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door Hans Hurkmans 

igenlijk was het 
jammer dat 'onze jongens' 
in Portugal er niet aan mee 
wilden werken om er ook 
nog een feestelijk oranje
sausje over te gieten, maar 
ondanks dat hebben we za
terdag 19 juni van een fan
tastisch midzomernachtfeest 
kunnen genieten. 
De chefs van de feestcommis
sie hadden er voor gezorgd 
dat alle benodigde ingrediën
ten in het feestrecept aanwe
zig waren. Het begon 's mid
dags al met humor in de per
soon van clowTI Maria van Erp 
voor de jongste feestneuzen. 
Die konden bovendien hun 
hart ophalen op twee spring
kussens, altijd diid<e pret na
tuurlijk. 

Idol Eric 
Daarna kwam één van hoogte
punten van de dag. Idol Eric 
maaltte zijn opwachting in de 
feesttent. En dat hij een pu
bliekstreld<er van formaat 
was, bleek wel uit het feit dat 
de tent tijdens zijn ruim een 
half uur durende optreden af
geladen vol was. Vooral de 
jeugd, die natuurlijk massaal 
vooraan stond, ging uit zijn 
dak. Na het optreden wilde 
Eric nog wel een tijdje handte
keningen uitdelen achter de 
tent. Iedereen naar buiten dus, 
tent leeg. Het was ook best 

leld<er weer, dus nog even ge
nieten van het zonnetje tot 
het heerlijke buffet werd geo
pend, was mooi meegenomen. 
Ook dit culinaire deel van het 
feest was voortreffelijk en 

.. Het springkussen was popularr bij de ulddes. 

m 

werd bovendien overgoten 
door een aangenaam zonnetje. 
In de tent begon het intussen 
langzaamaan meer en meer 
oranje te ldeuren. Op een ko
lossaal scherm was inmiddels 

het laatste deel van de wed
stTijd Duitsland - Letland te 
zien. En tot grote vreugde van 
de al aanwezige oranjeadepten 
bleef het daar 0-0. Nou dat was 
alvast luooi meegenomen. 

., Genieten van culinarre lel{keJl."11ijen in het zonne-ge. 
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<!O Idol Eric deed zijn best 
en maalde er een leul{ op
treden van. 

Toen kwam de dramatisch ver
lopen voetbalthriller. Afijn, ie
dereen weet hoe het ging en 
kan zich wel voorstellen hoe 
het met de sfeer in de tent als 
een jojo op en neer ging. 
Gelulddg hadden we 'André 
Hazes' nog om de stemming 
er weer in te brengen. Het 
feest kwam dus weer snel op 
gang en ging vervolgens door 
tot in de kleine uurtjes. 

In dit nu 
10 jaar Een terugblik 2 

De bouw 1993-1994 

laatste nieuwelingen 5 

Schiideren gevels 

Verbouwen of verhuizen 



door Wieg er (omeiissen 

e wijkvereniging 
viert dit jaar haar tienjarig be
staan. De datum waarop we 
dit jubileum vieren is enigs
zins arbitrair gekozen. For
meel werd de vereniging im
mers al in november 1993 op
gericht toen de vereniging 
haar statuten notarieel liet 
vastleggen. Maar omdat de be
woners pas vanaf juni 1994 
hun huizen betrokken zegt 
het gevoel dat we nu pas tien 
jaar bestaan. En op dat gevoel 
gaan we af. Al was het maar 
omdat je veel beter een feestje 
kunt organiseren in juni als 
het buiten lekker warm is. 
Omdat het geen zin heeft in 
een korte tijd twee feesten te 
organiseren hebben we beslo
ten het jubileum te vieren op 
het moment dat we het, in
middels traditionele, midzo
mernachtfeest vieren. 

Hoe ontstond het idee om een 
wijkvereniging op te richten? 
Eigenlijk bij toeval. Als aspi-

rant koper, fietste ik in 1993, 
toen ik nog nadacht of ik wel 
geïnteresseerd was in een wo
ning in het Witte Dorp, op een 
willekeurige zondagmiddag 
naar het Burghplein om te be
kijken hoe de woonomgeving 
eruit zou zien. Op het Burgh
plein was aanspraak genoeg 
en na wat doorvragen werd 
uitgelegd hoe het Witte Dorp 

haar zaalges georganiseerd 
had. Het idee van een stich-
ting die gezamenlijk onder
houd regelde voor de hele 
wijk en tegelijkertijd wat ge
zellige activiteiten organiseer
de op het Burghplein bleef 
hangen en nadat de koopcon
tracten getekend waren en de 
bouw was begonnen infor
meerde ik bij het Bouwfonds 
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Ol! :Kruiwagenrace (foto boven) tijdens het 
openingsfeest (foto rechts) in 1995. 

naar de 
adressen van 
alle aanko
mende bewo
ners. Het 

BouV\rfonds weigerde in eerste 
instantie die lijst met gege
vens beschikbaar te stellen, 
maar na wat aandringen kreeg 
ik gedaan dat ik aan het einde 
van een van de kopersbijeen
komsten een mededeling 
mocht doen. In augustus 1993 
opperde ik aan het einde van 
de bijeenkomst in de Tongel
reep mijn idee en de rest is ge-

schiedenis. Het idee om lid te 
worden van een dergelijke 
club sprak aan en in mei 1994 
kende de wijkvereniging al 72 
betalende leden. 

In de beginperiode 'was er 
vooral animo om gemeen
schappelijk na te denken over 
verbetering van de woningen 
en over de inrichting van onze 
directe leefomgeving. Zo heb
ben we in 1994 een commissie 
in het leven geroepen om uit 
te zoeken of alle woningen 
een dakterras konden krijgen. 
Een jaartje later meldde zich 
een viertal bewoners voor de 
verkeerscommissie die zich 
bezighield met het plaatsen 
van verkeersdrempels en paal
tjes om "wildparkeren tegen te 
gaan. En daartussendoor heb
ben we een commissie gekend 
die middels een enquête heeft 
uitgezocht welke bomen we in 
de wijk wilden laten plaatsen 
door de gemeente. En een 
commissie die zich heeft be
moeid met het type lantaarn
paal in ons wijlge. Want van 
de gemeente mochten wij kie
zen tussen een lantaarnpaal 
zoals die in het 'oude' Witte 
Dorp te vinden is en het type 
lantaarnpaal dat uiteindelijk 
in onze wijk is geplaast. Die 
keuze voor de lantaarnpaal 
symboliseert onze positie ten 
opzichte van het bestaande 
witte dorp. We horen er wel 
bij maar toch eigenlijk niet 
echt. Onze huizen zijn in de 
ogen van onze overburen 
maar slappe aftreksels van de 
door Dudok ontworpen wo-

<]J Augustus 1997, feest met 
spelletjes en een barbecue 
tussen de garages achter 
de Schalmstraat. 



ningen. Zeker in de begintijd 
voelden vvij ons het ldeine 
broertje van dat mooie vvitte 
dorp. Na tien jaar voelen wij 
ons sterker. In die tien jaar 
hebben vvij in het vvitte dorp 
al vier besturen zien vertrek
ken en af en toe zit er de ldad 
wat in. Aan elan ontbreekt het 
aan onze kant niet. Elk jaar 
weer worden er nieuwe initia
tieven ontplooid naast de ge
waardeerde activiteiten die 
het vvitte dorp al organiseerde 
voordat vvij onze intrek na
men. Voorbeelden van derge
lijke initiatieven zijn de Straat
speeldag, sportdag, autovrije 
zondag en het mille11J.lJ.um
feest. Allemaal leuke initiatie
ven of variaties rond de the
ma's die door het Witte Dorp 
al in het leven waren geroe
pen. 

Soms lijkt het vreemd dat wij 
voor 83 woningen een eigen 
vereniging in het leven hou
den en niet gewoon opgaan in 
de bestaande stichting van het 
vvitte dorp. De ene kant van de 
Burghstraat ontvangt een an
dere vvijldcrant dan de over
kant. Maar het heeft wel dege
lijk voordelen om een eigen 
vereniging te behouden. Klein 
is fijn, dat wordt wel eens be
weerd. Nou, het is in ieder ge
val overzichtelijk voor de vrij
vvilligers die het organisatori
sche werk voor hun rekening 
nemen. En daarmee houden 
ze i1et wat maklzelijker voL 
Maar er zijn ook wel degelijk 
praktische redenen om de be
langen van onze vvijk in een 
separate vereniging te koeste
ren. Denk alleen maar aan de 
actie die nu loopt voor het 
schilderen van onze gevels. 

Waar doen we het voor? 
Is zo'n vereniging nu belang
rijk? Waarom zou je daar ei
genlijk lid van moeten zijn? 
Daar zijn veel antwoorden op 
te geven. Praat bijvoorbeeld 
maar eens met mensen die de 
vvijk intussen hebben verlaten. 
Zij roemen nog steeds de ver
bondenheid die zij in onze 
vvijk hebben ervaren en mis
sen dat in hun nieuwe vvijk. 

Het is bij ons toch net iets 
maldzelijker om elkaar te le
ren kennen dankzij alle socia
le activiteiten. 

Maar de vereniging biedt nog 
veel meer. Denk maar eens 
aan de verlichting in onze 
gangpaden. Als er geen vereni
ging was geweest zou er min
der snel een initiatief geno
men zijn om overal verlich
ting aan te leggen. De gemeen
te doet op dat vlak niets Nu 
die verlichting er wel is vin
den de meeste bewoners dat 
wel heel prettig. Het geeft een 
veiliger gevoel. 

Maar ook in financieel opzicht 
heeft de vereniging het nodige 
betekend voor de bewoners. 
Dat kwam met name in 2001 
tot uiting toen het bestuur 
middels een enquête heeft uit
gezocht welke WOZ-waarde de 
gemeente had toegekend aan 
de verschillende woningen in 
onze vvijk Op basis van de re
sultaten uit die enquête heb
ben een flink aantal bewoners 
met succes bezwaar aangete
kend tegen de in hun geval 
door de gemeente vastgestelde 

IS UU 'ltk'lûnt 

WOZ waarde. Er zijn voorbeel
den bekend waarbij de WOZ
waarde met een ton, welis
waar in guldens, naar beneden 
werd bijgesteld. Omdat die 
WOZ-waarde bepalend is voor 
het vaststellen van de hoogte 
van het huurwaarde forfait en 
onroerende zaak belasting 
heeft een dergelijke bijstelling 
al gauw een besparing van 500 
tot 1000 euro opgeleverd. Ge
noeg in ieder geval om vijftig 
.laar lidm.aatschap van te beta
len. 

Chronologie 
Hoewel ik het idee voor het 
oprichten van een wijkvereni
ging had afgekeken van het 
Witte Dorp heeft de Witte 
Burgh vanaf de eerste dag 
haar eigen plan getrokken. Ui
teraard werd er samengewerkt 
met die andere club. Denk 
maar aan de nieuwjaarsrecep
tie, koninginnedag en intocht 
van Sinterklaas. Dat zijn fees
ten die we samen met het be
stuur van het Witte Dorp orga
niseren. Maar het bestuur van 
de Witte Burgh heeft altijd 
vast gehouden aan een eigen 
identiteit. Onze belangen we

ken immers af 
van die van het 
Witte Dorp. Al 
was het alleen 
maar vanwege de 
leeftijd van de 
woningen. Hier
onder volgt een 
overzicht van de 
activiteiten die 
onze vereniging 
heeft georgani
seerd, of waar zij 
het initiatief voor 
heeft genomen. 

24 november 1993: 
Oprichtingsvergade
ring van de kopers
vereniging, het eer-

<I> Autovrije
dag, 2003. 
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ste bestuur wordt gekozen N.Gover
de, R.de Kruijff, H.Miltenburg, 
M.v.Roij, L.Sars, H.\Netzer, W. Corne
lissen 
12 januari 1994: Inschrijving ver
eniging bij de Kamer van Koophandel 
11 juni 1994: Oplevering eerste wo
ning Burghstraat 22 
1 Juli 1994: Wilona Kooij en Wieger 
Cornelissen schrijven de eerste editie 
van de wijkkrant 
7 september 1994: Commissie 
Boom en Licht wordt opgericht 
2 december 1994: Oplevering laat
ste woning (Schalmstraat 11) 
3 januari 1995: Onderzoek Archiass 
(paden en schilderwerk) 
4 maart 1995: Eerste les peuter
gymnastiek; Ina Staals geeft op de 
zaterdag een uurtje les aan 13 peu
ters uit ons wijkje 
20 mei 1995: Openingsfeest in de 
wijk, georganiseerd door Viola Strae
ter, Maril Renders, Frans van de 
Schans, Roger Beckers en Wieger 
Cornelissen 
21 mei 1995: Sportdag met voetbal 
en volleybal 
14 maart 1996: H. Wetzer en M. v. 
Roij trekken zich terug uit het be
stuur 
14 maart 1996: Oprichting Stichting 
Onderhoud Paden bij notariele in
schrijving, Ben IJsseldijk, leo Dinnis
sen en John Elast vormen het bestuur 
28 mei 1996: Aanleg verkeersdrem
pels in Burghstraat, mede op initia
tief van onze verkeerscommissie 
7 september 1996: Sportdag met 
voetbalwedstrijd, kruiwagen race en 
volleybalwedstrijd 
3 februari 1991: Frans lentink ver
vangt Ben IJsseldijk in het bestuur 
van de stichting 
beheer Paden 
24 mei 1997: Rinie Dekkers ver
sterkt het bestuur 
12 1991: Barbecue feest op 
Martien van Doornepad 
4 augustus 1997: Vidor, Francette 
en Dirk de Rooij zijn de eerste nieu
we bewoners in 
onze wijk (Gebroeders Van Doorne
straat 23) 
24 augustus 1997: BBQ op garage
pad tussen Schalmstraat en Van 
Doornestraat 

@ Herinrich
tingvan het 
Burghplein, 
1998. 

13 februari 1998: Niek Goverde 
trekt zich terug als bestuurslid 
30 april 1998: Officiële opening van 
nieuwe Burghplein. Schenking van 
replica van 'DAF klok' 
22 mei 1998: Gemeente legt op ons 
verzoek een verkeersdrempel in de 
Burghstraat 
12 september 1998: Derde sport
dag met weer een voetbalwedstrijd 
en volleybalwedstrijd, jeu-de boule 
tournooi en skatewedstrijd. 
4 februari 1999: Diefstal 'DAF klok' 
17 mei 1999: 1 e Straatspeeldag in 
de Burghstraat en Burghplein 
5 juli 1999: Tweede BBQ feest op 
het Martien van Doornepad 
28 augustus 1999: Tennistournooi 
31 december 1999: Millennium
feest 
14 februari 2000: Inge Marcelissen 
en Rob Camp nemen zitting in het 
bestuur. 
Maart 2000: Archiass start een on
derzoek naar de scheurvorming in 
onze gevels 
24 mei 2000: 2e Straatspeeldag in 
de Burghstraat en Burghplein 
11 september 2000: 4e Sportdag 
(voetbal, volleybal, jeu de boules) 
9 oktober 2000: Overlijden Niek 
Goverde, oud bestuurslid van de ver
eniging 
18 februari 2001: R. de Kruijff trekt 
zich terug uit het bestuur. 
12 maart 2001: Bestuur start een 
onderzoek (middels een enquête) 
naar hoogte gemeentelijke WOZ 
taxaties 
20 juni 2001: 3e Straatspeeldag in 
de Burghstraat en Burghplein 
22 april 2002: Rinie Dekkers trekt 
zich terug als bestuurslid 
29 mei 2002: 4e Straatspeeldag in 
de Burghstraat en Burghplein 
12 februari 2003: Marion Koopman 
neemt zitting in bestuur 
27 mei 2003: GIW doet uitspraak 
over scheurvorming in onze gevels 
21 september 2003: Autovrije zon
dag wordt gevierd in de Burghstraat 
en Burghplein 
13 mei 2004: Middels verfkrant 
roept bestuur iedereen op mee te 
doen aan schilderen van de gevels 
19 juni 2004: Viering 10 jarig jubi
leum 
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lweer tien jaar wonen we nu 
in dit voor ons ideale huis, in de 
ideale buurt. \lVaarschijnlijk maken 
we de volgende tien jaar nog met ge
mak vol. 
Maar wat ging er aan vooraf, hoe zijn 
we eigelijk aan het huis gekomen? In 
1987 gingen Joyce en ik op zoek naar 
een koophuis. We hoorden in die tijd 
dat er plannen waren om het braak
liggend (Daf)terrein aan de Burgh
straat te bebouwen. De bouwplannen 
zagen er goed uit en in het bijzonder 
sprak de gevarieerdheid van de te 
bouwen huizen ons aan. Het is al 
weer een tijdje geleden maar ik meen 
me te herinneren dat in hetzelfde jaar 
de plannen om te bouwen uitgesteld 
werden omdat de grond sterk vervuild 
was en deze eerst grondig schoonge
maakt moest worden. Toen we hoor
den dat het enkele jaren zou duren 

I 

u ik dit stukje begin te typen 
besef ik ineens dat het precies elf jaar 
geleden in juni was dat we ingeloot 
werden voor het kopen van een pre
miekoopwoning (met erker, zonder ga
rage) in wat later tot INitte Burgh ge
doopt zou worden. Het was een kavel 
aan de Van Doornestraat dat nummer 
11 zou krijgen en de 26e voorkeur van 
de 35 kavels waarop we hadden inge
schreven. Dat inschrijven hadden we 
pas een maand eerder gedaan, nog net 
voor het sluiten van de 'markt'. 
Deze loting was ook figuurlijk een lot 
uit de loterij, want we waren nog maar 
sinds een paar maanden op zoek naar 
een koophuis. INe woonden zeer tevre
den al een jaar of zeven in een leuk 
huurhuisje aan de Jacobus Dekkers
straat in Gestel, maar met twee kinde
ren (Eva en Anne) en plannen voor een 
derde (José) werd dat huisje toch wat 
aan de krappe kant. Zodoende begaven 
wij ons nog wat onwennig op de wo
ningmarkt. Op zoek naar iets groters 
en het moest eigenlijk ook niet meer 
dan 2 ton (in guldens dus nog) kosten, 
want we wilden nog wel een beeije 
kunnen leven. 
Juist in die periode begon de hypo
theekrente te dalen. Prachtig, dachten 
wij. Maar om een bekende oud-voetbal
ler te citeren: elk voordeel heb z'n na
deel (of was het andersom?). Zo ook 
hier dus. Met het dalen van de rente en 
de daardoor stijgende belangstelling 
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I 
hebben we als alternatief een huis in 
de Spiraeastraat gekocht, een huis 
waar we ook altijd erg prettig ge
woond hebben. Aan het bouwfonds 
hadden we gevraagd om ons te infor
meren over eventuele nieuwe bouw
plannen aan de Burghstraat. 
Zo'n vijf jaar later kregen we te horen 
dat er wederom plannen waren om te 
gaan bouwen, niet van het bouwfonds 
maar van Joan en Astrid. Vervolgens 
hebben we snel contact opgenomen 
met het bouwfonds en zo is het alle
maal gekomen. Weliswaar was er een 
geheel nieuw plan ontwikkeld maar 
ook dit plan sprak ons aan en we 
schreven ons wederom in. Nee, we 
hebben niet aan de voordeur gelegen, 
niks gefaxt, gemaild, of 's ochtends 
gebeld maar gewoon een berichtje ge
kregen dat we een huis aan de Burgh
straat konden kopen. Gelulddg wer
den zowel wij als Joan en Astrid inge
loot. 

Bert en Joyce, Burghstraat 58 

voor koophuizen, stegen ook de prij
zen. Al snel bleken we voor 2 ton, wat 
we toen nog veel geld vonden voor een 
huis, niets konden kopen dat groter 
was dan ons huurhuisje. Of het was 
een bouwval waar nog een ton bij 
moest om het bewoonbaar te maken. 
Daar zaten we dan. Wat nu? Dan maar 
eens naar de gemeente bellen of er nog 
ergens binnen de rondweg iets nieuws 
gebouwd ging worden. Nieuwbouw
prijzen waren lager en voor een nieuw 
huis hoefde immers geen overdrachts
belasting betaald te worden. 
Van de gemeente kregen we een tele
foonnummer. "Dat moesten we maar 
eens bellen", was het niet overdreven 
enthousiaste advies. 
Kregen we het Bouwfonds aan de lijn: 
"Ja hoor, we gaan in Stratum nog zo'n 
tachtig woningen bouwen. We sturen 
u wel een brochure. U heeft nog een 
maand om in te tekenen." 
Al bij de eerste aanblik van de tussen
woningen met erker in de folder wa
ren we verkocht. Prijs: oké. Locatie: 
perfect. Huis: geweldig die grote open 
ruimte beneden met die kromme 
wand erin. Daar wilden we wel wonen. 
Onze eerste voorkeur was een van de 
huizen aan het plein en vervolgens aan 
de Burghstraat. We lcwamen echter te
recht in de Van Doornestraat en daar 
zijn we achteraf eigenlijk heel blij 
mee, want we wonen er heel centraal 
in onze \I\Titte Burgh. We hebben dus 
gewoon mazzel gehad. 

Ronnie Rijken en Hans Hurkmans 
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uim tien jaar geleden was ik op 
zoek naar een eigen huis. Mijn toen
malige collega Louis van Dam wees me 
op het nieuwe plan 'Het ",ritte dorp'. Ik 
heb me onmiddellijk laten informeren 
en ik V\rist al vrij snel dat ik daar wel 
V\rilde wonen, alhoewel ik me heel 
moeilijk kon voorstellen hoe het er in 
werkelijkheid uit zou komen te zien. 
Het feit dat het plan zo dicht bij het 
centrum lag, gafvoor mij de doorslag. 
Ik heb me voor 2 type woningen inge
schreven, n1. premie C- en A-woningen. 
Toen ik bij de notaris uitgeloot bleek te 
zijn, was dat een enorme teleurstel
ling. Bij de premie A-woningen had ik 
zelfs lotingnummer 8, terV\rijl er maar 
6 woningen waren. 
Enkele maanden later belde het bouw
fonds me echter op met de vraag of ik 
nog steeds geïnteresseerd was. De 
mensen van Schalmstraat nummer 1 
waren al eerder afgevallen en het huis 
werd toebedeeld aan lotingnummer 7. 
Nu kwam nummer 11 ook vrij. Of ik 
dat laatste huis nog V\rilde. Binnen een 
week ondertekende ik het koopcon
tract. 
Heel bijzonder vond ik het toen om de 
bouw vanaf het begin mee te maken. 
Met veel plezier heb ik de afgelopen 9 
jaar in de Schalmstraat gewoond. De 

door Joyce van Baar 

ven voorstellen, de laatste nieu
we buurtbewoners die hier nu ook 
echt wonen zijn Yvonne Stas en Bert
Jan Woertman. Zij hebben na wat om
zwervingen (wereldV\rijd) eindelijk een 
eigen thuis gevonden. En dat nog wel 
in onze prachtige wijk. Sinds 1 maart 
van dit jubileumjaar wonen zij offi
cieel aan het BurghPlein numn1.er 24. 

Yvonne heeft haar roots in Geldrop en 
Bert-Jan in een klein dorp vlakbij 
Deventer. Ze hebben elkaar gevonden 
bij Philips. Vandaar dat Eindhoven de 
woonplaats is geworden. Het huis wat 
ze zochten moest in ieder geval in een 
rustige, groene V\rijk liggen en het liefst 
moest het een oud huis zijn. 
Na een hele zoektocht, van schrijvers
buurt tot groen Gennep, kwam Yvonne 
al surf end op een huizensite met infor
matie over het Witte Dorp. Ze dacht in 
eerste instantie dat het niets voor Bert
Jan zou zijn, maar die reageerde me-

I 
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mensen uit onze V\rijk spreken me aan 
en het is hier heerlijk rustig. 
Sommige mensen kennen me mis
schien nog van de kleutergym op za
terdagochtend of de volleyballessen op 
vrijdagavond. Op dit moment ben ik 
door druld(e werkzaamheden wat min
der betrold(en bij alle buurtactivitei
ten. Ik merk ook dat we bij twee ge
deeltes horen, enerzijds 'Het V\ritte 
dorp' en anderzijds de buurtvereniging 
SchalmSh"aatj Heezel"W"eg ete. Soms 
weet ik niet goed waar ik me het 
meest mee verbonden voel. Het maakt 
me ook niet zo heel veel uit. 
Ik denk dat beide verenigingen heel 
goed werk verrichten. We worden goed 
op de hoogte gehouden van alle activi
teiten en met name de veiligheid en 
uitsh"aling van de V\rijk heeft extra aan
dacht. 
De Schalmstraat heeft mijns inziens 
extTa charme door de mix van alle hui
zen. Onze 6 witte huizen passen prima 
in het straatbeeld. 
Inmiddels zijn er al vele huizen ver
kocht in 'Het witte dorp'. Ik zit echter 
nog vol plannen. Zo zal ik begin sep
tember aan een grote verbouV\ring be
ginnen. Mijn woonkamer wordt dan 
uitgebreid. Ik zie daar erg tegenop, 
maar verheug me vooral op het resul
taat. Voorlopig wil ik hier dus nog wel 
blijven wonen. 

fna Staals, Schafmstraat 11 

teen enthousiast. Zeker nadat hij er 's 
avonds een kijkje was gaan nemen en 
vooral ook een oortje te luisteren was 
gaan leggen. Het feit dat het zo leld(er 
stil was, droeg eraan bij dat er meteen 
een afspraak volgde met een ons wel
bekende makelaar. Deze makelaar 
heeft hier de nodige huizen verkocht 
en al snel werden zij vakkundig rich
ting 'nieuwe' huizen geleid. Tja, het 
zijn geen oude huizen maar ook heel 
mooi, hield de makelaar zijn praatje. 
Bert-Jan dacht ondertussen, "dat komt 
ook mooi uit want ik ben toch niet 
zo'n ldusser, dus laat maar eens zo'n 
huis zien." 
"De eerste keer dat we samen het huis 
bezichtigden voelde, ook meteen goed 
aan", vertelt Bert-Jan. 
Zo'n plein voor de deur, dat deed hem 
aan vroeger denken en dat voelde 
goed. Inmiddels heeft het huis ook de 
door Yvonne gewenste tuindeuren ge
kregen en kijken ze samen uit naar 
wat de toekomst (want in september 
wordt hun eerste kindje verwacht) hen 
gaat brengen. Zo genieten ze van hun 
nieuwe huis. 



door Wiegel" Comelissen 

egin mei heeft iede
re bewoner uit onze wijk een 
uitgave van de verfkrant aan 
huis bezorgd gekregen. In die 
verfkrant werd uit de doeken 
gedaan dat het hoog tijd is om 
de gevels van onze woningen 
van een nieuwe verflaag te 
gaan voorzien. Verder werd in 
die verfla'ant uitgelegd dat het 
goed zou zijn voor de econo
mische waarde van onze wo
ningen als we er voor zorgen 
dat de huizen goed onderhou
den worden, waarbij het van 
groot belang is om te waarbor
gen dat alle huizen dezelfde 
gevelldeur behouden. Veel be
woners hebben positief gere
ageerd op dit initiatief van het 
bestuur van de wijkvereni
ging, hetgeen er onder andere 
toe heeft geleid dat veel bewo
ners zich aansluiten bij de ge
meenschappelijke actie om 
onze woningen in het komen
de najaar te gaan schilderen. 
Ongeveer zestig procent van 
alle bewoners in ons wijkje 
heeft zich nu al bereid ver
ldaard om mee te doen. Dat is 
althans het resultaat van de 
eerste inventarisatie die is uit
gevoerd door de blokcoördina
toren. En misschien zou het 
aantal deelnemers nog wel 
veel hoger zijn als we de inte
resse hadden kunnen peilen 
bij alle bewoners. Maar met 
name in de Schalmstraat en de 
Gebr. Van Doornestraat is nog 
onvoldoende uitgezocht of de 
huiseigenaren interesse heb
ben om mee te doen aan de 
gemeenschappelijke schilder
actie. In dat deel van de "'wijk 
zijn nog geen blokcoördinato
ren gevonden om een inventa
risatie uit te voeren. De zeven 
blokcoördinatoren die intus
sen wel een inventarisatie 
hebben uitgevoerd hebben de 
ervaring opgedaan dat nage
noeg iedere bewoner graag 
mee doet aan het gemeen
schappelijke onderhoud, dat 
levert immers erg veel voorde
len op! 

Omdat het erg veel werk is om 
de schilderactie voor de gehele 
wijk centraal te regelen is ooit 
het idee ontstaan om met zo
genaamde 
blokcoördinatoren te gaan 
werken. Een blokcoördinator 
fungeert als vertegenwoordi-

gel' van een groepje woning
eigenaren. Een blokcoördina
tor bezoekt samen met alle an
dere blokcoördinatoren het 
centrale overleg en mochten 
op dat centrale overleg afspra
ken gemaakt moeten worden 
dan kan een blokcoördinator 
proberen daarvoor tot over
eenstemming te komen met 
de mede bewoners uit zijn of 
haar blok. In totaal kent de 
wijk 12 bloldzen. Hiernaast
volgt de indeling, waarbij te
vens is aangegeven wie in een 
bepaalc1 blok de rol van blok
coördinator op zich heeft ge
nomen. 

Blokcoördinatoren 
Uit dit overzicht valt af te le
zen dat voor veel bewoners al 
een vertegenwoordiger is ge
vonden. Toch zijn er nog een 
aantal blokken waar we nog 
een coördinator voor zoeken. 
Het is nog niet te laat om aan 
te sluiten! Mocht je geïnteres
seerd zijn, meld je dan bij W. 
Cornelissen (Sint Christoffel
straat 2). De hierna genoemde 
blokcoördinatoren zijn intus
sen al bij elkaar gekomen om 
het plan voor de grote schil
deractiviteit verder uit te wer
ken. Die bijeenkomst was een 
groot succes! Uiteraard zorgt 
de grote bereidheid van de be
woners ervoor dat het ook 

Blok 
Schaimstraat: Marco Jonkers 

2 Van Doomestraat 2 t/m 12: 
Ronaid van V!euten 

3 Van Doornestraat 14 t/m 28: 

leo Dinnissen 
4 Van Doomestraat 30 t/m 42: 

.~~~ ..................... 
5 Van Doornestraat 39 tlm 47: 

eor Goeiema 
6 Van Doomestraat 33 t/m 37: 

......................... 
7 Cnristoffeistraat 3 en Van 

Door-nestraat 17 tlm 31: 

Theo Vermeuien 
8 Christoffelstraat 4 en Van 

Door-nestraat 1 t/m 15: Rein 
Rutgers 

9 Christoffelstraat 1 en Burgh
plein 25 t/m 21: Eef Scheilens 

10 Christoffelstraat 2 en 
Burghstraat 66 tlm 48: Rob 
Camp en Amo V.d. Oldenburg 

11 Burghstraat 46 t/m 36: louis 
van Dam 

12 Burghstraat 34 t/m 22: Roger 
Beekers 

leuk is om de actie verder uit 
te werken. Maar daarnaast 
bleek het een gezellig clubje 
te zijn die allemaal heel en
thousiast hun steentje bij dra
gen. In een uurtje tijd hebben 
we alle vragen en uitdagen op 
een rijtje gezet. In de maand 
juni gaan we aan de slag om 
alle antwoorden te zoeken. Be-
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gin juli verschijnt de tweede 
editie van de verfkrant waarin 
we uit zullen leggen hoe de 
plannen er precies uit komen 
te zien. Het is intussen wel 
duidelijk geworden dat de 
nleeste bewoners een voor
keur hebben om hun woning 
zelf te gaan schilderen. 

Dus nogmaals, als je er tegen 
op ziet om je huis te gaan 
schilderen, dan is dit juist het 
moment om aan te sluiten. 
Doordat we nu alles gemeen
schappelijk gaan aanpakken 
hoeft ieder individu voor zich
zelf veel minder uit te zoeken 
of te regelen. En als je vreest 
dat het schilderen veel geld 
gaat kosten, dan durf ik te 
voorspellen dat het schilderen 
nooit meer goedkoper zal wor
den dan juist tijdens de aanko
mende gemeenschappelijke 
actie! Nu niet schilderen 
maakt de kosten uiteindelijk 
nog hoger. Als je later gaat 
schilderen neemt de kans toe 
dat je eerst de huidige verflaag 
moet verwijderen voordat je 
kunt schilderen. En als je hele
maal niet schildert neemt de 
waarde vanje woning af. 

<!I> Sommige buurtbewoners 
zijn al begonnen met het 
(laten) schilderen van de 
muren. 

19 September 
Autovrije zondag 

Voor de gemeente Eindhoven 
is Autovrije Dag sinds 2000 
aanleiding om een jaarlijkse 
"actiedag" te organiseren. Een 
dag waarop op straat op een di
recte manier aandacht wordt 
gevraagd voor beV\Tust omgaan 
met mobiliteit, overbodig ge
bruik van de auto en veiligheid 
op straat. Dit jaar doet de wijk
vereniging wederom mee aan 
de viering van dit europese ini
tiatief. Net als vorig jaar zullen 
wij op de Burghstraat en 
Burghplein weer de nodige ac
tiviteiten organiseren. De in
vulling van deze dag doet den
ken aan de Straatspeeldag, 
maar wij houden er rekening 
mee dat jong en oud aan hun 
treldzen moeten komen. De 
Autovrije dag wordt in Eindho
ven gevierd op zondag 19 sep
tember a.s. De festiviteiten in 
onze wijk gaan rond 13:00 uur 
van start. Noteert u de dag vast 
in uw agenda! 

9 ktober 
Sportdag en BBQ 

Alweer uitgerust van het feest 
op het burgplein? Dan staat de 
volgende activiteit al weer 
voor de deur. Zaterdag 9 okto
ber is er voor de bewoners van 
'het nieuwe witte-dorp' een 
sportieve activiteit & Barbeque. 
Dit natuurlijk in het kader van 
het 10 jarige bestaan van onze 
wijk. Of de activiteit een wed
strijd woning schilderen of een 
andere activiteit bepalen we in 
september. Na deze activiteit 
zal er een gezellige Barbeque 
ldaar staan (pasta-party voor 
de lopers vld marathon van 
Eindhoven). Zorg voor je oran
je outfit, want na de BBQ kan 
er op groot scherm gekeken 
worden naar de WK 2006 kwa
lificatie wedstrijd Macedonie -
Nederland (altijd lastig, Mace
donie uit). Dus: schrijf zater
dag 9 oktober vanaf een uur of 
vier alvast in je agenda. Begin 
september laten wij van ons 
horen. 

Redactieadres: 
Van Doornestraat 11 
Redactie: 
Joyce van Baar ,Wieger 
Cornelissen , Bert Koopmans 
Maarten van Roessel (fotogra
fie/vormgeving), Hans Hurk
mans (fotografie/ eindredac
tie) en Joan van den Dungen 
(hoofdredactie) 
Druk: Dender Communicatie 

'[lps 
Heeft u nog tips of opmerkin
gen? Mail ons gerust! 
buurtkrant. nieuwewittedorp 
@tiscali.nl 



Het relaas 

erbouwen of verhui
zen. Voor deze keuze stonden 
we in 1993 toen we hadden 
besloten tot gezinsuitbreiding. 
Verhuizen deed wel zeer. We 
waren gehecht aan ons huisje 
aan de Voorterweg. Een huis 
dat ons in 1981 een kasteel 
leek na jaren van kamerbewo
ning. Maar dat nu, ondanks al
le verbouwingen die we er op 
los hadden gelaten, toch te 
ldein werd om nog een tweede 
koter in onder te brengen. 
Tenzij we weer. .. Juist ja, en 
daar hadden we net geen zin 
meer in. We droomden stie
kem van een nieuw huis, alles 
modern en nieuw zodat we 
voortaan de vakanties konden 
doorbrengen in volstrekte le
digheid in plaats van de sloop
hamer weer ter hand te ne
men. 

Maar we vvilden ook in Stra
tum blijven, het deel van Eind
hoven waar we, als niet-gebo
ren Eindhovenaren, inmiddels 
wel ons hart hadden verpand. 
Geen nieuwbouwwijk aan de 
rand van de stad, waar de va
ders 's ochtends de wijk uitrij
den om het dagelijks brood te 
verdienen en moeders met 
buggy's naar de supermarkt 
wandelen. Waar geen buurt
café of buurtwinkel is, geen 
kapper op de hoek, alleen vol
strekt inwisselbare vvinkelcen
tra. 

Klein nieuwbouwwijkje 
Toen we lucht kregen van de 
plannen voor een ldein nieuw
bouwwijkje aan de rand van 
het Witte Dorp hoefden we 
dan ook niet lang na te den
ken. We doen het, besloten 
we, ongeacht hoe de huizen 
eruit zien. Als er maar geen 
open keuken in zit, want dat 
vonden we niks... Zo gezegd, 
zo gedaan, ingeschreven dus. 
En toen de grote dag V2-11 de 
verkoop aanbrak hadden wij 
ons plan de campagne ge
maakt. In alle vroegte zouden 
we gaan bellen, niet alleen 
vanuit ons huis maar ook van
uit het huis van Frely en Louis 
(familie van Dam), die ook 
geïnteresseerd waren in de 
koop van een kavel. En dus 
daar zaten we, Frely en ik, de 
telefoon in de aanslag. Roger 
en Louis op het andere adres, 
maar toen bleek dat er op de 
stoep van het Bouwfonds al 
een aardig rijtje gegadigden 
stonden (sommigen hadden er 
naar eigen zeggen zelfs gesla-
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e en Roger 

'" Bernadette en Roger kozen tien jaar geleden voor De Witte Burgh. 

pen!) togen de mannen ook 
richting Bouwfonds. Er moest 
strijd geleverd worden! Maar 
zoals altijd in het leven trekt 
men met stroop meer vliegen 
dan met azijn. Het bleek lastig 
te zijn om de heren van het 
Bouwfonds aan de telefoon te 
hijgen maar met de secreta
resse bouwde ik een gezellig 
contact op. Druld;:e dag zeker, 
al die mensen op de stoep en 
aan de telefoon. Sjonge, jon
ge ... Na enkele keren bellen 
en even zovele vriendelijke ge
sprelzjes groeide er een soort 
van vriendschap met de secre
taresse. "Weet je wat", zei ze, 
toen ik weer tevergeefs belde, 
"blijf maar even hangen. Hij 
komt zo weer naar buiten, dan 
schiet ik hem wel aan." En zo 
had ik zomaar 's ochtends om 
tien over negen een van de he
ren aan de telefoon en mocht 
ik ook zomaar zeggen welk 
kavel ik wilde. Aan de Burgh
straat, dat stond voor ons vast. 
Geen probleem! Doe d'r maar 
twee, zei ik (voor Frely en 
Louis natuurlijk). Geen pro
bleeml En in drie minuten tijd 
had ik dus twee huizen ge
kocht, het was gelukt!!! Grote 

@ Bernadette met haar baby 
in de nieuwe, helaas open, 
keuleen. 

vreugdekreten bij ons en de 
mannen konden teruggehaald 
worden, ze hoefden niet op de 
vuist met eventuele toekomsti
ge buurtgenoten. We hebben 

er een feestelijke dag van ge
maakt en zelfs toe we later 
vernamen dat de keuken niet 
alleen open was maar zelfs 
midden in de kamer zat kon 

dat onze vreugde niet druk
ken. 
En is die vreugde nu, tien jaar 
later, verminderd? Nee, we 
hebben nooit een seconde 
spijt gehad van de keus. Na
tuurlijk hebben we onze aan
merldngen ten opzichte van 
het huis zelf gekregen. We 
zouden nog steeds een aparte 
keuken willen, de entree van 
het huis is wel erg ldein, even
als alle gangruimte. En inmid
dels vinden we ook dit huis 
soms een beetje krap, vooral 
als het vol zit met inmiddels al 
redelijk grote lummels die 
veel herrie kunnen produce
ren. Maar ons woonplezier 
heeft vooral met de ligging 
van het huis te maken. Het 
wonen in een 'dorpje' midden 
in de stad, dat was de reden 
waarom we destijds kozen 
voor het plan 'De Witte 
Burgh', en daarin zijn we niet 
teleurgesteld. Een buurt die 
overzichtelijk is, waar mensen 
elkaar kennen, waar ldnderen 
volop speelgenoot jes hebben, 
waar regelmatig gezellige acti
viteiten zijn, dichtbij het cen
trum van de stad, de schouw
burg, de bioscopen, het café, 
maar ook sportclubs e.d. Wij 
zijn dik tevreden en gaan 
voorlopig nog niet weg!! 



De bomen stonden reeds in 
knop toen op begin april, de 
gemeente rigoureus het snoei
mes zette in de bloem-essen in 
de Van Doornestraat. Was dat 
even schrikken, deze palen, 
meer was er niet overgebleven, 
gaan zeker kapot, dachten de 
meeste bewoners. De gemeen-

door Joyce van Baar 

te beweerde dat er bümen en
kele weken weer groene tak
ken op staan, en dat ldopt ook 
zoals je nu reeds kunt zien. Ei
genlijk is achterstallig onder
houd de oorzaak van deze gro
ve snoeibeurt. Om de 3 jaar 
moeten deze bomen gesnoeid 
worden, maar dat is niet ge
beurt, vandaar deze aanpak. 
Tien jaar geleden werden in de 
Van Doornestraat twee boom
soorten geplant; nl. de bloen-es 
(Fraxinus Omus) en de Prunus 
(P. Sargentii). In de Burghstraat 
kwamen rode esdoorns (Acer 
Rubrum). Op democratische 
wijze werd toen voor deze bo
men gekozen. De afvallers wa
ren toen de Japanse noten
boom en de amberboom. 

<) Links: Bomen planten, 
1994. Rechts: Snoeien doet 
groeien, 2004. 

P 7 december 1994 zag zij het 
levenslicht aan de Burghstraat. De 
straat waar de eerste huizen van De 
Witte Burgh zijn opgeleverd: Pleun is 
de dochter van Maries Roosen en René 
de Kruyf en het jongere zusje van 
Maart je. 

Maries herinnert het zich nog goed. 
"Het was een hele hete zomer en het 
viel niet mee een plekje in de schaduw 
te vinden. Buiten was het een droge 
zandvlakte en binnen was het bivakke-

<) Boven: Pleun de Kruyf met haar 
babyfoto uit 1994. Links: Luuk van 
der Meer, de jongste nieuweling in 
de Witte Burgh. Hij is geboren op 
2 juni. 

ren op de betonnen vloer, pas in okto
ber kon het parket gelegd worden ge
lulddg was de babykamer mooi op tijd 
af en hebben we hier een mooie start 
gehad." 
In de tuin laat Pletlll trots haar babyal
bum zien, het is wel duidelijk dat alles 
groeit en bloeit en dan hebben we het 
niet over de inmiddels schaduwrijke 
tuin. 

a tekeni 
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IvoetbaUers 
De V\fitte Burgh 
blijven in 2e klasse 

De doelstelling, niet degrade
ren, van de zaalvoetballers uit 
de buurt is bereikt. Na de pro
motie vorig seizoen is De \Nït
te Burgh dit jaar 7e geworden. 
TopscoordeI'S 2003-2004 : 
1 Marcel van Beers 15 
2]osVerhoeven 9 
3 Mark van de Lockant 5 
4 Joep van Dijk 4 
5 Marcel in 't Veld 3 
6 Eef Schellens 2 
7 ]urgen Dieters 1 
Informatie zaalvoetbalclub: 
Jos Verhoeven 040 2126448 

STAND 2e kiass A (KNZB) 
1 R&A v.Ehv Stucwerken 18 17 0 52 87-13 
2 ZNAB Accountants 1 18 16 1 1 49 122-28 
3 De Ijzeren Man 18 9 3 6 30 57-52 
4 Bouwbedrijf Waalre 18 9 1 8 28 53-55 
5 Movies/De Muur 18 8 1 9 25 49-55 
6 Change 3 18 7 0 11 21 37-57 
7 De Witte Burgh 18 6 1 11 19 39-77 
8 BanzaiSport 1851121651-72 
9 Pewatex 18 4 212 14 34-75 
10 Geld & Woning 18 3 1 14 10 34-79 

va idool 

<I> Na het zingen van zijn liedjes op het buurtfeest deelde idol Eric 
nog een tijdje handtekeningen uit. 


