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Bl1urtbrigadier 0 het aal1.spreel<pu11t van oude en nieuwe vVitte orp 

door Joan van den Dungen 

ven voorstellen: the na
me is Panjoel, Rob Panjoel, onze 
kersverse wijkagent. 41 jaar 
oud, geboren in de Kempen
streek en woonachtig in Some
ren. Getrouwd met Nancy, vader 
van twee dochters, Liza (10) en 
Demi (8), vernoemd naar zange
res Liza Minelli en actrice Demi 
Moore. 
Rob is op 6 september begon
nen. Behalve in onze buurt sur
veilleert hij in de Iriswijk en 
Tuindorp binnen de rondweg. 
Hij is de opvolger van Frank van 
der Aa, die in november 2003 
een andere baan kreeg. Sinds
dien moesten zowel het oude 
als het nieuwe Vlitte Dorp het 
"t:::'j:;:;'2. ~C:Il j32r zonder 
buurtbrigadier doen. 
'Eerste vraag: hoeveel bonnen 
heeft u inmiddels al uitgeschre
ven in de Witte Wijk?' 
"Unh, laat me even goed naden
ken. Tja, il< geloof niet meer 
dan drie in vijf weken tijd. Twee 
parkeerbonnen op het Burgh
plein en eentje in een zijstraat. 
We kregen ldachten binnen dat 
er auto's behoorlijk hinderlijk 
op de stoep geparkeerd ston
den." 
Bent u zo'n overijverige bon
nenschrijver die eerst eens even 
ste\ig aan zijn potlood likt? 
"Mijn bekeurLngbeleid valt best 
mee, ook al worden we in de 
toekomst afgerekend op een mi
nimaal aantal bonnen dat we 
moeten uitschrijven. Daar ben 
ik niet blij mee. In mijn ogen 
moet een prent een doel dienen. 
Als ik zou willen dan zou il< ell< 
uur wel honderd bonnen kun
nen uitdelen. Maar zo werkt het 
niet. Zoiets gaat zijn doel voor
bij. Maar soms moet iemand 
een overtreding eerst in de por
temonnee voelen om hem de 
goeie kant op te krijgen. Meest-

al knoop ik eerst een gesprek 
aan en kijk of het op een andere 
manier op te lossen is. Praten, 
dat zint mij meer. Ik wijs ze ui
teraard wel op hun verantwoor
delijkheid en de gevaren die ze 
veroorzaken. Kijk, het moet niet 
zo zijn dat wanneer Rob Panjoel 
langsfietst, de mensen roepen; 
'oh oh, buld<en! Daar heb je die 
ldootzak weer!'. 
Wat is de top vijf van ergernis
sen in uw gebied? 
"Met stip op 1 staat de parkeero
verlast. Dat is de grootste erger
nis onder de mensen. Op 2 staat 
overlast van huisvuil. Of het is 
te vroeg buiten gezet of het 
staat gruwelijk in de weg. Bu
renruzies nemen de derde 
plaats in. En dan heb je nog de 
overlast van hangjongeren. Er 
worden vernielingen gepleegd 
of men trapt rotzooi. Een vijfde 
kan ik zo gauw niet bedenken." 

"Nee, valt reuze mee, zeker in 
jullie witte wijk De loop van de 
dagopvang voor verslaafden aan 
de Kanaaldijk gaat niet door het 
Witte Dorp. Anders zouden 
daarover wel signalen bij mij 
zijn binnengekomen. Wat ik 
wel zie is dat jullie buurt niet 
wezenlijk anders is als het gaat 
om vernielingen. Auto's bekras
sen, een banige in het park slo
pen. Of fietsendiefstal. De ruit 
van een auto inslaan om de ra
dio weg te halen. Dat gebeurt 
overal. Meestal zijn dat figuren 
die er speciaal voor op pad 
gaan. Voor hetzelfde geld slaan 
ze de volgende keer toe in 
Woensel." 
Wat zijn eigenlijk uw tal<en? 
"Ik ben het aanspreekpunt van 
de Vvijk. Alles wat op de Vvijk be
trelddng heeft komt bij mij te
recht. Onenigheid, overlast, 
noem het maar. Wij werken 
met prioriteiten. Bij een mel
ding van een ulbraak rukt in de 
regel onze surveillance dienst 
uit. Maar de patrouilles hebben 
de handen vaal< vol en dus 
meestal haast. Vaak is het hier 
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of daar een pleister plakken. Ik 
doe ook veel aan nazorg. Ik be
paal mijn eigen prioriteiten. Ik 
kan gerust tijd vrijmal<en. Men 
kan mij altijd overal voor bellen 
via 0900-8844. De laatste vier 
cijfers zijn gemald<elijk te ont
houden. In het sms-alfabet is 
het TUIG, haha! En als blijkt dat 
er behoefte aan is, dan wil ik 
best een spreekuur openen. 
Want dat werkt wel. Een keer in 
de zoveel tijd op locatie de men
sen ontmoeten. Maar als ilc 
voorbij fiets kan iedereen mij 
aanspreken. Ik bijt niet!" 

5tirnkernde barbecue 
"Weet u, de meldingen zijn ove
rigens wel eens overdreven 
hoor. In Eindhoven wonen veel 
mensen op een kluitje. Daar
door ontstaan de meeste proble
men. Toch zullen we daar mee 
moeten leren leven. Ik zou zeg
gen; maalc het elkaar niet moei
lijk Accepteer het als een auto 
ergens staat waar ie niet thuis 
hoort. Want we kunnen maar 

Well1lg van elkaar verdragen, 
blijkt wel. Iemand die de politie 
belt omdat hij de barbecue van 
de buren vindt stinken. Kijk, 
da's natuurlijk zwaar overdre
ven. Accepteer wat meer van el
kaar. De volgende keer ben je 
zelf degene die overlast veroor
zaakt. Ik doe een beroep op de 
zelfredzaamheid. Mensen rede
neren vaak zo; we hebben pro
blemen dus bellen we de politie. 
Maar, vraag ik dan. Heb je er 
zelf iets aan gedaan? Ben je een 
gesprek aan gegaan? Nee, blijkt 
dan meestal. Vaak is het pro
bleem helemaal niet zo groot. 
Maar door er niks aan te doen 
stapelt het zich maar op. Dan 
maken ze uiteindelijk ruzie om
dat ze ruzie hebben. Ze weten 
niet eens meer waar het over 
gaat." 

feestje bouwern 
"Ik ben van plan wat langer in 
de wijk te blijven dan mijn 
voorganger. Ik hoop ook een 
goede relatie op te kunnen bou-

@ Rob Pan joel, onze nieuwe 
wijkagent tijdens een vraag
gesprek op een banIge op 
het Burghplein. "ne ben niet 
zo'n bonnenschrijver". 

wen met de bewoners, waar
door het contact straks vanzelf 
zal gaan. Maar il< blijf natuurlijk 
politieman. Dat betekent dat il< 
ook wel eens repressief moet 
optreden. Ik loop echt niet al
leen maar met mijn handen in 
mijn zaldeen door de wijk om 
hier en daar een babbeltje te 
mal<en. Als er opgetreden moet 
worden, dan ben ik er ook" 
"Laten we proberen er samen 
iets van te maken", besluit Pan
joel. "Mensen moeten blij zijn 
met mij en ik ben blij met deze 
wijk. Het is een rustige, nette en 
goed verzorgde buurt. Het is dat 
ik zelf liever in een dorp woon 
anders zou il< me hier best tlmis 
voelen. Ik heb trouwens al ge
hoord dat jullie leuke feestjes 
kunnen bouwen op dat schitte
rende plein." 
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e overheid voert om 
de vier jaar een taxatie uit om 
in Nederland de waarde van 
alle onroerend goed vast te 
stellen. Op basis van die ge
taxeerde waarde moeten wo
ningeigenaren een zogenaamd 
eigenwoning forfait opvoeren 
op hun belastingaangifte. 
Maar dat is niet alles. De door 
de gemeente Eindhoven vast
gestelde waarde van onze wo
ning wordt ook gehanteerd als 

grondslag voor de bepaling 
van de hoogte van de gemeen
telijke OZB tarieven. Als de ge
meente de waarde van een wo
ning hoger inschat dan vier 
jaar geleden wordt de eigenaar 
van die woning geconfron
teerd met een toename van de 
lasten. 

Minister Zalm zal die woning
eigenaar in 2005 immers extra 
aanslaan bij de verrekening 
van de inkomstenbelasting. En 
burgemeester Sakkers weet 
diezelfde woningeigenaar te 

vinden om meer gemeentebe
lasting, in casu OZB, te innen! 
De gemeente is intussen zover 
gevorderd met haar taxatie 
voor 2005 dat een eerste voor
lopige indicatie van de waar
de ontwikkeling in de periode 
1 januari 1999 tot en met 1 ja
nuari 2003 kan worden gege
ven. Voor de woningen in 
Eindhoven gaat het om een ge
middelde waardestijging van 
bijna 57 procent. Ten opzichte 
van dat gemiddelde komen 
naar verwachting veel uit
schieters naar boven en naar 
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beneden voor. Dat wil zeggen 
dat er in Eindhoven woningen 
zijn die volgens de gemeente
lijke taxateurs zelfs meer dan 
57% in waarde zijn gestegen. 
Voor de Eindhovense belas
tingbetalers houdt dit in dat 
zij vanaf 2005 heel wat meer 
belasting moeten betalen! 
Slecht nieuws dus! De cijfers 
kunnen weliswaar nog wijzi
gen, naarmate de herwaarde
ring vordert. In het najaar van 
2004 kan een nauwkeuriger 
beeld van de waardeontvvikke
ling worden gegeven. Maar erg 

Betere taxatie moet leiden tot minder bezwaarschriften 
De gemeente Eindhoven heeft de her
waardering van woningen de afgelopen 
tijd compleet nieuw opgezet en verbe
terd. Zo is het gehele gegevensbestand 
door de gemeente opnieuw opge
bouwd. Ook denlct de gemeente dat de 
taxaties nu veel beter kunnen worden 
beargumenteerd. De verwachting is 
daarom dat de nieuwe taxaties zullen 
leiden tot minder bezwaarschriften. Dit 
meldt de gen:.eente Eindhoven in een 
raadsnotitie genaamd de 'Herwaarde
ring ingevolge de Wet waardering on
roerende . zaken -eerste tendensen en 

gevolgen' die het college in het voor
jaar van 2004 naar de Eindhovense ge
meenteraad stuurde. Met de notitie 
werden de. raadsleden geïnformeerd 
over de voorlopige uitkomsten van de 
herwaardering WOZ en de gevolgen 
daarvan. 

nis van zaken werden ingehuurd om de 
waarde van onze woning te bepalen 
aan de hand van enkele arbitraire crite
ria. Met als gevolg dat de waarde van 
volledig identieke woningen uit dezelf
de straat volgens de gemeente onder
ling soms wel 40.000 euro verschilde. 
Begin 2005 ontvangen alle eigenaren 
een nieuwe beschilddng met de waarde 
per 1 januari 2003. De taxatieverslagen 
zijn bt::gin 2005 ook te raadplegen op 
internet. Dan wordt duidelijk wat voor 
ons de gevolgen van de aankomende 
herwaardering zullen zijn! 

ieuwbouw plannen 
aan de Schalmstraat. 
Woensdag 22 september is er 
in het gebouw van de ETKB 
een inloop middag / avond ge
houden waarin de bouwplan
nen aan de Schalmstraat be
kend gemaakt zijn. De project
ontwikkelaar Planoform heeft 
een plan gepresenteerd voor 
nieuwbouw op het terrein 
waar nu het ETKB, de Alfagara
ge, Schalmstraat 4 en het 
speelterrein aan de Schahn
straat staan. Op de foto's is 
een schets van het plan te 
zien. Dit plan ligt tot 21 olcto
ber ter inzage op het Stads
deelkantoor. 
Het plan betreft het slopen 

van de bestaande gebouwen 
en het bouwen van maar liefst 
46 appartementen, 10 eenge
zinswoningen en een patiowo
ning. Dit komt dus neer op 57 
nieuwe woningen op een stuk 
waar momenteel slechts 1 

woonhuis staat. 

We zijn benieuwd of de gemeente haar 
intenties waar zal maken. Wie herin
nert zich niet de willekeui' waarmee 
vier jaar geleden de waarde van wonin
gen in onze wijk werd vastgesteld? Stu
denten en uitzendkrachten zonder ken-

Het appartementencomplex is 
in principe bestemd voor seni
oren. De appartementen wor
den echter via de vrije ver
koop aan de man gebracht en 
zijn door hun ruime opzet en 
ligging in het centrum ook ui
termate interessant voor twee
verdieners. Het complex 
wordt aan de Schalmstraat 
voorzien van een parkeergara
ge met 43 parkeerplaatsen. De 
beoogde hoogte van het com
plex is 6 verdiepingen. 
Het spreelct voor zich dat dit 
niet alleen gevolgen zal heb
ben voor de mensen wonende 
aan de Schalm straat, maar dat 
de gevolgen van nieuwbouw 
merkbaar zullen zijn in de he
le wijk. Binnen het gepresen
teerde plan moet je hierbij 
denken aan: 
'" In de hele wijk exiJ:a woon
druk door meer bewoning 
'" Verkeer in en door de wijk 
zal toenemen 
'" Parkeerdruk wordt verhoogd 
(er zullen meer auto's dan par
keerplaatsen bijkomen) 
.. Druk op huidige speelvoor
zieningen zal verhoogd wor
den (mede doordat de huidige 

speelvoorziening op Schalm
straat verdwijnt) 
.. Inldjk en bebouwing direct 
voor de voordeur voor de be
woners aan de Schalmstraat 
.. Minder zonlicht in de 
schalmstraat maar ook in de 
achtertuinen aan de van Door
nestraat 
.. In het nieuwe plan is geen 
ruimte opgenomen voor een 
hondenuitlaatplaats (momen
teellaten veel mensen hun 
hond uit op het braaldiggende 

terrein aan de Schalmstraat). 

Wij denken dat het op zich 
dat het goed is als de huidige 
bebouwing vervangen wordt 
door nieuwbouw van woon
huizen en/of appartementen. 
Binnen het huidige voorstel 
wordt het stuk grond echter 
meer dan volgebouwd, waarbij 
onvoldoende rekening wordt 
gehouden met de leefbaarheid 
in onze wijk. Vanuit de 
Schalmstraat zijn we met di-
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veel zal er waarschijnlijk niet 
meer veranderen aan de cij
fers. 

Veriaging tarieven 
Door de waardestijgingen zou
den de inwoners van Eindho
ven meer OZB moeten gaan 
betalen. Het college wilde dit 
een half jaar geleden nog pro
beren te voorkomen door bij 
de berekening van de tarieven 
OZB voor 2005 uit te gaan van 
het principe dat de herwaarde
ring niet mag leiden tot een 
hogere opbrengst OZB. Gelet 
op de verv,.rachte waardestij
gingen zou dit een verlaging 
van de tarieven OZB beteke
nen. Daarnaast wordt ook on
derzoek gedaan naar de toe
pasbaarheid van wettelijke 
mogelijldleden om de gevol
gen van de niet-uniforme 
waardestijging te beperken. 
De gemeenteraad neemt in de
cember 2004 uiteindelijk het 
definitieve besluit over de ta
riefstelling OZB voor 2005. Ge
let op de precaire financiële si
tuatie bij de gemeente Eindho
ven moeten we nog maar af
wachten war ons staat te 
wachten. Opletten dus als de 
WOZ beschikldng begin 2005 
in de bus valt! 

verse bewoners bezig met het 
contact met de gemeente. We 
hopen dat we samen met de 
gemeente tot een plan kunnen 
komen dat een aanwinst is 
voor de wijk. Mocht je hier ac
tiefbetroldcen bij willen zijn 
of interesse hebben in aanvul
lende informatie, laat dit dan 
even weten via marco.jon
kers@tiscali.nl of loop even 
langs bij Schalmstraat 1. 
Aanvullende informatie over 
de ontwild::elingen en de com
municatie tussen buurtbewo
ners en de gemeente is te vin
den op 
http://schalmstraat.dse.nl of 
Marco Jonkers, Schalmstr. 1, 
5614 AC Eindhoven. Tel.: 040 
2128464/ 06 24585594. 

laatste nieuws 
Omwonenden van het plan 
hebben onlangs hun bezwaren 
in een aangetekende brief aan 
de gemeente kenbaar ge
maalct. Daarnaast zijn buurt
bewoners in overleg met de 
projectleider van de gemeen
te, het stadsdeelkantoor en 
met projectontwikkelaar 
Planoform. 



door Hans Hurkmans 

uim een half jaar ge
leden werden we opeens door 
de gemeente verrast met een 
wel heel drastische snoeibeurt 
van de bloem-essen in de Ge
broeders Van Doornestraat. 
Het was april en de plantsoe
nendienst kwam, zag en over
won ... Van de ene op de ande
re dag waren alle bomen van 
hun complete kroon ontdaan 
en het straatbeeld daarmee to
taal veranderd. 

Ursula Elskamp, bewoonster 
van Gebroeders Van Doorne
straat 13, is voorzitter van de 
werkgroep Natuurbehoud en 
Milieubeheer Eindhoven en 
omgeving en besloot de ge
meente eens om opheldering 
te vTagen over deze, op zijn 
zachtst gezegd, nogal vreemde 
snoeiactie. 
"Ik volg een cursus boomken
nis die is georganiseerd door 
het Trefpunt Groen Eindho
ven", vertelt Ursula. "En ook 
de boomchirurg die deze cur
sus geeft had geen goed woord 
over voor de manier waarop 
de bomen onder handen zijn 
genomen. Het kan zelfs fatale 
gevolgen hebben omdat het 
ook nog een op een tijdstip is 
gedaan dat de bomen al volle
dig in blad stonden. Hierdoor 
lzonde11 ze 11et groelseizoe11 
van 2004 nauwelijks benutten 
om uit te lopen." 
Op haar eerste brief van 18 ju
li kreeg Ursula medio augus
tus antwoord. Dat antwoord 
was allesbehalve bewedigend 
en ze had ook niet het gevoel 

dat ze echt serieus werd geno
men. Volgens de gemeente is 
het een vorm van onderhoud 
die elke vijf jaar herhaald 
moet worden omdat anders de 
kroon van de bomen te breed 
wordt voor het straatbeeld. 

I I 
Ursula nam geen genoegen 
met dit antwoord en schreef 
op 20 augustus een tweede 
brief, waarin zij onder meer 
woeg of er misschien ook mo
gelijk is deze bomen op een 
andere manier te onderhou-
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I 
den. Reactie van de gemeente 
is dat die er wel is, maar dat 
die te duur is. Bovendien gaat 
de ambtenaar van de gemeen
te ervan uit dat hiermee alle 
wagen voldoende zijn beant
woord en sluit zij met deze 

@>Debloem
essen in de 
Van Doo:rne
straat staan 
ermomen
teel een beet
je mager bij. 

brief het dossier. Nou, daar 
kunnen we het mee doen dan. 
Maar Ursula Elskamp is er nog 
niet klaar mee. Samen met 
haar medecursisten ziet zij 
met lede ogen aan hoe slecht 
de gemeente Eindhoven met 
haar bomen omgaat. Als voor
beeld noemt ze onder meer 
het veel te hoog opsnoeien 
van de prachtige magnolia's 
aan de Elzentlaan. "Het is eeu
wig zonde", zegt ze. "Vooral 
omdat Eindhoven dankzij een 
heel goed aanplantingsbeleid 
in de jaren dertig heel veel 
verschillende en mooie bomen 
heeft." 

e 
Voor alle scheurneuzen onder 
ons. 
Nog maar een keer wat extra 
aandacht voor deze kTuising. 
Voetgangers hebben toch echt 
voorrang hier. 

Als voetganger moet je hier 
over hele goeie reflexen be
schikken om veilig je pad te 
kunnen blijven vervolgen. Va
riërend van stoppen tot weg
springen of heel hard door lo
pen. 
De laatste twee opties zijn wel 
erg lastig voor de wandelaars 
op leeftijd, die hier regelmatig 
van de rustige wijk lopen te 
genieten achter hun rollator. 
Ook het hele jonge grut moet 
zich al bewust zijn van de ver
keersregels en dat valt niet 
mee als je net in groep een be
gint. 

Het blijft geven en nemen 
voor allemaal maar blijf ge
bruik maken van je rempe
daal. 



door Wiegel' Cornelissen 

et een vrolijk 
muziekske werden wij zondag 
19 december naar het Burgh
plein gelokt. Als een ratten
vanger van het Witte Dorp 
marcheerde de Stratumse har
monie vlak voor enen door on
ze wijk om ons erop te wijzen 
dat het feest bijna ging begin
nen. Feest? Alweer? Jazeker, 
ter ere van de viering van de 
autovrije zondag werden ver
schillende activiteiten georga
niseerd op het Burghplein en 
de aanpalende straten. Activi
teiten waar vooral de jeugd 
van kon profiteren. Voor de 
ouders was er de gebruikelijke 
biertap temidden van de nodi
ge hangtafeis. Dankzij het fan
tastische zonnetje bleek die 
seniorenactiviteit uiteindelijk 
een van de populairste! 

De Eindhovense gemeente 
participeert als een van de 
weinige grotere Nederlandse 
gemeenten in de viering van 
de Autovrije Zondag. Rotter
dam, Den Haag en Utrecht 
doen er al jaren niet aan mee 
en dit jaar was ook Amster
dam afgehaakt. In Eindhoven 
deden dit jaar daarentegen 
zelfs een record aantal vereni
gingen mee aan de Autovrije 
Zondag. Gesubsidieerd door de 
gemeente hadden vierenzestig 
wijkverenigingen een buurtac
tiviteit georganiseerd. In al die 
vierenzestig buurten waren de 
straten afgezet hetgeen de ver
keersdoorstroming niet be
paald ten goede kwam. Maar 
dat is natuurlijk ook precies 
de bedoeling van de autovrije 
zondag. 

Piet van Geel 
Eindhoven heeft al vanaf het 
begin de gewoonte om de Au
tovrije dag op een zondag te 
vieren. In Europa houdt men 
vast aan een vaste datum, te 
weten 22 September. Daardoor 
wordt de Autovrije dag steeds 
op een andere dag gevierd. Dit 
jaar was Eindhoven de eerste 
Nederlandse gemeente waar 
de Autovrije Dag werd gevierd 
en mede dankzij de grote par
ticipatie was staatssecretaris 
van Milieu, de heer Piet van 
Geel, naar het Burghplein ge
komen om de viering te on
dersteunen. In een paarden
tram werd de staatssecretaris 

vervoerd van de Montgomery
laan waar hij het startschot 
voor de skate-in had gegeven. 
Van Geel was te vroeg op het 
plein om de seniorenactiviteit 
gewaar te worden, er werd 
toen hoofdzakelijk koffie ge-

UUJltktzûnt 
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serveerd. Wel zag hij de eerste 
jongelingen bezig op de tram
poline en het springkussen. 
Ter ere van hem speelde de 
harmonie, waarvan de muzi
kanten zich na hun rondje al 
wel tegoed deden aan het bier, 
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nog snel een paar laatste mars
jes. Daarna kon Van Geel ook 
weer naar huis. Je houdt geen 
gezinsleven over als staatsse
cretaris ... Tegen twee uur was 
het gezellig druk geworden op 
het plein. De jeugd verdeelde 
zich over de verschillende acti
viteiten en had eigenlijk ner
gens last van al te lange 
wachtrij en. Ze lieten zich ge
vvillig schminken, troldeen de 
vrachtwagen urenlang met 
een touw vooruit, ondenvier
pen zich aan een potje water
volleybal op een met groene 
zeep ingesmeerd volleybalveld 

IJ 

en konden ook nog energie 
kwijt op skelters en pony's. 
Zoals te doen gebruikelijk 
werd het festijn weer afgeslo
ten met de playbackshow. De 
deelnemers gaven dit jaar fan
tastische shows ten beste. Het 
niveau was opvallend hoog en 
steeds meer kinderen durven 
zelf te zingen op het podium. 
Vroeger zou deze show het 
eindpunt van de festiviteiten 
zijn geweest. Dit keer bleef 
het zonnetje schijnen en daar
mee ook de bierpomp lopen. 
Menig ouder lag die avond eer
der in bed dan zijn koters ... 



door Hans Hurkmans 

p zondag 10 okto
ber werd voor de 21e keer de 
Eindhovense marathon gehou
den. Een evenement dat in
middels is uitgegroeid tot een 
jaarlijks stadsfeest. Helemaal 
nu het parkoers is veranderd 
en meer door de woonwijken 
loopt in plaats van over de Oir
schotsedijk en de Marathon
loop. Over de hele 21 lan en 
97 meter van het parkoers 
stonden in totaal rond de 
130.000 mensen te kijken, 
feest te vieren en de lopers 
aan te moedigen. 

Het ging daarbij om zo'n 
10.600 lopers, van wie er circa 
duizend de hele marathon lie
pen, ongeveer vierduizend 's 
morgens de cityrun (3 of 6 lan) 
en 5.600 de halve marathon. 
Onder die 5.600 liepen er ook 
zes die woonachtig zijn in on
ze eigen Witte Burgh. Dat zijn: 
Maarten van Roessel (Gebr. 
van Doornestr. 41), Theo Rut
ten (Gebr. Van Doornestr. 6), 
René de Kruijf (Burgstr. 36), 
Adri Zagers (Gebr. Van Door
nestr. 39), Macro Jonkers 
(Schalmstr. 1) en ik zei de gek 
(Gebr. Van Doornestr. 11). 

Hoe is het deze zes vergaan? 

daan en wat was hun doelstel
ling? Gewoon uitlopen? Een 
nieuw PR? Van mezelf wist ik 
het. De andere vijf heb ik het 
gevraagd. 

Om maar met mezelf te be
ginnen. In januari 2003 begon 
ik met hardlopen bij de recre
antenloopgroep van PSV Atle
tiek. Via de Hertgangloop (10 
lan) met Pasen in 2003, de Ze
venheuvelenloop (15 lan) in 
november 2003 en een mini
marathon (18,7 lan) in febru
ari 2004 'ldom ik op' naar 
mijn eerste halve marathon 
(Drunen 7 maart 2004). Uitlo
pen was het doel en dat lukte 
in 2.05 uur. Dit resultaat leid
de tot plannen om in oktober 

e Marco Jonl{ers op weg 
naar 1 uur 29 minuten en 
57 seconden. 

Halve ITlarathon E ~ 

in Eindhoven onder de 2 uur 
te lopen. Op 5 juni was de Van 
Goghloop in Nuenen en daar 
gebeurde het al: 1.58 uur. Dus 
Eindhoven zou dan maar in 
1.55 moeten. Helaas, na 10 lan 
(in 56 minuten) wilden de be
nen ineens niet meer en werd 
het nog 11 lan 'harken' om 
uiteindelijk op een teleurstel
lende 2.07 uur uit te komen. 
Dan volgend jaar maar. 

Zoals iedereen weet heb je 
hardlopen en hardlopen. Van 
een andere orde zijn dan ook 
de tijden die Macro Jonl<ers 
laat noteren. Deze DAF-mede
werker begon zo'n 10 jaar ge
leden in zijn studententijd 
met hardlopen en liep in 2000 
in Eindhoven zijn eerste halve 
marathon in 1.49 uur. Drie 
jaar later stelde hij zijn per
soonlijk record een stuk scher
per op 1.32. In april van dit 
jaar liep Marco in Londen zijn 
eerste hele marathon in 3.26 
uur. 
Nu leeft hij toe naar de hele 
marathon van Rotterdam in 
april volgend jaar. Dat weer
hield hem er niet van om op 
10 oktober zijn pr met 1.29.57 
nét onder de anderhalf uur te 
brengen. "En daar was ik te
\rTeden mee", vertelt Macro. 

I 

"Want mijn doel was onder de 
1.30 lopen en dat is dus ge
lukt", lacht hij. 

Ook Theo Rutten is met zijn 
1.50 zeer tevreden. "Die tijd 
viel me erg mee, want ik was 
pas zeven weken aan het trai
nen", legt hij uit. "Ik train al
leen maar als de marathon 
van Eindhoven er aan komt." 
Theo loopt sinds 2001 elk jaar 
de halve marathon van Eind
hoven. Die eerste ging in 2.04 
uur en in 2002 maakte hij in 
een keer een sprong naar 1.48. 
"Maar toen had ik er ook echt 
veel voor getraind", vertelt hij. 
In 2003 viel het met 2.00.03 
wat tegen, maar kun je in 
combinatie met het jaartal 
toch spreken van een mooie 
tijd. Zoals gezegd traint Theo 
normaal alleen voor de halve 
van Eindhoven waarna hij ook 
meteen weer stopt. Dit keer 
gaat hij toch nog even door 
naar de halve marathon van 
Keulen op 20 november. "Het 
gaat prima, dus ik heb goede 
hoop op een nieuw pr", aldus 
Theo. "Ik ga voor 1.45." 

Maarten van Roessel liep, 
zoals hij het zelf zegt "in een 
vroeger leven, zo'n 25 jaar ge
leden, ooit 1.35 uur." Sinds 

November 2004 - 11e jaargang - Nummer 25 

drie jaar is hij weer aan het 
hardlopen. Hij traint nu twee 
keer in de week. "Ik loop één 
keer in de week samen met 
een paar gasten die sneller 
zijn dan ik", vertelt Maarten. 
"Dat is flink afzien, maar dan 
heb ik wel het gevoel dat ik 
wat gedaan heb." Het resultaat 
is in 2002 de halve marathon 
van Eindhoven in 1.55 uur, in 
2003 1.48 en op 10 oktober 
jongstleden in 1.47. Een beste 
tijd vind ik, maar Maarten is 
toch niet echt tevreden: "Mijn 
doelstelling is toch om nog 
een keer onder de 1.40 te lo
pen." 

Wél een pr gelopen maar niet 
tevreden. Dat is het geval met 
René de I<ruijf. Hij liep zijn 
vierde halve marathon en voor 
de derde keer in Eindhoven. In 
2001 liep René zijn eerste hal
ve in 2.14 uur. Een j aar later 
loopt hij zes minuten van die 
tijd af en zet 2.08 op de ldok 
In januari 2004 gaat René naar 
Egmond en knabbelt er nog 
eens vier minuten af. Op 10 
oktober loopt hij er weer een 
paar minuten af en stelt zin pr 
op 2.01 uur. "Ja, het is wel een 
pr, maar ik ben toch niet te
vreden", zegt René. "Ik had als 
doel onder de 2 uur te lopen 

.. Maarten 
van Roes
sel (2185); 
"Hardlo
pen is ei
genlijk 
een ver
sclLrildce
lijl<e 
sport". 

en dat is niet gelukt." Nu is hij 
in training voor de halve van 
Egmond in januari 2005. En 
behoorlijk ambitieus ook "Ik 
ben nu bezig met een trai
ningsschema voor 1.50", zegt 
hij bijna achteloos. "Moet kun
nen." 

En dan last but, zeker, not 
least Adri Zagers. Een man 
met een echte loophistorie. 
Hij liep 21 jaar geleden al de 
eerste (hele) marathon van 
Eindhoven. Door een slepende 
achillespeesblessure is Adri nu 
voor het eerst sinds zeven jaar 
weer een beetje serieus aan 
het lopen. Op 10 oktober zette 
hij 1.36 uur op de ldok Geen 
pr, want dat staat al heel lang 
op 1.20. Voorwaar geen kin
derachtige tijd. "Dat ga ik 
nooit meer halen", zegt hij 
rustig. "Dus die ambitie heb ik 
ook niet. Ik ben heel tevreden, 
want ik heb hem uitgelopen. 
Mijn doel was 1.30 uur. Dat 
heb ik wel niet gehaald, maar 
ik heb weiieldeer gelopen en 
dat vind ik het belangrijkste 
na die achiUespeesblessure." 
Eén ambitie heeft Adri in ie
der geval nog: "Ik wil nog wel 
eens een keer de hele mara
thon lopen in 3.20 uur." 



et bestuur van de wijk
vereniging heeft een tijdje te
rug het initiatief genomen om 
te proberen zoveel mogelijk 
wijkbewoners in een zelfde 
periode de gevels van de wo
ning te laten schilderen. Het 
bestuur nam dit initiatief om
dat zij ervan uitgaat dat het in 
ieders belang is om de waarde 
van onze woningen op peil te 
houden. Geen enkele huiseige-

door Wiegel' Comelissen 

ef Schellens verdient 
zijn geld als verkoper. Elke 
dag weer voert hij op zijn 
werk onderhandelingen met 
de inkopers van zijn klanten. 
Elke dag giert de adrenaline 
door zijn keel als hij een prijs
voorstel doet. Accepteren ze 
die prijs? Gaan ze de onder
handeling in en krijg ik dan 
nog een kans om een ander 
voorstel te doen? Of gaan ze 
meteen naar de concurrent 
die een veel gunstigere prijs 
h"eeft voorgesteld? Tijdens de
ze schilderactie kreeg Eef de 
kans om eens aan de andere 

11 
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et lijlct erop dat de 
meeste bewoners van onze 
wijk binnenkort de gevels van 
hun huis gaan schilderen. De 
meesten gaan in het komende 
voorjaar aan de slag. In de 
maanden april en mei van het 
aankomende nieuwe jaar zal 
er flink gel0Nast gaan worden 
als er ruim zestig woningen 
onder handen genomen wor
den. Ruim dertig daarvan wor
den geschilderd door schil
dersbedrijf Casper de Haan. En 
de overige dertig woningen 
zullen in die maanden door de 
bewoners zelf geschilderd 
worden. SOlmnige bewoners 
in de Van Doornsestraat wil
den niet tot het voorjaar wach
ten. Zij hebben in olctober van 
dit jaar de lcwast al ter hand 
genomen. In het kader van de 
door het bestuur gecoördi
neerde verfactie worden al 
met al dus zo'n zeventig wo
ningen van een nieuwe verf-

naar is verplicht om zijn of 
haar woning op een bepaald 
moment te schilderen. Dat 
maakt het lastig om ons ge
meenschappelijke doel te be
reiken. Als iedereen op wille
keurige momenten gaat schil
deren neemt de kans toe dat 
aanpalende woningen een 
kleurverschil laten zien. Het 

kant te gaan zitten. Eef bood 
aan om namens de wijk als in
koper op te treden. Als inko
per die bij professionele schil
dersbedrijven een prijs wilde 
loskrijgen voor het laten schil
deren van onze woningen. En 
daar zijn we allemaal beter 
van geworden. We hebben im
mers een scherpe prijs aange
boden gekregen. Compliment 
voor het werk van Eef! 
In de maanden mei en juni 
van dit jaar benaderde Eef een 
aantal professionele schilders
bedrijven met de vraag of zij 
bereid waren een offerte uit te 
brengen voor het schilderen 
van onze woningen. Eef nodig
de ze bij hem aan huis uit en 
liet ze alle verschillende wo
ningtypes zien. Kopje koffie 

11 
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laag voorzien. Dat is een re
spectabel aantal. Want nie
mand was verplicht om mee 
te doen. Het zou natuurlijk 
nog plezieriger zijn geweest 
als iedereen aan deze actie 
had mee gedaan. Dan zouden 
we nog dichter bij onze doel
stelling zijn uitgekomen om 
de uniformiteit in de wijk zo 
goed mogelijk te behouden. 
Want daar zijn we uiteindelijk 
allemaal het meest bij gebaat. 
Het houdt de waarde van onze 
woningen in stand. Van de ei
genaren die nog niet hebben 
besloten om mee te doen heb
ben sommige bewoners de ge
vel in de afgelopen jaren alla
ten schilderen. Deze eigenaren 
vonden het kapitaalvernieti
ging om op zo'n korte termijn 
weer mee te doen. Daarnaast 
overwegen momenteel enkele 
bewoners hun huizen te ver
kopen. Die betreffende huisei
genaren hebben wat anders 
aan hun hoofd. Al met al zul
len straks slechts een vijftal 
woningen overblijven waarvan 
de gevel het nog steeds moet 

73uutztktztll1t 

bestuur heeft er dus de ener
gie in gestoken om te inventa
riseren wie mee wilde doen 
aan een gemeenschappelijke 
schilderactie. Het werd al snel 
duidelijk dat ongeveer de helft 
van de bewoners een voorkeur 
had om hun woning zelf te 
schilderen. Voor die bewoners 
regelde het bestuur dat zij te-

erbij, verhaaltje over onze 
mooie wijk. En uiteindelijk de 
vraag. "Bent u geïnteresseerd 
om een offerte uit te bren
gen?" De ene schilder maakte 
aantekeningen, de ander 
maakte foto's van alle wonin
gen. Daarnaast kregen ze van 
Eef een setje bouwtekeningen 
mee van alle verschillende wo
ningtypes. Op basis van die in
formatie kreeg Eef in de 
maand juni drie offertes van 
drie verschillende bedrijven. 
Elk bedrijf had een prijs gecal
culeerd voor elk woningtype 
in onze wijk. Eef rangschikte 
die informatie in een overzich
telijke tabel en het werd hem 
al snel duidelijk dat één be
drijf een beduidend gunstiger 
prijsaanbod had gedaan. Dat 

doen met de verf die er bij de 
oplevering op is gesmeerd. 
Mochten lezers zich alsnog 
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gen een fikse korting de verf 
kunnen inkopen. Voor een 
prijs die u als privépersoon 
nooit zou worden geboden 
door de verfhandel. Naast dit 
financiële voordeel is er nog 
een gemeenschappelijk voor
deel. Als iedereen dezelfde 
verf koopt van hetzelfde be
drijf, weten we zeker dat de 

bedrijf is Casper de Haan. Dit 
bedrijf had voor elk woningty
pe in onze wijk een prijs aan
geboden die tientallen procen
ten onder de prijs van de con
currenten lag. Navraag bij en
kele adviseurs uit het vakge
bied leerde ook nog eens dat 
de prijzen van schildersbedrijf 
De Haan bepaald niet bleken 
af te wijken van de richtprij
zen die in de schilderswereld 
gehanteerd lijken te worden. 
Sterker nog, de prijzen van De 
Haan zaten er zelfs nog wat 
onder. De concurrenten van 
De Haan reageerden zeer ver
baasd toen zij van Eef te horen 
kregen voor welk bedrag De 
Haan het schildeIVITerk wilde 
uitvoeren. "Dat kan niet, hoe 
kunnen ze het daar voor 

willen aansluiten bij de schil
deractie, dan kan dat overi
gens nog steeds. 

ldeurverschillen tussen de wo
ningen klein zullen zijn. Voor 
de bewoners die hun huis wil
len laten schilderen door een 
professioneel bedrijf liet het 
bestuur een onderzoek uitvoe
ren om een scherpe prijs te be
werkstelligen. Dat resulteerde 
in een in onze ogen goed voor
stel van schildersbedrijf De 
Haan. Waarmee het bestuur 
weer eens heeft laten zien dat 
het meer voor u doet dan al
leen feestjes organiseren. 

doen?", hoorde Eef twee keer. 
Voor de zekerheid hebben we 
ook nog eens informatie inge
wonnen bij onze buren in het 
Witte Dorp. Die laten immers 
ook geregeld hun woningen 
opknappen door professionele 
schilders bedrijven. Daar werd 
met verbazing gereageerd op 
de prij zen die Eef had weten 
uit te onderhandelen. Als je 
weet dat het schilderen van 
een woning in het Witte Dorp 
drie jaar geleden soms wel ne
genduizend gulden moest kos
ten, waar dan wel al het hout
werk bij was inbegrepen, dan 
snap je dat men met verbazing 
reageerde op een bedrag van _ 
350 dat De Haan vraagt voor 
het schilderen van een tussen
woning in onze ·wijk. 

'" Danielle de Coo bezig 
met het witten van de zij
gevel. 
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Zondag 21 november bezoekt Sin
terklaas het Witte Dorp. Elk jaar 
weer blijkt deze viering zeer op 
prijs te worden gesteld door de 
kleinsten onder ons. Maar de ou
ders zelf genieten meestal ook vo
lop want de Sint verzamelt ieder
een dan wel op het Burghplein, 
maar vandaar lopen we naar een 
gezellig bruin café. Sint ver
schijnt rond 15:00 uur ten tonele, 
maar mocht u er dat moment 
niet aan denken dan zijn er altijd 
nog de muzikanten die er voor 
zullen zorgen dat u toch wel 
merkt wanneer Sint in aantocht 

De nieuwjaarsreceptie zal plaats
vinden op zondag 16 januari. Tij
dens deze viering krijgen de be
woners van het Witte Dorp en De 
VlTitte Burgh de gelegenheid el
kaar te ontmoeten in een van de 
café's in de omgeving van onze 
V\rijk. Over de locatie wordt mo
menteel nog onderhandeld. Ook 
hierover onrvangt u te zijner tijd 
nader bericht. Het is in ieder ge
val wel duidelijk dat de receptie 
in de namiddag zal worden ge
pland. 

~ Sommige muren, met mune die van. de schuurtjes, zijn hard aan. een nieuwe verflaag toe. 
Algernene 
ledenvergadering Door: Wieger Cornelissen 

egin november ont
vingen alle bewoners die heb
ben aangegeven dat zij hun 
woning door schildersbedrijf 
De Haan wensen te laten 
schilderen een contractvoor
stel in de bus. Het gaat om 
een contract dat wordt aange
gaan door schildersbedrijf De 
Haan enerzijds en de huisei
genaar anderzijds. Het is dus 
de bedoeling dat de bewoners 
rechtstreeks afspraken ma
ken met schildersbedrijf De 
Haan, de wijkvereniging be
moeit zich verder niet met de 
ondertekening van dat con
tract. Uiteraard heeft het be
stuur het contract vooraf wel 
bekeken om te voorkomen 
dat in het contract iets anders 
zou worden voorgesteld dan 
wij tijdens onze onderhande
lingen met De Haan namens 

childersbedrijf De Haan 
was er heel stellig in. Gevels 
moet je schilderen in een pe
riode dat het buiten droog is. 
Droog in de zin dat het niet 
regent maar ook droog in de 
zin dat de luchtvochtigheid 
niet te hoog is. Nu klLTl je in 
Nederland nooit garanderen 

alle bewoners hadden bedon
gen. Het is de bedoeling dat 
die contracten zo snel moge
lijk worden ondertekend en 
ingeleverd bij De Haan. Als u 
die contracten vóór 2005 inle
vert voorkomt u dat de prij
zen worden geïndexeerd naar 
het prijsniveau van volgend 
jaar. In de contracten valt een 
aantal zaken op. Die behande
len we hier. Enerzijds gaat 
het om de garantiebepaling. 
De Haan kan niet garanderen 
dat de verf goed hecht op Sili
conenkit. Dat is geen beper
king van De Haan, Siliconen
ldt is simpelweg niet over
schilderbaar. Sommige bewo
ners hebben zonneschermen 
laten plaatsen, waarbij silico
nenkit is aangebracht tussen 

dat het langere tijd, meerdere 
dagen achter elkaar, droog zal 
blijven. Maar het lukt wel om 
een paar uur vooruit te ldj
ken. De schilder kan 's och
tends met redelijke zekerheid 
voorspellen of het de rest van 
de dag droog zal blijven. Dat 
is voldoende voor de schilder. 
Het gaat er om dat de verf al 
droog moet zijn als de schil-

de luifel en de gevel. Het be
stuur vindt het dus niet 
vreemd of onoverkomelijk 
dat De Haan deze bepaling 
heeft opgenomen in haar con
tracten. Op alle overige schil
derwerk wordt dus wel garan
tie verstrekt. Anderzijds vindt 
u in het contract een clausule 
ten aanzien van het meer
werk. Die clausule is opgeno
men omdat De Haan bij het 
opstellen van de offerte is uit
gegaan van de oorspronkelij
ke woning zoals die in 1994 is 
opgeleverd. De Haan heeft 
nog geen kans gehad om bij 
elke individuele deehlemer te 
beldjken welke uitbouw of 
aanbouw er in de loop van de 
jaren is uitgevoerd. Als ie
mand besluit om de woning 

il r 
der '5 avonds naar huis gaat. 
Als het dan 's nachts alsnog 
gaat regenen zal de verf niet 
meer gaan uitlopen. Dat is het 
ergste wat je kan overkomen 
bij zo'n schilderbeurt. Dus ad
viseert De Haan ons om de 
schilderactie te plannen in 
het late voorjaar van 2005. Er
gens in de loop van mei 2005 
gaat De Haan met haar werk-

te laten schilderen zal De 
Haan vlak voordat met het 
schilderwerk wordt begonnen 
nadere afspraken maken over 
het meerwerk. Op dat mo
ment komt een vertegen
woordiger van De Haan ook 
beldjken of de kwaliteit van 
het metselwerk voldoende is 
om er overheen te kunnen 
schilderen. We gaan er alle
maal van uit dat het metsel
werk in alle gevallen nog in 
goede staat is. Toch is het lo
gisch dat De Haan op dit punt 
een voorbehoud maakt, het 
eventuele opknappen van ge
brekkig metselwerk dient 
door de eigenaar zelf te wor
den uitgevoerd voordat De 
Haan met het schilderen kan 
beginnen. 

zaamheden beginnen. Op dit 
moment is het nog niet duide
lijk bij welke woning met het 
schilderen wordt gestart. Wel 
is het zo dat De Haan alle wo
ningen aansluitend zal schil
deren. Als ze beginnen trans
porteren ze alle materiaal 
naar onze wijk en dat materi
aal gaat niet weg vóórdat alle 
huizen zijn geschilderd. 

Elk jaar nodigen we de bewoners 
van De Witte Burgh uit om mee 
te denken en praten over de the
ma's in onze wijk. Vindt u dat er 
meer gefeest moet worden? Of 
wilt u juist aandacht voor de ver
keersveiligheid? Bent u bezorgd 
over de toenemende criminali
teit, verbaast u zich over de plan
nen van de gemeente? Wilt u uit
zoeken of de WOZ taxatie van uw 
huis in lijn is met de taxaties van 
de huizen van uw buren? Tijdens 
deze bijeenkomst komen alle on
derwerpen aan bod. De afgelopen 
jaren duurde de vergadering twee 
uurtjes, dat is te overzien. En de 
drankjes krijgt u die avond aange
boden. Het bestuur stelt een beet
je betroldcenheid van de bewo
ners op prijs! Dit jaar hebben we 
als datum voor de ledenvergade
ring gekozen voor 17 februari 
2005. U krijgt t.z.t. nog een uitno
diging in de bus. 

idzomernachtfeest 
Dit feest behoeft zo langzamer
hand geen nadere toelichting 
meer. Het heeft haar positie op 
de sociale kalender intussen wel 
verdiend. Dankzij die fantastische 
mix van een gezamenlijke maal
tijd op het Burghplein gevolgd 
door een feestavond in de tent. 
Waar tussendoor dan ook nog 
een aansprekende happening 
wordt gepland voor onze jeugd. 
Het midzomernachtfeest wordt 
altijd gepland op de zaterdag die 
in de kalender het dichtst bij 21 
juni valt. Dit jaar komen we uit 
op zaterdag 18 juni. 



11> V.l.n.r. 10nneke, laudy, Maud en Eliine. 
Deze 4 ijverige meiden hebben zelf een wijkgebouwdde
ze zomer (15 aug. 2004). Trots staan ze bij hun pouvy:werk, 
gem.::>;:lIkt in het ?;;:tnd van de Z;LTl.dbalz op het Burghpleiin. 
"In zo'n wijk zouden ze wel willen wonen, leldzer handig 
dan kun je altijd iets veranderen." Roepen ze mkoor, Het 
ziet el" iinde:rdaad prachtig uit, al zijn de details op de fo-

11> Zoek zoveel mogelijk poezen en geef ze 'n ldeur. 
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to's niet helemaal te zien, zoals de groene boompjes en 
bloemetjes. . .. 
Mand vertelt dat ze het wel hêel jamme:r wd, dat als je 
dan naar ,bedtoe~oet,hétde volgende dag missclrien 
wel afgeb:roken is" Maar ze vindt hetookweerhándig dat 
je iets opmêuwkan mal<:en. Dan heb jetenmfuste ook 
iets te doen in de val<:antie, besluit ze. 

'"~, 

11> Mand van 
der Wegen. 
Gebo:ren op 
13 augustus 
2004. 
Mand is het 
zusje van 
Isa (3) en ze 
woont op 
het Bn:rgh
pleiin num
mer 23. 
Devade:r en 
moeder van 
Mand wo
nenpas 
siinds juli iin 
onze wijk 

"Roos 
Woertman. 
Geboren op 
14 septem-
ber 2004. 
Roos woont 
naast Maud 
opnum-
mer 23. 
Familie 
Woertman 
woont ook 
pas enlcele 
maanden, 
vanaf maart 
2004, in de 
Witte 
Burgh. 

Hij komt, 
hij komt!!! 
Geluldag heeft de Sint inmid
dels ook een computer en heb
ben we hem al vlak na de zo
mervakantie, thuis in Spanje 
een e-mail gestuurd met de 
vraag of ie alvast een bezoek 
aan ons Witte Dorp in z'n 
agenda wil zetten! ja, je moet 
er snel bij zijn tegenwoordig! 
Maar goed, het is gelukt. Na 
even over en weer chatten 
heeft ie ons toegezegd dat hij 
op 21 november de middag 
voor ons reserveert. Dus, ie
dereen deze datum noteren op 
de kalender, dan wordt het 
weer een groot feest! 
Er is één kleine maar. .. Ook in 
Spanje zijn de vakbonden ac
tief en is de stakingskoorts op
gelaaid. Sint zat er een beetje 
over in wat z'n Pieten gaan 
doen, of ze niet te duur wor
den, te veel eisen gaan stellen 
en of ie er dus wel genoeg mee 
naar Nederland zou kunnen 
krijgen. Och, daar zal tegen 
die tijd ook wel een oplossing 
voor komen ... Dat zien we dan 
wel weer! 
In ieder geval zijn we ook dit 
jaar zeer vereerd met zijn be
zoek en gaan we er een leuke 
middag van maken, samen 
met alle lande ren van het Wit
te Dorp. Dus zegt het voort 
aan iedereen en zet het in je 
agenda: 21 november, 15.00 
uur op het plein! 
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