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In het vOOljaar van 1995 hebben wij de commissie Verkeersveiligheid opgericht. De com
missie zal allereerst de problemen ten aanzien van de verkeersveiligheid inventariseren. 
Het gaat daarbij om problemen zoals gevaarlijke bochten, onoverzichtelijke situaties, te 
snel rijdende autos en onvoldoende onderscheid tussen stoep en straat. De commissie wil 
voor de door U genoemde problemen, oplossingen aandragen. De commissie zal zich 
bezighouden met de veiligheid in de Bl.lrghstraat, het Burghplein, de St. Christoffelstraat, 
de Gebr. van Doomestraat en de Schalmstraat. 

Inventarisatie 

De inventarisatie van de 
problemen zal middels een 
huis-aan-huis enquête plaats
vinden. Zo kan iedereen zijn 
of haar eigen visie weerge
ven en hoopt de commissie 
een duidelijk beeld te hij
gen van de problemen ten 
aanzien van de verkeers
veiligheid. Daarnaast zijn 

ideeën, suggesties en tips 
vanuit de wijk welkom, zo
dat het uiteindelijke "plan" 
een plan van en voor ieder
een is. De problemen wor
den samen met de bewoners 
van de Burgh-en Schalmstraat 
aangepakt. Voor advies en 
inhoudelijke ondersteuning 
heeft de commissie de hulp 
ingeroepen van het Bureau 
Bewoners Ondersteuning 
(BBO). Zij hebben ervaring 

met dit werk en kunnen ons 
hierbij helpen. 
Mogelijke oplossingen zijn 
volgens de commissie uit te 
splitsen in drie categorieën, 
te weten: 
- verbeteren van gedragsre

gels, hierbij valt te denken 
aan te hard rijden, op de 
stoep parkeren, tegen de 
verkeersrichting inrijden, 
ete; 

- aanbrengen van aanpas-
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singen, hierbij valt te den
ken aan het plaatsen van 
borden, markerende paal
tjes, drempels ofbald(en; 

- daadwerkelijk veranderen 
van de verkeerssituatie, 
hierbij valt te denken aan 
het veranderen van de rij
richting. Dit valt echter 
onder de noemer "grote 
veranderingen", waarmee 
je bij de gemeente op pro
blemen en lange procedu
res kunt rekenen. 

Het plan 

Eind november ligt het in de 
planning de enquête te hou
den. De commissie rekent 

op veel reakties. Een uitein
delijk plan voor verbetering 
van de verkeersveiligheid 
zal dan in principe voor en 
door iedereen gemaakt zijn. 
Voor vragen kunt U na 
20.30 uur terecht bij een 
van de onderstaande 
commissieleden. 
Mariejet Burgering, St. 
Christoffelstraat 2, tel. 
2128201 
Frely Hol, Burghstraat 44, 
tel. 2122337 
Hannekejansen op de Haar, 
Gebr. van Doornestraat 33, 
tel. 2127456 
Henk Miltenburg, Gebr. van 
Doornestraat 2, tel. 
2127595 

ti 
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Het Burghplein 
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In de vorige uitgave van de wijkla'ant is verslag gedaan van de commissie Burghplein. De 
commissie wil voor elkaar krijgen dat het plein grondig wordt opgeknapt. Dat is gezien het 
aantal kinder in onze wijk en het ontbreken van goede speelgelegenheid zeker geen luxe. 
Zoals U heeft kunnen lezen zijn door een aantal ontwerpers uit onze buurt en uit het Witte 
Dorp voorstellen gemaakt. Deze plannen zijn al voor de zomer besproken. . 

Combinatie 
Het werd daarbij snel duide
lijk dat men niet voor één 
van de plannen zou kiezen, 
maar dat een combinatie van 
ingebrachte ideeën tot een 
geschikt plan zou leiden. 
Gelukkig bleven de ontwer
pers steeds bereid tot een 
kruisbestuiving zodat uitein
delijk een meer definitieve 
versie kon worden opgete
kend. 
Maar plannen zijn vooral mooi 

als ze gerealiseerd kunnen wor
den. Daarom is een aantal le
den van de herinrichtingscom
missie naar het stadskantoor ge
togen voor een ambtelijke en 
deskundige toetsing. 
In tweede instantie heeft de 
gemeente een berekening 
gemaakt van de aan het plan 
verbonden kosten. De optel
som hiervan kwam hoger uit 
dan de meeste commissie
leden hadden ingeschat. Het 
is dan altijd even slikken. 
Maar de keuze blijft "We 

gaan ervoor" omdat het al
ternatief, een eenmalige op
knapbeurt, weinig soelaas 
biedt. Bovendien zijn er in 
de begroting posten opgeno
men die feitelijk buiten het 
plein vallen zoals de her
bestrating van het laatste 
stukje Burghstraat. 

Sponsors 
Voordat de spade de grond 
ingaat zal het enthousiasme 
bij de gemeente vertaald moe
ten worden met klinkende 
munt. En daarvoor zal nog heel 
wat gepraatc.q. gelobbyd moe
ten worden. Bovendien is er 
van het begin af aan vanuit 
gegaan dat de wijk een eigen 
duit in het bekende zakje 
doet en sponsors moet zoe
ken om daar bij te helpen. 
Eenieder die lumineuze ideeën 
heeft om die te vinden, of die 
voor zichzelf zo'n rol ziet 
weggelegd kan zich bij de 
commissie melden. Er kan 
met plastic afgerekend wor
den. 
Wordt gevolgd. 
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Het klinkt als een stofzuiger die voor tandartsboor heeft ge
studeerd en het is te pas en te onpas, op elk willekeurig mo
ment en bij nacht en ontij te horen. Rara wat is het? Vooral 
als de relatieve rust van de avond c.q. nacht over ons stadse 
wijkje neerdaalt, begint het op te vallen. Bij tijd en wijle 
wordt die rust ruw verstoord door een loeiend, gierend en 
fluitend geluid. Verbaasd vraagt zich menig Witte Burgher 
af waar dit geluid, sommigen spreken zelfs van een enorm 
kabaal, toch vandaan komt. De verdenking viel al gauw op 
de ventilatie-systemen en de verwarmingsketels die in onze 
huizen zijn geinstalleerd. 
Maar hoe zat dat dan met 'bij nacht en ontij'? Wie pakt er nu 
om mie of vier uur 's nachts - ook om die tijd is het geluid te 
horen - warm water? En met zomers zoals we die dit jaar 
hadden hoeft toch niemand 's nachts de verwamring aan te 
hebben? 

Oplossing 
Welnu de oplossing van het raadsel is te vinden bij de HR
ketels die Envo in een aantal woningen heeft geinstalleerd. 
Die slaan om de zoveel tijd even aan om het water op tempe
ratuur te houden, of er nu warm water wordt gebruikt of niet. 
Om uitleg gevraagd bij de afdeling service en onderhoud 
van Envo dus. De monteur werd enigszins verrast door de 
telefonisch gestelde vraag. "He, dat is raar, we hebben daar 
van niemand ook maar een klacht over ontvangen", was de 
reactie. Maar voor het geluid had hij wel een verklaring: "Die 
HR-ketels hebben een ventilator om lucht aan te zuigen. Die 
ventilator slaat om de zoveel tijd even aan en dat maakt wel 
een bepaald geluid ja. U kunt dat vergelijken met de ventila
tor van de motorkoeling van een auto." 

Buiten 
Het feit dat het om de luchtaanzuiging van de ketel gaat kan 
natuurlijk verklaren dat het geluid buiten heel goed te horen 
is terwijl er binnen niets van te merken is. Zo kon het gebeu
ren dat ook menige eigenaar van een HR-ketel op een mooie 
zomeravond, zittend in het pas aangelegde tuintje en genie
tend van het recentelijk verworven woongenot, zich afvroeg 
waar dat rare geluid toch vandaan kwam. 

ei 

n edactie 
Dit zesde nummer is alweer de laatste editie van onze 
wijkkrant die dit jaar verschijnt. Daarin zijn de geboorte
kaarjes van alle baby's die in onze nieuwe wijk zij geboren 
afgedrukt, zodat we daar eindelijk een mooi overzicht van 
hebben. 
Wat betreft alle grote en kleine zaken die we in onze wijk 
nog (beter) geregeld willen hebben, doen verschillende com
missie en commités verslag. Dat zijn die van de Verkeers
veiligheid en van de herinrichting van het Burhgplein. 
Voor de kinderen is er in deze editie een eigen pagina opge
nomen. Tot slot zijn er natuurlijk weer de Kleinburgher
lijkheden met zijn lezenswaardige en infonnatieve stukjes. 

.",. 
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Heeft U zich al gerealiseerd dat de platte daken aan de 
achterkant van onze woningen niet geschikt zijn om op 
te lopen? Veel bewoners staan daar niet bij stil en voor 
dat U het weet heeft dat lekkages tot gevolg. 

Zo op het eerste oog lijkt het 
zo'n stevig dak. Keurig af
gewerkt met kiezelstenen. 
Jammer dus, want onder de 
kiezelstenen en het daldeer 
bevindt zich een veerkrach
tige laag polyurethaan die 

slechts weinig gewicht kan 
verdragen. Wanneer iemand 
over het dak loopt, worden 
de kiezelstenen in het dak
leer gedrukt, en door de ge
ringe weerstand vanhetpolyur
ethaan zorgt dat lopen al heel 

Czz 

snel voor scheurtjes in het 
daldeer. 
In de zomer, als de zon fel 
brandt, smelt de teer op onze 
daken bijna, en dank is het 
dak extreem kwetsbaar. Dus 
in de warme perioden van 
het jaar is het dak helemaal 
taboe. Is daar niets aan te 
doen? Jawel, U kunt terras
tegels op het dak leggen in 
plaats van de kiezels. Mocht 
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Zoals iedereen natuurlijk al wel heeft gezien, hebben de fa
milies Comelissen en Schellens hun bollen weer buiten ge
hangen. Zo hoog hangend aan de gevels van de Sint 
Christoffelstraat 1 en 2 markeren de lichtbollen als het ware 
de 'ingang' van de Witte Burgh, ze vormen samen de 'toe
gangspoort' tot onze wijk. 
Niemand zal, komend vanaf het Burghplein, bij de aanblik 
van deze geheimzinnige dwaallichten nog geloven een ge
wone woonwijk, waar allemaal brave burgergezinnetjes 
wonen, binnen te rijden c.q. treden. Nee achter die twee volle 
manen moet wel een geheimzinnig sprookjesland liggen. 
Elfen, Tovenaars, feeen en vele andere onaardse wezens zal 
men daar aantreffen. 
Prachtig toch? Of niet soms? Het kan niet anders of de me
ningen zijn zwaar verdeeld over die bollen. Vast en zeker 
zijn er onder ons die zich vertwijfeld afvragen hoe ze die 
monsters daar nu op hebben kunnen hangen? Welke aan de 
waanzin grenzende fIlosofIe kan daar achter steken? Denken 
ze soms dat we hier in de Efteling wonen? Of erger nog het 
Land van Ooit, waar de kinderen het voor het zeggen heb
ben? Dat laatste is trouwens niet eens zo ver bezijden de 
waarheid, het aantal kinderen in aanmerking genomen dat 
onze wijk bevolkt. Maar we dwalen af van ons onderwerp. 
Vinden we ze mooi of niet? Of vinden we er helemaal niets 
van of juist iets heel anders? 
De redaktie is eigenlijk heel benieuwd en we mogen gerust 
aannemen dat Wieger en Eef, de mannen achter de bollen, 
dat ook zijn. Wie graag zijn lof wil betuigen, zijn gal wil 
spuwen of wat dan ook, grijp nu uw kans. De volgende uit
gave van deze krant is uw podium. Lever uw diepste ziele
roerselen, ten aanzien van de bollen bedoelen we dan, in bij 
de redactie (Gebr. v. Doornestraat 11). 

n 
U voor U zelf hebben beslo
ten om maar van het dak af 
te blijven, dan zit er toch een 
addertje onder het gras. Veel 
bewoners hebben een con
tract afgesloten met een gla
zenwasser, die tegen beta
ling eens in de paar maan
den alle ramen op de eerste 
verdieping komt wassen. En 
wat doet die glazenwassers? 
Die maken gebruik van de 

ideale doorloopmogelijk
heden in onze wijk. Ze zet
ten de ladder bij een hoek
woning tegen de muur, klim
men naar boven en lopen dan 
even alle huizen af. Ook al 
wassen ze Uw ramen niet, 
toch maken ze zonder toe
stemming gebruik van Uw 
dak om zo door te lopen naar 
Uw buren waar ze wel de 
ramen moeten wassen. 
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Zoals U allen waarschijnlijk weet noemen onze buren onze wijk 'de Konijnenburg' . Dat heeft niet zoveel te maken met het 
overmatig aanwezig zijn van dit vriendelijke dier als wel met een van zijn en haar favoriete hobby's. Dat deze hobby tot de 
verbeelding spreek blijkt uit bijgaande foto. Mochten er in de toekomst meer Witte Burghers het levenslicht aanschouwen 
dan verzoeken we U ons een geboortekaartje te sturen. Wij zorgen voor plaatsing. 
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J as on Peter Anthony 
21 december 1994 
Zoon Anne en Toin Vis
ser-Antonio 

Bob 
4 november 1994 

. Zoon van Hans en Sylvia 
Mayer -Beerens 

Pleun 
7 december 1994 
Dochter van Mades 
Roosen en René de Kruyf 
Zusje van Maart je 

Maud 
21 febuari 1995 
Dochter van Rob en Inge 
Marcellisen 
Zusje van Tim 

Roos 
21 apli11995 
Dochter van Betty en 
Maarten 
Zusje van Neel en Sofie 

Josse Anne 
22 april 1995 
Dochter van Hanneke Jansen 
op de Haar en Hans Wetzer 
Zusje van Stein Eva 

Jasper 
6 mei 1995 
Zoon van Inge de Been en 
Eef Schellens 

Bram 
8 mei 1995 
Zoon van Mariëtte 
Schellekens en lohn Elast 
Broer van Nick 

Kars Theo 
21 mei 1995 
Zoon van Wilona Kooij 
en Herman Voortman 

Giovanni 
19 juni 1995 
Zoon van Ad en Ingrid 
Hermans 

Isis 
31 juli 1995 
Dochter van Maril Renders 
en Frans Noordeloos 



e nog te 
bouwen 
huizen 
g1l1gen 
als de 
warme 

broodjes van de hand. En dat 
al voordat er een steen was 
gelegd, of zelfs een schop de 
grond in was gegaan. De 
premiewoningen werden ver
loot onder de velen die zich 
hierop hadden ingeschTeven 
en op de vrije sectorwonin
gen was een ware stormloop 
geweest, heb ik me laten 
vertellen. En dat allemaal op 
basis van de bouwtekenin
gen en wat geschetste im
pressies. 

Funderingen 
In oktober 1993 ging de bouw 
dan toch van start. Eerst ont
stond er een soort platte
grond op ware grootte van 
ons wijkje. Van alle huizen 
werden in die beginfase de 
funderingen gestort en ie-
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dereen kon dus al zien waar 
zijn toekomstige stulpje zou 
komen te staan. TIc weet nog 
dat ik, toen ik dat vloelije 
zag liggen, dacht 'wat ldein, 
moet daar dat hele huis op 
komen te staan?' . Dat kwam 
dus allemaal wel goed. Daanla 
begon het verschil in bouw
tempo zich af te tekenen. De 
Burghstraat ging het snelst 
en vervolgens ging het rich
ting SchaJmstraat s1ro:ls langza
mer. De bouw verliep oveli
gens voortreffelijk, want zelfs 
koning winter gooide nau
welijks roet in het eten. Al
les bij elkaar waren er maar 
een paar dagen vorstverlet. 
Nog voor de bouwvakva
kantie 1994 werden de hui
zen aan de Burghstraat op
geleverd. De rest volgde na 
de bouwvakvakantie ook en 
allemaal ongeveer volgens 
planning. Intussen hadden 
de meesten van ons al een 
beetje kernns met elkaar ge
maakt tijdens de kopersbij
eenkomst van het 

Dit is de laatste 
aflevering van 

een serie artike
len waarin de 

redaktie het ont .. 
staan van de 
Witte Burgh 

schets .. Deze atle .. 
vering handelt 
over de periode 
van de bouwen 
begint in 1993 .. 
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Bouwfonds in de Tongel
reep en de vergaderingen in 
basisschool de Wilakkers van 
de door Wieger Comelis-sen 
opgelichte kopersvereni-ging. 

Voorspoedig 
Natuurlijk weet ik niet hoe 
iedereen de bouw van zijn huis 
heeft ervaren, maar voor mij 
was het een behoorlijk sensa
tionele belevenis. Het hele 
proces verliep vrijwel zon
der problemen en de kleinig
heidjes die bij ons fout gin
gen, werden snel en zonder 
gezeur opgelost. Op 16 sep
tember 1994, toch nog bin
neneenjaarnadatdebouwwas 
begonnen, werd ons huis opge
leverd. 
De overkant van de Gebroe
ders van Doornestraat en de 
huizen aan de Schalmstraat 
waren nog niet klaar, maar 
dat duurde ook niet al te lang 
meer. Er was een nieuw wijkje 
ontstaan waalin het zo op 
het eerste gezicht zeer pret-

tig wonen zou zijn. Aardig 
ogende woningen aan ruim 
opgezette straten. 
Eernnaal verhuisd bleken de 
verwachtingen ook uit te 
komen. Een buurtje waar de 
bewoners lekker soepel met 
elkaar omgaan en met een 
zeer rijke kinderpopulatie. 
Misschien voor sommigen 
onder ons wel iets te rijk. 
Onze buren van het Witte Dorp 
hebbende Witte Burgh irnn1ers 
niet zo maar omgedoopt in 
de Konijnen Burgh. Een bij
naam die alle eer wordt aan
gedaan als we kijken naar 
het aantal nieuwe baby' s dat 
het afgelopen jaar in ons 
wijkje is geboren. 
Het ontstaan van de Witte 
Burgh werd bekroond met 
het openingsfeest dat we op 
20 mei 1995 hebben gehou
den. Een zeer geslaagde be
kroning zoals al uitgebreid is 
besproken in een eerdere 
editie van onze wijlliant. 

"hF 
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(Lea Smulders ) 

Iedere avond deed Jeroentje 
voor het paard wat in zijn schoentje: 
brood en worteltjes en knol. 
Héél zijn schoentje deed hij vol. 

Maar als 's nachts, zo tegen enen, 
Zwarte Piet kwam binnen-benen, 
stond het schoentje op de mat 
zónder iets. Hoe vind je dat? 

'Oei!' zei Piet. 'Het paard vergeten! 
Nou, hij moet het zelf maar weten. 
Stoute jongetjes als hij 
krijgen lekker niks van mijl' 

Iedere morgen vond Jeroentje 
wéér geen lekkers in zijn schoentje. 
En zijn vriendjes, heel het stel, 
kregen altijd iets. Zij wel. 

Maar hoe zat dat nu, jandoppie? 
Wel, twee muizen, Jim en Joppie, 
aten stiekem, hap, slik, hap, 
alles op. Als muizepap! 

Mmm, ze schrokten zo inhalig 
en ze piepten:'Het is záálig!' 
En dan liepen ze heel vlug 
naar hun muizehol terug. 

Tot op zekere nacht warempel 
Sinterklaas stond op de drempel. 
Sint met mijter en met staf. 
Jim en J oppie stonden paf. 

Met hun volgepropte snoetjes, 
trillend op hun muizevoetjes, 
wisten ze: we zijn gesnapt 
en op heterdaad betrapt! 

Zwarte Piet was ook gekomen, 
heeft de muizjes beetgenomen. 
Géén ge smeek en géén gebid: 
in de zak en naar Madrid! 

En hoe ging het met Jeroentje? 
Hij vond 's morgens in zijn schoentje, 
als beloning voor de strop, 
zeven rollen Spaanse drop ! 

Hoe de muizen het nu stellen 
kan ik je niet meer vertellen, 
Nee, ik kan ze niet verstaan, 
want ze piepen Spaans voortaan! 
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De pepernoten van Piet ( on
geveer 50 stuks): 

100 gr. zelfrijzend bakmeel 
50 gr. bruine basterd suiker 
1 theelepel speculaaskrui
den 
1 mespuntje zout 
40 gr. koude, harde boter 
2 eetlepels melk 

DE WITTE BURGH 
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recept 

De keukenPieten zijn al weer druk in de weer. Ze bakken 
vooral.... PEPERNOTEN! Hieronder staat het recept. Suc
ces Zwarte Piet. 
Doe het bakmeel en de basterdsuiker, samen met de boter, 
het zout, de melk en de speculaaskruiden in een kom. Snijd 
de boter in kleine stukjes. Kneed er met de hand een deeg 
van. Maak kniklcers van het deeg. Verwarm de oven op 175 
graden. Leg de balletjes op een afstand van ongeveer 2 cm. 
op een bakplaat. Zet de bakplaat in het midden van de oven. 
Bak de pepernoten in ongeveer 20 min. gaar. Neem de 
pepernoten van de bakplaat en laat ze afkoelen. 
Strooien maar! 
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Foutief gironullll1ler 
Het gironummer van deze Stichting is 5501754. Bedragen dienen gestOli te worden ten 
name van de kopers vereniging Witte Burgh te Eindhoven onder velmelding van Stichting 
Beheer Paden. In een eerder verschenen schrijven was er een verkeerd gironummer ge
noemd en heeft een onbekende in Utrecht tijdelijk wat geld mogen ontvangen. Inmiddels is 
dit allemaal weer recht gezet. 

ieuwjaarsreceptie 
December is een echte feestmaand die eindigt met de jaarwisseling. Oud op Nieuw zal wel 
weer uitbundig worden gevierd in de Witte Burgh. Het afgelopen jaar was het een gezellige 
boel 's nachts op straat. Om iedereen echter de kans te geven elkaar wat rustiger Nieuwjaar 

tw wensen, bij te kletsen met elkaar of met de Witte Dorpers, is er weer een Nieuwjaarsreceptie 
gepland op zondag 7 Janumi, 's middags vanaf 15.00 uur. 

Volleyballen 
Sinds vrijdag 8 september zijn we, in het gymzaaltje bij basisschool De Wilakkers, met een 
10-tal dames actief bezig met recreatief volleybal. We kunnen nog enkele dames gebruiken! ! 
Tijdens de laatste AL V van de bumtvereniging liet Ina weten dat zich ook een man heeft 
aangemeld voor het volleyballen. Dam'om is besloten om er maar mixed-volley van te ma
ken. Dat wil dus zeggen dat heren met volleybalaspiraties ook van hmie welkom zijn. 
We volleyballen iedere vrijdag van 20.00 tot 21.30 uur met uitzondeling van de school
vakanties. 
Interesse? Bel nam' lna Staals, tel. 2129676. 

d ou 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in september 1995 is door de Commissie Onder
houd een presentatie gehouden over de cijfers betreffende het schilderen van de woningen. 
De op dat moment gepresenteerde cijfers betroffen zowel het schilderen van het houtwerk 
als van de buitenmuren. Tijdens de vergadering is toegezegd dat de Commissie zou zorgen 
voor een gesplitste presentatie in de eerstvolgende buurtkrant. In de bijgaande tabel ziet U de 
splitsing naar type woning en naar type werk. De bedragen zijn bedragen per maand. 
Bij de berekening is de Commissie uitgegaan van de laagste van twee offertes. De rente
inkomsten op het gespaarde geld vallen in de berekening weg tegen de prijsstijgingen. Ver
der is de Commissie ervan uitgegaan dat we het houtwerk elke 4 jaar schilderen en dat we 
voor de gevels elke 6 jaar de kwast ter hand nemen. 
De Commissie zal in de maand december met de bewoners contact opnemen om deze gege
vens te bespreken en de individuele belangstelling te peilen. De Commissie stelt zich voor 
met ingang van januari 1996 te gaan beginnen met sparen en dan ook zo snel mogelijk de 
Stichting Onderhoud Woningen op te richten. 
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Sinter~aasfeest 
Het Sinterklaasfeest kent reeds een lange traditie. Geen won
der, want veel van de ons zo bekende dingen als de roe of de 
zak van Zwarte Piet komen voort uit het Germaanse geloof. 
De Germanen dachten dat de maan, wanneer het' s morgens 
weer licht werd, in een zal\: werd gestopt. Daar werd hij dan 
de volgende avond weer uit losgelaten, zodat hij zijn reis 
langs de hemel weer opnieuw kon beginnen, Daarom draagt 
Zwarte Piet de zak: Sinterklaas met zijn grote witte bam'd is 
de volle maan en Zwarte Piet met zijn beroet gezicht is de 
maan die weg is. U kent het allemaal weer samen met uw 
kinderen zelf aanschouwen en wel op 26 November om 
15.00 uur in Musis Sacrum. 0 ja, en die roe? Nou, in vroe
gere tijden werd die gebruikt tijdens inwijdingsceremonies. 
Jonge mensen werden met dunnen takkenbossen aangeraakt om ze 
groeikracht en vruchtbaarheid te geven. Al is dat laatste in de Witte 
Burgh niet meer nodig. Vanaf het moment dat ze zo'n tikje hadden 
gekregen, waren de jonge mensen volwassen en konden ze trou
wen. De roe van Zwarte Piet is daar nog een overblijfsel van. Dus 
kijk maar uit op 26 November! 

ALV 
De volgende AL V staat gepland op 14 maart 1996 om 20.00 
uur zoals gewoonlijk in basisschool de Wilakkers. Liefheb
bers van koffie zijn uiteraard weer welkom vanaf 19.30 uur. 
De frequentie van vergaderen is duidelijk afgenomen dus 
we hopen op een goede opkomst. 



Nummer 6 

Omdat ik wel van variatie 
houd ben ik uitgekomen 
bij een geinig winkeltje 
met tweedehands kleding 
en andere zaken voor kin
deren. Wie van ons is niet 
opgegroeid met de ver
haaltjes van Puk en Muk? 
Het is dan ook een goede 
naam voor het pand aan 
de Heezerweg 97 waar 
sinds 1 mei 1995, Esther 
en Hans de Jong een zaak 
in tweedehands kinderkle
ding, speelgoed, boxen 
en andere artikelen run
nen. 
Hans de Jong heeft een 
40-urige baan als boek
houder. Toch wilde hij erg 
graag een eigen zaak heb
ben. Daarom besloot hij 
samen met zijn vrouw om 
Puk en Muk over te ne
men van de eigenaresse 
die het winkeltjes een half 
jaar ervoor was begonnen. 
Voorlopig houdt Hans zijn 
baan nog aan omdat Puk 
en Muk nog in de op
bouwfase verkeert. Esther is 

moeder van een zoontje 
en werkt op dinsdag, w0ens

dag en donderdag in de 
winkel. Hans zelf draait 
op vrijdagavond en zater
dag de zaak. Daar blijft 
het niet bij want naast de 
openingstijden is er ook 
nog veel tijd nodig om de 
boel te organiseren. 
Voorlopig kost Puk en Muk 
meer energie en geld dan 
dat het opbrengt. lets waar
van veel klanten zich niet 
bewust zijn. Zij verwach
t,en in een tweedehands 
winkel bodemprijzen maar 
de vaste lasten voor het 
pand zullen toch ergens 
van betaald moeten wor
den. 

(pro-)centen 

Puk en Muk werkt met 
bemiddelingsprovisie. Dit 
houdt in dat mensen hun 
(schoongemaakte) spul
len drie maanden in de 
winkel kunnen zetten en 
dat, na verkoop van de ar-
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tikelen, Puk en Muk 40% 
van de verkoopprijs van 
textiel en speelgoed en 
30% voor de overige arti
kelen ontvangt. Er komt 
nogal wat administratieve 
rompslomp bij kijken. De 
aanbieders krijgen een 
contract en lijst van aan
geboden artikelen, waar
van een kopie wordt be
waard in de winkel. Na af
loop van de periode wordt 
gekeken wat er verkocht is 
en wordt de heleboel ver
rekend. Voorlopig is het 
nog veel werk omdat alle 
kleding iedere week moet 
worden nagekeken. Al
leen aan de nummers kan 
je zien hoe lang bepaalde 
kleding in het rek hangt. 
Hans en Esther zijn nog 
op zoek naar een sneller 
systeem. Kleding en an
dere artikelen moeten wor
den geprijsd, de boel moet 
netjes en schoon worden 
gehouden en Hans en 
Esther zijn dan ook vaak 
's avonds nog laat in de 

winkel aanwezig. Esther 
vindt het jammer dat ze 
niet boven de zaak wo
nen omdat ze dan haar 
zoontje meer kan zien. 

Sociale contacten 

Voorlopig is het dus hard 
werken en investeren ge
blazen. Na een jaar wordt 
gekeken of er met dit con
cept verder wordt gegaan. 
Toch hebben ze er beiden 
veel plezier in. De winkel 
biedt immers ook veel voor
delen. Het leukste vindt Esther 
desociale contacten die ze 
in de winkel opdoet. Het 
liefste zou ze, maar daar 
is de winkel net te klein 
voor, in het midden een 
grote tafel met speelgoed 
voor kinderen en een pot 
met koffie voor de moe
ders neer zetten. Klanten 
staan vaak gezellig met el
kaarte buurten over hun er
varing met kinderen en 
Esther doet daar graag 
aan mee. Op de vraag 

Deze aflevering had ik 
willen schrijven over de 
groenteboer aan de Hee
zerweg, maar helaas. Ik 
had de afspraak voor het 
interview nog niet gemaakt 
oferstondeen bordje "op
heffingsuitverkoop". 
JEmra; \lla'tea1 [}'OETieNin
keI zo vlak in de buurtwas 
toch wel gemakkelfik Waar
schijnlijk dacht niet ieder
een er zo over anders had 
hij zijn winkel niet hoeven 
te sluiten./kgadusmaarge
lM:JOfl door met het prunoten 
van de middenstand in 
onze directe omgeving in 
de hoop dat het de lezers 
stimuleert om toch vooraf 
hun boodschappen in de 
buurt te gaan doen. 

t'S 

wat het meest verkochte 
artikel was kreeg ik als 
antwoord de "buggy's". 
Vooral de fietsbuggy is 
erg in trek. In de winkel 
staan verder complete kin
derkamerinterieurs. 
Om een prijsvoorbeeld te 
geven: een kinderkamer 
die nieuw tegen de drie
duizend gulden heeft ge
kost moet nu f 499,- op
brengen. Mensen komen 
vaak bij Puk en Muk kij
ken om dan de prijs te 
bepalen van hun artikelen 
die ze willen verkopen via 
de snuffel krant. De prijs 
wordt in overleg met de 
aanbieder bepaald maar 
is in principe altijd minder 
dan 50% van de nieuw
waarde. 
Puk en Muk gaat in de 
toekomst uitbreiden met 
nieuw speelgoed en een 
collectie nieuwe zomer
kleding. De moeite waard! 
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