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door Wieger Cornelissen . 

e Stichting "het 
Witte Dorp" is het orgaan dat 
de bewoners van onze buren 
in de Dudok wijk onderling 
verbindt. Deze stichting is in 
de jaren tachtig ontstaan als 
voortvloeisel van de initiatie
ven om de kwaliteit van de 
Dudok woningen te verbete
ren. Het initiatief bracht zo
veel gemeenschapszin naar 
boven dat als vanzelf ook ini
tiatieven ontstonden om socia
le activiteiten te gaan organi
seren voor de buurtbewoners. 
Uit die tijd stammen de nu 
nog bekende feesten als Sin
terklaasintocht, Koninginne-
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dag en nieuwjaarsreceptie. Ge
regeld werd ook een feesttent 
op het Burghplein opgetrok
ken om een dansfeest te orga
niseren. 
Toen ons wijkje werd ge
bouwd werden wij hartelijk 
ontvangen door de bewoners 
van het Witte Dorp. Maar tege
lijkertijd was er toch ook een 
gevoel dat ons wijkje duidelijk 
afweek van de Dudok wijk. 
We hoorden er wel bij maar 
toch ook weer niet helemaal. 
Dat we er wel bij mochten ho
ren bleek uit de initiatieven 
die direct ontstonden om alle 
feestelijkheden sindsdien ge
zamenlijk te organiseren. Dat 
we toch ook weer een andere 
club waren bleek uit de ver
schillende belangen als het 
ging om de inrichting en het 
onderhoud van de verschillen-
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de wijken. Nieuwbouw versus 
monumentale oude woningen. 
In die tien jaar dat wij hier nu 
wonen hebben de bewoners
vereniging Witte Burgh en de 
stichting Het Witte Dorp dus 
enthousiast samen gewerkt, 
maar we zijn bewust zelfstan
dig gebleven. 

Voor- en nadelen 
Daar zou nu verandering in 
kunnen gaan komen. Na tien 
jaar wordt de scheidslijn tus
sen de beide bewonersvereni
gingen steeds ldeiner. De be
woners van de beide wijkjes 
hebben onderling al lang so
ciale contacten opgebouwd, 
we zijn vertrouwd geraakt 
met elkaar dankzij het organi
seren van de gemeenschappe
lijke feesten, onze ldnderen 
gaan naar dezelfde scholen en 
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clubjes. Kortom, iemand laD...
ceerde onlangs zo maar het 
idee om te gaan fuseren. Wat 
is immers het nut van twee 
aparte verenigingen met twee 
aparte besturen als we toch al
les samen doen? Het idee om 
te gaan fuseren willen we 
graag serieus bespreken met 
onze leden. Er zijn immers zo
wel voor- als nadelen verbon
den aan een samensmelting. 
De aankomende algemene le
denvergadering is een ideaal 
moment voor deze discussie. 
Wij hopen dan ook dat dit jaar 
een goede vertegenwoordiging 
uit de wijk aanwezig zal zijn 
tijdens de ledenvergadering! 
De mogelijke samenwerldng 
lijkt zich te moeten beperken 
tot de organisatie van de socia
le activiteiten. Het lijkt ver
standig om onderhoud ge-

Ol> Vier buurtbewoners testen frieten en lcroketlen uit de 
friettent; (vlnr) 'T Belsl<:e, Heezerweg 163, Van Hoof, St. 

Bonifaciuslaan9, L'Automatique, Leenderweg 61 en Stap 
Us In, Geldropseweg 51. 

TT E 11) 0 R P 

11e jaargang - Nummer 23 
aanta! lezers: 350 

scheiden te blijven regelen. 
Wij moeten immers zelf het 
onderhoud aan onze gangpa
den regelen, in het Witte Dorp 
doet de gemeente dat nog 
steeds. De huizen in het Witte 
Dorp hebben status van monu
ment, dat geldt niet voor onze 
woIllillgen. De huizen in het 
Witte Dorp zijn veel ouder en 
vergen een ander soort onder
houd dan onze huizen. De ge
meente eindhoven verleent 
wel subsidie voor het onder
houd VélJ.! het Witte Dorp, 
maar verleent een dergelijke 
subsidie niet aan onze wijk. 
Dit alles hoeft echter helemaal 
geen onoverkomelijke proble
men op te leveren. Het Witte 
Dorp behoudt haar eigen on
derhoudsfonds en wij zorgen 
voor een eigen club die het on
derhoud in onze wijk regelt. 



We zijn niet in het bezit van 
zo'n mooie metalen vierwie
ler om het langs de kant van 
de weg te planten en er ver
volgens vanuit allerlei hoeken 
en standen bewonderend naar 
te kijken. Nee, de automobiel-

fabrikant heeft zijn uiterste 
best gedaan om een zo zuinig 
en comfortabel mogelijk wa
gentje te ontwild<::elen waar
mee wij ons dienen te ver
plaatsen. Dat doen we overi
gens massaal. Goed voor de 
economie, slecht voor het mi
lieu. 
Verplaatsen staat in deze ge
lijk aan rijden, jawel! Een fysi
cus echter zal "rijden" verta
len als zijnde een beweging. 

Deze snuiters hebben tevens 
verzonnen dat aan dit proces 
altijd een begin- en, op onze 
aardkloot, een eindpunt is ge
koppeld. 
En dat laatste is nou het ver
velende van de hele zaak. In 
praktijk betekent dit, dat een 
voertuig uiteindelijk tot stil
stand zal komen, maar wel op 
een daarvoor bestemde loca
tie. 
Dat hebben we met z'n allen 
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zo afgesproken, want een au
to midden op het Burghplein 
staat zo slordig. In onze wijk 
zijn deze locaties duidelijk 
aangegeven. l'vliddels witte 
steentjes in de parkeervak
ken, wordt de beschikbare 
ruimte per voertuig bepaald. 
Dat deze ruimte regelmatig 
(hoofdzakelijk door buiten
staanders) ten volle wordt be
nut, leidt soms toch wel tot 
enige lichte irritatie. Neem 

een voorbeeld aan Arna. Dat 
haar auto ha1:fw"eg de straat in
steekt, wordt ruimschoots ge
compenseerd door de valdmn
dige wijze waarmee zij haar 
troeteldier strak tegen de 
boom zet. 
Dit uiterst buurvriendelijk 
parkeergedrag wil ik scharen 
onder het algemene motto: 
Geef elkaar de ruimte. 

Bert Koopmans 

Uitbreiding zorgcentruITl binnenl<ort van start 

door Joyce van Baar en 
Joan van den Dungen 

et al ruim 25-jaar 
oude woonzorgcentrum De 
Wilgenhof staat aan de voor
avond van een grootscheepse 
metamorfose. In de buurt 
gonst het al langer van de ge
ruchten. Men fluistert over 
een nieuwe woontoren in de 
Schalmstraat, die bijna net zo 
hoog als de Sint Joriskerk zou 
moeten reiken. 'Wees gerust', 
meldt de directie. "Die hele 
woontoren is een broodje-aap
verhaal." 
28 februari 2003. Het Eindho
vens Dagblad schrijft over de 
Wilgenhof: 'Om nieuwe voor
zieningen te financieren is een 
luxe woontoren van 24 verdie
pingen en 70 meter hoog no
dig, met een ondergrondse 
parkeergarage. Projectontwik
kelaar Planoform heeft plan
nen voor koopappartementen 
voor senioren in de Schalm
straat, op de plek waar nu al 
een vrouwencentrum en een 
garage gevestigd zijn. Om ook 
daar zorg te kunnen verlenen 
denkt Vitalis aan overdekte 
loopbruggen tussen die appar
tementen, de woontoren en de 
Wilgenhof'. 
Marc-Jan Scho1s, lid van de 
Raad van Bestuur van Vitalis 
Zorggroep, die naast De Wil
genhof tal van seniorencom
plexen in het zuiden van ons 
land beheert, haalt de schou
ders op. "Gek hoor, dat verhaal 
over die toren duikt iedere 
keer weer op. Het ldopt dat we 
plannen ingediend hebben om 
De Wilgenhof uit te breiden. 
Maar die woontoren, ach daar 
is heel lang geleden ooit spra
ke van geweest. Maar gelooft u 

.. De Wilgenhof met d.aar
achter De Witte Burgh en 
Het Witte Dorp. 

mij, een nieuwe toren is hele
maal niet aan de orde." 
Hamvraag is natuurlijk wat 
dan wel de plannen met de 
Wilgenhof zijn. "Dat we moe
ten uitbreiden staat vast", 
meldt Schols. "Er verdwijnen 
zo'n honderd verpleegplaat
sen. En die maken plaats voor 
124 nieuwe zelfstandige woon
units. Groter, luxer, moderner. 
De vorm van het gebouw zal 
ook veranderen. Er wordt, als 
onze plannen goedgekeurd 
worden een stuk aangebouwd. 
Ook het aanzicht zal verande-

ren. Er komen appartementen 
bij, deels naast ons pand in 
een soort trapvorm. En het be
staande gebouw zal wat opge
topt worden. Al met al vrij in
grijpend. Maar ile geloof niet 
dat je leunt spreken van een 
nieuwbouw. Het is meer een 
renovatie met een stukje uit
breiding." 

Centjes 
De ambitieuze plannen voor 
de revitalisering van de Wil
genhof komen van de tekenta
fels van het arclütectenbureau 
Odeon. Wilgenhof-directeur B. 
van de Rijt hierover: "Het ini
tiatief is ontstaan doordat we 
verpleeghuisbedden willen re-
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aliseren op de plaats waar nu 
nog verzorgingshuiskamers 
staan. We maken straks van 
twee kamers een ruim appar
tement. De capaciteit aan ver
zorgingsplaatsen, die we kwijt 
raken \tI.rillen we compenseren 
door op het dak twee of drie 
etages bij te bouwen." 

De Wilgenhof beschikt op dit 
moment over 172 huurappar
tementen en 15 verpleegbed
den. Dit laatste aantal moet na 
de verbouwing verdubbeld 
zijn. Deze bedden dienen voor
al als buffer voor het verpleeg
tehuis De weerde. De verpleeg
kamers moeten verrijzen op 
twee afdelingen waar nu nog 

de ouderen wonen in een 
piepldein zitslaapkamertje. 
"Een verbouwing met een om
vang als deze zou wel eens 
model kunnen staan voor heel 
veel plannen in de zorgwereld 
L11 heel Nederland", zegt direc
teur Van de Rijt. "Je ziet maar 
al te vaak dat er te gauw 
wordt besloten tot sloop. En 
dan klopt men aan bij de over
heid voor de centjes. Jammer, 
je praat wel over bouwkundig 
prima uitgewerkte complexen. 
Met dit plan tonen wij aan dat 
er ook andere wegen zijn die 
tot een perfecte oplossing 
kunnen leiden. En zonder een 
forse bijdrage van de over
heid." 



Smaal<politie Witte Wijl< test snacl<bars in de buurt 

I 
door Joyce van Baar 

ok onze wijk blijlet 
kampioen friet eten. Het vak
blad Snackkoerier meldt dat 58 
% van de Brabanders minstens 
een maal per week frie1jes uit 
de snackbar haalt, meestal op 
zondag. Daarmee neemt onze 
provincie landelijk gezien de 
eerste plaats in, op de voet ge
volgd door Zeeland en I1.-uburg. 
Hoog tijd voor een heuse friet
test, zo meent de redactie. Wie 
balet er wat van? De smaalqJoli
tie van De Buurtkrant ging op 
pad en testte vier snackbars in 
de omgeving. Ruiken, proeven 
en keuren. Maar vooral genie
ten, met een zachte G. 
Het testteam is geselecteerd uit 
een aantal willekeurige bewo
ners van onze wijk. De testda
turn is net zo willekeurig en 
wordt geprilet op een doorde
weekse dinsdagavond. Helaas is 
cafetaria St. Joris, hoek Sint Jo
rislaanjGeldropseweg dicht. Er 
wordt snel doorgefietst naar 
'Stap Us In' op de Geldropse
weg, zodat het streven om vier 
"buurtfriettenten" op onze test
lijst te zetten alsnog gehaald 
kan worden. 
De smaalqJolitie is overigens 
niet bepaald over een nacht ijs 
gegaan. Op exact dezelfde tijd
stippen wordt er door een flit
send team op de fiets een por
tie besteld bij de vier snack
bars. 

Op 
een 
ge
heim 
adres, er
gens in de 
Witte wijk zitten 
de 4 frietexperts al tan
denknarsend en hunkerend te 
wachten, met testformulier en 
potlood in de aanslag. Speciaal 
voor de test hebben zij hun 
avondmaaltijd thuis maar laten 
staan. "We zijn er helemaal 
ldaar voor", zegt een van hen 
dapper. 
We schrijven dinsdagavond, 27 
januari, 18.00 uur. Het keuren 
kan beginnen. 
De deskundige jury bestaat uit 
fijnproevers Hans Wetzer, Arna 
Govers, Neel van Roessel en Jim 
Spooren. Omdat we toch aan 
het testen zijn nemen we de 
laoketten ook maar mee in de 
keuring. Alleen een frie1je met 
is toch ook maar kaal? 
De spanning loopt snel op. De 
jury weet natuurlijk niet van 
wie het voorgeschotelde portie 
afkomt. Als de borden nr. 1 ge
serveerd zijn blijft het even 
muisstil. We horen alleen wat 

!lil Neel proeft 
en sd.llijft 
tegelijk 

ge
laaal( 

van verse 
steel1jes. Maar hoe 

vers zijn ze nou echt? Er wordt 
gelet op ldeur, grootte, smaal(, 
geur en nog veel meer. 
De borden nr. 2 worden al iets 
minder gretig aangevallen 
maar wel zeker zo serieus be
proefd en besnuffeld. Inmiddels 
wordt er luidruchtig heen en 
weer gepraat, waarbij het ons 
opvalt dat de kinderen binnen 
het team doodstil blijven. Friet 
proeven en keuren is ook niet 
voor iedereen weggelegd. Het 
blijft een serieuze taal(, zo zie 
je de jury met fronsende wenk
brauwen peinzen. 
Oei! Teleurstelling bij de bor
den 3, de kwaliteit lijkt belab
berd. De voltallige jury heeft 
zichtbaar moeite om de stee1-
1jes niet uit te kotsen. Uiteinde
lijk zijn dan ook de borden 4 
aan de beurt, 1ja, het blijlet on
derhand wel duidelijk waar de 
verschillen zitten. De combina
tie friet met een laoke1je is ge
woon heerlijk. Maar sommige 
porties zijn leld(er, andere sma
keloos en rijp voor de afvalbale 

,. JOO proeft 
en vult 
nauw
keurig 

zijn 
beoor

delings
lijst 
in. 

@Arnaen 
Hans beoor
delen de kro
ketten en de 
friet. 

Resultaten test Neel (10) Jim (9) 
De friet Îs een beetje vet I De smaak van de friet en 

friettent en heeft te weinig de kroket zijn goed, de 
smaak, de kroket is !ek- kroket is wel te vet, geur 

Cafetaria 'T Belske ker, wel een beetje vet- i van friet Îs zeer goed. 
Heezerweg 163 tig .. Conclusie: friet en I Conclusie: friet een 7,8 

kroket best goed. en kroket een 8. 

Friet en kroket hebben Desrl1aakvan defrieUs 
gee~ goede~maak,friet onvoldoende en de ho-

Cafetäria Van Hoof 
niet, kroket we! krokant, ket ishtJgslechter, de 
kroket is een beetje vet- kroket Îstevet. Condu-

St. Bonifaduslaan·g tig. Conclusie: friet niet sie: friet een 7en kroket 
goed, kroketók. een.t>. 

De friet heeft. niet veel I De friet is taai en de kro-
friettent smaak, de kroket is vies, ket is flut, een vette hap. 

beide zijn en ruiken vet- Conclusie: friet een 5 en 
I..' Automatique tig maar zijn wel kro- I kroket een 6. 
leenderweg 61 kant. Conclusie: friet is 

beetje lekker, kroket vies. 

De. smaak vandefriet De friet 15 best .lekker en 
ende ·kçoket lsvîes, ook de kroket smaakt goed. 

çafetaria Stap u.sin 
de geur van de friet is De kroket is wel \Jettig~ 
vi~s,de kroket is vet .. 

Geidropseweg 51 Conclusie: friet vies en 
de kroketis goed; 

Conclusie 
De beste friet en de De beste friet: 'T Belske, 
beste kroket komen van Beste kroket: Van Hoof, 
'TBe!ske. friettent 3 is 't minste. 
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Arna (48) I Hans (49) 
De friet krijgt een 7 en De.smaak van de friet is 
de kroket een 8. goed, smaak kroket zeer 

goed geur is minder. 
Conclusie: friet een !W2 
en kroket een 81/2. 

De friet krijgt een6en De smaak ven de friet is 
dekräketeeri 7. voldoende, smaak kro~ 

ket is goed, Conclusie: 
friet een 6 en kroket een 
7. 

De friet krijgt een omrol- Smaak van friet en kro-
doende, een 4 en de kro- ket zijn onvoldoende, 
ket een 61f2. Het zag er kroket is te vet. Conclu-
niet lekker uit, het leken sie: friet een 51/2 en KrO-
net restjes. ket een S. 

De friet krijgt een 61/2 en Smaak <in geur friet vol-
de kroket een.7 doende, we! te. vet, kro-

ket krijgt een voldoen~ 
de. CondusÎ!,driet een 
Slf2en kroket een 6112. 

'T Be!ske heeft de beste De beste friet en de 
friet en kroket, friettent 4 beste kroket komen van 
is een goede 2de. 'T Belske. 
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Wijl(bestuur roept nieuwe bewoners op om lid te worden 

door Wiegel' Comelissen 

at onze wijkvereni
ging van enorm groot belang 
is mag onderhand wel helder 
zijn. 
De hele witte wijk zou nooit 
zo beroemd geworden zijn, als 
er geen buurtvereniging was 
opgericht. En toch lijken voor
al de nieuwe bewoners af te 
haken. Geen beste ontwikke
ling. Het bestuur doet een 
dringende oproep. Lees alles 
over de voordelen voor een 
contributie van amper een 
paar tientjes per jaar. 

In 1993 hebben de oorspron
kelijke bewoners van onze 
wijk een kopersvereniging op
gericht, met als doel de geza
menlijke belangen van de le
den te behartigen. Iedereen 
werd lid! Al was het maar van
uit het comfortabele gevoel 
dat zo'n vereniging met je 
meedacht. En via de vereni
ging hoorden wij alles over de 
voortgang van de bouw. En 
werden wij geïnformeerd over 
zaken waar we op moesten let
ten. Daarnaast kon je via de 

e 
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De heren van de verkeers-
doorstroming hebben ge-
meend op een aantallcruisin-
gen in onze gemeente de 
fietsende weggebruiker tege-
moet te moeten komen. Om 
de wachttijden bij beveiligde 
lcruisingen niet al te zeer op 

vereniging op eenvoudige wij
ze in contact kon komen met 
je toekomstige buren. 

In de afgelopen jaren blijkt er 
echter een uittocht op gang 
gekomen van de oorspronke
lijke bewoners. Voor de nieu
welingen is het misschien niet 
duidelijk welke voordelen de 
vereniging kan bieden. Dat 
menen we af te kunnen leiden 
uit het dalende ledenaantal. 
Vertreld<ende bewoners zeg
gen hun lidmaatschap op. Lo
gisch. Maar van de nieuwe be
woners meldt zich lang niet 
iedereen aan als lid. Dat be
treuren wij en daarom willen 
we met klem een oproep doen 
om alsnog lid te wordenl 
Wat zijn vandaag de dag de 
praktische voordelen van een 
lidmaatschap? Om die vraag te 
beantwoorden noem ik een 
aantal zaken waarvoor onze 
vereniging zich in de toe
komst zou kunnen inzetten. 
Wellicht niet allemaal even 
spannend. Maar in onze ogen 
wel nuttig. Denk b.v. aan de 
plannen die de gemeente 
Eindhoven geregeld ontwik
kelt: de introductie van par
keervergunningen, het veran
deren van bestemmingsplan
nen, de 30 kilometer-zone. 

te laten lopen, als gevolg van 
passerende openbaar vervoers 
kolossen en overig gemotori-
seerd materieel, heeft men 
het lumineuze idee opgevat 
om de wielrijders vanuit alle 
richtingen gelijktijdig een 
kruising 
te laten "nemen". 
In de praktijk komt dit neer 
op groen licht voor alle trap-
pertjes. Hoezee. 
Nou ligt in de naam lcruising 
al opgesloten dat verkeer zich 
op een dergelijk punt lcruist. 

Een vereniging is eenvoudiger 
in staat gewicht in de schaal te 
leggen als het gaat om al of 
piet tegengas te bieden aan 
dergelijke plannen. Verder 
gaat de gemeente binnenkort 
weer beginnen met de waarde
bepaling van onze woningen, 
de zogenaamde WOZ bepa
ling. Wilt U weten of de nieu
we waarde die de gemeente 
voor uw woning gaat vaststel
len overeenkomt met de waar
de die dezelfde gemeente 
heeft vastgesteld voor uw bu
ren? Dan kan de vereniging u 
helpen om de relevante infor
matie te verkrijgen. Van een 
andere orde is ons streven om 
een coördinerende rol te ver
vullen bij het in stand houden 
van ons woongenot. Woonge
not wordt immers niet alleen 
bepaald door de kwaliteit en 
inrichting van uw eigen wo
ning. Woongenot wordt voor 
een groot deel ook bepaald 
door de leefomgeving. Wist u 
b.v. dat u zelf de gangpaden 
achter uw woning dient te on
derhouden? Kapotte stoepte
gels vervangen, lampen in de 
gangpaden vervangen, ver
stopte koll<putjes laten reini
gen of zelfs spiegels ophan
gen. Dat doet de gemeente 
niet voor ons, dat worden wij 

door Joan van den Dungen 

Voor een tientje een belasting
aangifte, uitgedokterd door 
lieden die er verstand van 
moeten hebben. Was tot voor 
kort een advies van de Belas
tingwinkel (gevestigd aan de 

Ol De belastingw:inl<:el, aan 
de Heezerweg nr 339. 

Voor knooppunten alwaar 
zich enige malen in het uur 
een aantal fietsers meldt, is 
deze brain wave nog niet zo 
gek. Konfrontaties zullen zich 
zelden voordoen. 
Naarmate het aanbod groter 
wordt, nemen ook de pro ble-
men toe. Een lduwen van fiet-
sen 
is het gevolg, met vloekende 
en tierende fietsers, die zich 
een weg tracht te banen naar 
de overkant. Niet in de laatste 
plaats wordt de irritatie opge-

I 
geacht zelf te doen. Dat valt 
ook te lezen in de koopcon
tracten die de oorspronkelijke 
bewoners hebben onderte
kend toen zijn de woning in 
1993 kochten. Is het dan niet 
handiger als een vereniging 
zich bekommert om deze za
ken? Als individu is het veel 
lastiger om dergelijke facilitei
ten te onderhouden. 

Woongenot wordt ook bepaald 
door de bereidheid van de be
woners om zich te houden aan 
de architectonische uitgangs
punten die destijds door de 
ontwerpers van onze wonin
gen zijn vastgesteld voor deze 
woningen. Om maar een voor
beeld te noemen, de vereni
ging heeft zich met de ge
meente ingezet om te komen 
tot één ontwerp voor nieuwe 
dald<apellen. De vereniging 
probeert ook een afstemming 
te bewerkstelligen voor de 
keuze van het moment om de 
gevels van onze huizen op
nieuw wit te verven. Als ieder
een dat op een willekeurig 
moment gaat doen krijgen de 
huizen straks afwijkende ldeu
ren! Want de Ideur wit kent 
vele varianten. 

De vereniging is ook van plan 

I 
I 

oude pastorie van de St. Jozef
kerk Tivoli aan de Heezerweg 
339) nog gratis. Nu moet men 
10 euro dold<en. 
Sinds de subsidielcraan is 
dichtgedraaid kan de Belas
tingwinkel zich niet meer zelf 
bedruipen. Het orgaan zit al 
sinds 2001 in zwaar weer. Met 
het uitblijven van de gemeen
telijke steun is de situatie zelfs 

wekt door het niet bekend 
zijn met "het groene golf" 
fenomeen. Oh, gij onweten-
den. 
Daarbij komt dat voetgangers 
de meest vreemde capriolen 
dienen uit te halen om het ve-
ge lijf te redden voor de aan-
stormende fietsenmassa. Een 
schoolvoorbeeld van deze ten 
hemel tergende situaties is 
wel de lcruising Vestdijk-Ten 
Hagestraat. 
Bij gerucht heb ik echter ver-
nomen dat deze toestand be-

door te gaan met alle bekende 
zaken zoals het uitgeven van 
deze wijldcrant, organiseren 
van de bekende wijkfeesten 
als koninginnedag, midzomer
nachtfeest, straatspeeldag, sin
terldaasintocht, nieuwjaarsre
ceptie etc. Overtuigd? Meldt U 
dan aan bij Luuk Sars, de se
cretaris van onze vereniging. 
Hij woont aan de Gebroeders 
van Doornestraat 20. 

BESTUURLIJKE 
MEDEDELINGEN 

Agenda 
In de komende maanden staan 
de volgende activiteiten op het 
programma: 
Algemene Ledenvergadering 
op donderdag 12 februa..ri 2004 
Vrijmarkt op Koninginnedag 
30 April 

Algemene ledenvergadering 

De jaarlijkse Ledenvergadering 
zal in 2004 plaatsvinden op 
donderdag 12 februari, en wel 
in de Caravelle. U krijgt tijdig 
een officiële uitnodiging met 
agenda van ons in de bus, 
maar noteert U nu alvast de 
datum in uw agenda! 

I 
J 

best wel zorgelijk te noemen. 
Vorig jaar werden zo'n dui
zend Stratummers, veelal met 
een ldeine beurs geholpen bij 
het invullen van hun aangifte. 
Vooral studenten van de Fon
tys Hogeschool en gepensio
neerden doen hun best het 
maximale bedrag voor hun 
cliënten terug te kunnen ont
vangen. 

wust is gecreëerd. 
Kamer 312 van het Dorint 
schijnt permanent verhuurd 
te zijn aan de bedenkers van 
deze janboel. Daar kunnen zij 
zich tijdens de spitsuren op 
toerbeurt verkneukelen aan 
de chaos die zich aan hen ten-
toonspeidt. Het management 
zal van mening zijn dat bete-
re arbeidsvitaminen voor de 
medewerkers niet denkbaar 
zijn. 

Bert Koopmans 
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Wijl<bewoners lopen Marathon van Londen v()or gc~ede doel 

door Joan van den Dungen 

ans Raymakers uit 
de Burghstraat en Marco Jon
kers uit de Schalmstraat zijn 
er bijna ldaar voor. Zij moeten 
de eer van onze (sportieve) 
witte wijk hoog houden in de 
beroemde Marathon van Lon
den. Op 18 april is het D-Day, 
een monstertocht van maar 
liefst 42 kilometer en 195 me
ter en ... met ruim 30.000 deel
nemers. 
Het tweetal neemt deel aan 
een sponsorloop voor het Ro
de Kruis. Marco en Hans heb
ben zich aangemeld voor het 
zogeheten project Team in 
Training na een oproep in on
ze vorige Buurtkrant. Bedoe
ling is dat zij samen met acht 
andere lopers ieder minimaal 
1500,- euro inza.l1lelen voor 
het goede doel, een kinderre
validatiecentrum in Barranqui
la, een Noordelijke havenstad 
Véh'l Colombia. Met de op
brengst kunnen ldeine kinde
ren met een lichamelijke of 
verstandelijke handicap ver
troeteld worden in de kliniek. 
"In oktober zijn we begonnen 

met trainen", zegt de 28-jarige 
Marco, IT-consultant bij DAF 
Trucks. "Voorzichtig gestart 
met de halve marathon van 
Eindhoven. Gelukldg beschik
ken we allebei over een rede
lijk goeie basis conditie. Een
maal per week ga ik zwem
men, baantjes trekken in het 
50-meterbad van de Tongel
reep. Heerlijk, kan ik trou
wens iedereen aanraden. Maar 
ik loop ook best veel. Ik ren 
sowieso ell<:e week met een 
stel vrienden naar het Gat van 
Waalre. Daar nemen we dan 
een frisse duik en rennen we 
weer vrolijk terug. Niet verder 
vertellen hè, want daar mag je 
officieel niet zwemmen!" 

<I> Hans, tweede van lin1{S, 

ziet af op het strand van 
Egmond. 

Marco en Hans trainen zich 
sinds begin deze maand wer
kelijk suf voor de Marathon in 
Londen, hun eerste die zij he
lemaal uit zullen lopen. Vier 
tot vijf maal per week lopen 
zij een afstand van 10 tot 32 
kilometer. Een loodzwaar trai
ningsprogramma, onder pro
fessionele begeleiding van Jan 
Jansen van atletiekvererüging 
Olympia. Op 11 januari liepen 
zij al mee in de (halve)Mara-

G Marco (9425) is bijna aan de :finish in Egmond. 

thon van Egmond aan Zee, be
doeld als 'opwarmertje'. 

Computerprogrammeur Hans 
Raymakers (42) zegt al bijna 
tien jaar lang niks aan sport 
gedaan te hebben. "Pas het 
laatste jaar zit ik een keer of 
vier per week in het fitness
centrum aan de Aalsterweg. 
Lopen en fietsen. In oktober 
vorig jaar heb ik ook de halve 
in Eindhoven gelopen. Marco 
is alleen iets sneller. Ik geloof 
niet dat ik hem straks in Lon
den voorbij zal sprinten. Al
hoewel, ... zeg nooit nooit." 

Gezonder leven 
Hans: "Je moet er wel dingen 
voor laten, gezonder gaan le
ven. Meer fruit, meer water. 
Met carnaval vorig jaar ben ik 
trouwens al gestopt met ro
ken. Ik pafte een half pakje 
Marlboro per dag. Mijn doel 
was dit jaar de hele Marathon 
in Eindhoven. Maar als je dan 
zo'n kans krijgt in Londen, tja 
dan ga je ervoor." Grinnikend: 
"Vrienden roepen; 'goh, dat 
had il< nooit achter jou ge
zocht!' Of; 'il< word al moe als 
ik eraan denk'. "Maar zoiets 
moet je toch eens in je leven 
gedaan hebben?" 

.. Team in training, te we
ten (vlnr): Hans, Marco, 
Bart en voorop Susan en 
Monique. 

Marco knikt eens: "De training 
is best zwaar maar met een 
goeie voorbereiding is het best 
te doen. Het kost wel enorm 
veel tijd. Vijf maal in de week 
meer dan een uur lang rennen 
tot je erbij neer valt. Dan weer 
douchen. Ik denk dat we er 
wekelijks ieder een uurtje of 
tien mee zoet zijn. Vaak in rot
weer; koud, nat terwijl het 
keihard waait. Soms moet je 
jezelf ertoe zetten, dwingen 
als het ware. Het vergt nou 

eenmaal een ijzeren disci
pline." 
"Weet je, het leuke is dat je 
niet alleen met je eigen spor
tieve prestatie bezig bent 
maar ook in een hele groep. 
En het goede doel is natuurlijk 
fantastisch. Uiteraard zullen 
we de eer van onze wijk hoog
houden! We hebben er allebei 
hartstikke veel zin in." 

Helden 
Naast alle intensieve voorbe
reidingen zijn Marco en Hans 
ook nog eens druk in de weer 
met het inzamelen van spon
sorgelden. Wijkbewoners die 
hen willen sponsoren kunnen 
direct een bedrag overmaken 
op giro 325 4500 ten name 
van Rode kruis Eindhoven on
der vermelding van 'marathon 
Hans en Marco'. Ook kunnen 
zij een e-mail sturen naar de 
Buurt1<rant. De redactie zorgt 
ervoor dat de mailtjes dezelfde 
dag nog bij onze helden te
rechtl<ümen. Hans: "Kom op 
mensen! Laat ons niet in de 
steek! Sponsor ons voor een 
prachtig doel! Alle giften zijn 
welkom." 
Zie voor meer info: 
http://teamintraining.dse.nl 



li 
door Bert Koopmans 

e Engelsen zijn gek 
op ranglijsten van welke aard 
dan ook. Veelal wordt er dan 
een gokelement aan gekop
peld, want van gokken wordt 
men aan de overkant van de 
plas helemaal lyrisch. In Ne
derland kunnen we er ook wat 
van. Volk van allerlei pluima
ge, bedrijven, instellingen, 
verenigingen etc. doen ieder 
jaar hun stinkende best om zo 

Het mag wellicht idioot ldin
ken, maar de afgelopen nach
ten heb ile met regelmaat wak
ker gelegen van Rob Oudkerk, 
de inmiddels afgetreden pr"dA
wethouder van onze hoofd
stad. Ooit heb ik op hem ge
stemd. Als Kamerlid was hij 
vlotgebelct, vooral tijdens de 
Parlementaire Enquête over de 
Bijlmerramp. Een politicus 
naar mijn ha..rt waar ile ontzag 
voor had. Maar tevens een 
hoerenloper, zoals hij zelf in
middels heeft toegegeven. En 
wat voor een! 
Nu alleen landelijk maar ook 
in onze wijk blijlct het een re
gelrechte smet. De socialisten 
voeren immers nog steeds de 
lijst in heel Stratum aan. Tja, 
niks mis mee dat Oudkerk 
naar huis is gestuurd, denk ik 
nu. Een bestuurder, en zeker 
zo'n kopstuk uit de politiek 
had beter moeten weten. Zijn 
grote bek en vooral zijn uit de 
schoolldappen met een flinke 
slok op, heeft hem nu aan de 
rand van de afgrond gebracht. 
Wellee suldeel gaat nu tegen 
een bekende columniste van 
een landelijk dagblad opbiech
ten dat hij een van Amster
dams grootste bordeelsluipers 
is? En met zijn broek op zijn 
knieën bovenal vaak zielige en 
totaal afhankelijke heroïne
hoertjes in zijn eigen wijk be
zoekt? Eigen schuld, dildee 

door Joan van den Dungen 

Buurtbewoners kunnen hun 
hart weer vasthouden. De ge
meente Eindhoven verwacht 
deze maand de taxaties voor 
de nieuwe WOZ-waarde af te 
kunnen ronden. 
Ruim 3500 woningen in de 
Lichtstad krijgen een controle, 
die vaak steekproefsgewijs 

hoog mogelijk op een voor 
hen relevante lijst te verschij
nen. Dat geeft uitstraling, een 
ldele, een bevestiging van de 
geleverde prestatie. Ik vind 
het allemaal best, ieder z'n lol. 
Waar ik wel enige reserve be
tracht is de culinaire lijst waar 
men sterrekes en andere ldas
seringen kan "verdienen" Dit 
naar aanleiding van een arti
kel in een lokaal dagblad met 
de kop "Brabant niet bij de 
eerste twintig" 
In eerste instantie had ik geen 
flauw idee waarover het ging, 
maar al snel werd duidelijk 
dat je voor een culinaire uit
spatting extraordinair niet in 
het brabantse land moet zijn. 
Waar wel, werd mij niet hele
maal duidelijk, want het com-

bultl Had hij zijn dildee kop 
maar moeten houwen aan die 
bar denk ik dan, los van het 
feit dat bijna heel Nederland 
het met me eens is. 
OK. Maar ik breng deze ranzi
ge affaire even terug naar on
ze Witte Wijk. Persoonlijk ken 
ik er zeker twee uit onze 
buurt die zich regelmatig la
ten bevredigen door een hoer
tje. Minderjarig, illegaal of 
slachtoffer van mensenhan
del? Mogelijk weten ze het 
niet eens. Het staat vast niet 
op de blote buik van de vaak 
jonge meisjes geschreven. En 
dan druk ik me nog voorzich
tig uit. Ik zal die twee mijn vi
sie nog eens stevig inpeperen. 
Gelukldg kondigt justitie aan 
een speerpunt van dergelijke 
misdrijven te maken. 

Gek. Onlangs nodigde een ou
de schoolvriend, die inmiddels 
al zes filialen van een superde
luxe massagesalon in het hele 
land bezit, me uit. Ik weigerde 
beleefd. Maar na lang aandrin
gen ben ik na sluitingstijd, 
eerlijk hoor, uit pure nieuws
gierigheid een ldjkje gaan ne
men in zijn toko, de Massage
salon aan de Leenderweg. En, 
ik moet eerlijk toegeven; het 
moet vast een paradijs zijn 
voor de man die op zoek is 
naar genegenheid. Wat een 
luxe! Bubblebads, speciale ma-

I 
middels een geveltaxatie ge
beurt. 
Vooral de huizen, die de laat
ste jaren in de directe omge
ving zijn verkocht, dienen als 
graadmeter voor de nieuwe 
WOZ-waarde ( Wet Waarde
ring Onroerende Zaken) voor 
de periode tot eind 2008. Ook 
voor onze wijk wordt een fik
se stijging verwacht. 
De gemeente Eindhoven be-

Buutztktza.nt 

mentaar van de ter zake kun
digen was niet van de lucht. 

Nou kan ik me voorstellen dat 
een stukje gefileerde paling 
weggemoffeld in een stapel
bed van sla geen schoonheids
prijs verdiend. Maar wellee 
kniesoor heeft nou moeite 
met een tournedootje dat on
der een grote plas pepersaus 
schuil gaat. De porties zijn 
veelal te groot of te ldein. De 
wijn is niet op temperatuur en 
de sfeerverlichting brandt niet 
op de juiste sterkte. De kaar
sen van de HEMA walmen en 
de ober heeft vuile nagelbed
jes. Tevens komt hij erg stijfjes 
over hetgeen de sfeer niet ten 
goede komt. De mantel wordt 
bij het vertrek over je heen ge-

trassen. Schoon en fris. En, ... 
zoals het fotoboek toont; 
bloedmooie meiden die je 
kunnen masseren tot ... Het 
kan kennelijk niet op. En dat 
alles in en sfeer van body to 
body. Ik moet wederom eerlijk 
bekennen dat ile er tot voor 
een paar jaar terug nog nooit 
van had gehoord. 
Zelf ben ik ook wel eens in 
een ordinaire hoerentent ge
weest. Het was een jaar of tien 
terug. Ik vergeet nooit meer 
dat we na drie uur in de nacht, 
nadat de kroegen op het Star
tumseind gingen sluiten met 
een taxi naar een bordeel in 
de Edisonstraat reden. Het was 
na een avondje stappen met 
collega's van een reclamebu
reau. 'IWee, overigens keurig 

weert de werkwijze aangepast 
en verbeterd te hebben na de 
ervaringen met de eerste fase 
van herwaardering (2001 tlm 
2004), waarop veel kritiek 
kwam. De (gevel-) taxaties wor
den nu uitgevoerd door des
kundigen van de gemeente of 
het ingehuurde Ingenieurs bu
reau Oranjewoud. Bij koopwo
ningen gaat men in de regel 
uit van de prijs die omliggen-
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gooid en de prijs/kwaliteit ver
houding deugt ook al niet. 
Ik laat de lijst aan mij voorbij 
gaan, want van al dat gezeur 
word ik niet vrolijk. 
Ik concentreer mij, voor mijn 
buitenshuis dineetje, op de na
bije omgeving van het Burgh
plein. Binnen een straal van 2 
kilometer, dus op loopafstand, 
wordt men verrast door een 
aanbod van internationale ge
rechten tegen redelijke prij
zen, gecombineerd met goede 
kwaliteit en een gezellige bra
bantse service. Ik stel mijn ei
gen ranglijst je wel samen. Het 
voordeel van de geringe af
stand biedt overigens geen en
kele garantie op een onge
schonden thuiskomst. (dit 
voor de ingewijden) 

o Massa
gesalon 
aan de 
Leender
weg in 
Eindho
ven. 

getrouwde collega's, van wie 
il< het NOOIT had verwacht be
taalden voor een half uurtje 
naar boven. Met een buiten
landse dame. De andere da
mes, naast ons op de banle 
drongen aan om mee te gaan. 
Nee, zo dacht ik Laat me dan 
maar liever een watje zijn. Ik 
ren liever op zondagochtend 
om zeven uur in de ochtend
douw door het Genneperpark 
Vroege wandelaars groet ik al
tijd vrolijk 'MORGE!' En nie
mand zal mij geloven toen ik 
afgelopen zondag een van die 
trimmende gastvrouwen uit 
datzelfde bordeel tegen het lijf 
liep. Mijn geheugen heeft me 
nog nooit in de steek gelaten. 
"Goeiemorgen!" . 

Joan van den Dungen 

de panden opbrachten. Alleen 
bij huurwoningen wil men 
binnen nog wel eens een ldjk
je komen nemen. 
De nieuwe taxaties gelden 
straks als waardepeildatum 1 
januari 2003. Maar voor de be
lastingbetaler geldt het belas
tingtijdvak van 1 januari 2005 
tot en met 31 december 2008. 

Bron: Stadsdeelkantoor 
Stratum 

CDA ZETE IN 
E IJK 

Van onze redactie 

De meeste buurtbewoners 
hebben vorig jaar CDA ge
stemd. Dit terwijl de PvdA de 
grootste partij blijft in Stra
tum. In maar liefst 13 van de 
17 stemdistricten lcwamen de 
socialisten als winnaar uit de 
bus. De villawijk Den Elzent 
blijlct nog immer een VVD-bol
werk. Het CDA haalde ook in 
de Rochusbuurt het grootste 
aantal stemmen (37.9%). In Ti
voli en de Sintenbuurt is mas
saal op de PvdA gestemd. 
Bron: Stadsdeelkantoor 

THOMAS EN SANNE 
POPU IRSTE 
KINDERNAMEN 
Thomas en Sanne zijn nog 
steeds de populairste kin-
dernamen, Dit blijkt uit re-
cente cijfers van het de So-
ciale verzekeringsbank 
(SVB). Voor meer info zie 
www.svb.nl 

jongens meisjes 
1 Thomas Sanne 
2 Daan Emma 
3 Tim Iris 
4 Sem Anne 
5 Lars Julia 
6 Luca.s Isa 
7 Sam Lisa 
8 Niels Anna 
9 Bram Fleur 

10 Max Femke 
11 Jesse Britt 
12 Ruben Eva 
13 Tom Noa 
14 Milan Amber 
15 Riek Lotte 
16 Luuk Sophie 
17 Stijn Anouk 
18 Robiri Nina 
19 Bas Kim 
20 Kevin Naomi 

Redactieadres: 
Van Doornestraat 31 
Redactie: 
Joyce van Baar ,Wieger 
Cornelissen, Bert Koopmans 
Maarten van Roessel (fotogra
fie en vormgeving) 
Eindredactie: Hans Hurkmans 
Hoofdredactie: 
Joan van den Dungen 
Druk: Koppie Koppie, 
Eindhoven 

qlps O~ 
opmetzkln~en 
Heeft u nog tips of opmerkin
gen? Mail ons gerust! 
buurtkrant.nieuwewittedorp 
@tiscali.nl 



door Hans Hurkmans 

an de woonomge
ving lag het niet, maar het ge
zinsleven met drie opgroeien
de jongens in huis vroeg toch 
wel om enige uitbreiding van 
de leefruimte. Dat bracht Jos 
en Annette ertoe om hun huis 
aan de Gebroeders Van Door
nestraat te verkopen en in ja
nuari van het afgelopen jaar 
met hun jongens Rens, Vince 
en :Milo naar de Rik Wouters
weg te verhuizen. 

"We wilden graag meer ruim
te", vertelt Jos. "Maar we wil
den ook graag in Stratum blij
ven wonen. Voor de Witte 
Burgh hebben we een hele tijd 
in de Rochusbuurt gewoond 
en we vinden onszelf inrnid-
deIs wel echte StraLiliTl1TIerS~ 

Uitbouwen was echter geen 
optie, want dan zou van de 
toch al niet zo grote tuin bijna 
niets meer overblijven. We wa
ren dus zonder al te hoogge
spannen verwachtingen wat 
rond aan het kijken. Vooral 
ook omdat we al snel in de ga
ten hadden dat groter wonen 
ook betekende: veel meer be
talen." 
Er waren ook nog wel wat 
meer voorwaarden zo bleek al 
pratende. "We zaten min of 
meer op een cruciaal punt. Als 
we nog iets wilden, dan moes
ten we het nu doen", legt Jos 
uit. "Want nu met die opgroei
ende jongens heb je echt wat 
aan een ruimer huis. Stral<s 
hoeft het niet meer want dan 
zitten we weer met ons 
tweeën." 

"Verder moesten we wel iets 
vinden dat echt aan onze ver
wachtingen zou voldoen. Als 
je zo'n huis in zo'n buurt als 
de Witte Burgh opgeeft, moet 
er ook wel echt een substan
tiële verbetering tegenover 
staan anders moet je het niet 
doen. Die kans deed zich toen 
ineens voor met het nieuw
bouwproject aan de Puttense 
Dreef. Voor een betaalbare 
prijs konden we er flink in 
ruimte op vooruitgaan. Boven
dien lag het in Stratum en 
konden de jongens gewoon op 
dezelfde school blijven. Ideaal 
dus." 
Meer ruimte is er zeker. Als je 
de kamer binnenkomt, lijkt er 
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®> Achter hun nieuwe huis (vlnr) Rens, Milo (voorop), Annette, Jos en Vince Verhoeven. 

maar geen einde aan de ruim
te te komen. In feite is er spra
ke van twee woonkamers, een 
eetkamer en een, door een los
se, van het plafond vrijstaande 
wand afgeschermde, ruime 
keuken. Deze gigantische 
ruimte is ontstaan omdat de 
Verhoevens al tijdens de bouw 
zo'n vijftig vierkante meter 
aan de oorspronkelijke bene
denverdieping aan lieten bou
wen. Door de zeer glasrijke 
achtergevel zijn in het donker 
nog net de contouren van een 
behoorlijke tuin te onder
scheiden. Dat met die ruimte 
is dus wel gelukt. 
"Ik moet wel zeggen dat het 

snel went", aldus Jos. "Het valt 
me eigenlijk alleen nog op 
omdat er telkens weer mensen 
binnenkomen die er wat van 
zeggen. Maar dat neemt niet 
weg dat we natuurlijk elke 
dag genieten van die ruimte. 
De jongens hebben het hier 
ook fantastisch naar hun zin. 
Vooral de twee oudsten, Rens 
en Vince, vonden het al me
teen geweldig. Hier recht te
genover heb je al een grote 
wei met een grote klimboom 
en drie minuten lopen en je 
zit in het bos. Dat is toch wat 
anders dan het Burghplein. Als 
ze daar in een boom klom
men, kwam er altijd wel ie-

mand vertellen dat dat toch 
niet de bedoeling was." 

"Nu we hier wonen merk ik 
ook wel dat je hier wat minder 
merlct van de oprukkende 
stad. Zoals het parkeerpro
bleem en de Heezerweg die 
toch wel ernstig aan het ver
loederen is. Het is hier SO"wieso 
een heel ander type wijk dan 
toen we tien jaar geleden be
gonnen in de Witte Burgh. De
ze wijk is veel gemêleerder 
van opzet. Met veel meer ver
schillende type bewoners. De 
Witte Burgh trok toentertijd 
allemaal dertigers met kleine 
kinderen. Hier zitten ook veel 

alleenstaanden en senioren". 
"Ik ldjk wel met heel veel 
schik terug op onze tijd in de 
Witte Burgh. We hebben er 
echt een heel goede tijd gehad 
en ik heb er nog steeds goede 
contacten. Ik zit nog in het 
zaalvoetbalteam en als er een 
buurtfeest is ga ik er graag 
nog eens naar toe." 
De Verhoevens zijn niet de 
enigen die in de Putterse 
Dreef een verbetering zagen. 
In totaal zijn er zes huishou
dens '(an de Witte Burgh, alle
maal Gebroeders Van Doorne
straat, naar de voormalige 
sportterreinen van de DAF ver
huisd. 



door Joyce van Baar 

erder al lieten we een 
aantal brugidassers aan het 
woord. Deze keer bezochten 
we twee scholieren van de der
deldas middelbare school. Ze 
wonen allebei iri'Clè .:Gebroe
ders Van Doornesfi;fl:§l;~'~~:zijn 
14 jaar. . .. 

Maddy Rutt~:fiis et 
twee weken gelèen~~gon
nen op De Rooi P~~f11 Ze 
vindt het een helel'euke 
school, met dit~.aa~ii 
mentor. Ze heeft nli 
voor de rishting horeca, 
ren en kok~n;:r 
Een belangrijk!Jfl 
punten al voor .. 

voor het la~frf; . 
Koken vniä':zé 
zo leuk, het serve 
daaromheen des te Feel;, 
Ze hebben ongei\!~~t2~~.vak-

I 

ontgaan z:ijn;;'~e stoer~ 
driewieler ~j[1igpets 
stuur is inmiddels 

the street~;~" 
kant Toyvi~~ .•• ~}R;ad~!iifoch 
lijlct de Ein~tlOVensé·' -
ding een regêlrechte w it 
te worden. En het Burghplein 
is HET parcours bij uitstek 
voor de buurtldds. 

"Is dat niet gevaarlijk?", vraagt 
een oudere dame van het 
Burghplein zich hoofdschud
dend maar hardop af als zij de 
ldeintjes op een woensdag
middag in volle vaart voorbij 
ziet scheuren. "Nee, valt reuze 
mee", beweert Toyvision direc
teur Herman de Wild. "Hij is 
als zeer veilig getest. Er zit 
geen stuur op maar ldnderen 
hebben de controle over de 
Triker zeer snel onder de knie. 
Wel adviseren wij altijd om al
tijd een helm te dragen." 
Het technische concept van de 
Triker S3 (leeftijd 7 tot 13 jaar) 
blijlct uniek. Trikers sturen 
middels een vernuftige con
structie met onverslijtbaar 
rubber eenvoudigweg door 

'" Maddy Rutten 

ken, het langst zit ze tot 15.30 
uur op school en ééns in de 
twee weken is ze één dag al 
om 12.00 uur uit. Dus het 
rooster is best aangenaam. 
Met het huiswerk valt het ook 
wel mee. 

De praktijklessen worden op
gesplitst in een week keuken 
en een week kantine. Hier mo-

hun lichaamsgewicht naar 
linles of rechts te verplaatsen. 
En dan moeten zij zichzelf 
vasthouden aan twee handva
ten boven de achterwielen. 

Skitechniek 
Het bochtengedrag en ook de 
snelheid zijn vergelijkbaar 
met die van een skateboard of 
skeelers. De wijze van 
sturen doet ver-
dacht veel 
denleen aan 
de zogehe
ten 'car
ving-tech
niek', be
kend 
van het 
sldën. De 
achterban
den van de 
driewieler be
staan uit echte 
slicks, die ook op 
snelle ka..rt racemon-
sters liggen. Kinderen kun
nen met gemak een snelheid 
van 30 halen. 
"Wij vroegen ons af", vervolgt 
directeur De Wild. "Hoe krij
gen we dat bijzondere sldge
voel op wielen? De Triker is ei
genlijk ontwildeeld vanuit het 
snowboard. Ik noem hem dan 
ook liever geen ligfiets, eerder 
een trap-snowboard op lucht
banden." 
De Triker werd onlangs op de 
FietsRAI 2003 al uitgeroepen 

Buutztktztlnt 

gen ze dan 'werken'. Ook de 
kassa bedienen hoort daarbij. 
Het leukste vak is ckv (culture
le kunstzinnige vorming), 
vindt Maddy. "Je mag dan bij
voorbeeld de stad in om foto's 
te maken van mooie ge bou
wen. Of een museum bezoek 
zelfs naar een film horen daar
bij, later maak je daar dan in 
groepsverband een verslag van 
op zo'n groot vel. De ldas be
staat uit evenveel jongens als 
meisjes, jongens ldezen vaker 
voor de richting baldeerij. 
Bij deze school wordt nu een 
hotelschool gebouwd en dat 
lijlct haar ook wel wat." Voorlo
pig is Maddy dus onder De 
Pannen. 

Marieke Dinnissen zit op het 
Van Maerlant en heeft voor 
het gymnasium gekozen. Ei
genlijk weet ze nog helemaal 
niet wat voor richting ze in 
wil en ach, met het 'gym' kun 
je alle kanten op. 
Ze vindt het een leuke school 
met wel wat veel huiswerk Ze 

tot ANWB ldnderkeus in de ca
tegorie speelfietsen. De jeugd, 
die de techniek opvallend snel 
onder de lmie kreeg, waar
deert hem met rapportcijfer 
9,3. Maar ook de valcjury was 
lovend over de toegepaste 
techniek "De Triker doet het 
meest denleen aan een minia
tuur van de ligfiets", aldus het 
rapport. "Het fun-gehalte is 
groot. Het ontvverp heeft de 

Februari 2004 - 10e jaargang - Nummer 22. 

'" Marieke Dinnissen 

heeft ongeveer 32 uur les per 
week, inclusief Grieks en La
tijn. Marieke vindt het toch 
niet zo heel moeilijk, al maalct 
ze haar huiswerk vaak pas op 
het laatst. Ze doet immers ook 
nog aan tennis, Jazzballet (al 9 
jaar) en jiujitsu, kortom een 
druldee week Vriendinnen 
van de lagere school is ze wel 
uit het oog verloren. "Het 

<I> De Til<e:r. 

ha..rten van de jonge testrijders 
gestolen." 

Slalommen 
Toyvision in Eindhoven tech
nologiestad kan de vraag nau
welijks meer aan. Niet alleen 
Europa maar ook Korea, de 
Verenigde Staten en Japan 
staan in de rij voor de opval
lende driewieler. Om de vraag 
bij te kunnen benen moet de 
fabriek volgend jaar een nieu
we tweede productielijn ope
nen. In 2004 zullen er tenmin-

I 
meeste doe je toch met vrien
dinnen uit de ldas." 
"De hele school heeft net een 
'contactdag' gehad", vertelt 
Marieke. "Je hebt toch altijd 
weer nieuwe ldnderen in het 
begin van het schooljaar en 
dan is het extra gezellig om 
eens leldeer met iets anders 
dan school bezig te zijn. 
Dit jaar zijn de 3e ldassen op 
Aqua Best geweest en hebben 
ze zich vermaal ct met o.a. 
mountainbiken en boogschie
ten. De dag eindigde met een 
groot jaarlijks schoolfeest. 
Maar goed dat het donleer was 
toen papa (Leo) me op kwam 
halen, want hij had zijn pan
toffels nog aan." 
Cool is anders, maak ik daar
uit op. Marieke verheugt zich 
nu al op het volgende uitstap
je. In het voorjaar gaat de klas 
op excursie, naar Xanten in 
Duitsland. "Daar worden dan 
wat kerken en musea bezocht, 
het is een cultureel uitstapje 
goed voor je Duits maar vooral 
ook gezellig." 

ste 125.000 exemplaren 
van de band gaan rollen, 
meldt de fabrikant. 
"De Wild: "De Trileer is 
een nieuwe trend. De 
jeugd lijlct het onderhand 
beu om dagelijks achter 
de computer te hangen. 
Kinderen willen weer naar 
buiten. Nu racen ze al te-

gen elleaar. Er worden 
zelfs al speciale par

cours met hinder
nissen uitgezet. 

Men vindt het 
schitterend 

om te sla
lommen". 
Inmid
dels 
wordt op 
industrie
terrein Ek-

kersrijt al 
de laatste 

hand gelegd 
aan de ontwildeeling 

van twee nieuwe uitvoerin
gen, speciaal voor de ldeintjes. 
De Trilcer Zig Zag driewieler is 
ontworpen voor ldeuters ( 3 
tot 5) en de nieuwe Viper is ge
schilct voor ldds van 5 tot 7. 
Ouders moeten echter niet 
schrildeen van de prijs! Voor 
de meest eenvoudige uitvoe
ring van de Triker moeten zij 
299 euro neertellen in de fiet
senwinleel. 

Info: www.triker.com 


