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En je mag daar niet eellS parkerell, aft. 24/id la, Reglement van Verkeersregels en VerkeerstekeIls, 1990 

In december heeft de Commissie Verkeersveiligheid een enquête gehouden in de Witte 
Burgh en aangrenzende straten. Er zijn 132 formulieren verspreid. Daarvan is 56 procent 
teruggekomen. Verkeersveiligheid, en dat blijkt onomstotelijk uit de response, is een zaak 
die zich in een warme belangstelling van de bewoners van de Witte Burgh en aangI'en
zende straten mag verheugen. In het vervolg van dit artikel willen wij u van de resultaten 
van de enquête en van onze vervolgestappen op de hoogte brengen. 

Waarom enquête? 

De Commissie had uit eigen 
waarneming al enkele knel
punten vastgesteld. Wij wis
ten alleen niet of wij een 
volledige beeld hadden. Een 
reden om een enquête te 
houden is dat wij willen ach
terhalen of er nog meer 
knelpunten zijn waar wij bij 
het aandragen van oplossin
gen rekening mee moeten 
houden. Een tweede reden 
voor het houden van de en
quête is dat wij willen we
ten welke oplossingen voor 
u aanvaardbaar zijn. Een 
voorbeeld kan dit verduide-

lijken. Wanneer de genl.een
te verkeersdrempels in de 
wijk aanbrengt, kan dat 
grote weerstand tot gevolg 
hebben. Dit is uiteraard on
gewenst. Concluderend 
kunnen we stellen dat de 
verkeersveiligheid aBeen 
verbeterd kan worden als de 
noodzakelijke veranderin
gen voor de bewoners aan
vaardbaar zijn. 

Verspreidingsgebied 

Wij kwamen al snel tot de 
conclusie dat de verkeers
veiligheid in onze wijk sa
menhangt met de verkeers-

veiligheid in de Schalm
straat en de Burghstraat. 
Een Idein voorbeeld ter ver
duidelijking: wanmeer de ge
meente verkeersdrempels 
in een deel van de wijk aan
brengt kan dit sluipverkeer 
in een ander deel van de 
wijk tot gevolg hebben. Ons 
inziens is dit een ongewen
ste situatie die door reke
ning te houden met de wen
sen van de bewoners van de 
Schalmstraat en Burgh
straat kan worden vOOi'ko
men. 
De enquête had ook tot 
doel de knelpunten en mo
gelijke oplossingen van 
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de bewoners van de Schalm
straat en de Burghstraat te 
Ieren kermen. 

Ophalen 

Er zijn nog twee punten die 
wij willen noemen. Het is ti 
waarschijnlijk opgevaHen 
dat wij de enquête, in tegen
stelling tot wat bij ve~e an
dere enquêtes gebeurd, bij 
u hebben opgehaald. Dit 
hebben we gedaan om ons 
te verzekeren van een hoge 
response en daarmee van 

De veilige Burght 

een betrouwbaar beeld. 
Ten tweede waren drie van 
de vier vragen zogenaamde 
open vragen. Dat heeft u on
getwijfeld hoofdbrekens ge
kost. Wij hebben dit gedaan 
om ti zo veel mogelijk de 
kans te geven uw mening 
omtrent de situatie in de 
wijk kenbaar te maken.. 

l<nelpunten 

En knelpunten zijn er! 83% 
van de respondenten, de 

(VeJvolg op pagina 2) 

Op deAlgemene tedënvergaderingvan maalt 1995 heeft 
uuw zorg uitgespröken over de . verkeersveiligheid in 
onze wijk. Nogtijdens de vergadering is er een Commis
sie Verkeersveiligheid ingesteld omdeproblemen in de 
Wijk in kaalt te brengen en om te zoeken naar mogelijke 
oplossingen. 
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(Vervolg van pagina 1) 
zogenaamde gehinderden, 
geeft aan dat er gevaarlijke 
ofhinderlijke situaties in de 
wijk voorkomen. Als we wat 
nauwkeuriger kijken zien 
we dat u problemen heeft 
met te hard rijdende auto's 
(59% van de gehinderden), 
parkeren buiten de vald<en 
(54% van de gehinderden), 
onduidelijke straat-stoep 
overgangen (22% van de ge
hinderden) en het negeren 
van eenrichtingsverkeer 
(22% van de gehinderden). 
In mindere mate, maar ze
ker niet minder belangrijk, 
vindt ti aflopende gangetjes 
richting de openbare weg 
gevaarlijk. 
Ook vindt ti dat er soms op 
de autopaden te hard gere
den wordt, en dat men zijn 
auto in de garage moet zet
ten in plaats van op het 
autopacL U heeft de kans 
gegrepen om uw ongenoe
gen uit te spreken over en
kele kneHende situaties bui
ten de wijk Enkele malen 
wordt de fietser genoemd, 
die op de Geldropseweg, ter 
hoogte van de Petrllls DOI1-
derstraat linksaf slaat om 
zijn weg richting centrum te 
vervolgen. De rechtdoor
gaande auto's moeten ter
plaatse links van de fietser 
voor smteren en dat vindt II 
zeer gevaarlijk 
Concluderend kunnen we 
zeggen dat het percentage 
gehinderden ons voldoende 
draagviakgeeft om, namens 
u, verder te gaan. 

Burghstraat 

Het belangrijkste probleem 
van de Burghstraat is de te 
hard rijdende auto. Het pro
bleem wordt door 53% van 
de gehinderden genoemd. 
De gehinderden van de 
Burghstraat noemen dit 
probleem in 95% van hun 
antwoorden. Om dit pro
bleem het hoofd te bieden 
denkt men aan verkeers
drempels, wegversmalling
en, verkeersbollen en een 
van u wilde een machinege
weer leegschieten op auto 
en bestuurder. Het is kenne
lijk een onderwerp dat de 

emoties hoog doet op
lopen. 

St. Christoffelstraat 

Het hete hangijzer hier is de 
onduidelijldleid over de sta
tus van de drempel bij de 
ingang van de wijk. Ofis het 
een stoep? Het probleem 
wordt door 19% van de ge
hinderden genoemd, de ge
hinderden van de St. Chris
toffelstraat noemen dit in 
50% van hun antwoorden. 
Hoewel de drempel in for
mele zin een stoep is en al 
het passerende verkeer ver
plicht is tot het verlenen van 
voorrang aan voetgangers 
op de stoep is dit niet voor 
iedere verkeersdeelnemer 
even duidelijk De genoem
de oplossingen variëren van 
verkeersborden, via helges 
naar een wijziging van ldeur 
van de bestrating. 

van Doomestraat 

In deze straat spelen ver
schillende problemen. Het 
parkeren buiten de vakken 
komt zeer vaak terug in de 
enquête (45% van de gehin
derden). De gehinderden 
onder de bewoners zelf noe
men dit in 77% van hun ant
woorden. Aangedragen op
lossingen variëren van het 
aanspreken van de foutpar
keerders, via het instellen 
van een parkeerverbod tot 
het ombouwen van een VS-
2 woning tot parkeerga
rage. 
Een tweede probleem is de 
te hard rijdende auto. Dit 
komt terug in 29% van de 
antwoorden van de gehin
derden. De gehinderden uit 
de Gebr. van Doomestraat 
noemen dit in 31% van hun 
antwoorden. De genoemde 
oplossingen zijn hetzelfde 
als in de Burghstraat. 
Een derde punt van aan
dacht is, net zoals bij de 
drempel aan het begin van 
de St. Christoffelstraat, de 
status van de drempels bij 
de ingang van de straat. Het 
ondelwerp wordt door 5% 
van de gehinderden ge
noemel. De gehinderden in 
de Gebr. van Doomestraat 
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Tijdens de eerste vorstperiode in januari hebben enkele ijverige buurtgenoten de halve circel op het 

Burghplein onder water laten lopen. Ronaid Rovers is daar een hele avond tot diep in de nacht mee bezig 

geweest. De eerste uren liep het water steeds weg voordat het de kans had gekregen op te vriezen. Vele 

jägertjes later kon de ijsmeester tegen 2 uur s'nachts het ijs vrij geven. Voor de kleintjes een leuke gelegenheid 

om in eigen omgeving het schaatsen meester te worden. 

noemen het in 8% van hun 
antwoorden. De aangedra
gen oplossingen zijn hier 
hetzelfde als bij de St. Chris
toffelstraat. 

Schainlstraat 

Dat er met het eenrichtings
verkeer in de smalle Schalm
straat vaak een loopje 
wordt genomen weet ieder
een die hier wat langer 
woont. Het probleem komt 
aan de orde bij 19% van de 
gehinderden. Dit onder
werp wordt door 67% van de 
gehinderden uit Schalm
straat genoemd. Oplossin
gen variëren van het aan
houden van de oveltreders, 
via het noteren van num
merborden tot strenge po
litie controles. 
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-, 
Hoe verder? 

Vanuit de enquête worden 
verschillende oplossingen 
aangedragen. Onze eerst
volgende stap is 0111 samen 

COLOFON 
lloofdre4actie 

met Bureau Bewoners On
derstetming deze oplossin
gen te bekijken op effec
tiviteit en haalbaarheid. 
Wij houden u op de hoogte. 
De Commissie 

Hans Hurkmans~ tel:· 040-2127537 
Redactie 
Wilqna Koog 
W~ger Cornelissen 
Marijke. van Roy 
Medewerker 
JOs.Verhoeven 
Vormgeving 
HètlkMiltenburg 
Hans.Wetzer 
Redactieadre.s 
Ge.1;Jroeile.rs. van· Doornestraat 13 
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De gemeenteraad heeft onlangs het nieuwe bestemmingsplan voor de Schalmstraat 
goedgekeurd. Wanneer het plan wordt uitgevoerd zal het de Schalmstraat een totaal 
ander aanzien geven. Overigens kan het nog jaren duren voor het wordt gerealiseerd. 

Plan ten tussen de bebouwing en 
verdere verzakelijking een 
negatief effect zullen hebben 
op de woonfunctie van het 
gebied. 

Niet voor 2000 

Men schat dat men op het 
plan een exploitatietekort 
van f 1.500.000 tot 
f 3.000.000,- zal leiden. 
Voor dit tekort is dekking 
gevonden maar desondanks 
is de kans dat het plan nog 
deze eeuw wordt uitgevoerd 
erg klein. Op de eerste plaats 

is de juridiese procedure nog 
niet afgerond. Het plan ligt 
nu bij de provincie ter goed
keuring. Wanneer de Pro
vincie haar fiat geeft kunnen 
bezwaannakers nog naar de 
KToon. Bovendien wil de 
gemeente eerst enkele jaren 
proberen de grond en pan
den die zij moet kopen om 
het plan te kunnen uitvoe
ren, tegen marktwaarde te 
verwerven. Lukt dat niet dan 
wil men 'op termijn' de 
grond en panden onteige
nen. 

WONEN (Max. 2 bouwlager\l 

INDUSTRIE 

\ \ 
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De ballen Inet de bollen! 
Wie maakt er zich nu druk 
om zo iets onschuldigs als 
verlichting? Niemand heeft 
er immers echt last van. Ik 
begrijp mijn buurman dan 
ook niet helemaal. Hij kan 
zich beter drukker maken 
om de overlast die een aan
tal katten ons bezorgt! In 
arrenmoede heeft hij zijn 
zandbak moeten afdekken. 
Voor mij is het probleem 
echter veel groter. Omdat ik 
niet in het bezit ben van een 
aantal kinderen, zoals mijn 
buren, heb ik niet gekozen 
voor een vertrouwd gras
veldje in de tuin. Nee, ik 
koos voor een onder tuinar
chitectuur aangelegde tuin. 
Helaas, de katten vinden 
mijn tuin ook zeer aantrek
kelijk. Ik kan niet eens meer 
met blote handen in tuin 
wroeten omdat er regelma
tige wat door deze monsters 
wordt gedropt. Daarnaast 
heb ik een klein vijveltje met 
vissen, ook zeer aantrekke
lijk. Ik dacht slim te zijn en 
heb van die vieze stinklollies 
gekocht, speciaal bedoeld 
om katten uit je tuin te we
ren. Nou, werken doen ze 

niet hoor. Bij het plaatsen 
ervan ging ik zelf zowat over 
mijn nek maar de volgende 
dag vond ik ze gewoon om
ver geduwd weer terug. Wie 
weet er raad? Zich druk ma
ken om verlichting doet ge
loof ik niemand maar ik ben 
ervan overtuigd dat er meer 
reacties zullen komen op het 
kattenprobleem. :Moet ik een 
buks aanschaffen of vergif 
strooien of zijn er misschien 
wat meer onschuldige op
lossingen te bedenken. Ik 
zelf heb ook katten gehad, ik 
hield ze echter binnen en 
zorgde voor schone katten
bakken. Ik pleit er dan ook 
voor dat mensen die zo'n 
huisdier hebben dat ook 
doen. Zeker als het beestje 
krols is. TIc ben ervan over
tuigd dat iedereen een paar 
weken geleden wakker is 
geworden van het onbedaar
lijke geschreeuw van een 
van deze krengen en nee, het 
was niet van een kind. Dat 
verschil hoor je duidelijk en 
aan kinderen erger ik me 
niet, aan katten wel! 

Marijke van Roy 

BESTEMMINGSPLAN DE I3URGH D 

, 
\ 

" \ 
\, 

In het plan is geen plaats 
meer voor het vrouwencen
trum en de Alfa Romeo
garage. Bovendien zullen 
voor de uitvoering ook zes 
woningen aan de Schalm
straat moeten worden ge
sloopt. Het gaat om de hui
zen met de nummers. Er is 
een verbindingsweg komen 
tussen Schalmstraat en Gast
huisstraat gepland. Aan die 
straat komen rijtje huizen 
met maximaal twee bouw
lagen. Op de plaats waar nu 
het vrouwencentrum en de 
garage ligt komt een vier
kant woongebouw met ge
stapelde woningen. Overi
gens ook met maximaal 
twee bouwlagen. Bedrijfjes 
worden alleen nog toege
staan op het binnenterrein 
dat door middel van de Ach
terstraat met de Heezerweg 
is verbonden. 

\ \ 
I \,--,,~ __ _ \_-

Waarorn 

In de toelichting op het plan 
geeft men verschillende ar
gumenten voor dit plan. 
Men constateert dat een ver
binding tussen de Schalm
straat en de Gasthuisstraat -
vooral belangrijk voor voet
gangers - wenselijk is. Bo
vendien verwacht men dat 
de matige kwaliteit van een 
aantal panden, de open ga-

\ 
\ 
\ 
\ 

I, 

\ 
\ 
\ 
I 

, I 
~~, 

.----- Scllalmstraat 
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In het vorige nummer kon
den we het nieuwe plan in 
verband met de verschij
ningsdatum niet meer mee
nemen, maar hier is dan toch 
het plan voor de herinrich
ting zoals dat bij de gemeen
te is ingediend. 
Het plan bevat als centraal 
element een halfverharde 
ruimte (1) die verdiept wordt 
aangelegd (40 cm) en aan de 
lange zijden wordt begrensd 
door een zitrand die tot 60 
cm boven maai veld reikt. 
Het nu al aanwezige halve 
cirkelsegment wordt onder
deel van deze ruimte, zij het 
dat de diameter wordt terug
gebracht naar iets meer dan 
15 m en de rand wordt op
gebouwd uit treden (2) die 
doorlopen naar ongeveer 50 
cm boven maaiveld. Die 
kunnen worden gebruikt als 
"tribune" bij culturele acti-

viteiten. Tevens is ter plekke 
van deze treden als ontslui
ting naar de Burghstraat een 
opening gecreëerd in de 
groene wand aan de NW
zijde van het plein (3). Aan 
de zijde van de Wilakkers
straat is als begrenzing van 
het verdiepte gedeelte over 
de volle breedte een trap ge
dacht die wordt onderbroken 
door metselwerkkoloml'1len 
met eenzelfde hoogte als de 
muurtjes aan de lange zij
den. Verder zijn ter plekke 
van het pad, dat net als nu 
het plein doorkruist, twee 
hellingbaantjes naar de cen
trale ruimte gemaakt (5). 
Aan de noordoostzijde 
wordt de rand van de centra
le ruimte onderbroken door 
een enigszins verhoogd 
"balkon" met zitbanken (6) 
voor ouders en andere bewo
ners, dat goed zicht biedt op 
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het speeltelTein voor de peu
ters en ldeuters (7) dat aan 
diezelfde zijde van het plein 
is gesitueerd. Dit peuter- en 
kleutergedeelte bevat onder
meer de nieuwe reeks aan
wezige speeltoestellen 
(waaronder de glijbaan) en 
zal worden uitgebreid met 
een aantal andere toestellen. 
Ook een zandbak zal onder
deel uitmaken van dit ge
deelte en er is plaats inge
ruimd voor een kleine ver
sie van het Witte Dorp, be
staande uit een serie speel
huisjes die geschilderd wor
den in de kleurstelling van 
de woningen uit het Witte 
Dorp. Rond de boom in het 
midden van deze speelplek 
is een boombank gedacht. 
Aan de westzijde blijft het 
grasveld gehandhaafd (8). 
De toevoeging van enkele 
(extra) bomen op deze plek 

4 

zorgt er tevens voor dat de 
beoefening van het edele 
voetbalspel zoveel mogelijk 
beperkt blijft tot de centrale 
ruimte. Voor de omranding 
en opdeling van het plein in 
verschillende speelplekken 
is voorheen haagbeplanting 
gedacht. 
Momenteel is het wachten 
op de gemeente. Het plan 
ligt nu bij Burgemeester en 
Wethouders. De werkgroep 
Burghplein meldt wel dat 
een aanscherping van de on
derbouwing van het plan in 
de begeleidende brief aan de 
gemeente geen kwaad zou 
kunnen. De kosten van de 
uitvoedng van het plan zijn 
door de gemeente geraamd 
op bijna vijf ton. Een bedrag 
dat voor deze bestemming 
politiek moeilijk ligt, gezien 
de bijdragen die het Witte 
Dorp in het verleden al van 
de gemeente heeft gekregen. 
Die aanscherping zou vooral 
van de kant van de Witte 
Burgh kunnen komen. Het 
argument dat onze nieuwe 

DE WITTE BURGH 

wijk nog geen speel voor
ziening voor de jeugd heeft 
is belangrijk. Het zou daar
om ook mooi zijn als De 
Witte Burgh wat beter ver
tegenwoordigd zou zijn in 
de Werkgroep Burgplein. 
Geïnteresseerden kunnen 
zich melden bij Lilian Ver
smissen of Ton van der 
Pluijm. 

De Werkgroep Burgplein 
bestaat uit: 
Lilian Versmissen, 1 e 
Wilakkersstraat 1, 2121569 
Ton van der Pluijm, 
Burghstraat 10, 2123394 
Hans Scheerlings, 
Burghplein 4,2120344 
Rob Geraedts, Ie Wilak
kersstraat 26,2124791 
Leon van Gorp, St. 
Odulphusstraat 41, 2126110 
Betsy Osinski, Burghplein 
19,2122683 
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Het is nog erger dan eenieder had gedacht! De vorige keer zijn wij maar liefst drie geboortekaartjes verge
ten. De Witte Burgh raakt overbevolkt! Terecht werden wij gewezen op het feit dat wij de afgelopen keer 
maar liefst drie geboortekaartjes zijn vergeten te vermelden. Dus natuurlijk hebben wij alras de kaartjes 
verzameld en een plaatsje gegeven in de eregalerij. Ook zijn er de afgelopen maanden nieuwe wereldbur
gers na negen maanden binnenpret met hun voetjes op de aarde gezet. 

Pa n 
Eindelijk is het dan zover. De stichting Beheer padel is opgericht bij notariële akte en 
sinds 14 maart 1996 kent de stichting officieel een jbigen bestuur dat bestaat uit Leo 
Dinissen, Ben Usseldijk en John Elast. Tot die tijd rpereerde dit trio als kandidaats
bestuur. Leo zal de voorzittershamer hanteren, Ben Ziit op de penningen en John schrijft 
dat het een lieve lust is. • 

Het zal iedereen opgevallen men alle bewoners afgil11gen 
I 

zijn dat op veel plaatsen in- om hen over te halen lid te 
tussen slagvaste lichtarma- worden van de Stichtink. 
turen zijn opgehangen die 
s'avonds onze achterpaden Spiegel 
verlichten. Waarschijnlijk 
zullen de resterende arma
turen al zijn opgehangen bij 
het ter perse gaan van dit ar
tikel. Daarmee is dan een 
voorlopig einde gekomen 
aan een aktie die eind 1994 
begon toen René de Kruijff 
en Wiegel' Cornelissen sa-

Het bestuur zal binnerikort 
nog een spiegel opha~gen 
bij de haakse hoek iJ het 

I 
autopad aan de Burghsltraat 
en er zullen op de daartoe 
geëigende plaatsen ver~ods
bordjes worden opgehangen 
die onbevoegden de toe~ang 

I 

tot onze paden ontzeggen. 
Daarna gaan de aktiviteiten 
over in onderhouds werk-
zaamheden. 
Om de kosten te drukken en 
onnodige ergernis te voor
komen heeft het bestuur be-
sloten de paden toch zelf 
schoon te houden. Er zijn 
bewoners die liever niet zien 
dat er verdelgers worden in
gezet ter bestrijding van het 
onkruid. En er zijn bewoners 
die bewust groen voorzie-

5 

ningen hebben geplant in de 
gangetjes. Met dit soort 
wensen kan b.v. het Ergon 
bedrijf geen rekening hou
den. 

Zuinigjes 

Weer anderen vonden het 
altijd al zonde van het geld 
om buitenstaanders te beta
len voor zo'n simpel werk. 
Het bestuur zal nu op lu
dieke wijze proberen de pa
den toonbaar te houden. In 
eerste instantie zullen enkele 
Vlijwilligers wat vrije tijd 
opofferen om het onkruid en 
groot vuil uit de paden te 
verwijderen. Wanneer de 
gelegenheid zich voordoet 
zullen we de jeugd via de 
bekende "heitje voor een 
karweitje" akties inzetten. 

Julia 
9 december 1994 
Dochter van Astrid van 
Laarschot en J oan van den 
Dungen 

EEne 
28 februari 1995 
Dochter van Ouus en Ine 
Couwelaers-Donkers 

Lonneke 
24 juni 
Dochter van Marion en 
Bert Koopman-Oraff 

Remco 
7 janumi 1996 
Zoon van Wendyen René 

Joep Willem 
23 november 
Zoon van Imke en Joost 
van der Velden-Marks en 
broertje van Meike en 
Thomas 

Milo 
6 februmi 
Zoon van Annette van de 
Lam' en Jos Verhoeven en 
broertje van Rens en 
Vince 

En misschien bent U zelf 
wel in staat af en toe het pad 
achter Uw perceel schoon te 
maken. De putjes zullen in 
ieder geval door het bestuur 
schoon worden gemaakt. 
Indien U opmerkingen heeft 
of gebreken constateert zo
als bijvoorbeeld een lamp 
die niet meer brandt wan
neer het donker is, doet U 
het bestuur een groot plezier 
door hen te waarschuwen. 
Ook indien U meent dat er 
te weinig voorzieningen zijn 
getroffen bij U in de bUUl1, 
kunt U contact opnemen met 
een van de genoemde be
stuursleden. 
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In deze rubriek kunQen deb~wonersvan de Witte Burghhl.!nkleil1eme"ed~lingen kwijt. 

Zomeravond
voetbal 

De gebruikelijke winterse 
zondagavond omstreeks half 
acht. 
De kinderen liggen in bed. 
De koffie pruttelt in het ap
paraat op het schone aan
recht. Je bladert vergeefs 
door het omroepblad. De 
beeldbuis biedt weer niet de 
gewenste verstrooiing. Een 
blik vooruit in je werkagen
da maakt je ook niet vrolij
ker. 
De zondagavond krijgt ech
ter binnenkort weer een 
nieuwe dimensie. Het jonge 
gras van de groene velden 
wuift dan uitnodigend in de 
vOO1jaarswind. Op de hoek 
van de Chlistoffelstraat ver
zamelen zich sportieve "Vit
te Burghers. Het vet glinstert 
op hun kicksen, de benen 
krommen zich bleek en on
wennig, de spieren stram en 
strak gespannen. De sfeer is 
uitgelaten. Het gaat weer 
beginnen. 
Het Witte Burgh voetbal
seizoen staat open voor alle 
sportieve buurtgenoten die 
een balletje willen trappen 
op de zondagavond. Voet
bal- of sportschoenen en een 
sportieve instelling zijn vol
doende om mee te kunnen 
doen aan een nieuwe serie 
zondagavonden. Dit seizoen 
zullen ook zeker enkele 
wedstrijden gespeeld gaan 
worden. Naast de pretfactor 
dus ook wat training als 
voorbereiding daarop. Im
mers, oefening baart kunst. 
Meedoen is géén kunst. Dat 
kan door aanwezig te zijn. 
Vanaf zondag 5 mei 19.45 
uur kun je jezelf sportief be
vrijden(!) van de zondag
avond ketenen. En het is nog 
gratis ook. Verzamelpunt is 
de hoek Christoffelstraat -

Burghplein. Iedereen is van 
harte welkom. 

Jos Verhoeven 

Contributie 

Zoals op de Algemene Le
denvergadering van afgelo
pen 14 maart is toegelicht is 
de contributie voor het ver
enigingsj aar 1996 vastge
steld op f 25,-. Alle leden 
wordt verzocht dit bedrag 
over te maken op gironum
mer 5501754 ten name van 
vereniging de Witte Burgh 
in Eindhoven. 

Parketproblemen 

N a de oplevering van het 
huis was het nog weken 
wachten alvorens het parket 
gelegd mocht worden. Alles 
moest immers goed droog 
zijn. Nu na twee winters sto
ken, begin ik haast te twijfe
len of mijn huis toen wel 
droog genoeg is geweest. 
Op de meeste plaatsen is 
mijn parket aan het krimpen 
en het laat daarbij verve
lende naden zien. In een van 
die naden is zelfs vocht ge
komen zodat er een bobbel 
is ontstaan. De parketzaak 
zegt dat ik de enige ben met 
klachten maar inmiddels heb 
ik vernomen dat dat niet zo 
is. Ik zou mij graag met dit 
probleem willen bezighou
den. Daarvoor moet ik ech
ter weten wie er allemaal 
parket hebben laten leggen, 
wie de leverancier is ge
weest en welke houtsoort er 
gebruikt is. Het idee is na
melijk dat het Bouwfonds de 

verwarmingsleidingen niet 
diep genoeg in de afdeklaag 
heeft gestort. Wanneer ik in 
kaart kan brengen dat meer
dere mensen dit probleem 
hebben kunnen we geza
menlijk proberen er iets aan 
te doen. Het bouwfonds kan 
hier namelijk voor aanspra
kelijk worden gesteld. Daar
om deze oproep: wil ieder
een die in het bezit is van 
parket dit mij schriftelijk la
ten weten, voorzien van de 
nodige informatie. U hoort 
dan nog van mij, 

Marijke van Roy, Burgh
straat 66 

Koninginnedag 

Samen met het Witte Dorp 
wordt er al weer hard ge
werkt aan de viering van 
Koninginnedag 1996 op het 
Burghplein. Op 30 april zal 
daar weer vanalles te doen 
Z1Jn. 

Magere opkomst 

De belangstelling voor de 
Algemene Leden Vergade
ring van onze buurtvereni
ging lijkt behoorlijk te zak
ken. Zo was er op de laatste 
AL Veen opkomst van on
geveer 25 leden, wat nogal 
mager is. Begrijpelijk is het 
natuurlijk wel. De nieuwig
heid is eraf, iedereen heeft 
inmiddels zijn zaakjes wel 
voor elkaar en alles lijkt ge
regeld. Toch is er nog wel 
het een en ander te doen. Zo 
is er nog steeds geen onder
houdsfonds en moet er nog 
het nodige worden geregeld 

(] 

voordat het beheer van de 
paden helemaal voor elkaar 
is. Daar ligt bovendien nog 
een probleempje met het 
Bouwfonds dat nog om een 
oplossing vraagt (zie de no
tulen van de vergadeting). 
Verder zijn er natuurlijk de 
jaarlijks terugkerende pun
ten op de agenda, zoals de 
financiën, de (her)verkie
zing van het bestuur en de 
activiteiten die in de wijk 
worden georganiseerd. 
Laten we hopen dat de op
komst voortaan weer groter 
zal zijn. 

Informatieavond 
Circuitonderwijs 

Op donderdagavond 23 mei 
organiseert de openbare ba
sisschool de Hasselbraam 
een informatiebijeenkomst 
over het Circuitonderwij s. 
De Hasselbrallil1 is de enige 
basisschool in Eindhoven 
die werkt met het Circuit
model. Op deze avond zal 
mevrouw de Rover van de 
Violenschool in Hilversum 
(waar het Circuitmodel is 
ontwikkeld) een uiteenzet
ting geven over het Circuit
onderwijs en wordt infOlma
tie gegeven over hoe dit on
derwijsmodel op de Hassel
braam in de praktijk wordt 
gebracht. Op deze avond is 
iedereen welkom. De avond 
begint om 20.00 uur. 

Totaalaanpak 

Het Circuitmodel gaat uit 
van een totaalaanpak waatin 
het kind centraal staat. Het 
biedt ruimte aan eigen keu
zen en initiatieven van zo
wel de leerlingen als leer
krachten. Er wordt gediffe-

rentieerd naar tempo, leer
stijl, belangstelling en ni
veau van de leerling. Ver
schillen tussen kinderen 
worden niet als een pro
bleem ervaren maar als een 
uitdaging gezien. Er is veel 
aandacht voor sociale vor-
lmng. 

Hoekenwerk 

In de kring (leerkracht en 
kinderen samen) worden in
structies gegeven, vindt 
overleg plaats en wordt ver
slag gedaan. Vervolgens 
wordt op vaste momenten in 
hoeken (circuits) gewerkt. 
Naar voorbeeld van het 
kleuteronderwijs (zand- en 
kleihoek, bouwmat) is het 
lokaal ingedeeld in vaste 
hoeken als de schrijfhoek, 
het leescircuit en de taal
hoek. De leerkracht obser
veelt en begeleidt de leerling 
tijdens het werken in de hoe
ken. In alle hoeken ligt ma
teriaal dat bij het kind 
past. Er wordt in kleine 
groepjes gewerkt. 

Voor wie? 

Naast de huidige ouders zijn 
ook ouders waarvan de kin
deren (nog) niet op de Has
selbraam zitten en andere 
geïnteresseerden welkom op 
deze avond. Wij nodigen U 
uit om een gast mee te ne
men. Voor meer informatie 
kunt u bellen naar de open
bare basisschool de Has
selbraam, tel. 2114494 en 
vragen naar Marcel Roks of 
Ghis van HelvoÏlt (directie). 

De Hasselbraam 
Tuinstraat 6 
5611 PL Eindhoven 
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Wanneer je in het woor
denboek bij het woord 
beest kijkt, vind je leuke 
uitspraken als 'bij de 
beesten af', 'beestachtig' 
en 'een beestenboel'. Al
lemaal uitspraken die 
passen bij het onderwerp 
van deze buurtkrant: de 
dierenspeciaalzaak van 
Hans Bogers. Dat de 
Heezerweg een interes
sante winkelstraat is, is 
inmiddels bij de meeste 
bewoners wel bekend. 
Ook weet men dat er aan 
het einde van het eerste 
stuk, zo tegen de rond
weg aan, een winkel zit 
die veel bekijks trekt. Re
gelmatig stoppen er men
sen om de etalages te 
bekijken. De leidsters van 
de crèche maken er zelfs 
een uitje van. Niets is im
mers fijner dan veilig ach
ter glas lekker griezelen of 
genieten van beesten. 

Terraria, aquaria 

AI 25 jaar drijft de 45-ja
rige Hans Bogers deze 
dierenwinkel. Hij doet dit 
niet alleen maar krijgt da
gelijks steun van Jan 
Constant en in het week
end van zijn oudste zoon 
Mark. De laatste jaren is 
hij helemaal overgestapt 
naar de wat meer spe
ciale dieren en de beno
digdheden daarvoor. Hij 
verkoopt allerlei soorten 
reptielen als slangen, ha
gedissen en schildpad
den. Ze variëren van een 
dwergkameleon tot een 
albino reuze python. 
Maar ook een harige reu
zespin is bij hem te koop. 
AI deze beesten houd je 
in een terrarium. Die zijn 

natuurlijk ook in de winkel 
te koop. Niet alleen vind 
je er alles voor een terra
rium, maar ook benodigd
heden voor een aquarium 
en vele soorten koud- en 
warmwatervissen . 

Benodigdheden 

Hans Bogers is vooral 
specialist in het kweken 
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van vijvervissen. In de 
zomermaanden heeft hij 
het daar erg druk mee. 
Zijn winkel is dan aan de 
achterkant uitgebreid met 
een buitengedeelte waar 
diverse soorten vijvervis
sen te vinden zijn, reeds 
vanaf ongeveer twee gul
den schaft u er een exem
plaar(tje) aan. Ook voor 
vijverpompen kun je bij 

Hans Bogers terecht. Be
woners die nog een vijver 
willen aanleggen in hun 
tuin, kunnen bij hem te
recht voor advies. 

Broedmachine 

in één van de etalages 
bevindt zich een aantal 
reuze pythons waarvan 
één er een beetje witgelig 

uitziet. Dit is een zoge
naamde albino, hij is he
lemaal kleurloos. In de 
natuur een erg weinig 
voorkomend verschijnsel 
en daarom er~1 speciaal. 
Vorig jaar heeft Hans 
zelfs de krant gehaald 
omdat het beest een aan
tal eieren had gelegd die 
door een broedmachine 
werden uitgebroed. Het 
resultaat: 18 nieuwe slan
getjes. Inmiddels is voor 
alle jonge slangetjes een 
goed onderkomen ge
vonden. 

Hobby? 

Voor veel mensen is het 
moeiiijk voor te stellen dat 
het houden van reptielen 
zoveel voldoening kan 
geven. Toch bestaat er 
een flinke groep mensen 
die in het bezit is van rep
tielen. Ze kweken er zelfs 
mee en verkopen onder 
elkaar weer de zoge
naamde 'nakweek' . De 
geboorte van een flink 
aantal slangetjes kan zo 
bijdragen tot de finan
ciëring van deze hobby. 
Regelmatig worden er 
beurzen georganiseerd 
voor verzamelaars. Er zijn 
ook verenigingen waar
van je lid kunt worden. 
Maar mij niet gezien! 
Geef mij maar mijn pape
gaai. Daar heb ik meer 
dan genoeg gezelligheid 
van. En sinds Hans 80-
gers een echte reptielen
specialist is geworden 
verkoopt hij helaas ook 
geen papegaaienvoer 
meer. 
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