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Mooi weer zorgt voor plezierige autovrije zondag 

door Wiegel' Cornelissen 

arenlang sloten we de 
straatspeeldag en autovrije zon
dag af met een playbackshow 
op een houten podium dat voor 
die gelegenheid werd opgetrok
ken op de kruising van Burgh
straat en Christoffelstraat. Die 
playbackshows zijn jarenlang 
een groot succes geweest. De 
jeugd die elk jaar een dansje 
opvoerde wordt echter ouder 
en de performers van het eerste 

uur zijn tegenwoordig niet 
meer te motiveren voor een 
dergelijk optreden. Om die re
den koos de organisatie dit jaar 
voor een andere afsluiting. In 
de veronderstelling dat stoere 
spellen de oudere jeugd meer 
zouden aanspreken werd op 18 
september voor een zeskamp 
gekozen als afsluiting van de 
autovrije zondag. Dat die aan
name terecht was bleek uit de 
enthousiaste inschrijvingen. 
Liefst zeven teams met ieder 
meer dan acht deelnemers 
schreven zich vooraf in voor de 
zeskamp. Hoewel de hoofdmoot 
bestond uit jeugdteams was er . GhiIllWiMliM@6M& @i AA * 
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ook een seniorenteam uit de 
Schalmstraat afgekomen op de
ze zeskamp: Dit team behaalde 
een uiterst eervolle zesde plaats 
die ze overigens moesten delen 
met team Veronique, een team 
dat bestond uit benjamins van 
gemiddeld zeven jaar. 

Touwslingerbaan 
Een zeskamp, de naam verraadt 
het al een beetje, bestaat uit zes 
spellen. Die zes spellen werden 
afgewerkt op het Burghplein. 
Uiteraard was de touwslinger
baan een van de onderdelen 
van de zeskamp. De teamleden 
werden uitgedaagd om in vijf 
minuten zoveel mogelijk fiets
banden naar de overkant van 
de baan te transporteren. Daar
voor moest elk lid wel met een 
touw over een met water ge
vuld zwembad zwieren. Dank
zij het mooie weer had nie
mand er last van dat hij of zij 
nat werd bij dit spel. Soms 
sprong iemand met opzet in 
het water in de hoop het spel 
daarmee sneller uit te kunnen 
voeren. Alle teams behaalden 

op dit spelonderdeel een keuri
ge score. De verschillen waren 
echter veel groter op het onder
deel skilopen. Hoewel alle 
teams hier ook voluit gingen 
ontstonden er behoorlijke tijds
verschillen. Dat had vooral te 
maken met de onderlinge coör
dinatie. Het valt immers niet 
mee om met zes deelnemers te
gelijkertijd op een paar ski's zo 
snel mogelijk naar de overkant 
te komen. Het ene team had 
daar slechts 12 seconden voor 
nodig, maar er was ook een 
team dat meer dan een minuut 
bezig was! De skelterestafette 
was ook weer een onderdeel 
waarbij het op snelheid aan
kwam. Natuurlijk lukte het elk 
team om een scherpe tijd neer 
te zetten, net als op de hobbel
fietsen waarmee de teams in 
een zo kort mogelijke tijd zo
veel mogelijk tennisballen naar 
de finish moesten brengen. Bij 
de laatste twee spellen kwam 
het vooral aan op kracht en be
hendigheid. Een beetje kracht 
kwam vooral van pas aan het 
elastiek. Gehinderd door een 

band om de schouders die de 
spelers tegenwerkte in hun be
weging moesten de deelnemers 
zoveel mogelijk bekertjes water 
naar een emmer aan de over
kant proberen te brengen. I(nap 
vermoeiend! En natuurlijk was 
er ook een zeephelling voor
zien. Daar duwde je een mede
speler vanaf die glijdend op een 
opgeblazen binnenband een 
bal moest proberen te leggen in 
een autoband die naast het par
cours was gelegd. 

De teams 8 cent en achtling 
streden om de eerste prijs. Uit
eindelijk wist het team onder 
leiding van Joep van Dijk het 
team van Rob Marcelissen nipt 
af te troeven. De elfj arigen ver
sloegen daarmee de dertienjari
gen, waarmee werd aangetoond 
dat behendigheid en tactiel< 
minstens zo belangrijk zijn als 
kracht. 
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Geen goot, geen sloot, geen l<:anaal, nee, het is een vijver! 

door Hans Hurkmans 

e bestaan nu al weer 
een tijdje als woonwijk de Wit
te Burgh, we hebben zelf ons 
tweede lustrum al gevierd, dus 
je bent geneigd te denken: ben 
er geweest, heb het gezien, ken 
het nu allemaal wel. Maar toch 
kun je dan ineens weer eens 
verrast worden. Bijvoorbeeld 
door de vijver in de achtertuin 
van Ben en Arna. Een vijver? Ja, 
een vijver. Maar dan wel een bij
zondere vijver die behoorlijk af
wijkt van ons traditionele beeld 
van een vijver. Het gaat hier om 
een heel lange, smalle, kaars
rechte variant. Waarom bedenk 
je zoiets? En waarom voer je 
het dan ook nog uit? Er is over 
nagedacht en Ben legt uit: 
"water in de tuin vind ik so
wieso leuk, maar ik heb er nog 
een andere belangrijke reden 
voor. In de stad verdwijnt al het 
regenwater meteen in het riool 
zonder dat we er iets mee doen. 
Als je dat water opvangt in een 
vijver. heeft het in ieder geval 
nog nut." 
Middels vernuftige regenpijp
constructies en gootjes loopt 
een deel van het water dat van 
het dak van het huis en het 
schuurdak komt in de vijver te
recht. "ll< hoef hem dus alleen 
in lange perioden van droogte 
een beetje bij te vullen", vertelt 
Ben. "En de vissen doen het er 
goed in. Ik hou ook erg van wa
terplanten. Die hebben altijd 
een frisgroene ldeur. Soms bie
den we ook onderdak aan een 
kild<er." 
Maar waarom nu die extreme 
vorm? "Ik wilde niet zo'n stan
daardvijver, dus zocht ik naar 
een alternatief. Toen kwam ik 
hierop uit omdat deze vorm de, 
toch al niet zo grote, tuin op
tisch veel meer lengte geeft." 

I 

De vijver van Arna en Ben, ook met echte kikers. 

Ledenvergadering niet druk, wel gezellig 
Aan het begin van dit jaar had 
het bestuur alle bewoners weer 
genodigd aan de stamtafel in 
café de Caravelle aan de Gel
dropseweg plaats te nemen om 
aldaar op 17 februari het wel en 
wee van onze wijkvereniging te 
bespreken. In totaal reageerden 
ongeveer twintig wijkbewoners 
op deze invitatie. De opkomst is 
wel eens hoger geweest. Dat 
heeft de aanwezigen er niet van 
weerhouden om er een gezelli
ge maar ook nuttige avond van 

te maken. Het nuttige zat hem 
dit jaar vooral in het bespreken 
van de toen nog aankomende 
WOZ beschilddngen, en de ge
plande schilderacties. Intussen 
is wel duidelijk geworden waar 
dat toe heeft geleid. Verder heb
ben we uiteraard ook weer de 
gebruikelijke zaken met elkaar 
doorgenomen. Wanneer we 
welk festijn zullen gaan organi
seren. Of hoe het onderhoud 
van onze paden ervoor staat. 
Niet schold<end allemaal. Maar 
wel nodig om een vereniging 

draaiende te houden. We beta
len allemaal contributie, dus 
we hebben ook het recht om te 
weten en zelfs om mee te bepa
len waar al dat geld aan wordt 
besteed. Tijdens die ene jaar
lijkse bijeenkomst legt het be
stuur verantwoording af aan 
haar leden. En hoewel dat ook 
kan als er een beperkte op
komst is streven we elk jaar 
toch weer naar een betere verte
genwoordiging vanuit de wijk. 
Het bestuur heeft al een paar 
lold<ertjes van stal gehaald om 

meer deelnemers te treld<en, 
zoals taarten uitdelen of de bij
eenkomsten in kroegen te plan
nen. 
Die acties hebben nog niet het 
beoogde effect gehad, namelijk 
de opkomst verhogen, maar het 
heeft al wel tot extra gezellig
heid geleid. Menig deelnemer 
aan de vergadering was rond 
middernacht nog aan de toog 
te vinden. 

Sinterklaas 
Zondag 27 november bezoekt 
Sinterldaas het Witte Dorp. Elk 
jaar weer blijkt deze viering 
zeer op prijs te worden gesteld 
door de ldeinsten onder ons. 
Maar de ouders zelf genieten 
meestal ook volop want de Sint 
verzamelt iedereen dan wel op 
het Burghplein, maar vandaar 
lopen we naar een gezellig 
bruin café. Sint verschijnt rond 
15:00 uur ten tonele, maar 
mocht u er dat moment niet 
aan denken dan zijn er altijd 
nog de muzikanten die er voor 
zullen zorgen dat u toch wel 
merkt wanneer Sint in aan
tocht is. 

Nieuwjaar 
De nieuwjaarsreceptie zal 
plaatsvinden op zondag 15 ja
nuari. Tijdens deze viering krij
gen de bewoners van het Witte 
Dorp en De Witte Burgh de ge
legenheid elkaar te ontmoeten 
in een van de cafés in de omge
ving van onze wijk. Over de lo
catie wordt momenteel nog on
derhandeld. Ook hierover ont
vangt u te zijner tijd nader be
richt. Het is in ieder geval wel 
duidelijk dat de receptie in de 
namiddag zal worden gepland. 

Ledenvergadering 
Elk j aar op de algemene leden
vergadering nodigen we de be
woners van De Witte Burgh uit 
om mee te denken en praten 
over de thema's in onze wijk. 
Vindt u dat er meer gefeest 
moet worden? Of wilt u juist 
aandacht voor de verkeersvei
ligheid? Bent u bezorgd over de 
toenemende criminaliteit, ver
baast u zich over de plannen 
van de gemeente? Wilt u uit
zoeken of de WOZ taxatie van 
uw huis in lijn is met de taxa
ties van de huizen van uw bu
ren? Tijdens deze bijeenkomst 
komen alle onderwerpen aan
bod. De afgelopen jaren duurde 
de vergadering twee uurtjes, 
dat is te overzien. En de drank
jes krijgt u die avond aangebo
den. Dit jaar hebben we als da
tum voor de ledenvergadering 
gekozen voor 13 februari 2005. 
U krijgt t.z.t. nog een uitnodi
ging in de bus. Het bestuur 
stelt een beetje betrold<enheid 
van de bewoners op prijs! 



door Wieger Cornelissen 

lak na 28 februari viel 
er weer een gemeentelijke be
schilddng bij ons in de brieven
bus. De gemeente had de WOZ
waarde van onze woningen 
weer opnieuw vastgesteld. Dit 
keer met als peildatum 1 janu
ari 2003. Wat inhoudt dat de 
gemeente heeft proberen vast 
te stellen wat de economische 
waarde van onze woning was 
op de hierboven genoemde da
tum. Waarbij wel rekening is 
gehouden met verbouwingen 
die na 1 januari 2003 zijn uitge
voerd. Zo'n beschilddng roept 
bij veel mensen vragen op. De 
meesten van ons zullen zich bij 
het lezen van de nieuw vastge
stelde WOZ-waarde hebben af
gevraagd of de door de gemeen
te vastgestelde WOZ-waarde 
reëel is. 
Door de WOZ-waarde te verge
lijken met andere WOZ-waar
den van vergelijkbare wonin
gen krijg je al een iets beter in
zicht. Om die reden hebben we 
ook dit jaar weer een enquête 
georganiseerd onder de bewo
ners van de Witte Burgh. In to
taal hebben 54 bewoners mee
gedaan aan het onderzoek. De 
resultaten van die vierenvijftig 

ilIll! 

I z 
door Wieger Cornelissen 

et midzomernachtfeest 
heeft de charme van een dorps
feest. Jong en oud vermaalzt 
zich gezamenlijk op het Burgh
plein. 's Middags hangt ieder
een daar in groepjes aan hang
tafels, zittafels, banlges. Soms 
op muurtjes. Groepjes dertien
jarigen zonderen zich af in een 
hoelge waar ze zich buiten het 
toeziend oog van hun ouders 
wanen. Die ouders genieten 
van het zonnetje, een dranlge 
en een goed gesprek. Ondertus
sen worden ze vermaakt door 
de live muziek van Eindhoven
se jeugdbands. Als de honger 
toeslaat worden de tafels ge
dekt en kan iedereen het bord
je volladen aan het lopend 
buffet. Terwijl menigeen nog 
zit uit te buiken start de organi-
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gemiddelde gemiddelde gemiddelde 
staat tussen waardestijging 
enerzijds en anderzijds facto
ren als: inhoud van de woning, 
oppervlakte van het perceel, 
ligging in een achterstands
buurt, afstand tot stadscen
trum, type woning (eengezins-, 
meergezins- of bej aardenwo
ning). Ouderdom van de wo
ning, de getaxeerde prijs van de 
woning in 1999. Wat mij betreft 
is het opvallend dat de gemid
delde waardestijging van alle 
woningen binnen de binnen
ring Eindhoven maar buiten 
het centrum uit is gekomen op 
65%. Afgezet tegen die 65% 
waardestijging is de in ons 
wijkje waargenomen gemiddel
de stijging van 69% niet absurd. 

aantal 
respondenten 

verhoging 
in% 

WOZ-waarde 
in 1999 

WOZ-waarde 
in 2003 

-.--
Burghstraat 17 

Burghplein 4 

Christoffelstraat 3 

Van Doomestraat 27 

Schalmstraat 3 

reacties zijn weergegeven in de 
bovenstaande tabel. 

Stijging per wijk 
De gemiddelde waardestijging 
in onze wijk blijkt te zijn uitge
komen op ongeveer 69%, het
geen hoger is dan het Eindho
vense gemiddelde van 59%. Er 
zijn echter individuele gevallen 
in onze wijk, waarbij de stij
ging liefst 121 % bedroeg. Dat de 
WOZ-waarde van de woningen 
in de Witte Burgh gemiddeld 
meer is gestegen dan de WOZ
waarde van de overige wonin
gen in Eindhoven hoeft nog 
niet te leiden tot de conclusie 
dat wij in de Witte Burgh bena
deeld zouden zijn. 
Om daar zicht op te krijgen heb 
ik bij de gemeente opgevraagd 
wat de gemiddelde waardestij
ging per wijk is. Ik heb de waar
destijging voor een aantal wij
ken in een overzicht rechts op
genomen. 

r c tf 

-.--
74,0 

68,3 

49,2 

68,2 

78,3 

-.--
162.698,4 

162.566,0 

211.030,8 

162.812,4 

143.999,0 

-.--
281.647,1 

273.500,0 

314.500,0 

274.274,0 

257.666,7 

De gemeente Eindhoven heeft 
eind 2004 onderzoek gedaan 
naar de waardestijging van de 
woningen. De gemeente be
schikte toen al over de nieuwe 
taxaties en heeft onderzocht of 
er trends te vinden zijn in de 
nieuw vastgestelde WOZ-waar
des. De gemeente heeft b.v. on
derzocht of er een verband be-

verhoging 
wijk in % wijk 
-.-- -.-- -.--

verhoging verhoging 
in % wijk in % -.-- -.--

Irisbuurt 65 Gerardusplein 53 Binnenstad 71 

Rochusbuurt 73 

Elzent-Noord 54 

Tuindorp 58 

Heistraat 65 

Bloemenplein 72 

looiakkers 44 

Elzent-Zuid 51 

st 

Poelhekkelaan 56 Gestel 60 

Nieuwe Erven 66 Strijp 61 

Kruidenbuurt 56 Woensel-Noord 49 

Schuttersbosch 95 Woensel-Zuid 63 

Gijzenrooi 

Tivoli 

Burghplan 

kt 

52 Tongelre 71 

75 Stratum 61 

65 Centrum 68 

et I t 
satie een nieuw onderdeel. De 
jeugd kan haar kunsten verto
nen tijdens de lokale uitgave 
van 'fear factor'. Het spel slaat 
aan en boeit alle aanwezigen 
tot aan de finale toe, waar de fi
nalisten zo snel mogelijk rauwe 
lever of lmoflook naar binnen 
moeten werken. Nadat de win
naar, een geldprijs en buikpijn 
rijker, is gefêteerd start de dis
co. Die disco zuigt de bewoners 
naar binnen. En als het zonne
tje is ondergegaan swingen 
jong en oud door elkaar in de 
grote feesttent. De jeugd op het 
podium en de minder jonge ou
ders op de dansvloer. Tegen 
twaalf uur beginnen de eerste 
ouders hun kroost te verzame
len en naar bed te bonjouren. 
Later komen de meeste ouders 
weer terug om tot ver na drie 
uur door te dansen. 

Z-waarde 
met de helft 
gestegen 
Volgens het CBS zijn de WOZ
waarde van woningen in Neder
land met de helft gestegen 
Op 1 januari 2005 bedroeg de 
gemiddelde woningwaarde vol
gens de Wet Waardering Onroe
rende zaken (Wet WOZ) 202 
duizend euro. Dit is een stij
ging van 51 % ten opzichte van 
een j aar eerder. 
Nieuwe taxatie, sterke stijging 
De voornaamste oorzaak van de 
stijging is de nieuwe taxatie 
van het onroerend goed door 
de gemeenten met 1 januari 
2003 als waardepeildatum. De 
gemiddelde woningwaarde was 
een j aar eerder nog gebaseerd 
op de waardepeildatum 1 janu
ari 1999. In 2001, bij de vorige 
verlegging van de waardepeil
datum, bedroeg de stijging van 
de gemiddelde WOZ-waarde 66 
%. 

Gezocht: 
voetballers 
Op zondagochtenden voetbal
len we met een club sportieve
lingen (leeftijd 30-60) uit de 
buurt onder elkaar op sport
park de Heihoef (naast Animali 
bij vvo Tivoli velden) van 10.30 
uur tot 12.30 uur. We kunnen 
nog wel enkele nieuwe sportie
velingen gebruiken. Heb je zin 
pak dan je voetbalschoenen en 
sluit je aan. Kom eens ldjken en 
doe eens een keer mee. Je kunt 
je gewoon ter plaatse melden 
en meedoen. 

(advertentie) 

erkster 
gevraagd 

Voor 3 uur per 14 dagen 
Burghstraat 54 

040-2129154 

Redactieadres: 
Van Doornestraat 11 
Redactie: 
Joyce van Baar ,Wieg er 
Cornelissen , Bert Koopmans 
Maarten van Roessel (fotogra
fie/vormgeving), Hans Hurk
mans (fotografie/eindredac
tie) en Joan van den Dungen 
(hoofdredactie) 
Druk: Drukkerij Dender 

qLps 
Heeft u nog tips of opmerkin
gen? Mail ons gerust! 
mvroessel@planet.nf 
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Kennisnet wie kent het niet? Heel Eindhoven zou voorzien 
worden van glasvezelkabel en we zouden allemaal breed
band internet krijgen. Maar wat is er terechtgekomen van 
dit digitale communicatie-utopia? En komt er nog wat van? 

Ben IJsseldijk zette alles op een rijtje. Hij ontdekte dat 
'kenniswijk' de Witte Burgh stilletjes toch dichter is gena
derd dan we dachten en vraagt zich dan ook af of onze 
buurtvereniging niet kan proberen of we mee mogen doen. 

door Ben IJsseldijk 

nthousiasme en ambi
tie was er genoeg eind jaren 
'90. Het internet was booming 
business en Nederland zou 
steeds meer een kennisecono
mie worden. De rijksoverheid 
reserveerde gelden om de digi
tale revolutie een impuls te ge
ven. Een glasvezelnet met lan
delijke delddng zou hier een 
enorme impuls aan geven. 
Een experiment, waarvoor de 
overheid 45 miljoen euro reser
veerde, en waaraan private par
tijen ten minste in gelijke mate 
zouden moeten bijdragen, 
kreeg de naam Kenniswijk. 
Doelstelling is, en ik citeer nu 
Economische Zal<en, "het creë
ren van een consumenten
markt van de toekomst met een 
innovatief karakter en een in
ternationale uitstraling en ... " 
Ga zo nog maar even door. 
Prachtige woorden. 
Gemeenten konden zich in
schrijven voor een proefproj ect 
en in juli 2001 ziet wethouder 
van den Biggelaar de regio-in
spanningen beloond: "we heb
ben het verdiend", en kennis
wijk-voorzitter drs. 1.c. Brink
man ziet de kwartiermakersfa
se achter zich en kondigt aan: 
"Het graaf- en montagewerk 
kan beginnen". 

Acute Pleuritis 
We zitten nu in 2005; genoeg 
tijd om een gleuf te graven van 
hier tot Toldo zou je denl<:::en. 
Maar kenniswijk komt nog 
steeds niet van de grond. En 
probeer niet te achterhalen hoe 
het zo is gekomen. Je krijgt last 
van acute pleuritis. Stel je voor: 
politici, ambtenaren, BV'tjes in 
oprichting, kabelmaatschappij
en, investeerders, aandeelhou
ders, en dat samen in een hokje 
rondom de bekende ruif ... Juist 
ja. 
In het dagblad Trouw van 12 
augustus 2004 lezen we dat van 
de 84.000 beloofde aansluitin
gen er pas 1.500 zijn gereali
seerd. Dhr. E. vVintzen, één van 
de initiatiefuemers, wil niet 
meer met het project geasso
cieerd worden. "Mijn voorstel 
was: sluit 100.000 huizen gratis 
aan op breedbandinternet, ldjk 
wat voor diensten ontstaan en 
vraag de mensen wat zij ervan 
vinden. Ik had een laboratori-

umexperiment voor ogen, geen 
commercieel experiment". 
Intussen is de situatie zo dat " 
minister Brinkhorst (Economi
sche Zaken) wel kan maar niet 
meer wil, de gemeente Eindho
ven wel wil maar niet kan, be
drijven doen alsof ze willen 
maar niet heus en consumen
ten niet meer weten of ze het 
wel moeten "Willen. Je blijft je 
verbazen. 

Valreep 
De subsidieregeling van het mi
nisterie stopt medio dit jaar. De 
gemeente Eindhoven heeft op 
de valreep, samen met de regio, 
de Breedband Regio Eindhoven 
BV opgericht, waardoor een 23-
tal bedrijven en instellingen in 
de regio op de glasvezel kan 
worden aangesloten. En de ver
wachting van de huidige wet
houder Claassen is dat andere 

bedrijven zullen aanhaken. 
Maar deze laatste verwachting 
is pas realistisch wanneer vol
doende huishoudens, en daar
mee afuemers, voorzien wor
den van glasvezel. Voor 1.500 
huizen komt hooguit de laan
tenbezorger uit z'n bed. 
In Nuenen, en dat is het hoop
gevende aan dit verhaal, is door 
een woningbouwvereniging het 
initiatief genomen om die par
ticuliere aansluitingen te reali
seren. Daar is Ons Net opge
richt, een Nuenense Telecom 
Vereniging, waarvan de inwo
ners door hun lidmaatschap de 
mede-eigenaren en medeaan
deelhouders worden. Het is dus 
een coöperatieve vereniging 
zonder winstoogmerk. 

Je zou denken: in dit sufgelibe
raliseerde land, waar je voor 
halfvijf 's middags ramen en 

deuren moet sluiten en de tele
foon uithaken om niet door 
zo'n beursgenoteerd telecom- of 
energiebedrijf te worden over
gehaald tot de meest verleidelij
ke aanbieding, in zo'n land 
maakt een dorpscoöperatie 
geen schijn van kans. Maar de
ze vereniging heeft in korte tijd 
de aanleg van de glasvezel we
ten te realiseren waarop 97% 
van de huishoudens is aange
sloten. 

Heroïnemethode 
Er wordt gewerkt volgens de 
'heroïnemethode': eerst gratis 
ervaren wat het is en als het be
valt dan moet je betalen. In de 
praktijk is het toch minder ver
slavend dan het ldinkt. Aan be
woners uit een bepaald postco
degebied, dat is bepaald door 
de minister van Economische 
Zaken, wordt door Ons Net de 

IEU E 
P ST R 

Al een hele tijd hangt de Ne
derlandse vlag op opvallende 
manier aan de kerkspits van 
de St.Joriskerk. Dat is ter ere 
van de installatie van pastoor 
Albin Rutz die officieel per 1 
oktober 2005 is gepromo
veerd van kapelaan tot pas
toor. Zondag 23 oktober werd 
de installatie gevierd met een 
eucharistieviering die door 
bisschop Hurkmans werd 
voorgegaan. Nadat de kerk 
onder luid ldold<engelui was 
leeggelopen werd achter de 
vaandelzwaaiers een stoet ge
formeerd die zich op de maat 
van marsmuziek van Stra
tums Muzieldmrps St. Cecilia 
naar het Stadspaviljoen be
gaf. Daar aangekomen speel
de het korps nog enkele mars
jes vóór en na de show van 
het Stratumse St. Jorisgilde, 
om het optreden af te sluiten 
met een enthousiast "lang zal 
hij leven". Voor het feestvar
ken was dat een gelegenheid 
om zijn jarige neef en nicht, 
de lunderen van zijn oudste 
zus, in het zonnetje te zetten. 
Waarna alle gasten en pa
rochianen zich tegoed deden 
aan alle leld<ernijen die hen 
in het Stadspaviljoen werden 
voorgeschoteld. 

mogelijkheid geboden om lid te 
worden. Het lidmaatschap kost 
eenmalig € 800,-, verdeeld over 
€ 500,- voor de aansluiting en 
€ 300,- voor één jaar gratis in
ternet. Het ministerie vergoedt 
dit bedrag. De woning wordt 
aangesloten en een jaar lang 
gratis voorzien van een 10 
Mbitfs (uit te breiden tot 
100Mbitfs) internetvoorziening. 
(ADSL en Kabel Internet is 4.4 
Mbitfs down en 0,7 Mbitfs up). 
Er worden twee breedbandkast
jes geplaatst waaruit het sig
naal voor radioftv, telefoon en 
internet betrold<en kan wor
den. 
Aanbieders van allerlei dien
sten (overheid, zorginstellin
gen, sportverenigingen, bedrij
ven en dergelijke) melden zich 
bij de Nuenense Coöperatie die 
vervolgens beoordeelt welke 
het meest aantreld<elijk zijn. 
Wat het lidmaatschap van Ons 
Net na het proefjaar gaat kos
ten is nog niet bekend; ze zijn 
nog in onderhandeling met le
veranciers. In ieder geval voor
deliger dan de bestaande aan
bieders van deze diensten, be
weren ze. ; de coöperatie is im
mers zelf niet uit op winst. 

Tongelre 
Het succes van Nuenen in het 
afgelopen jaar, lijkt nu over te 
slaan op Tongelre. Ook in dat 
stadsdeel kunnen mensen zich 
opgeven. Het kantoor van Ons 
Net is sinds kort gevestigd aan 
de Tongelresestraat en in een 
paar weken zijn al bijna drie
duizend aanvragen binnen. 
Veel mensen uit de wijk wor
den er bij betrold<en middels 
een ldankbordgroep en een we
kelijks uitgegeven informatie
laantje. 
Nu het eerste stadsdeel in Eind
hoven ook in de ban raakt van 
de glasvezel wordt het tijd om 
ons af te vragen of onze wijk 
niet de mogelijkheid moet on
derzoeken om aan te haken. 
Weliswaar is De Witte Burgh 
geen officieel Kenniswijkge
bied, maar de gemeente heeft 
eerder al de doelstelling gefor
muleerd om heel Eindhoven 
van glasvezel te voorzien. De 
subsidietermijn sluit medio dit 
jaar. Daarna gaat aansluiting al 
snel zo'n € 1.500,- kosten. Hoog 
tijd om nu te 'verglazen'. 


