelde kleine 
Frits een merkwaardige 
passie. Hij werd spotter. 
Een spotter is iemand die 
startende en landende 
vliegtuigen registreert op 
hun identificatienummers. 
Frits beaamt de vergelij-
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king die we treldcen met het 
verzamelen van postzegels. 
"Je wilt bijvoorbeeld alle 
Nederlandse straaljagers 
ooit gespot hebben, zoals 
een postzegel verzamelaar 
alle zegels uit een bepaalde 
serie wil hebben." 
Door weer en wind fietste 
Frits met een vriendje naar 
Welschap en sloeg heel wat 
uren stuk in gezelschap van 
medestanders. "Een merk
waardig gezelschap die 
spotters", zo deelt Frits ons 
desgevraagd mede. "Er zijn 
bijvoorbeeld van die halve 
garen bij die in gevechts
tenue langs de baan staan 
en die nog steeds dromen 
van een carrière bij de 
luchtmacht." 

Gefascineerd 
Frits heeft nooit piloot wil
len worden, hoe vreemd dat 
Gole klinkt. Hij heeft oolc 
niks met vliegen. Gaande
weg raakte hij meer en 
meer gefascineerd door de 
techniek van de machines, 
'kisten' in zijn jargon. Het 
spotten werd met het ver
strijken van de jaren dan 
ook stilaan ingeruild voor 
het fotograferen en be-

schrijven van toestellen. 
Welschap werd verruild 
met Volkel, Soesterberg, 
Duitsland en inmiddels 
gaat Frits de wereld over 
om zijn favoriete kisten te 
kunnen aanschouwen. Zijn 
passie kost handen vol geld 

. en menige cel heeft hij van 
binnen mogen zien omdat 
militairen zijn interesse niet 
altijd op waarde wisten te 
schatten. 
Inmiddels is Frits zoetjes 
aan toegetreden tot een se
lect gezelschap van intimi. 
Hij publiceert verhalen en 
foto's over vliegtuigen en 
mede daardoor is het wat 
gemakkelijker om toegang 
te krijgen tot bepaalde 
luchtmachtbasissen. Deze 
publicaties, veelal Engel
stalig zijn voor leken onbe
gri jpelijke verhandelingen 
overradarposities en ander
soortige technische know
how die ons snel deden be
sluiten daarop niet door te 
vragen. De hobby van wel
eer is inmiddels verworden 
tot een belangrijk tijdver
drijf waaraan vele uren 
worden besteed. Frits is re
centelijk zelfs als freelancer 
toegetreden tot de publi-

'De beste wensen', wordt u daar ook zo vreselijk 
hypochondlisch van? De jaarwisseling is nog geen minu
ten oud en mensen bestoken elkaar onmiddellijk met deze 
oubollige gemeenplaatsen. Ik kan het niet helpen maar van 
jaarwisselingen word ik zo vreselijk depressief. Ik had dan 
ook zo gehoopt dit jaar dat er iets zou gebeuren dat mij zou 
doen vergeten dat een jaarwisseling op handen was. Dat 
bijvoorbeeld Tinus Kanters - onze Eindhovense Joop van 
den Enden - zou bevestigen dat Dynamo open air het 
Burghplein zou aan doen van het voorjaar. Of dat het mil
lennium probleem zich daadwerkelijk nu al voordeed en 
alle Philipsslaven volgepropt met oliebollen en Albert Hein 
champagne halsoverkop door Cor B. het witte dorp uit
gejaagd worden in de nieuwjaarsnacht. Helaas, niets van 
dat alles. We moesten het van het jaar weer doen met die 
puistenkoppen pubers van het Burghplein die zonder 
ouderlijk toezicht voor rund probeerden te studeren. Het 
wachten op afgerukte ledematen is dus ook al geen aanbe
velenswaardig tijdverdrijf. Dat veilige saaie Hollandse 
vuurwerk leverde niet meer op dan staccato gelcnal dat 
hooguit de honden in de buurt nog tot waanzin kan drij
ven. Misschien scheten ze nu eens in eigen huis in plaats 
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citeitsstaf van een kleine 
luchtvaartmaatschappij. 
Natuurlijk ligt de vraag dan 
voor de hand of Frits wel
licht ambities heeft om de 
potten en pannen in te rui
len voor een professioneel 
bestaan in de luchtvaart. 
Dan manifesteert de ware 
passie zich. "Absoluut niet, 
antwoordt Frits. Het is een 
leuke hobby maar het ko
ken is mijn beroep en dat 
hou ik graag zo. Zodra het 
moeten wordt is voor mij 
de lol eraf." Langzaam rea
liseerden we ons de ware 
betekenis van Frits zijn on
verwachte antwoord: een 
hobby moet je niet probe
ren te begrijpen die is per 
saldo zinloos behalve voor 
hen die hem beoefenen. 

Milieu -aspecten 
Naar goed Nederlands ge-
bruil( zijn \ve natuurlijle ook 
geïnteresseerd in Frits zijn 
opvattingen over bijvoor
beeld de milieu-aspecten 
van het vliegen en het doel 
waarvoor gevechtsvlieg
tuigen worden gemaakt. 
Frits, duidelijk gewend aan 
deze kritische kanttekenin
gen, reageert nuchter en 
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houdt zich professioneel op 
de vlakte. "In de jaren zes
tig", zo riposteert hij, "had 
je wel het tienvoudige aan 
vliegbewegingen op Wel
schap, toen klaagde nie
mand. Nu is de baan ge
draaid, de normen zijn aan
gescherpt en het aantal 
vliegbewegingen is dras
tisch gedaald ten opzichte 
van toen. Desondanks heb 
je nu zo'n 700 vaste klagers 
die de dienst uit willen ma
ken. En ach en wee als 
Meerhoven straks gereali
seerd is, dan hebben we er 
weer zoveel honderd bij. 
Heel eerlijk gezegd, ik vind 
dat niet zo'n interessante 
discussie" . 
De vraag naar de doelstel
ling van de machines die hij 
zo bewondert, is minstens 
zo pikant. Prits groeide op 
met een vader die een nogal 
antimilitaristische opvoe
ding voorstond! Routineus 
antwoordt Frits dan ook dat 
hij net als ieder ander oor
log verafschuwt en dat hij 
vooral gefascineerd is van
wege de enorme technische 
geavanceerdheid van de 
machinerie. Hij laat zich 
niet ontlokken dat hij met 
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bewonderende blik voor de 
buis heeft gezeten tijdens 
de Golfoorlog. "Maar, zo 
nodigt hij ons uit, is het niet 
ongelooflijk knap dat je een 
raket vanaf grote afstand 
een gebouw via een smalle 
luchtsluis naar binnen kunt 
sturen?" 

Kok in een vliegtuig 
Op de valreep vragen we 
onze gastheer nog of hij al
tijd al kok had willen wor
den. Had hij niet liever. .... 
? Frits levert ons de opti
male uitsmijter. "Vroeger, 
althans zo beweert mijn 
moeder, antwoordde ik op 
die vraag steevast dat ik 
kok in een vliegtuig wilde 
worden!" 
Nog voor we deur uitgaan 
gaat de telefoon. Zijn maat
je belt. Het vliegtuig dat ze 
de volgende dag op Wel
schap ,,;villen spotten, zal 
veel later dan gepland de 
Eindhovense luchthaven 
aandoen. Prits zucht, hij 
moet opnieuw zijn dagin
deling aanpassen. 

Hans Hurkmans 
Jos Verhoeven 

van voor het huis van een ander. Maar ja, dat hoorje weer 
niet. 
De beeldbuis bracht als vanouds ook geen verlossing. Weer 
Marco Borsato op zoek naar zijn bestemming alsof de rand
debielen die deze nepemoties kopen nog niet weten dat hij 
om pure marketingredenen deze nooit zal bereiken. Of, god 
betere het, een vadsige tv kok die iedereen gelukkig nieuw
jaar wenst maar in zijn eigen etablissement voor hoofd
doekjes geen plaats heeft. Die welgemeende wensen zul
len later ook wel weer op een ongelukkig misverstand be
rusten. Nee, vrolijk wordt je er niet van. Niettemin 1999 is 
toch van start. Juliana is helaas al onwel, maar heeft het 
geluk de Thuiszorg niet nodig te hebben. De KPN is niet 
meer van vade11je staat en koopt onder toeziend oog van 
regeringcommissaris zonder stropdas Claus, het halve 
Tsjechische kabinet om. De papen van de Willakkers vin
den de straatspeeldag opnieuw uit en de atheïsten van de 
Hasselbraam halen met de loftrompet de 200ste ongelo
vige binnen. De kop is eraf, het aftellen voor de 
millenniumramp kan beginnen. Laat het niet voor niets 
ZlJn. 

The artistformely known as 'De Witte Ridder' 
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Ergens in een klein stat je wonden Wim Jan en Peter, De drie boeven. 

het stat je lag op een hogen top in de bergen. 
en in dat stat je lag een straatje het heten revolver straat. 

en elke avont geburt er wel iets raars. 
ik zal je het verhaal van de oude damen eens vertelen. 
N ou elke avont gingen ze op zoek naar geld te stelen. 
en nou gingen ze het doen bij een oude damen doen. 

die ze wel eens in de buurt zagen wandelen. 
ze gingen naar de flet en zoekten het numer-bort 

mevrouw Liet van den Broek. 
Eindelik vonden ze het ze maakten de deur met een breekijzer, 

sluipten naar binen en deden hun zaklantaarn aan, 
en zoekten het geld toen ze het haden sluipten ze de flet uit. 

Toen de volgen de morgen wert liet waker ze wou haar gelt paken 
om bood schapen te doen, en opeens aaa !!!!! 

mijn geld waar is mijn geld 00 nee gestooien aaaaH l!!!. 
ze belden de politsie, politsie politsie kom gou mijn geld is gestolen 

de politsie zij mevrouw u hoeft u geen zorgen te maken, 
we gaan het onder zoeken. de polietsie ging op weg, 

sm.TIen met een paar anderen politsie 
overal ja overal zogten ze zelfs in de revolver straat. 

aIA bij ale huizen belden ze aan en ook bij de boeven, 
ze zagen het boeven-pak en aresteerden ze. 

de boeven moesten mee naar de gevangenis in de hand-boeier. 
en Liet kreeg haar geld trog 000 ze was dol gelukig. 

Einde 

schrijver sofie van Roessel 
met tekeningen sofie van Roessel 
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De (voor)leeshonger van de hele kleintjes is moeilijk te 
bevredigen. Er zijn prentenboeken waar de ouders zelf 
maar iets bij moeten verzinnen~ En er zijn bal-cerversjes, 
waar zelfs de ouders vaak geen touw aan vast kunnen kno
pen. Van Wiele wiele stap mogen we rustig zeggen dat het 
in een behoefte voorziet. De versjes zijn voor twee- en drie
jarigen nu eens echt begrijpelijk. Ze gaan over dingen waar 
ze dagelijks mee te maken hebben, die ze thuis en op straat 
ieder ogenblik zien. En in Wiele wiele stap zien ze dingen 
trouwens ook: alles wat gebeurt is door The Tjong Khing 
duidelijk herkenbaar in beeld gebracht. 
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In.dezèrubriek io.ml1~I'ld,è bewoners; van de Witte Burgh hun opvat~iogenèl1 mededeHj'lgenkwijt. 

Millennium feest Bestuurlijke mededelingen 
Er is nog steeds discussie 
over het feit of de overgang 
naar de volgende eeuw op 
31 december 1999 of een 
jaar later is. Wij vieren dit 
gebeuren in ieder geval tus
sen 1999 en 2000. 
Een geruime tij d geleden is 
in de buurt een kleine en
quête rondgegaan om te 
peilen wat de interesse is 
voor deelname aan een ou
dejaarsavondfeest. Helaas 
waren de uitslagen niet erg 
duidelijk. Er waren te wei
nig enquêtes geretourneerd 
om een conclusie te kunnen 
trekken. 
Door het bestuur is daarom 
het besluit genomen om 
een klein comité de op
dracht te geven te onder
zoeken of een millennium
feest haalbaar is. Twee ver
tegenwoordigers van onze 
vereniging zullen samen 
met twee afgevaardigden 
van het Witte Dorp begin
nen de beoogde festivitei
ten vorm te geven. 
Afhankelijk van de ideeën 
en de financiële mogelijk
heden zal op een later tijd
stip besloten worden of het 
millenniumfeest zal door
gaan en in welke vorm. 
Roger Beckers en René de 
Kmijf vertegenwoordigen 
de Witte Burgh in het orga
nisatiecomité. 

Wijkgenotenl 

* Uiteraard wenst het be
stuur van onze vereniging 
U allen een heel voor
spoedig 1999 toe. 

* Ook het komende jaar zal 
het bestuur weer een aan
tal zaken voor U organi
seren. 

* Te beginnen met een al
gemene ledenvergade
ring. Deze AL V wordt nu 
eens op een andere dag 
georganiseerd, op woens
dag 24 februari a.s. in 
café Jan Denis. U krijgt 
hiervoor te zijner tijd nog 
een officiële uitnodiging 
met de agenda bij U thuis 
bezorgd. 

'" Enkele onderwerpen die 
zeker op de agenda zullen 
komen zijn de begroting 
voor 1999, de financiële 
verantwoording over 
1998, de sociale activitei
ten die we dit jaar willen 
organiseren en het ver
strekken van informatie 
over de noodzaak van on
derhoud aan het schilder
werk van Uw huis. 

* De ledenvergaderingen 
werden tot nu toe meestal 
georganiseerd op een 
donderdagavond in basis
school De Wilakkers. 
Omdat er steeds minder 
leden naar de vergaderin
gen kwamen proberen we 
nu eens iets anders. Een 

Wij moeten zuinig zijn op onze wijk. Wij moeten er sa
men voor zorgen dat het een fijne wijk blijft. Af en toe 
zullen wij in "Nummer" dreigende normvervagingen sig
naleren en waar nodig een oproep doen tot waakzaamheid. 
Bij de wacht kwam de nevenstaande foto binnen verge
zeld van een vertwijfelde vraag: "Wij zijn toch geen cam
ping?" 

Kleinburgherwacht 

andere avond en een an
dere locatie. Misschien 
trekt dat weer wat meer 
bezoekers. 

* Voor het komende jaar 
denkt het bestuur naast de 
gebruikelijke activiteiten 
zoals nieuwjaars receptie, 
Koninginnedag en 
Sinterklaasviedng aan de 
organisatie van een acti
viteit voor de kinderen, 
een barbecue avond en 
een millennium feest. 
Mocht U mee willen den
ken over deze activiteiten 
dan horen wij dat graag 
tijdens de vergadering. 

'" Onze statuten schrijven 
voor dat er elk jaar een 
nieuw bestuur gekozen 
kan worden. De huidige 
bestuursleden zijn bereid 
ernog eenjaartje aan vast 
te knopen. Maar mis
schien speelt U al lang 
met de gedachte om ook 
eens bestuurslid te wor
den. Meldt U zich dan 
vooral aan bij onze secre
taris Luc Sars. 

Nieuwj aars receptie erg koud 
Voor de derde maal op rij 
werd de receptie georgani
seerd op het Burghplein in 
een tent die was samenge
steld uit markt kraampjes 
en zeil. Door de felle wind 
die vrij spel had omdat de 
zeilen de tent niet goed af
sloten kreeg het hete lucht 
kanon geen kans om voor 
aangename temperaturen te 
zorgen. De warme glüh
wein bleek al koud voor zij 
goed en wel in de glazen 
was geschonken. 

Voor meerdere mensen was 
de kou een reden om on
danks de gezelligheid wat 
vroeger naar huis te gaan. 
We zullen de organisatoren 
vragen nog eens na te den
ken over de formule voor 
deze receptie. We zouden 
kunnen overwegen weer te
rug te grijpen naar de oude 
formule waarbij we elkaar 
ontmoetten in een afge
huurde ruimte. Heeft U 
daar een mening over? We 
horen het graag van U! 

ab 
Paco Marcel op 26 april 1998, zoon van Joan van den 
Dungen en Astrid van de Laarschot, broer van Julia. 
Hugo Pieter op 2 oktober 1998, zoon van Pieter & Immy 
Beets - van Loon. 
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Het!dee 
Het begon eigenlijk omdat 
we vanuit ons huis zo wei
nig van de tuin konden 
zien. Eerst wilde we een 
raam in de zijgevel maar al 
pratend kwamen we al snel 
op het idee om uit te bou
wen. Op die manier wordt 
niet alleen de tuin meer bij 
het huis getrokken maar 
konden ook de keuken uit 
de kamer en een echte 
woonkeuken was altijd al 
een gekoesterde wens. Bo
vendien kregen we zo meer 
bergruimte wat bij dit huis 
echt wel nodig is. 

Hetphm 
We zijn eerst bij de ge
lneente gaan informeren 
wat er mogelijk was in ver
band met het bestemmings
plan. Het belangrijkste voor 
ons was dat we 2 meter van 
de erfafscheiding en 5 me
ter van de voorgevel moes
ten blijven. Via kennissen 
hoorden we van een archi
tect. In overleg met hem 
hebben we onze plannen 
verder uitgewerkt. Hij heeft 
de tekeningen gemaakt en 
de vergunning aanvraag af
gewerkt. Bij het ontwerp 
heeft hij er vooral op gelet 

vanm ss 
Bijna een jaar staat de aanbouw van Imke Marks en Joost van der Velden er. Het 
bouwwerk staat naast het huis en loopt schuin naar achter tot een meter voorbij de 
achtergevel. Het biedt ruimte aan een ruime woonkeuken met veel extra bergruimte. 

dat de aanbouw in stijl met 
het huis is gebleven. 

Verbrokkeling van 
massa 
De vergunning werd in eer
ste instantie door de Wel
standcommissie afgekeurd. 
Als reden werd vermeld; 
verbrokkeling van massa. 
Nog voordat we van de ver
bazing waren bekomen en 
konden informeren wat 
hieronder werd dan wel 
zouden moeten verstaan 
werden we opnieuw verrast 
door een telefoontje van de 
betreffende ambtenaar. Hij 
deelde mee dat aan de over
kant een sOOltgelijke aan
bouw wel was goedgekeurd 
en dat daarom alsnog toe
stemming werd verleend. 

Aannemers 
Dlie aannemers hebben we 
om een offerte gevraagd. 
De response was niet over
weldigend. Van een van 
hen hoorde we helemaal 
niets. Een tweede leverde 
alleen een briefje in met 
daarop alleen een bedrag 
vermeld (zonder specifica
tie of omschrijving). Uit
eindelijk zijn we in zee ge
gaan met de derde, de firma 
Bergmans. Ze waren niet 
alleen de goedkoopste, 
maar hadden ook een uitge
werkte offerte. Met hen 
konden we ook afspraken 
maken over wat we ook 
zelf konden doen, en in de 
offerte konden we dan pre
cies nagaan wat we be
spaarde. 
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Bouwtrubbels 
Half april zijn we begon
nen. Het graafwerk hebben 
we zelf gedaan. Daarna 
kwam de aannemer die 
zo'n twee maanden nodig 
heeft gehad. Er ontstond 
een flinke veltraging toen 
we problemen kregen met 
de vloerleggers. We wilde 
een boeren tegel v loer en 
via via hadden we een 
adresje gekregen. Die lui 
hebben toen op een dag tot 
diep in de nacht dOOl-ge
werkt om die vloer te leg
gen en we zijn zo stom ge
weest direct nadat het werk 
klaar was te betalen. In het 
slechte licht zagen we niet 
wat we de volgende och
tend wel zagen. De vloer 
lag er verschrikkelijk bij en 
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hebben geen cent terugge
kregen. De vloer moest he
lemaal opnieuw gelegd 
worden. 
Verder verliep alles rede
lijk op rolletjes en we zijn 
tevreden over de aannemer 
die, zoals alle aannemers, 
een gebruiksaanwijzing no
dig heeft, maar wel be
trouwbaar is. 

Tevreden 
We zijn echt enorm tevre
den met deze uitbouw. Het 
is een fantastische ruimte 
geworden waar we veel tijd 
doorbrengen. Het is erg 
prettig om een extra, 
afsluitbare, ruimte en extra 
bergruimte te hebben. We 
zouden al niet meer zonder 
kunnen. Als tip voor aspi
rant uitbouwers geven ze; 
hou goed in de gaten bij het 
maken van plannen wat je 
oorspronkelijk wilde. We 
merkte dat we gaandeweg 
bij het praten over ons plan 
in de verleiding kwamen 
ons te verliezen in ideeën 
over prachtige grote open 
ruimtes. Achteraf zijn we 
blij dat we aan onze wens 
om extra bergruimte heb
ben vastgehouden. 


