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Periodiek voor de bewoners van De Witte Burgh, Eindhoven. 

it 
Vanwege een unieke geb enis - je akt het maar één keer 
mee tenslotte - vierden we op 31-12-1999 en 01-01-2000 samen 
met het Witte Dorp een bijzonder feest; het MiUenmumfeest. Na 
het middagprogramma voor de kinderen kon het 'echte' feest 
beginnen. Het millenniums chip de Queen Milly voer uit met zo'n 
vierhonderd gasten aan boord. Allemaal uitgedost in passende 
feestkledij. Het werd een reis om de wereld met acts en hapjes 
passend bij de landen c.q. werelddelen die het schip aandeed. 
Heel wat buurtbewoners, zowel jeugdige als ouderen, hadden 
zich met veel enthousiasme ingezet om een leuke act in te stude
ren. Ook de mensen van het eetgebeuren (sorry!!!) hadden 
enorm hun best gedaan om er iets bijzonders van te maken. 
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Koninginnedag 
Kinderstraatspeeldag 
EK activiteiten 
(onder voorbehoud) 
Sportdag 
Sinterklaas 
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'Welk een fabelachtig gedrocht is de mens toch! "Velk 
een nieuwigheid, welk een monster, welk een chaos, 
welk een bron van tegenspraak, welk wonder!'. Niet 
mijn woorden, maar die van Blaise Pascal reeds lange 
tijd geleden. De verwondering van Pascal over het 
menselijk gedrag deel ik. In deze kolommen heb ik in 
het verleden nogal eens opgeroepen tot wat meer uit
bundig gedrag. Mijn concrete adviezen vonden wei
nig navolging. Er is nog steeds geen prostitutie in de 
Schalmstraat en ook het plein is nog nimmer bezwe
ken onder horden hunnen die op hardrockconcerten 
afkomen. Toch bespeur ik wel veranderingen. Stoep
parkeren is niet meer een exclusief recht van kinder
loze eenlingen. Het word voortaan ook gepralctiseerd 
door witte burghers die onder het motto 'wat hij kan, 
kan ik ook', verzet plegen tegen de 'stoep is voor de 
kinderen' cultuur. Maar er zijn meer signalen. De re
cente millenniumwisseling ging bepaald niet onge
merkt de witte enclave voorbij. In de van Doornestraat 
werd nagenoeg alle in Srebrenica ongebruikte munitie 
opgestookt. Nog weken nadien droegen de klinkers 
een rode mantel als stille getuige. Ook op het plein 
ging het er tamelijk buitenissig aan toe. Vale spijker-

eti n I 

Uitbundig 

Onze redactie probeert haar lezersschare zo goed mogelijk te bedienen. Daartoe steken 
wij onze voelsprieten geregeld uit. Op de meest recente Algemene Leden Vergadering 
vroegen wij de aanwezigen wat men van onze krant vond. Natuurlijk vielen ons niets dan 
loftuitingen ten deel. Maar een enkele onverlaat durfde ons toch toe te vertrouwen dat er 
best wat meer zinnige informatie in de krant mag worden opgenomen. 
Daar hebben we uiteraard goed naar geluisterd. We stuurden Jos Verhoeven op pad O1n 

een diepte onderzoek te doen naar de sluiting van de IJzeren Man. Per slot van rekening 
is dat hetfavoriete zwembad voor veel wijkgenoten. En Jos dook erin. Hij belde met elke 
politieke partij, werd heen en weer gestuurd van wethouder naar woordvoerder. Hield 
geregeld contact met andere Eindhovense actie-voerders. En kwam vlak voor de deadline 
met een gedegen hoofdartikel. Helaas voor ons meldde het Eindhovens Dagblad twee 
dagen eerder dat de IJzeren Man alsnog open zou blijven. 
Einde exercitie. En wederom moeten we constateren dat het informatieve deel van deze 
krant beperkt blijft. Het artikel toch plaatsen zou net zo gedateerd zijn als de bijgaande 
foto. Maar we beloven wel dat de volgende krant dubbeldik zal worden. Boordevol infor
matie. Uw redacteuren zijn daar nu al druk mee bezig. 
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broeken werden ingewisseld voor strakke smokings 
en priemende borsten puilden uit menig decolleté. Pas 
in de kleine uurtjes verstomde de henie en waren de 
kruitdampen opgetrokken. Dagen later nog speelden 
onze (vooral)mannelijke helden de rol van bouwvak
ker en werd er onafgebroken gesjouwd en gezweet. 
Een bijzondere aanblik in een wijk vol witte boorden 
werkers. De verwachte millennium bug bleef helaas 
uit. Alles deed het. De bangmakelij van Dikke Jan en 
zijn platform bleek gebakken lucht. Wel dure lucht 
overigens. Het bouwen in de buurt gaat onverschrok
ken voort. Het lijkt wel een lokale hype. De ene puist 
aan huis is nog niet klaar of de volgende cementmolen 
draait al weer. Werden we vroeger nog bedreigd met 
hel en verdoemenis als we het aangezicht dreigden te 
schenden, nu lijkt ook op dat teuein uitbundigheid de 
norm. Van mij mag het. Hoe lelijker, hoe mooier. En 
ach, uit de hand lopen zal het allemaal wel niet. De 
zonnebanken draaien nog steeds ovemren, skiën doen 
we gewoon nog in Oostemijk, de rode Alfa blijft ste
vig op zijn plek en als we jmig zijn is de voordeurpaal 
de meest schattige plek voor de ballonnen. Toch! 
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Titanic 
Om twaalf uur dreigde de 
Queen Milly bijna de le= 
gendarische Titanic ach
terna te gaan. Alleen niet 
met een ijsberg als brenger 
van het noodlot, maar met 
het vuurwerk - dat wel heel 
spectaculair was - als boos
doener. Gelukkig liep het 
allemaal met een sisser af. 
Vooral de organisatoren 
haalden opgelucht adem 
want het was niet mogelijk 
geweest de gehuurde tent te 
verzekeren tegen dergelijke 
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rampspoed. Geen verzeke
ringsmaatschappij die daar 
intrapt tijdens de nieuw
jaarsnacht. Even Apel
doorn bellen was ei' dus niet 
bij. Overigens is hier wel 
een compliment op zijn 
plaats voor de bouwer van 
de ingenieuze millennium
klok die het vuurwerk in 
werking stelde. 

Champagne 
N a de champagne, het 
vuurwerk en al het beste
wensen-gelukkig-nieuw-

1 
jaar-en-zo-gedoe kon er 
nog tot in de kleine uurtjes 
lekker worden geswingd. 
Tot teleurstelling van de 
Grganisatie viel het aantal 
bezoekers na middernacht 
wat tegen. Feestcommis
sievoorzitter René de 
Kruijf: 
"We hadden toch wel op 
ongeveer honderd gasten 
extra gerekend na twaalf 
uur. Dat is flink tegenge
vanen, wat ook in de omzet 
weer tot uitdrukking 
kwam." 
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Dat is echter een van de 
weinige minpuntjes die de 
voorzitter kan noemen. De 
andere zijn dat het zonde 
was dat er zoveel eten over 
was - niet goed ingeschat -
en dat het programma voor 
middernacht misschien iets 
te vol zat terwijl de passa
giers wellicht liever al ge
woon wilden feesten en 
dansen. 

Geslaagd 
Al met al vond De Kruijf 
dat het feest geslaagd was 
en dat het organiseren er
van de moeite waard is ge
weest ook al was er ontzet
tend veel 6jd in gaan zitten. 
In februari kwam de feest
commissie, die toen nog uit 
een man of tien bestond 
voor het eerst bij elkaar. In 
de loop van het laatste jaar 
van de eeuw groeide de 
groep uit tot zo'n dertig 
mensen: "In totaal hebben 
we er zeventien vergaderin
gen van minstens drie uur 
op zitten. Wat overigens 
heel goed was voor de om
zet van de Oude Sint Joris", 
weet De Kruijf te melden. 
"Hoeveel tijd alle subcom
missies er nog eens in heb
ben gestoken, durf ik niet 
eens bij benadering te zeg
gen." 
"Vooral de laatste twee we
ken waren hectisch", gaat 

de voorzitter verder. "Ik 
heb zelf het idee dat ik toen 
alleen nog maar met het 
millenniumfeest en niets 
anders bezig was. lv1aar ik 
heb er geen spijt van. Een 
hele leuke bijkomstigheid 
was de erg goede samen
werking met de mensen 
van het Witte Dorp. We 
hebben samen heel veel lol 
gehad met de organisatie. 
Wat ik nog wel jammer 
vond, was dat we maar wei
nig vrijwilligers hadden tij
dens het feest zelf, zodat er 
ook toen nog veel op de 
schouders van de mensen 
van de organisatie neer
kwam." 

Duizend jaar 
De Queen Milly zal de eer
ste duizend jaar niet meer 
uitvaren, dus dat maken wij 
niet meer mee, maar vol
gens René de Kruijf zijn er 
al ideeën geopperd om met 
oudjaar weer een, welis
waar kleinere, tent op te 
zetten op het B urghplein als 
alternatief voor de nieuw
jaarsreceptie die altij d is 
gehouden. "Maar dat moet 
nog eens bekeken worden. 
Nu moest er flink wat 
verenigingsgeld bij, 
wat door de AL V ook 
goedgekeurd was, maar dat 
kunnen we niet elk jaar 
doen." 
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Hanneke Jansen op de Haar 
(Van Doornestraat). "Toen 
wij hoorden dat we er twee 
weken op uit konden heb
ben niet geaarzeld en direct 
een tent gehuurd in Italië. 
Heerlijk naar Toscane in 
een tijd dat het weer daar al 
heel lekker is, (zo'n 25 gra
den). Op de goed geoutil
leerde camping en in de 
prachtige omgeving en ste
den is het nog rustig in ver
gelijking met de waanzin in 
de zomer. Wij zaten in Ta
lamone en genoten iedere 
dag met volle teugen van 
ons ansichtkaarten uitzicht 
op de Middellandse Zee." 
Dan lijkt het pleit beslecht 
nu ook dit jaar weer twee 
weken vOOljaarsvakantie 
op de rol staan? "Nee, zo 
vanzelfsprekend is dat voor 
ons niet. Het hangt er vanaf 
of de zomervakantie laat 
valt. Vorig jaar was dat zo, 
nu niet en dit jaar gaan we 
dus ook niet naar het Zui
den. Bovendien willen on
ze kinderen graag weer een 
Koninginnedag meema
ken." 

Rob en Sabine Hemesath 
(Van Doornestraat) "Vorig 
jaar hadden we geen twee 
aaneengesloten weken. We 
zijn toen wel een paar da
gen naar Disney geweest. 
Bovendien waren we met 
carnaval al op wintersport 
geweest. Er is, toen we zo
veel mensen zagen vertrek
ken, wel een lampje gaan 
branden en dit j aar gaan wij 
dus ook. Vooral ook omdat 
het lang geleden is. De vo
rige zomervakantie zijn we 
namelijk niet weggeweest. 
We vliegen nu naar Mar
beHa in Zuid-Spanje. Waar
om? Omdat het daar dan al 
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Rondom Koninginnedag werd vorig jaar met alleen met tweedehands spul
len naar het Burghplein gesleept. Auto's werden volgepakt en buurtbewo
ners trokken naar zonnige en andere oorden. De voorjaarsvakantie deed 
haar intrede. Een modegril of een blijvertje? Wij trokken de buurt in. 

Een nieuwe trend! 
prachtig weer is en er on
gelofelijk veel te zien is. 
Granada, Sevilla, Ronda 
enzovoorts. We hebben 
twee weken lang een auto 
gehuurd en via internet 
plannen we nu al tripjes." 

Voor Ama Govers en haar 
gezin (Burghstraat) zit een 
veertiendaagse voorjaars
vakantie er sowieso niet in, 
want echtgenoot Ben IJ s
seldijk heeft maar één week 
vakantie. Een probleem 
vinden ze dat niet. 
Ama: "Vorig jaar heb ik 
gewoon gewerkt en is Ben 

een paar dagen weg ge
weest met de kinderen. Een 
voorjaarsvakantie van twee 
weken lijkt me nog wel aar
dig als de zomervakantie 
erg laat valt, maar anders 
hoeft het van mij niet zo. Ik 
heb liever een weekje rond 
Koninginnedag en dan met 
Pinksteren nog een dag of 
tien. Dan is het weer vaak 
ook al een stuk beter." 
Liever wat korter en dan 
wat vaker dus. "Na een lek
ker lang weekend weg ben 
ik er weer helemaal boven-
op. Zo'n lange vakantie 
vroeg in het jaar is voor ons 

ook niet zo geschikt. Wij 
kamperen graag, maar zijn 
niet van die kilometervre
ters. Hier in de buurt is het 
dan vaak nog te koud." 

We vroegen ons af waar dit 
fenomeen nu ineens van
daan· komt en of het ieder 
j aar zal terugkeren. Frank 
Cuppes, directeur van OBS 
De Hasselbraam: "Wette
lijk is bepaald dat kinderen 
uit de groepen 1 tlm 4 j aar
lijks minimaal 880 lesuren 
op jaarbasis moeten draai
en. Voor de kinderen uit de 
groepen 5 tlm 8 staan 1000 

lesuren vastge
steld. Als je uit
gaat van het va
kantierooster blijf 
je ruim boven de
ze (minimaal te 
draaien uren) zit
ten. Het is aan de 
school om te be
palen wanneer je 
de kinderen extra 
vrijgeeft. Sommi
ge scholen hou
den wat ruimte 
over voor bijzon
dere omstandig
heden: extra feest
dagen, ijsvrij, etc. 
En sommIge 
scholen draaien 
veel te veel uren. 
Wij hebben geko
zen om een aantal 
dagen de kinderen 
uit de onderbouw
groepen vrij te ge
ven (acht vrijda
gen, één donder
dag en één maan
dag). Aangezien 
we dit jaar vrij 
zijn op Goede 
Vrijdag (21 april) 
en Paasmaandag 
(24 april) zouden 
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de kinderen en leerkrachten 
op 25, 26, 27 en 28 april 
naar school moeten komen 
om daarna weer een week 
vrij te zijn. De week daar
opvolgend van 1 tlm 5 mei 
is dit jaar sowieso door de 
Commissie van de Onder
wijsbegeleidingsdienst als 
vakantieweek vastgesteld. 
Vorigjaar zijn er behoorlijk 
veel ouders geweest die 
voor hun kinderen vrij ge
vraagd hebben omdat we 
toen in een soortgelijke si
tuatie zaten. Veel kinderen 
\varen de drie ingeroosterde 
schooldagen afwezig. Nu is 
iedereen twee weken vrij. 
Indien mogelijk zullen we 
als school in de toekomst 
jaarlijks bekijken hoeveel 
uren we boven het mini
mum zitten. We zullen pro
beren om dit jaarlijks zo te 
plannen! Harde garanties 
kan ik niet geven." 

Ook Anja Peeters, die sa
men met 10hn Kantelberg 
de directie van basisschool 
De Wilakkers vormt, kan 
geen garanties geven. 
"Maar als we de kans weer 
krijgen, zullen we het ook 
volgend schooljaar weer zo 
plannen. De teamleden vin
den het heerlijk en van veel 
ouders krijgen we positieve 
reacties. Ik weet alleen nu 
nog niet ofhet volgend j aar 
weer kan omdat we ook af
hankelijk zijn van de af
spraken die de schoolbestu
ren maken en of Pasen en 
de meivakantie weer zo sa
menvallen met Koningin
nedag dat we alles weer aan 
elkaar kunnen plakken met 
ADV - en studiedagen. 
Maar als het aan ons ligt 
zullen we het zeker weer 
doen." 
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DE NAAM: EVA HURKMANS 
LEEFTIJD: 9 JAAR 
DE SPORT: KUNSTSCHAATSEN 

Bij de Hurkmannen is het 
schaatsen een rage. Vader 
Hans en moeder Ronnie 
oefenen al jaren op het 
pootj e-over terwij 1 de 
dochters kunsten maken op 
het ijs. De Hurkmannen 
hebben in totaal drie doch
ters, Eva, Anne en José. 
Eva is de oudste, ze zit in 
groep 6 op De Wil akkers. 

Eva wat doe je graag? 
Zwemmen - ik heb drie di
ploma' s, schaatsen, skee
leren, teevee-kijken, lezen, 
plagen en spelletjes - vooral 
Cluedo en Party&Co for 
kids. 
Plagen? 
Ja dat vind ik heel leuk. Al
leen mijn oma plaag ik 
nooit. 

En waar kijken meiden 
van 9 tegenwoordig naar? 
Goede Tijden Slechte Tij
den, als dat tenminste mag 
van mijn ouders, en Sweet 
Valley High. 
Vertel eens over het 
kunstschaatsen? 
Ik: doe mee aan Kids on lee. 
Met een heleboel andere 
kinderen trainen we de hele 
winter om een show in el
kaar te draaien. Op 24, 25 
en 26 maart geven wij weer 
onze jaarlijkse voorstellin
gen. 
Drie uitvoeringen? 
Ja. Dat is best veel. Ik ben 
zondags dan meestal wel 
moe. En dan heb ik spier
plJn. 
En welke kunsten heb je 
geleerd? 

DE NAAM: TIM MARCELISSEN 
LEEFTIJD: 7 JAAR 
DE SPORT: FOTOMODEL 

Tim en ook zusje Maud uit 
de Van Doornestraat zijn 
regelmatig te zien als foto
model. In Center
Parcsbrochures en in mode
folders. Wij wilden daar 
meer van weten. 

Hoe kom je erbij om zo
iets te gaan doen? 
Mama kwam toen ik nog 
maar anderhalf was een 
mevrouw tegen die kinde
ren zocht voor haar foto's. 
Die mevrouw vond dat ik 
wel een geinig koppie had. 
Wat was je eerste foto? 
Dat was voor Center Parcs. 
Ik: moest een stukje fietsen 
en toen hebben ze een foto 
gemaakt. Ik: was toen 4 jaar. 
Later heb ik nog meege
werkt aan iets voor Philips 
en voor een winkel waar je 

thuis uit een boek kunt be
stellen. 
Krijg je dan ook alles wat 
je nodig hebt en wat je 
aan moet trekken? 
Nee hoor. Kleren moet je 
zelf meebrengen. Behalve 
als het een folder voor kle
ren is natuurlijk. Toen we 
foto's moesten maken voor 
een ski-centrum kregen we 
wel ski's en zo. 
Wanneer doe je die din
gen? 
Meestal als ik eigenlijk 
naar school moet. Mama 
vraagt dan vrij en dat krijg 
ik meestal ook. 
Is het leuk om te doen? 
Meestal wel. Bij Center 
Parcs mochten we bijvoor
beeld zwemmen en kregen 
we ook lekker eten. Dat 
was wel leuk. Maar soms is 
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Een drietje, een kadet, een 
ooievaar. En een zweef
stand. En een sleepje! 
Daar moet je zeker wel 
veel voor trainen? 
Ik ga maar één keer in de 
week hoor. Je kunt wel 
twee keer gaan, maar dat 
doe ik niet. 
Heb je dit jaar weer zo'n 
mooie kleren aan? 
Dat mag ik niet verklappen 
hoor! Vorig jaar was ik 
Tinky-Winky en 
lieveheersbeestje. En een 
zwanenmeISje. 
Zit je nog op andere 
clubs? 
Streetdance bij de Esbra. 
Wat ga je doen als het 
schaatsen voorbij is? 
Lekker spelen. 
Met wie dan? 
Lisa, Renee, Sofie, Fleur, 
Nikki, Luna, Marina, Emi
lie, Nathalie, Andrea. 
Geen jongens? 
Die zijn stom. 

het best saai. Dan moet je 
eerst naar de kapper, steeds 
weer andere kleren aan en 
plukt er nog iemand aan je. 
Onze Maud vindt dat leu
ker dan ik. 
Is Maud dan ook model? 
J a toevallig. Ze was een 
keer met mama en mij mee 
en toen kwamen ze nog een 
kindje tekort. Toen mocht 
ze meedoen en nu doet ze 
het steeds meer. Ze heeft 
zelfs al eens opgemaakt en 
zo in een folder van Cake
walk gestaan. 
Wat voor andere dingen 
vind je leuk? 
Ik speel graag buiten. Ik 
heb skate-les gehad en ik 
hockey iedere zaterdag. En 
Pokémon-kaartjes sparen 
dat is nu mijn grootste 
hobby. 
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Sfeer impressie 

14 februari jongstleden toog een twintigtal leden van onze vereniging naar café St. 
Joris voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. In een ontspannen en onge
dwongen sfeer ontstond een geanimeerd gesprek over onderwerpen die ons momen
teel bezighouden. In willekeurige volgorde halen we er in dit artikel een paar voor 
het voetlicht. Zo dachten we na over de vraag of onze vereniging haar kaspositie zou 
moeten versterken door het aanwezige kapitaal te beleggen. Omdat dat zo'n actueel 
onderwerp is, gingen we serieus in op dit voorstel en is er uiteindelijk een stemming 
aan gewaagd. Daaruit werd overigens snel duidelijk dat we beleggen een ongepaste 
activiteit vinden voor een vereniging als de onze. 

Veel tijd trokken we uit 
voor de discussie over een 
mogelijke integratie met de 
bewoners van Het Witte 
Dorp. Tijdens de voorberei
ding voor het recente Mil
lenniumfeest zijn de be
trokkenen van beide vere
nigingen op een bijzonder 
plezierige manier met el
kaar opgetrokken. Dat 
bleek een goede aanleiding 
om stil te staan bij de vraag 
waarom twee dermate klei
ne wijken, die toch al veel 
samen doen, nog steeds on
afhankelijk van elkaar een 
eigen krant uitgeven en een 
eigen bestuur aanstellen. 
Met name voor de bewo
ners van de Burghstraat is 
deze situatie wat onwerke
lijk; zij hebben soms meer 
contact met hun overburen 
dan met de andere bewo-

ners van ons wijkje. Het 
laatste woord is hier vast 
nog niet over gesproken. 
Ook de verkeerssituatie in 
onze buurt kwam natuurlijk 
weer ter sprake. Het par
keergedrag in onze wijk 
blijkt in voorkomende ge
vallen tot grote initaties te 
leiden. Daarnaast is voor
gesteld de gemeente te vra
gen een extra verkeers
drempel aan te leggen in de 
Burghstraat. Bijzonder ge
animeerd verliep de discus
sie over de wenselijkheid 
van een spiegel bij het auto
pad achter de garages aan 
de Burghstraat. Wie moet 
die spiegel betalen? De kin
deren die mogelijk worden 
aangereden door een auto
mobilist die geen goed 
zicht heeft op wat zich af
speelt om de hoek? Of de 

eigenaren van de betref
fende garages? Uiteindelijk 
vonden we dan toch een 
gulden middenweg.En dan 
waren er nog de steeds weer 
terugkerende zaken. Hoe
veel conttibutie betalen we 
dit jaar? De verkiezing van 
de voorgedragen nieuwe 
bestuursleden. Het finan
cieel verslag over het afge
lopen boeJc~aar. De goed
keming van de activiteiten 
die we dit jaar willen ont
plooien. En tot slot natuur
lijk het schilderwerk aan 
onze huizen. Het moment 
begint te naderen dat we, 
althans volgens alle techni
sche adviezen, de gevels 
van onze huizen moeten 
gaan onderhouden. En hoe 
zorgen we er dan voor dat 
de witte gevelkleur onder
ling niet onnodig veel af 
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gaat wijken? De een wil 
zelf gaan schilderen, diege
nen die niet zelf willen 
schilderen hebben allemaal 
een favoriet schildersbe
dtijf waar men het werk aan 
uit wil besteden. De een is 
van plan in 2001 te gaan 
schilderen, een ander wil 
het wat langer aankijken. 
En we lopen zelfs het risico 
dat bewoners verschillende 
soorten verf gaan gebrui
ken. Weliswaar van dezelf
de kleur, althans van de
zelfde RAL specificatie, 
maar in de praktijk als toch 
weer net iets afwijkend. Ie
dereen zou het betreuren als 
ons straatbeeld daardoor 
zou worden aangetast. 

Wiiij , A4"' 

Maar of we dat ook kunnen 
voorkomen? We moeten 
het immers hebben van de 
bereidwilligheid van alle 
bewoners, het staat ieder
een vrij om keuzes te ma
ken. Vooralsnog proberen 
we te bewerkstelligen dat 
blokken van aanpalende 
woningen op dezelfde wij
ze worden aangepakt. Of 
dat gaat lukken? De Stich
ting Beheer Paden deelde 
mede dat in 1999 slechts 
één lamp het begeven had. 
Die is vervangen. Veel 
meer is er qua onderhoud 
niet gebeurd. VVel velvvach
ten we dat het komende jaar 
meer lampen aan vervan
ging toe zullen zijn. 

11111 

Commen r 
In februari werden we geconfronteerd lnet een daad van 
vandalisme die mij persoonlijk erg veel verdriet deed. Met 
witte kalk gaven onbekenden in de Van Doornestraat ui
ting aan een bepaalde onvrede over de wijze waarop een 
van onze buurtgenoten een parkeelplaats in gebruik neemt. 
Los van de vraag of het sociaal aanvaardbaar is dat ie
mand een parkeerplaats gedurende langere tijd voor zich
zelf opeist, vind ik een veroordeling van deze daad op zijn 
plaats. Het is niet aanneme lijk dat iemand van buiten onze 
wijk zich ergert aan parkeergedrag in de Van Doorne
straat. Het ligt dus voor de hand dat iemand uit onze wijk 
zich te buiten is gegaan aan deze vorm van agressie. Ie
mand bij wie de ergernis met de tijd is toegenomen. Ie
mand die er weinig vertrouwen in heeft dat dit geschil op 
een redelijke manier beslecht kan worden. 
Met milde spot hebben we in onze wijkkrant herhaalde 
lnalen aandacht gevraagd voor de parkeelproblematiek 
die wordt veroorzaakt door buurtgenoten die zich weinig 
gelegen laten liggen aan de geldende verkeersregels. In 
onze meest recente Algemene Leden Vergadering, die nota 
bene enkele dagen voor het kalkincident plaatsvond, is nog 
uitgebreid stilgestaan bij het parkeerprobleem. Helaas 
leidde dat niet tot de gewenste gedragsveranderingen. Met 
kennelijk als gevolg dat de ergernis bij iemand dermate 
opliep dat gegrepen is naar grove l1'liddelen om uiting te 
geven aan zUn of haar frustratie. Ik had de illusie dat we 
1net onze vereniging over een middel beschikten om lne
ningsverschillen op een beschaafde manier te beslechten. 
Aan die illusie is nu abrupt een einde gekomen. 

Wieger Cornelissen 



Nummer 17 Jaargang 7, nummer 1, lente 2000 

DE WITTE BURGH 

I I i · 
In deze rubriek kunnen de bewoners van de Witte Burgh hun opvattingen en mededelingen kwijt. 

Videoband van het feest 
Tijdens het millenniumfeest zijn volop video-opnames 
gemaakt. Uit die opnames is een videoband samengesteld. 
Deze band is te koop bij Martin Dorsser aan het Burghplein 
5. De band kost 15 gulden. 

di 
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Zaterdag 29 april Koninginnedag 
Koninginnedag wordt dit jaar op 29 in plaats van 30 april 
gevierd. De organisatie van deze feestdag is reeds bij el
kaar geweest en stelt alles in het werk om onze koningin 
Beatrix op het Burghplein te ontvangen. Het belooft we
derom een gezellige dag in onze buurt te worden. 

Het programma 

10.30-16.00 uur Witte markt 
11.00 uur Kinderoptocht met versierde fietsen, 

skelters, driewielers enz. enz. 
12.00-15.00 uur Spelletjes voor de kinderen 
Meer informatie over deze dag en het huren van een kraam 
volgt nog bij iedereen (het Witte Dorp en de Witte Burgh) 
in de bus. 

Vrijwilligers gevraagd 

Voor deze dag worden er vrijwilligers gevraagd voor de 
kinderspe11etjes (±1112 uur), kinderoptocht, bardienst en 
opruimen aan het einde van de dag enz. enz. 
Opgeven als vrijwilliger kan al vanaf nu, wacht niet te lang 
vol is vol, bij Maarten van Roessel, Gebroeders van 
Doornestraat 41, telefoon 040 2127371. 

De Koninginnedagcommissie 

• 
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In het laatste najaar van 
het vorige millennium 
hebben Hans Wetzer en 
Hanneke Jansen op de 
Haar hun huis aan de 
Gebroeders van Door
nestrsat uitgebouwd. 
Halverwege de zijgevel 
begint de uitbouwen 
loopt naar achter toe 
breed uit tot drie meter 
voorbij de achtergeveL 
De keuken is verplaatst 
naar de uitbouw. Het is 
een ruime woonkeuken 
geworden met een 
prachtig zicht op de 
tuin. Ook het achter
halletje is vergroot en 
biedt veel extra berg
ruimte. De uitbouw 
staat in open verbinding 
met de woonkamer. In 
deze kamer is een gebo
gen wand geplaatst 
waardoor de keuken vi
sueel aan het zicht 
wordt onttrokken. In de 
woonkamer is een 
schuifpui geplaatst en 
het raam vervangen 
door een raam tot op de 
grond. Daardoor ont
staat ook in de woonka
mer een ruimer uitzicht 
op de nieuwe bomen in 
de turn. Al met al is de 
oriëntatie van het huis 
veel meer naar de ach
terzijde, de tuin, ver
schoven. "Het lijkt erop 
alsof we een compleet 
nieuw huis hebben." 
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"Het lijkt alsof we een nieuw huis hebben .. Vijf jaar 
geleden hebben wij het huis al gekocht met het 
idee om uit te bouwen .. We zijn ruim twee jaar 
bezig geweest met het maken van plannen, we heb
ben tot twee keer toe een vergunning aangevraagd 
maar eindelijk is het er nu toch van gekomen,," 

DE WITTE BURGH 


