
DE IT E BURGH 

sept mber 

Op 7 september a.S. wordt er weer een feestdag georgani
seerd op het Burghplein met aktiviteiten voor de jonge en 
oudere bewoners uit het Witte Dorp en de Witte Burgh. De 
kinderen worden getracteerd op een spehniddag, de vrou
wen spelen een volleybal wedstrijd tegen de dames uit het 
Witte Dorp en voor de mannen staat een voetbalwedstrijd 
op het programma. Daarmee borduren we voort op het 
programma van het openingsfeest van vorig jaar toen aan
sluitend op het feest van de zaterdagavond zowel de man
nen als de vrouwen een wedstrijd tegen vertegenwoordi
gers van het Witte Dorp speelden. Ondanks de vermoeie
nissen van het feest wisten we toen op de zondag twee keer 
met 3-1 te winnen. 

I<leiner 
Dit jaar wordt het feest 
Ideinschaliger opgezet. We 
hebben geen sponsoren en 
donateurs zodat we met 
een veel beperkter budget 
moeten werken. Onl die re
den hebben we er vanaf ge
zien een feesttent te huren. 
We hopen op mooi weer, en 
indien het af en toe mocht 
regenen proberen we er al 
improviserend iets van te 
maken. Als lokatie kiezen 
we het Burghplein. Voor de 
ouders wordt daar een ter-

ras ingericht met een bar als 
centraal attribuut. Daar 
kunnen zij aangenaam ver
pozen telwijl de kinderen 
zich uitleven op het plein. 
Rond een uur of2 wmen we 
beginnen met de 
speimiddag voor de kinde
ren uit de buurt. Daarbij 
zijn aBe kinderen uit de 
Witte Burgh en het Witte 
Dorp van harte welkmll1. 
Voor de oudere kinderen 
zullen we voetvoHeybal 
wedstrijden organiseren. 
Voor de ideintjes zijn er aan
gepaste spelletjes en 

aktiviteiten zoals 
koekhappen, schminken en 
grabbelen. Ouders en kinde
ren kunnen samen wedijve
ren om de gouden aarclap
pel, de trofee die we uit rei
ken aan het koppel dat de 
kruiwagenrace het snelst 
weet af te leggen. Uiteraard 
mag het winnende koppel 
rekenen op een prominente 
foto in onze wijld<rant. 

Hoogtepunt 
De mannen spelen 's och
tends rond een uur of elf 
een voetbalwedstrijd op een 
lokatie die nu 1lI0g niet be
kend is. Ook de heren ver
dedigen een 3-1 ovenwin
ning die tot stand is geko
men in de vorige ontmoe-
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ting. Om goed beslagen ten 
ijs te komen bereiden de 
heren zich al serieus voor 
op de wedstrijd, door elke 
zondagavond te oefenen. 
De winst lijl<t daardoor voor 
het oprapen, zeker Hili we 
ontdekt hebben in Frans 
Noordeloos een ex betaald 
voetballer in ons midden te 
hebben. Rond een uur ofvijf 
zal het hoogtepunt van de 
dag een aanvang nemen als 
de vrouwen gaan strijden 
om de jaarlijks uit te reiken 
wisseltrofee. Daarmee bie
den we onze buren de mo
gelijldleid op een revanche 
voor de smadelijke 3-1 ne
derlaag die zij vorig jaar te 
verwerken hebben gekre
gen. Onze vrouwen gingen 

toen met de prijs aan de 
haal. Na afloop van de 
voUeybalwedstrijd blijft de 
bar geopend totdat de laat
ste gast besluit naar huis te 
gaan. Het feestcom.ité zorgt 
voor snacks en hapjes, maar 
gaat geen feestmaaltijd be
reiden. 

Agenda 
Het feest wordt dus wat 
kleinschaliger aangepakt 
dan vorig jaar. Desalniette
min hopen we dat U allen 
op 7 september van de par
tij wilt zijn. Noteer daarom 
die datum alvast in Uw 
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De Paden 
In de zomer valt het U mis
schien wat minder op omdat 
het dan wat langer licht 
blijft. Toch willen we even 
vermelden dat intussen alle 
lampen in onze gangpaden 
zijn opgehangen. Een woord 
van dank aan de vrijwilligers 
die dit voor elkaar hebben 
gekregen is wat ons betreft 
op zijn plaats. Diezelfde 
vrijwilligers hebben ook de 
putjes van het autopad ach
ter de Burghstraat schoonge
maakt. De Stichting heeft 
intussen ook een kleine 
overwinning behaald op het 
Bouwfonds. Het autopad 
tussen de gebroeders Van 
Doornestraat en de 
Schalmstraat is uiteindelijk 
toch door het Bouwfonds 
hersteld. De aanhouder heeft 
ook hier weer aan het lang
ste eind getrokken. Tot slot 
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DE WITTE BURGH 

IIII!I 

I rlijk I 
In deze rubriek kunnen de bewoners van de Witte Burghhun kleine mededelingen kwijt. 

ALV 
Komend naj aar zal weer een 
Algemene Ledenvergade
ring worden georganiseerd 
door het bestuur van de 
wijkvereniging. U kunt nu 
vast de datum van 10 okto
ber in Uw agenda noteren. 

Gymclub 
Door het flink toegenomen 
aantal leerlingen op de Wil
akkers wordt het gymlokaal 
verfmc1f>rd iD. eeD. kl2.s1okaal. 
Dit heeft tot gevolg dat het 
nu niet mogelijk is om door 
te gaan met de gymc1ub voor 
de kleuters vanaf 3,5 jaar. 

DJ 
Voor het feest vnn 7 septem
ber zoekt de feestcommissie 
nog een 'coole' diskjockey. 
Degene die zich thuis voelt 
tussen hiphop, rap en house, 
maar ook begrijpt dat er zo
iets bestaat als de Rolling 
Stones, wordt dringend ver
zocht zich bij Frans van de 
Schans, Burghstraat 24 te 
melden. Het telefoonnum
mer van Cool Cat Frans is 
2124577. 

Volleybalclub 
De volleybalc1ub wil het ko
mende winterseizoen ook 
weer doorgaan met de 
training op de vrijdagavond. 
Deelname staat open voor 
mannen en vrouwen. 
Geïnteresseerden kunnen 
zich opgeven bij M. 
Burgering, St. 
Christoffelstraat 2. Haar te
lefoon nummer is 2128201. 
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Voetbal 
Jos Verhoven zoekt deelne
mers voor de zaalvoetbal
club die in het winterseizoen 
elke dinsdag avond tussen 
21.00 uur en 22.00 uur een 
balletje gaat trappen in een 
gymlokaal aan de Heezer
weg. Belangstellenden kun
nen zich bij hem opgeven. 
Jos woont aan de gebroeders 
Van Doornestraat 27 en zijn 
telefoon nummer is 
2126448. Contributie zal la
ter worden vastgesteld aan
gezien de hoogte van de 
contributie bepaald wordt 
door het aantal deelnemers. 

Contributie 
Op de laatste Algemene Le
den Vergadering is de con
tributie voor het vere
nigingsjaar 1996 vastgesteld 
op f 25,-. U wordt vriende
lijk verzocht deze contribu
tie over te willen maken op 
het gironummer 55.01.754 
t.n.v. de Witte Burgh te 
Eindhoven. Afgelopen jaar 
is het bestuur redelijk veel 
tijd kwijt geweest met het 
innen van achterstallige con
tributie. Zou U dit jaar mis
schien wat sneller het geld 
aan ons willen overmaken? 
Alvast bedankt daarvoor. 
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