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elkom in de vvijk 
Bob, Lotte, Mart en ]oshua! 
Maar liefst vier dotten van ba
by's zijn er de afgelopen maan
den geboren in de Witte 
Burgh. Een ware babyboom na 
een periode van 'rust'! Vooral 
de nieuwe bewoners weten on
ze kindvriendelijke vvijk geluk
kig ook daadwerkelijk jong te 
houden. 
Op 13 oktober zag baby Bob, 
zoontje van Lucille en Frits 
(Van Doornestr. 7) het levens
licht. Op 20 augustus kwa.'ll 
Lott'? de kersv~rse dochter van 
Vincent en Claudia (Burghstr. 
50) ter wereld. Twee weken 
daarvoor op 7 augustus diende 
Baby Mart, zoontje van Frans 
en Karin (Van Doornestr. 26) 
zich aan. Bij Esther en Onno 
(Van Doornestr. 38) hing op 20 
juli de vlag uit voor de geboor
te van hun zoontje]oshua. 
Als het in dit tempo doorgaat 
hoeven we ons toch geen zor
gen te maken? 

EUU'ltKlds 

Ijspret op het 
Burghplein 
Tientallen kinderen vermaak
ten zich kostelijk op de na
tuurijsbaan op het Burghplein. 
Slimme buurtbewoners had
den de bak deze maand gevuld 
met vele duizenden liters wa
ter. De strenge vorst deed ei
genlijk de rest. Binnen amper 
twee dagen was de ijsbaan 
ldaar voor gebruik en had de 
vvijk zijn eigen privé-ijsbaan. 
Wat een luxe! De buurtkids 
gleden er dan ook lustig op los. 
Een enkeling waagde het zelfs 
de schaatsen onder te binden. 
De pret bleek echter maar van 
korte duur omdat het na een 
paar dagen al ging dooien. 
Maar kids, niet getreurdl Zodra 
het weer vriest dat het kraakt 
en de ll-stedentocht in zicht 
komt- en dat is vooralsnog vol
gens de weersvoorspellers be
slist niet uitgesloten - zal de 
lcraan opnieuw opengedraaid 
worden en lcrijgen we wellicht 
weer een prachtige ijsbaan. 
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door Wieger Cornelissen 

e tijd dat kopers een 
huis kochten zonder het te 
zien -de enige manier om an
dere gegadigden te slim af te 
zijn- lijkt voorbij. Het aanbod 
te koop staande woningen 
neemt toe. Volgens recente cij
fers van de Nederlandse Ver
eniging van Makelaars (:NVM) 
kunnen kandidaat kopers nu 
uit gemiddeld 5,4 woningen 
ldezen. In juni 2002 stonden 
ruim 54000 huizen te koop, in 
september 2000 waren dat er 
nog 34000. Voordat kopers 
overgaan tot koop bezichtigen 
zij steeds meer huizen. Huizen 
staan langer te koop en de 
gelct:e van de late jaren negen
tig is verdwenen, maar de prij
zen stijgen nog steeds. Hoe 
lang nog? De huizenprijzen 
zijn harder gestegen dan de 
inkomens en dat is niet einde
loos vol te houden. Medio sep
tember signaleert de NV1VI dat 
de huisprijzen op dat moment 
gelijk opgaan met de inflatie. 
De NV1VI spreelct: dan de ver
wachting uit dat de prijzen 
zullen stabiliseren. 

Het Eindhovens Dagblad 
schrijft op 10 olct:ober dat in 
de regio Eindhoven de stijging 
van de huizenprijzen voor het 
eerst onder de inflatie terecht 
is gekomen. Gemiddeld stegen 
hier de prijzen in het afgelo
pen derde kwartaal nog met 
0,1% hetgeen positief is verge
leken met de regio's Den
Bosch (1,4% daling) en Amster
dam (4,1% daling). De gemid
delde prijs voor een huis in de 
regio Eindhoven is nu 211.000 
Euro. In Eindhoven moet de 
verkopende partij vandaag de 
dag gemiddeld 80 dagen ge
duld hebben voor een pand 
aan de man is gebracht. 
De Nederlandse Bank (Dl\i-:B) 
constateert dat de totale hypo
theekschuld in Nederland nog 
altijd stijgt. Ook het aantal 
nieuwe hypotheken neemt 
nog steeds toe. Verder wijst 
DNB er op dat er nog altijd fac
toren zijn die de woningen in 
Nederland duur maken. Zo is 
er een structureel tekort aan 
huizen van een goede kwali
teit en dat tekort zal niet snel 
verdwijnen. Bovendien is het 
aantal tweeverdieners de afge
lopen jaren gestegen wat de 
koopkracht per huishouden 
heeft opgedreven. Daar stelt 
DNB tegenover dat uit statis
tisch onderzoek blijlct: dat er 
een relatie bestaat tussen aan
delenkoersen en huizenprij
zen. Die relatie wordt in het 
algemeen pas na enkele jaren 
duidelijk, de onderzoekers 
spreken van een vertraging 
van 'acht tot veertien' kwarta-
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nog even moet volhouden. 
Vandaar ook de langere duur 
dat huizen te koop staan. 
Mens laalct: de verhouding tus
sen grondprijs en aanneem
som van nieuwbouw. Volgens 
hem bepaalt de grondprijs te
genwoordig zo'n tweederde 
van de totale prijs terwijl dat 
in een gezonde situatie maxi
maal eenderde zou moeten 
zijn. 

Een andere makelaar die in 
het J\TRC handelsblad van 17 
September wordt geciteerd 
stelt dat men woningen nog 
steeds kwijt raalct: mits een 
reële prijs wordt gevraagd. Is 
de prijs te hoog, dan komt 
geen hond ldjken. Kopers ver
gelijken veel meer dan een 
jaar geleden omdat het aan
bod momenteel groter is. Tot 
200.000 Euro verkopen wonin
gen nog vrij eenvoudig omdat 
starters maldcelijker besluiten 
een woning aan te schaffen 
dan de middenlaag van onze 
bevolldng. 

Vrees 

<!I De afgelopen jaren zijn er regelmatig huizen te koop in onze 'Wijle 

Of een woning gemakkelijk 
verkocht wordt hangt niet al
leen af van de economische 
omstandigheden. De verkoop 
tactiek speelt uiteraard ook 
nog een rol. De ene makelaar 
zweert er bij dat op zoveel mo
gelijlc manieren kenbaar moet 
worden gemaalct: dat een huis 
te koop is. Dus via internet, 
raambiljetten en een tuinbord. 
Een ander waarschuwt dat 
voorzichtigheid geboden is. 
Als er al vier maanden een bil
jet op een huis hangt gaan po
tentiële kopers zich afvragen 
wat er mis is met het huis. Lie
ver eerst een tijdje de stille 
verkoop proberen. Overigens 
toont recent onderzoek aan 
dat verkoop via internet ook 
weer specifieke problemen 
met zich meebrengt. Het in
brekersgilde kan zich zo een 
goed beeldvormen van de mo
gelijke buit in bepaalde wo
ningen. Verkopers sloven zich 
immers vaak uit om hun huis 
zo goed mogelijk te doen uit
komen en plaatsen vaak wer
vende foto's van het interieur 
van hun woning. 

I 

I 
len. Vergeleken met augustus 
2000 zijn de aandelenlwersen 
gemiddeld 55% gedaald, deze 
theorie voorspelt niet veel 
goeds voor de huizenprijzen. 

Een woningcorporatie uit En
schede onderzoelct: momenteel 
de haalbaarheid van herbe
stemming van voor verkoop 
bestemde woningen. In het 
Oosten van het land blijken 
weinig kopers te vinden voor 
twee-onder-een-kap woningen 
in de prijsldasse tussen 
210.000 en 250.000 Euro. Men 
wil er nu huurwoningen van 
maken, daarvoor bestaan lan
ge wachtlijsten. 
Vereniging Eigen Huis meent 
dat woningeigenaren die ver-

I 
huisplannen koesteren eerst 
hun eigen woning kwijt moe
ten zien te raken voordat men 
een nieuwe woning gaat uit
zoeken. Daarmee suggereert 
deze vereniging dat het tegen
woordig moeilijker is om je 
huis te verkopen dan een 
nieuwe woning te vinden die 
aan je wensen voldoet. Een 
duidelijk andere situatie dan 
enlcele jaren geleden toen zich 
voor elke koopwoning tiental
len aspirant kopers meldden 
en woningen vaak binnen en
kele uren werden verkocht. 
Wie herinnert zich nog dat in 
1993 toekomstige bewoners 
van onze wijk de nacht voor 
de officiële verkoop van onze 
woningen in slaapzakken ge-

I 
I I 

huId voor de ingang van 
Bouwfonds doorbrachten? 
In het financieel dagblad zegt 
de bekende tv-makelaar Harrie 
Mens: "De geschiedenis heeft 
de neiging zich te herhalen. 
De huidige situatie heeft veel 
gelijkenis met die van eind ja
ren zeventig, begin tachtig 
toen de woningmarlct: ook in 
elkaar ldapte. De kopers staan 
niet meer in de rij voor aange
boden woningen. De verkoper 
is niet langer de baas, het is 
een kopersmarkt geworden." 
Volgens Mens dient zich een 
overgangsfase aan, waarin de 
makelaar nog krampachtig 
probeert de prijzen hoog te 
houden door tegen de verko
pende partij te zeggen dat hij 

Huizenbezitters verkeren al 
enige tijd tussen hoop en 
vrees: de prijzen lijken het te 
houden, ondanks de economi
sche neergang. Jarenlang leek 
het in Nederland niet op te 
kunnen. De aandelenkoersen, 
de lonen en de huizenprijzen 
gingen gestaag omhoog. Danlc
zij die ontwildceling konden 
huizenlwpers ruime hypothe
ken afsluiten. Binnen enkele 
jaren zou hun huis toch wel 
meer waard zijn dan de hypo
theeksom. Behoort U tot de 
optimisten die menen dat er 
altijd een marlct: zal zijn voor 
populaire woningen? 



Buutztktztlnt December 2002 - ge jaargang - Nummer 21 

Oud-papier ophalers doen boel<je open over zware leven 

door Joan van den Dungen 

ie kent ze niet? 
Van gezicht dan. De gebroe
ders Gerrit en Harry van der 
Heijden. Elke dag lopen zij 
trouw achter de papierwagen 
om de oude lcranten in te za
melen. Onze wijk doen ze elke 
week aan. Harry komt net uit 
de bajes. Zes weken op water 
en brood maar ook pudding 
met slagroom, zegt hij zelf. 
Gerrit heeft al een jaar lang 
een prachtvriendin uit Wit
Rusland, maar hij mag er niet 
van genieten. De beide broers 
doen een boekje open over 
hun zware leven. 
Harry is nu 58 jaar oud. Met 
zijn geruite pet op, blauwe 
overall, sjeldde altijd schuin in 
de mondhoek en een vaste 
norse blik sjouwt hij vrijwel 
dagelijks rond als een jonge 
vent van 20. Elke ochtend 
staat hij ldokslag vijf uur op. 
"Onze Harry is unne dood
goeie mens , hij doet geen 
vlieg kwaad", weet zijn broer 
Gerrit (43). "Alleen, hij is maar 
alleen. Hij heeft niemand 
maar dan ook helemaal nie
mand. Staat overal alleen 
voor". 

Vakantie 
Harry zat onlangs een celstraf 
van zes weken uit in de gevan
genis in Stevens beek nadat hij 
met drank op achter het stuur 
een lantaarnpaal uit de grond 
had gereden. "Ik ldjk 
wel link uit om nog 
eens de fout in te 
gaan. Het was echt 
geen pretje in die 
cel. Na twee dagen 
zei ik tegen mijn 
broer. 'Kom me alsje
blieft halen'. Er zat 
daar werkelijk van 
alles. Ook van die 
gasten die iemand 
doodgeschoten heb
ben. Ik moest ell<:e 
dag buiten werken, 
schoffelen en harken 
in Deurne. En dan 
tegen de avond weer 
de cel in. Ik lcreeg 
last van heimwee". 
Harry: "Ik kon er 
niet meer tegen, heb 
dagenlang in een 
ziekenhuis in Vught 
gelegen. Maar ik 
moet wel zeggen, in 
de gevangenis kun je 
echt alles krijgen. 

$ Harry (1) en Gemt achterop de papierwagen die iedere woensdag door onze wijk rijdt. 

Voor veel gedetineerden zal 
het een paradijsje zijn. Een 
flesje bier. Slagroom op de 
pudding. Er was zelfs een gro
te supermarkt. Wat dat betreft 
leek het wel vakantie. Ik heb 
onze Gerrit ook een kaart ge
stuurd. 'Groeten uit Stevens
beek"'. 

Zijn broer Gerrit kampt weer 
met een heel ander probleem. 
Hij moet al een jaar lang 
knold<:en om zijn Russische 
vriendin Anzelita Potteljuk uit 
Minsk regelmatig te kunnen 
zien. Maar zowel de Neder
landse als de Russische autori
teiten maken het hem niet be

paald mald<:eli jk. 
"Ik wilde dolgraag 
een Russische vriend
in", meldt Gerrit. 
"Mijn ex was een 
Hollandse. Maar Rus
sische vrouwen kun
nen goed tegen de 
kou. Ze zijn ook goed 
in het maken van 
een Russisch ei. Ge 
moet weten, vroeger 
kwamen de paarden 
uit Polen en Rusland. 
Nu komen de vrou
wen daar vandaan. 
Maar ge moet er wel 
een bietje geluk mee 
hebben". 
Gerrit zegt regelma
tig geld over te ma
ken naar zijn vriend
in. "Ze is nu 37 jaar, 
drie keer hier ge-

lil> Gemt met zijn 
Wit-Russische 
vriendin 

weest. Ik bel haar ell<e dag. Ik 
hou heel veel van haar. Ze 
mist me ook. Ze moet steeds 
huilen aan de telefoon. Anzeli
ta wil graag naar Nederland 
komen maar zij krijgt geen vi
sum. Kun jij mij niet helpen? 
Ze woont nu nog steeds bij 
haar moeder die gescheiden is. 
Ach, die mensen hebben daar 
niks. Terwijl zij willen werken 
als een paard. Graag zelfs, van 
acht uur in de ochtend tot laat 
in de avond als het moet. 
Soms vraagt ze een beetje geld 
maar ik maak elke maand so
wieso 250 euro over". 

Armoede 
"Het klikt wel tussen ons", ver
volgt Gerrit. "Zij spreeJ<t ook al 
een beetje Nederlands. Haar 
twee vriendiI1..nen zijn al hier. 
Eentje woont in Rotterdam en 
de andere geloof ik ergens in 
Limburg. Samen hebben ze op 
school gezeten in Minsk. De 
armoede daar is groot. Als je 
25 euro overboekt zijn ze al 
dolgelulddg. 
Ik zie hier wel eens bussen vol 
met ldnderen uit die streek. 
Kinderen die een vakantie 
lcrijgen aangeboden. Nou, die 
ldeintjes hebben nog geen fat
soenlijke schoenen aan. Leed 
hoor, wat dat betreft is Neder-

land zo slecht nog niet ... " 
Gerrit pakt een mand met ou
de lcranten op en ldjkt even 
strak voor zich uit. "Triest, als 
wij naar de Verenigde Staten 
willen gaan, dan stappen wij 
gewoon in het vliegtuig. Nor
maalste zaak van de wereld 
toch? Maar Anzelita moet 24 
uur lang in de trein zitten en 
wordt werkelijk op alles ge
controleerd. Men wil daar 
zelfs weten hoe lang ze mij al 
kent. Echt alles!". Hoofdschud
dend: "Nee, het is niet zo hen
dig daar, heel moeilijk zelfs". 

Op 19 mei zag Gerrit zijn An
zelita voor het laatst in Eind
hoven. "Zij wil graag weer te
rugkomen maar ze moet al
leen voor de treinreis al 250 
euro dokken. En de ambassade 
wil precies weten hoe ze aan 
die centen komt. Je wordt daar 
echt nog in de gaten gehou
den door de Russische politie. 
Als je een pak koffie wilt mee
nemen dan word je al als een 
smold<elaar, als een crimineel 
beschouwd. Je mag ook echt 
niet teveel geld bij je hebben. 
Als je dat allemaal ziet dan 
denk je toch aan 1945? Ge had 
haar eens moeten zien janken 
toen ze weer terug moest". 
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Autocoureur Peter ox mag niet uit ouwen 

door Hans Hurkmans 

I n de eerste acht jaar van 
onze Witte Burgh was het re
delijk rustig aan het verhuis
front, maar de laatste twee 
jaar ging het plotseling in 
sneltreinvaart. Een behoorlijk 
aantal mensen bij ons in de 
buurt besloot te profiteren 
van de enorme waardestijging 
van de woningen in onze wijk. 
Zij verkochten hun optrekje 
om elders een veel groter of 
luxer pand te kunnen betrek
ken. 
Een van de eersten die uit on
ze wijk vertrokken waren Pe
ter en Esther Kox en hun 
dochtertje Stephane. Maar 
met hen liep het anders. Ze 
vertrold<en wel, maar kwamen 
ook weer terug. Nu wonen zij 
op het Burghplein. 
"We hebben vier jaar lang in 
de Christoffelstraat gewoond", 
vertelt Peter. "Voor ons was 
dat lang, want we hebben er 
zelfs een keer geschilderd. We 
hadden eigenlijk nog nooit er
gens zo lang gewoond dat we 
aan een schilderbeurt toekwa
men. In totaal zijn we al ne- '" Esther, Stephane en Peter Cox in hun woning aan het Burghplein. 
gen keer verhuisd." 

Peter zegt er wel met nadruk 
bij dat het verkopen van het 
huis aan de Christoffelstraat 
niets te maken had met de 
waardestijging, die ook toen al 
aanzienlijk was. "Met dat idee 
hadden we het indertijd ook 
niet gekocht", legt hij uit. "We 
vonden het gewoon een mooi 
huis en dat het boven niet zo 
groot was, zagen we niet echt 
als een probleem. Dat zouden 
we later nog wel uitbouwen, 
dachten we. Maar dat ging 
niet door. Zouden we nooit 
een vergunning voor krijgen. 
Na een tijdje begon het gebrek 
aan ruimte boven echt verve
lend te worden en gingen we 
eens rond kijken naar wat gro
ters." 

"Eigenlijk wilden we hier niet 
weg", vult Esther aan. "Het was 
hier leuk wonen, vooral voor 
Stephane .. Ze kon leld<er bui
ten spelen. Kinderen genoeg 
in de buurt. Maar ja, toen 
bleek dat we uitbouwen wel 
konden vergeten moesten we 
toch wat. En hier in de wijk 
was niets groters te koop op 
dat moment." 

Impulsief 
"Toen vonden we een huis aan 
de Aalsterweg dat echt heel 
mooi was. Vooral van binnen", 
gaat Peter verder. "Binnen 
twee dagen halcten we de 
knoop door en hadden we het 
huis gekocht. En een week la
ter was het huis aan de Chris
toffelstraat ook al weer ver-

kocht. Dat 
ging allemaal 
behoorlijk 
snel en im
pulsief dus. 
Maar ik zag 
bij haar", en 
hij knilct naar 
Esther, "al 
meteen dat 
ze er spijt 

'" Peter Cox 
in zijn Fer
rari 

van had. Goed, binnen een 
half jaar was dat huis dus ook 
al weer verkocht." 

"Vooral voor Stephaantje was 
het daar niet leuk", vertelt Est
her. "Ze speelde helemaal niet 
meer buiten en zat veel meer 
voor de teevee dan ze ooit had 
gedaan. Het leek ons het beste 
om weer terug te gaan naar 
deze buurt. Dan kon zij ook 
gewoon op dezelfde school 
blijven." 
Peter hecht wat minder aan de 
buurt waar hij woont: "Ik ben 
toch veel weg van huis en ik 
zie een huis ook niet als een 
statussymbool, dus voor mij is 
het niet zo belangrijk waar ik 
woon", legt hij uit. "Maar ik 
vind het natuurlijk wel be
langrijk dat Esther en Stepha
ne zich thuis voelen." 

Balen 
De terugkeer naar de witte 
wijk was echter niet zo een
voudig gedaan als gezegd. "Er 
stond op dat moment hele
maal niks te koop hier", aldus 
Peter. "Daarom hebben we 
eerst iets verderop een huisje 
gehuurd en een tijd afge
wacht. Op een gegeven mo
ment hoorden we dat dit huis 
te koop stond. Er bleken al vijf 

gegadigden te zijn. Tot mijn 
verbazing konden we het ge
woon kopen omdat we de eer
sten waren die belden om te 
zeggen dat we het wilden heb
ben." 
"Dit huis is wel een stuk ldei
ner dan het huis aan de Aal
sterweg", vertelt hij verder, 
"maar we dachten dat we er 
wel een stuk aan konden bou
wen. Dat bleek echter niet te 
kunnen vanwege regels en be
zwaren. Daar baalde ik eigen
lijk wel van. Maar we zijn toch 
flink aan het verbouwen ge
gaan en na vijf maanden was 
alles in het hele huis ver
nieuwd." 
Dat is ook te zien, want het 
ziet er allemaal prachtig uit en 
Esther is er zichtbaar mee in 
haar sas dat ze weer terug is in 
deze wijk. "Maar vooral voor 
Stephaantje hoor", voegt ze er 
met nadruk aan toe. 

Het gezin Kox woont nu dus 
heel tevreden aan het Burgh
plein, maar hoe zit het met de 
buitenlandse avonturen van 
de snelste man uit onze wijk? 
Zo vragen wij ons natuurlijk 
af. Lazen we afgelopen zomer 
immers niet in de krant dat de 
verbintenis met BMW was ver
broken? 

"Klopt", bevestigt Peter. Hij zit 
echter bepaald niet stil. Ster
ker nog, hij rijdt heel erg hard 
rond in een Ferrari 550 Mara
nello. Anderhalve maand reed 
hij in de VS met de Ferrari in 
de 'American LeMans Series'. 
Hij haalde drie keer het podi
um, waarvan één keer de eer
ste plaats. Met een Nederlands 
team nam Peter in een Spyker, 
Hollandser kan het haast niet, 
deel aan de 24 uur van LeMans 
in Frankrijk. Het team reed 
goed mee, maar helaas begaf 
de motor het na dertien uur 
racen. Met de Spyker werd nog 
wel een tweede plaats gehaald 
tijdens een Franse GT-race op 
Magny Cours. 
"Voor volgend seizoen staat 
nog niet vast waar ik ga rij
den", vertelt Peter. Ik ben on
der meer in gesprek met het 
Ferrari-team in de VS en ook 
Spyker is heeft me benaderd, 
maar er nog niets zeker. Tja 
dat hoort nu eenmaal bij mijn 
beroep. Ik moet ell<e winter 
weer aan het werk om in de 
zomer weer ergens bij een 
leuk team en een interessante 
competitie te kunnen rijden." 

Wie Peter wil volgen in zijn 
sportieve carrière, kan te
recht op www.peterlmx.nl. 



door Joyce van Baar 

uders verschillen nog 
steeds van mening over de 
vraag op well<e leeftijd een 
kind het beste met zwemles 
kan beginnen. De redactie 
vond het een goed idee de des
kundige hierover aan het 
woord te laten. Sportschool Es
sink aan de Amaryllisstraat 
heeft in 35 jaar tijd al ruim 
13.000 zwemdiploma's mogen 
uitdelen. 

Onder het genot van een heer
lijk baklde spreken we Karin 
Essink in de gezellige familie
sportschool, die zij samen met 
haar man Tom Essink runt. 
Grondlegger van de sport
school, de bekende judokam
pioen Hein Essink, heeft zich 
in 1955 gevestigd aan de Ama
ryllisstraat 1 te Eindhoven. 
Zo'n 35 jaar geleden is hij daar 
ook met zwemlessen begon
nen en sindsdien mochten zij 
al 13000 zwemdiploma's uit
reiken aan jong en oud. 
Karin wil wel iets vertellen 
over de zwemlessen. Zelf geeft 
ze die niet maar ze weet er na
tuurlijk wel het nodige vanaf, 
ook gewoon als moeder. Trots 
zegt ze, "onze Kim had al met 
haar 2 1/2 jaar haar A en B, 
maar toen woonden we dan 
001< nog bO;,Terr het z"'Y"lembad. 
Kim groeide op in het water". 
Om jong met zwemles te be
ginnen, moet je wel zindelijk 
zijn, dan kan het soms al van
af twee jaar, weet Karin. De 
peutergroep is op maandag en 
vrijdag ochtend. Echt zwem-

inihuwelijk 
in stijl 
Een opvallende trouwauto (zeg 
maar gerust trouwautootje) in 
de Van Doornestraat. De groe
ne minicooper van de kersver
se bewoners Francette van Eijk 
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Op well<e leeftijd starten? 

men is het nog niet 
maar wel heerlijk ver
trouwd raken met wa
ter in een leld<er tem
peratuurtje van 32 gra
den Celsius. 
De ouders kunnen de 
ldeintjes na een half 
uurtje weer ophalen. 
Er wordt gedobberd 
met zes andere leef
tijdgenootjes en de juf 
zwemt ook veilig mee. 
De ldndertjes hebben 
soms alleen zwemvleu
geltjes aan, maar 
meestal ook de beken
de kurkband. 

Er zijn ook lessen voor 
oudere ldnderen. Deze 
worden na drie uur 's 
middags gegeven in 
groepjes van ongeveer 
8 kinderen. In deze lessen gaat 
het er wel iets meer prestatie 
gericht aan toe. Op naar de 
eerste diploma's dus. Een 
proefles behoort tot de moge
lijkheid, zo kan er bekeken 
vv-orden of een llliJ.d wel aan 
zwemles toe is. Alle lessen du
ren een halfuur, de laatste vijf 
minuutjes mogen de ouders 
komen ldjken naar de verrich
tingen van hun kroost. 
In principe is er altijd dezelfde 
zwemlerares of leraar, zo kan 

en Victor de Rooij deed dienst 
als een heuse bruidslimousine. 
"Het is eigenlijk onze tweede 
auto", zegt de bruid Francette. 
"Maar wel een mooie. We had
den er ook best wel veel be
ldjks mee". 
Het bruidspaar vierde deze zo
mer een dijk van een huwe
lijksfeest in Kasteel Geldrop. 
Bij thuiskomst wachtte het 
nog een aangename verrassing 
van de 'nieuwe' buren die de 
hele voortuin sfeervol aange
ldeed hadden met honderden 
brandende waxinelichtjes. 
"Het was een prachtgezicht", 
aldus een dolgelulddge bruid 
Francette. "Het was een hart
stild<e leuk welkom". 

er makkelijk even overlegd 
worden. 
Soms is het aan te bevelen kin
deren vaker dan een keer per 
week een les te laten nemen, 
vooral als ze goed aan het vor
deren zijn. Des te slldler heb
ben zij het begeerde diploma. 
De keus is natuurlijk aan de 
ouders! 
De zwemmethode die gehan
teerd wordt is anders dan bij 
een groot zwembad. 
Er wordt gebruik gemaakt van 

.. Uiteindelijk afzwerrunen 
in Eikenbu.rg. 

drijfmiddelen. Kinderen kun
nen als eerste stimulans een 
ldkker- en flipperdiploma ha
len. In de spa.ll.Ilende decem
ber maand wordt er meestal 
een muziekje opgezet, leld<er 
meezingen in het water, wat 
extra ontspanning is bij de 
ldnderen dan welkom, zo leert 
de ervéli"Ïng. 
Voor de uiteindelijk te beha-

len diploma's moet er 
een aantal keer in 
zwembad Eikenburg 
aan de Aalsterweg ge
zwommen worden. Dit 
houdt in: 4 maal oefe
nen (vooral op de ver
eiste afstand), de 5e 
keer is het proefexa
men en de 6e keer het 
echte examen. Bij het 
examen kan een in
specteur van de over
heid aanwezig ziJn. De
ze kan zelfs nog een 
laatste stem hebben. 
Kwaliteit is zo gewaar
borgd. 
Kwaliteit, daar staat 
?portschool Essink 
toch wel voor. Bijna da
gelijks wordt er en
thousiast zwemles ge
geven aan ldnderen. 

Dat vereist een groot verant
woordelijkheid gevoel want je 
geeft toch een bewijs van vei
lig zwemmen af aan de ou
ders, concludeert Karin. Daar 
kunnen wij ons helemaal bij 
a.otnsluiten. 

Voor meer informatie: 
Sportschool Essink 
Amaryllisstraat 1 
5614 GC Eindhoven 
telefoon 040-2115639 
www.sportschoolessinlcn1 

L 
Een stratenmaker van de fir
ma Stam & De Koning wijst 
eens veelbetekenend naar zijn 
hoofd als hij samen met zijn 
collega's de nieuwe verkeers
drempels op de Heezerweg 
weer gaat verwijderen. De 
acht drempels werden amper 
een paar maanden geleden bij 
de invoering van de 30 ldlo
meter zone nog aangelegd om 
het razende verkeer te dwin
gen gas terug te nemen. 
Maar volgens de stratenma
kers regende het klachten van 
buurtbewoners die de drem
pels ellendig en zelfs gevaar
lijk noemen. Zo zou het zware 
verkeer trillingen in huizen 
en scheuren in muren veroor
zaken. Ook blijken er al een 
paar automobilisten, die de 
bulten met een vaart van 70 
nemen gelanceerd. 

Een snelle rekensom van de 
stratenmakers leert ons dat de 
aanleg van de acht drempels 
ruim 6500 euro heeft gekost. 
Daar zijn de kosten van de 
verwijdering nog niet bij ge-

'" De nieu.we verkeersdrempels op de Heezerweg worden 
na een paar maanden reeds verwijderd. 

teld. Wellicht een mooi item 
voor het tv-programma 'Over 
de balk'. Temeer nu de weg
werkers verwachten dat er 

binnenkort weer andere 
drempels aangelegd zullen 
worden op de Heezerweg. 



,I 

Soms schrik ik wakker van mijn eigen dromen. 
Het ene moment zijn ze best wel naar, het 
andere weer grappig of confronterend. Maar 

meestal moeten zij wel een of andere bood
schap brengen. Zo droomde ik al over het spl
internieuwe wijkgebouw voor de Witte Burgh 
dat binnenkort geopend wordt. Over de borst
voeding van een buurvrouw. Over Rene 
Steeg mans uit Venlo, die zomaar werd dood
geslagen nadat hij het wilde opnemen voor 
een invalide oude dame die bijna van haar sok
ken werd gereden. 
Maar ook over de nieuwe Espace. Over mijn 
Albert Heijn bonusvoordeel van maar liefst 18 
euro. De aanhoudende regen, die eigenlijk uit
liep in een natte droom. Over het voorbeeldig 
georganiseerde schilderwerk in de nieuwe 
wijk. Over het lef van zangeres Corry Konings 
om de Ketchupsong te verkrachten met haar 
hip-hop versie. Een nachtmerrie waaruit ik 
badend in het zweet ontwaakte. 
Ik vraag me onderhand hardop af wat al die 
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dromen nou moeten betekenen. Want DAT zij 
iets beduiden staat voor mij inmiddels wel vast. 
Vorige week droomde ik nOg dat ik midden in 
de nacht op het Burghplein een brief ging pos
ten en daar drie heuse koningen tegen het lijf 
liep. 
Zij hadden stiekem geschaatst in de bak en 
vroegen me beleefd of ik :soms wist waar ene 
timmerman Jozef en zijn vrouw Maria de nacht 
hadden doorgebracht. "Ti'mmerlieden werken 
er genoeg in deze buurt", zei ik. "Ga maar op 
de herrie af. Waar u preciès moet zijn weet ik 
niet want naar ik hoor schrijven zij meestal 
geen rekeningen uit". 
Ik wilde me net omdraaien toen een van de 
koningen, het was een donkere die me aankeek 
alsof hij zich onbegrepen yoelde nog iets riep 
over een ster boven een stkl waar Jozef en zijn 
vrouw zouden moeten uithangen. Hij zwaaide 
nog met een cadeautje in 'een bijenkorfpapier
tje. Ik heb me werkelijk sUf gepeinsd. Een ster 

die straalt en dan in de buurt? 

Zangeres Lenny Kuhr kon het niet meer zijn. 
Bovendien staat haar woning, zo wordt 
gefluisterd sinds een paar weken te koop voor 
de handige doe-het-zelver en is zij inmiddels 

onze wijk ontvlucht. Visite voor Lenny staat 
voor een gesloten deur. Maar opeens ging er 
een lampje branden. 
"Volgens mij moet u bij de Mercedes-garage 
zijn. Daar straalt immers een enorme ster 
hoog boven een of andere stal. Te voet moet 
het in een half uurtje te doen zijn". De drie 

koningen, die hun schaatsen om hun hals had
den hangen keken me stuk voor stuk stomver
baasd aan. Het was diezelfde verbijsterende 

blik van onze voltallige redactie, toen het 
bestuur van de Witte Burgh het budget voor 
de buurtkrant bekend maakte. 
Ik zou de drie vorsten ook direct naar de 
dealer aan de Limburglaan gewezen hebben 
als ik niet zeker zou weten dat ik een nacht 
ervoor al ene Jozef en een hoogzwangere 

dame op een ezel in de Sint Christoffelstraat 

laan 
voorbij zag karren. Even dacht ik nog aan 
een stunt van de voorzitter van onze wijkver
eniging. Het zal toch niet de vijfde baby in de 
wijk zijn in amper een paar maanden tijd? 
Voorzover ik me kan herinneren zochten die 

Jozef en Maria louter een plekje om te over
nachten waar Maria haar kindje kon baren. Ik 
had ze naar het Dorinthotel aan de Vestdijk 
gestuurd. Daar prijken immers vijf sterren 
aan de gevel. Bovendien zijn daar ossen 
genoeg in huis om het zaakje warm te hou

den. 
Jezus, wat hebben Jozef en Maria en ook die 
drie koningen toch met onze witte wijk? En 

wat heb ik eigenlijk met hen? Mijn psych, die 
ik vrijwel wekelijks bezoek heb ik gisteren 
nog uitvoerig gevraagd wat ik nou moet met 
al die vreemde nachtelijke ervaringen. 
Gelukkig bevestigde ook hij het beeld dat 
elke droom iets moet betekenen. Zijn uitleg 
kwam er in zoveel woorden op neer dat hij 
nog lang niet met me klaar is. 

itte Burmgh zit zonder wijl<agent 

door Joyce van Baar 

m de haverldap 
worden er fietsen geroofd uit 
onze wijk. Of erger. Twee we
ken terug werd de poort van 
bewoners uit de Van Doorne
straat met bruut geweld open
gebroken. De dader ging er 
vandoor met een splinternieu
we tweewieler. De schade 
blijkt aanzienlijk. 
Tijd voor een gesprek met 
Stadsdeelkantoormanager 
Drik Verbraak. En ook met de 
politie, nu blijld: dat de Witte 
Burgh geen eigen wijkagent 
heeft. 

"We hadden wat signalen over 
toenemende criminaliteit ge
hoord. Maar dit kan in de cij
fers niet echt bevestigd wor
den", tracht Drik Verbraak van 
het nieuwe Stadsdeelkantoor 
Stratum ons gerust te stellen. 
Zeker als we naar het Eindho
vens gemiddelde kijken". 
Ook "onze wijkagent" Piet van 
Schooten bevestigt desge
vraagd dat de gevoelens van 
onrust toenemen. Van Schoot
en moet zowel de Rochus
buurt, de Iriswijk en de Bloe
menbuurt bestieren, kortom 
hij heeft zijn handen meer 
dan vol. De diender heeft ech
ter goede hoop dat hij begin 
volgend jaar assistentie krijgt. 
"Ik fiets regelmatig door jullie 
wijk, hoor. Pas als er opval
lend meer klachten binnenko
men zal er ook wat meer aan
dacht gegeven worden". 
Nare ervaringen van een aan-

I 

.. De achterpoort in de Van Doornestraat werd met bruut 
geweld opengebroken. 

tal buurtbewoners leert inmid
dels echter dat de poorten ook 
overdag goed afgesloten moe
ten worden. De fietsen zelf op 
de plaats ook want ze zijn ver
dwenen voordat je het weet. 
Ook als je gewoon thuis bent. 
Aangifte doen heeft weinig 

zin. Je moet papieren van je 
fiets hebben anders kan er 
geen opsporingsbevel uit gaan. 
Dus de tweedehansjes hebben 
al helemaal het naldjken. Tja, 
en een aangifte louter voor de 
statistieken heeft weinig zin 
tenzij je tijd genoeg hebt om 

een dik uur op het politie buro 
Statum te gaan zitten wach
ten. Hoezo neemt de crimina
liteit toe? Hou het gewoon uit 
de statistieken dan ben je van 
het probleem af. 

Nu de hele Kruidenbuurt op 
de schop gaat moeten een aan
tal bewoners van de Kruiden
buurt tijdelijk elders gehuis
vest worden. Ook het groeien
de aantal kamerbewoners op 
de Heezerweg zorgt voor wat 
meer leven in onze buurt, dit 
is gewoon de loop route naar 
de binnenstad, lees kroeg. 
Helaas is het wel zo dat het 
aantal junks dat rondloopt is 
toegenomen. Zij moeten hun 
dagelijkse portie methadon bij 
Novadie aan de Tongelres
estraat halen. Om die reden 
wandelen of fietsen zij nogal 
eens door onze wijk, richting 
Tongelre. 
Op de vraag aan de wijkagent, 
in wellze gevallen we nu echt 
moeten bellen, krijgen we als 
antwoord: "altijd, tenzij je het 
zelf op kunt lossen. Maar con
stateer je bijvoorbeeld vernie
lingen, bel desnoods meteen 
het alarmnummer: 112. Zodat 
er op heterdaad betrapt kan 
worden. In alle andere geval
len het normale politienum
mer 0900 - 8844. 

Stadsdeelkantoor 
Eind augustus zijn de ambte
naren van het Stadsdeellzan
toor Stratum ingetrokken in 
hun nieuwe optrekje aan de 
Heezerweg hoek Rondweg. Zo
dat zij hun werk kunnen uit
voeren temidden van hun 
doelgroep, de bewoners van 
Stratum. We hoeven nu nog 
slechts een paar honderd me-

I 
ter te lopen als we met de ge
meente willen communiceren 
over onze woon- en leefomge
ving. 
Uit een gesprek met stadsdeel
manager Drik Verbraak wordt 
duidelijk dat de reden van een 
'wijkstadhuis' de drempel tus
sen burger en overheid ldeiner 
moet maken. Als taak is o.a. 
gesteld te inventariseren wat 
er allemaal in de wijken leeft. 
Helaas of wellicht beter ge
zegd gelulddg is onze wijk 
geen aandachtgebied. De prio
riteiten liggen elders in Stra
tum. Bovendien is de capaci
teit beperld:. 
Om ongeregeldheden ed. aan 
de kaak te stellen is het vol
gens Verbraak het beste ons te 
organiseren. Het is nu een
maal niet mogelijk om op in
dividuele wensen of ldachten 
in te gaan. 
Wij zouden dus zelf moeten 
nagaan hoe we bijvoorbeeld 
de veiligheid in de wijk zien. 
Wel kan het stadsdeellzantoor 
samen met een netwerk in
specteur (politie) een gespreks
partner zijn voor een eventu
eel op te zetten leefbaarheid
team. Deze teams bestaan ook 
in andere wijken. Weer een 
stapje verder is een Buurtpre
ventie team, wat bijvoorbeeld 
aan de andere kant van de 
Heezerweg heel actief is. 
Hier ligt dus een mooie taalz 
voor de wijkcomités, om eens 
te inventariseren waar nou 
precies behoefte aan is. 

Stadsdeelkantoor Stratum: 
Piuslaan 74a, telefoon 
2384350 E-mail: stadsdeel
kantoor®eindhoven.nI Of 
via de site www.eindho
ven.nI 



Buutztktzû11t December 2002 - ge jaargang - Nummer 21 

door Wieger ComelÎssen Stratums muziel<l<orps St. Cecilia zoel<t leèlen moest de Slagwerkgroep der
mate hard werken aan 'zich
zelf' dat er lange tijd geen 
sprake kon zijn van het deel
nemen aan een concours. 

uzikanten leven lan
ger en gezelliger want zij lij
den allemaal aan een kwaal. 
Een kwaal die hen gezond 
houdt. Deze wordt bij het Stra
tums muziekkorps St.Cecilia 
iedere dinsdagavond onder
houden met de vrolijke onge
dwongenheid en de charme 
van de bijna bovenste plank. 
U bent tot nu toe ons publiek 
en u ziet ons alleen maar als 
wij buiten mogen spelen. Als 
wij langs marcheren in onze 
opvallende uniformen klapt u 
voor ons. U haast zich om uw 
kleine kinderen op de venster
bank te etaleren om ze te laten 
kijken naar de waardevolle 
folldore van ons muzield<:ürps. 
Waarachtig, dat is toch veel 
leuker dan een draaiorgel of al
weer zo'n voorspelbaar tv-pro
gramma? 
Maar waar bent u zelf op die 
momenten? Natuurlijk, u zou 
wel willen maar u heeft een 
uitvlucht. U moet bij uw kinde
ren in de vensterbank blijven 
en zelf staat u in het verborge
ne te swingen op de ritmes 
van onze slagwerkgroep. Kijk 
eens, u wilt eigenlijk allang af 
van dat duffe en muisgrijze. U 
wilt iets creatiefs gaan doen! 
Ooit heeft u vroeger wel eens 

u denlct dat u niets muzikaals 
meer kunt. U denlct dat u een 
lduns bent en dat zal zo blij
ven want u ziet als een berg op 
tegen het ingestudeerde soepe
le decorum van het Straturns 
muzield<:ürps St.Cecilia. 
Echter, achter al dat ingestu
deerde staat een solide vereni
ging die alles in huis heeft om 
een ieder met een blaas- of 
slagwerkinstrument te 
lamffelen. Want echt: muzi
kaal gek worden is zo gek nog 

niet! Dat is nou die zeldzame 
muzikantenkwaal die ons ge
zond houdt en waarmee u ie
dere dinsdagavond na 20:00 
uur kunt kennismaken in zaal 
De Hagenl<amp aan de Malia 
van Bourgondiëlaan (bij het be
lastingkantoor). De vereniging 
kent een harmonie, een slag
werkgroep en een opleidings
orkest. 

Slagwerkgroep 
Zestig jaar lang werd een van 
de pijlers van het korps ge
vormd door de drumband. Bij 
optredens op straat liepen de 
tamboers voor de harmonie uit 
en bij concerten bracht de 
drumband een paar marsen 
ten gehore. Dit waren overi
gens niet de bekende straat-

marsen, eerder technische 
hoogstandjes, waarmee de 
drumband altijd veel succes 
oogstte. Bij diverse concoursen 
ldom de drumband dan ook 
steeds hogerop, totdat hij uit
eindelijk, na een zeer succes
vol concours op 24 olctober 
1993 in Goirle, belandde in de 
ereafdeling. 
Na dat jaar vond een omme
zwaai plaats bij de drumband. 
Na veel gespreld<en kozen de 
leden samen met hun toenma
lige instructeur Guido Smul
ders ervoor de overstap te ma
ken van drumband naar slag
werkgroep. Dit om een aan
treld<elijker repertoire ten ge
hore te kunnen brengen en zo 
te proberen meer mensen te 
motiveren slagwerlanuziek te 

Vakbladen melden: geen privacy over huizenprijzen 

IET S H RE R EERST SC 

Wist u dat het een fabeltje is 
dat je alleen buiten kunt schil
deren bij minimaal 18 graden? 
De verfkwaliteiten zijn tegen
woordig dusdanig, dat je zelfs 
als het vriest al aan de slag 
kunt." 
Dit is een van de tips van huis
schilder Jan, die al 41 jaar in 
het val< zit en alle schilders op
leidingen heeft gevolgd: 
Jan: "Veel mensen maken de 
fout bij het schilderen door 
eerst te schuren en dan pas 
het oppervlak schoon te ma
ken. Maar dan wrijf je juist de 
vuiligheid in de ondergrond. U 
kunt dan naderhand met een 
schildersstoffertje het schuur
sel wegvegen". 

Kadaster verhoogt 
tarieven 

Per 1 augustus jl. heeft het ka
daster, met instemming van 
de regering, zijn tarieven met 
gemiddeld 20% verhoogd. Zo 
stijgen de kosten voor de akte
posten met 35 %, terwijl de ta
rieven voor inschrijving van 
hypotheken 10% omhoog zijn 
gegaan. Een volledig overzicht 
van de nieuwe tarieven is te 
vinden op www.kadaster.nl 
Nog nieuwsgierig naar huizen
prijzen in de omgeving? 
Op de internetsite van eigen 
huis, in samenwerldng met 
het Kadaster kan je de module 
'Hoe duur is de buurt' vinden. 
Voor 7,-euro kan men de ver
koopprijzen van huizen over 
de laatste vijf jaar in twee 

postcode gebieden bekijken. 
Zie: www.eigenhuis.nl. Wilt u 
weten wat een bepaalde wo
ning heeft opgebracht kunt u 
ook de Koopsomlijn tegen een 
speciaal tarief bellen. 0900 -
2020201. In dat geval is het 
wel zaak dat de notariële akte 
al gepasseerd moet zijn. 

Privacy 
De gegevens in de registers en 
de kadastrale registratie zijn 
openbaar, omdat dat van be
lang is voor de rechtszeker
heid. Die openbaarheid brengt 
mee dat iedereen de registers 
en registraties moet kunnen 
inzien en dat ook iedereen die 
daarom vraagt informatie 
krijgt. De registers van het Ka
daster zijn uitgesloten van de 
bepalingen in de Wet Per-

gaan spelen. De overstap van 
drumband naar slagwerkgroep 
betekende een enorme veran
dering, aangezien het ritmisch 
slagwerk nu werd aangevuld 
met melodische instrumenten, 
zoals bijvoorbeeld het ldok
kenspel, de gong, de xylofoon, 
de marimba en een enorme 
hoeveelheid Idein melodisch 
slagwerlanateriaal. 

Een van de consequenties van 
de overgang van drumband 
naar slagwerkgroep was dus 
dat een deel van de leden de 
melodische iiistrumenten 
moest gaan bespelen. Een an
dere consequentie was dat de 
ldasse eredivisie niet meer van 
toepassing was op de nieuwge
vormde Slagwerkgroep. Ook 
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soonsregistratie. Omdat de 
wetgever vindt dat het alge
meen belang van dit soort ge
gevens boven het individueel 
belang gaat, is een zekere in
breuk op de privacy niet te 
vermijden. Niettemin gaat het 
Kadaster bij de verstrelddng 
van de gegevens zorgvuldig 
om met de privacy. Zolang ver
strelddng en registratie plaats
vindt binnen de regels en het 
doel van de Kadasterwet en 
binnen de openbare registers 
past, mogen de gegevens vers
trekt worden. 

Tip: 'Ideaal! Wonen-van 
Rietveld tot ncea' 
te zien tlm 12 jan. in het Cen
traal Museum, Nicolaaskerk
hof10, Utrecht 
info:www.centraaL..TIuseum.nl 

Opleidingsorkest 
In ons opleidingsorkest kun
nen beginnende muzikanten 
ervaren hoe het is om samen 
met anderen muziek te ma
ken. Je kunt in het opleidings
orkest gaan spelen als je mini
maal een jaar muzieldes hebt 
gehad zodat je een instrument 
redelijk kunt bespelen en no
ten kunt lezen. Er spelen niet 
alleen leerlingen in het oplei
dingsorkest, ook enl<ele leden 
van de harmonie verlenen on
dersteuning, zodat de bezet
ting en de ldanl< wat voller 
zijn en de leerlingen zich een 
beetje aan het niveau van de 
meer ervaren spelers kunnen 
optreld<en. Wanneer de leer
ling-muzikanten ver genoeg 
gevorderd zijn, kunnen ze 
doorstromen naar de harmo
nie. 

Harmonie 
In de harmonie spelen onge
veer 50 gevorderde muzikan
ten. Het gespeelde repertoire 
varieert van marsen en licht
populaire muziek tot concert
werken. 
De wekelijkse repetities, waar
in hard wordt gewerlct om zo 
goed mogelijk samen muziek 
tê mak~en, stétdn onder leidin.g 
van een gekwalificeerde diri
gent. De fanfare komt uit in de 
afdeling Uitmuntendheid. In 
de harmonie spelen zowel 
jeugdleden als senioren (het 
oudste lid is de 70 gepasseerd) 
en voor wat betreft de toela
ting kennen we geen leeftijds
beperldngen. De mannen zijn 
licht in de meerderheid en on
geveer 25 leden zijn 15 jaar of 
langer lid. 

.. Muzieldmrps St. Cecilia 

Tips of 
opmerkingen 
Heeft u nog tips of opmerkin
gen? 
Mail ons gerust! 
buurtkrant.nieuwewittedorp 
@tiscali.nl 
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Bestuurs 

De besturen van het '!Vitte 
Dorp en de Witte Burgh heb
ben afspraken gemaakt over 
de sociale kalender voor het 
aankomende jaar. Daaruit is 
voortgekomen dat in principe 
(alles is immers afhankelijk 
van de bereidheid onder de le
den om taken op zich te ne
men) de volgende activiteiten 
zullen worden georganiseerd: 

Ol Vrijwilligersfeest 
(geweest op 2 nov.) 

Ol Sinterldaas bijeenlmmst 
(geweest op 24 nov.) 

Ol Nieuwjaarsreceptie 
op 12 januari 2003 

Ol Algemene Ledenvergade
ring op wo. 12 feb. 2003 

$ Koninginnedag 
op 30 April 2003 

Ol Straatspeeldag 
(onder voorbehoud) 
op 4 juni 2003 

Ol Midzomernachtfeest 
op 20 juni 2003 

Ol Jubileum kopersvereni
ging de Witte Burgh 
(najaar 2003) 

Vrijwi Iligersfeest 
Het is waarschijnlijk voor nie
mand een verrassing dat alle 
activiteiten in onze wijk wor
den georganiseerd door vrij
willigers. Medebewoners die 
hun vrije tijd beschikbaar stel
len aan ons gemeenschappe-

SI TE 
Ol De goede Sint was 

nog maar amper het 
land uit of de eerste 

kerstlichtjes waren al 
te bewonderen in de 

voortuintjes en achter 
het glas. Creatieve 

buurtbewoners heb
ben niets nagelaten 
om er een sfeerrijke 
lcerstwijlc van te ma-

ken. Een prachtge
zicht! Lampjes, verlich
te slangen, kandelaars. 

De witte wijk ligt er 
stralend bij. Daar zou

den we een traditie 
van moeten malcen! 

lijk belang zonder dat zij daar 
op enige wijze voor beloond 
worden. Dat is ook altijd de in
steek geweest van het bestuur. 
We vragen alle bewoners om 
een ldeine geldelijke bijdrage, 
de jaarlijkse contributie, waar
mee alle uitgaven kunnen 
worden gedekt. De vrijvvilli
gers gebruiken dat geld om 
drukkers te betalen, tenten en 
andere materialen te huren, 
etc. Het bestuur signaleert het 
afgelopen jaar twee trends. 
Ten eéste wordt het steeds 
moeilijker om mensen in be
weging te krijgen om iets te 
organiseren in de wijk De ac
tiviteiten worden vaak steeds 
door dezelfde mensen georga
niseerd. Ten tweede werd het 
ook duidelijk dat sommige or
ganisatoren na afloop van een 
succesvolle activiteit wel iets 
organiseerden voor de betrok
ken vrijwilligers. Daardoor 
ontstond een zekere ongelijk
heid. Sommige vrijwilligers 
kregen wel een vorm van belo
ning terwijl andere vrijwilli
gers nooit iets tastbaars tenlg
kregen voor een vergelijkbare 
inspanning. 
Samenvattend leek het voor 
het bestuur een goed idee om 
iets te organiseren voor de 
vrijwilligers. En wel een dans
avond in de Blokhut (helaas 
werd er nauwelijks gedanst, 
MvR). Alle vrijwilligers kregen 
op 2 november een vijftal con
sumpties zodat de kosten voor 
de vereniging beperkt bleven. 
Om vast te stellen wie voor 
een uitnodiging in aanmer-

king blijft komen heeft het be
stuur een aantal criteria ge
hanteerd. Vrijwilligers moeten 
een organisatorische taak he b
ben vervuld. Uitvoerende ta
ken tijdens een evenement 
(b.v. bardienst, toezicht hou
den bij een spelletje e.d.) wor
den niet meegeteld in de over
weging om vast te stellen wie 
een uitnodiging krijgt. De vrij
willigersavond wordt georga
niseerd in samenwerking met 
het oude Witte Dorp. 

Nieuwjaarsreceptie 
Op zondag 12 januari staat het 
bestuur vanaf 15:00 uur klaar 
om u te ontvangen. Voor de 
gelegenheid hebben we ge
zocht naar een alternatieve ge
legenheid. Verandering van 
spijs doet immers eten! We ho
pen u in Pim's feestzaal aan de 
Biesterdwarsweg in Stratum te 
mogen ontvangen. Voor de 
mensen met hun "roots" in 
Eindhoven. Het gaat om de ou
de danszaal "Need". De laatste 
tijd bekend als "snooker" cen
trum. 

Straatspeeldag 
In de afgelopen vier jaar is de 
Straatspeeldag op de Burgh
straat uitgegroeid tot een be
grip in onze wijk Elk jaar 
weer mochten we meer kinde
ren verwelkomen. Het afgelo
pen jaar bereil<ten we een 
hoogtepunt met de deelname 
van meer dan 250 kinderen. Al 
die tijd lag de organisatie in 
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handen van Inge Marcelissen, 
Betty van de Broek, Rinie Dek
kers en Wieg er Cornelissen. 
Intussen hebben zij allen aan
gegeven dat ze het stokje nu 
graag zouden willen overdra
gen aan anderen. Zij hopen 
van harte dat andere ouders 
nu het voortouw willen ne
men, dan zijn zij zeker bereid 
om het komende jaar nog 
e.e.a. te adviseren zodat het 
overnemen vlekkeloos kan 
verlopen. Het draaiboek is vrij 
compleet en kan eigenlijk zo 
uit de kast worden ge trol deen. 
Als het jou wat lijkt, meld je 
dan a.U.b. bij een van de ge
noemden of bij een van de be
stuursleden. Zonder jullie 
hulp dreigt deze geweldige ac
tiviteit verloren te gaan voor 
onze wijk 

Algemene 
ledenvergadering 
Voor de Ledenvergadering van 
2003 nodigt het bestuur U uit 
op woensdag 12 februari 2003 
in Pim's feestzaal. U krijgt tij
dig een officiële uitnodiging 
met agenda van ons in de bus, 
maar noteert U nu alvast de 
datum in uw agenda! 

Jubileum 
Onze vereniging gaat haar 
tiende levensjaar tegemoet. De 
oproep om ons als nieuwe be
woners te verenigen werd ge
daan tijdens een kopersbijeen
komst in de Tongelreep in au
gustus 1993. De Witte Burgh 

werd uiteindelijk statutair ge
vestigd ten kantore van notari
aat Pigrnans Ras en lansen in 
december 1993 nadat op 24 
november de officiële oprich
tingsvergadering had plaatsge
vonden. De eerste bewoners 
betroldeen hun woning in het 
voorjaar van 1994 waarna ge
leidelijk alle woningen wer
den opgeleverd totdat eind 
2004. lna Staals uit de Schalm
straat nam als laatste de sleu
tel in ontvangst. Het bestuur 
wil het tienjarig bestaan een 
feestelijk tintje gaan geven. 
Maar wanneer? Het bestuur 
denl<t zelf dat de datum waar
op de notariële akte werd ge
passeerd de feitelijke geboorte 
van de vereniging markeert. 
Het bestuur gaat dan ook tij
dens de aankomende leden
vergadering voorstellen om in 
november 2003 iets te gaan or
ganiseren. Maar wat? Moet het 
een feest worden voor de hui
dige bewoners van de Witte 
Burgh? Of nodigen we de vroe
gere bewoners ook uit? Nodi
gen we de bewoners van het 
oude Witte Dorp ook uit? 
Wordt het een dansavond? 
Doen we iets voor de kinde
ren? Waar gaan we vieren? Op 
het Burghplein of willen we 
nu liever de Van Doornestraat 
afzetten en daar een tent op
bouwen? Of een van de gara
gepaden? Als je ideeën hebt 
vernemen we die graag van je! 
Dat geldt natuurlijk ook voor 
de buurtbewoners die graag 
meewerken aan de organisatie 
van het jubileum. 
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Ding Dong is een rubriek 
in de buurtkrant. Net zo
als in het tv-programma 
'Man Bijt Hond' staat er 

zo rond etenstijd opeens 
een gast aan de voordeur. 
Die wordt dan allerharte

lijkst binnengelaten en 
mag vervolgens ook nog 

eens mee-eten. 
Een prachtige gelegen
hteid om op een unieke 

manier wat originele re
cept(en te verzamelen, be

dachten wij. Voor ieder
een die uitgekookt is. let 

wel. onze eigen hondsbru
tale recepten rover kan 
ook u verrassen als zij 

zonder aankondiging plot
seling op de stoep staat. 
Zij bijt niet maar wil wel 

altijd mee-eten. 

.. Voor Wiebke macaroni van papa 

door Joyce van Baar 

I k stap de deur uit en bel 
aan bij het eerste huis dat ik 
tegen kom. Marion, de buuf 
doet open, ik vertel waarvoor 
ik kom en Marion nodigt me 
spontaan uit. Ze vindt het wel 
jammer Lonneke nu net niet 
thuis is, 'onze Lon is naar een 
feestje'. Maar je kan gerust 
mee eten, hoor. 

Keukenprins 
Eenmaal binnen zie ik daar 
een ware keukenprins achter 
het aanrecht staan. Buurman 
Bert staat in de pan te roeren, 
zoals bijna altijd rond de klok 
van zessen. Tot mijn verbazing 
eten ze zelfs in de keuken. Ja 
dat kan ook in deze huizen, 
als er maar een muurtje om de 
"bar" staat. Al voordat er kin
dertjes kwamen zijn bij Bert 
en Marion de rollen wat ko
ken betreft omgedraaid. Ma
rion doet de huishouding en 

••• 

en wat eten wij vandaag? 
Bert kookt. Met als bijkomend 
voordeel, dat als je zelf kookt 
niet meer zo'n trek hebt. (al
ternatieve dieet tip van Bert). 
Bert noemt zijn manier van 
koken, gooien en dat doet hij 
met alles wat er in de koell<ast 
en kastjes te vinden is, nee 

aan recepten doet hij niet. 
Voor hem is het een manier 
om te ontspannen na zijn 
werk Volgens Marion is het al
lemaal heerlijk, wat hij hen 
ook voorzet. 
En Lonneke lust alles, zelfs 
mosselen en olijven. Wiebke 

(5 jaar) assisteert graag in de 
keuken. Warm eten doet ze al
leen goed als het friet of pan
nenkoeken zijn en ze roept uit 
dat "brood zo lekker is". Onder 
tussen is ze 'klaar met eten', 
(er ligt nog van alles op haar 
bord). Maar vervolgens trekt 
ze haar keukenschortje aan, 
van Sint gekregen zegt ze 
trots. En ze gaat een vies soep
je maken, dat lukt wel met 
mosterd, yoghurt en wat krui
den erbij. 

Kant en klare pakRen 
Als Marion kookt, kookt ze in 
tegenstelling tot Bert juist al
leen maar volgens recept wel 
met eigen improvisatie. Van
daar dat ze nog wel een leld<er 
recept heeft (zie hierboven). 
En ach, lachen ze samen, als 
er gasten komen, dan eten we 
toch gezellig kaasfondue, twee 
kant en klare pald<en, wat 
hapjes erbij en gezellig lang 
tafelen, wijntje of biertje erbij, 

.. Wiebke aan het kold<erel
len. 

I<iprecept 
voor in de wol{ 
Makkelijk te bereiden. 

Benodigdheden: 
Voor 4 personen: 
- 3 flinke kipfilets 
- olijfolie 
- ketjap of oestersaus 
- paar teentjes knoflook 
- peper 
- zout 
- beetje gemberpoeder 
- beetje kerrie 
- beetje vetsin 
- 2 winterwortels 
- 300gr. sperziebonen 
- pak pandanrijst 
- half zakje cashe"\Vlloten 

Bereiding: 
Maak een marinade van olijfo
lie, vetsin, ketjap (of oester
saus), knoflook, peper, zout 
wat gember en kerrie. Mari
neer de Ïli stukjes gesneden 
kip naar behoefte (liefst zo 
lang mogelijk). Doe dit alles in 
een wok en laat het lekker 
béJd<en, regê:1-natig ûmschep
pen. Snijd de wortels in schijf
jes en doe deze samen met de 
boontjes bij de lap. Ondertus
sen de rijst koken. Laat de 
groente nog wat knapperig . 
Als laatste de cashe\Vlloten 
even mee wold<en. Leld<er met 
kroepoek erbij. Eet smakelijk! 

heerlijk. En in de zomer na
tuurlijk barbecuen (dat doet 
Bert graag, weten wij uit erva
ring) 

Verder verldapt Bert nog dat 
wat hij echt het allerlekkerste 
vindt: Stippen, heet het, een 
gebruik uit zijn Twentse 
jeugd. Men neme een lekkere 
ldeffe "vitte boterham, een 
flinke pan vlees met extra veel 
jus en dan maar stippen, (oh, 
soppen bedoelt hij). 
Zelfs rechts aan het einde van 
de Aalsterweg, als ze dan eens 
uit eten gaan vraagt Bert altijd 
om extra jus bij zijn chateau
briand (schijnt de leld<erste 
biefstuk te zijn die er te krij
gen is, volgens Bert). Ben ik ef
fe blij dat dat vandaag niet op 
tafel staat en neem nog een 
leld<ere hap macaronie. En of 
ik maar even niet verklappen 
wil, dat het nu dan maar een 
gewone macaroni pot was en 
dat ze normaal altijd een lek
ker groot stuk vlees met aard
appelen eten. 
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"Hier zitten alto's, sl<aters, gothics, l<al<l<ers en norlllalen" 

en enkele jonge Witte 
Burgher ging ze al voor, maar 
afgelopen zomer maakte weer 
een aantal nieuwe buurtbewo
nertjes de overstap van de ba
sisschool naar het voortgezet 
onderwijs. 
Zij hebben er inmiddels een 
paar maanden aan mogen 
snuffelen. Maar wat vinden zij 
er nu van? Eva Hurkmans, 
Fleur van Dam en Harm IJssel
dijk hijgen twaalf vragen 
voorgeschoteld. Eva en Fleur 
kozen voor het Van Maerlant, 
Harm voor het St. Joris. Brug
ldassers, brugwuppen, brug
piepers of hoe je ze ook maar 
noemen wilt. Zoek de verschil
len! 

1 Waarom juist die school? 
Eva: in vergelijking met het Jo
ris en het Augustinianum, ziet 
het Van Maerlant er veel gezel
liger uit. 
Fleur: deze school zager echt 
het gezelligst uit. 
Harm: een aantal vrienden 
ging ook, je kunt er veel spor
ten en het leek gewoon wel 
leuk. 

2 Vind je dat nu nog na een paar 
maanden? 
Eva: ja, dat vind ik nu nog, zo 
na die eerste periode. 
Fleur: ja, dat is nog ste€ds zo. 
Harm: nu ik er een aantal 
maanden ben vind ik het al
leen nog maar leuker. 

3 Nog nieuwe vrienden enJof 
vriendinnen gemaakt? 
Eva: ik heb ook al nieuwe 
vriendinnen gemaakt, alleen 
voor op school nog en toeval
lig zijn er ook twee meege
gaan. Vrienden, daar heb ik 
het niet over. Na dit eerste jaar 
worden de Idassen wel weer 
opnieuw samengesteld, i.v.m. 
doorstroom vwo 
Fleur: op school wel wat nieu
we vriendinnen maar die ko
men nog niet thuis. 
Harm: sommige nieuwe vrien
den komen ook al thuis, voor
al op verjaardag. 

4 Wat zijn de leu}{e vald{en? 
Eva: Gym en wiskunde. Nieu
we vald<en zijn levensbeschou
wing, Frans, tja en wiskunde 
maar dat lijkt op rekenen. Bij 
levensbeschouwing leer je van 
alles over bijvoorbeeld de Is
lam en Joden en we ldjken 
vaak naar films met bijbelver
halen. 

.. Eva Hurkmans 

.. Fleur van DaDl 

.. Harm IJsseldijk 

Fleur: Nederlands en techniek 
is leuker dan op de lagere 
school. Je moet bijvoorbeeld 
een project met zijn tweeën 
maken. Een verpakking voor 
een ei, die gaan we dan uitpro
beren en van de tweede ver
dieping naar beneden gooien. 
Harm: de leukste vakken zijn 
gym, techniek en dran1a. 

5 Wat met? 
Eva: Wiskunde en Frans (dit 
omdat de leraressen niet zo 
leuk zijn). Aardrijkskunde is 
ook een hartstild<e saai vak 
maar wel een leuke leraar, 
daar mag alles, het meest boze 
wat hij kan doen is met een 
pen op tafel tild<en. 
Fleur: ik heb een hekel aan 

aardrijkskunde, wat een ver
schrild<elijke leraar. 
Harm: het ergste vak is engels, 
moeilijk en twee invallers 
voor de overspannen lerares. 
Niet leuk dus. 

6 Zijn de uren goed geregeld? 
Eva: Ik geloof het wel. Als er 
twee uren achter elkaar uitval
len mag je met toestemming 
naar huis. En als het maar een 
uurtje is blijf je gezellig op 
school rondhangen, dat mag 
in de kantine of hal. Als het 
eerste uur uitvalt mag je lek
ker langer in bed blijven lig
gen, als de telefoonboom ten
minste goed werkt. 
Fleur: de uren vind ik niet fijn 
geregeld maandag en dinsdag 
veel leuke vald<en en op 
woensdag zeven leervald<en. 
Dan heb je een loodzware tas 
en moet je je wel erg lang con
centreren. 
Harm: de uren zijn wel goed, 
nu zijn er veel zieken en dan 
moet je altijd huiswerk maken 
in zo'n tussenuur. Meer dan 
twee uur arhter ell<aar uitval 
is nog niet gebeurd dus het 
rooster is best goed. Als het 
een laatste uur is wordt er wel 
geschoven zodat we eerder 
naar huis kunnen. 

ï Voel je jezellf een brugpieper? 
Eva: soms voel ik me wel een 
brugwup, ldeinere ldnderen 
slepen alles mee in grote tas
sen. Gelukldg ben ik zelf wat 
groter en ik zorg dat ik zoveel 
mogelijk spullen in m'n kastje 
opberg. Nee, niemand doet 
vervelend. Wat vooral wennen 
is, is dat er zoveel groepen 
zijn, alto's, skaters, gothics, 
kakkers en normalen. 
Fleur: soms voel je je een 
brugwup bij het wisselen van 
de lessen en in de pauzes. 
Harm: ik voel me geen brug
wup. 

8 Heb je al een favoriete leraar of 
lerares? 
Eva: nee, ik heb nog geen favo
riete leraar of lerares maar die 
van Nederlands is heel aardig. 
En de mentor is ook aardig, je 
moet ze gewoon met juffrouw 
of meneer aanspreken. Een le
raar noemen we Robbe, dat is 
z'n achternaam, maar niet 
waar andere leraren bij zijn. 
Fleur: de lerares Nederlands is 
ook bij mij favoriet. 
Harm: onze lerares N eder
lands is wel leuk. En die van 
levensbeschouwing, ook al is 
dat vak wel saai. 

9 Weet je oolc al well{e richting je 
op gaat of wil? 

I 
Eva: nee, niet echt. 
Fleur: iets met ontwerpen of 
zo. 
Harm: iets met sport of op een 
ambulance of zo. 

:ll. () Heb je veel huiswerk? 
Eva: ik vind dat ik best veel 
huiswerk heb, en extra studie
uren voor Engels twee keer 50 
minuten. Ik leer heel goed als 
er een CP komt, dat is een cen
traal proefwerk (voor het hele 
jaar bekend, wanneer die 
zijn). Een SO'tje is schriftelijke 
overhoring en een MO'tje dus 
een mondeling. Dus heel wat 
vrije tijd minder want op 
woensdagmiddag moet je ook 
naar school. Om iets af te spre
ken blijft vaak alleen de vrij
dag over. 
Fleur: speciaal voor de woens
dag dus ook veel huiswerk, 
goed leren voor een CP. 
Harm: ja, ze geven een week 
van tevoren wel op hoe zwaar 
een proefwerk telt. Of het 1, 2, 
of 3, 4 keer meetelt. CP's, SO's 
en MO's hebben wij niet. 

11 Mis je de lagere school? 
Eva: Nee, totaal niet. 
Fleur: Nee, ik dacht het niet. 
Harm: De basisschool mis ik 
wel, want je had in verhou
ding weinig huiswerk en het 
was gewoon een leuke school. 

:12 Zie je die Idasgenoten nog? 
Eva: de oude Idasgenoten zie 
il< bijna niet meer, heel soms 
op een verjaardag maar de 
echte vriendinnen uit groep 8 
zijn gebleven. 
Fleur: vaste vriendinnen zie ik 
nog wel, gewoon iets leuks 
mee afspreken, film of zo, wel 
nog maar ongeveer een keer 
in de maand. Best weinig dus. 
Harm: Idasgenoten van de ba
sis zie ik nog maar weinig, te 
weinig, een aantal wel op het 
Joris. 

Je kunt wel bedenken dat je 
voor een leuk stuldde in de 
buurtkrant een paar brugwup
pen gaat interviewen. Gewoon 
een lijstje met vragen en ldaar 
is Kees, maar zo kom je er na
tuurlijk niet vanaf. De moder
ne brugpieper is mondig en 
weet wat ie wil en vooral: wat 
ie overal van vindt. En dat laat: 
ie horen ook. Als extraatje 
krijgen we dus nog de volgen
de uitspraken en meningen 
cadeau van onze drie muske
tiers 

Eva: mobieltjes mogen wel, in 
de klas moeten ze uit zijn, zo 
niet worden ze voor een 
maand in beslag genomen. In 

de pauze mag je gewoon bel
len. 
Roken mag niet in de school, 
wel op de binnenplaats, dan 
staan ze daar zo met een be
kertje soep in hun ene hand 
en in de andere zo'n sjeldde, 
lekker belangrijk te doen. 
In de kantine is van alles te 
koop, maar ik moet het van 
mijn zakgeld betalen dus eet 
ik uit m'n trommeltje. 
We hebben al twee schoolfees
ten gehad, één speciaal voor 
de eerste en tweede ldas. De 
andere met de hele school. Kei 
gezellig man! 
Sint surprise hebben we zelf 
geregeld met de tekenjuf en 
andere ldnderen zijn een 
schoolkamp aan het organise
ren. Daar hebil< wel zin in. 

Fleur: Soms koop ik wel eens 
wat in de kantine van mijn 
zakgeld, 
De mentor helpt ook mee het 
kamp te organiseren. 
De surprise hebben we zelf ge
regeld, voor 4 euro ieder, maar 
ook hier had al iedereen door 
verteld Wie wie had. Net als op 
de basisschool. 
Het grootste verschil met lage
re school zijn niet de leraren 
per uur maar de vele verschil
lende soorten groepen ldnde
ren, 

Ha.nu: ik zit wel in een ldas 
met extra aandacht voor sport, 
soms wordt er per ldas of met 
een aantalidassen iets leuks 
gedaan van bowlen tot abs ei
len. Je maakt zo mald<elijk 
contact met anderen en dat 
vind ik heel leuk 
Mobieltjes mogen wel, per le
raar is het verschillend, pas 
een keer meegemaakt dat er 
een afging, maar die kregen ze 
na de les weer terug. 
Het valt me verder niet zo op 
dat er veel gebeld of gespeeld 
wordt met die dingen. 
Roken mag natuurlijk alleen 
buiten, leerlingen die roken 
zoeken ell<aar op. 
Broodjes gezond maar ook 
worstenbrood kun je aan de 
balie kopen. Snoep en fris
drank uit automaten. 
Heel soms, koop ik zelf iets 
(als ie z'n brood vergeet, vult 
zus Sophie aan). 
il< heb veel en snel andere ldn
deren leren kennen, je moet 
wel met meer dingen reke
ning houden op zo 'n grote 
school. 
Er zijn wel allerlei groepen, 
maar dat vind ik wel best. Die 
LOOT-leerlingen, vooral die 
van PSV, kunnen nogal eens 
wild doen vind ik. 


