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la d 

Iedereen zal inmiddels wel hersteld zijn van de festiviteiten op 20 lTIei jongstleden. Ook de sporen die de 
spor1:\Nedstrijden op 21 mei nalieten zullen inmiddels ongetwijfeld zijn uitgewist. laten we eerst eVien duidelijk zijn: 
het was een succes. Zowel het feest zelf als de volleybal- en de voetbalwedstrijd op 'the day afer'. 
Het enige minpuntje dat te binnen wil schieten is dat de kinderactiviteiten 's middags voor een groot deel in het water 
vielen door toedoen van een aantal fikse plensbuien. Dat is echter iets wat zelfs onze feestcommissie niet in de hand 
had. Als een van de hoogtepunten van de middagfestiviteiten mag zel<er de kruiwagenrace even aan de orde worden 
gesteld. Onder grote publieke belangstelling werd door diverse JlTIoeders en een iets groter aantal vaders fanatiek 
getracht het kunstig uitgezette parcours in recordtijd af te leggen. 

(VeJvolg op pagina 3) 
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-Volleybal 

Historische 
Na wekenlange intensief trainen, waarin naast de psychologische voorbereiding volop 
aandacht was voor het verder verfijnen van de techniek, was het dan op 21 mei zover. 
De voUeybalmatch van het jaar tussen de vrouwen van 't Witte Dorp en De Witte 
Burgh zou eindelijk plaatshebben. 

Niets stond ons in de weg om direct een stempel op de wedstrijd te drukken. Het zonnetje 
scheen lekker, het speelveld was grondig opgeknapt, veel en vooral enthousiast publiek en, 
last but not least, een professioneel fluitende scheidsrechter (bedankt Niek). 
Hoe de uiteindelijke setstanden waren, is me eigenlijk niet eens bijgebleven. Wel staat me nog 
goed bij dat, bij gebrek aan tegenstand, het over het algemeen van een leien dalge ging bij ons Witte 
Burghers.Dit leidde even tot onder-schatting van de tegenpartij, "we zaten stuk", zoals ze dat 
in de wielrennerij zeggen. Dankzij de enorme inzet en vechtlust van ons team kwamen wij er 
weer bovenop en wonnen uiteindelijk met 3-1. Ware klasse dus 1 

Oranjefeest 
Het was voor de meeste 'Witte Burghers' de eerste keer dat ze Koninginnedag vierden 
op het Burghplein. NIet wat ondersteuning van het uitstekende weer was dat een heel 
plezierige ervaring. Er heerste meteen vanaf het begin een leuke, ietwat rommelige, 
maar daarom niet minder gezellige sfeer op het plein. De kinderen vermaakten zich 
met de spelletjes en heel het plein was omringd met kramen vol koopwaar. 

Er waren zelfs 'Witte Burghers' bij met een kraam. Die hadden bij de recente verhuizing 
zeker per abuis nog wat van hun oude troep mee in de verhuisdozen gepakt in plaats van het 
in vuilniszakken te doen. De optocht van versierde 'kindertransportmiddelen' was een van 
de hoogtepunten van de dag. Prachtig versierd, en sommigen ook met zeer ingenieuze 
'henieconstructies' , trok het spul door de straten En tot slot hebben wij Witte Burghers ook 
meteen maar een reputatie gevestigd. Hoewel het aantal nieuwe woningen ver in de minder
heid is, was de organisatie er toch voor alle zekerheid twee maal zoveel bier ingekocht als bij 
voorgaande jaren de gewoonte was. En jawel hoor, rond de klok van vier uur in de middag 
was de hele voorraad schoon op. We voelen ons zeker al goed thuis hier?!?! 
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Van de Redac e 

Voor U ligt het Zomer Nununer. Een belangrijk deel van deze 
krant wordt gevuld met een verslag van het openingsfeest. Wij 
vragen daarvoor uw speciale aandacht. 
Uiteraard zijn er ook nu weer de ouwe getrouwen. Business 
in de Burgh vertelt dit keer het verhaal over firn' s Toko. Let 
ook goed op het recept. Van DAF 1 tot Witte Burgh verhaalt 
al weer voor de tweede keer over onze 'roots '. De rubriek 
met kleine berichten, KleinBurgherlijkheden, is dit keer goed 
gevuld. In deze rubriek lamnen uw kleine annonces, gratis, 
geplaatst worden. We houden ons echter wel het recht voor 
de ingezonden stukken in te korten. Buiten deze rubriek om 
kunnen grotere advertenties, uiteraard tegen een vergoeding, 
geplaatst worden. 
Tenslotte wenst de redactie iedereen nog een fijne vakantie 
toe. Of die nu in eigen land, elders in Europa, aan de andere 
kant van de wereld of lekker rustig (klussend? ) thuis wordt 
doorgebracht. 
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WilonitKoQij, 
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Medewákers: 
LeoDinissen, Niitk GOllerde 
Donen HO(iyman, 
Reiiéde Kmj" 
LlIUk Sart, 
Ben Ysseldijk 
Layout: 
Hênk·Miltenburg, 
Hans Wetzer 
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Aardappeltje 

Dat de dappere inzittenden 
soms het aardappeltje aan 
de verkeerde kant van de 
kruiwagen wilden grijpen, 
was begrijpelijk. Zij waren 
het immers die in sommige 
gevallen hun jeugdige le
vens in de waagschaal stel
den door mee te rijden in 
een kruiwagen geduwd door 
een ouder die alles op alles 
zette om toch maar de fei-
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begeerde gouden aardappel 
te winnen. Dit met alle Kisico's 
van dien. Gelulddg deden er 
zich geen persoonlijke on
geiuld<en voor. 

ra l<omzet 

De regen 's nlliddags had 
ook tot gevolg dat er nie
mand op het ten-as zat, waar'" 
door de drankomzet wel 
wat tegen viel. Geh.dddg de
den veel feestgangers 's a-

vonds flink hun best om de 
schade weer in te halen. Na 
de 'barbikjoew' werd het 
even rustig in de tent, maar 
ai tijdens de trelddng van de 
loterij kwamen vele feest
lustigen weer terug. Uitein
delijk werd het een swin
gend, en vooral ook oOiver-
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dovend, feest. Daarom zal 
het menigeen verbazen dat 
we de volgende dag toch 
goede resultaten hebben 
neergezet bij de sportieve 
krachtmetingen met 't Wit
te Dorp. 

De vrouwen behaalden een 
afgetekende 3-1 overwin
ning in het voHeybalduel en 
de mannen wonnen, ietwat 
geflatteerd vind ik, met 3-1 
de zinderende voetbal der
by. Verslagen van beide ti
tanel1gevechten staan el
ders in deze krant, opgete
kend door onze speciale, 
niet geheel neutrale, ver
slaggevers. Beiden speelden 
namelijk mee in de respec
tievelijke duels. 
Al met al was het een ge
slaagd weekend dat het her
halen waard is. 
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III 

I 

Ten overstaan van zo'n honderd toeschouwers hebben de Witte Burghers een regel
matige overwinning weten te behalen op het voetbalelftal van het Witte Dorp. De basis 
voor de uiteindelijke 3-1 overwinning werd gelegd in de eerste helft die werd afgesloten 
met een 2-0 voorsprong. Na de rust betaalden onze helden de tol voor de feestavond 
waar de meeste spelers zich ondanks het belang van de wedstrijd toch aan overgegeven 
hadden. Het was toen met name aan het goede keeperswerk van Rob Kamp te danken 
dat de Witte Dorpers enkele juweeltjes van kans niet in doelpunten wisten om te zetten, 
anders had de uitslag nog een geheel ander aanzien kunnen krijgen. Nu duurde het tot 
de laatste minuut van de wedstrijd voordat het Witte Dorp alsnog de ereireffer tegen 
de touwen kon schieten. 

Het prachtig gelegen sport
veld van Eikenburg vormde 
het decor van de eerste inter
wijk voetbalwedsttijd tussen de 
vertegenwoordigende teams 
van het Witte Dorp en de 
Witte Burgh. Onder een stra
lend zonnetje betraden onze 
spelers het veld getooid in 
fraaie blauw-witte tenues. 
Zij vormden een fel contrast 
met de tegenstrevers die er 
nog steeds niet in zijn ge
slaagd een aansprekende spon
sor te snikken en derhalve 
terug hadden gegrepen naar 
ldedij uit de jaren dertig. 

Eefje 

Nadat Harm IJsseldijk de 
aftrap had verricht, trok het 
Witte Dorp enigszins onver
wacht het initiatief naar zich 
toe. Met name hun aanvallers 
Eus Ong en Sander Krijns 

wonnen de persoonlijke duels 
in die fase op basis van hun 
snelheid. Het overwicht le
verde echter niets op, doel
man Camps hoefde niet in 
actie te komen. Pas na een 
kwartier kwam de Witte Burgh 
los van de druk. Eefje Schel
lens had het spel op zijn ge
mak aan staan kijken vanaf 
de geïsoleerde rechtsbuiten 
positie maar achtte de tijd 
lijp om in actie te komen 
toen zijn lieftallige Inge zich 
bij het publiek had aangeslo
ten. Hij bombardeerde zich
zelf tot spelverdeler en ge
steund door Robbie Mar
celissen diligeerde hij zijn 
teamgenoten naar voren. Nu 
werden eindelijk Jos Ver
hoeven en Toon Timmer
mans in stelling gebracht. 
Uit een van de aanvalsgol
ven wist uiteindelijk Jos Ver
hoeven het openingsdoel-

punt te maken waarbij het 
voor de insiders duidelijk 
was dat er wel erg veel ge
luk was komen kijken bij 
deze poging. Met een fraaie 
lob verschalkte hij doelman 
10hn Janssen die voor deze 
gelegenheid te ver uit zijn 
doel was gekomen. 

Uitblinker 

Nu drukte de Witte Burgh 
door. De laatste man van het 
Witte Dorp, Hans van Amels
voort, moest steeds vaker in
glijpen en kon uiteindelijk 
niet voorkomen dat Toon 
Timmermans nog voor de 
pauze een tweede doelpunt 
wist te maken na een fraaie 
combinatie tussen Hans Hurk
mans en Theo de lat en Rob 
Camps moest zich af en toe 
tot het uiterste inspannen om 
de ballen uit zijn doel te hou-

De eerste en de laatste keer dat Hans zijn tegenstanders te snel afwas. 

den totdat ook hij zich ge
wonnen moest geven op een 
inzet van linksbuiten Joran. 

Van Dam minzaam 

Bij de winnende coach Van 
Dam kon er na afloop wel 
een minzame glimlach van 
af: "We hebben verdiend 
gewonnen. Onze tactiek was 
er vooral op gericht om de 
bal het werk te laten doen en 
verder vaker te scoren dan 
de tegenpartij en dat is per
fekt uitgekomen. Natuurlijk 
valt er nog wel het een en 
ander te verbeteren, dat wil 
ik niet ontkennen, maar we 
hebben nog een jaar om ons 
voor te bereiden op de vol
gende interwijk. Ik wil er 
toch ook op wijzen dat we 
nog nooit in het blauw met 
elkaar hebben samengespeeld, 
dus dan speel je de eerste 
tachtig minuten wat onwen
ning. En verder moesten we 
het nu stellen zonder onze 
smaakmakers Theo Vermeu
len en René de Kruijff. Die 

Het winnende team van de 
Witte Burgh. 

verva..ng je niet zomaar. Al 
met al denk ik dat het pu
bliek in ieder geval heeft 
kunnen genieten van een 
leuke wedstrijd." 

@ ij AA 'ww ,-@ 
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was de term bodem- c.q. mi
lieuvervuiling nog iets van 
een verre toekomst. 
Om kort te gaan, een schoon
maakbeurt was wel nodig. 
De ervaring had immers ge
leerd dat gewoon bouwen op 
vervuilde grond achteraf veel 
duurder uit kan pakken. Grond 
afgraven dus en het grondwa
ter zuiveren. Daar ging nog 
de nodige tijd in zitten. 

Wanne broodjes 

Maar eind ' 93 kon eindelijk 
de bouw beginnen. De nog 
te bouwen huizen zijn als 
warme broodjes van de hand 
gegaan. Maar daarover meer 
in de volgende, en waar
schijnlijk laatste, aflevering 
van dit rijtje artikelen. 
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oen de gebouwen van 
DAF1 tussen de Burgh

straat en de Schalmstraat ten 
prooi vielen aan de slopers
hamer ontstond er een leeg 
stuk grond waarop wonin
gen gebouwd moesten wor
den. Ongeveer tachtig. Van
wege de ligging van het ter
rein aan de Burghstraat en 
het Burghplein en de achter
zijde van de 1 e Wil akker
straat grenzen de nog te bou
wen woningen direct aan de 
Dudokwijk 't Witte Dorp. 
De bewoners van deze ka
raktelistieke woonwijk wil
den graag een vinger aan de 
pols houden en lichtten daar
om samen met de bewoners 
van de Schalmstraat de Werk
groep DAF1 op. Zo traden ze 
in overleg met de gemeente 
om hun wensen betreffende 
de nieuwe woningen en de 
indeling van de infrastructuur 
kenbaar te maken. 
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traling 
Het nieuwe wijkje moest 
wat sfeer en uitstraling be
treft passen bij het bestaande 
Witte Dorp. Dat had immers 
dankzij de inzet van een aan
tal bewoners pas een grote 
opknapbeurt gehad en lag er 
weer 'fris en fruitig' bij. 
Hoewel er al het nodige vast
lag in het in 1988 vastge
stelde bestemmingsplan De 
Burgh C was er nog genoeg 
te bepalen over het uiterlijk 
van de woningen. 
Het Bouwfonds stelde dlie 
architecten voor die een pre
sentatie gaven. Uiteindelijk 
werd Peter van W oerkom 
van architectenbureau Inbo 
de eer gegund het project te 
ontwerpen. Er moest een 
aantal sociale koopwoning
en (voorheen premie A), een 
aantal premiekoopwoningen 

1 

Dit is de tweede af
levering van de se
rie artikelen waarin 
de redactie het ont
staan van De Witte 
Brngh schetst. Deze 
aflevering begint in 
het jaar 1989 
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(voorheen premie C) en een 
aantal vIije sector woningen 
verrIJzen. 

Conformeren 

Van W oerkom besloot de 
Dudokwoningen niet te ko
piëren, maar de nieuwe hui
zen eraan te 'conformeren', 
zoals hij het zelf zegt. Net als 
in het Vvitte Dorp zijn de 
gevels wit, maal" de dalepan
nen en de plinten hebben 
juist een afwijkende kleur. 
Ook in de nieuwe huizen 
zien we de ronde ramen van 
Dudok terug. De erkers van 
de Cl-woningen wijken in 
vorm weer af van de huizen 
in het Witte Dorp. 
Het totaalbeeld ademt een
zelfde sfeer als de in de ja
ren deltig bedachte Dudok
wijk. Zo had de architect het 
gedacht en zo is het achteraf 
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ook uitgekomen. 
In 1988 was er het bestem
mingsplan, in 1989 was er 
de lege ruimte en tot eind 
1993 bleef die ruimte leeg. 
Pas in oktober '93 zette de 
aannemer de eerste spade in 
de grond. Zo'n vier jaar lang 
gebeurde er dus ogenschijn
lijk niets. 

"'-"_ ...... ijn bedriegt 

Schijn bedriegt echter, ook 
nu weer. De oude aanhang
wagenfabriek had namelijk 
zijn sporen achtergelaten in 
de bodem van het stukje 
grond waar nu ons mooie 
wijkje staat. Zestig jaar lang 
is er gewerkt met produkten 
als olie, benzine en verf. 
Daarbij kwam natuurlijk wel 
eens wat op de grond terecht. 
Zeker in de begintijd. Toen 

(vervolg op pagina 4) 
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C ntributie 

Zoals ik enkele weken gele
den al heb aangegeven in 
mij "bedelbrief' is de con
tributie voor 1995 door de 
Algemene Ledenvergadering 
vastgesteld op 25 gulden. 
De leden die dit bedrag nog 
niet hebben overgemaakt 
wil ik vragen zo vriendelijk 
te zijn dit zo spoedig moge
lijk te doen op de gironummer 
55.01.574 t.n.v. de Penning
meester De Witte Burgh te 
Einàhoven. Tot op dit mo
ment hebben 56 personen 
betaald. Alvast bedankt voor 
jullie medewerking. 

De pemnngmeester 

lijd mor feest 
De Hasselbraam kan met 
trots haar 5 jarig jubileum 
als openbare school vieren. 
Dit feest wordt groots aan
gepakt en wel op zaterdag 9 
september. Als centraal thema 
is voor circus gekozen. Op 
deze dag wordt naast optre
dens voor kinderen, ouders 
en geïnteresseerden ook ac
tief informatie gegeven over 
de school. Een groep nooit
stilzittende ouders en leer
krachten is al maandelang 
enthousiast bezig om deze 
dag tot een onvergetelijk ge
beuren te maken. Het pro
gramma voor 9 september 
wordt, samen met informa
tie over de school, huis aan 
huis verspreid. 
Wilt u meer informatie over 
de Hasselbraam? Dan kunt u 
contact opnemen met Marcel 
Rosk of Ghis van Helvoort 
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I rlij 
In deze rubriek kunnen de bewoners van de. Witte Burgh hun kleine mededelingen kwijt, 

(het directie-team). Een ouder 
die u aan haarjasje mag trek
ken is Annet van de Laar. Zij 
woont op de Gebroeders van 
Doornestraat 27 en heeft te
lefoonnummer 126448. 
De Hasselbraam is geves
tigd aan de Tuinstraat 6. Het 
telefoonnummer is 114494. 

Peutergym 
voortgezet 

Na de zomervakantie wordt 
de peutergym in het gym
zaaltje van de basisschool 
De Wilald(ers wegens groot 
succes voortgezet. Dat zal 
medio september zijn. De 
contributie bedraagt f 40,
per kind voor een half jaar. 
In dat halve jaar wordt er 
gegymd op veertien zaterda
gen van 10.30 uur tot 11.30 
uur. In de herfstvakantie is 
er geen peutergym. De peu
ters moeten minimaal 3Yz 
jaar zijn. Het is gebleken dat 
jongere kinderen de spel op
drachten niet goed begtijpen 
en dan vaak maar wat doel
loos meehobbelen. 
U kunt uw kinderen opgeven 
bij Arna Govers, Burghstraat 
64, tel. 119226. 

Nog 
alle 

iet 
'" zen 

opgehaal 

Om ons op 20 mei gevierde 
wijkfeest van de nodige fi
nanciële ondersteuning te 

voorzien is er ook een loterij 
georganiseerd. De trekking 

heeft plaatsgevonden op de 
feestavond zelf en de meeste 
prijzen zijn toen ook meteen 
uitgereikt aan de eigenaren 
van de winnende loten. Bij 
die trekking bleken echter 
niet alle eigenaren van win
nende loten aanwezig te zijn, 
zodat we nu nog met een 
aantal prijzen zitten. Deze 
plijzen kunnen tot 1 septem
ber worden opgehaald bij 
Viola Straeter, VanDoomestraat 
37. Het gaat om de volgende 
lotnummers: 
26 CD 
95 Haargel 
98 waardebon voor 

videotheek 
123 CD 
135 CD cleaner 
141 Haargel 
287 Barbeque set 
328 Haarlak 

342 Haarlak 
346 Haargel 
387 Barbeque set 
392 Haarlak 

Gedekt? 

Op dit ogenblik zijn er buurt
bewoners die reeds de kwast 
ter hand willen nemen om 
de kozijnen van een laagje 
verf te voorzien. Hoewel het 
uiterlijk van het schilder
werk daar misschien aanlei
ding toe geeft is het beslist 
niet noodzakelijk. Op onze 
kozijnen is namelijk geen 
verf maar dekkende beits 
aangebracht. De term "dek
kende beits" is echtermislei
dend omdat deze lak, en dat 
geldt met name voor de gele 
beits, niet dezelfde dekkende 
kwaliteit heeft als de oude 
vertrouwde verf. De kozij
nen beginnen er daarom wat 

grijzig en grauw uit te zien 
en vragen ogenschljnlijk om 
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een verfbeurt. 
Tegelijkertijd doet zich een 
ander probleem voor dat in
vloed heeft op de beoorde
ling van de verflaag; vervui
ling. Alle woningen hebben 
voor een groot deel van het 
afgelopen jaar in een wolk 
van zandstof gestaan. Door
dat de tuinen nog niet aan
gelegd waren en de bestra
ting niet gelegd was, kreeg 
het zand vrij spel om op de 
kozijnen neer te slaan. Een 
regenbui erover heen en op 
het kozijnhout verschenen 
direct zwarte strepen. Bewo
ners die in het bezit zijn van 
een balkon op de tweede ver
dieping moeten mäélr eens kij
ken wat voor stoflaag zich op 
de balkonkozijnenheeft afgezet 
Wanneer deze strepen niet 
direct verwijderd zijn, kan 
dit een hardnekkig probleem 
gaan vormen. 
In plaats van naar de kwast 
te gtijpen is het veel verstan
diger om spons en zeem te 
pakken en het houtwerk eens 
goed schoon te mal(en. Dit 
is minstens zo belangrijk als 
een verfbemi en verlengt de 
levensdum van de verflaag. 
Bovendien geeft zo'n poets
beurt de mogelijkheid om de 
hele verflaag eens goed te 
controleren en op bescha
digde stukken toch een likje 
beits aan te brengen. 

Wan :Alive 

De Stichting Beheer Paden 
nadert zijn oplichting. En, 
zoals bij elke stichting, daar 
hoort een bestuur bij. Be
langstellenden voor een nmc
tie in het bestuur van deze 
Stichting moeten zich bij 

Wieg er Cornelissen, voor de 
komende AL V, melden. Ver-
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dere informatie kan ook bij 
hem ingewonnen worden. 

Schilderwerk 

Zoals ondermeer besproken 
op de laatste AL V spant de 
commissie Onderhoudsfonds 
zich op dit moment in om bij 
het Bouwfonds te bereiken 
dat het schilderwerk van de 
kavels 63 e.v. wordt her
steld. 
In een rapport dat op ver
zoek van het bestuur van de 
kopersvereniging was opge
steld, werd immers beves
tigd dat de kwaliteit van zo
wel het houtschilderwerk als 
dat van de gevels onvol
doende was. Hoofdoorzaak 
is, volgens het rapport, te 
lage temperatuur en te hoge 
luchtvochtigheid bij hetschilde
ren van de laatste blokken, 
die in november en decem
ber zijn opgeleverd. Gevolg 
was ondermeer verpoedering 
en loslaten van de witte ge
velverf, alsmede doffe plek
ken op het houtschilderwerk. 
Nadat het Bouwfonds mer
op is aangesproken, met het 
toezenden van het rappOli, 
heeft zij na overleg met van 
Bree, schildersbedrijf Ster
ken en verfleverancier Wijzonol 
laten weten dat het schilder
werk zou worden hersteld. 
Inmiddels heeft het herstel 
plaatsgevonden, echter nog 
niet tot tevredenheid. Zodra 
het herstel zal zijn voltooid zal 
de commissie OHF steeks
proefgewijs controle uitvoeren 
op het schilderwerk. Eenieder 
die in dit verband concrete 
klachten heeft over het schil
derwerk van zijn of haar 
woning kan dit schriftelijk 

kenbaar melden bij de Ge
broeders van Doornestraat 20. 
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In 
Al geruime tijd verkeert het Burghplein in een slechte 
staat van onderhoud. De grasmat is vertrapt. Bij elke 
regenbui staan er grote plassen op, doorgangen zijn 
dichtgegroeid, boomwortels maken de rolschaatsbaan 
onveilig, de zandbakken zijn niet verschoond etc .. Reden 
voor een aantal mensen uit het Witte Dorp om te kijken 
of er iets aan te doen viel. In het voorjaar is er een com
missie Herinrichting Burghplein gevormd die probeert 
de aanpak te sturen. Omdat het plein ook onze wijk aan
gaat hebben Leo Dinissen en ik zitting genomen in die 

Grondige aanpak 

Van het begin af aan was 
duidelijk dat het plein niet 
gered zou zijn met een een
voudige onderhoudsbeurt. 
Een meer grondige aanpak 
is nodig, mogelijk zelfs een 
compleet nieuw ontwerp. Er 
is daarom een programma 
van eisen voor de herimich
ting opgesteld. Hierin wordt 
aangegeven dat het plein 
moet dienen als speelruimte 
voor de kinderen uit de ver
schillende leeftijdscatego
rieën, dat er evenementen 
gehouden moeten kunnen 
worden, en dat het ook nog 
groen en karakteristiek voor 
de wijk moet zijn. 

Toezegging 

Er is daarna een onderzoek 
gedaan naar het kindertal en 
de leeftijdsopbouw ervan in 

de buurt. Met deze harde ge
gevens is de commissie naar 
de gemeente gegaan om ook 
daar aandacht en middelen 
te krijgen voor het plein. 
Daar is de toezegging ge
daan dat er op korte termijn 
klein onderhoud venicht zal 
worden, dat er voor dit jaar 
30.000 gulden beschikbaar 
is voor het op niveau bren
gen van de speelgelegen
heden, en dat bekeken zal 
worden in welke potjes er 
nog geld zit voor een meer 
integrale aanpak. In een ver
volg gesprek werd echter 
gewezen op de budgetaire 
problemen en gezegd dat de 
eerste drie jaar niet gerekend 
hoeft te worden op geld voor 
een integrale aanpak. De 
kosten hiervan zullen al snel 
oplopen tot enkele tonnen. 
Als we dit toch versneld wil
len uitvoeren dan kan dat niet 
zonder sponsoring. 

1 
Globale schets 

Een zestal ontwerpers uit de 
buurt is vervolgens verzocht 
om een globale schets te 
maken voor een vernieuwd 
plein. Uit onze wijk heeft 
MmieJ et Burgering een plan 
gemaakt. Al deze plannen 
zijn door de commissie beoor
deeld op positieve en mogelijk 
wat minder positieve ele
menten. Er is nog geen keuze 
gemaakt omdat de plannen 
dam "Voor nog te globaal zijn, 
maar ook omdat de commis
sie zelf voor een aantal keu
zes staat. Zo is het b.V. de 
vraag of het plein zich wel 
leent voor voetbal. Het gras
veld dat er nu ligt is daardoor 
volkomen veinield. Maar van 
de andere kant is voetbal één 
van de belangrijkste spelen 
waar je de ruimte dan ook op 
moet imichten. Een ander teer 
punt is de begroeiing aan de 
westkant; kan die weg waar
doorermogel~jkmeenuimte ont
staat,ofmoetdieblijven. Zo zijn 
er verschillende punten waar 
de commissie zelf nog niet 
uit is. Hopelijk dat in san1en
spraak met de ontwerpers 
goede oplossingen gevon
den worden zodat binnen
kort een gedetailleerd ont-
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Bestemmin splan 
herzien 

Op 5 mei jongstleden had er 
in het gebouw van de techni
sche dienst van de gemeente 
Eindhoven een vergadering 
plaats met als onderwerp het 
bestemmingsplml I de Burgh 
C. Deze vergadering, waar
voor alle bewoners van onze 
wijk een uitnodiging hadden 
ontvangen, werd door onge
veer 25 bewoners bezocht. 
Vau de zijde van de gemeente 
wm'en twee stadsontwikke
laars aanwezig. 
Het doel was om het bestem
mingsplan van onze wijk, 
een uit 1988 stammend glo
baal plan, een nadere invul
ling te geven nu de bebou
wing gereed is. Het stede
bouwkundige plan moet nu 
worden voorzien van regels 
om ervoor te zorgen dat de 
ideeën die ten grondslag la
gen aan het plan worden uit
gewerkt, vastgehouden en 
vastgelegd. 
De avond was een eerste ge
dachtenwisseling tussen de 
bewoners en de gemeente, 
waarbij de aanwezige stads
ontwikkelaars zelf enige ideeën 
hadden vastgelegd om als 
uitgangspunt te dienen bij 
verdere uitwerking. 

Veilig stenen 

De insteek van de gemeente 
is om de "bereikte m'chitec
tonische/stedebouwkundige 
kwaliteiten bij het samen
stellen van het 'eerste' en het 
'tweede' Witte Dorp ook in 
de toekomst te kunnen vei
lig stellen". Hieltoe wil ze 
"in het algemeen belang en
kele duidelijke regels stellen 
ten aanzien van de aan- en uit
bouwmogelijkheden". Deze 
regels kunnen voor de bewo
ners op zowel positieve als 
negatieve manier worden 
uitgelegd. Enerzijds willen 
wij(?) de kwaliteit van de 
wijk behouden, anderzijds 
moeten we er wel in wonen 
en zo min mogelijk last heb
ben van deze regels. 

Zoals gezegd was de avond 
een aanzet. Voor vele van de 
aanwezige bewoners was 
het een eerste kontakt met de 
gemeente en haar ideeën over 
onze wijk. 
Tot slot enkele in het oog 
springende regels: 
- over de volledige breedte 

van de woning is 3 meter 
aanbouw toegestaan 

- aan de openbare weg mag 
de elfafscheiding maxi
maal 1 meter hoog zijn 

- garages zijn alleen toege
staan wam" deze nu staml 
plus achter de panden aan 
de Schalmstraat. 

Reactie 
op het 

ontwerp 
Een bestemmingsplan legt 
voor lange tijd vast wat in 
de wijk is toegestaan. Dit 
is onze situatie.vooral be
langlijk voor mensen die 
nu of in de nabije toe
komst; 
1 plannen hebben om 

aan- of uit te bouwen, 
2 op eigen tenein een 

pakeel"Voorziening of 
garage willen aan 
leggen, 

3 van plan zijn aan huis 
een praktijkruimte in te 
lichten, 

4 een erfafscheiding 
willen aanleggen. 

Wanneer u wilt nagaan of 
het bestemmingsplan con
sequenties heeft voor uw 
plannen; kunt u het plan 
inzien bij HansWetzer, 
Gebroeders van Doorne
straat 33. Hierkunt u ook 
uw commentaar op het 
qntwerp.bestemmingsplan 
kwijt. Het bestuur zalvoor 
eind augustus op het be,.. 
stemmingsplan reageren, 
Uw commentaar zal daar
bij meegenomen worden. 



Nummer 5 

Jim en Rita de Jezus, res
pectievelijk 48 en 50 jaar 
oud, runnen samen op de 
Heezerweg al15 jaar een 
Surinaamse Toko, geas
sisteerd door Jim's jon
gere broertje Marcellino. 
In 1968 zijn ze vanuit Para
maribo, Suriname naar Ne
derland gekomen. Eerst 
naar Haarlem en toen via 
IJmuiden naar Eindho
ven, want de familie (moe
der en broertjes) woonden 
hier en Surinamers trek
ken graag met elkaar op. 
Op Heezerweg 194 werd 
aanvankelijk begonnen 
maar omdat het pand te 
klein werd verhuisden Jim 
en Rita naar de overkant 
naar nummer 103. Een 
poosje geleden werd er 
zelfs uitgebreid met een 
tweede vvinkel aan de SlJijpse
straat maar dat werd Jim 
toch allemaal wat te veel 
en hij miste de Heezer
weg met zijn vaste klan
ten. Op zaterdag lijkt het 
voor een buitenstaander 
dan ook vaak een grote 

III 
familiereunie. 

Winkel van sinkei 

iemand die voor het eerst 
in Jim's Toko komt weet 
zo vlug niet waar hij of zij 
moet kijken. Er is van al
les te koop. Om het maar 
eens oer-Hollands te zeg
gen: een echte Winkel 
van Sinkei, maar dan wel 
een tropische. Ze verko
pen er echt van alles, van 
Giletle scheermesjes en 
gloeilampen tot aan maand
verband, van een pak kof
fie en wierook tot aan een 
pot pindakaas en hij ver
koopt zelfs een middeltje 
voor als je "niet af kan 
gaan". Jim helpt graag 
mensen in nood. Makke
lijk om te weten dat je 
even in de buurt voor van 
alles terecht kan! Hij heeft 
een vergunning om alles 
te verkopen, zelfs licht-al
coholische drank als bier 
en wijn, maar natuurlijk en 
vooral veel tropische pro
dukten. Jim is gespeciali-
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seerd in alles wat te ma
ken heeft met de rijsttafel. 
Of het nu Indiaas, Indisch 
of Indonesisch is, of je 
Japanse (binnenkort) of 
Thaise produkten nodig 
hebt, Jim heeft ze. Ook de 
verschillende gebruiks
voorwerpen als een wok, 
Chinese fonduepan of een 
vijzel. 

Kroeshaa.r 

Dat mensen van Afrikaanse 
afkomst ander haar en 
een andere huid hebben 
is iedereen wel duidelijk. 
Dat ze daardoor niet altijd 
gebruik kunnen maken 
van onze Nederlandse 
produkten, niet. Kroes
haar heeft duidelijk een 
ander, sterker, produkt 
nodig en dat geldt ook 
voor de huid. Vandaar dat 
Jim een uitgebreide hoe
veelheid Afro-cosmetica 
heeft, cosmetica speciaal 
voor de donkere huid en 
kroeshaar. Het schap ach
ter de toonbank is er vol-

ledig mee gevuld. 

Mini-ca.tering 

Vaak zie je in de winkel 
etende mensen die even 
vlug in een broodje bakeijauw 
of hete kip happen. Ker
rie-ei, tahoe of kouseband, 
een soort boontje, is ook 
mogelijk en op vrijdag en 
zaterdag wordt er roti ver
kocht. Ort is een Surinaamse 
pannekoek gevuld met 
kip, ei, diverse groenten 
en saus, en alleen ver
krijgbaar zolang de voor
raad strekt. Bestel dit dan 
ook van te voren. De roti's 
zijn gemakkelijk in de oven 
of magnetron op te war
men. Op bestelling zijn 
ook heerlijke door Rita 
ze~-gemaakte snacks te koop 
als Surinaamse vleesbrood
jes, pikante gehaktballe
tjes, sate's en gekruide 
visballetjes. 
Dat de winkel goed loopt 
zal wel duidelijk zijn want 
je ziet er altijd mensen. 
De klantenkring bestaat 
niet alleen uit Surinamers 
maar er komen ook veel 
mensen uit de buurt hun 
inkopen doen. Als je even 
snel iets nodig hebt ben 
je immers zo het hoekje. 
Om iedereen te laten ken
nis maken met de Suri
naamse keuken heeft Rita 
een gemakkelijk recept 
meegegeven dat hiemaast 
staat afgedrukt. 
Om de eerste gang naar 
Jim's Toko wat te verge
makkelijken geeft Jim ie
dereen 10% korting op de 
verschillende soorten sam
bal die hij in zijn assorti
ment heeft. Wel even on
derstaande bon mee
brengen. Ik wens ieder
een een smakelijke toe
komst! 

DE WITTE BURCH 
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recept 
TAHOE-LONTONG 

(S0071 kleefrijst) 

benodigheden voor 4-6 per
sonen 
2 pakjes longtong 
1 blok tahoe 
100 gr. gebakken uitjes 
200 gr. tauge 
enkele takjes selderie 
1 pot sambal ketjap 

Bereiding 

De longtong (rijst in een 
speciaal plastic zakje, waar 
het in moet blijven zitten) in 
eenbaJge 11W'er qf onderde koude 
kraanVlllisen. De longtong( in de 
plastic zakjes) in ruim water 
tot een vaste blok koken (± 
45 minuten). Laten afkoelen 
en in blokjes snijden. De 
tahoe ook in blokjes snijden 
en in hete olie goudbruin 
bakken. Was de tauge en 
laat die uitlekken. Snipper 
de selderie fijn. 

Serveren 

Wat long tong op een bord 
leggen. Wat tahoe en tauge 
op de long-tong doen. Smn
bal ketjap naar smaak over 
het geheel doen en met gebak
ken uiges en selderie gameren. 
Eventueel een sto1ge sate erbij 
geven. Ook lekker bij de bar
beate. 
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iTegen inlevering goeq 
IVoor 10% korting bij aan-j 
koop van sambal. I 
L ________ .J 
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