
W I TT E BURGH 

Periodiek voor de bewoners van De Witte Burgh, Eindhoven. 

Burghplein 29 april 2000 08.15 uur een dame van middelbare leeftijd strijkt neer 
onder de boom naast de zandbak. Ze spreidt een kleed en stalt een samenraapsel 
van spulletjes uit. Ze komt 'van de andere kant' van Eindhoven en hoopt op een 
stevige omzet. Als ze hoort dat de markt pas om 10.30 opent riposteert ze dat ze dan 
in ieder geval alvast een goede plek heeft. De eerste Koninginnedag in het derde 
millennium kan beginnen. 

Heel even dreigde de glij ze 
weergoden ook te vroeg te 
willen komen. Rond half
tien valt het water met bak
ken uit de hemel. De zon, 
toch normaal een vaste gast 
op het jaarlijkse oranje-

feest, laat zich niet zien en 
blijkt ook de rest van de dag 
geen zin te hebben om haar 
gezicht te laten zien. Geluk
kig drijven de buien net 
voor de opening over en 
kan de markt van start zon-

der paraplu' s en plastic. 
Een goedmakerd-tje voor 
de afwezigheid van de ko
peren bol is de komst van 
Hare Majesteit de Konin
gin. Wat iedereen velmoed
de dat een slappe grap voor-
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af betrof, bleek tot ieders 
verrassing een welkome 
surprise. Vergezeld van 
twee heuse bodyguards en 
een adjudant in vol ornaat . 
kwam van de heliport bij 
Welschap Beatrix per auto
mobiel onze witte enclave 
vereren met een kort be
zoek. Net voordat het grote 
publiek echt besefte dat het 
hoog bezoek gearriveerd 
was konden wij kort enkele 
woorden wisselen met ons 

staatshoofd. I-Iel aas mogen 
wij de antwoorden die Bea
trix gaf op onze vragen niet 
letterlijk weergeven. Dat 
vereist het protocol nu een
maal. Niettemin een korte 
. . 
ImpreSSIe van ons vraagge-
sprek Desgevraagd liet Ha
re Majesteit weten geen 
problemen te hebben met 
de ontstane discussie over 
haar rol en macht in ons 
bestel. De heer de Graaf 
van D'66 mag roepen wat 
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hij wil we leven immers in 
een democratie. Er wordt 
wel meer geroepen dat in 
hanten verschijnt, maar dat 
kant noch wal raakt. Ze be
vestigde verder dat ze nog 
inderdaad vijf jaar wil aan
blijven. Een baan met een 
dergelijk salaris en emolu
menten zet je niet zo maar 
aan de dijk, is vrij vertaald 
haar belangrijkste overwe
ging noch langer aan te blij
ven. En de kroonprins, kan 
die wel wachten? Met 
hoonprinsen is het altijd 
uitkijken. (Brinkman! red.) 
Tenslotte onthulde de Ko
ningin echt nieuws toen we 
opmerkten dat een van haar 
bodyguards zijn titel wel 
heel letterlijk leek te ne
men. "Claus kan dan niet 
meer kunnen, Beatrix mag 
dan nog wel willen", is vrij 
vertaald de uitleg die de 
Koningin gaf toen we haar 
confronteerden met de 
veelzeggende blikken die 
de beiden uitwisselden. Di
rect na ons vraaggesprek 
werd ze weer de formele en 
afstandelijke vrouw die we 
zo goed van TV kennen. Ze 
wuifde braaf naar de gas
ten, knipte het lint voor de 
fietsenparade en antwoord
de plichtmatig op de vragen 
van de Burgemeester die 
zichtbaar onder de indruk 
was van het hoge bezoek. 
De fietsparade van de kin
deren was ook nu weer een 
van de onbetwiste hoogte
punten. De uiterst hitische 
beoordelingen van de vak
jury leverde ook dit jaar 
weer winnaars uit de witte 
Burgh op. Luna, Nik, en 
Zoë Dekkers uit de van 
Doornestraat sleepten de 
groepsprijs in de wacht. De 
kinderen hadden ook dit 
jaar niets te klagen. 'Onze' 
Frans animeerde het hoost 
volop bij de kast waar me
nig jonge buurtbewoner 
blijk gaf van talent voor 
zang, voordracht en andere 
vormen van kleinkunst. 
Ook de woordenschat van 
menige koter blijkt dan ver
rassend veelzijdig! Uiter
aard waren er ook de ver
plichte spelletjes met het 
zelf melken van de koe als 

dorstlessend hoogtepunt. 
De volwassenen ondertus
sen vergaapten zich weer 
aan het antiek, de prullaria, 
de afdankertjes en de on
vermijdelijke kop en scho
tel in de kraampjes. Wij 
peilden de stemming bij 
standhouders uit onze 
wijk: Inge (van Door
nestrt.) "het is koud, ik heb 
geen bier en ik word slecht 
verzorgd. Over de verkoop 
heb ik niets te klagen. Die 
loopt prima. Vooral het 
houten speelgoed was ik 
snel kwijt. Wat ik niet snap 

is dat er geen belangstelling 
is voor dit paar prachtige 
kinderschaatsen. " 
Arna (Burghstraat) " Dit is 
mijn eerste keer en ik word 
hier niet vrolijk van. De 
markt is verzadigd. Er zijn 
wel kijkers maar geen ko
pers. Ik vrees voor de toe
komst. Misschien wordt het 
tijd om de prullaria in te 
ruilen voor een aandelen
beurs." Leo & Patricia 
(Van Doomest11) Deze die
hards zijn bekende cate
raars op de Koninginne
markt. Leo: " de handel in 
hotdogs en pannenkoeken 
gaat niet best. Er is teveel 
concurrentie gekomen. De 
omzetverwachtingen zul
len bijgesteld moeten wor
den." Patricia blijft echter 
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optimistisch: " de handel in 
kinderkleren blijft goed lo
pen en compenseert de da
lende horecaomzet." Betty 
& Hans (Van Doornest11.): 
" het loopt als een tiet", 
constateren beiden. "Het 
mooie speelgoed was bin
nen een kwartier weg." 
Betty is een tussen
handelaar. Ze verkoopt ook 
voor Laura (Van Door
nestrt.) die met vakantie is 
maar wel graag spullen af 
wilde zetten. Opvallend 
vinden beiden dat de leden 
van de Hannonie direct na 

het musiceren hun kraam 
bestormden en vooral zach
te knuffels inkochten. " Cu
rieus", zo stelt Hans Wetzer 
vast, "je vraagt je af waar 
die behoefte vandaan 
komt?". Johan (Burch
straat) " Ik sta hier voor de 
derde keer. De eerste keer 
draaide ik een omzet van 
zo'n 800 gulden. Vandaag 
kom ik niet verder dan 200 
gulden, schat ik. Klagen 
doen we niet. We staan hier 
voor de lol. Opvallend vind 
ik wel dat wat we eigenlijk 
naar de stort wilde brengen 
het best verkoopt. Onze 
'kwaliteitsproducten' blij
ven merkwaardig genoeg 
liggen." J urgen (Van Door
nestJ·t) "Pure kitsch dat is 
wat de mensen willen. 
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Tuinkabouters zijn niet aan 
te slepen. Het waardevolle 
antiek uit grootmoederstijd 
blijft liggen. We zijn tevre
den over de omzet. Vol
gend jaar zijn we dan ook 
zeker van de partij, maar 
dan wel uitgebreid met een 
horeca gedeelte. Daar zit 
volgens mij wel handel in 1" 
Tegen 14.00 uur is er een 
onverwachte beweging 
achter de zandbak. Een 
man staat op een verhoging 
en we vermoedden een lo
kale standupcomedian. 
Niets blijkt minder waar. 

Een vertegenwoordiger van 
het Witte Dorp gaat enkele 
omstanders omstandig uit
leggen dat er geschilderd 
wordt in het oude gedeelte 
van de wijk. Dat was waar
schijnlijk alleen nieuw voor 
Wethouder Bun die 's-och
tends tijdens het bezoek 
van hare majesteit nog ver
stek had laten gaan, maar 
nu zowaar een bord mocht 
onthullen. Teleurgesteld 
druipen we af. Zelfs een lo
kale Amold Kox had waar
schijnlijk een hoger amu
sementsgehalte gehad. 
Als de markt stilaan ten
einde loopt treffen we 
Maarten van Roessel, onze 
wijkvertegenwoordiger in 
het organisatiecomit,. 
Maarten blikt tevreden te-
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rug. "Het weer is uiteinde
lijke meegevallen. Helaas 
was het niet zo druk als an
dere jaren, maar we hebben 
het in ieder geval droog ge
houden." Maarten roemt de 
sfeer in het comit, "We 
hebben in totaal zo'n zes 
keer vergaderd en dat ging 
in een zeer plezierige sfeer. 
De belangstelling voor het 
huren van een kraam was 
overweldigend. Binnen 
twee dagen waren we ze al
lemaal kwijt." Hij blikt ook 
tevreden terug op het be
zoek van de Koningin. "We 

waren zeer vereerd en we 
hopen natuurlijk dat ze vol
gend jaar weer van de par
tij is." Maarten is dat zeker, 
zoveel staat nu al voor hem 
vast. 
Burghplein 18.30 uur. Ge
staag druppelt de regen uit 
de hemel. Het plein oogt 
wat surrealistisch. De kra
men zijn weg. Zonder enige 
beschutting staat nog een 
groepje mensen verzameld 
tegen een decor van luide 
muziek in de lucht van 
sterk verschraald bier. Er 
wordt zowaar nog een on
stabiele danspas gewaagd 
en langzaam eisen de alco
hol en de verraderlijke kou 
hun tol. De eerste Konin
ginnedag in de 21e eeuw zit 
erop. • 
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Geslaa 
Zelden hebben we zoveel geluk gehad met het weer als op de afgelopen Straatspeeldag. 
Na twee prachtige weken was het weer op 18 mei omgeslagen en dreigde de woensdag 24 
mei te gaan verregenen. Hoe dichter we bij de dag zelf kwamen hoe pessimistischer de 
weersvoorspellingen uitvielen. Op de dag zelf leken die voorspellingen bewaarheid te 
gaan worden. 's Ochtends regende het tot een uur of elf. Uitgerekend op het moment dat 
de eerste vrijwilligers met het opbouwen wilden beginnen werd het droog. Het zonnetje 
scheen verder de hele dag, slechts sporadisch verscheen er een wolk, tot we weer begon
nen in te pakken. Toen haalden de laatste vrijwilligers alsnog een nat pak. Mede dankzij 
dit mooie weer overtrof de opkomst de stoutste verwachtingen. Op het hoogtepunt waren 
op de Burghstraat bijna tweehonderd kinderen aanwezig. 
De formule die Rinie Dekkers heeft uitgewerkt om de kinderen te vermaken bleek weer 
aan te slaan. Met simpele spelletjes die bijna allemaal gerelateerd zijn aan straat of ver
keer konden punten worden verdiend. Onbetwiste topper is het ijsblokjes schuiven. Van 
een afstand van drie meter moeten de blokjes door de gaten van het stoep putje worden 
geschoven. Ook veel lof was er voor het autoracen. Met een houten katrolletje, zo eentje 
als ook vaak bij het vliegeren wordt gebruikt, moest een plastic auto van om en nabij 
dertig centimeter lengte worden verplaatst. Hoewel iedereen enthousiast meedeed aan dit 
spel was het met name voor de kleintjes was dat een fiks probleem. Hun motoriek is nog 
niet zo ontwikkeld dat zij de wens om de auto zo snel mogelijk voort te bewegen ook om 
konden zetten in een actie om het touw snel om de katrol te draaien. Af en toe werd hier 
een traantje weg gepinkt. En verder werd ingespeeld op de huidige Pokemon rage. Kinde
ren moesten proberen een Pokemon kaart in de roos te werpen. De roos was in dit geval 
een met krijt afgetekende selie concentrische ringen. Hoe dichter bij de roos, hoe meer 
punten! 
Ook de creatievelingen kwamen volop aan hun trekken. Zij konden met grote kwasten en 
velf hun talenten botvieren op een hardboard plaat van een halve meter in het vierkant. 
Als dan aan het eind van de middag zo'n kleine honderd werkstukken staan uitgestald in 
de Burghstraat is dat een prachtig gezicht. Het aanzien van die straat is toch al wezenlijk 
anders. Gele ballonnen aan alle verkeersborden en lantaarnpalen. Geen auto's op de 
parkeervakken. Voor eventjes is de Burghstraat van de kinderen. Dat was ook de strek
king van de slagzin die de kinderen konden proberen te raden. Achter de ramen van de 
woningen aan de Burghstraat waren letters verstopt. Van die letters moesten de kinderen 
een zin proberen te maken. Uiteindelijk bleek slechts een kind in staat geweest de enig 
juiste zin te formuleren. 
De dag werd weer afgesloten met een playback show. Terwijl de organisatie de punten 
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ctioneel 
Het zijn drukke tijden. We hebben het druk met ons werk 
of nIet het zoeken van nieuw werk. Of met het volgen 
van cursussen om aan nieuw werk te konten. En daar 
tussendoor nweten we ook nog vakanties zien in te plan
nen. Voorjaarsvakantie, hemelvaartvakantie, pinkster
vakantie. Het bleek ondoenlijk voor de redactie om bij 
elkaar te komen in deze drukke tijden. Laat staan mn 
stukjes te produceren. Voor afstemming en eindredac
tie was al helemaal geen gelegenheid. Fysiek contact 
vvas amper mogelijk. Op onze tennisavond tussen het 
bijpraten lnet vrouwlief en vertrek naar de volgende 
vel]Jlichting snel even aan de voordeur rondje afstem
men. Dat was deze keer het Jnaximaal haalbare. los op 
30 lnei vertellen dat Nikki, die zo leuk dwarsfluit speelt, 
met Hemelvaart weg was. Waardoor de deadline niet 
gehaald zou kunnen worden. Op 31 mei zouden alle 
stukken immers bij onze vonngevers moeten liggen. 
Bleek niet uit te maken want los was diezelfde periode 
ook op vakantie. Hans vertellen dat Vin ce, die zo ver
dienstelijk figureert in de musical Oliver, met HeInel
vaart op vakantie was. Ondanks zijn sterren status ge
woon met pa los mee. Lekker gewone jongen gebleven 
die Vince! Was het redactielid een keer beschikbaar 
bleek onze te interviewen jeugdpaginavulling weg te 
zijn. En dat waren dan nog de eenvoudige standaard 
artikeltjes. De nweilijkere artikelen moesten we maar 
vergeten. Volgende keer inisschien? 
Boos worden op vrijwilligers is er niet bij natuurlijk. 
Alles in den minne schikken. Even aanbellen bij onze 
VOrl1'lgevers of er wat gematst kon worden. Want er staat 
nu eenmaal zes weken voor de lay-out, druk en versprei
ding. En de krant moet er eigenlijk vlak voor de zmner
vakantie uit. Want het hoofdartikel in deze editie gaat 
over onze favoriete zomerbestemmingen. Met de vol
gende list wisten we een aantal problemen te verhelpen. 
We boden onze chef-vormgever Henk een exclusief in
terview in deze editie. Beetje ego strelen. TegelijkertUd 
motivatie om deze krant toch tijdig uit te willen bren
gen, je komt imlners niet vaak met zo 'n kop in een krant. 
Koning van Ogio. En tot slot bladvulling. Alles beter 
dan lege pagina's! Goede list maar het blijft inteelt. 
Verder lnaakten we optiJnaal gebruik van de nieuwe 
technologie. Vanaf onze werkplekken mailden we de 
voorgenomen artikeltjes over en weer tot ze af waren. 
Het is niet onze beste beurt, llwar goed we hoeven ons 
ook niet elke keer te overtreffen. Toch? Gelukkig levert 
onze Witte Ridder ook deze keer de kwaliteit die we van 
deze colharmist gewend zijn. 
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zat te tellen konden de kinderen genieten van de optredens op het podium dat daartoe was 
ingericht in de St.Christoffelstraat. Er was dit j aar door ons kroost duidelijk minder geïn
vesteerd in de voorbereiding. Geen van de playbekkers had de moeite genomen om zich 
om te kleden of anderszins op te tutten. En toch heeft het iets. Dat jonge kroost dat daar 
ten overstaan van 200 mens publiek hun verlegenheid leert overwinnen. Tot slot een 
woord van dank aan alle vrijwilligers. Er zijn op zo'n dag heel wat vrijwilligers nodig om 
alles te begeleiden. In totaal hebben dertig buurtbewoners zich ingezet om van deze dag 
een succes te maken. Daarbij zat een groot aantal mannen. Bijna de helft. Dat is opvallend 
veel voor zo'n doordeweekse dag! • 

Daan Op 12 april 2000, zoon 
van Karin en Mark Donkers. 
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Joost van de Velden uit de 
Van Doornestraat j s een 
echte watenat. Het Veerse 
meer dat is Joost en kroost 
hun fav01iete bestemming. 
"Bootje, biertje en altijd 
zon", dat zijn Joost zijn fa
voriete vakantie ingrediën
ten. "Je hebt geen gehannes 
met wisselkoersen en ik 
hou gewoon van water en 
watersport", zo vat Joost 
zijn argumenten samen. Hij 
komt al 17 jaar aan het 
Veerse meer en het verveelt 
nooit. Natuurlijk hebben 
we Viel eens uitstapjes ge 
maakt naar Frankrijk en 
Ita1i%o, maar ik zweer bij 
Nederland, waterland. Zijn 
tent gaat op het vlakke gras 
van de camping. "Er is toch 
niets mooiers dan een cam
ping. Er is van alles te zien: 
ruzies, feesten, mooie men
sen, lelijke mensen en er is 
altijd wat te doen". 

Betty en Maarten uit de 
Van Doornestraat zijn 
Frankrijk aan het ontdek
ken. "De laatste jaren zoe
ken we steevast een kleine 
campings een zogenaamde 
Aire naturelle (Boeren
campings). Niet meer dan 
20 plekken, geen caravans 
en vouwwagens en niet te
veel geprogrammeerd ver
maak voor de kinderen", 
dat is volgens Betty de re
den om dergelijke cam
pings op te zoeken. "De 
campings hebben grote 
plaatsen, liggen vaak in de 
prachtige natuur en de an
dere kampeerders zijn 
meestal leuke mensen met 
een zelfde soort levens
instelling. De kinderen zoe
ken zelf vermaak: ze poe
delen in een riviertje, ma
ken boomhutten en dam-
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Uiterlijke schijn kan hoogst bedrieglijk zijn. Dat werd eens te meer bewezen toen we 
op zoek gingen naar de favoriete vakantiegewoonten en bestemmingen van buurt
bewoners. Achter de eenvormige gele voordeuren huist een enorme verscheidenheid 
aan vakantievoorkeuren. Men reist per auto, vliegtuig en fiets. Men kampeert met 
de eigen tent, in een huurtent, met de caravan of in een luxe huis. Men zoekt vertier 
in eigen land, over de grens of in Verweggistan. Wij maakten net voor de grote 
uittocht een korte bloemlezing. 

urtbewoner Op vakantie 
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men." De laatste jaren zoe
ken Betty en Maarten hun 
plekken vooral in Zuid 
Frankrijk, maar uiteraard 
wel boven de drukke toeris
tische zones aan de kust. 

Slechts enkele deuren ver
wijderd van de boeren
camping liefhebbers zwe
ren Herman en Wilona 
Voortman bij comfort. Een 

geriefelijk huis aan of 
dichtbij het water dat is hun 
manier van vakantievie
ren." Sinds we Kars en 
Sven hebben doen we het 
op die manier. Vorig jaar 
zaten we in Malta dichtbij 
het strand en in een huis 
van alle gemakken voor
zien. Dit jaar hebben we 
een woning aan de Vene
tiaanse Riveria gehuurd." 
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Echt bijzondere dingen 
doen ze niet op vakantie. 
"Terrasje, strandje, wijntje 
drinken, lekker uiteten en 
een stadje in de buurt be
zoeken, dat is in grote lij
nen onze dagbesteding. 
"Ieder jaar een andere be
stemming is wel een voor
waarde. Wil on a denkt dat 
ze voorlopig dit wel blijven 
doen. "Tot de kinderen wat 

groter zijn. Dan zullen we 
wel eens naar campings 
verkassen." 

Voor Bert en Joyce uit de 
Burghstraat kent de zomer
vakantie een aantal zeker
heden. Omwille van Nik
ki' s astma gaan ze elke zo
mer naar zee. Tot nu toe 
was dat de zee in Neder
land, Belgi%o en Franlaijk. 
Maar nu gaan ze naar de 
Baltische kust. Naar Polen 
en Letland. Volgens Bert 
bevat de lucht daar extreem 
veel jodium, wat voor Nik
ki natuurlijk prettig is. Ver
der trekken Bert en J oyce er 
elk jaar op uit met hun kam
peerbus. "Daar zijn zoveel 
voordelen aan verbonden" 
meent Bert. Om te begin
nen kost de voorbereiding 
veel minder tijd. Als je een 
tent in moet pak:..1(en mag je 
wat uurtjes extra uit trek
ken. Verder kun je heel ge
makkelijk vrij kamperen. 
Motor uitzetten, handrem 
aantrekken, klaar. "Zo zijn 
we vaak op goddelijke 
plekjes terecht gekomen. 
Pal aan een strand. Of in 
een klein vissersdorpje 
waar we na zonsondergang 
gratis vis kregen aangebo
den van een Bretonse vis
ser die zijn quotum over
schreden had. Die man wil
de echter wel toe mogen 
kijken toen ik de vis ging 
prepareren. Vond hij heel 
grappig." Bert is echt en
thousiast over het vrij kam
peren. De toevals factor 
speelt een hoge rol. Waar 
kom je terecht, wie ontmoet 
je daar. "Je ontmoet de 
vreemdste mensen. Vooral 
trekkers." Bert en Joyce 
kamperen dan wel wild, ze 
doen dat meestal toch wel 
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op speciaal toegewezen 
plekjes waar enkele ele
mentaire voorzieningen 
voor trekkers, zoals riool
putjes en watertap, aange
bracht zijn. En na een paar 
dagen zoeken ze altijd weer 
een camping op. Met een 
zwembadje voor de kinde
ren. 

Guus en Ine Couwelaers uit 
de Burghstraat besteden de 
zomerse dagen vooral aan 
dagtochtjes. "Guus kan 
daar erg van genieten", 
meent Ine. "Die hoeft ook 
niet zo nodig van huis". Ine 
mag wel graag eens in een 
ander land vertoeven. "Dit 
voorjaar zijn we twee 
weekjes naar Frankrijk ge
weest. Op die manier kon
den we mooi aan al onze 
wensen tegemoet komen, 
want deze zomer gaan we 
weer dagtochten maken." 
Ine realiseelt zich dat haar 
oudste binnenkort vijf jaar 
wordt en dat het dan gedaan 
is met de vrijheid om op 
vakantie te kunnen gaan 
wanneer je dat maar wilt. 
Ze zullen zich straks moe
ten aanpassen aan de 
schoolroosters. In de zomer 
gaan de Couwelaeltjes echt 
veel attractie parken af. 
Guus neemt dan steeds een 
dagje vrij en heeft zo eigen
lijk helemaal niet het ge
voel dat hij door werkt in de 
zomer. Bobbejaanland is 
een van de favoriete be
stemmingen. Wat verder 
van huis is Ine erg gechar
meerd van Koningin Ju
liana toren in Apeldoorn. 
"Dat is een erg leuk park 
voor kleine kinderen!" 

Michel en Roma uit de 
Schalmstraat gaan eigenlijk 
zelden weg van huis. Toe
vallig zijn ze de laatste twee 
jaar naar Spanje en Turkije 
geweest maar de jaren daar
voor zijn ze altijd thuis ge
weest. "Reizen is best ver
moeiend", meent Roma. 
"En het kost ook wat". Ze 
kijken met erg veel plezier 
terug op die mooie bestem
mingen. Vooral Turkije 
vond ze prachtig. In Mar
maris en Fetiye zijn ze ge-

weest. "Daar was het op 
een gegeven moment wel 
achtenveertig graden, en ik 
heb de zon niet zo hard 
meer nodig .. ", lacht 
Michel. Dit jaar wilde 
Roma heel graag met haar 
ouders mee. Die gaan naar 
Italië, dus daar is de fami
lie Pachwan straks ook te 
vinden. In Rimini. Nog een 
keertje van huis. "En dan 
misschien wel weer tien 
jaar thuis blijvenl" 

Rob en Carin Camp uit de 
Burghstraat hebben weer 
een heel andere formule 
voor hun vakanties. Ze 
gaan rond de zomermaan
den steevast twee keer weg, 
zowel in juni als septem
ber. Ook nu ze kinderen 
hebben houden ze daar aan 
vast. In September is de be
stemming de Costa Brava 
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waar ze elk jaar weer af
spreken met een groep 
vrienden. Lloret de Mar is 
de favoriete bestemming 
aan deze Costa. Daar gaan 
ze dit jaar ook weer naar 
toe. Maar eerst vertrekken 
ze in juni naar de 
Canarische eilanden. Rob 
en Carin hebben en duide
lijke voorkeur voor een ap
partement. Een partytent 
wil Rob nog wel eens mee 
helpen op zetten maar veel 
verder moet het niet gaan! 

Henk Milten burg en Doden 
Hooyman uit de Van 
Doornestraat zweren bij 
Frankrijk. "Sinds we kinde
ren hebben gaan we daar 
bijna altijd naar toe", ver
telt Dorien. "Voorheen zijn 
we ook wel eens naar De 
Antillen geweest maar nu 
met kinderen is het alle-

maal anders". Henk en 
Dorien roemen hun tent. 
Een echte De Waard. Voor 
Henk moet het allemaal 
niet te gek worden. "Ik wil 
op mijn vakantie "n keer 
mijn tent opzetten en daar 
moet het bij blij ven!". 
Henk en Dorien trekken 
dan ook niet veel rond met 
de tent. Drie weken op een 
plek, dat lijkt het ideale 
compromis. Dit jaar wordt 
Henk toch weer op de proef 
gesteld. "De kinderen wil
len op de terugweg naar 
Euro-Disney. Ik heb ze ge
lukkig zo ver gekregen dat 
we maar een dag naar dat 
park hoeven. Die nacht 
zoeken we een hotelletje in 
de buurt van het park." 

Eric Reiniers uit de Van 
Doornestraat zoekt zijn heil 
al 10 jaar in Denemarken. 

DE WITTE BURGH 

Je treft hem met zoon Nick 
en vrouw Han vooral op 
Funen en Langeland. Lek
ker vissen dat is de vakan
tiepassie van Eric. Overdag 
een beetje lummelen en dan 
's-avonds een leuke vis stek 
opzoeken. Hij vist op zee
forel en kabeljauw. Daarna 
gaat de vangst de pan in. 
Zijn accommodatie zoekt 
Eric in luxe huizen com
pleet met zwembad, sola
rium en sauna. Liefst inclu
sief een whirlpool. Geen 
gecrepeer op de zwaar ver
diende vakantie. Denemar
ken roemt Eric om de 
prachtige natuur, het wild 
en de schone wateren. Het 
is relatief dichtbij. Een paar 
uur rijden naar Kiel en daar 
op de boot. "Helaas kun je 
daar niet meer taxfree aan 
drank en rookwaar komen, 
dat gaf vroeger een extra 
dimensie aan de reis." In de 
hoogzomer is het gezin 
Reiniers in de eigen tuin te 
vinden. Het eigen bed is 
volgens Han uiteindelijk de 
meest geriefelijke plek. 

Barbara en Theo Venl1eu
len met Manon en David uit 
de Van Doornestraat rege
len al in de herfst vooraf
gaand aan de zomer hun 
vakantiebestemming. Zij 
huren een tent en dat is on
gekend populair geworden. 
Met kerst is meestal al niets 
meer te krijgen terwijl toch 
jaarlijks het aanbod nog 
groeit. Belangrijkste reden 
voor het huren van een tent 
ergens op een idyllisch 
plekje in Frankrijk is voor 
de familie Vermeulen de 
onderlinge onenigheid of er 
nu een vouwwagen of een 
caravan aangeschaft dient 
worden. Zolang dat dispuut 
niet is opgelost wenden zij 
zich tot Keycamp, 
Vacansoleil of andere aan
bieders op deze groeimarkt. 
De campings mogen niet te 
klein zijn, maar mogen ook 
geen giga afmeting hebben. 
Gezinscampings, zo typeert 
Theo de favoriete kampeer
plaats. Ieder jaar zoeken ze 
een nieuwe bestemming. 
Deze zomer wordt dat de 
Franse Alpen. • 



Nummer 18 

DE WITTE BURGH 

Als u dit onder ogen krijgt is het EK 2000 al weer achter 
de rug. Het zal wel weer niks geworden zijn met 'onze' 
jongens. Als het erop aan komt schieten we altijd net te
kort. Knokkers, vechters, doorbijters dat zijn de types die 
je nodig hebt als je wat wilt winnen. Dat zit niet ons bloed. 
Wij kennen dat niet: ergens voor gaan. Niet op het voet
balveld, niet op school en niet in het leger. Wij zijn klonen 
van het poldermodel. We onderhandelen liever tot we er 
bij neervallen dan dat we de beuk erin gooien. Dat maakt 
ons ook zo ongeschikt voor topsport, we blijven het eeu
wige talent; het leger, als het erop aankomt smeren we hem 
voordat ons hachje in gevaar komt en op school willen we 
vooral niet opvallen. Het EK was in de stad. Iedere wille
kemige stad in ongeacht welk land zou uitzinnig worden, 
trots zijn op het binnenhalen van zo'n evenement. En wij? 
Wij dlinken de emmer azijn tot op de bodem leeg. "Ik zal 
er toch geen last van hebben? Foei, de gemeente kocht voor 
f 13.000,= kaartjes, schandelijk." No hooligans in my 
backyard! De pers, onze nationale luizenplaag, doet vro
lijk mee. Reeds lang voor aanvang werden we gewaar
schuwd voor de horden wilden die onze straten in bloed 
zouden drenken, onze vrouwen verkrachten en ons par
keerprobleem efficiënt bestrijden door onze vierwielers 
slooprijp te verplaatsen. De hooligans werd dan ook op 

Middelmaat 

Hellup! Mijn huis wordt te duur! 
Van de mensen die in 1993 een huis kochten in onze buurt, woont verreweg het 
grootste deel nog steeds hier. Zeven jaar geleden wisten we al dat we zeker niet te 
veel hadden betaald voor onze huizen. En ze zijn dan ook alleen maar meer waard 
geworden. Sterker nog, de prijzen zijn zo ongeveer verdrievoudigd. Als in '93 ie
mand ons deze ontwikkeling had voorspeld, hadden we hem of haar waarschijnlijk 
een bezoek aan een goede psychiater aangeraden. We zijn dus lekker rijk geworden 
met zijn allen. Fijn. Of misschien toch eigenlijk niet zo fijn? We hebben onlangs 
onze aanslag gemeentelijke belastingen voor 2000 in de brievenbus gehad en dat is 
altijd weer even slikken. 

Zuur geld 
Voor een tussenwoning ty
pe Cl zonder garage, be
woond door meer dan één 
persoon komt de totale aan
slag op 1390 gulden. Toch 
zuur geld, ofwel een aar
dige deuk in de juist ont
vangen vakantiecentjes. 
Van die 1390 gulden be
staat ruim de helft uit de 
som van de afvalstoffen
heffing en lioolrechten. Iets 
minder dan de helft is de 
som van ozb zakelijk recht 
en ozb gebruik. We betalen 
respectievelijk 11,70 gul
den en 9,37 gulden per 
5000 gulden van de waarde 
van onze stulp. En hoeveel 
is die waarde dan? Wel 
voor een eI type zonder 
garage stelt de gemeente 
die op 165000 gulden. De 

laatste taxatie van het on
roerend goed is echter ge
daan in 1992 en daarop is 
dat bedrag gebaseerd. 
Die 165.000 guldens staan 
echter tot geen enkele ver
houding met de prijzen die 
tegenwoordig worden be
taald. Er worden zelfs som
men van rond de zes ton 
genoemd. De gemeente is 
heeft inmiddels een nieuwe 
taxatieronde achter de rug. 
Daarbij is gekeken naar de 
waarde in het economische 
verkeer. Ja, nu gaan we ons 
toch wel wat ongemakke
lijk voelen. Natuurlijk heb
ben we allemaal al eens 
stilgestaan bij de vraag 
waar die gekte op de 
huizenmarkt eigenlijk toe 
kan leiden. Gaan we ons 
straks helemaal blauw be-

talen aan de ozb? 
Vastgoed 
Maar eens geïnformeerd bij 
de afdeling Vastgoed van 
de gemeentelijke Dienst 
Algemene en Publieksza
ken dus. Een van de hard
werkende ambtenaren al
daar wist te vertellen dat de 
taxatie inderdaad al verricht 
was en dat iedere Eindho
venaar in februari 2001 een 
nieuwe beschikking in de 
bus krij gt. Die zal effectief 
worden per 1 januari 2001 
en gelden voor een periode 
van vier jaar. Desgevraagd 
meldde deze vriendelijke 
medewerker van de ge
meente dat de taxaties in
derdaad fors hoger uit wa
ren gevallen. "We hebben 
alvast een globale bereke
ning gemaakt en daaruit 
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passende wijze tegemoet getreden door overheidcam
pagnes. " Fans only" werd de slogan en "wij maken er een 
feest van", de strijdkreet waarmee de vandalen afgeschrikt 
werden. Sfeerverhogend waren ook de grote delen van het 
land die oranje gekleurd werden. Maar niet heus. Het lijkt 
slechts voorbehouden aan de achterstandswijken, naar 
goed poldergebruik, stimuleringsgebieden genoemd, om 
daadwerkelijk te uiten dat je enthousiast bent. De gemid
delde Nederlander is daar toch te ingetogen voor. Ook onze 
keurig aangeharkte witte enclave bleef, op wat vlaggetjes 
na, vrij van al te opzichte steun aan de leeuwen van oranje. 
Natuurlijk achter menig geel voordeurtje werd gewed via 
de bedrijfspool, de vriendenpool enzovoorts, maar dat gaat 
om centen en daar zijn we in dit land nu eenmaal hyper
gevoelig voor. Helaas weer een gemiste kans. Geen bak
ken bier in de voortuin, zwart geblakerde worsten op bar
becues in de achterpaden, tv toestellen die na de neder
laag via het VOOlTaam op op de stoep geparkeerde auto's 
neerkomen en Nederlandstalig muzikaal vertier voor en 
na de wedstrijden. Zullen we het de volgende keer gewoon 
eens omdraaien? De straatspeeldag naar W oensel-West en 
plat voetbalveltier in de Witte Burgh! 

bleek dat de stijging gemid
deld meer dan 100 procent 
is." Gelukkig voegt hij er 
geruststellend aan toe dat 
de tmieven - de te betalen 
bedragen per 5000 gulden 
waarde - natuurlijk ver
laagd worden omdat het 
niet de bedoeling is ieder
een het vel over de oren te 
trekken. Bedragen kan hij 
echter nog niet noemen, 
want die staan nog niet 
vast. "In november neemt 
de gemeenteraad hierover 
een besluit. Wat het precies 
wordt kan ik niet zeggen, 
maar ze gaan in ieder geval 
omlaag." 
Vermogensbelasting 
Wat de ozb betreft kan het 
dus allemaal wel meevallen 
al zullen we er zeer waar
schijnlijk niet op vooruit
gaan. Ander verhaal is de 
Inkomstenbelasting (huur
waardeforfait) en de 
Vermogensbelasting. Het 
eerste kennen we als huis
eigenaren allemaal, maar 
wat weten we van het twee
de. Vermogensbelasting? 
Hebben wij vermogen dan? 
Ja wij hebben vermogen. 
Een huis is namelijk ver
mogen. Normaal is dat 
geen probleem omdat te-

De Witte Ridder 

genover het bezit van een 
woning gewoonlijk ook het 
bezit van een daverende 
schuld (hypotheek) staat. 
Dat heft elkaar dus mooi 
op. Maar pas op. We kopen 
in 1993 een huis van twee 
ton. We hebben een beetje 
eigen geld. Hypotheekje 
van laten we zeggen 
175.000 gulden dus. Leuk. 
Maar zeven jaar later is ons 
huisje volgens de gemeente 
plotseling bijna vijf ton 
waard. Een verschil van 
zo'n drie ton. Nu mag ie
mand in tariefgroep 1 twee 
ton belastingvrij hebben en 
in tariefgroep 2 mag ie
mand 2,5 ton belastingvrij 
hebben. Over elke 1000 
gulden die je daarboven zit 
moet je zeven gulden belas
ting betalen. Nu kan ieder
een het voor zichzelf uitre
kenen. Een paar honderd 
gulden kost het je zo. Of er 
iets aan de potentiële las
tenverzwm'ing via de Ver
mogensbelasting en de In
komstenbelasting wordt 
gedaan, moeten we afwach
ten. Dat is namelijk een 
zaak van de landelijke po
litiek. Dat wordt wel 2002 
dus, als het niet tegen zit. 

lil 
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Het begon in 1996 als een tijdverdrijf op een zomerse camping in Frankrijk. Eerst 
de kunst afkijken en vervolgens zelf schieten. Dat beviel zo goed dat Henk MHten
burg uit de Gebroeders Van Doornestraat bij terugkomst meteen op zoek ging naar 
een boogschuttersvereniging in de omgeving. Het werd Ogio. Daar traint Henk nu 
drie keer in de week. Met als resultaat dat Henk op de laatste kampioenswedstrijden 
werd gekroond tot kampioen van de vereniging. En in het boogschutterswereldje 
heet je dan koning. Koning van Ogio dus. 

Ogio staat voor Ons Ge
noegen In Oranje. Oranje is 
in dit geval geen verwijzing 
naar ons huis van Oranje. 
Oranje duidt op de kleur 
van het hart van de roos. 
Maar boogschieten kent e
vengoed wel een konink
lijke historie. Het was Wil
lem n die er bij gebaat was 
om zoveel mogelijk goede 
boogschutters in te kunnen 
zetten in zijn strijd tegen 
Hispanje. In die filosofie 
moest iedereen zo veel mo
gelijk oefenen en dat zou 
zeker gestimuleerd worden 
door er een nationale sport 
van te maken. Volgens 
Henk zijn er aan het begin 
van de vorige eeuw zeker 
zestig boogschuttersvere
nigingen actief geweest in 
Eindhoven. Nu zijn het er 
nog drie. Ogio stamt zelf uit 
1864. Boogschieten doe je 
over verschillende afstan
den. Zeventig meter is de 
Olympische afstand. Jaze
ker, boogschieten is een 
Olympische sport. Daar
naast kent de sport wed
strijdafstanden van acht
tien, vijfentwintig, dertig 
en vijftig meter. Onze na
tionale kampioen, dat is op 
dit moment nog iemand an
ders dan Henk, schiet van 
elke honderd pijlen gemid
deld achtennegentig pijlen 
in het hartje van de roos. 
Over een afstand van ze
ventig meter. Zover is 
Henk nog niet. Niet dat 

I 

Henk een pijl geen zeven
tig meter weg krijgt. Maar 
zover zo vaak in de roos, 
dat is knap moeilijk. Henk 
haalt momenteel op de 25 
meter baan een gemiddelde 
van negen. Je krijgt tien 
punten als je een pijl in de 
roos schiet en negen punten 
voor een treffer in de eerste 

Mededeling van ons bestuur 

Op 17 september a.s. organiseren we weer een sport
dag. In de ideevorming speelt het Burghplein een pro
minente rol. In een aparte brochure zal het feitelijke 
programma worden toegelicht. U kunt echter nu al
vast deze datum in Uw agenda noteren. Heeft U er al 
aan gedacht om uw contributie voor dit jaar te vol
doen? 

ring rond de roos. En zo 
loopt dat verder af tot 0 
punten als je de pijl nergens 
in schiet. Op de 50 meter 
haalt Henk gemiddeld een 
zeven. Wat Henk gemid
deld scoort op de zeventig 
meter wordt niet genoemd. 
Zijn gemiddelde op de 50 
meterbaan wil Henk nu 

naar een 8 brengen. Je zou 
kunnen zeggen dat dat zijn 
kortetermijndoelstelling is. 
Henk' s fanatisme neemt ei
genlijk alleen maar toe. Al 
vrij snel kocht hij zijn eigen 
boog. Dat is toch een inves
tering van vijftienhonderd 
gulden. In de zomer wil 
Henk alleen nog naar cam-

Evi op 30 mei 2000, dochter van 
Inge de Been en Eef Schellens, 
zusje van Jasper en Sanne. 
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pings waar geschoten kan 
worden. Trouw neemt hij 
dan zijn eigen boog mee en 
hij is dan bijna elke dag op 
de baan te vinden. Bij de
monstraties is Henk ook 
graag bereid om zijn vrije 
tijd beschikbaar te stellen 
aan de promotie van deze 
volkssport. Urenlang stelt 
hij dan kinderen in staat om 
het boogschieten uit te pro
beren. En thuis pakt hij ook 
graag de boog in de hand 
om "droog" te oefenen. Pijl 
aanleggen, boog spannen, 
mikken en dan weer naar 
mst positie. Volgens Henk 
gaat het er dan niet om de 
spierkracht te vergroten 
maar veel meer om aan te 
voelen hoe je de boog spant 
en hoe je mikt. Sommigen 
hebben het dan over "in ge
sprek raken met je boog". 
Na een uurtje droogschie
ten wil Henk echter wel 
eens in een soort van trance 
terechtkomen. In opperste 
concentratie vergeet hij dan 
ineens dat hij niet op de 
baan staat maar in zijn ei
gen huiskamer staat te oe
fenen. En zo kan het dan 
gebeuren dat er af en toe 
eens een pijl door Henk' s 
voormit steekt. Of in een 
spiegel. De Miltenburgjes 
hebben geen familie in 
Apeldoorn maar het ken
getal van die stad kent 
Henk intussen uit ZIJn 
hoofd. 

IJ 
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DE NAAM: NIKKI SPOOREN 
LEEFTIJD: 9 JAAR 
DE HOBBY: DWARSFLUIT SPELEN 

Uit Burghstraat 58 komt uit 
het klepraampje prachtige 
blaasmuziek het trottoir op
waaien. Binnen speelt va
der Bert op de klarinet en 
Nikki bespeelt de dwars
fluit. Negen jaar oud en als 
je goed kijkt lijkt ze zelfs 
wel een beetje op Berdien 
Steinberg. Dat is misschien 
wel Nederlands bekendste 
dwarsfluitspeelster. 

Hoelang speel je al? 
Twee jaar nu. Ik had ooit op 
tv gezien dat iemand op een 
dwarsfluit speelde en ik 
dacht dat wil ik ook wel. 
Daarna zijn we ooit naar 
een open dag van de mu
ziekschool geweest. Daar 
mocht ik toen op een kop
stuk spelen. Het kopstuk is 
het bovenstuk van een 
dwarsfluit. Toen heb ik ge-

ze gd dat ik wel dwarsfluit 
wilde leren spelen. 
Krijg je nu echt les? 
Iedere week ga ik naar les 
op de muziekschool aan de 
Kruisstraat. Samen met Si
mone, een ander meisje, 
krijg ik dan les van juf
frouw Annematie. Zij klapt 
in haar handen om het litme 
aan te geven of ze begeleidt 
ons op de piano. 
Moetje thuis oefenen? 
Iedere dag moet ik oefenen. 
Tien minuten of een kwar
tier. Maar soms sla ik dat 
wel eens over hoor. Ook 
speel ik wel eens samen 
met papa. 
Kun je ook noten lezen? 
Natuurlijk. Als je wijt spe
len moet je wel noten kun
nen lezen. Ik ken nog niet 
alle noten maar al wel een 
heleboel. Door de noten 

DE NAAM: VINCE VERHOEVEN 
LEEFTIJD: 9 JAAR 
DE ACTIVITEIT: MUSICAL 

Met Vince Verhoeven uit 
de Gebroeders Van Door
nestraat hebben we een 
heuse musicalster in onze 
Witte Burgh. Vince heeft 
namelijk een rol in de grote 
musical Oliver. Daar speelt 
hij samen met sterren als 
Arjan Ederveen en Willem 
Nijholt. 
Wie speel je? 
Ik speel Ukkie, het klein
ste jongetje in de bende van 
Fagin. Dat is een man die 
eten voor ons koopt en wij 
moeten dan allemaal por
temonnees voor hemjatten. 
Ik ben ook echt de jongste 
die met de musical mee
doet. 
Hoe ben je bij Oliver tea 
recht gekomen ? 
Ik las een keer in de krant 
dat ze nog jongens zochten 
om mee te spelen in OEver. 
Toen heb ik papa gevraagd 
of hij een briefje wilde 
schrij ven voor mij dat ik 
wel mee wilde doen. Toen 
kreeg ik de tekst en een 
oefenbandje thuisgestuurd. 

Ik heb dat geoefend en 
daarna zijn we naar de re
petitie. of, hoe heet dat ook 
al weer? Oh ja, de auditie 
gegaan. Daar moest ik twee 
keer aan meedoen en toen 
was ik erdoor. 
Hoe vond je dat? 
Ik vind het wel spannend. 
En optreden in een grote 
zaal met zoveel mensen? 
Je kon al die mensen toch 
niet goed zien. Alleen de 
voorste rijen. De zaal was 
veel te donker. Ik mocht 
toch niet naar het publiek 
kijken als ik op het toneel 
was. Dan keek ik alleen 
soms heel even zo een beet
je opzij, maar dan zag ik 
niet zoveel. 
Was je niet zenuwachtig 
voor de eerste voorstela 

Hng? 
De première was heel leuk. 
We hadden daarna een feest 
en daar kreeg je gewoon 
gratis drinken. 
Wat vindt je het leukst? 
De eerste twee nummers, 
want daar heb ik veel in te 

doen. Ik zing ook solo, best 
wel lang. Dan sta ik op een 
grote schijf en moet ik ve
gen en zingen en dan draai 
ik naar het publiek toe. Het 
is ook leuk dat je er geld 
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voor krijgt, maar daar doe 
ik het niet voor hoor. 
Hoe is het om met beken
de artiesten op te treden? 
Die zijn heel aardig. De ene 
keer doet Arjan mee en de 

leer ik ook liedjes spelen. TIc 
kan al 'Drummer boy',' 
Moming is broken' en Old 
Macdonald spelen. (Nikki 
laat ondertussen een dik 
boek vol met liedjes zien!) 
Heb je ook al eens opge
treden? 
Ik denk dat ik zo' n 4 keer 
in de muziekschool heb op
getreden. Dat doe ik dan 
samen met Simone, mijn 
dwarsfluitvriendin. Ik wil 
er ook nog lang mee door
gaan want ik vind het een 
leuk instrument. 
Hou je dan ook vooral 
van dwarsfluitmuZÏlek? 
Nee niet alleen. Ik vind veel 
muziek mooi. Maar geen 
house en geen klassiek. En 
ik vind meer dingen leuk 
dan alleen muziek hoor. 
Skeeleren doe ik graag, 
knutselen, tekenen en fiet
sen. (Buiten blinkt een 
splinternieuwe fiets die ze 
net vandaag gekregen 
heeft!) • 

andere keer Wiliem. Die 
spelen Fagin. Aljan is heel 
aardig en Wi1lem vind ik 
nog leuker. 
Heb je veel moeten oefe
nen? 
Voor de eerste voorstelling 
moesten we zes weken lang 
oefenen op dinsdag, don
derdag en zaterdag. Door
deweeks van vier tot acht 
uur en op zaterdag van tien 
tot vijf. 
Hoeveel voorstellingen 
doeje mee? 
Ik heb er zes gedaan in 
Maastricht en nu komen er 
nog acht in Eindhoven. Dan 
komen papa en mama ook 
weer een paar keer kijken. 
Eigenlijk hoop ik dat er nog 
meer mee mag doen. 
Hoe vinden je vriendjes 
op school het? 
Die vinden het wel leuk. 
We gaan op school ook een 
liedje uit OEver opvoeren. 
Wil je nu ook musicalster 
worden later? 
Nou als er nog zo'n leuke 
musical is om aan mee te 
doen als Oliver dan wel 
denk ik. Of ik het later voor 
mijn beroep wil doen? Dat 
weet ik nog niet hoor. • 
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Om toch vast een knelpunt 
aan te pakken richtten Eef 
en Inge zich vervolgens op 
een mogelijkheid om een 
handiger achteringang te 
cre%oren. In hun woning is 
immers geen achterdeur 
voorzien. Alleen tuinde
uren. Via die tuindeuren 
stap je vanuit de tuin direct 
de woonkamer in. En leg 
kleine kinderen maar eens 
uit dat, op het moment dat 
ze naar de wc moeten, ze 
eerst hun voeten moeten 
vegen voordat ze vanuit de 
tuin de woonkamer in stap
pen. Modder, zand, vuil, 
het kwam zo op de parket
vloer terecht. Eef en Inge 
namen in mei 1999 potlood 
en papier ter hand om een 
idee te krijgen van de mo
gelijkheden om een "ach
terom" te creëren. In een 
gesprek tussen buurvrou
wen, of waren het de buur
mannen die er over begon
nen(?), bleek dat Wieger en 
MarieJet die aan de over
kant van de Christoffel
straat wonen gechanneerd 
waren van het plan voor 
een dergelijke achterom. Al 
snel ontstond zo het plan 
om de verbouwing geza
menlijk aan te pakken. Zo 
zouden de kosten mis
schien ook nog wel gedrukt 
kunnen worden. 
Er zijn heel wat tekeningen 
vervaardigd voordat het de- . 
finitieve idee ontstond. Met 
dat idee werd een architect 
gezocht die een offici%ole 
tekening wilde vervaal"di
gen. Die bouwtekening 
werd nog dezelfde dag naar 
de Welstandscommissie 
gestuurd. Dat moest wel 
omdat het bestemmings
plan eisen stelt aan de max
imaal toegestane bouw
hoogte. Vanuit esthetisch 
oogpunt lag het voor de 
hand om de hoogte van de 
aanbouw te laten aansluiten 
bij de bestaande hoogte van 

l I. 

Jaargang 7, nummer 2, zomer 2000 

De achterdeur van Eef en Inge 
Eigenlijk wilden ze extra ruimte op de eerste verdieping. Zoals bekend zijn de hui= 
zen in de Christoffelstraat weliswaar fraai ontworpen maar is op de bovenverdie
pingen duidelijk minder vloeroppervlak beschikbaar voor de bewoners dan in de 
meeste andere woningen in onze wijk. Navraag bij de Eindhovense Welstands
commissie maakte al snel duidelijk dat de kans om dergelijke plannen te realiseren 
niet zo groot is. Dat beeld werd bevestigd in een telefonisch onderhoud met Peter 
Van Woerkom die destijds namens Inbo onze nieuwbouw wijk heeft ontworpen. 
Naast de beperkte slaagkans gaat het ook nog eens om een rigoureuze ingreep als je 
de eerste en tweede verdieping wilt gaan uitbreiden. Daar begin je ook niet zo maar 
aan. Ook al ben je er van overtuigd dat je op deze locatie wilt blijven wonen. 

de woning. Die bestaande 
hoogte overstijgt de twee 
meter zeventig en dan moet 
je een vergunning aanvra
gen. Ook al is je aanbouw 
verder nog zo klein. In juli, 
meldde de gemeente dat er 
in beginsel geen bezwaar 
was tegen het ingediende 
ontwerp. De architect 
maakte de tekeningen en 
constructieberekeningen in 
augustus af waama de offi
ciële vergunningsaanvraag 
de deur uit kon. 
Hoewel het daama nog tien 
weken zou duren voordat 
de vergunning verleend 
werd wisten de betrokke
nen hun geduld niet zolang 
te bewaren. Al een paar da
gen later gingen de spaden 
de grond in om aan de fun
dering te beginnen. 

Zelfwerkzaamheid 
Eefheeft twee rechterhand
jes. Hij vindt het ook leuk 
om te klussen. En zo ont
staat dan al gauw het idee 
om veel uitvoerend werk 
zelf ter hand te nemen. Het 
plan daartoe werd goed 
doorgesproken met de 
vrouwen, het zou immers 
veel onrust in het dagelijkse 
leven brengen als in het 
vervolg nagenoeg elk 
weekend gewijd zou moe
ten worden aan de verbou
wing. Het besluit werd wat 
gemakkelijker toen bleek 
dat er weinig aannemers 
ge<Dteresseerd zijn in een 
dergelijke klus. Voor de 
"hoofdprijs" wilden ze wel 
uitrukken. Daar had met 
name Eef erg weinig zin in. 
Eef heeft goede contacten 
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in de "bouw" zodat het 
mogelijk leek om de ver
bouwing onder eigen regie 
uit te voeren. Zo veel mo
gelijk zelf doen en alleen 
voor het echte specialisti
sche werk de hulp inroepen 
van vaklui als metselaars, 
timmerlui, lassers en dak
dekkers. Maar al het ove
rige werk voerden de be
trokkenen zelf uit. Volgens 
Wieger hebben Eef en Wie
ger ieder meer dan vier
honderd uur gestoken in dit 
avontuur. Dat is niet niks 
als je het vooral van de za
terdagen moet hebben. Dan 
heb je het toch al gauw over 
veertig zaterdagen. En dan 
heeft de oplettende lezer 
meteen in de gaten dat een 
gemiddelde zaterwerkdag 
minstens tien uur in beslag 
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heeft genomen. 
Achteraf is de voor de ver
bouwing benodigde door
looptijd de betrokkenen 
niet meegevallen. Het is 
immers alweer een jaar ge
leden dat de eerste tekenin
gen naar Welstand werden 
gestuurd en nog steeds is de 
bouw niet helemaal afge
rond. De aanbouw is echter 
al wel zo ver gevorderd dat 
ze gebruikt kan worden. 
N aar volle tevredenheid 
van de betrokkenen. Nu de 
uiteindelijke contouren 
duidelijk zijn geworden 
menen de gebruikers dat de 
vormgeving hen niet tegen
valt. Voor het gevoel is de 
tuin er niet echt kleiner 
door geworden. Door de 
grote raampartijen die in de 
aanbouw zijn aangebracht, 
is er ook weinig 1ichtverlies 
in de woonkamer. De was
machine en wasdroger zijn 
intussen van de tweede ver
dieping verhuisd naar de 
aanbouw zodat op die 
tweede verdieping enkele 
"kostbare" vierkante meter
tjes kunnen worden toege
voegd aan de bestaande 
kinderkamers. De wc in het 
halletje bij de voordeur is 
nu ook overbodig zodat 
daar een grote kastruimte 
kan worden gecre%oerd. 
Maar de grootste winst zit 
hem toch in het gebruik van 
de achterdeur. Nu hoeven 
de kinderen als het slecht 
weer is en de tuindeur niet 
open kan staan tenminste 
niet steeds bij de voordeur 
aan te bellen als zij naar 
binnen willen. Dat scheelt 
de ouders heel wat tochtjes 
naar diezelfde voordeur. En 
ach, al die vrije uurtjes die 
er in de verbouwing gesto
ken zijn. Daarvan herinner 
. . . 
Je Je over een Jaar waar-
schijnlijk vrij weinig meer. 
Maar het gemak van de 
aanbouw blijft eeuwig! 
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