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Periodiek voor de bewoners van De Witte Burgh, Eindhoven. 

r 
Ongeveer anderhalf jaar na het openingsfeest hebben we op zaterdag 7 september ons 
tweede bumtfeestje gevierd. Van te voren was gezegd dat de zaken deze keer Bl.inder 
groots zouden worden aangepakt dan met het openingsfeest. Dat nam niet weg dat de 
feestcommissie toch heel aardig uitpakte met een mooie feesttent en een nog mooiere 
bartent. Dat zag er allemaal heel professioneel uit. En natuurlijk zag het er ook heel geze~
lig uit daar op het nog wat rommelige Burghpiein. Zeker 's Iniddags toen er allerlei leuke 
spenen stonden opgesteld, waar onze jeugdige bewoneltjes zich met veel enthousiaslne 
op stoltten. Daar kwam bij dat het weer dit keer prima meewerkte en het feest in een zeer 
aangenaarn najaarszonnetje dompelde. Dit in tegenstelling tot vorig jaar, toen we een 
vOOljaarszonnetje hadden dat regelmatig werd verdrongen door flinke plensbuien. 

Spelletjes 
Daar was nu geen sprake 
van en groot en klein ge
noot volop van het mooie 
weer, de gezellige ambi
ance, de spelletjes en na
tuurlijk van de versnaperin
gen die te koop waren bij de 
baltent. Het sportieve ge
deelte van het feest dat 0-

verdag plaatsvond had zon
der meer een erg hoog ge
halte. Hadden we rond het 
middaguur al een zeer flit
send voetbalduel gehad tus
sen oud en nieuw, aan het 
eind van de middag sloofde 
een aantal fanatici zich uit 
bij de kruiwagenrace en vol
trok zich nog een ontmoe
ting tussen oud en nieuw op 

het voHeybalveld dat op het 
plein was ingericht. Versla
gen hiervan zijn elders in 
deze krant te vinden. 

Stemming 
Na een rustige periode rond 
etenstijd en enige tijd daar
na -velen moesten nog kin
deren in bed leggen ofweg-
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brengen en/of oppassen op
halen - IC'Wam het feest 's 
avonds weer langzaam op 
gang. Hoewel de opkomst 
niet optimaal was, vooral 
het Witte Dorp liet het he
laas een beetje afweten, 
kwann de stemming er toch 
wel in. Marcel in't Veld had 
voor een gevarieerd mu
ziekaanbod gezorgd en na
tuurlijk wilde iedereen wat 
anders horen. Toch viel het 
blijkbaar in de smaak, want 
er werd wel flink geswingd 
door de feestvierders. 

uziel< 
Tot diep in de nacht ging 
het door. Dit tot grote er
geIllis van een van de om-

wonenden die dan ook zijn 
beldag (C'Wam doen. De or
ganisatie gaf blijk van een 
goede kennis van de gren
zen. ~ak voordat de politie 
langs IC'Wam rijden om te 
horen of we over de schreef 
gingen, was het volume van 
de muziek ai aanzienlijk 
teruggeschroefd. Wat 
krachtdadig ingrijpen van 
onze blauw geünifonneer
de vrienden overbodig 
maakte. Zo kon een dag die, 
dankzij de prachtige 3-1 
overwinning van ons voet
balteam, als een feest be
gmmen was, ook eindigen 
a.ls een feest. 
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Een Wit Dorp in Waalwijk 

Sinds augustus wordt onze wijk regelmatig bezocht door 
mensen uit Waalwijk. Zij willen weten hoe hun toekom~ 
stige woningen eruit gaat zien. Wat is het geval? Het 
Bouwfonds blijkt wederom, in samenwerking met INBO, 
een bouwproject te verwezenlijken op een voormalig 
fabrieksterrein. Het gaat om het terrein in het centrum 
van Waalwijk van schoenfabrikant Van Haren. Na de 
sloop van de fabriek van Van Haren en een bodem~ 
sanering kunnen 79 woningen worden gerealiseerd. Deze 
woningen rullen qua uiterlijk een zelfde uitstraling heb
ben als de woningen in onze wijk. Deze nieuwe wijk heet 
officieel "plan Van Haren II" maar wordt in de volks
mond nu al aangeduid als "het Witte Dorp". 

Voor de 79 woningen lieten 
zich ruim 400 liefhebbers 
inschrijven. Het Bouw
fonds, wijzer geworden door 
de drukte tiidens de verkooD 
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van onze woningen, liet alle 
huizen via loting toewijzen. 
Ook nu waren ze binnen 
korte tijd verkocht. 

Verkooppraa1je 
Geert Bosch, architect Van 
INBO, wilde met dit plaan 
een karakteristieke wijk rea
liseren, door alle woningen 
bepaalde uiterlijke kenmer
ken te geven. 
Zo heQbenallewoningen . 
gevels van witgeschilderd 
metselwerk met donkergrij
ze kozijnen, oranje dakpan-

Redactioneel 

nen en grote overstekken 
aan de daken. Ook verdere 
detailleringen van dakloan
den, erkers en luifels zijn 
voor alle woningen op el
kaar afgestemd. Toch bevat 
de wijk vijf verschillende 
categorieën woningen; van 
huurwoningen speciaal voor 
ouderen tot duurdere vrije
sectorwoningen. Binnen de 
wijk hebben de verschil
lende woningen hun eigen 
plek en uiterlijk. Rond het 
plein bijvoorbeeld, staan 
brede woningen die de mo
gelijkheid voor een slaapka
mer op de begane grond 
hebben. 
De seniorenwoningen in de 
huursector liggen aan een 
hofje en de erfafscheidingen 

It 
uI 
zijn zo ontworpen dat ze er
voor zorgen dat de privacy 
van de bewoners gewaar
borgd is, terwijl de openbare 
ruimte een zeer verzorgde 
aanblik biedt. 

Prijzen 
Nadere bestudeling van het 
plan leert dat van de vijf ver
schillende types woningen, 
twee types nagenoeg iden
tiek zijn aan de woningen 
die bij ons bekend staan als 
'type VS2' en 'type Cl'. De 
woningen in Waalwijk heb
ben precies dezelfde karak
teristieke erkers en gebogen 
binnenwand met open keu
ken. Slechts op enkele pun
ten wijken de woningen af. 
Zo is de berging in Waal
wijk een prefab houten ber
ging in plaats van opgetrok
ken uit wit gevelfde steen. In 
Waalwijk moest voor de
zelfde 'type Cl' woning 
echter ongeveer f 237.500,
betaald worden hetgeen een 
schIil contrast vormt met de 
bedragen die wij destijds 
hebben moeten neerleggen. 
De 'type VS2' woning 
moest in Waalwijk f 
277.000,- opbrengen. 

Voor u ligt nummer 9. Daar
in vindt u naast de rubrie
ken, verhalen over het wijk
feest en de sportieve ont
moetingen tijdens die feest
dag. Vooral over de voet
balwedstrijd wordt uitvoerig 
verslag gedaan. Daarnaast 
is er nieuws over het Burgh
plein en hebben we een in
terview met bakker Smit. 
Tenslotte is er ook het een en 
ander te lezen over een wijk 
als de onze in Waalwijk. 

Welkom Dirk (3 augustus 1996) zoon van Guus en Ine 
Couwelaers-Donkers, broertje van Eline. 
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in de stei 

Op initiatief van de cümmissie Burghplein vünd ûp 19 september j.l. üp het Stadhuis 
een gesprek plaats üve:r de :renIOvatie van het Burghplein. De gemeente werd vertegen
wûürdigd düür de wethüuder Van der Spek en een tweetal ambtenaren. Van ûnze kant 
waren er vertegenwüürdigers van de stichting "het Witte Dûrp" en vereniging "de 
Witte Burgh". Na vier jaren plannen smeden vünden ünze vertegenwüürdige:rs het tijd 
vûür een ünderhüud. 

De "Witte" vertegenwoordi
ging gaf bij monde van P. 
Zuidhof een toelichting op 
de plannen die men in de 
wijk ontwikkeld had. Van 
der Spek had waardering 
voor de kwaliteit van het 
ontwerp. "Dit plan is meer 
dan een bonte verzameling 
van geïsoleerde wensen. U 
heeft rekening gehouden 

met de inzichten van Dudok 
die staat voor eenvoud en 
abstracte vormen." 
Van der Spek gunt onze 
wijk natuurlijk van alles, 
maar constateert dat de ge
raamde kosten van het ont
werp veel hoger zijn dan het 
bedrag dat voor onderhoud 
van het plein is gerserveerd. 
Hij vraagt zich af of hij voor 

ons plan voor het plein poli
tieke steun zal krijgen. 

Goedkeuring 
Nog dit jaar zal Van der 
Spek pogen goedkeuring 
voor de geraamde uitgaven 
te verkrijgen van de ge
meenteraad en het college 
van B&W. Hiervoor wordt 
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een financieel dossier aange
legd waarin wordt aangege
ven hoeveel de gemeente 
toch al moet uitgeven voor 
het onderhoud van het plein 
en het aanleggen van de 
speelgelegeJ1J1eden. Het be
drag dat men tekort komt 
deIllct men te dekken uit be
staande regelingen die voor 
wijken met een speciaal ka
rakter extra uitgaven moge
lijk malcen. 
In 1997 zal de dienst Stads 
Ontwikkeling het ingedien
de plan toetsen aan gemeen
telijke eisen en nog eens met 
de ontwerper nadenken over 

zijn interpretatie van 
Dudok's gedachtengoed. 
Daarna zal de inspraakpro
cedure worden gestart. Ge
let op de zorg die de com
missie ''herinrichting Burgh
plein" heeft besteed aan de 
totstandkoming van het hui
dige ontwerp, durven de be
trokkenen de verwachting 
uit te spreken dat deze in
spraakronde niet tot vertra
ging zal leiden. Van der 
Spek sprak tot slot de ver
wachting uit dat het plan dan 
voor de zomer van 1997 ge
realiseerd zou moeten zijn. 
We hopen met hem mee .... 
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h zegeviert weer 

-1 
Op het veld van voetbalvereniging De Spechten hebben de Witte Burghers ook dit jaar 
het Witte Dorp met 3= 1 verslagen. Waar het Witte Dorp vorig jaar nog goed verzorgd 
veldspel liet zien en helaas door enkele minder sterke momenten van hun doelman het 
schip in ging, ging het er dit jaar heel anders aan toe. Paull'Herminez vertolkte een 
glansrol in het doel van het Witte Dorp en het was louter aan zijn optreden te danken 
dat onze jongens de dubbele cijfers niet hebben gehaald. Doelpunten van Eefje 
Schellens van de Witte Burgh en Tom van der Pluijm van het Witte Dorp zorgden voor 
de 1-1 ruststand, waarna Ben Ussleldijk en Jos Verhoeven in de tweede helft voor de 
dikverdiende winst zorgden. 

Playing coach Jos Verhoe
ven kon tevreden zijn. J os 
was meteen na de vorige 
interwijk van 20 mei 1995 
met de voorbereiding op de
ze interwijk begonnen. Uren 
heeft hij de voordeuren in 
onze wijk afgelopen om 
vrouwen en kinderen te be
wegen hun echtgenoot en 
vader af te staan voor de trai
ningen die het team op een 
hoger niveau moesten bren
gen. In juni vorig jaar werd 
begonnen met het oefenen 
van de spelpatronen. Tijdens 
het winterseizoen dirigeerde 
J os zijn manschappen naar 
een indoor centrum waar 
middels wel doordachte oe
fenstof de conditie van de 
atleten op peil werd ge
bracht. In januari en februari 
werd de ploeg tijdens enkele 
duels met het familieteam 
van de schoonfamilie van de 
schoonfamilie van Hans 
Hurkmans blootgesteld aan 
de stress van echte wedstrij
den met heus publiek. Spe
lers als Rinie Dekkers en 
Erik Reniers bezweken on
der de druk en moesten met 
zware blessures afhaken. De 
overige spelers ondergingen 
gelaten het Spartaanse re
gime. Wilden zij immers ten 
overstaan van hun gezin 
kunnen schitteren of zelfs 
maar figureren in de ko
mende interwijk dan was er 
geen ontkomen aan deze 
selectieprocedure van Jos. 
De coach ging tegelijkertijd 
in de wijk op zoek naar 
nieuw talent. Harm IJssel
dijk werd te jong bevonden, 

maar Jos kwam wel in ge
sprek met de oude rotten 
Rob Marcelissen, Frans 
Noordeloos en Toon Tim
mermans. De laatste kreeg 
in eerste instantie geen toe
stemming van werkgever 
Eindhoven om aan de voor
bereidingen deel te nemen 
maar na zijn geruchtmaken
de transfer naar RPC kon 
Toon alsnog aan de selectie 
worden toegevoegd. Rob 
Marcelissen was in eerste 
instantie niet gemotiveerd 

voor deze klus. Na zijn om
zwervingen in het Belgische 
was Rob gedesillusioneerd 
afgehaakt bij W oenselse 
Boys waar hij aan het afbou
wen was. Het was de per
soonlijke verdienste van Jos 
dat hij Marcelissen alsnog 
wist over te halen nog een 
keer te schitteren in deze 
interwijk. Frans Noordeloos 
twijfelde aanvankelijk. Op 
dit wijkniveau had hij niets 

te winnen. Na zijn glorietijd 
bij Haarlem waar hij nog 
met Gullit samenspeelde, 
kon het alleen maar minder 
worden. Bovendien had hij 
al jaren niet meer gespeeld. 
Uiteindelijk kreeg Jos ook 
Franske over de streep. 
In april had Jos voldoende 
informatie om 22 spelers te 
selecteren waarvan er uitein
delijk dertien in aanmerking 
kwamen voor de wedstlijd 
van het jaar. Elke zondag
avond werd er vervolgens 

geoefend, waarna Jos zich 
moest gaan kwijten van de 
lastige taak de selectie temg 
te brengen tot dertien. Voor 
doelman Rob Camps, vorig 
jaar nog de uitblinker in ons 
team, was het besluit van J os 
om Michel Mohanlal de 
voorkeur te geven moeilijk 
te verteren. Liever dan vanaf 
de zijlijn toe te moeten kij
ken verkoos de hevig teleur
gestelde Camps een vakan-
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tie in het zonnige zuiden van 
Europa. 

Intimi ati 
Onze tegenstander was op 
de hoogte van onze 
voorbereiding en probeerde 
via psychologische oorlogs
voering de door hen ge
vreesde machine te ontrege
len. Zij verschenen pas vijf 
minuten na het officiële aan
vangstijdstip op het veld en 
bereikten daarmee in eerste 
instantie wat ze wilden. De 
Witte Burgh speelde veel te 
traag en als een van de spe
lers dan toch eens voor het 
doel van l'Herminez ver
scheen, stond het vizier niet 
op scherp. Min of meer toe
vallig kwam ons team aan 
de leiding toen linkshalf 
Eefje een keer niet stond te 

buurten met de vrouwen 
langs de zijlijn. Hij pikte de 
bal op eigen helft op en over
brugde met de bal aan de 
voet een voor hem onvoor
stelbare afstand van 50 me
ter waarna hij de bal listig 
langs l'Herminez in het doel 
plaatste. 
De Witte Burgh dacht de 
wedstrijd in de zak te heb
ben. Nog trager verliepen de 
combinaties en de verdedi-
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gers brachten het niet meer 
op bij tegenaanvallen mee 
terug te komen. Vlak voor 
de pauze profiteerde het 
Witte Dorp daarvan door 
snel uit te breken en met vijf 
tegen twee het vijandelijke 
strafschopgebied binnen te 
dringen. Tom van der 
Pluijm benutte uiteindelijk 
de hem geboden kans en 
schoot laag in. Daarmee was 
de ruststand bepaald. 
Na de pauze werd er van 
speelhelft gewisseld en 
kwam Eefje te spelen langs 
de zijlijn waar geen publiek 
stond te kijken. Dat heeft het 
Witte Dorp geweten. Eefje 
bemoeide zich nadrukkelijk 
met alle aanvallen en gaf ons 
team de impulsen die het 
nodig had. Toch zou de 
tweede treffer van de Witte 
Burgh uit een scrimmage tot 
stand komen. Het was rou
tinier Ben IJsseldijk, bezig 
aan zijn laatste interwijk, die 
met een strak schot doelman 
l'Herminez wist te verschal
ken. Zijn lief Arna had in 
eerst niet in de gaten dat Ben 
gescoord had. Zo druk had 
zij het met het onderhouden 
van het overige publiek. 
Eenmaal op de hoogte ge
bracht van de prestatie van 
haar man, huppelde zij, ge
lijk een cheerleader, langs de 
zijlijn en zou nog tot in de 
middernachtelijke uren ver
halen aan eenieder die het 
horen wilde, wat haar Ben 
gepresteerd had! 
Het Witte Dorp kwam er 
niet meer aan te pas. Onze 
aanvallers Marcel in't Veld 
en Maarten van Roessel 
werden keer op keer de vrije 
ruimte ingestuurd door 
Franske Noordeloos, die 
met zijn spel toonde dat hij 
bij Haarlem in de jaren ze
ventig gelouterd is in het 
hogeschool voetbal. 

(vervolg op pagina 5) 
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Dinissen duo onverslaanbaar 
ti 

~IW enrace 
groot succes 

Tijdens het wijkfeest van 7 september jongstleden vond 
wederom de Kruiwagenrace plaats. De organisatie van 
de wijkfeesten die tot nu toe zijn gevierd, hoopt van deze 
race een traditie op te maken in deze wijk. De deelne~ 
mers werkten daar spontaan aan mee. En tot verbazing 
van veel ouders bleken met name de kinderen erg fana~ 
tiek te zijn. 

Aan de Kruiwagenrace 
wordt deelgenomen door 
duo's. Hoewel dat niet door 
de reglementen wordt voor
geschreven blijkt in de prak
tijk vaak een vader met een 
van zijn kinderen deel te ne
men. Of dat over tien jaar 
nog het geval zal zijn staat 
te bezien, maar nu is het nog 
zo dat de vader de kruiwa
gen voortduwt over een van 
hindernissen vergeven par
cours terwijl de bijrijder ge
acht wordt aardappels op te 
rapen die op strategische 
punten zijn neergelegd. O
vertredingen worden be
straft met strafseconden. 
Uiteindelijk wordt het win
nende duo bepaald door de 
snelste tijd te realiseren. 

Aardappel 
Ook dit jaar bleek Leo Din
issen met zijn Mmiken de 
snelste van het deelnemers
veld. Wam' het traagste duo 
van de vierendertig deelne
mers een tijd liet noteren van 
boven de twee minuten, rea
lj seerden Leo en Mariken 
een onwaarschijnlijk scher
pe tijd van 55 seconden en 
nog wat. Ook de nummers 
twee en drie eindigden bin
nen de minuut en het gros 
van de ovelige deelnemers 
wist het parcours af te leg
gen in minder dan zeventig 
seconden, V Oligjam' behaal
de Leo met zijn jongste 
dochter Karolien ook nog 
detweede plaats maar dit 
jaar was de concunentie he
viger. Deze combinatie 
kwam nu niet verder dan de 
zevende plaats. De tweede 
plaats in de eindrangschik
king werd ingenomen door 

Hans Scheerlings met doch
ter Ellen, terwijl de derde 
plaats was weggelegd voor 
Marcel in't Veld met bijrij
der Paultje Bos. 
Menig ouder zag op tegen 
de beproeving. Sommige 
ouders kozen ervoor twee 
kinderen tegelijkertijd in de 
kruiwagen te zetten om zich 
daarmee een tweede rit te 
besparen. Anderen gunden 
de eer aan hun eega maar 
niet alle kinderen lieten zich 
afschepen. Zo ldein als het 
is wenste ons kroost een 
goede kans op een hoge 
eindklassering te behouden 
en zelfs in hun vierde le
vensjaar beseften sommige 
kleuters al dat je dan bij pa 
moet wezen. 
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Het volleybalteam van de Witte Burgh was dit jaar kans~ 
loos tegen het team van het Witte Dorp. Konden we ons 
vorig jaar nog verheugen in een mooie 3-1 overwinning, 
dit keer ging ons team zonder echt tegen te spartelen met 
O~3 ten onder tegen een veel sterkere ploeg van het VVitte 
Dorp. 

Er zou om twee gewonnen 
sets worden gespeeld. Ama, 
Barbara, Eugenie, Ina, Ma
rieJet, Meike, Patricia en 
Willemien gingen redelijk 
van start en aanvankelijk 
ging de strijd nog enigszins 
gelijk op. 

Dat was echter snel afgelo
pen en de vrouwen van het 
Witte Dorp namen snel af
stand. Scheidsrechter Niek, 
die wel in de Witte Burgh 
woont maar natuurlijk ge
heel onpartijdig was, kon 
met de beste wil van de we
reld geen punten meer aan 
ons team toekennen. 

ers e 
Onze volleybalsters deden 
er alles aan om zich te her
stellen, mam' toen ze de boel 
op de rails dachten te heb-

Voor coach Verhoeven 
krijgt dit succes waarschijn
lijk nog een vervolg, Het 
heeft het bestuur van de ver
eniging behaagd hem bij de 
stichting het Witte Dorp 
voor te dragen voor een gou
den speld wegens de buiten
gewone verdiensten die Jos 
de wijk dit jaar heeft bewe
zen. Over de toekomst van 
ons team mogen we ons ech
ter wel zorgen maken. Onze 
jeugd bestaat hoofdzakelijk 
uit meiskes en de mennekes 
zijn nog te jong om in de 

ben, hadden ze helaas al 
twee sets verloren. De da
mes van het Witte Dorp wa
ren niet flauw en lieten zich 
overhalen om toch maar om 
drie gewOlmen sets te spe
len. 
Dus vol goede moed begon 
ons volleybalteam aan de 
derde set. Daarin zouden ze 
wel even orde op zaken stel
len. Helaas, hoe anders lie
pen die zaken voor hen. Op
nieuw kregen zij geen voet 
aan de grond en ook de der
de set ging verloren. Een te
leurstelling voor het team en 
voor de supporters. Die laat
sten hadden zich toch niet 
onbetuigd gelaten. Er lopen, 
dankzij de toeter van Louis, 
nu nog mensen rond met 
gehoorklachten. 

(ven'olg van pagina 4) 

komende jaren aan te slui
ten. De oudere spelers kam
pen met kwaaltjes en chro
nische blessures en overwe
gen de voetbalschoenen, 
voor zover men die bezit, 
aan de wilgen te hangen. In 
het Witte Dorp dienen zich 
echter nu al enkele jeugdige 
talenten aan en in de nabije 
toekomst zullen er meer vo 1-
gen zodat te vrezen is dat we 
een decennium tegemoet 
gaan, waarin weinig eer te 
behalen valt. 
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Het is nacht, het waait erg hard. Sint rijdt met zijn pieten 
over de daken. Ze rennen heen en weer want ze hebben het 
erg druk. Als een piet op het dak van Eefjes huis wat door de 
schoorsteen gooit, waait zijn petje weg. Eefje merkt hier he
lemaal niets van want die ligt lekker te slapen. Ze droomt 
van pieten die over het dak rennen en zelf rent en springt ze 
ook mee op het dak. 

De wint waait lekker hard en de pet van piet waait steeds 
verder weg. Piet staat met zijn handen in zijn haar en schrikt 
zich een hoedje. Bijna valt zijn zak met speelgoed van het 
dak. Hij kijkt goed om zich heen of hij zijn mooie pet ziet. 
Hij zucht diep want zonder pet mag hij vast niet bij het grote 
Sint Nicolaasfeest zijn. En hoe hij ook zoekt hij vindt geen 
pet. Oh jé, denkt Piet wat nu? Hij rent maar verder zonder 
pet. 
De volgende morgen komen Eefje en haar zusjes uit het bed. 
Ze zijn heel nieuwsgierig of er iets in hun schoen zit. Eefje 
loopt voorop. In haar schoen vindt zij een chocolade beest. 
Mmmmrnmmmm, lekker! 
's Middags als Eefje uit school komt ziet zij in de bomen een 
pet hangen. Ze ldimt in de boom en pakt de pet. Hij ziet er 
ontzettend mooi uit en hij is lekker zacht. De veer kriebelt 
haar gezicht. Ze zet hem op haar hoofd maar ze moet hem 
met allebei de handen vasthouden want het waait nog steeds 
erg hard. Ze loopt vlug door naar huis en rent meteen naar 
boven om in de spiegel te kijken. Ze vindt zichzelf erg mooi. 
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Wat zal ik nu met die pietenpet doen. Ik leg hem maar in de 
poppenhoek. De pet ligt er nog geen twee tellen of daar komt 
poesje Nel en die gaat direkt op de pet liggen en valt in slaap. 
Voordag Eefje gaat slapen hangt ze de pet op haar bed. Ze 
laat de gordijnen open en zet het raam op een kier. Ziezo 
denlet ze, zo kan Piet hem vast wel vinden. Ze wil nog niet 
gaan slapen maar ze kan haar ogen niet open houden en ver
trekt naar dromenland. Ze hoort niet hoe Piet heel zachtjes 
het raam openschuift, naar binnen ldimt en heel voorzichtig 
de pet van Eefjes bed pakt. Hij legt een verrassing voor Eefje 
in haar bed en heel zachtjes verdwijnt hij. 
Als Eefje 's morgens wakker wordt is ze heel erg blij als ze 
de bal ziet die Piet voor haar op bed heeft gelegd. Jeetje, wat 
een mooie kleur paars met gouden stippen. Zo'n mooie bal 
heb ik nog nooit gehad. Ze vertelt het verhaal aan haar zus
jes. Die vinden haar bal ook prachtig en willen er gelijk mee 
spelen. Maar dat mag niet van Eefje. Dit is een bijzondere 
bal en daar blijven jullie van af. Moeder roept dat ze moeten 
eten en dan naar school naar het Sinterklaasfeest. Op school 
komt die dag de Sint met dIie pieten. De school is vesierd 
met vlaggetjes en alle kinderen zingen Sinterklaasliedjes. De 
Sint houdt een toespraak en zegt dat ze braaf moeten zijn. 
Een van de pieten knipoogt naar Eefje. Hij komt naar haar 
toe en geeft haar een zoen. Ze moeten er allemaal om lachen, 
alleen Eefje niet die is verlegen en krijgt er een kleur van. 
Maar ze is wel blij en trots dat Piet zijn pet weer opheeft. 



DE WITTE BURGH 

Welvaart 

In de herfstvakantie ben ik 
op werkbezoek geweest in 
Polen. Eindhoven heeft een 
stedenband met Bialystok 
aan de grens met Wit-Rus
land. Doel van de reis was 
het bezoek aan twee instel
lingen: school nummer 17 
en het project 'Nasz Dom' 
(Ons Huis). Ditis een initia
tief van een Poolse missio
naris die een opvangtehuis 
heeft gemaakt dat wordt ge
rund door vrijwilligers. Na 
school worden kinderen van 
gezinnen die op het punt van 
uiteenvallen staan, opgevan-
gen. Wanneer de kinderen 
uit de ouderlijke macht ge
zet worden is de enige op
lossing het weeshuis. En dat 
stelt daar niet zo veel voor. 
Eerder heb ik met mijn 
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school spullen ingezameld. 
Er wordt vooral gevraagd 
om speelgoed. Inmiddels is 
Sinterklaas weer in aantocht 
en zullen onze kinderen 
weer volop krijgen. Mijn 
vraag aan jullie is afgedankt 
speelgoed en dat nog in tact 
is, bij mij in te leveren. Het 
is voor een goed doel en ik 
heb zelf gezien dat het op de 
plaats van bestemming aan
komt. Ook kinder- en andere 
ldeding kan bij mij worden 
ingeleverd. Voor school 
nummer 17, een school voor 
speciaal onderwijs, ben ik 
op zoek naar een kopieerma
chine. Het geld hiervoor 
wordt bij elkaar gebracht 
door de school waar ik werk. 
Misschien weet u er een? Al 
vast bedankt. 

Marijke Vat! Roy 
Burghstraat 66 

Contributie 

De Stichting Beheer Paden 
heeft de contributie van 
1996 vastgesteld op f 35,
voor de garagehouders en f 
15,- voor de overige leden. 
Diegenen die de stroom le
veren voorde achterpad-ver
lichting mogen f 15,- in 
mindering brengen op deze 
bedragen. U wordt verzocht 
het van toepassing zijnde 
bedrag over te maken op 
gironummer 7402652 t.n.v. 
de Stichting gemeenschap
pelijk beheer en onderhoud 
paden de Witte Burgh, 
Burghstraat 64, 5614 BD 
Eindhoven. 

Onkruid 

Op de laatste ledenverga
dering van 14 maart 1996 
was er een discussie waarin 
het ging om onkruid bestlij
den met verdelgingsmidde
len of met vrouw/man 
kracht. Het algemene oor
deel was snel geformuleerd. 
Verdelgen van onkruid 
moest vanwege de milieu
vriendelijkheid en vanwege 
de veiligheid van onze kin
deren zonder chemicaliën. 
Nou, waar blijft dan de 
vrouw/man kracht of is die 
inmiddels wel afdoende be
streden (met chemicaliën). 
Laten we er met z'n allen 
wat aan doen. Tevens wil 
iedereen dat er wat aan het 
Burghplein wordt gedaan 
want dat ziet er niet uit. La
ten we een voorbeeld stellen 
aan de gemeente en onze 
wijk netjes houden. (redac
tie: Belangstellenden kun
nen zich melden bij Marcel 
in 't Veld.) 
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T-shirts 

Onze vereniging heeft nog 
enkele T-shirts met het Wit
te Burgh logo in de aanbie
ding. De T-shirts zijn ver
krijgbaar in de maten XXL, 
XL voor de volwassenen en 
maatje 104 voor de kleinere 
kinderen. U kunt deze T
shirts voor f 20,- kopen bij 
Maril Renders, Van Doome
straat 18 alhier. Leuk voor 
onder de Kerstboom. 

Receptie 

De nieuwjaarsreceptie zal 
dit jaar op zondag 5 januari 
plaats vinden, naar ane 
waarschijnlijkheid wederom 
in het Musis Sacrum. De re
ceptie begint om 15.00 uur 
en gaat door tot 18.00 uur. 
Alle bezoekers uit de wijk 
krijgen een gratis consump
tie aangeboden van de 
wijkvereniging. 

Had U hem al gemist? De 
AL V? Het bestuur heeft be
sloten dit najaar geen AL V 
te organiseren. Het bestuur 
van onze vereniging heeft 

Excursie 

In 1997 organiseert de wijk
vererngmg een excurSIe naar 
het "Witte Dorp in Waalwijk. 
Het bestuur heeft hiervoor 
zondag 14 september gere
serveerd. Deze datum veran
dert misschien nog indien de 
opleveringen in Waalwijk 
worden vertraagd. U ont
vangt in een van de vol
gende kranten meer infor
matie over deze activiteit. 

gemeend in te mogen schat
ten dat er niet zo heel veel te 
bespreken valt, en zal de 
eerstvolgende AL V begin 
1997 organiseren. U kunt 
daarvoor vast maandag 3 fe
bruari in Uw agenda note
ren. Al het nieuws dat er nu 
is komt tot U via deze editie 
van onze wijkkrant. 

Sinterklaas 

Zondag 24 november is het 
weer zover. Sinterklaas 
brengt dan een bezoek aan 
het Witte Dorp. 
Rond 15:00 uur vertrekt de 
stoet. Nadere informatie 
komt nog. Iedereen krijgt 
een uitnodiging waar ver
dere details in staan. 
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Bakkerij en entbijtservice 'Mergenstend' is sinds 13 mei van dit jaar geves
tigd aan de Geldropseweg (heek St. Jerislaan). Drie andere bakkers hebben 
reeds eerder in dit deer de Dudek entwerpen pand gezeten. De veerlaatste 
bakker was Bakkerij Weekers die nu alleen neg maar in de Van Ennettenstraat 
zit Mergenstend is een initiatief van Jan-Wiliem Sm!t en Frank van der Verst 
die samen met een aantal medewerkers de business draaiende heuden. Deze 
zaak leek me een waardig besluit veer deze artikelenreeks. Er zijn natuurlijk 
neg wel meer winkels waarover iets te schrijven valt maar de Witte Burghers 
wenen hier inmiddels ais weer twee jaar en kepen inmiddels bij de plaatse
lijke middenstand. Dat was immers het deel van deze serie. 

Ontbijtservice 
De ontbijtservice, die de 
naam Morgenstond 
kreeg, bestaat al wat lan
ger. Omdat de bakkerij 
achter de winkel reeds 

werd gehuurd was het 
een logische zaak dat de 
winkel erbij kwam toen 
die kans zich voordeed. 
Ontbijtservice 'Morgen
stond' regelt verschillen-

de soorten ontbijten bij u 
thuis, al of niet uitgeser
veerd. 

Werkdag 
De werkdag begint vaak 
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om 6.00 uur want vanaf 
7.00 uur wordt er begon
nen met uitrijden. Met de 
feestdagen wordt er zelfs 
om 3.00 uur begonnen 
omdat er dan extra veel 
vraag is naar aan huis 
bezorgde ontbijten. 
Brood wordt op een an
dere lokatie gebakken 
omdat de bakkerij is inge
richt voor het bakken van 
banket. In de winkel wor
den sinds kort ook be
legde broodjes verkocht. 
Daar maken scholieren 
en bedrijven veel gebruik 
van. 

Aanbieding 
iedere week verzorgt 
'Morgenstond' een folder 
die ook bij ons huis-aan
huis wordt bezorgd. De 

, 
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wekelijkse aanbieding 
wordt ook buiten bij de 
winkel kenbaar gemaakt, 
evenals de zogenaamde 
'tientjestaart' . 

De meisjes 
Van de medewerkers zijn 
er een enkele zeker bij 
het publiek bekend. Het 
zijn de 'winkelmeisjes' 
Laurette, Tinyen Dymph. 
In de bakkerij worden de 
beide compagnons nog 
geholpen door Peter en 
Edwin. Morgenstond is 
een initiatief van twee jon
ge mensen en de zaken 
lijken goed te gaan. De 
morgenstond heeft dus 
toch goud in de mond! 


