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N a al het gevolley bal en 
gevoetbal van de afgelopen 
jaren, organiseerde ons be
stuur nu eens een keer een 
tennistoernooi. Een aardige 
gedachte, want sinds 'we' 
internationaal een beetje 
meetellen in deze van huis 
ietwat kakkineuze sport -
denk aan Krajicek, denk 
aan het herendubbel El
tingh/Haarhuis - heeft het 
tennis fors aan populariteit 
gewonnen. Dus ook wij ge
wone stervelingen grijpen 
zonder schroom het racket 

en hebben ons de onna
volgbare Engelse punten
telling eigengemaakt. 
Dat bleek wel op 28 augus
tus jongstleden. Zo'n 25 
Witte Burghers maakten 
hun opwachting op de 
prachtig gelegen gravelba
nen van sportpark De Herd
gang aan de Oirschotsedijk, 
waar Eindhovens voetbalt
rots zijn trainingen afwerkt, 
voor een lekker potje mep
pen. Het weer was dit keer 
alles behalve een spelbre
ker en al vanaf negen uur in 

omt tijd komt. .. 

de ochtend was het pok, 
pok van de ballen tegen de 
strak gespannen snaren te 
horen. Het niveau van het 
vertoonde spel varieerde 
nogal. Er stonden mensen 
op de baan die wekelijks 
hun balletje slaan en zo
doende nog wel eens een 
goede service en een aar
dige rally uit de hoge hoed 
toverden. Daarnaast ston
den Witte Burghers op het 
gravel (onder wie onderge
tekende) voor wie dit eve
nement een debuut op de 
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courts betekende. Dat was 
wel even wennen zeg, maar 
de gezellige sfeer en het 
mooie weer maakten veel 
goed. En natuurlijk die ene 
servicegame aan het einde 
van de dag, die uiteindelijk 
toch nog werd gewonnen. 
Hoera! 
Geoefend of ongeoefend, 
het maakte niet uit, ieder
een deed zijn best. Wel vie
len er enkele spelers op in 
positieve zin. Zonder ie
mand anders te kort te wil
len doen, wil ik toch twee 

voorbeelden daarvan noe
men. Zoals Bert Koopman, 
die toch niet echt een atleti
sche indruk maakt, maar ze 
wel heel erg goed stond te 
raken. En dan de super
strakke eerste service van 
Mark Donkers. Niemand 
wilde geloven dat hij pas 
een half jaar geleden met 
tennisles was begonnen. 
Kortom het was een leuke 
dag, waar sportiviteit en 
gezelligheid hand in hand 
gingen en die zeker voor 
herhaling vatbaar is. 
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Lars op 15 april 1999, 
zoon van Harm & J osé 
VVilms. 
JnnI op 27 mei 1999, 
zoon van Guus en In 
Couwelaers - Donkers, 
broertje van Eline en 
Dirk. 
Eo op 20 juli 1999, 
dochter van Marcel en 
Mireilla in 't Veld - de 
Vries. 
Nomie op 14 augustus 
1999, dochter van Rob, 
Karin Camp en zusje 
van Joerie. 

Lars 
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ti n el 
We zijn er nog niet uit. Leest U n'101nenteel 
de laatste wijkkrant van deze eeuw? Of pro
duceren Uw verslaggevers nog een allerlaat
ste editie? Die vraag zal U waarschijnlijk 
niet erg bezighouden. Voor de redactie
c01nmissie is het rnon~enteel echter hét on
derwerp van discussie. Alles is relatief .. Het 
geeft in ieder geval aan dat de conunissie 
zich niet meer met andere zaken hoeft bezig 
te houden. Na vijf jaar beginnen we op el
kaar ingespeeld te raken, hebben onze vom1-
gevers eindelijk een snellere PC aange
schaft, wordt onze fotograaf serieus geno
men, bestaat er consensus over de rubrieken 
die we U willen bieden en, ook belangrijk, 
zijn onze kinderen oud genoeg O1n deze krant 
bij U thuis te bezorgen. Duurde het in 1998 
nog vier maanden O1n een krant te produce-
ren, tegerz-vvoordig doen 1-ve dat in zes v/eken. 
U merkt dat ongetwijfeld aan het actualiteits
gehalte van deze editie. Veel leesgenot ... 

COLOFON 

Wieger Cornelissell, 
tel:~40-2128201 

Redactie 
Halls Hurkmans 
Antitte van der Laar 
Jos Verhoeven 

Bijdragen 
De Witte Ridder 

Vormgeving 
Hen" Miltenburg 
Hans Wetzer 

Redactieadres 
St . .christoffelstraat 2 

Fotografie 
Maarten van Roessel 

E-mail: WitteBurghKrant@hotl1mil.com 
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111 Y2K(inde:rknalfeest) 31 decembe:r 13:00 - 18:30 
111 Scheepsbe:richten 31 decembe:r 20:30 = 1 januari 2000 ... 
111 Millenniummo:rgenkoffie met muziek 1 janua:ri 2000 11:00 - 13:00 

Je hoeft er niet voor naar Trafalgar of Time Square in Londen of New York. 
Ook een plaatsje reservererl in de Concorde is voor bewoners van het Witte 
Dorp en de Witte Burgh volstrekt onnodig. Het Millenniumfeestcomité (feesje) 
zorgt op oudjaar en nieuwjaarsdag voor bruisend feest op het Burghplein. 
Dichtbij huis, maar entertainment van wereldniveau. 

Oudjaarsdag begint om 
12.00 uur met een spekta
kelknalfeest voor de jeugd. 
Alle kids zijn welkom on
der het motto: 'we have the 
right to party!' 
Direct na twaalf uur kunnen 
de kids zich tegoed doen 
aan oliebollen, pannenkoe
ken, limonade en andere 
kostelijk kindervoer. Vanaf 
13.00 uur is er op het open 
podium plaats voor lokaal 
talent. Weet jij een goede 
mop? Kun jij prachtig zin
gen? Gitaar spelen? Dan
sen? Gekke bekken trek
ken? Goochelen? Toneel 
spelen? Verhaaltjes vertel
len of kun je nog iets an-

ders, dan magje je aanmel
den en op het podium je 
kunsten vertonen. Na 14.00 
uur is het knutselen gebla
zen en dat is zo veilig dat je 
niet bang hoeft te zijn dat 
je je vingers voor het vuur
werk van 's avonds al kwijt 
bent. Ook wordt na tweeën 
de finale gespeeld van de 
Witte Wijkwedstrijd. De 
finalisten die de voorron
den overleven zullen het te
gen elkaar opnemen. De 
waanzinnige prijzen moe
ten er dan uit. Hoe je aan 
deze wedstrijd mee kunt 
doen kunje lezen in de spe
ciale Jeugdkrant die tege
lijk met deze krant inje bus 
gestopt is. 
Vanaf drie uur gaan de 
voetjes van de vloer. 
Arendsoog en Winnetou, 
cowboy Billy Boem en 
Kluk Kluk zullen het start
sein geven voor de popu-

laire country dance. Kinde
ren tot 12 jaar kunnen mee
doen aan de Line Dance. 
Snoer je holster om, zet je 
hoed op ofhaal de petticoat 
uit de kast. Om 16.00 uur 
is het de bemi aan de pu
bers, brugpiepers en andere 
opgeschoten jongelui. Of 
Ilse de Lange jullie per
soonlijk komt begeleiden is 
nog geheim, maar het dak 
kan eraf. Dat dak zal er 
vanaf 17.00 uur sowieso 
afgaan want dan is het tijd 
voor het gave, coole en vet
te werk. De jeugddisco zal 
de Witte Wijk doen tlillen 
gelijk een naschok. Break
dancers, Spice girls, gab
bers, hakkers, hökers, hous
ers, rockers, head bangers, 
punkers, allemaal zijn ze 
welkom op deze mega dan
ceparty.De allerkleinsten 
krijgen deze middag een 
speciale plek en Walt Dis-
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ney heeft beloofd voor hen 
zijn meest favoriete films 
voor mee te brengen. 

Deze laatste avond van de 
eeuw willen wij heel spe
ciaal en sfeervol afsluiten. 
Om u enig idee te geven 
waar wij de afgelopen 
maanden mee bezig zijn 
geweest zullen wij een tipje 
van de sluier oplichten. 
De eerste die wij wilden 
contracteren was Frank 
Sinatra, die met zijn "fly 
me to the moon" de Witte 
Wijk in hogere sferen zou 
brengen. Helaas is hij zelf 
al in hogere sferen dus zou
den wij het met een cd-tje 
moeten doen. Hierna zou 
Preek de Jonge komen om 
ons zijn gedachtengoed 
voor het komende millen
nium te geven; vervolgens 
zou Harry Mulisch voorle
zen uit eigen werk en de 

avond zou worden afgeslo
ten met Candy Dulfer en 
Andrea Boccelli. 
Aangezien deze coryfeeën 
een slaapplaats met ontbijt 
eisten bij ons in de Witte 
Wijk, hebben wij er toch 
maar vanaf gezien. Som
mige sterren willen het on
derste uit de kan. Verder 
hebben we nog problemen 
gehad met contractbreuk en 
ander ongerief, maar daar 
zullen wij u niet mee lastig
vallen. 
Veel leuker voor u is te we
ten in welke richting wij 
deze avond zullen varen. 
De scheepsbel die u de ko
mende maanden op gezette 
tijden zult horen, staat na
tuurlijk ergens voor. Laat 
bij dit geluid uw fantasie 
heel even de vrije loop en u 
bevindt zich mogelijk op 
een gekapseisde Titanic of 
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misschien wel op een 
scheepsdek van de Onedin 
Line! Ons belangrijkste uit
gangspunt is om gezamen
lijk een gezellige en sfeer
volle feestvond te creëren. 
In alle richtingen van tijd en 
wind zouden wij u mee 
kunnen voeren, maar in
houdelijk willen wij niet te 
veel overboord gooien. Om 
precies 21 uur gooien wij 
de trossen los en stevenen 
wij af op het nieuwe mil
lennium!!!!! 1 

Wij stellen het zeer op prijs 
als u in galakleding ver
schijnt en, heel belangrijk, 
dat u in het bezit bent van 
een origineeloogmasker. 
Om 24.00 uur luiden wij 
het nieuwe millennium in. 
Voor champagne en vuur
werk wordt gezorgd. 
Zorg dat u zo spoedig mo
gelijk in het bezit komt van 
een geldige boarding pass 
want de plaatsen voor deze 
millenniumcruise zijn be
perkt! 

Als de eerste waterige zon
nestralen het millennium
plein belichten en de schra
le luchtjes van het dek ge
boend zijn, ontvangen we u 
graag in een rustieke ambi
ance. Warme koffie en dito 
croissants staan voor u 
klaar en u deint zacht mee 
op de kleurrijke klanken 
van ons Witte Wijk ensem
ble. Er is volop gelegenheid 
om terug te blikken op de 
onvergetelijke cruise die 
ongetwijfeld een onuitwis
bare indruk op u gemaakt 
zal hebben. 
De kinderen spelen onver
stoorbaar verder en u vindt 
nieuwe energie. Tegen 
enen neemt de kapitein af
scheid en zal 'de Queen 
Milly', in navolging van de 
'Vliegende Hollander' , 
verdwijnen in de oneindig
heid van de oceanen. 

DE CAPTAIN AND HlS CREW ZIJN 
BIJZONDER TROTS U TE MOGEN 
UITNODIGEN VOOR EEN STULVOL
LE MILLENNIUMPASSAGE OP. 'DE 
QUEEN MILLY' DIE ZAL VERTREK
KEN VANAF HET BURGHPLEIN. 
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Wat je nog moet weten 

2YK(inderfeest) 
Het begint: 
Uitgenodigd zijn: 
Toegangskaarten: 
Eindtijd: 
Kledingadvies: 
BijzoI1derheden: 
Regisseurs: 

12.00 - 13.00 
kinderen uit de witte wijk en vriendjes/vriendinnetjes 
direct verkrijgbaar á f 2.50 na inchecken 
18.30 
maalcje maar extra mooi 
volg~e wedstrijd via de specialejeugdkranten 
André SlenterJlngrid van Bragt,.Burgstraat 31 

Boarding procedûres'QueenMiUy' 

Millenniumcruise 
Inscheeptij d: 2030 - 21.00 
BoardiIlg Pass 

Ticket sale: 
Passagiers: 
Kledingadvies: 
Ontscheping: 

alleen in devoorverkoopá f25,- p.p. voor volwassenen en 
f 10,-p.p: vOOl~kinderen tot en met 16jaar NbOp;:;::ûp 
start aan de deur een week na de offici~le uitnodiging 
inwoners van dewittewijken introducés 
feestelijke avondkleding én.een oogrnasker 
in de vroege men van 1 j Muari 2000 

Bijzonqerheden: prijs inclusief entertainment; champagne, vumwerk. 
Ruth Hameleers, St. Odulphusstraat 1 Bootsvrouw: 

Themorningafter 
Inscheeptij d: 11;00 

gratis Boarding pass: 

KlediI1g adv ies : 
Ontscheping: 

liever niet de kleding van de night before 
13.00 

Bijzonderheden: koffie met croissants en stemmige livemuziek 
René de Kruijf, Burghstraat 36 Bootsman: 
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De kapitein en zijn bemanning zijn nog niet compleet. Er zijn 
nog vacatures voor diverse 'matrozen'. Hij kan uw hulp drin
gend gebruiken voor onder meer: 
iII!Il Techniek: licht, geluid, decorbouw, aankleding enzovoorts 
iII!Il Horeca: catering, bar, beveiliging enzovoorts 
iII!Il Bouw: tent, inventaris opruimen enzovoorts 
iII!Il Spelleiding: 2YK(inderfeest) 
iII!Il Entertainment: kleinkunstenaars die groot willen worden 
iII!Il Manus van alles: diverse werkzaamheden 
Meedoen kan door de onderstaande strook in te vullen uit te 
knippen en bij een van de onderstaande adressen in de bus te 
stoppen. U ontvangt snel daarna een bericht wie uw contactper
soon is. 

r-~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~~ 

I 
I Naam: ..................................................................... MIV 
I Adres: ................................................................... .. 
I Tel. ....................................................................... . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Wil matroos zijn voor: *) aankruisen wat van toepassing :is 
o Techniek 0 Horeca 0 Bouw 0 Spelleiding 
o Entertainment 0 Manus van alles 

Inleveren kan altijd dichtbij: 
111 Roger Beckers, Burghstraat 28 
111 Gijs Banken, Burghplein 17 
111 Ruth Hameleers, St. Odulphusstraat 1 
iII!Il Maarten de Kok, Ie Wilakkerstraat 1 
111 Inge MarceHssen, Gebr. Van Doornestraat 4 
111 J os Verhoeven, Gebr. Van Doornestraat 27 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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In deze rubrÎlek kl.l 11 l1en de bewoners van de Witte Burghhun opvattingen en mededelingen kwijt. 

Eindhov n start 
ta ati s o 

In juli van dit jaar zijn in Eindhoven de eerste 
taxateurs de straat op gegaan om de 110.000 wonin
gen, flats en bedrijfsgebouwen te waarderen volgens 
de bepalingen in de Wet waardering onroerende zaken 
(WOZ). Deze wet, die op 1 januari 1995 in werking 
trad, zorgt ervoor dat de belastingheffende instanties 
(rijk, gemeente, waterschap) voortaan van één waarde 
voor woningen en bedrijfspanden uitgaan. Voor de 
overheid betekent dit meer efficiency. Voor de belas
tingplichtigen in Eindhoven betekent dit vooral duide
lijkheid: één waarde voor hun woning of bedrijfspand. 

Om die waarde te bepalen, 
worden alle panden in de 
periode van juni 1999 tot 
december 2000 opnieuw 
getaxeerd. De laatste ge
meentelijke taxaties date
ren van 1992 maar sinds
dien zijn de huizenprijzen 
aanzienlijk veranderd. Veel 
Nederlandse gemeenten 
hebben al een herwaarde
ring achter de rug en heb
ben de taxaties uitgevoerd 
op basis van de prijspeil
datum 1 januari 1995 (start 
Wet WOZ). Omdat het 
gunstiger was voor Eind
hoven en de inwoners, en 
omdat de Wet WOZ het 
toestond, wordt de eerste 
herwaardering volgens de 
Wet WOZ in Eindhoven 
uitgevoerd op basis van de 
prijspeildatum 1 januari 
1999. De waarde van de 
panden die op die datum 
wordt getaxeerd, staat vast 
tot en met het jaar 2004. 

Het proces van herwaarde
ring mondt uit in de zoge
naamde 'beschikking'. Dit 
is het officiële formulier 
waarop de nieuwe, getax
eerde waarde van uw on
roerende zaak staat ver
meld. Alle beschikkingen 
worden begin 2001 door de 
gemeente aan de eigenaars! 
gebruikers verstuurd. Dat 
dit niet eerder gebeurt, 
heeft te maken met de e
norme hoeveelheden gege
vens die moeten worden 
verwerkt. Overigens kunt u 
tegen de beschikking be
zwaar maken, bijvoorbeeld 
als u vindt dat de waarde 
van uw huis te hoog is in
geschat. In dat geval moet 
u uw bezwaar binnen zes 
weken na dagtekening van 
de beschikking schriftelijk 
indienen bij het hoofd van 
de afdeling Belastingen van 
de gemeente Eindhoven. 

Te koop aangeboden 
W. C0111elissen en M. Burgering zijn bezig met een uit
bouw achter hun huis aan de St.Christoffelstraat 2. De hui
dige zonneluifel wordt om die reden overbodig. Wieger en 
MarieJet zouden de luifel graag willen verkopen. De luifel 
verkeert nog in zeer goede staat, ze is drie jaar oud. De 
luifel is 5,5 meter breed en heeft een arm van 2,5 meter. 
De kleur is blauw. Vraagprijs is 750 NLG. 

Barbecue 1999 Aan het weer lag I alweer niet 

Bouwkundig ond 
Al weer een half jaar gele
den kreeg U de mogelijk
heid om op een enquête
fonnulier aan te geven met 
welke gebreken u kampt in 
uw woning. In de vorige 
krant is gerapporteerd over 
de reacties van Uw kant. 
Het bestuur heeft besloten 
om op één specifiek punt in 
te gaan door een onderzoek 
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te starten waarbij de hulp is 
ingeroepen van een advies
bureau. Het bestuur heeft 
bouwkundig adviesbureau 
Archiass in de arm geno
men om een beeld te vor
men van de problematiek 
ten aanzien van scheurvor
ming in de buitengevels 
van onze woningen. Dit 
onderzoek loopt nog. Zo 

gauwer duidelijkheid 
bestaat, krij , iedereen een 
kopie van I onderzoeks
rappOlt thuis Aan-

• I geZIen voor I ,ö,·h~·~~r,~ ge-
breken een ijke ga
rantietermij I van tien jaar 
in acht w I genomen, 
hoeven we 
zorgen te lU';tn.\.dJ 

haalmogelij I 

I 
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iJ 
Vandalisme - 1 
De auto's die in de Burghstraat geparkeerd staan, blijven 
een gewild object voor vernielingen. Onlangs werden van 
verschillende auto's de spiegels vernield, naar alle waar
schijnlijkheid door vandalen die op de terugweg van kroeg 
naar bed de verleiding niet konden weerstaan. 

VandaHsme - 2 
In de Van Doornestraat wil af en toe ook wel eens iets 
gebeuren. Daar werd door onze lokale verslaggevers eind 
augustus een ontwortelde struik ontdekt in de tuin van 
RoeI. "Losgerukt door ladderzatte vernielzuchtige sociale 
onbenullen" noteerden deze verslaggevers. "Niets van 
aan" meende RoeI, "losgekomen na een stevige wind
stoot". Wie het weet mag het zeggen. 

Vandalisme - 3 
In de nacht van 19 september is een hifi-installatie gesto
len uit een wagen die in de St.Christoffelstraat geparkeerd 
stond. Om bij de installatie te kunnen komen heeft de be
treffende dief een autoruit ingeslagen. 

De mooie zomer nadert stilaan zijn einde. Hij maakt plaats 
voor de vochtige gesel van de herfst. Nog maar enkele ja
ren geleden was dit de tijd waarop de Witte Burghers mas
saal hun 'De Waard' textiel de zoldertrap op sleurden. Tij
den veranderen edoch. Meer en meer transformeert onze 
lieflijke, eensgezinde witte enclave in een meer heterogene 
gemeenschap. Zie alle diverse kampeerattlibuten heden ten 
dage. Kampeerwagens, vouwwagens, caravans, alles wat 
ons tegen de elementen kan beschermen is tegenwoordig 
voorhanden. Definitief voorbij is de tijd dat louter een De 
Waard instemmende goedkeuring kon wegdragen van 
buurtgenoten. 'Te lomp, te zwaar, te duur, onnodig in zo
mers Europa', rationele argumenten mochten destijds geen 
rol spelen. Een Witte Burghfamilie: voor in de dertig, twee
verdienend, twee of drie beschaafd getrainde kindjes, kat 
of hond en in bezit van een wekelijks terugkerende poets
vrouw, beschikte over een uniform in zwaar textiel uitge
voerd stormvast onderkomen ten behoeve van de jaarlijkse 
volksverhuizing. Al het andere was fout. Goed fout. Het 
summum van fout was de busreis naar Loret, maar ook de 
gehuurde bungalowtent was bepaald niet trendy. 
Veranderingen gaan snel. Ook in de Witte Burgh. De 
schaamte voorbij, zullen we maar zeggen. "Dat is maar 
goed ook", zult u zeggen. Toch valt daar wel wat op af te 
dingen. We worden wel erg snel meegezogen in het 'ik 
tijdperk'. Het 'wij gevoel' is plaats aan het maken voor 
sterk opkomend narcisme. De daarmee gepaard gaande 
overlast neemt snel toe. Zo ontvangt de redactie van dit 
onschuldig informatiemedium immer meer ingezonden 
epistels van ontriefde wijkgenoten die hun beklag doen 
over medeburghers die: de auto altijd maar weer op de 
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Bestuurlijke mededelin en 
Het bestuur heeft onlangs 
stil gestaan bij de meest re
cente activiteiten die zijn 
georganiseerd, het tennis
toernooi en de barbecue. 
Hoewel het beeld bestaat 
dat die activiteiten heel ge
slaagd zijn geweest, hebben 
we uit die evaluatie een 
aantal mogelijke verbeter
punten overgehouden. Zo 
denken we dat we meer re
kening kunnen houden met 
de overvolle agenda' s van 
alle jonge ouders die elke 
zaterdag met hun kroost 
participeren in het 
Eindhovense verenigings
leven. Bijvoorbeeld door 

ero 
toleranee 

dergelijke activiteiten op 
zondagen te organiseren in 
plaats van op zaterdagen. 
Maar bijvoorbeeld ook 
door activiteiten te koppe
len. Dus eerst een sportdag 
of koninginnedagviering 
die we dan afsluiten met 
een barbecue of feest. Op 
de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering zullen we 
dit punt op de agenda plaat
sen. 
Tijdens de afgelopen alge
mene ledenvergadering is 
besproken dat er initiatie
ven waren om een 
millenniumfeest te organi
seren. De aanwezigen heb-

ben toen ingestemd met dit 
initiatief. Een belangrijk 
aandachtspunt was destijds 
de vraag of we nog wel een 
feesttent zouden kunnen 
huren voor het komende 
oudjaar. Er werd op die ver
gadering volop gefiloso
feerd over het alternatief 
om onze veremgmg een 
feesttent te laten kopen. In
tussen is duidelijk gewor
den dat het zover niet hoeft 
te komen. Het organisatie
comité is er in geslaagd een 
tent te huren. Meer over dit 
feest leest U elders in de 
krant. 

stoep parkeren, auto' s parkeren als ware de parkeerhavens 
langparkeerplaatsen van Schiphol, de vuilniszakken te 
vroeg op de stoep deponeren, tuinafval incluis zand in de 
Schalmstraat dumpen enzovoorts. Klein ongerief dat, 
merkwaardigerwijs, niet aan de overtreder gemeld wordt, 
maar onderwerp is geworden van hartverscheurende klaag
liederen en van de borreltafel op menig paltijtje. 
De witte ridder is zo vrij u een voorstel te doen. 'Zero 
tolerance', is het toverwoord. Als het in New York helpt 
dan moet het ook in de Witte Burgh kunnen lukken. De 
oorvijg mag ook weer, volgens een lokale bromsnor in 
Midden-Brabant, dus wat let ons om een nieuwe no 
nonsense aanpak in te voeren. De auto niet van de stoep? 
Dan tilt de nieuw op te lichten Witte Burgherwacht deze 
wel even in de tuin van de overtreder. Auto's die langer 
dan een week niet van hun plek komen worden door 
sloperij 'Stefan van Doorne' opgetakeld en in de shredder 
tot colablikjes omgevormd. De inhoud van openge
scheurde vuilniszakken zal per kerende post via de blie
venbus van de recidivist geretourneerd worden aan de ei
genaar. Van honden die het wagen onze maagdelijke stoe
pen te vervuilen zal de uitgang operatief blijvend gehecht 
worden, niet nadat eerst de gedeponeerde waar weer in de 
rechtmatige eigenaar is teruggestopt. De bezitter van de 
criminele viervoeter zal op het 'Erich Honecker' plein, 
vastgeklemd in de schandpaal, met eieren door de lokale 
burghers bekogeld worden. Dit alles oveligens ter leling, 
niet ter vermaak. Saamhorigheid kweken door zero 
tolerance, het tij kan keren als we er maal· in geloven. 

De Witte Ridder 
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DE NAAlVI: 
MADDY RUTTEN 10 JAAR 
DE SPORT: 
PAARDRIJDEN 

In de gang aan de Gebroe
ders van Doornestraat 6 
staat wel de buggy van Raf
ke, maar geen paard. Vader 
Theo en moeder N ancy 
hebben nog nooit op de rug 
van een paard gezeten. Het 
zit dus niet echt in de fami
lie. Maddy de oudste doch
ter rijdt wel iedere week 
rondjes in de manege. 
Hoe kom je erbij om 
paard te gaan rijden? 
Al toen ik twee was mocht 
ik op de kermis rondjes op 
een pony rijden. Dat vond 
ik leuk. Toen ik zes was 
ben ik naar een manege in 
Asten gegaan en ben daar 
begonnen met les. Toen ik 
net kon zitten zat ik al op 
een hobbelpaard. (geintje!) 
Papa en mama vinden het 
leuk dat ik op paardrijden 
zit. 
Wat leer je op paardrij
Ies? 
Je begint met stappen. Dat 

DE NAAM: 

gaat langzaam. Dan ga je 
draven en dan leer je te ga
lopperen. Galopperen is als 
het paard gaat rennen. Het 
sturen van het paard leer je 
door voltes te rijden. Vol
tes zijn vormen die je met 
het paard moet rijden. In de 
bak rij je dan de grote volte, 
de halve volte, de traan en 
de slangenvolte. 

FLEUR VAN DAM 9 JAAR 
DE HOBBY: 
ZINGEN IN EEN KOOR 

Fleur heet ze. Fleur van 
Dam en ze is 9 jaar. Ze is 
ook de dochter van Frely 
Hol en Louis van Dam en 
de oudere zus van Daan van 
Dam. Ze woont op de 
Burghstraat 44 en er staat 
een piano in de huiskamer 
van de familie Van Dam. 
Daar is het eigenlijk zo'n 
beetje mee begonnen, zo 
blijkt uit haar verhaal. 
Fleur, je zingt in het kin
derkoor de Mini Voices 
van de Muziekschool 
Eindhoven, hoe ben je ei
genlijk op het idee geko
men om te gaan zingen? 
"Mama speelde wel eens 
een liedje op de piano en 
dat vond ik zo leuk, dat 
wilde ik ook wel leren. 
Daarom ben ik naar de mu
ziekschool gegaan. In het 
begin krijg je algemene 
muziekles en wordt er veel 

gezongen dat deed ik heel 
graag. Nu heb ik niet alleen 
pianoles, maar zit ik ook in 
het koor de Mini Voices. Ik 
begin nu aan het vierde 
jaar." 
Je bent met de Mini 
V oices op televisie ge
weest in programma Solo 

Spring je ook met het 
paard? 
Als je geoefend bent dan 
leer je ook springen. Je be
gint dan met 70 centimeter. 
Daarvoor start je op 11 me
ter. De laatste 3 meter moet 
je galopperen en hup er
over. 
Is dat niet eng? 
Nee man, dat is kei leuk. De 

voor een Kind. Dat werd 
gepresenteerd door 
Caroline Tensen en er za
ten nog allemaal be
roemde mensen in de 
jury. Hoe was dat? 
"We zongen sinterklaas
liedjes want het was vlak 
voor Sinterklaas. Ik vond 
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rengalop en springen, dat 
vind ik het leukst. 
Benje er wel eens afgeval
len? 
Ja hoor. In totaal ben ik er 
3 keer afgevallen. Een keer 
toen het paard heel hard 
galoppeerde. Als het paard 
gaat bokken met zijn kont 
nou dan is het ook moeilijk 
om er bovenop te blijven 
zitten. 
Heb jij ook van die spe
ciale kleren aan? 
Jazeker. De kleding is be
langrijk, zeker wanneer je 
er afvalt. De cap (helm) be
schermt je hoofd, de rij
handschoenen je handen 
want anders krijg je blaren. 
De broek zit heel soepel en 
dat is fijn. De zweep ge
bruik je als het paard niet 
doorloopt. Een mep op zijn 
kont en dan gaat ie wel 
hoor. 
Hebben de paarden 
waarop je rijdt ook na
men? 
Mijn lievelingspaard is 
Roadrunner. Die is rood
bruin. Op Sunshine rijd ik 
ook graag. Die is lichtbruin 

et 

het heel erg leuk. Het 
duurde de hele dag. 's Mor
gens gingen we al weg met 
de bus en pas 's nachts na 
12 uur kwamen we weer 
thuis." 
En wat moest ja dan doen 
de hele dag? 
"Toen we daar aankwamen 
moesten we eerst de liedjes 
oefenen", vertelt onze zan
geres. "Daarna moesten we 
een tijd wachten. Toen gin
gen we kleren passen en 
daarna weer wachten. We 
mochten naar een film kij
ken. Daarna moesten we 
alles een keer in de studio 
oefenen en dan weer wach
ten. Toen naar de kapper en 
weer wachten. En toen wa
ren we eindelijk aan de 
beurt." 
Vond je het optreden in 
zo'n grote zaal met pu
bliek en allemaal came
ra's niet eng? 
"Dat was juist het leukste 
van de hele dag. Het was 
ook niet de eerste keer dat 
ik moest optreden. We heb-

en heeft zwarte manen. Dat 
noemen ze een valk. 
Ga je altijd alleen naar 
les? 
In het begin wel toen ging 
ik alleen. Dat vond ik niet 
erg. Ik ga altijd heel graag 
rijden. Ik ben nog maar 
twee keer niet geweest toen 
was het te heet om te rijden. 
Nu ga ik samen met Mi
chelle. Die woont ook bij 
mij in de straat. 
WH je beroemd worden 
met paardrijden? 
Als ik heel heel heel goed 
ben wil ik wel wedstrijden 
doen. Lekker springen en 
zo. Maar nee beroemd wil 
ik niet worden. Dan moetje 
net als Anky van Grunsven 
steeds op de foto en daar 
heb ik een hekel aan! Ik heb 
Anky wel eens gezien op 
een concours. Die is goed 
in dressuur. 
Heb je nog andere hob
by's? 
Ik vind skaten ook erg leuk. 
Ik speel graag buiten en ik 
hou van muziek. Vooral de 
Venga Boys en Toy Box 
vind ik reuze goed. 

... 

ben vaak uitvoeringen van 
de muziekschool. Ook in 
het Muziekcentrum, dus ik 
ben het wel een beetje ge
wend." 
Waren er ook minder 
leuke dingen? 
"Dat we telkens moesten 
wachten was het vervelend
ste. En het eten dat we kre
gen ook. Dat vond iedereen 
vies." 
Wil je nu of later ook solo
zangeres worden? 
"Nee hoor", giechelt ze, "ik 
vind het zo wel leuk en 
soms moeten we toch wel 
eens een stukje alleen of 
met z'n tweeën zingen." 
Je gaat zeker altijd met 
veel plezier naar de mu
ziekles? 
"Behalve dat ik bij het koor 
zit, heb ik ook nog piano
les, dus ik moet op 
woensdagmiddag al naar 
twee muzieklessen. Soms 
wil ik liever gewoon spe
len, maar als ik er dan een
maal ben vind ik het toch 
altijd weer leuk." 
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Uitslag prijsvraag 

Uit de vele reacties is ons 
gebleken dat u al bij het 
vorige nummer van Num
mer rijkhalzend hebt uitge
keken naar de uitslag van 
de prijsvraag ter ere van het 
5 jarig bestaan van Num
mer. Echter, de redactie die 
vanwege dit heugelijk feit, 
rijkelijk gefêteerd is, was 
niet meer in staat om aan 
uw hooggespannen ver
wachtingen te voldoen. 
De prijsvragencommissie 
heeft zich veel moeite ge
troost vragen te bedenken 
die aansluiten bij de bele
vingswereld van de Witte 
Burgher. De lat werd extra 
hoog gelegd. Wij Witte 
Burghers moesten deze 
prijsvraag tenslotte als een 
uitdaging zien, een horde 
waar, nadat deze genomen 
was, met voldoening op te
ruggekeken kon worden. 
Verwachtingsvol werd elke 
dag de brievenbus geïn
specteerd. 
Hoe wreed was de werke
lijkheid. Hoe gruwelijk zijn 
de naakte feiten. 
Werkelijk niet een Witte 
Burgher heeft alle vragen 
correct beantwoord. Erger 
nog, niet een Burgher heeft 
maar één vraag goed beant
woord. Er wordt een zwarte 
bladzijde in de jonge ge
schiedenis van onze Witte 
Wijk bijgeschreven. 
De prijsvraag commissie 
heeft zich in het licht van 
deze ondragelijke gegevens 
vergrepen aan de hoofd
prijs en zit nog steeds met 
de kater. Zij is niet van plan 
de correcte uitslag te publi
ceren en wil absoluut niet 
corresponderen over wat 
dan ook. 
De redactie van Nummer 
vindt de hele gang van za
ken zeer onverkwikkelijk 
en nodigt de Witte Burgh
ers uit voor een hernieuwde 
inzending om het onverge
telijke eerste lustrum van 
onze krant nog enige luis
ter bij te zetten. Of er dit 
keer nog een prijs aan vast 
zit, hangt af van de spreek
woordelijke gulheid van 
ons bestl.wr. 

Deze keer geen bouwen in 
de Burgh, maar er wordt 
volop gebouwd. In de vol
gende eeuw zult u nog 
veel van ons horen. 
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