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DE I TT E B RG H 

Periodiek voor de bewoners van De "Vitte Burgh, Eindhoven. Jaargang 6, nummer 2, zomer 1999 

De eerste straatspeeldag die in de Witte Burgh werd georganiseerd was gelijk een groot succesc Ruim 
honderdvijftig kinderen vermaakten zich prima met spelletjes en playbackshow: Lees meer op pagina 3@ 

3juH 
Barbeque 

5 juli 
Straattoneel 

6juH 
Harmonie 

28 augustus 
Tennistoernooi 

31 december 
MiUenrnumfeest 

Het wijkbestuur organiseert een barbeque voor bewoners van onze wijk. De barbeque begint om 17.00 
uur s'middags en duurt zolang er mensen aanwezig zijn. De vorige keer was dat tot ver na middernacht. 

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is worden we uitgenodigd op het Burghplein voor een voorstelling 
van de straattoneel groep Dr. Ariëns. Deze voorstelling begint om 19.00 uur 

Hannonie St.Cecilia verzorgt naar alle waarschijnlijkheid een openlucht repetitie op het Burghplein. 
Deze repetitie, die om 20:00 uur begint, heeft tot doel interesse te kweken voor deze hannonie. 

Voor liefhebbers en gezelligheidsdieren organiseren we een tennistournooi. Dit tournooi begint om 9.00 
uur s'ochtends en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Kinderen mogen niet meedoen maar zijn wel welkom. 

Op 31 december a.s. begint om 12.00 uur als in Nieuw Zeeland de eerste aardbewoners overgaan naar 
het nieuwe Millennium op het Burghplein een 24 uur durend feest. 
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Het is weer eens iets anders. Hoewel er in onze wijk na
tuurlijk veel actieve tennissers rondlopen. Die bijna weke
lijks op de baan staan. Daar slaat dat "anders" ook niet op. 
Het zegt iets over de organisatoren. Die vinden het leuker 
om steeds iets origineels te kunnen bedenken. En dan is 
een tennistoernooi iets anders want dat hebben we nog niet 
eerder georganiseerd in de wijle. Dat we mogen tennissen 
die dag is mooi meegenomen. Het gaat echter vooral om 

de sociale contacten, althans dat vindt de organisatie. 
In de verwachting dat eind augustus de meeste 

zekerheid biedt op goed weer heeft de or
ganisatie zaterdag 28 augustus geprikt 
als speel datum. Het toernooi begint die 
dag om 9.00 uur en naar verwachting 
zullen de finales afgerond worden rond 
17.00 uur. Afhankelijk van het aantal in-

schrijvingen worden er eventueel drie 
toernooien afgewerkt: dames double, 
mixed double en heren double. Geoefende 

en ongeoefende spelers worden aan elkaar ge
koppeld zodat iedereen evenveel kans maakt. En ja, 
wat is dan de definitie van geoefend of ongeoefend? 
Dat zo'n punt naar voren gebracht wordt door de deel-
nemers geeft wel aan dat er toch al gedroomd wordt 
van de overwinning. Maar allez, onder geoefende deel
nemers verstaan we die deelnemers die regelmatig op 

de baan staan. Dus ook zij die dit zomer seizoen voor 
het eerst hebben ingeschreven bij een beginnersklasje be
horen tot de geoefende spelers. Maar wat maaIet het uit? 
Het speelschema zal ook zo worden vastgesteld dat ieder
een in principe evenveel wedstrijden speelt ongeacht of je 
alles wint of verliest. De organisatie zal ervoor zorgen dat 
er voldoende drank aanwezig is voor de aanwezigen. In 
de week voorafgaand aan het toernooi krijgen de deelne
mers een route-beschrijving en speelschema thuis bezorgd. 
Kinderen kunnen zich waarschijnlijk redelijk vermaken in 
de omgeving van de tennisbanen. Er is een zogenaamde 
tennis muur waar ze op terecht kunnen. Het terrein is hele
maal afgezet met een hoog hek zodat ze niet gema1ckelijk 
weg kunnen lopen. Je kunt je opgeven als deelnemer door 
onderstaand formulier vóór 21 augustus a.s. in te leveren 
bij vVo Cornelissen, St. Christoffelstraat 2. Aan deelname 
zijn slechts minimale kosten verbonden; we vragen van 
iedere deelnemer een bijdrage van 10 NLG als tegemoet
koming in de te verwachten kosten. De bijdrage zal op de 
speeldag zelf worden ingenomen voor aanvang van de 
wedstrijden. De organisatie zal ook zorgen voor enkele 
leen-rackets. Zodat de ongeoefende spelers die die dag 
voor het eerst van hun leven op een tennisbaan staan en 
niet meteen een nieuw racket willen aanschaffen voor dit 
toernooi toch mee kunnen doen. 
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Had U bij het openslaan van deze krant m,eteen in 
de gaten dat er iets veranderd is? Nee? En toch is 
er stevig aan de redactie conunissie geralnlneld. 
Indachtig de trends in de grote wereld doen wij 
ook mee aan de hype O1n geregeld een nieuwe 
hoofd redacteur te benoemen. Was dat nodig? Is 
de krant nu leesbaarder geworden? Ademt zij een 
andere sfeer uit? Nee dus. Want het zijn nog steeds 
dezelfde mensen die hun bijdragen leveren aan de 
krant. En we noemen elkaar nog steeds gewoon bij 
onze voornamen. Hans, Henk, Jos, Hans, Annet, 
René, Rein, Wieger: 
Na het extra dikke nummer van de vorige keer ko
men we nu met een redelijk actuele editie van ons 
wijkblad. U ziet het, we doen er alles aan om U te 
behagen. Na een kleine dip in 1998 zit er weer 
"schwung" en "drive" irt de redactie commissie. 
We hebben nieuwe rubrieken in het leven geroe
pen. De advertentie rubriek en geboorte aankon
digingen werden steeds dunner en dan moet je 
iets ... Nu zoeken we het in interviews van onze 
jeugd en eert heuse nûsdaad rubriek. 
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Zo dichtbij? Ik ben al negen hoor. Bij die streep 
staat toch zes jaar. Nou dan gooi ik ze d'r wel 
even alle vijf in. Makkie ... Goh, maar twee erin. 
Het is toch moeilijker dan je denkt. Van ruim 
twee meter afstand (vijf jaar en jonger wat dich
terbij) vijfijsblokj1es in een putje gooien was een 
van de acht spenen die waren uitgezet in de 
Burghstraat en langs het Burghplein op 9 juni 
tijdens de Nationale Straatspeeldag. 

Voor het eerst in het tienjarige bestaan van dit evene
ment deed ook onze buurt hieraan mee. Eerlijkheids
halve moet wel in aanmerking worden genomen dat 
De Witte Burgh natuurlijk nog geen tien jaar bestaat. 
In eerste instantie was ook niet uitgegaan van de Straat
speeldag, maar wilde het bestuur van de wijkver
eniging gewoon een spelletjesdag organiseren voor 
onze jeugd. Dat kon dan natuurlijk net zo goed tijdens 
de Nationale Straatspeeldag. Onze eerste editie, er zijn 
al gedachten geuit over een jaarlijks terugkerend eve
nement, kan gerust een onverdeeld succes worden ge
noemd. Vlak voordat het feest begon viel er nog een 
hevige plensbui, maar de rest van de middag hielden 
we het droog. Zelfs de zon liet zich nog regelmatig 
zien. De opkomst was groter dan verwacht en er werd 
enthousiast gespeeld. De organisatie had op circa hon
derd kinderen gerekend en voor de zekerheid 140 
deelnameformulieren gedrukt bleken er uiteindelijk 
nog veel te weinig te zijn. 

Verkeersdrempelgolf 

Voor de spellen was zoveel mogelijk van het bestaande 
straatmeubilair uitgegaan. Denk maar het ijsblok
werpen in het putje, het verkeersdrempelgolf en het 
verkeersbordwerpen. Dat laatste hield dus niet in dat 
kinderen met verkeersborden moesten gooien, maar 
dat ze met een balletje een verkeersbord moesten pro
beren te raken. De drukte noodzaakte wel tot enige 
aanpassing van enkele spellen omdat ze te lang duur
den. Het slow-motion fietsen werd bijvoorbeeld al bin
nen de kortste keren 'zo hard mogelijk fietsen'. Ook 
waren er helaas niet genoeg lollies en hadden de vdj
wiUigers het zo druk dat de straatspeeldag een beetje 
aan hen voorbijging. Een van de hoogtepunten van de 
middag was zonder meer de playbackshow. Zo'n acht 
groepjes met in totaal 22 kinderen gaven een show weg 
die het publiek, vooral de jeugdige toeschouwers, van 
het begin tot het einde boeide. 
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De Smart dreigt een fiasco te worden. Het opgeblazen hor
loge verkoopt niet. De snelle marketing jongens moeten 
nu op zoek naar de oorzaak van de tegenvallende verkoop. 
In onze prozaïsche wijk is dat te vinden. 
De Smart is natuurlijk ongeschikt als enige auto in kroost
rijke gezinnen. Het zal daarom altijd het tweede wagentje 
zijn. Manlief zit de leasebak van de baas en het vrouw
tje moet en krijgt een tweede wagen voor de deur. Dat is 
ook nodig: het kinderdagverblijf is best ver weg; de bood
schappen sleep je niet mee op de fiets en het kroost zit op 
clubs verspreid door de stad. Ideaal zo'n Smart zou je 
zeggen. De milieubewuste generatie van weleer denkt daar 
toch anders over. Het moet ook betaalbaar zijn. Een oude 
Opel, Peugeot en ander APK blik is veel goedkoper. En 
als de centen geen rol spelen dan is het wel zo trendy om 
een oldtimer of zelfs een buiten proportioneel Camper als 
hebbeding voor de deur te zetten. De Nederlander blijft 
een calculerende burger en daar hebben ze zich bij Smart 
lelijk op verkeken. Grachtengordelyuppen daar slijt je nog 
wel onpraktische dingen voor de heb aan, maar verstan
dige tweeautogezinnen in de provincie laten zich niet be
lazeren. Het tweeautogezin is wel aan een opmerkelijke 
opmars bezig. Iedere zichzelf respecterende witte burgher 

enot n! 
Zonder onrust te willen stoken mogen we in alle rust 
toch wel vaststellen dat ook in onze wijk :w af en toe 
wat ongewenste gebeurtenissen plaatsvinden. Het leek 
de redaktie een goed idee om in het oog springende ge
beurtenissen in deze krant te vermelden. Waarom een 
goed idee? Soms, zoals b.v. in het geval van de potlood
venter, willen we iedereen waarschuwen. Soms gaat het 
om een smeuiig verhaal. Soms helpt het ons misschien 
om in te zien dat we niet de enige zijn die last hebben 
van dit soort ongerief. Heeft U een verhaal of anek
dote? Laat het de redactie dan a.u.b. weten. 

DAF replica 
Onze klok is weg! Onze fraaie 
DAF replica. Nog geen jaar 
hebben we er Va.l1 kunnen ge
nieten. En nu hebben vanda
len hem (of haar) in de nacht 
van donderdag 28 januari uit 
de grond getroldcen. De vol-

gende dag is meteen aan
gifte gedaan. Wijk
genoten hebben voor
zichtig naar binnen zit
ten gluren in alle studen
tenhuizen tussen onze 
wijk en basisschool De 
Wilakkers. In de hoop de 

Het bestuur wil U van halte uitnodigen voor een barbecue 
die op zaterdag 3 juli plaats gaat vinden op het Martien 
van Doornepad (het garagepad tussen de Schalmstraat en 
de gebroeders Van Doornestraat). Het programma zal erg 
veel gelijkenis vertonen met dat van de vorige keer. Een 
succes formule mag af en toe best gehandhaafd bljjven. 
Op enkele punten wijken we wel af. We beginnen de acti
viteiten om 17.00 uur en gaan door tot de laatste er genoeg 
van heeft. Voor de kinderen wordt dit keer een beperkt 

vaa 

klok ergen.s te zien hangen. 
Helaas .... 

Aanbidder of Satan? 
Begin mei werden we ver
rast door een ongewone 
actie van een licht gestoor
de landgenoot. Op de zon
dag dat enkele van onze 
wijkgenoten hun eerste 
communie vierden versier
de deze zonderling de op
vallende Honda van Peter 
Kox. U heeft die auto vast 
wel eens gezien. Buiten
lands nummerbord en op
vallend sportief uiterlijk. 
Met behulp van rijbewijzen 
en identificatie kaarten van 
derden, vers geplukte bloe
men en kinderspeelgoed 
werd de Honda camavalesk 
uitgedost. Nummerbord 
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heeft inmiddels twee blikken monsters voor de deur. Dat 
dit zo'n hoge vlucht zou nemen hadden we voor de bouw 
van de wijk moeten weten. Dan had het Bouwfonds ten
minste drive-in woningen kunnen bouwen. Nu lijkt het 
daar overigens toch wel op want de stoep, ooit domein 
van wandelaars, kinderen en kakken de honden, suggereert 
steeds vaker dat de woning voorzien is van een bescheiden 
oprijlaan. Het mag dan slecht gaan met de Smart, de porte
monnee van de burgher is goed gevuld. Nog een graadme
ter voor de almaar stijgende welvaart is onbetwist de ra
zende opmars van de solaria. Als het donkere kleed van de 
nacht de witte gevels af dreigt te dekken dan opent zich 
een futuristische ultraviolette wereld. Tot laat na midder
nacht zoemen de ventilatoren en bij het aanbreken van een 
nieuwe dag stappen gebminde gezichten in de eerste of 
tweede auto. De solariumdichtheid heeft een zodanige kri
tische grens bereikt dat nieuwe aanschaf niet meer nodig 
is. Op het juiste tijdstip zonder kleren naar buiten avonds 
en u bent de volgende dag een gebronste adonis. Iets meer 
afstemming bij het inschakelen en de wijk kan in de avond 
de nudistencamping moeiteloos doen vergeten. 

werd losgeschroefd en tot 
slot werden de stenen rond 
de Honda uit de straat ge
wipt met een gevaarlijk uit
ziend mes en vervolgens in 
een kring rond de Honda 
geplaatst. Mede doordat de 
omwonenden niet direct in 
de gaten hadden wat zich 
nu precies afspeelde kon 
deze zonderling bijna een 
uur ongestoord zijn gang 
gaan. Toen Ben Ijsseldijk 
bij temgkomst uit de Eu
chalistie viering infonueer
de waar deze passant mee 
bezig dacht te zijn werd 
duidelijk dat er iets niet in 
de haak was. Gelukkig is er 
weinig schokkends ge
beurd. De politie kwam vrij 
snel na alarmering pools
hoogte nemen en schakelde 

De Witte Ridder 

vervolgens Gemeente\ver-
ken in om de schade te her
stellen. De Honda bleef 
wonder boven wonder on
gedeerd. 

Potloodventer 
Op 3 juni tegen negen uur 
s'avonds speelden nog zo'n 
vier kinderen op het 
Burghplein zonder toezicht 
van een volwassene. Dat 
komt wel vaker voor maar 
op deze avond werd er toch 
misbruik gemaakt van de 
gelegenheid door een man 
die komend vanuit de 0-
dulphus straat z'n trui om
hoog trok, z'n gulp open
deed en enkele niet nader te 
beschrijven handelingen 
verrichtte. Er is aangifte ge
daan bij de politie. 

programma georganiseerd. Voldoende om ze bezig te hou
den als de ouders aan het eten zijn maar geen uitgebreid 
onderhoudend programma. Het tenein zal weer worden af
gezet zodat kinderen niet gemakkelijk weg kunnen lopen. 

Kosten 
Aan deelname zijn slechts minimale kosten verbonden; we 
vragen van iedere volwassen deelnemer een bijdrage van 
20 NLG als tegemoetkoming in de te verwachten kosten. 
De bijdrage voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 11 jaar 
blijft beperkt tot 5 NLG. Hier is de drank niet bij inbegre
pen, die dient op de dag zelf contant te worden voldaan. 
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DE NAAM: 
FABIAN HEMESATH 9 JAAR 
DE SPORT: 
ZWEMMEN 

De familie Hemesath is dol 
op water. Vader doet al ja
ren aan waterpolo. Opa en 
oma geven zwemles. 
Fabian zwemt al vanaf zijn 
vijfde. Hij werkt er hard 
aan om naast Pieter van den 
Hoogenband en Marcel 
Wouda een nieuwe zwem
ster uit Eindhoven te wor
den. Tijd voor een inter
VIew. 

Hoe kom je erbij om te 
gaan zwemmen? 
Ik ben veel gaan kijken naar 
mijn papa als die moest 
waterpoloeen. 
Welke zwemdiploma's 
heb je? 
A en E, het basisdiploma 
en zwemvaardigheid 1, 2, 
3,. Bij 3 krijg je ook vlin
derslag en moet je wel 20 
meter onder water kunnen 
zwemmen. 
Hoe vaak zwem je? 
Ik zwem altijd op maandag, 
woensdag en vrijdag, soms 
ook op zaterdag. Toen ik 
mijn diploma' s moest halen 
zwom ik nog meer. 

DE NAAM: 

Ga je graag trainen? 
Meestal wel, maar als ik 
lekker aan het spelen wel 
denk ik wel eens 'bah al 
weer trainen'. Als ik lang 
niet meer getraind heb, bv 
na een vakantie, dan heb ik 
wel heel veel zin. In de 
herfstvakantie was ik op 
uitnodiging van PSV mee 
naar een heus trainings
kamp in België. Elke och
tend moesten we daar 
zwemmen. 
Zwem je wedstrijden? 
In juni mag ik meedoen aan 
de Brabantse B kampioen
schappen in Veldhoven. 
Daar moet je 5 verschil-

HARM IJSSELDIJK 9 JAAR 
DE SPORT: 
SCHAATSEN 

Harm is de zoon van Ben 
IJ sseldijk en Ama Govers 
en woont in de Burghstraat. 
Harm zit op De vVilakkers 
bij juf Jeanne en juf Thea. 
We stelden hem een paar 
vragen: 
Harm, wat doe jij graag? 
Nou vooral sp0l1en, schaat
sen en voetballen. Spelen 
met vriendjes. En computer 
spene~es. 

Harm, vergeet je niets? 
Oh ja, ik speel ook op de 
accordeon. 

lende slagen zwemmen. 
Mijn beste slag is de rug
crawl. 
Win je wel eens een wed
strijd? 
Tijdens de Speedo wed
strijd heb ik een medaille 
gekregen. Ik werd zwem
mer van het jaar '98 '99 van 
mijn club PSV. Ik was niet 
de beste maar ik heb daar 
wel mijn beste tijd verbe
terd in de finale 100 meter 
schoolslag. 
Wat vindt je het belang
rijkste? 
Ik ben nog niet zo bezig 
met winnen. Goed zwem
men is heel moeilijk en ik 
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moet eerst leren goede tij
den te zwemmen en de 
techniek onder de knie te 
krijgen. Mijn trainer zegt 
bijvoorbeeld dat ik tijdens 
het zwemmen niet teveel 
mag rondkijken. 
Wat zou je graag wiHen 
bereiken? 
Eerst heb ik aan schoon
springen gedaan. Dat is kei 
leuk maar je moet altijd wel 
lang wachten tot je aan de 
beurt bent. Misschien wil ik 
wel top zwemmer worden. 
Dan ben je bekend en mag 
je naar andere landen gaan. 
Dan wordt ook alles voor je 
geregeld en hoef je alleen te 

Wat vind je het aller
leukst om te doen? 
Schaatsen en voetballen. 
Vind ik allebei heel leuk. 
Waar voetbal jij? 
Bij RPC in de Ejeugd. Zijn 
we bijna kampioen mee ge
worden dit jaar. 
Vertel eens iets over het 
schaatsen ... 
Mijn papa schaatst zelf heel 
graag. Twee jaar gelden 
zijn we samen gaan oefe
nen op de ijsbaan. Nu ben 
ik lid van IJsclub Eindho
ven. Voor die vereniging 
kwam ik afgelopen winter 
uit in drie wedstrijden met 
als resultaat een eerste en 
twee tweede prijzen. Afge
lopen winter ben ik kam
pioen van Brabant gewor
den. Dat was heel leuk, heb 

zwemmen. Dat lijkt me wel 
gaaf. 
Zie je wel eens bekende 
zwemmers in het zwem
bad? 
J a, ik heb Pieter van den 
Hoogenba.'1d, Marcel Wou
da en Kirsten Vlieghuis wel 
eens gezien. 
Vind je nog andere spor
ten leuk? 
Ik zit ook op judo. Ik heb 
de gele slip en doe binnen
kort examen voor de gele 
band. Ook skaten vind ik 
heel leuk. 
Praat je met andere kin
deren over zwemmen? 
Nee eigenlijk niet. Niet zo
als bijvoorbeeld over voet
ballen, maar ik vind dat niet 
erg hoor. 
Heb je nog andere hob
bies? 
Ik vind buitenspelen leuk 
en muziek. Ik vind de Ven
ga boys wel leuk. Daar ben 
ik ook naar toegeweest. 
Vinden papa en mama ei
genlijk wel leuk dat je zo 
fanatiek zwemt? 
Papa en mama vinden het 
wel fijn want ze zeuren 
nooit dat ze 3 keer in de 
week met mij naar dat hete 
zwembad moeten. 
Kinderen die meer willen 
weten mogen van Fabian 
altijd vragenstellen. Hij 
woont in de van DOOlTIe
straat 36. 

ik een beker en een me
daille gewonnen. 
Zo, knap hoor! 
J a, maar er deden maar 
twee jongetjes van mijn 
leeftijd mee .... 
Harm, we hebben jouw 
foto ook gezien in een re
clame folder .. 
Ja, toen het voetbal een keer 
was afgelast gingen we schaat
sen en toen zag een juffrouw 
mij. En die vroeg of ze foto's 
mocht ma."ken. 
Waarom vroeg ze dat aan 
jou? Vond ze jou de mooi
stejongen? 
Nee, want je ziet toch al
leen maar de ogen en mond. 
De rest is schaatspak. Ik 
had toevallig de juiste 
maat. 

Vervolg op bladzijde 6 
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We hebben heel wat reacties gehad op onze oproep om 
mee te doen aan een gezamenlijke inspectie van onze 
woningen. Kennelijk hebben we allemaal wel ergens 
last van gekregen nu we zo'n vijf jaar in deze huizen 
wonen. In deze editie van onze wijkkrant wiHen we U 
vast informe:ren over de tussenstand. Want de inspec= 
tie zelf heeft nog niet plaats gevonden. 

In totaal ontving het be
stuur vier en twintig reac
ties. Waaronder een reactie 
van iemand die meldde 
geen specifieke klachten te 
hebben. Maar wel scheuren 
in binnen- en buiten muur 
en spontaan van het pla
fond loslatend spuitwerk. 
Hoezo, geen klachten? De
ze buurtgenoot bleek ove
rigens last te hebben van 
drie van de meest voorko
mende klachten. Nog 13 

andere mensen klaagden 
over scheuren in de buiten 
gevel. Op een goede twee
de plaats met elf klagers 
kwamen de scheuren in de 
binnen gevel. Negen men
sen klaagden over stukjes 
die spontaan loslieten uit 
het plafond spuitwerk. 
Daarna volgden de ovelige 
klachten zoals kierende 
parketvloeren, persistente 
riool lucht in de douche, 
condens tussen de ruiten 

n 
van de thermopane, scheu
ren in de vensterbank, con
tactgeluid, slecht afgewerk
te dakplaten, slecht voeg
werk en loslatende veli van 
de radiatoren. 

Inspectie 
Het leek begin dit j aar zo'n 
aardig idee om deze door 
ons geconstateerde gebre
ken via een gecoördineerde 
actie te laten bekijken door 
een onafhankelijke partij. 
Goedkoop voor iedereen. 
En een mooie gelegenheid 
om de toegevoegde waarde 
van de vereniging te laten 
blijken. Het idee was om 
Vereniging Eigen Huis in te 
huren om ter pleklee de ver
zamelde gebreken te in-

Het kan u niet ontgaan zijn dat enkele witte dorpers en burghers, gesteund door de respec
tievelijke verenigingen, druk doende zijn een millenniumfeest van de grond te krijgen. 
Het Burghplein zal op oude- en nieuwjaarsdag opnieuw middelpunt zijn van feestelijke 
activiteiten voor groot en klein. Het feestcomité streeft naar een etmaal vullend programma 
dat waard zal zijn om voor in de wijk te blijven. Het middagprogramma start op oude
jaarsdag met een programma voor de kleintjes. In de goed verwarmde feesttent mogen zij 
zich naar hartelust uitleven. Op de overgang van middag naar avond is een laatste avond
maal gepland zodat voldoende brandstof ingenomen kan worden om gereed te zijn voor 
dat wat komen gaat. De avond is gereserveerd voor spektakel en verrassing in de vorm 
van revue, zang, dans en spel. De nacht is uiteraard gereserveerd voor een spetterend 
swingfeest met opzwepende muziek knallend vuurwerk en de allerbeste champagne. Na 
het ochtendgloren zal een nieuwjaarsontbijt geserveerd worden om nieuwe krachten op te 
doen. 
We kunnen nog niet teveel verklappen. Wel adviseren we om dit keer niet van huis te 
gaan, maar uw gebruikelijke nieuwjaarsvrienden naar u toe te halen. Het wordt een Feesje 
waar nog lang over gesproken gaat worden. Aarzel ook niet wanneer de voorverkoop gaat 
starten. Op is op en er mogen omwille van de veiligheid niet meer kaarten verkocht wor
den dan dat er plaatsen zijn. 
Inmiddels zijn al zestien vrijwilligers druk in de weer met voorbereidingen. Dat is lang 
niet genoeg. Uw hulp kunnen we heel goed gebruiken. We werken in werkgroepen: 
Middaggroep; Avondeten; A vond- en nachtgroep; Ontbijtgroep; Aanldeding en PR groep. 
Alle talenten zijn bruikbaar. Geef u vandaag nog op bij een van de onderstaande adressen. 
Roger Beekers, Burghstraat 28 tel. 2125624 
Rene de Kruif, Burghstraat 36 tel. 2125100 
En .... 

U komt toch ook op ons 

specteren zodat we gewa
pend met een goed advies 
voor ons zelf de afweging 
zouden kunnen maken of 
we een beroep willen doen 
op een of andere garantie 
clausule in ons koop con
tract. Vereniging Eigen 
Huis kon of wilde ons ech
ter niet helpen. Zo'n soort 
van dienstverlening heeft 
men niet in haar portfolio. 
Enthousiast verwees men 
ons door naar de gemeen
telijke dienst voor Bouwen 
Woning Toezicht. Intussen 
heeft het bestuur contact 
opgenomen met een buro 
voor architecten assistentie. 
Hetzelfde buro dat we al 
eens eerder eind 1994 te 
hulp hebben geroepen voor 
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een inspectie van het schil
derwerk van enkele huizen 
in de Van Doornestraat en 
Schalmstraat. Dit buro zal 

de komende maanden 
een inspectie uitvoeren. 
We willen U er overigens 
wel graag met klem op at
tenderen dat U ten alle tijde 
zelf verantwoordelijk blijft 
voor het afhandelen van 
claims lichting Bouwfonds. 
Mocht U het idee hebben 
dat U een goede reden heeft 
om een klacht in te dienen 
bij het Bouwfonds blijft U 
dan vooral niet wachten op 
eventuele acties van het be
stuur. Misschien blijkt 
straks dat we eigenlijk niets 
voor U kunnen doen. 

Consumenteninformatie 
Onderwerp schilderen 

In het vorige artikel over schilderen kon u lezen hoe u al . 
doe het zelvend aan de slag kunt. In dit nummer geven· 
diegenen die daarvoor geen tijd hebben of geen zin en
kele richtprijzen van schildersbedrijven. Deze bedrijven 
hebben op ons verzoek een prijsopgave geleverd voor 
het schilderen van uw huis. Uiteraard zijn wij op geen 
enkele wijze aansprakelijk voor de uit te voeren werk
zaamheden. De prijzen zijn gebaseerd op uitvoering in . 
1999 en gelden uitsluitend voor het houtwerk voor een 
tussenwoning Cl zonder garage 
Schildersbedrijf 1: Damen schilderwerken, tel: 040 
2524134, 2643,75 gulden inclusief BTVV en mateliaal 
(Sigma schakel verf). Proefwoning: van Doornestraat 17. 
Schildersbedrijf 2: Wildenberg schilderwerken, tel: 040 
2850157, 2468 gulden inclusief BT\V en materiaal 
(merk verf onbekend). Proefwoning: van Doornestraat 
32. 
Schildersbedrijf 3: Fennema schilderwerken, tel: 040 
2548892, 2475 gulden inclusief BTW en materiaal 
(Urethan high solid HG VEVEO verf), Proefwoning: 
van Doornestraat 27. 
Sla uw slag en wij wensen u veel succes. 

Was het leuk om te doen? 
Best wel. Het was wel heel 
koud, want je mocht alleen 
een onderbroek aan. Maar 
ik kreeg wel vrij van 
school! Want de foto's zijn 
op een donderdagochtend 
gemaakt zodat er niemand 
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in de weg reed. En nu ligt 
mijn foto bij iedereen in de 
winkel.. ... 
En ben je nu de rijkste 
jongen uit de buurt? 
Nee hoor, ik kreeg er geen geld 
voor. Maar ik mocht wel mijn 
schaatspak houden. 


