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Op 20 lnei opellell wij Ollze 11ieuwe wijl( Inet eetl )(Ilallelld feeste Er 
l;\'ordt ee!l tellt opgezet iJl de St. C!1ristoffeIstraat (ttlSsel1 11et 
Burgllpleill ell de Gebroeders vall Doorllestraat)s Overdag zijll er 
vooral activiteitell voor 11et jOllge spul ell ns avonds !(UllI1ell de 
volwassellell Uil Ilart opllalell~ Het feest wordt om 11alf twee 
geopelld ell de volll0llders l(llnllen tot 11et }(Ieillste lJllrtje doorgaaile 
Ool( Ollze bUretl, de bewollers vall de Scllalmstraat ell het Witte 
Dorp zijll vall 11arte well(olne 111 deze )(rallt villdt II 111eer illfoflnatie 
over deze feestdago 

. .' . '. 

13015 uur Harmonie.StCeciUa trektdoordewijk~Vertrekvanafde StOdastraat, 
aankOlTIst in de St. Christoffelstraat. 

13.30 uur Op dit tijdstip zal het feest op een ludieke wijze worden geopend door 
enkele gasten wiens nalnen we nog even voor ons houden. 

14000 uur Start van het kinderprogramma. De lrinderen kunnen terecht bij meer-
dere attrakties, die tot 17000 uur bezochtkunl1en worden .. 

17.00 uur Einde van het kindc:rfcest, optreden van de Wilhehnina fanfare. 
18.00 uur De 'warme maaltijde 
20.00 uur Trekking van de loterij 
20.15 uur Dansavond 
24.00 uur Een verrassing 
01.00 uur Einde van het feest 
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Nummer 4 

Van de redactie 
Hallo buren 

Dit Feestnummer is alweer het vierde nummer van het 
krantje dat wordt uitgegeven door kopersvereniging De Witte 
Bllrgh. De vorige drie edities ,varen respectievelijk nummer 
1, -2 en -3 getiteld. Dit keer hebben we gemeend het krantje 
ook in het Witte DOlp en de Schalmstraat te moeten ver
spreiden omdat dit Feestnummer ook voor alle Witte Dor
pers en Schalmstraters een uitnodiging bevat om op ons 
Openil1f!,sfeest te komen op zaterdag 20 mei. 
In dit Feestnummer ,villen we OIlS meteen even voorstellen 
aan de Witte Dorpers en de Schalmstraters. Jullie hebben de 
'Witte Bllrgh' tijdens de afgelopen anderhalf jaar zien ont
s!{[a/l OjJ hel terrein van de voormalige DAF 1 ~fabriek en 
alle nieuwelingen hun Jwizen zien betrekken. inmiddels is 
iedereen een beetje 'gesetteld' en wordt het dl/s tijd de ken
nismaking voort te zetten. De eerste stappen zijn al gezet 
door de besturen van buurtvereniging Het Witte DOl]) en 
kopersvereniging De Witte Burgh (feest 17 mei, Sinterklaas 
en de nieuwjaarsreceptie). 

Kersvers 
Kopersvereniging De Witte 
Burgh is opgericht tijdens de 
eerste bijeenkolllst van alle 
kersverse eigenaren van de 
83 (op dat moment nog niet 

bestaande) WOlllJlgen. 1'01 

nu toe zijn de eigenaren van 
73 huizen lid geworden van 
de kopersvereniging. Deze 
vereniging, die ter zijn-er 
tijd wellicht wordt omgezet 
in een 'buurt' - in plaats van 
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luxe Brood.. en Banketbakkerij 
Am Winters B 

Dagelijks vanaf 8.00 uur vers brood en gebak 
's woensdags om 14.°0 uur gesloten. 
GeDdropseweg 58 Teiefoon 112906 EINDHOVEN 

een 'kopers 'vereniging, 
houdt zich met verschillende 
zaken bezig. Een daarvan is 
dus het uitgeven van deze 
krant, maar in eerste instan
tie ging het natuurlijk om de 
problemen die allemaal om 
de hoek.komen kUken bij de 
bouw van een huis en het 
zakendoen met een grote 
ondernemer als het Bouw
fonds. Verder tracht de vere
niging een aantal zaken te 

regelen, zoals gezamenlijk 
onderhoud (bijvoorbeeld het 
wil schilderen en het wit 
houden van de gevels) en het 
beheer van de paden. 

Activiteiten 
Op dit moment zijn er al te
kenen dat de vereniging zich 
mee r als bUlIrtve renig ilZg 
begint te gedragen. Er zijn 
al activiteiten uit voortgeko-
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men als de peuter- en kleu
tergym, de buurtkrant en 
natuurlijk het openingsfeest 
op 20 mei aanstaande. Wij 
hopen dat er veel Witte Dor-

pers en Schalmstraters op ons 
feest zullen komen, zodat we 
de kennismaking met elkaar 
en de integratie in de wijk ver
der voort kunnen zetten. 

--- ...... _----
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r 
Loterij 

Tijdens de feestavond wl
lel1 rond 8 uur 's avonds 
leuke prijzen worden ver

loot. Loten, f 1,50 per stuk 
zijn vanaf 3 mei te verkrij
gen bij Viola Stracter (Van 

Doolllestraat 37) en Maril 

Renclers (Van Doomestraat 
13). Zij kunnen ook op de 
feestdag zelf worden ge
kocht aan de kassa in de 

feesttent. 

Maaltijd 

Iedereen kan een toegangs

bewijs kopen voor de feest
maaltijd op zaterdagavond. 
Het feestmaal zal bestaan 

uit een barbeque, maar cr 
km ook een vegetarische 
maaltijd worden besteld. 
We rekenen f 17,50 voor 
cic warme maaltijd . Spe
ciaal voor de kleintjes onder 
ons worden cr ook kin-der
maaltijden geserveerd, be

staande uit frites, appel
moes en knakworst. Voor 
de kindermaaltijd wordt 
f 5,- in rekening gebracht. 
BOl1nen kunnen wwf 8 mei 
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worden verkregen bij Viola 
Straeter (Van Doomestraat 
37) en Maril Renclers (Van 
Doomestraat 18). Eenmaal 
aangeschafte bonnen kun
nen tot en met woensdag 17 

mei eventueel nog worden 
ingeleverd, waarna het vol

ledige bedrag wordt terug

gegeven. 
Donderdag ochtend wor
den de afspraken met de sla
ger definitief gemaakt, het

geen betekent dat er clan 
geen bOBnen meer kunnen 
worden gekocht maar ook 
niet meer worden ingele
verd. 

Straten omtruimen 

Op de feestdag zullen de 
Van Doornestraat en de St. 
Christoffelstraat voor een 
groot gedeelte worden afge
zet. De gemeente zal de af
zetting al op vrijdagavond 
in laten gaan, aangezien we 
vrijdagavond al rond 5 uur 
wllen beginnen met het op
zetten van de feesrtenten en 
attrakties. Wc verzoeken ie
dereen om ons een beetje te 
willen helpen dOOf er voor 

DD§D 

te zorgen dat er vrijdag mid
dag geen auto's meer staan 
geparkeerd in de Van 
Doornestraat en St. 
Christoffelstraat. De afzet
ting betreft cle gehele St. 

ChristofTelstraat, aan de 
Van Doorne-straat begint 

de afzetting direkt voorbij 
cle toegang tot het garage
pad, zodat U de garages 
nog kunt bereiken vanaf de 
Schalmstraat. Aan dc andere 
kant van cle Van DOOi-ne
straat houdt de afzetting op 
bij nummer 42, direkt voor
bij de bocht in de weg. 

Voetbalwedstrijd 

Zondagmiddag 21 mei, cle 

dag na het wijkfeest, zullen 
veltegenwoorcligel1de teams 
van het Witte Dorp en onze 
wijk een voetbalwedstrijd 
spelen op het voetbalveld 
op de Eikel1burg. De wed
strijd begint om 1 uur 
s'micldags, en supporters 

zijn van harte well<Ül1. 

Voil eyba I wedstrijd 

Op cic zondagochtend wl-

Bloemenboetiek" ANNIL" 

Heezerweg 
Eindhoven 

5 Tele: 040-114181 
Fax: 040-114181 
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len 2 damesteams een vol
Icybalwedstrijd spelen op 
het Burghplein. Vertegen
woordigende teams uit het 
Witte Dorp en de Witte 
Burgh zullen tegen elkaar in 
het strijdperk treden mits 
de weergoden dat toestaan. 

In geval van slecht weer gaat 
de volleybalweclstrijcl niet 
door. Om t 1.00 uur zal 
scheidsrechter Niek Gover
de de wedstrijd laten aan
vangen. 

Kinderfeest 

Het middagprogramma licht 
zich vooral op cic jeugd tot 
ongeveer 8 jaar. De kinde
ren krijgen bij aanmelding 

allemaal een stempelkaart, 
en kunnen aan de hand daar
van tussen 2 uur 's middags 
en 5 uur 's middags alle 
attrakties afgaan, die in de 
Van Doomestraat staan op
gestelel. Parallel daaraan 
zijn cr 3 aktivitciten die op 
een vast tijdstip wllen wor
den uitgevoerd. Tussen 14.00 

uur en 15.30 uur kunnen de 
kinderen ponyrijden. Om 
15.00 uur begint cr een kin-

t 
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der-toneelvoorstelling en 
om 16.30 uur kunnen ou
ders zich met een van hun 
kinderen inschrijven voor 
een behendigheidsweclstIijd. 
Kind in de kruiwagen krijgt 

een opdracht, terwijl de vol
wassenen de kruiwagen zo 

snel mogelijk, via enkele 
hindernissen naar de eind
streep duwen, moeten de 
kinderen ondelweg de op
dracht zien uit te voeren. De 
bar en het bijbehorende ter
ras zullen vanaf 14.00 uur 
geopend zijn! 

Sponsoren 

Het feest is mede mogelijk 

gemaakt cloor cle gulle ga
ven van het Bouwfonds, DAF 
trucks, bouwbedrijf Van 
Bree, notari.aat Pigrnans Ras 

en Janssen, parket level-an
der Parket Tree, Albert 
Beijn, tegelhalldel LoO!11aliS 

ell T-shirt handel, Ron's 

texticldrukkerij en 
fotolaboratorium foto 
fInishing Vromen. Wc wil
!en onze sponsoren nog
maals hartelijk bedanken 
voor hun bijdrage. 

t 
tj 
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Sinds de tijd dat we hier wonen hebben we van verschil
lende mensen al gehoord dat zij net als wij pech IH~hhen 
met hun nieuw betrokken woning. 

Enkele zaken die ons te ore 
gekomen zijn: 
" kieren in en kale plekken 

op het parket, maar ook. 
een scheur 

'" garages waar het binnen 
regent hetzij via de 
loopdeur hetzij via de 
kanteldeur 

• achterueuren die klemmen 
zodat inbraakpreventie 
daar niet echt nodig is, zo
lang het vochtig weer aan
houd tenminste 

• lekkende dakkapel 
" extreem bromgeluid in de 

ketel 
~ thermostaat van de oven 

die niet meer functioneert 

• voegen die leeggelopen 
worden 

• bij harde wind pannen die 
van het dak waaien en 
daardoor een lekkende 
dakgoot...! 

En mischien nog veel meer 
uiteenlopende zaken die het 
gerief van een nieuwe wo
ning niet echt verhogen. 
Een aantal van boven
staande klachten zijn uit 
onse cigen praktijk! Dit is 

I 
nict de reden van het ver
schijnen van dit stukje in de 

wijkkrant, waar het omgaat 
is het volgende ... 
N a een grondige reinigin 
van de douchebak, er zat nog 
steeds een plak silico-nenkit 
in de bak kwam daaronder 
een beschadiging van de 
douchebak te voorschijn. 

I 

Een plek zo groot als een 
gulden waarvan het emaille 
wat bobbelig en ofruw aan
voelt, de kleur wijkt af en is 
wat gelig. Zo op het blote 
oog nauwelijks te onder
scheiden, echter op je kl1ieen 
lukt dat beter (zeker als de 
plek zoals bij ons uiteraard 
in verste hoek zit! 1). 

Omdat voor een andere klacht 
de heer van Bree junior op 
dat moment bij ons was heb
ben we gevraagd ook dit eu
vel te bekijken, inderdaad 
het was niet zoals het zijn 
moest. 
Via Van Bree werd de "ba
dendokter" ingeschakeld, ex
pert op het gebied van repa
raties aan beschadigde ba
den en douchebakken. He
laas, de beschadiging is zo 

groot en al eerder ge
probeerd te repareren, 
de dou-chebak moet er 
uit en vervangen wor
den. Nu blijkt dat tij
dens de bouw de ba
den dokter op zeker 10 
à 12 plaatsen geweest is 
om beschadigingen te 

I 
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herstellen. 
Bij ons gaat hel om een behoor
lijke beschadiging waar-door er 
spanning op de bak is komen te 
staan, echter zo met het blote oog 
nauwelijks te onderscheiden! Als 
dit niet gerepareerd wordt zal de 
bak over een jaar of tien zeker 
doorgeroest zijn, vervanging is 

r i Dm I 
1 1 
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echt noodzakelijk! 
Ons advies is dus ... ga eens 
op je knieën voor je bad en! 
of douche liggen en kijk 
goed of je niet een dergelijke 
beschadiging vindt, het kan 
op den duur veel ongemak 
voorkomen. 
Louis van Dam en Frely Hol 

I 

1 
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Geldropseweg 50 
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n een serie artike
len wij de rechlc
tie de ontstaans
geschiedenis van 
De Witte Burgh 
op een rijtje zet
ten. Deze eerste 

allevering vertelt de voorge
schiedenis van het stuk grond 
aan het Burghplein en de 
Burghstraat. Verder terug 
dan J 929 zullen we toch niet 
gaan. In dat jaar bouwden 
Hub en Wim van Doorne op 
dit terrein namelijk het eer
ste deel van hun aanhang
wagen- en opleggerfabriek. 
Een jaar eerder was aan de 

Tongelresestraat, waar nu 
het DAF Museum staat, de 
eerste werkplaats van de 
Deurnese broers gevestigd. 
Van Doornes Auto Fabrie
ken was er dus al voordat de 
architect Dudok het Witte 
Dorp uit zijn tekenpen toverde. 
Bij DAF 1 aan de Burghstraat 
werden aanhangwagens en 

opleggers gefabriceerd. 
De heer Tom Kmissen werkte 
op DAF 1 van 1954 tot aan 
de sluiting van het bedrijfs
pand in 1988. Hij kan zich 
de aanhangwagenproduktie 
dan ook nog goed herinne
ren. "En hebben ze de grond 
nog schoon gekregen", is 
het eerste wat hij vraagt als 
hij hoort dat het ten-ein in
middels wordt bewoond. 

Gastheer 

Hoewel ook hij gedupeerd is 
door het recente faillisse
ment van DAF, is de heer 

Kruissen nog steeds betrok
ken bij het bedrijf. Niet via 
de loonlijst, maar als vrijwil
liger en ook niet in de pro
duktie, maar· als gastheer in 
het DAF Museum aan de 
Tonge1resestnmt. Geanimeerd 
vertelt de oud-Dafwerknemer 
over~ün begintijd bij DAF 1. 
Hoe de chassis er in mallen 

1 
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werden geperst, waarna de 
assen v,m de aanhangwagens 
en opleggers gemonteerd 
werden. Vooral ook over het 

plezier waamlee hij onder 
een baas als 'mijnheer Hub' 
werkte en de goede relatie 
die hij met Hub van Doome 
had. 

Legervoertuigen 

n 

Tot in detail beschrijft de 
heer Kruissen de technische 
ontwikkeling van de pro

dukten van DAF. Vooral bij 
de herinnering aan de spe

ciale legervoertuigen die in 

opdracht van de staat, maar 
ook buitenlandse mogend
heden werden vervaardigd. 
"Dat begon met waterwa
gens en later kwamen er 
munitiewagens, radarwagens 
en k1Ilkwagens bij. Vooral die 
tankwagens waren mooi. 
Met 10.000 liter per minuut 
pompten die de tanks van een 

? 
l!I!l 
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vliegtuig vol", aldus Kruissen. 
"Een van de mooiste wagens 
die we hebben gebouwd, was 
een tankwagen voor het le
ger van Saoedi-Arabie", ver
telt hij verder. "Die had e
n0I111e wielen en de ellips
v0I111ige tank moest worden 
gedraaid, voor lag hij hori
zontaal en aan de achterkant 
stond hij vertikaal. Dat wa
ren mooie wagens om te 
bouwen." 

De sloop 

In 1988 wordt de DAF 95 

uitgeroepen tot 'truck of the 
year', rolt het 316.000ste 
DAI'-chassis van de band en 
viert het bedrijf zijn 60ste 
veljaardag. In dat jam· wordt 
DAF 1 aan de Burghstraat 
gesloten en kOlt daarna volgt de 
sloop van de bedrijfsgebouwen 
op het telTei.n waar· nu onze 83 
\'1oningen staan. 

Wordt vervolge!. 
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Deal 
D-
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Soepel als altijd 

Het was op 23 maart de eer

ste algemene ledenvergade
ring (AL V) van de kopers

vereniging nadat alle 83 wo

ningen van De Witte Burgh 
waren opgeleverd en ook ie
dereen zijn nieuwe stulpje 

had betrokken. Dat in aan

merking genomen viel de 

opkomst van 37 leden niet 
eens zo tegen. Toch is er nog 

wel het een en ander te re

gelen, zoals het padenbeheer 
en het onderhoudsfonds. Mits 

er genoeg belangstelling voor 
is (waarschijnlijk wel). 
De ervaring heeft al geleerd 
dat de AL Y zeker niet lan

ger, en vermoedelijk zelfs 

korter, zal duren dan op de 

agenda staat aangegeven. 

Tot nu toe was dat met alle 

algemene ledenvergaderin
Ogen van onze vereniging 
hel geval. Blijkbaar zijn we 
een zeer besl u i tv a arcli g clubje. 
Een van de concrete beslui

ten die de ALV heeft geno-

men, is dat de leden voor 1995 
f 25,- contributie betalen. 
De bijeenkomst verliep deze 

keer erg rustig. De verkla

ringen van de bestuursleden 
omtrent de vel1ragingen die 

de oprichting van zowel de 

stichti ng beheer paden als 

het onderhoudsfonds ont

lokten slechts wat flauwe, 

nogal berustende reacties. 

De meeste agendapunten 

werden vlotjes en met in
stemmend zwijgen afgehan
deld. Niet dat we zo zwijg
zaam zijn, want in de pauze 
werden, net als bij alle voor
gaande vergaderingen, ge

animeerde gesprekken ge

voerd tussen de aanwezige 

leden. Tot slot ontstond er 

nog wel wat hilariteit van

wege de mededeling dat er 
voor de ochtend na het feest 
op 20 mei sportwedstrijden 
op het programma staan. 

Binnenkort verschijnen de 

notulen van de ALV. 
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Bezoek aan Je peuler- en 
kleutergym î April, er is 
weer kleuter- en peutergym. 

De kinderen hebben alweer 
twee weken moeten wach
ten op deze zaterdagochtend 

om weer te mogen gymen. 

Het is half elf, de begeleid

sters staan klaar, iedereen 

heeft zijn sportkleren al aan. 

De vaders en moeders staan 

nog even te kijken hoe het 
gaat met de kleine zoon of 
dochter. Die zijn echter al 

druk met andere dingen be
zig. Dus gaan Je ouders maar 
naar huis. Tot straks! 

Het zijn er een heleboel, wel 

15. De kleuter en peutergym 

is een succes. De jongste is 
3 1/2 en de oudste is alweer 
7, maar Jat is geen pro
bleem, het gaat prima. Jon

ger dan 3 1/2 moelen ze ook 

niet zijn volgens lna StaaL,>, 
zij verzorgt het gymuurtje. 
lIet kan wel. maar dan is het 
beter dal de groep iets klei

ner is. De jongere kinderen 

vragen toch iets meer aan

dacht en begeleiding. 

Allereerst natuurlijk even 

kijken wie cr allemaal weer 

zijn: Frankie, Rozemarijn, 
Eva, I-Iarm, Sophie, Renee, 
Rickie, Stef. .. en nog een 
heleboel andere kindertjes. 
"Goh, bijna iedereen is cr 
weer. Heeft iedereen de sie

raden af gedaan? Anders 

blijf je misschien wel ergens 

achter haken, dat is toch ge
vaarlijk en ook zonde als het 

kapot gaat". Het klinkt u ze
ker nog bekend in de oren. 
Wanneer alle namen zijn op

geroepen worden eerst de 

spieren los en W,U"l11 gemaakt 

door wat rondjes te lopen 
door de zaal. Bijna aan de 
kant van de zaal liggen mat
(en. Daar moeten de kinde

ren omheen lopen. Je moet 
wel goeJ ui tkijken dal je niet 

omver wordt gelopen, want 

er wordt natuurlijk gelijk een 
wedstrijdje van gemaakt. 
"Kijk eens hoc hanJ ik al kan 
lopen 1" De één doet niet 

onder voor de ander! 
Er worden heel wal spelle

tjes gedaan in het gym-

Nummer 4 

hoe hard 
uurtje. Bijvoorbeeld wordt 
er tikkertje gespeeld. Dat 
slaat natuurlijk altijd wel 

aan. Eerst is de juf de tikker. 
De kinderen mogen héél 
hard door de zaal gaan rond

lopen en dan ... als de juf in 

de handen klapt moeten ze 

snel op de mat gaan zitten 

want anders kun je getikt 

worden. 

Nadat de juf een paar keer 
de tikker heeft gespeeld, is 

één van de kinderen de tik
ker. Weer gaan alle kinde
ren heel hard lopen en de juf 
klapt in haar handen. Maar 
waar is nu de tikker.. .... Tja, 
we zien het al, die is ook op 

de mat gaan zitten 1 Goh, hij 

was even helemaal vel:geten 
dat hij deze keer de tikl<.er is. 

Iedereen heeft hierom veel 

plezier. 
Er wordt natuurlijk ook heel 
wat "afgeplast". U kent dat 
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al anlop n.!" 
wel, als de één moet dan 
moeten ze opeens allemaal. 
Maar dit wordt goed in de 
gaten gehouden door de be
geleiders, die kennen wat dit 

betreft het klappen van de 

zweep wel. De kinderen mo
gen om de beurt naar het toi

let. 

N a heel wat spelletjes en te

gen het einde van het gym

uurtje zijn de kinderen zo 
langzamerhand al lekker moe 

en bedenkt de juf nog een 
paar rustige spelletjes voor 
de kinderen om wat bij te 
komen. Ook komen zo lang
zamerhand de vaders en moe

ders weer binnendruppelen. 

Ze kunnen nog even kijken 
naar hun kinderen en dan is 

het alweer afgelopen voor 

deze keer. Nog even uit-

puffen en nakletsen en ...... . 
tot de volgende weck!! 

Wilona Kooij 
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n deze 

Gezocht 

Wij zijn op zoek naar een 
gezellig OPPAS GEZIN (of 
cvt. oppasouder) voor ons 
begin mei te verwachten 
kindje. 
Wij zoeken iemand voor 
twee dagen per week (be
halve schoolvakanties); in
gaande ongeveer half augus
tus '95. 
Wilt ti meer informatie neem 
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uivelspecialist 

ok voor uw 
dagelijkse boodschappen 

dan contact op met Eef 
Schellekens en Inge de Been, 
St. Christoffelstraat 1, tel.. 
127374. 

Inloopdag 
ldnd~eropvang 

bij u in de buurt? 
Op zaterdag 10 juni, van 
half elf tot drie uur zijn jong 
en oud van halie welkom bij: 
e Kinderdagverblijf 'de 

Toverfluit' (0 tot 4 jaar), 
St. Adrianusstraat 64, en bij, 

@ Kinderdagverblijf 'de 
Draaimolen' (0 tot4 jaar), 
St. Lidwinastraat 2,en bij, 

G Buitenschoolse opvang 
'Lambik' (4 tot 12 jaar), 
Tivolilaan 66 

DE WITTE BURCH 

Wilt ti meer weten over kin
deropvang, of gewoon eens 
een kijkje komen nemen en 
kennismaken met medewer
kers van het kindercentrum 

GEVESTIGD SINDS 1909 

10 ---
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DE WITTE BURGH 
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SPECIALIST IN KEVBO/UlOS 

Alle merken 

.. .' '--'-'-:....:.=o.:-"""·.,,,,.·.i..,,,.;,.,,,;,"';.-.w,.;.,..........., ........ ___ · ._:. 

KEYBOARDS 
DIGITALE PIANO'S 

EN ORGELS 
.. Eigen Technische Dienst 
.. Uitlegavonden 
lil De Beste Service en Voorlichting 
IlO Bladmuziek 

ALLES iS GEINSTALLEERD EN DEMOKLAAR!!! 

Heczerweg 121 
5614 He Eindhoven 
Telefoon 040-1 ] 2177 

TECHNICS ROLAND 
GENERALMUSIC 

Y ÀMAHA SOLTON 
FARFISA ORLA 

.r·' I 

.. --------- 11 
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De volgende raDt 
Het is misschien wat vroeg om nu al over een volgende krant 
te beginnen, maar kranten maken is tenslotte ook vooruit kij
ken. 31 mei is de sluitingsdatum voor het aanleveren van de 
copy. U kunt uw stukjes, annonces etc. kwijt bij ons aller 
hoofdredacteur, Hans Hurkmans. Zijn adres is Gebroeders 
van Doomestraat 11. 

1] 
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I 
Op de hoek van de Heezer- men vormen samen de 
weg en de Schalmstraat winkelnaam. Aanvanke-
ligt een blauw met wit hoek- lijk was het idee om de 
pand, een winkel gespe- winkel "William" te noe-
cîaliseerd in bloemen, ka- men maar een kennis 
merplanten, perkgoed en maakte hen er op attent 
aardewerk. Rondom Kerst dat je dan vrij achteraan 
staat het trottoir naast de in het telefoonboek komt 
winkel aan de Schalm- te staan. Dus werd het 
straat helemaal vol met "Annii". Na 3 1/2 jaar kon-
kerstbomen en in het voor- den zij hun huidige pand 
jaar met allerlei soorten door een meevaller ko-
planten voor de tuin. De pen. Er stond alleen niets 
zaak is eigendom van in, het was zelfs groten-
Annelies en Wil Bogaars, deels van binnen gesloopt. 
respectievelijk 34 en 42 Hierdoor konden zij het 
jaar oud, wordt door hen geheel naar eigen inzicht 
beiden gerund samen met af laten bouwen. Boven 
Nicole, die al vanaf 1988 de winkel is hun woon-
bij hen in dienst is. Als het huis, misschien dat dat in 
erg druk is kan tante Trees de toekomst nog wordt 
inspringen. Nicole is nog uitgebouwd. 
ingeleerd in het oude pand, 
waar Annelies en Wil eerst Rechtstreeks van de 
zijn begonnen in een pand klok 
naast het schuimrubber- Op maandag, woensdag 
huis, voorheen een vis- en vrijdag is het voor Wil 
winkel. Hun beider na- vroeg dag. Om 4 uur 's 
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" n il" 
ochtends rijdt hij aan, op ook veel mensen waar-
weg naar de veiling waar van de ouders in de buurt 
hij zelf de bloemen uit- wonen. Vol trots kwamen 
kiest en "rechtstreeks van zij in de winkel een bloe-
de klok" koopt. Verser met je kopen bij de ople-
kan dus niet en hij is zo vering, "mijn zoon is hier 
zelf verantwoordelijk voor komen wonen". Een moe-
de kwaliteit van zijn bloe- der van een van de nieuwe 
men. Annelies is verant- bewoners vertelde met veel 
woordelijk voor de ver- plezier dat haar zoon stad 
koop en met z'n allen ma- en land had afgereden 
ken ze allerlei soorten voor een kerstboom ter-
bloemenwerk, afgestemd wijl zij gewoon om de hoek 
natuurlijk op de seizoe- was geweest. Kijk, en dat 
nen en de gelegenheid. is nu wat ik graag de le-
Ook voor het feest heb- zers voor ogen wil hou-
ben ze een bloemenbij- den. Je hoeft niet verte 
drage toegezegd. gaan en duurder is het er 

echt niet, zeker als je weet 
Stad en land afrijden dat je bloemen langer in 
voor een kerstboom een vaas staan dan die 
Natuurlijk hebben ze ge- van de supermarkt en je 
merkt dat er nieuwe be- Voor een kerstboom niet 
woners in de buurt zijn de auto hoeft te pakken. 
gekomen. In de winkel En als je problemen hebt 
zijn er meer vreemde ge- met bepaalde planten krijg 
zichten bijgekomen. Vol- je ook nog eens gratis ad-
gens Annelies wonen er vies. 

L 
I 

OF IWITTF I1LJRl.l1 

De bllllrt ill 

Als dochter van een winke
lier ben ik nogal begaan met 
de middenstand in onze bUllrt. 
Zelf hadden wij thuis een 

drogisterij met erboven het 
woonhuis. De komst 1'011 

twee Etoswinkels, beide op 
een steenworp afstand, was 

een flinke tegenslag voor 

mijn vader. De Etos sluit 

netjes om 6 uur en op zon

dag is er niemand te zien. 
Woon je echter boven de 
winkel dan wordt er regel

matig aangebeld met de 

vraag of ze even dit of dat 
kunnen kopen. Mijn vader 
deed di! dan uok altijd, 
vooral als het om een 
babyjlesje of een thermome

ter ging, zezfs al waren het 

onbekenden, want service 

staat meestal met hoofdlet
ters geschre\len bij de 
"kleine zelfstandige". Ik ben 
opgevoed met het besef dat 
een winkelier ajhankefijk is 

van zijn klanten voor \vat 

betreft het voortbestaan van 

een zaak. Loopt een winkel 

niet dan kan men maar be

ter inpakken. Veel mensen 
zijn zich daar niet zo van be
Witst en doen hun bood

schappen gemakshalve bij 
een gro{e slipenll(/rk{. AI/es 

bij elkaar in een ll'inke!, lek

ker gemakkelijk. Toch heb
bcn IVij in onzl' directe (lJ1/

geving cen paar leilke II'iJ/

kets \vaar ik graag even de 

aandacht op wil vestigen. 
Vv'aurolll! NOl!, ik \I'oul er 

altUd goed geholpell ('nl/lOcht 

de nood aan de man zijn kan 

ik ze~f.s· bij een aan{al buiten 

de normale uren terecht. In 
dit nUlJlmer dao!"olll aall

dacht )loor de b/oemeflllWI1. 

Iedereen koopt regelmatig 
h!oemen, is her niet \'(Jor de 
eigc!I I'c!lfgc!l(J[(' dlln is lli'{ 

\vel voor eetl veljllurdug ol 
wil/crI' gelegenheid 
Niet o//een h!o('!iI('n kun je 

in de huurt kopen, volgende 

keer lVi! ik schrijven over 

Jim 's Toko, een Izeer/Uke 
SurÎn{/{/IlIse winkel \'Ul] Sinkc! 

waar echt alles te koop is. 
Veel winkelplezier. 

lvlarijke van Roy 
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